


 

 

  نموذج االفصاح:

 2022لعام  السنوية المالية عن بياناته بنك قطر الدولي اإلسالمي يفصح

المالية للفترة المنتهية في  عن بياناتهبنك قطر الدولي اإلسالمي  أفصح

لایر قطري مقابل صافي  ألف 1,075,245  ، حيث بلغ صافي الربح31/12/2022

 .لایر قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه ألف1,003,347  الربح

لایر قطري في للفترة المالية المنتهية في  0.64السهم كما بلغ العائد على 

س الفترة من العام لایر قطري لنف 0.59السهم مقابل العائد على  31/12/2022

 .الذي سبقه

 0.40من رأس المال المصدر ( %40نقدية بنسبة يوصى بتوزيعات  األدرةمجلس 
  ي للبيانات المالية.لایر قطري للسهم الواحد) وذلك بعد اعتماد مصرف قطر المركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disclosure Form: 

QIIB DISCLOSES ITS ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 

2022 

 

QIIB disclosed its annual financial statements for the period ended on 

31.12.2022. The statements shows that the net profit is QR 1,075,245 

thousand Compared to net profit amounting to QR 1,003,347 thousand 

for the same period of the previous year. 

Earnings per Share  (EPS) amounted  to QR 0.64  for  the period ended 

December 31, 2022 to (EPS) amounted to QR 0.59 for the same period 

of the previous year. 

Board of Directors recommends a dividend 40 % of issued Capital (QR 0.40 

per Share) subject to QCB approval of the Financial Statements. 
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: ب�ان  ي
 صح��

 2023 ینایر 25الدوحة: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2022للعام  الدولي اإلسالمي یعلن عن نتائج أعمالھ

 % 8.3نمو بملیون لایر  2,660التشغیلیة إلى  ارتفاع إیرادات األنشطة •
  %7.2 نمووبلایر  ملیون  1,075صل إلى یصافي األرباح  •
 ملیار . 35.0وصافي موجودات التمویل عند  لایر ملیار 56.4 بقیمةاألصول إجمالي  •
 لایر 0.64العائد على السھم  •
% من رأس المال (خاضع لموافقة 40ة رة یوصى بتوزیع أرباح نقدیة بنسبمجلس اإلدا •

 مصرف قطر المركزي).
 

تعكس البیئة  2022نتائج الدولي اإلس������المي خالل العام س������عادة الش������یخ الدكتور/ خالد بن ثاني: 
 المتمیزة التي نعمل فیھا وقدرتنا على االستفادة من قوة االقتصاد القطري.

 
أھمھا في مجال التّحول الرقمي وتعزیز األداء  2022حققنا الكثیر من اإلنجازات خالل العام الشیبي: 

 التشغیلي.

 

أعلن سعادة الشیخ الدكتور/ خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني رئیس مجلس  :2023ینایر  25الدوحة: 
یواص���ل مس���یرتھ في البنك  أظھرت بأنوالتي  2022للعام إدارة الدولي اإلس���المي نتائج أعمال البنك 

 .المصرفي المحليتعزیز مكانتھ ومؤشراتھ وتحقیق أداء متمیز یعكس ریادتھ في القطاع 
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برئاسة سعادة الشیخ الدكتور /خالد بن ثاني خصص  البنكإعالن النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة  تمو
لایر، أي بنس��بة  ملیون 1,075والتي بینت تحقیق ص��افي ربح بلغ  2022م لعالمناقش��ة البیانات المالیة 

 .لایر 0.64وبلغ العائد على السھم  2021العام ب% مقارنة 7.2نمو 

ورفع مجلس اإلدارة توص�����یة إلى الجمعیة العامة للبنك بتوزیع أرباح نقدیة على المس�����اھمین بنس�����بة 
 (خاضع لموافقة مصرف قطر المركزي). لایر قطري للسھم 0.40أي  من رأس المال% 40

 

ائالً: ق 2022الدولي اإلسالمي للعام إعالن نتائج  ة الشیخ الدكتور/ خالد بن ثاني بمناسبةوصرح سعاد
یس���عدنا اإلعالن عن ھذه النتائج الطیبة للبنك، وفي الواقع ھي تعكس البیئة المتمیزة التي نعمل فیھا،  "

على  وقدرتناوالقوة الكبیرة التي یتمتع بھا االقتص�������اد القطري والفرص االس������تثنائیة التي یوفرھا، 
ض��ل الدعم والرعایة من حض��رة االس��تفادة من قوة االقتص��اد القطري الذي یعیش عص��راً اس��تثنائیاً بف

 صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني أمیر البالد المفدى ".

إن األرقام التي تم اإلفص�اح عنھا ض�من نتائج الدولي اإلس�المي للعام الماض�ي تؤكد نجاح وأض�اف:" 
أخرى،  البنك في تعزیز مركزه المالي، ومواجھة التحدیات المختلفة المرتبطة باألس������واق أو بعوامل

كما واص��ل االس��تجابة للمنافس��ة في الس��وق المص��رفیة وھو ما ظھر في توس��ع قاعدتھ وزیادة الطلب 
 على منتجاتھ وخدماتھ".

البنك ومؤش��راتھ انعكس��ت أیض��ا في  األداء واألرقام التي أظھرتھا نتائج قوة وأش��ار س��عادتھ إلى: "أن
جودة إلى تمتع الدولي اإلس��المي خص��وص��اً بمواص��لة حفاظنا على تص��نیفات ائتمانیة مرتفعة اس��تناداً 

ة وكفاءة التش��غیل التي تواص��ل والس��یولة المس��تقر الكافي، والتمویلرأس المال األس��اس��ي األص��ول، 
 ".تحقیق نسب ممیزة

بالتطور الكبیر الذي ش��ھده الدولي اإلس��المي خالل العام " ثاني:ونوه س��عادة الش��یخ الدكتور/ خالد بن 
تطویر بیئة التش���غیل الس���یما التحّول الرقمي الذي أنجز فیھ البنك خطوات في مجال  2022الماض���ي 

كبیرة نخطط لمواص������لتھا خالل الفترة المقبلة بما یحقق مزیداً في مواكبة الجیل الجدید من الخدمات 
 عمالء البنك". وتطلعاتالمصرفیة بما یالقي متطلبات 

الماض�����ي جھوداً كبیرة من أجل الحفاظ على وأكد س�����عادتھ:" بأن الدولي اإلس�����المي بذل خالل العام 
ریادتھ، وعلى كونھ شریكاً موثوقاً لقطاع األعمال بمختلف فئاتھ في دولة قطر ، و� الحمد ، فقد كسبنا 
التحدي وعززنا مركزنا المالي وس��اھمنا في تمویل الكثیر من المش��اریع التي تمثل إض��افة نوعیة لبیئة 

 2022ھاراً و قوة تجلت بشكل واضح في النجاح المبھر لموندیال قطر األعمال المحلیة التي تشھد ازد
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الذي أظھر للعالم درجة التقدم والتطور التي تعیش���ھا بالدنا في جمیع المیادین وقدرتھا على تقدیم إرث 
 عالمي تستفید منھ مختلف الشعوب واألمم".

شیخ الدكتور/ خالد بن ثاني:وعبّر  شكر والتقدیر " سعادة ال في لإلدارة التنفیذیة ولجمیع العاملین عن ال
، ودعاھم إلى 2022المبذولة لتحقیق ھذه النتائج المتمیزة خالل العام على جھودھم الدولي اإلس����المي 

مواص������لة ھذه الجھود بما یس������ھم في ترس������یخ مكانة البنك، وتقدیم أفض������ل الخدمات للعمالء والعائد 
 لمساھمي البنك".

النتائج المالیة  اإلسالمي تفاصیلباسط أحمد الشیبي الرئیس التنفیذي للدولي السید عبد الھ بیّن من جانب
 2,457 مبلغبمقارنة لایر ملیون  2,660العام : "إن إیرادات البنك بلغت بنھایة فقال 2022 للعامللبنك 

، ص���افي ملیار لایر  56.4بلغ إجمالي األص���ول  و، %8.3نمو  بنس���بة 2021 العامبنھایة  ملیون لایر
، كما ارتفعت  2022ملیار لایر بنھایة العام  36.7ملیار وودائع العمالء إلى  35.0موجودات التمویل 
 ملیار لایر . 9.1حقوق الملكیة إلى 

أن كفاءة التش���غیل في الدولي اإلس���المي واص���لت تحقیق أرقام إلى :"الرئیس التنفیذي  أش���ار الس���یدو
على الص��عیدین من أفض��ل النس��ب  وھي % 18.7ة عند نس��ب 2022ممیزة واس��تقرت مع نھایة العام 

% فیما عمل على 2.8 كما حافظ البنك على نس��ب الدیون غیر المنتظمة عن مس��توي ،المحلي والدولي
% بنھایة 75% من  94وبحیث وص���لت نس���بة تغطیة الدیون غیر المنتظمة إلى  تدعیم مخص���ص���اتھ

 ."العام السابق

وھو ما یفوق الحد  2022مع نھایة العام   %17.7 فبلغت  IIIكفایة رأس المال بازل  فیما یتعلق ب أما
 .المخاطر التي ینفذھا الدولي اإلسالمي "ستثمارات واالكفاءة إدارة التنظیمي ، األمر الذي یؤكد 

و تمثل اس���تمراراً لنم 2022وأكد الس���ید الش���یبي :" بأن نتائج الدولي اإلس���المي خالل العام الماض���ي 
أعمال البنك ،وانعكاس�����اً للثقة التي یحظى بھا من قبل قطاع األعمال المحلي ،وأیض�����ا مكانتھ ض�����من 

 القطاع المصرفي القطري الذي یحقق نجاحات كبیرة" 

وتابع:" لقد حولنا الخطط واالس���تراتیجیات التي أقرھا مجلس اإلدارة إلى واقع عملي یمكن تلمس���ھ في 
أفصحنا عنھا، ونجحنا في مواجھة مختلف التحدیات عبر تشجیع االبتكار، مختلف بنود المیزانیة التي 

 واعتماد حلول منھجیة ساعدتنا في تعزیز مركزنا المالي".

مع بیئة العمل المحلیة ومع  2022نوه الرئیس التنفیذي إلى :"أن الدولي اإلسالمي تفاعل خالل العام و
فأطلق الدولي اإلس�����المي بطاقات  2022كأس العام  تطلعات العمالء الذین كانوا یتوقون لعیش تجربة

، كما أطلقنا عدداً من  اائتمانیة خاص����ة بھذا الحدث االس����تثنائي، حیث وجدنا إقباالً منقطع النظیر علیھ
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أتاحت لعمالئنا فرصة الحصول على تذاكر  Visaالعروض الخاصة بكأس العالم بالتعاون مع شركة 
ثل تجربة عالمیة نالت إعجاباً و إشادة لم یسبق لھا مثیل ، ولقد كان لحضور مباریات الموندیال الذي م

لریاضیة والقیم خصوصاً وأننا دوماً كنا من الداعمین ل الدولي اإلسالميھذا النجاح لبالدنا فخر لنا في 
 ".نفتاح على تجارب الشعوب اتفاعل إنساني وحضاري ومن التي تمثلھا 

نقلة نوعیة في مجال التحول الرقمي كان نتیجتھا إتاحة المزید من وتابع:" كما ش������ھد العام الماض������ي 
الخدمات عبر القنوات الرقمیة المختلفة للدولي اإلس������المي وھو ما أس������ھم بش������كل ملموس في تعزیز 
الكفاءة التشغیلیة للبنك وتوسع اإلقبال على خدماتنا وزیادة رضا العمالء وتلبیة احتیاجاتھم وفق أفضل 

 مدة عالمیاً".المعاییر المعت

وأش����ار الس����ید الش����یبي إلى:" أنھ من جملة الخدمات التي تم إطالقھا العام الماض����ي في إطار التحول 
 إیداع الش��یكات الفوري من خالل أجھزة الص��رافات اآللیة لألفراد والش��ركاتالرقمي كان ھناك خدمة 

ل األموال دولیاً إلى خدمة ویس������ترن یونیون لتحویو إص������دار بطاقات الخص������م واالئتمان الرقمیة و
و   Google Payكما أطلق البنك خدمتي  الحس�������ابات المص������رفیة من خالل الجوال المص������رفي

Samsung Pay  إطالق خدمة فتح الحس�����اب الفوري للعمالء الجدد عبر تطبیق الجوال فض�����ال عن
ة رقمیة ول ص����التجریبي أل، وتوجنا جھودنا في مجال التحول الرقمي بافتتاح  واإلنترنت المص����رفي

في مدینة مش������یرب تتیح للعمالء الحص������ول على معظم الخدمات بش������كل ذاتي ، ومن المقرر أن یتم 
 االفتتاح الرسمي في وقت قریب إن شاء هللا".

س��یاس��تھ خالل العام الماض��ي بالتركیز على الس��وق المحلیة  وأض��اف :" إن الدولي اإلس��المي واص��ل
ل حیث س�����اھم البنك في تمویل الكثیر من المش�����اریع عبر العمل عن قرب مع مختلف قطاعات األعما

وفق دراس������ات الجدوى والمخاطر آخذاً بعین االعتبار دوره في التنمیة وفي ھذا الجانب كان اھتمامھ 
على وجھ الخص����وص 2022منص����باً على دعم المش����اریع الص����غیرة والمتوس����طة وقام البنك في عام 

على تجدید اتفاقیة برنامج الض����مین بص����یغتھا یع معھ بتعزیز ش����راكتھ مع بنك قطر للتنمیة عبر التوق
مع بنك قطر للتنمیة اتفاقیة منتج محفظة برنامج  أول بنك یوقع، علماً بأن الدولي اإلس������المي  المّحدثة

 ." 2015الضمین في شھر مایو 

شكل مركّ  سوق المحلیة و انخرطنا في العمل ب شیبي إلى :" أنھ ومع اھتمامنا بال سید ال شار ال ز فیھا و أ
سات جدوى وإدارة مخاطر مالئمة  وفي  ،فإننا حرصنا على أن ال نھمل االستثمار الخارجي وفق درا

 في المملكة المغربیة "التكافلیة للتأمین"تأس���یس الش���ركة لاتفاقیة  ھذا الص���دد  وقع الدولي اإلس���المي 
شكل تأسیس الشركة ، وسی% من رأس المال للشركة الجدیدة 10حصة الدولي اإلسالمي  تشكلحیث 

% من 40في المملكة المغربیة حیث یس���اھم البنك بنس���بة قیمة مض���افة الس���تثماراتنا التكافلیة للتأمین 
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فرعاً منتش���رة في مختلف مناطق  48رأس���مال بنك أمنیة المغربي الذي وص���ل عدد فروعھ حالیاً إلى 
 ."ومدن المغرب

الرئیس التنفیذي إلى :" أن الكثیر من شار السید أمام التقدم المضطرد الذي یحققھ الدولي اإلسالمي وأ
الجھات والمؤس���س���ات المحلیة والدولیة منحت الدولي اإلس���المي جوائز تقدیر على خلفیة ما حققھ من 

التي تعتبر من الش����ھادات  "27001آیزو"على ش����ھادة  البنكص����ل نجاحات في مجاالت كثیرة، فقد ح
والش����ركات التي تحقق أفض����ل  اني، وتمنح للمؤس����س����ات العالمیة المرموقة في مجال األمن الس����یبر

منحت لجنة جوائز الخدمات المص���رفیة اإلس���المیة كما  ،الش���روط والمعاییر في مجال أمن المعلومات
وذلك تقدیراً  قطرفي مجال خدمات التجزئة في دولة  "أفض���ل بنك إس���المي"الدولي اإلس���المي جائزة 

صل الدولي اإلسالمي على جائزة كما ح ھا خالل الفترة الماضیةلریادة البنك والقفزة النوعیة التي حقق
االتحاد الدولي للمص����رفیین من في دولة في قطر في مجال الخدمات الرقمیة  "أفض����ل بنك إس����المي"

ومقرھا في المملكة المتحدة الدولي اإلس��المي  The Global Economics منحت مؤس��س��ةوالعرب 
سیتي بنك نیویورك جائزة التمیز  فیما في عروض بطاقات االئتمان "أفضل بنك في قطر"جائزة  منح 

) للدولي اإلسالمي تعبیراً عن تقدیره STPفي استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجیة (
للمس����توى المتقدم الذي یتعامل بھ الدولي اإلس����المي مع المدفوعات الخارجیة والتي تض����اھي أفض����ل 

 . " لمیة في ھذا المجالالمعاییر العا

 2022أما فیما یتعلق بالثروة البشریة فأشار السید الشیبي إلى :" أن البنك واصل خالل العام الماضي 
والحرص على أن تنال أفض���ل فرص تمكینھا اس���تقطابھا والھتمام بالكوادر القطریة ونھجة المتمثل با

وبما یكفل تطورھا المھني  لبنك الحیویة ،التأھیل والتدریب و إس���ناد وظائف لھا في مختلف مفاص���ل ا
ونوه  بأنھ نظیر ھذا االھتمام والعنایة بالكوادر القطریة  وص���والً إلى أھم المناص���ب القیادیة في البنك،

بتكریم البنك س����عادة الدكتور علي بن ص����میخ المري وزیر العمل  من قبل الدولي اإلس����المي  فقد قام 
عمل للش������ركات والمنش�������آت المتمیزة بتوطین الوظائف في القطاع خالل الحفل الذي أقامتھ وزارة ال

إحدى الجھات األكثر تقدیماً للتأھیل والتدریب للعمالة الوطنیة والتي لكون الدولي اإلس������المي الخاص 
 حققت نسبة عالیة في إحالل وتوطین الوظائف واالعتماد على العمالة الوطنیة بمعدالت مرتفعة".  

حرص السید الرئیس التنفیذي:" أن الدولي اإلسالمي  قد أوضحسؤولیة االجتماعیة بالمأما فیما یتعلق 
حیث  استمراراً لھذه السیاسة، 2022دائماً على أن یكون رائداً في خدمة المجتمع وكان العام الماضي 

ة والمبادرات التي تقدم قیمنش�����طة األالریاض�����یة والتعلیمیة ومن الفعالیات  للكثیرواص�����ل تقدیم الدعم 
 مضافة للشراكة بین المؤسسات الربحیة والمجتمع".



 
 

Press Release  
Date: 25 January 2023 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QIIB announces its results for the Year 2022 

 Total operating income to QR 2,660 million with a growth rate of 8.3 % 

 Net profit reached QR 1,075 million with a growth rate of 7.2 % 

 Total assets stand at QR 56.4 billion  & net financing assets at QR 35.0 billion 

 Earnings per share have reached QR 0.64  

 The Board of Directors recommends distributing 40% of cash dividends from 
the capital (subject to QCB approval) 

 

HE  Sheikh  Dr.  Khalid  bin  Thani,  “QIIB’s  2022  financial  results  reflect  the  bank’s 

distinguished working  environment  and  the  ability  to  benefit  from Qatar’s  strong 

economy.” 

Dr. Al‐Shaibei, “We have made a great achievements during the year 2022. The most 

significant one are related to digital transformation and the further enhancement of 

the bank operation efficiency.” 

DOHA, January 25, 2023, HE Sheikh Dr. Khalid bin Thani bin Abdullah Al‐Thani, Chairman 
of QIIB’s Board of Directors, announced the bank’s financial results for the year 2022, 
which demonstrates  that  the bank continues  its efforts to strengthen  its position and  
achieve outstanding performance that reflects its pioneer position within local banking 
sector. 
 
The announcement of the financial results followed a meeting of QIIB Board of Directors 
chaired  by  HE  Sheikh  Dr.  Khalid  bin  Thani, which  was  held  to  discuss  the  financial 
statements for the year ended 31/12/2022. 
 
The results showed that QIIB achieved a net profit of QR 1,075 million with a growth rate 
of 7.2% compared to the previous year, the earnings per share reached QR 0.64. 



QIIB’s Board of Directors proposed a cash dividends to the QIIB’s shareholders of QR 0.40 
per share (i.e. 40% of the nominal share value). This, however is subject to Qatar Central 
Bank (QCB) approval. 
 
HE Sheikh Dr Khalid bin Thani stated, “We are pleased to announce the bank’s positive 
results which reflect  its distinguished work environment, , and the ability to benefit from 
Qatar’s strong economy, which is witnessing an exceptional period, thanks to the support 
and care of His Highness Sheikh Tamim bin Hamad al‐Thani,  the Amir of  the State of 
Qatar.” 
 
Sheikh  Dr.  Khalid  said,  “The  results  we  have  disclosed  confirm  QIIB’s  success  in 
strengthening its financial position while facing various challenges related to markets or 
other factors, with the ability to respond to competition in the banking market. This was 
and still is evident in the expansion of our customer base and the increase in demand for 
QIIB’s products and services.” 
 
Sheikh Dr. Khalid pointed out: “The strong performance, the results and the key financial 
performance indicators in the bank’s 2022 financial statements are also reflected on our 
continued  sustain of high  credit  rating by  the  international  rating  agencies based on 
QIIB’s firm position, in particular, the quality of assets, adequate capital, stable financing 
and liquidity, and operation efficiency, which continues to achieve distinguished rate.” 
 
QIIB Chairman noted,  “During  the past year, QIIB has greatly enhanced  its operation 
environment,  digital  transformation  in  particular.  In  this  area,  the  bank  has  made 
significant  leaps and plans to remain  firm on that path during the next phase to keep 
pace with the new generation of banking services,  in order to meet the requirements 
and expectations of our esteemed customers”. 
 
He affirmed: “QIIB has made great efforts during the past year to maintain its position 
and continue to be a reliable partner for the different segments of the business sector in 
Qatar.  Thankfully, we  have  confidently  faced  challenges,  strengthened  our  financial 
position,  and  contributed  to  the  financing  of many  projects  that  represent  a unique 
addition to the local business environment, which in return is witnessing prosperity and 
strength.   
 
“This  is  clearly evident  in  the  resounding  success of  the FIFA World Cup Qatar 2022, 
which revealed to the world the level of advancement and development that our country 



is experiencing on all levels, and its ability to provide a global  legacy for the benefit of 
various peoples and nations.” 
 
Sheikh Dr. Khalid expressed his deepest appreciation to QIIB’s executive management 
and employees  for  their  tremendous efforts  to achieve  these distinguished  results  in 
2022, and encouraged  them  to  continue with  these efforts  in order  to  reinforce  the 
bank’s  position,  provide  the  best  services  to  customers,  and  enhance  return  to 
shareholders. 
 
On his part, QIIB Chief Executive Officer Dr Abdulbasit Ahmed al‐Shaibei highlighted the 
details of the bank’s 2022 financial results and noted, “The bank’s revenues by year‐end 
reached QR 2,660 million compared to QR 2,457 million by end of 2021 with a growth 
rate of 8.3%. Total assets stood at QR 56.4 billion, net financing assets QR 35.0 billion 
and customers deposits QR 36.7 billion at end of 2022, and total equity at end of 2022 
increased to QR 9.1 billion. 
 
The CEO noted, “QIIB’s efficiency continued to achieve outstanding standards as cost to 
Income ratio improved to 18.7% by the end of 2022, which is one of the top performance 
ratio  in  both  local  and  international markets,  the  bank maintained  non  performing 
financing ratio at 2.8%, while strengthening its provisions by increasing its coverage ratio 
to 94% from 75% in year end 2021. As for Basel III capital adequacy, it reached 17.7% by 
the end of 2022, exceeding the regulatory limit, which confirms the efficiency of QIIB’s 
risk management. 
 
Dr al‐Shaibei stressed that QIIB results during the past year continued to progress, which 
is a reflection of the trust gained from the local market and its position within the Qatari 
banking sector, which is making great strides”. 
 
“We have transformed the plans and strategies approved by the Board of Directors to 
reality. This can be seen across the balance sheet, which we have disclosed. We have 
succeeded  in  overcoming  many  challenges  by  promoting  innovation  and  adopting 
methodical solutions that help us strengthen our financial position”. 
 
The  CEO  noted,  “During  the  year  2022,  QIIB  interacted  with  the  local  business 
environment and with its customers who aspired to live the FIFA World Cup experience. 
Therefore,  QIIB  launched  special  credit  cards  for  this  exceptional  event  which  was 
perceived with phenomenal demand. We also  launched many special FIFA World Cup 



offers  in cooperation with VISA, which gave our customers  the opportunity  to obtain 
tickets  to watch  the World Cup games and  live an  international experience  that was 
greatly admired and welcomed. Our country’s success was a considered a pride for us at 
QIIB, particularly because we have always been avid  advocates for sports and the values 
that it represents in terms of the human and cultural interaction and the openness to the 
experiences of other people.” 
 
“Last year witnessed a great transition in digital transformation, which paved the way for 
more services through QIIB’s digital channels. This contributed significantly in enhancing 
operational efficiency and  increasing demand  for our services  in addition to achieving 
increased customer  satisfaction and  fulfilling  their needs  in accordance with  the best 
internationally approved practices”. 
 
Dr  al‐Shaibei  stated,  “Within  the  framework of digital  transformation,  last  year, QIIB 
launched  a  number  of  services  among  which  is  the  instant  cheque  deposit  service 
through ATMs for individuals and corporates. We launched digital debit and credit cards 
and Western  Union  service  for  international money  transfers  to  bank  accounts  via 
banking mobile. 
 
“QIIB also launched  ‘Samsung Pay’ and ‘Google Pay’ in addition to the  instant account 
opening service for new customers through the mobile app and  internet banking. We 
concluded our efforts in the field of digital transformation with the soft opening of the 
first  ‘Digital  Lounge’  at Msheireb  Downtown  Doha.  The  unique  lounge,  enables  our 
customers  to  obtain  all  their  services  through  self‐service,  the  official  opening  is 
scheduled to take place soon”. 
  
He noted, “As part of QIIB’s policy, we continued focusing on the local market by working 
closely with various business sectors. Last year, the bank contributed to financing many 
projects  based  on  the  feasibility  and  risk  studies  while  paying  special  attention  to 
supporting SMEs.  In 2022, QIIB strengthened  its partnership with Qatar Development 
Bank  (QDB) by signing an updated  renewal agreement  for Al Dhameen Program.  It  is 
worth noting that QIIB is the first bank to sign the Al Dhameen Program Portfolio Product 
Agreement in May 2015 with QDB”. 
 
Dr al‐Shaibei pointed out: “Although QIIB focuses mainly on the local market, we make 
sure  not  to  disregard  foreign  investments  based  on  proper  risk  management  and 
feasibility  studies.  In  this  context,  QIIB  signed  an  agreement  to  establish  “Takaful 



Insurance  Company”  in  the  Kingdom  of Morocco with  10%  share  of  its  capital.  The 
incorporation of Takaful Insurance Company will be a value addition to our investments 
in Morocco, where  QIIB  contributes  to  40%  of  Umnia  Bank’s  capital, which  has  48 
branches across different regions and cities of Morocco”. 
 
In  view of  the  steady  progress  achieved  by QIIB,  the  CEO  noted:  “Various  local  and 
international  authorities  granted  QIIB  recognition  awards  based  on  the  bank’s 
achievements  in various  fields. The bank received  ISO 27001 certification, which  is an 
internationally recognised standard in the field of cybersecurity, granted to corporations 
that achieve the best conditions and standards in the field of information security. 
 
The banking services award committee granted QIIB the ‘Best Islamic retail bank in Qatar’ 
award, in recognition of the bank’s leadership and its unique transition achieved during 
the past period. 
 
Moreover, QIIB received the ‘Best Digital Bank in Qatar’ Award from the Union of Arab 
banks, the ‘Best Digital Bank  in Qatar’ Award from The Global Economics based in UK, 
and ‘Excellence in Straight Through Processing – STP’ Award from Citibank New York in 
recognition of QIIB’s advanced level of dealing with ‘Straight Through Processing’, which 
is in parallel with the best international standards”. 
 
With regard to human resources, Dr al‐Shaibei said, “In 2022, QIIB continued its approach 
of  paying  special  attention  to  empowering,  attracting,  qualifying  and  training Qatari 
employees so that they will be able to carry out all the tasks assigned thereto in different 
bank departments and divisions and  in various positions. This has and continues to be 
done  in  a  manner  that  ensures  their  professional  development  in  order  to  reach 
leadership positions in the bank. 
 
In this respect, he noted that HE the Minister of Labour, Dr. Ali Smaikh al‐Marri, honored 
QIIB during a ceremony that was organised by the Ministry of Labour for companies and 
the entities involved in job localisation in the private sector. 
 
This honor was dedicated  to  the bank,  in  recognition of  its  leadership and distinction 
when  compared  to  other  entities,  in  providing  the  best  qualifications  and  training 
programs to the national workforce, which in return have achieved a high percentage of 
job succession, localisation and higher reliance on national personnel. 
 



With respect to social responsibility, the CEO affirmed, “QIIB has always been a pioneer 
in community service, where the year 2022 represented a continuation of this policy, as 
the bank maintained its support for many educational and sporting events, activities and 
initiatives that provide added value to partnership between profitable  institutions and 
society”. 
 

 

*********************************************************************** 

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 

 البیانات المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)
 البیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 الصفحات  المحتویات 

  
 ٥ -  ۱ المستقل تقریر مراقب الحسابات 

  
 ٦ بیان المركز المالي الموحد

  
 ۷ بیان الدخل الموحد 

  
 ۸ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

  
 ۹ بیان التدفقات النقدیة الموحد 

  
 ۷۳ -  ۱۰ اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 
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 . قطر الدوحة،، ٦٦۸۹: برید صندوق قطر، فرع - كوبرز ووترھاوس برایس
 ۱۲۰۱٥٥ رقم  المالیة لألسواق قطر ھیئة ترخیص/  ٦ رقم والصناعة التجارة وزارة ترخیص

  www.pwc.com/me ۱+، ۹۷٤ ٤٤٦۷ ۷٥۲۸+، فاكس: ۹۷٤  ٤٤۱۹ ۲۷۷۷: ھاتف

 

 تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في
 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 

 

 تقریر عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة
 

 رأینا

ن  البیانات المالیة الموحدة لبنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) ("البنك") وشركاتھ التابعة (معاً "المجموعة") تُظِھر بصورة عادلة ومبرأینا، إّن 
لمنتھیة وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة ا   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كافة النواحي الجوھریة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  

 المعدلة من قبل مصرف قطر المركزي.   ةبذلك التاریخ وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمی
 

 یلي  ما بتدقیق قمنا

 البیانات المالیة الموحدة للمجموعة التي تتكون من:
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱بیان المركز المالي الموحد كما في  •
 بیان الدخل الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.  •
 محاسبیة الھامة المستخدمة والمعلومات التفسیریة األخرى.اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة، والتي تشمل السیاسات ال •

 

 أساس الرأي 

مسؤولیات مراقب الحسابات  . إن مسؤولیاتنا بموجب ھذه المعاییر مبینة بالتفصیل ضمن قسم  وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیقلقد أجرینا عملیة التدقیق  
 من ھذا التقریر.  عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة

 

 ونعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساٍس لرأینا. 
 

 االستقاللیة 

عن مجلس    نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الدولیة للمحاسبین المھنیین (والتي تشمل معاییر االستقالل الدولیة) الصادرة
حاسبین ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملیة التدقیق التي قمنا بھا للبیانات المالیة الموحدة.  للم ةمعاییر السلوك األخالقي الدولی 

 دولة قطر. وقد استوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لقواعد مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولي للمحاسبین ومتطلبات السلوك األخالقي في
 

 التدقیقمنھجنا في 
 

 نظرة عامة 
 

 تسھیالت التمویل أمور التدقیق الرئیسیة / االنخفاض في قیمة 
 

التدقیق الخاص بنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر التحریف المادي في البیانات المالیة الموحدة. وعلى وجھ   عملیة  كجزء من تصمیم
التي   الجوھریة، على سبیل المثال، ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة التي قام بھا مجلس اإلدارةالخصوص، فقد وضعنا في الحسبان األحكام الشخصیة 

افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلیة التي تعتبر غیر مؤكدة بطبیعتھا. وكما ھو متبع في جمیع عملیات التدقیق لدینا، تناولنا أیضا   تتضمن وضع
طر أحد مخا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابیة الداخلیة، بما في ذلك من بین أمور أخرى، النظر فیما إذا كان ھناك دلیل على التحیز بما یمثل  

 التحریف المادي نتیجة االحتیال. 
 

عین االعتبار  ولقد صممنا نطاق التدقیق الذي قمنا بھ من أجل أداء ما یكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البیانات المالیة الموحدة ككل، آخذین ب
 ھیكل المجموعة والعملیات والضوابط المحاسبیة وقطاعات األعمال التي تنشط فیھا المجموعة. 
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۲ 

 
 أمور التدقیق الرئیسیة

  الموحدةالمالیة  أمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت ذات أھمیة كبیرة في أعمال التدقیق التي قمنا بھا على البیانات
ككل، وفي صیاغة رأینا في ھذا الشأن، ونحن ال نعرب عن رأي    الموحدةللفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة  

 منفصل بخصوص ھذه األمور.
 

 

 التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیة  الرئیسیة  التدقیق أمور
   

 تسھیالت التمویل االنخفاض في قیمة 
 

من أعضاء مجلس   تقدیر  أفضل  القیمة  في  االنخفاض  تمثل مخصصات 
من   وخاصة  االئتمان  مخاطر  عن  الناشئة  للخسائر  تسھیالت  اإلدارة 

. كما ھو موضح في ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة للبیانات  التمویل
خسائر   تحدید  تم  فقد  الموحدة،  لمعیار  المالیة  وفقًا  القیمة  في  انخفاض 

 .۳۰المحاسبة المالي رقم 
 

لقد ركزنا على ھذا المجال ألن أعضاء مجلس اإلدارة یصدرون أحكاًما 
معقدة وشخصیة بشأن مقدار االنخفاض في القیمة وتوقیت االعتراف بھ 

 مثل:  
 
 . االئتمان مخاطر في الجوھریة الزیادة معاییر حدیدت •

 
  االئتمانیة   الخسائر  لقیاس  المناسبة   واالفتراضات   النماذج  اختیار •

  بافتراض   والخسارة  السداد،   في  التعثر  احتمالیة  ذلك  في  بما  المتوقعة
 . السداد في التعثر عند للمخاطر والتعرض السداد،  في التعثر

 
  / المنتجات   من  نوع  لكل  المتوقعة  للسیناریوھات  النسبي  الوزن  تحدید •

 . الصلة ذات  المتوقعة االئتمان وخسائر األسواق
 

  خسائر   قیاس  ألغراض  المماثلة  الموجودات  ذات  المجموعات  تحدید •
 . المتوقعة االئتمان

 
 . المالیة المحاسبة لمعاییر وفقا اإلفصاح متطلبات تحدید •
 

التمویل  تعتبر  ذلك،   على  عالوة  المركز  بیان  خارج  والتمویل  تسھیالت 
 . الموحدة المالیة للبیانات العام السیاق ضمن جوھریة المالي

 
اإلجمالیة للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان   تسھیالت التمویلتشتمل  

قطري وتمویل خارج بیان    لایر   ۳۸٬۱۳٦بمبلغ    تسھیالت التمویلعلى  
بمبلغ   المالي  في    ۱٥٬٤۸۱المركز  كما  قطري  دیسمبر   ۳۱ملیون لایر 

۲۰۲۲) اإلیضاح  في  عنھ  مفصح  ھو  كما   ،۱۱) واإلیضاح  في  ۳۱)   (
 البیانات المالیة.  

 
اإلیضاح   االئتمان    ٥یبین  بمخاطر  المتعلقة  المعلومات  المالیة  بالبیانات 

 . وإدارة مخاطر االئتمان للمجموعة

التدقیق    بأمور  یتعلق  فیما  بنا  الخاصة  التدقیق  إجراءات  تضمنت 
 الرئیسیة ما یلي: 

 
حصلنا على فھم للمنھجیة المستخدمة لتحدید وحساب مخصص   •

واختبار   ۳االنخفاض في القیمة بشكل فردي لتعرضات المرحلة  
 إحدى العینات مقابلھا. 

 
الرقابة   • لضوابط  التشغیلیة  والفعالیة  التصمیم  واختبار  تقییم 

  تسھیالت التمویل الرئیسیة ذات الصلة المتعلقة بإنشاء واعتماد  
في   االنخفاض  وحساب  االئتمان  لمخاطر  التعرض  ومراقبة 

 القیمة. 
 

القیمة   • في  االنخفاض  مخصصات  سیاسة  مالءمة  مدى  تقییم 
 . ۳۰لمحاسبي المالي رقم للمجموعة وفقًا لمتطلبات المعیار ا

 
االستعانة بخبرائنا الداخلیین بشكل مستقل لتقییم معقولیة منھجیة   •

الخسائر االئتمانیة المتوقعة بشكل مستقل والتي وضعتھا اإلدارة  
النموذج  مخاطر  مؤشرات  ذلك  ویشمل  بتطبیقھا،  وقامت 
في  التعثر  بافتراض  والخسارة  السداد،  في  التعثر  (احتمالیة 

والتعرض للمخاطر عند التعثر في السداد)، والمعلومات  السداد،  
 المستقبلیة، وتحلیل الترجیح ذي العالقة وتحلیل المراحل. 

 
والحالیة   • التاریخیة  البیانات  ودقة مجموعة  اكتمال  واختبار  فھم 

 المستخدمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة.
 

لتحدید مدى مالءمة وتطبیق    تسھیالت التمویلاختبار عینة من   •
 مقاییس تحدید المراحل. 

 
متاحة   • ائتمانیة  مراجعات  أحدث  من  عینات  على  الحصول 

والتحقّق من أنھا تتضمن تقییما وتوثیقا مناسبین لقدرة المدینین  
 على الوفاء بالتزامات السداد (اصل المبلغ والربح والعموالت).

 
المال • البیانات  إفصاحات  كفایة  مدى  كانت  تقییم  إذا  ما  لتحدید  یة 

رقم   المالي  المحاسبة  معیار  متطلبات  مع  ولوائح   ۳۰متوافقة 
 مصرف قطر المركزي. 
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۳ 

 
 المعلومات األخرى 

مجلس اإلدارة (باستثناء البیانات المالیة الموحدة وتقریر  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من تقریر  
 تاریخ.مراقب الحسابات)، والذي تم تزویدنا بھ قبل تاریخ تقریر التدقیق ھذا والتقریر السنوي الكامل والذي نتوقع أن یتوفر لدینا بعد ذلك ال 

 
 لن نبدي بأي شكل أي استنتاج للتأكید علیھا. إن رأینا عن البیانات المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات األخرى، وال و

 
بالنظر فیما إذا   تنحصر مسؤولیاتنا فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القیام بذلك، نقوم 

مع ما حصلنا علیھ من معلومات أثناء عملیة التدقیق، أو ما قد یشیر إلى  كانت المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البیانات المالیة الموحدة أو 
 وجود تحریف بھا بشكل مادي. 

 
أعمال،    وإذا استنتجنا وجود تحریف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقب الحسابات، استناداً إلى ما قمنا بھ من

 لك. ھذا ولیس لدینا ما نسجلھ في ھذا الخصوص. فإننا مطالبون بإعداد تقریر بذ
 

 كمة. وفي حال استنتجنا وجود تحریف مادي عند اطالعنا على التقریر السنوي الكامل، فإنھ یتوجب علینا اإلبالغ عن ذلك إلى المسؤولین عن الحو
 

 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق بالبیانات المالیة الموحدة
راجعة للمؤسسات  اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبیانات المالیة الموحدة وفقًا لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والم

ا تم تعدیلھ  ، كم۲۰۱٥لسنة    ۱۱المالیة اإلسالمیة كما تم تعدیلھا من قبل مصرف قطر المركزي ومتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  
ولوائح مصرف قطر المركزي، وبالنسبة للرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة للتمكین من إعداد البیانات    ۲۰۲۱لسنة    ۸بموجب القانون رقم  

 المالیة الموحدة الخالیة من التحریف المادي، سواء كانت ناتجة عن االحتیال أو الخطأ. 
 

انات المالیة الموحدة، مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب مقتضى  تعتبر اإلدارة، عند إعداد البی
نوي تصفیة المجموعة أو إیقاف ت  اإلدارة  تكنالحال، عن األمور المرتبطة باستمراریة المنشأة وعن استخدام أساس االستمراریة المحاسبي ما لم  

 مامھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك. أنشطتھا أو ال یوجد أ
 

 ویتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 
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٤ 

 مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة 
إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من أي تحریف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتیال أو تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما  

ق الذي یتم  خطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. یمثل التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یعد ضماناً بأن التدقی 
 ً عن أي تحریف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحریف من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر مادیة إذا   اً ق سوف یكشف دومللمعاییر الدولیة للتدقی وفقا

 الموحدة. كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه البیانات المالیة 

ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة التدقیق. كما أننا نقوم بما    ةم المھنیاحكالتدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق، فإننا نمارس األ كجزٍء من عملیة  
 یلي: 

تحدید وتقییم مخاطر التحریف المادي للبیانات المالیة الموحدة، الناشئة سواء من االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات التدقیق  •
المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومالئمة لتوفیر أساٍس لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحریف مادي ناشئ عن 

أو الحذف المتعمد أو التحریف  أو التزویر  عتبر أعلى من ذلك الذي ینشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتیال قد ینطوي على التواطؤ  االحتیال ت
 أو تجاوز للرقابة الداخلیة. 

مناسبة وفقاً للظروف، ولیس  الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات العالقة بعملیة التدقیق بغرض تصمیم إجراءات التدقیق التي تعتبر   •
 لغرض إبداء الرأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

 بھا اإلدارة.  ت تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المطبقة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قام  •

اإلدارة ألساس استمراریة المنشأة المحاسبي، وما إذا كان ھناك عدم تأكد مادي مرتبط    التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام •
بأحداث أو ظروف قد تثیر شكوكاً جوھریة فیما یتعلق بقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقیق التي  

مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مراقب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة  تم الحصول علیھا. وفي حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا  
ق التي تم الواردة في البیانات المالیة الموحدة، أو إذا كانت اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقی

نا. ومع ذلك فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلیة في أن تتوقف المجموعة الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مراقب الحسابات الخاص ب
 عن مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة. 

لتقییم العرض الشامل للبیانات المالیة الموحدة وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمث  •
 حقق عرضاً عادالً. المعامالت واألحداث بطریقة ت

للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي   للمجموعة   الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة•
بقى وحدنا  حول البیانات المالیة الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجیھ أعمال التدقیق الخاصة بالمجموعة واإلشراف علیھا وتنفیذھا. ون

 مسؤولین عن رأي التدقیق الذي توصلنا إلیھ. 
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 مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تتمة)

التدقیق الجوھریة، بما في ذلك أي  نتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق التدقیق وتوقیتھ المخّطط، واكتشافات  
 قصوٍر جوھريٍ في الرقابة الداخلیة التي قمنا بتحدیدھا خالل أعمال التدقیق.

 
بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعاییر األخالقیة المناسبة فیما یتعلق باالستقاللیة، وإبال غھم بجمیع العالقات  كما أننا نقدم للمسؤولین عن الحوكمة بیاناً 

 .اإلجراءات الوقائیة فیما یتعلق بھذا الخصوصمن األمور التي من المعقول االعتقاد بأنھا تؤثر على استقاللیتنا، وعند االقتضاء،  وغیرھا
 

یانات المالیة  ومن بین األمور التي أبلغناھا للمسؤولین عن الحوكمة، نقوم بتحدید تلك األمور األكثر أھمیة في أعمال التدقیق التي قمنا بھا على الب
اص بنا ما لم یحظر القانون الحالیة، والتي تعد بالتالي أمور التدقیق الرئیسیة. ونقوم بتوضیح ھذه األمور في تقریر التدقیق الخ  للفترةالموحدة المالیة  

من المعقول توقع   أو التنظیمات الكشف العلني عنھا، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغایة، أنھ ال ینبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقریرنا ألنھ قد یكون
 أن تزید اآلثار العكسیة عن المصلحة العامة من جراء اإلبالغ عن ھذا األمر.

 
 طلبات القانونیة والتنظیمیة األخرىالتقریر حول المت

 
 ، فإننا نؤكد على: ۲۰۲۱لسنة  ۸، وصیغتھ المعدلة بالقانون رقم ۲۰۱٥لسنة  ۱۱وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 

 
 ؛أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأیناھا ضروریة ألغراض عملیة التدقیق التي قمنا بھا  •

 
 ؛ تتفق معھا الموحدة المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبیة سلیمة وأن البیانات المالیةأن  •

 
 ؛ و أن المعلومات المالیة المدرجة بتقریر أعضاء مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت المجموعة •

 
) لسنة  ۱۱التجاریة القطري المعمول بھا رقم (أنھ لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن البنك قد خالف أیا من أحكام قانون الشركات   •

، أو نظامھ األساسي بشكل قد یؤثر مادیاً على نتائج تشغیلھ أو مركزه المالي كما في ۲۰۲۱لسنة  ۸، بصیغتھ المعدلة بالقانون رقم ۲۰۱٥
 . ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 
 فرع قطر –نیابة عن برایس ووترھاوس كوبرز 
 ) ۱۲۰۱٥٥(سجل ھیئة قطر لألسواق المالیة رقم 

 
 
 
 

 تھتموني  ولید
 ۳۷۰ رقم الحسابات مراقب سجل

  قطر دولة الدوحة، 
 ]التاریخ[
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 بیان الدخل الموحد 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷ 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري اإلیضاحات  

 ۱٬۸۳٤٬۱۲٥ ۱٬۷۹۲٬۱٦۸ ۲٥ األنشطة التمویلیة إیرادات من 
 ۳٥۳٬٥۳٦ ٥۰۷٬۱۳٦ ۲٦ صافي إیرادات من األنشطة االستثماریة 

 ۲٬۱۸۷٬٦٦۱ ۲٬۲۹۹٬۳۰٤ إجمالي اإلیرادات من األنشطة التمویلیة واالستثماریة، بالصافي 

 ۳۱۷٬۳۰۱ ٥۰۲۳۸٦٬ إیرادات رسوم وعموالت 
 ) ٦۷٬۱٤٦( ) ۸۸٬٦۷۱( والعموالت مصروفات الرسوم 

 ۲٥۰٬۱٥٥ ۸۳۱۲۹۷٬ ۲۷ صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

 ٤۱٬۹۳٦ ۸٥٬۲۸۸ ۲۸ صافي أرباح من عمالت أجنبیة 
 ) ۲۳٬۱۰٤( ) ۲۲٬۸٥٦( ۱۳ صافي الحصة من نتائج االستثمار في شركات زمیلة

 ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ ٥٦۷۲٬٦٥۹٬ إجمالي الدخل 

 ) ۱۷۰٬۹۰۱( ) ۱٦۸٬٤۲۸( ۲۹ الموظفینتكالیف 
 ) ۳٥٬۰۱۰( ) ۳۲٬۳۰۹( ۱٦و ۱٥ استھالك الموجودات الثابتة وإطفاء الموجودات غیر الملموسة 

 ) ۱٥٦٬۸۱٦( ) ۲۳۷٬۲۸۳(  مصروفات تمویل 
 ) ۱۲۱٬٦۷۳( ) ۹۱٥۱۳٥٬( ۳۰ مصروفات أخرى 

 ) ٤۸٤٬٤۰۰( ) ۹۱۷٥۷۳٬(  إجمالي المصروفات 

 ) ۲۸۷( ٥۳٥ ) ٤ب( ٥ مستحقة من البنوك  ارصدة(خسائر) االنخفاض في القیمة من  استردادصافي 
 ۱٬۱۷٤ ) ۱۷٬۱۹۹( االنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق مالیة  استردادصافي (خسائر) 

 ) ۳۷۷٬۲۰۳( ) ۲۷٤۳۰۲٬( ۱۱ صافي خسائر االنخفاض في قیمة موجودات التمویل 
 ) ٥٤٬۳٤٤( ) ٤۱٬۰٦۷( ۱۳ في شركة زمیلة ستثمارخسائر االنخفاض في قیمة ا

االنخفاض في القیمة من التعرضات خارج بیان   استردادصافي (خسائر) 
 ۱۹٬۸۷۲ ) ۲۱٬۸۱٦( ) ٤ب( ٥ المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

 ۱٬٥٦۱٬٤٦۰ ۷۱٬۷۰٤٬٥٦ صافي ربح السنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار 
 ) ٥٥۸٬۱۱۳( ) ٦۲۹٬۳۲۲( ۲۲ أصحاب حسابات االستثمار من األرباح  حقوق العائد على

 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤ صافي ربح السنة 

 ربحیة السھم 
 ۹٥٫۰ ٤٦٫۰ ۳۳ الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد (لایر قطري للسھم الواحد) 

 جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۸إلى  ۱المرفقة من تشكل اإلیضاحات 
 .٥إلى  ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 
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 اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بنك قطر الدولي 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۸ 

رأس 
 المال 

االحتیاطي  
 القانوني 

احتیاطي 
 مخاطرال

احتیاطي القیمة  
 العادلة 

احتیاطیات  
أخرى

األرباح 
 المدورة

إجمالي حقوق  
الملكیة العائدة 

 البنكي لمساھم

صكوك مؤھلة  
كأدوات رأس  

 اإلجمالي مال إضافي 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري اإلیضاحات  

 ۸٬۷۰۲٬۸۱۰ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬٦۱۰٬۳٦۰ ۱٬۷٥۸٬۲۳۲ ۷۹٬٥۸۸ ۲٬۷٦۷ ۸۰۳٬۷۲٦ ۲٬٤٥۲٬۳٦۰ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
 ) ۷٤( -) ۷٤(-  ) ۷٤(  -  -  - حركة احتیاطي القیمة العادلة

 ٥۱٬۰۷٥٬۲٤-٥۱٬۰۷٥٬۲٤ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤-  -  -  -  - صافي ربح السنة 
إجمالي اإلیراد والمصروف المعترف بھ  

 ۱۱٬۰۷٥٬۱۷-۱۱٬۰۷٥٬۱۷  ٥۱٬۰۷٥٬۲٤-) ۷٤( -- -للسنة
 ) ٥٦۷٬٦۳۳( -) ٥٦۷٬٦۳۳(  ) ٥٦۷٬٦۳۳(  -  -  -  -  - (و) ۲۳ على المساھمین مدفوعةأرباح نقدیة 

 -- - ) ۱٬۱۹۹(   ۱٬۱۹۹  -  -  -  - صافي الحركة في االحتیاطیات األخرى 
المساھمة في صندوق دعم األنشطة 

 ) ۲٦٬۸۸۱(-) ۲٦٬۸۸۱( ) ۲٦٬۸۸۱(  -- -- - ۳۸ االجتماعیة والریاضیة 
 ) ۱۰۸٬۲٥٦( -) ۱۰۸٬۲٥٦(  ) ۱۰۸٬۲٥٦( -- -- - ۲٤ أرباح على صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي

 -- - ) ٤۸٬٥۰۸(  -- ٤۸٬٥۰۸- - المحول إلى احتیاطي مخاطر 
 ۱۹٬۰۷٥٬۲۱ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ۱٦٬۹۸۲٬۷٦ ۲٬۰۸۱٬۰۰۰ ۸۰٬۷۸۷ ۲٬٦۹۳ ۸٥۲٬۲۳٤  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۸٬۳۲۳٬٦۳٦ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۲۳۱٬۱۸٦ ۱٬٤۳۳٬۱۰۳ ۷۹٬٥٥٤ ۱٬٦٥۱ ۷٥۰٬۸۳۱  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٬۱۱٦-۱٬۱۱٦ -- ۱٬۱۱٦ -- - حركة احتیاطي القیمة العادلة

 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷-۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ -- -- - صافي ربح السنة 
إجمالي اإلیراد والمصروف المعترف بھ  

 ۱٬۰۰٤٬٤٦۳-۱٬۰۰٤٬٤٦۳  ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ - ۱٬۱۱٦ -- -للسنة
 )٤۹۱٬۹٥۰( -)٤۹۱٬۹٥۰(  )٤۹۱٬۹٥۰(  -  -  -  -  - (و) ۲۳ أرباح نقدیة مدفوعة على المساھمین

 -- - )۳٤(  ۳٤  -  -  -  - صافي الحركة في االحتیاطیات األخرى 
المساھمة في صندوق دعم األنشطة 

 ) ۲٥٬۰۸۳( -) ۲٥٬۰۸۳( ) ۲٥٬۰۸۳(  -- -- - ۳۸ االجتماعیة والریاضیة 
 )۱۰۸٬۲٥٦( -)۱۰۸٬۲٥٦(  )۱۰۸٬۲٥٦( -- -- - ۲٤ أرباح على صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي

 -- - ) ٥۲٬۸۹٥(  -- ٥۲٬۸۹٥-- المحول إلى احتیاطي مخاطر 
 ۸٬۷۰۲٬۸۱۰ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬٦۱۰٬۳٦۰ ۱٬۷٥۸٬۲۳۲ ۷۹٬٥۸۸ ۲٬۷٦۷ ۸۰۳٬۷۲٦  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
الیة .٥إلى  ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
   بیان التدفقات النقدیة الموحد

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۹ 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري اإلیضاحات  

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤ صافي ربح السنة 

 تعدیالت على: 
 ۳۷۷٬۲۰۳ ۲۷٤۳۰۲٬ ۱۱ صافي خسائر االنخفاض في القیمة من موجودات التمویل 

 ) ۱٬۱۷٤( ۱۷٬۱۹۹ ) االنخفاض في قیمة االستثمارات في أوراق مالیة استردادصافي خسائر (
التعرضات خارج بیان المركز المالي ) االنخفاض في القیمة من ستردادصافي خسائر (

 ) ۱۹٬۸۷۲( ۲۱٬۸۱٦ )٤(ب٥  التي تخضع لمخاطر االئتمان 
 ۲۸۷ ) ٥۳٥( )٤(ب٥  مستحقة من البنوك ارصدة ) خسائر االنخفاض في القیمة من ستردادصافي (

 ٥٤٬۳٤٤ ٤۱٬۰٦۷ ۱۳ في شركة زمیلة ستثمارخسائر االنخفاض في قیمة ا
 ۲٬٦۱۱ ٦٬۸٤۹ ۱۳ أجنبیة عند تحویل استثمارات في شركات زمیلة خسائر تقییم عمالت 

 ۲۹٬۱۷۳ ۲۹٬۱٤۳ ۱٤ استھالك االستثمارات العقاریة 
 ۳٥٬۰۱۰ ۳۲٬۳۰۹ ۱٥٬۱٦ استھالك الموجودات الثابتة وإطفاء الموجودات غیر الملموسة 

 ) ۲۷٬۸٦۱( - ۲٦ صافي الربح من بیع استثمارات في أوراق مالیة 
 ) ۱٬٦۹۷( ) ۱٬٥۸٦( ۲٦ توزیعات األرباح إیراد 

 ۰٦۰٬۷ ۱۳٦٬۱۱ إطفاء صكوك 
 ۲۳٬۱۰٤ ۲۲٬۸٥٦ ۱۳ الحصة من نتائج االستثمار في شركات زمیلة

(ربح) خسارة القیمة العادلة من استثمارات في أوراق مالیة مسجلة بالقیمة العادلة من 
 ۲۳٤ ) ۳۳( ۲٦ خالل بیان الدخل 

 ۹٬٥٤٤ ۱٬۳٤۲ ۲۱ الخدمة للموظفین (بالصافي)مكافآت نھایة  
 ۳۱۳٬٤۹۱۱٬ ۱٬٥٥۹٬۰۸۲ التدفقات النقدیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 

 التغیرات في رأس المال العامل: 
 ) ۱۲۰٬٤۷۱( ۸۰٬۹۹٥ حساب االحتیاطي لدى مصرف قطر المركزي 

 ) ۱٬۹۲۱٬٦۱٥( ) ۳٤۹٬۱۹۱( مستحقة من البنوك  ارصدة
 ۳٬۱۰٥٬۸۲۲ ۸۹۱۱٬۷۰٦٬ موجودات التمویل 
 ۱۰٥٬۹۰۸ ) ۲۸٬۱٤۱( موجودات أخرى 

 ) ۳٬۲۰٦٬۹٤۳( ) ۳٬۰۰۳٬۹٦۹( مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالیة  ارصدة
 ) ٥٥۷٬۰۱۷( ۳۷٤٬۸۰۰ حسابات العمالء الجاریة 

 ٥۱٬۳٦۲  ) ۱۳۲٬۲۳٤( مطلوبات أخرى 
۲۰۸٬۲۳۳ )۱٬۰٥۱٬٦٤۱( 

 )۲٬٥٥۱( ) ۱٬٦٦٥( ۲۱ مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
 )۱٬۰٥٤٬۱۹۲( ۲۰٦٬٥٦۸ صافي التدفقات النقدیة الناتجة من / (المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة 

   التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة
 ) ۲٬۳۱۳٬۰۰۷( ) ۱٬٤۰۲٬٦۰٤( مالیة شراء استثمارات في أوراق 

 ۹٤۹٬۰٤۷ ۸٥۱٬۸٤۰ بیع استثمارات في أوراق مالیة استرداد / متحصالت من 
 ) ۸٬۸٦٦( ) ۱٥٬۸۷٦( ۱٥ شراء موجودات ثابتة 

 ) ۲۱٬٤٥۸( ) ۱۱٬۸۲٤( ۱٦ اقتناء موجودات غیر ملموسة 
 ۹۸۰ ٤۹۰ ۱۳ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة

 ۱۲۹ - بیع موجودات ثابتة متحصالت من 
 ) ۳٥۸۲٬( ) ۷۹٦( ۱٤ عقاریة  إضافات في استثمارات
 ۱٬٦۹۷ ۱٬٥۸٦ ۲٦   إیراد توزیعات األرباح

 ) ۸۳٦٬۳۹۳۱٬( ) ٥۷۷٬۱۸٤( صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۲٬۸٤۸٬٥۳۰ ) ۸۳۰٬۳۱۳۲٬( حقوق أصحاب حسابات االستثمارالتغیر في 

 ۲٥٦٬۹۷٤ ) ۰۲۱٬۷٥۲( ن صكوك تمویل متحصالت مصافي (تسویة) 
 ) ٤۹٦٬٥۰٦( ) ۲۹٦٬٥٦۹( أرباح نقدیة موزعة على المساھمین 

 ) ۱۰۸٬۲٥٦( ) ۱۰۸٬۲٥٦( ۲٤ أرباح على صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي 
 ۰۲٤٬۲۱۸۳٬ ) ۳٬۷٤۳٬٤۰۳( (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة 

 ۷٦۹٬۹۹٦ ) ٤٬۱۱٤٬۰۱۹( ما في حكمة صافي (النقص) / الزیادة في النقد و
 ٥٬٤۱٤٬۹۷۲ ٦٬۱۸٤٬۹٦۸ ینایر ۱في النقد وما في حكمة 
 ٦٬۱۸٤٬۹٦۸ ۲٬۰۷۰٬۹٤۹ ۳٤ دیسمبر  ۳۱في   النقد وما في حكمة

 جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۸إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
 .٥إلى  ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۰ 

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

. ویمارس البنك نشاطھ من خالل مركزه ۱۹۹۰لسنة    ٥۲("البنك") بموجب المرسوم األمیري رقم    (ش.م.ق.ع)  أُّسس بنك قطر الدولي اإلسالمي
   فرعا محلیا داخل دولة قطر. إن أسھم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر. ۱٦الرئیسي الكائن في شارع حمد الكبیر بالدوحة و 

.٦٦٤، الدوحة، دولة قطر، صندوق برید ۲المسجل ھو شارع حمد الكبیر . وعنوانھ ۱۳۰۲۳إن رقم السجل التجاري للبنك ھو 

المحدودة و ش اإلسالمي  الدولي  لھ وھي شركة صكوك بنك قطر  التابعة  للبنك والشركات  المالیة  المعلومات  الموحدة  المالیة  البیانات  ركة تتضمن 
ة ذات الغرض الخاص) (یُشار إلیھا معًا باسم "المجموعة") بعد استبعاد  صكوك رأس المال اإلضافي بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة (الشرك

 .شركات المجموعةاألرصدة والمعامالت بین 

ن أُّسَست شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة و شركة صكوك رأس المال اإلضافي بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة في جزر كایم
 محدودة، لغرض وحید وھو إصدار الصكوك وصكوك من الفئة األولى، على التوالي، لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.  كشركة معفاة ذات مسؤولیة

تحدیدھا من قبل  یعمل البنك في الخدمات المصرفیة وأنشطة التمویل واالستثمار وفقاً للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشریعة اإلسالمیة كما یتم  
  الرقابة الشرعیة للبنك ووفقاً لتعلیمات مصرف قطر المركزي.ھیئة  

 . ۲۰۲۳ینایر    ۲٥وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

 أسس اإلعداد  ۲

 بیان االلتزام  (أ)

الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة المعدلة    ")FAS(  لمعاییر المحاسبة المالیة"تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا  
 من قبل مصرف قطر المركزي.

التنفیذ) الذي یعدل متطلبات معیار المحاسبة (تاریخ    ۲۰۲۰أبریل    ۲۹بتاریخ    ۱۳/۲۰۲۰اعتمدت المجموعة تعمیم مصرف قطر المركزي رقم.   
رقم   المماثلة"   ۳۳المالي  واألدوات  واألسھم  الصكوك  في  رقم  و  "االستثمار  المالي  المحاسبة  االئتمان    ۳۰معیار  وخسائر  القیمة  في  "االنخفاض 

الیة التفاقیات إعادة الشراء و لالنخفاض في قیمة استثمارات  واالرتباطات المثقلة بااللتزامات"، ویتطلب من البنوك اتباع المعاییر الدولیة للتقاریر الم
وطبّقت المجموعة  حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة. وفقًا لذلك، قامت المجموعة بتطبیق التعمیم اعتبارا من تاریخ السریان  

لمحاسبة  لك، أصدرت  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار االتغییرات على السیاسات المحاسبیة بأثر مستقبلي. عالوة على ذ
. ولم یوجھ مصرف قطر المركزي حتى اآلن البنوك اإلسالمیة في قطر لتطبیق  ۲۰۲۱ینایر    ۱الذي دخل حیز التنفیذ اعتبارا من    ۳۲المالي رقم  

(أ و)".    ۳من مصرف قطر المركزي في ھذا الصدد "یرجى الرجوع إلى اإلیضاح    ، وتنتظر المجموعة تعلیمات۳۲معیار المحاسبة المالي رقم  
المالیة ذات الصلة الصادرة    بالنسبة لألمور التي ال تغطیھا معاییر المحاسبة الدولیة، تستخدم المجموعة اإلرشادات الواردة من المعاییر الدولیة للتقاریر

عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي.

من استمرار قامت إدارة المجموعة بتقییم قدرة المجموعة على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة ولدیھا قناعة بأن المجموعة لدیھا من الموارد ما یمكنھا  
مجموعة على أعمالھا في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لم یصل إلى علمھا أي حاالت عدم تأكد مادي قد یثیر الشك حول قدرة ال

 مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة. لذلك یستمر إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. 

 أساس القیاس  (ب)

العادلة من یمة  الق تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات في أوراق مالیة المصنفة على أنھا استثمارات ب
 خالل حقوق الملكیة واستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۱ 

 أساس اإلعداد (تتمة)  ۲

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  (ج)

ك، تم تقریب  تعرض البیانات المالیة الموحدة بالریال القطري، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة. وفیما عدا ما تم اإلشارة إلیھ بخالف ذل
 المعروضة بالریال القطري إلى أقرب ألف لایر قطري. البیانات المالیة  

 استخدام التقدیرات واألحكام  (د)

تطبیق السیاسات  یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمعاییر المحاسبة المالیة أن تقوم اإلدارة بإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على 
 ت والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلیّة عن ھذه التقدیرات.المحاسبیة والمبالغ المسجلة للموجودا 

ا التعدیل أو  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم االعتراف بأي تعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھ
 یالت.في أي فترة مستقبلیة تتأثر بتلك التعد

األثر األھم على تم االفصاح عن المعلومات حول المجاالت الھامة التي تتضمن افتراضات وأحكام جوھریة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا  
 .٦المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة وذلك في اإلیضاح رقم 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

ع الفترات المعروضة في ھذه البیانات المالیة الموحدة، وطبقتھا المجموعة بشكل  السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت على جمی تم تطبیق  
 (أ و). ۳ثابت باستثناء آثار المعاییر المذكورة في اإلیضاح 

 أساس توحید البیانات المالیة  (أ)

 الشركة ذات الغرض الخاص  ) ۱(

تمویلالغرض الخاص ھي شركة یتم تأسیسھا إلنجاز ھدف معرف ومحدد بصورة جیدة مثل ضمان أصول محددة أو تنفیذ معاملة  الشركة ذات  
ومخاطر وحوافز الشركة محددة. یتم توحید البیانات المالیة للشركة ذات الغرض الخاص إذا ما تبیّن، بناًء على تقییم مدى جوھریة عالقتھا بالمجموعة  

إلى الحاالت التي یمكن بموجبھا للمجموعة  الخاص. تسیطر إدارة المجموعة على الشركة ذات الغرض الخاص، وتشیر الظروف التالیة  ذات الغرض  
 تحقیق السیطرة علیھا، من حیث الجوھر، ومن ثم توحیدھا: 

أعمال محددة لدیھا بحیث تحصل المجموعة على  یتم القیام بأنشطة الشركة ذات الغرض الخاص باإلنابة عن المجموعة لتلبي احتیاجات   •
 المنافع من العملیات التشغیلیة للشركة ذات الغرض الخاص. 

تمتلك المجموعة صالحیات اتخاذ قرار الحصول على غالبیة المنافع من أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص، مباشرة أو عن طریق إدارة   •
 تم تفویضھا التخاذ مثل ھذه القرارات. 

ة الحق في الحصول على غالبیة المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص، وبالتالي قد تتعرض لمخاطر عرضیة ناتجة من أنشطة  للمجموع •
 الشركة ذات الغرض الخاص. 

أن تحتفظ المجموعة بغالبیة المخاطر الباقیة أو مخاطر الملكیة المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص أو موجوداتھا بغرض الحصول  •
 افع من أنشطتھا. على من

للتحقق من   یتم تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سیطرة على الشركة ذات الغرض الخاص عند التأسیس، وفي العادة ال یتم القیام بإجراء إعادة التقییم
والشركة ذات الغرض  عة  أي تغییرات في ھیكل أو شروط الشركة ذات الغرض الخاص أو القیام بمعامالت إضافیة بین المجمو  بالسیطرة في غیا 

التغیرات في السوق أحیاناً إلى تعدیل  الخاص. في العادة ال تؤدي التغیرات الیومیة في ظروف السوق إلى إعادة تقییم للسیطرة. برغم ذلك قد تؤدي  
التغییر یستلزم إعادة تقییم للسیطرة  ما إذا كان ھذا  جوھر العالقة بین المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص وفي مثل ھذه الحالة تحدد المجموعة  

الشركة ذات الغرض الخاص عندما تؤدي التصرفات الطوعیة  استنادا إلى حقائق وظروف محددة. تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقییم للسیطرة على  
، أو تؤدي إلى حدوث تغیر في العالقة بین  شروط خارج تلك الموضوعة أصالللمجموعة مثل تقدیم تمویل بمبالغ تزید عن السیولة المتوفرة أو تقدیم 

 المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص.

 االستثمار في شركات زمیلة  (ب)

بأنھ القدرة على المشاركة في القرارات المالیة   الجوھري. ویعرف التأثیر  جوھريالشركات الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة فیھا تأثیر  
 والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، لكن دون سیطرة أو فرض سیطرة مشتركة على تلك السیاسات. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االستثمار في شركات زمیلة (تتمة) (ب)

 السیطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. تعد االعتبارات المتخذة في تحدید التأثیر الھام أو 

التي تتعلق   تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا مبدئیاً بالتكلفة (متضمنة تكالیف المعاملة
(صافیة من أي خسائر  االستثمار في الشركة الزمیلة). یتضمن استثمار المجموعة في الشركات الزمیلة الشھرة  بصورة مباشرة باالستحواذ على  

 لالنخفاض في القیمة المتراكمة) التي یتم تحدیدھا عند االستحواذ. 

االعتراف بالتغیرات  الدخل الموحد بینما یتم  یتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ على شركتھا الزمیلة في بیان
لالستحواذ مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار. عندما تتساوى في االحتیاطي الالحقة لالستحواذ في حقوق الملكیة. تتم تسویة المتغیرات المتراكمة الالحقة  

د عنھا، بما في ذلك أي ذمم مدینة أخرى غیر مضمونة، فإن المجموعة حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة مع مساھمتھا في تلك الشركة أو تزی
 ال تعترف بأیة خسائر إضافیة إال إذا تكبّدت المجموعة التزاماٍت أو قامت بسداد دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة.

الحالة تقوم االستثمار في الشركة الزمیلة. في تلك  تحدد المجموعة في تاریخ كل مركز مالي ما إذا كان ھناك دلیل مادي على انخفاض في قیمة  
بین القیمة العادلة والقیمة الدفتریة للشركة الزمیلة وتقوم بإدراج تلك   الدخل  المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة كفرق  المبالغ في بیان 

 الموحد.

الخسارة الناتجة  ة إلى حد مساھمة المجموعة في الشركات الزمیلة. كما یتم استبعاد  یتم استبعاد األرباح من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیل
إلعداد البیانات المالیة الموحدة،  من التعامالت بین البنك وشركاتھ الزمیلة، إال اذا كانت تلك المعاملة تقدم دلیال على انخفاض في قیمة أصل محول.  

االعتراف باألرباح أو الخسائر المخففة للتعدیالت  امالت المماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف. یتم  یتم استخدام سیاسات محاسبیة مشابھة للمع
 في االستثمار في الشركات الزمیلة وذلك في بیان الدخل الموحد. 

یان المركز المالي الموحد بأكثر من ثالثة  تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة إلى البیانات المالیة المتاحة حتى تاریخ ال یسبق تاریخ ب
لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات الزمیلة عند الضرورة لضمان توافقھا مع    ویتم تعدیلھاأشھر،  

 السیاسات المتبعة من قبل المجموعة.

ویتم االعتراف  م المجموعة بقیاس واالعتراف بالحصة المحتفظ بھا من االستثمار بالقیمة العادلة.  عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة، تقو
لالستثمار المحتفظ بھ باإلضافة إلى  في بیان الدخل الموحد بأي فروقات بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الجوھري والقیمة العادلة  

 االستثمار.المتحصالت من استبعاد  

 العمالت األجنبیة  (ج)

 معامالت وأرصدة العمالت األجنبیة 

في تاریخ تنفیذ  یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة أو تلك التي تتطلب سداداً بعملة أجنبیة إلى العملة الوظیفیة على أساس أسعار الصرف السائدة  
 المعاملة.

السائدة في ذلك  والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقریر إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف  یتم تحویل الموجودات  
عر إلى العملة الوظیفیة بسالتاریخ. یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة والمقاسة بالقیمة العادلة وذلك  

النقدیة المقاسة بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة الصرف السائد في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. كما یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر  
 .باستخدام سعر الصرف في تاریخ المعاملة

المعامال  تسویة  من  الناتجة  األجنبیة  العمالت  بفروقات صرف  االعتراف  أسعار صرف  یتم  باستخدام  التحویل  عن  والناشئة  األجنبیة  بالعمالت  ت 
 الموجودات والمطلوبات المالیة السائدة في نھایة السنة في بیان الدخل الموحد. 

یتم   التقریر. كما  تاریخ  السائدة في  بأسعار الصرف  القطري  الریال  إلى  الزمیلة األجنبیة  الشركات  أو تحویل  تتم ترجمة االستثمارات في  األرباح 
بند خسائر تقییم عمالت الخسائر للسنة باستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة. یتم تسجیل خسائر فروق تحویل االستثمارات في الشركات الزمیلة في  

الیة   أجنبیة ضمن بیان الدخل الموحد.
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 استثمارات في أوراق مالیة  (د)

 تشتمل االستثمارات في أوراق مالیة على استثمارات في أدوات من فئة الدین وحقوق الملكیة وغیرھا. 

   التصنیف ) ۱(

من االستثمارات، حیث ینتج عن ھیكل المعاملة إنشاء التزام نقدي أو غیر نقدي. إن أدوات حقوق الملكیة ھي استثمارات تثبت    فئةإن أدوات الدین ھي  
اتوجود حصة متبقیة في موجودات كیان ما بعد خصم جمیع المطلوبات وأرصدة شبھ حقوق الملكیة، بما في ذلك أدوات حقوق الملكیة العادیة وأدو

المھ المالي رقم  االستثمار  المحاسبة  یتماشى مع متطلبات معیار  بما  ملكیة  یتم تصنیفھا كأدوات حقوق  التي  أدوات  ۳۳یكلة األخرى  ، في حین أن 
 الدین أو أدوات حقوق الملكیة.  فئةاالستثمار األخرى ھي أدوات استثمار ال تتوافق مع تعریف 

 التكلفة المطفأة 

 بالتكلفة المطفأة في حال توافر كال الشرطین اآلتیین:یجب قیاس أدوات االستثمار 

االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بمثل ھذه االستثمارات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة المتوقعة حتى تاریخ   .أ
 ؛ و استحقاق األداة

یمكن تحدیده بشكل معقول. فعليات عائد ان یمثل االستثمار إما أداة من فئة الدین أو أداة استثمار أخرى ذ .ب

 القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 قیاس االستثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة حال توافر الشرطین اآلتیین:  یتم

؛ و المتوقعة وبیع االستثماراتاالحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل تحصیل التدفقات النقدیة  .أ
 یمكن تحدیده بشكل معقول.  فعليأن یمثل االستثمار أداة دین غیر نقدیة أو أداة استثمار أخرى لھا عائد  .ب

 لدخل.ان اتُصنَّف أي أدوات استثمار أخرى غیر مصنفة حسب التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل بی

من خالل بیان    عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة باختیارغیر قابٍل لإللغاء لتصنیف بعض أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة
   الدخل لیتم تصنیفھا كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة.

كیفیة إدارة المجموعة للموجودات من أجل تكوین التدفقات النقدیة. أي ما إذا كان ھدف المجموعة ھو فقط تحصیل  نموذج العمل: یعكس نموذج العمل  
إذا لم ینطبق أي    التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع الموجودات.

سبیل المثال، یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج العمل "اآلخر"  من ذلك (على  
دات على ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. تشتمل العوامل التي تنظر فیھا المجموعة عند تحدید نموذج العمل لمجموعة من الموجو

ییم المخاطر رة السابقة حول كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات وكیفیة تقییم أداء األصل وإبالغھ إلى موظفي اإلدارة العلیا وكیفیة تقالخب
قدیة التعاقدیة.  وإدارتھا وكیفیة تعویض المدراء. على سبیل المثال، نموذج العمل لدى المجموعة بالنسبة لالستثمارات ھو فقط لتحصیل التدفقات الن

عام ضمن  ومثال آخر على ذلك ھو االستثمار في سندات الدین، والذي یتم االحتفاظ بھ من قبل المجموعة كجزء من إدارة السیولة ویتم تصنیفھا بشكل  
 نموذج الموجودات المحتفظ بھا للتحصیل والبیع. 

 االعتراف وإلغاء االعتراف  ) ۲(

في ھذا التاریخ  وراق المالیة في تاریخ المتاجرة، أي: التاریخ الذي تعاقدت فیھ المجموعة على شراء أو بیع األصل،  یتم االعتراف باالستثمارات في األ
انتھاء الحقوق في استالم الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إلغاء االعتراف باالستثمارات في األوراق المالیة عند  

 الملكیة. نقدیة من الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بتحویل جزء كبیر من جمیع مخاطر وعوائد التدفقات ال
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 استثمار في أوراق مالیة (تتمة)  (د)

 القیاس  ) ۳(

 القیاس األولي 

على استثمارات  العادلة مضافا إلیھا تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي یتم تكبدھا في االستحواذ  یتم القیاس األولي لالستثمارات المالیة بالقیمة  
 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي یتم تحمیلھا على بیان الدخل الموحد. 

 القیاس الالحق 

بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر ویتم االعتراف بأرباح أو خسائر إعادة القیاس    یتم إعادة قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
   الناتجة في بیان الدخل الموحد في الفترة التي نشأت فیھا.

انخفاض في القیمة. ویتم  یتم قیاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة، بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ناقصاً أي مخصص  
بیان الدخل  االعتراف بجمیع األرباح أو الخسائر الناتجة عن عملیة اإلطفاء وتلك الناتجة عن إلغاء االعتراف أو االنخفاض في قیمة االستثمارات في 

 الموحد.

الخسارة الناشئة  المركز المالي ویتم االعتراف بالربح أو    یعاد قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة وذلك بالقیمة العادلة في تاریخ
العادلة بشكل منفصل ضمن حقوق من تغییر القیمة العادلة لالستثمارات في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ویتم عرضھا في احتیاطي القیمة  

بیع أو انخفاض في قیمة أو تحصیل أو استبعاد االستثمارا من خالل حقوق الملكیة، یتم تحویل الربح أو  ت المصنفة بالقیمة العادلة  الملكیة. وعند 
إلى بیان الدخل الموحد، ما عدا في حالة أدوات حقوق الملكیة الخسارة المتراكمة المعترف بھا سابقا في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد وذلك  

یتم االعتراف بھذا الفرق في بیان التغیرات في حقوق الملكیة وال یتم االعتراف بھ في بیان    المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، حیث
 الدخل عند إلغاء االعتراف بھذه األدوات.

على أساس یتم تسجیل االستثمارات، التي لیس لھا سعر مدرج بالسوق أو أي طرق مناسبة أخرى یمكن منھا اشتقاق قیاس موثوق بھ للقیمة العادلة  
 مستمر، وذلك بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القیمة (إن وجدت).

   مبادئ القیاس ) ٤(

 قیاس التكلفة المطفأة 

مدفوعات السداد  إن التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي ھي المبلغ الذي یُقاس بھ األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف األولي مخصوماً منھ  
األولي المعترف بھ ومبلغ االستحقاق  األصلیة ومضافاً إلیھ أو مخصوماً منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ  

تشكل جزءاً متّمماً    الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتيناقصا أي تخفیض لخسارة االنخفاض في القیمة. كما یتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جمیع  
 لمعدل الربح الفعلي. 

 قیاس القیمة العادلة 

بحتة ضمن  إن القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن بھ مبادلة أصل أو سداد التزام بین طرفین (بائع ومشتري) مطلعین وراغبین في معاملة تجاریة  
تاریخ ختام األعمال في ثمارات المدرجة باستخدام سعر عرض السوق لتلك األداة في األنشطة االعتیادیة. وتقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لالست

العادلة بعد األخذ في االعتبار القیمة  بیان المركز المالي الموحد. أما بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة، تقوم المجموعة بتحدید تقدیر معقول للقیمة  
ما في حكم النقد بواسطة خصم التدفقات النقدیة  ییم التدفقات النقدیة المستقبلیة وتقوم المجموعة بتحدید قیم بنود  السوقیة ألداة أخرى مماثلة أو وفقاً لتق

 المستقبلیة باستخدام معدالت الربح الحالیة للعقود ذات خصائص المخاطر المتماثلة.

 موجودات التمویل  (ھـ)

التمویل المقدم  ألحكام الشریعة تقدمھ المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید. تتضمن ھذه الموجودات  تشتمل موجودات التمویل على تمویل وفقا  
األخرى. یتم إثبات موجودات  من خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة منتھیة بالتملیك واالستصناع وطرق التمویل اإلسالمي  

 ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة (إن وجدت).التمویل بتكلفتھا المطفأة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 موجودات التمویل (تتمة) (ھـ)

 المرابحة والمساومة 

السلعة (التي  شراء  إن ذمم المرابحة والمساومة المدینة ھي مبیعات بشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترتیب معامالت المرابحة والمساومة عن طریق  
الربح) في أقساط من جانب  تمثل موضوع المرابحة) وبیعھا إلى المرابح (المستفید) بھامش ربح على التكلفة. یتم سداد سعر البیع (التكلفة زائد ھامش  

خصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن  ومالمرابح على مدى فترة زمنیة متفق علیھا. یتم إثبات ذمم المرابحة المدینة بالصافي من األرباح المؤجلة 
أمر الشراء بوعده في البیع بالمرابحة وعدم الدخول في  وجدت). بناًء على تعلیمات مصرف قطر المركزي، یقوم البنك بتطبیق قاعدة إلزام ُمصدر  

  وفائھا بالمواصفات.أي معاملة مرابحة ال یتعھد فیھا ُمصدر أمر الشراء بقبول البضائع في حالة 

 المضاربة والمشاركة 

االعتراف بھذه  إن تمویل المضاربة والمشاركة ھي شراكات تساھم فیھا المجموعة برأس المال في المضاربة وبرأس المال والعمل في المشاركة. یتم  
 العقود بالقیمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجد). 

 بالتملیك   اإلجارة المنتھیة

علیھ (وھي  متفق    تنشأ ذمم اإلجارة المنتھیة بالتملیك المدینة من ھیاكل التمویل عندما یكون الشراء واإلجارة الفوریة لألصل بالتكلفة مضافا إلیھا ربح
المدینة بإجمالي الحد األدنى  ة بالتملیك  تشكل القیمة العادلة في مجملھا). یتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة، یتم تسجیل ذمم اإلجارة المنتھی

 االنخفاض في القیمة (إن وجد).من مدفوعات اإلجارة ناقصاً اإلیراد المؤجل (وھي تشكل التكلفة المطفأة في مجملھا) ومخصص خسارة 

 االستصناع 

منتج استناداً  شتري) وتقوم بمزاولة تصنیع أو اقتناء  االستصناع ھو عقد بیعٍ تتصرف فیھ المجموعة بصفتھا "الصانع" (البائع) مع "المستصنع" (الم
 إلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق علیھ. 

 الوكالة 

الستثمار )  تمثل عقود الوكالة اتفاقیة وكالة بین طرفین. یقوم أحد الطرفین، وھو الذي یوفّر التمویل (الموكل) بتعیین الطرف األخر كوكیل (الوكیل
للموكل. ویتم االعتراف  أموال الموكل في معاملة تلتزم بالشریعة اإلسالمیة. یستخدم الوكیل األموال استناداً إلى طبیعة العقد وھو یقدّم عائداً متوقعاً  

 بعقود الوكالة بالتكلفة المطفأة. 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى (و)

 والقیاس األولي االعتراف  ) ۱(

والمؤسسات  المستحقة من البنوك وموجودات التمویل وحسابات العمالء الجاریة وأرصدة حسابات البنوك    باالرصدةتقوم المجموعة مبدئیاً باالعتراف  
دات والمطلوبات المالیة  لموجواالمالیة وصكوك التمویل وبعض الموجودات والمطلوبات االخرى في التاریخ الذي تنشأ فیھ. یتم االعتراف بجمیع  

 مبدئیاً في تاریخ السداد وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة. 

الدخل، تكالیف  ل بیان  یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئیاً بالقیمة العادلة مضافا إلیھا، بالنسبة للبند غیر المسجل بالقیمة العادلة من خال
 المعاملة العائدة بصورة مباشرة إلى االستحواذ علیھ أو إصداره. 

أي قیم تم  عاد  بعد القیاس األولي، تقاس الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي بعد استب
  شطبھا ومخصص االنخفاض في القیمة. 

 غاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة إل ) ۲(

األصل المالي  ویل  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من األصل المالي أو عند قیامھا بتح
تحول جزءاً كبیراً من مخاطر  المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال  في معاملة یتم فیھا تحویل جمیع مخاطر وعوائد ملكیة األصل  
 وعوائد الملكیة كما أنھا ال تحتفظ بالسیطرة على االصل المالي. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى (تتمة) (و)

المجموعة  الموجودات المالیة المحولة والتي تتأھل إللغاء االعتراف بھا والتي یتم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من جانب  یتم االعتراف بأي منفعة في  
القیمة الدفتریة لألصل (أو  كأصل أو التزام مالي منفصل في بیان المركز المالي الموحد. عند إلغاء االعتراف بأصل مالي، یتم االعتراف بالفرق بین 

علیھ ناقصا أي مطلوب جدید یتم تحملھ)  دفتریة المخصصة لجزء من األصل المحول) والمقابل المستلم (متضمناً أي أصل جدید یتم الحصول  القیمة ال
   في بیان الدخل الموحد.

من المخاطر  بجمیع أو بجزء كبیر  تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بھا في بیان مركزھا المالي، ولكنھا تحتفظ إما  
 االعتراف بالموجودات المحولة. والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء منھا. وفي حالة االحتفاظ بجمیع أو بجزٍء كبیر من المخاطر والعوائد، ال یتم إلغاء  

بالسیطرة على  طر وعوائد ملكیة األصل المالي وتحتفظ  في المعامالت التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تقوم بتحویل جمیع أو جزٍء كبیر من مخا
إلى التغیرات في قیمة االصل  األصل، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل إلى حد مشاركتھا المستمرة والتي یتم تحدیدھا بالقدر الذي تتعرض فیھ  

 المحول. 

یحقق معاییر إلغاء ول مقابل رسوم. یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي عندما  في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة األصل المالي المح
(أصل) أو أقل من كافیة (التزام)  االعتراف. یتم االعتراف باألصل أو االلتزام في عقد خدمة استناداً إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافیة  

 ألداء الخدمة. 

معامالت یحتفظ فیھا بالحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من الموجودات ولكنھا تتحمل التزاًما تعاقدیًا بسداد تلك التدفقات  تدخل المجموعة في  
ديالنقدیة إلى منشآت أخرى وتحویل جمیع المخاطر والعوائد بشكل جوھري. یتم احتساب ھذه المعامالت على أنھا تحویالت "ترتیب مرور" مما یؤ

 إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة: إلى

 ؛لیس لدیھا التزام لسداد المدفوعات ما لم تحصل المبالغ المعادلة من الموجودات  •
 ؛ ومحظور علیھا بیع أو رھن الموجودات •
 لدیھا التزام بتحویل أي نقد تقوم بتحصیلھ من الموجودات دون تأخیر مادي. •

بالضمانات (األسھم الشراء االعتیادیة ومعامالت    ال یتم إلغاء االعتراف  األوراق  تمویلوالسندات) التي تقدمھا المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة 
ألن المجموعة تحتفظ بكافة المخاطر والعوائد على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقًا، وبالتالي فإن معاییر إلغاء االعتراف لم   والتمویلالمالیة  

 لك أیًضا على معامالت أوراق مالیة معینة یحتفظ فیھا البنك بربح ثانوي متبق.یتم الوفاء بھا. وینطبق ذ

 تلغي المجموعة االعتراف بااللتزام المالي عندما یتم استنفاذه (أي عند تنفیذ االلتزام الوارد بالعقد أو إلغائھ أو انقضاؤه).

األصلیین ألدوات الدین بشروط مختلفة اختالفاً جوھریاً، باإلضافة إلى تعدیالت جوھریة في شروط    وممولیھاتتم المحاسبة عن المبادلة بین المجموعة  
القیمة  المطلوبات المالیة الحالیة، كإطفاء للمطلوبات المالیة األصلیة واالعتراف بمطلوبات مالیة جدیدة. وتختلف الشروط بشكل جوھري إذا كانت

بموجب الشروط الجدیدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد خصم أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام    الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة
تعتبر مختلفة بنسبة   على األقل عن القیمة الحالیة المخصومة لقیمة التدفقات النقدیة المتبقیة من االلتزام المالي    ٪۱۰معدل الربح الفعلي األصلي، 

لك، یتم أخذ العوامل النوعیة األخرى، مثل العملة التي یتم تقویم األداة بھا والتغیرات في نوع معدل الربح ومیزات التحویل  األصلي. باإلضافة إلى ذ
لیف أو رسوم  الجدیدة المرفقة باألداة والتغیرات في التعھدات. وفي حالة احتساب تبادل ألدوات الدین أو تعدیل الشروط باعتبارھا إطفاء، فإن أي تكا

م متكبدة  بدة یتم االعتراف بھا كجزء من الربح أو الخسارة عند اإلطفاء. إذا لم یتم احتساب المبادلة أو التعدیل كإطفاء، فإن أي تكالیف أو رسومتك
 تعمل على تعدیل القیمة الدفتریة لاللتزام ویتم إطفاؤھا على األجل المتبقي من االلتزام المعدل. 

 مقاصة ال ) ۳(

المبالغ المعترف بھا وتعتزم المجموعة  شرعي قابل للتنفیذ لمقاصة  عندما ینشأ حق قانوني أو  فقط    لموجودات والمطلوبات المالیةا  مقاصةیتم إجراء  
 إما التسویة على أساس الصافي، أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الموجودات المالیة (بخالف استثمارات من فئة حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة) انخفاض قیمة  (ز)

 ن الدخل: تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیا

 ؛لتي تعد أدوات دینالموجودات المالیة ا •
 ؛ و  عقود الضمانات المالیة المصدرة •
 ارتباطات التمویل الصادرة.  •

ئتمان  تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسائر بمبلغ یعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین والتي یتم قیاسھا على أساس خسائر اال
 شھرا، باستثناء ما یلي: ۱۲المتوقعة لمدة 

 مارات أوراق الدین التي یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ إعداد التقریر.استث •
 أدوات مالیة أخرى لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ االعتراف األولي بھا. •

باألداة المالیة المحتملة في  التعثر في السداد شھرا ھي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث  ۱۲تعد خسائر االئتمان المتوقعة لفترة 
 شھرا بعد تاریخ التقریر. ۱۲غضون 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 على الوزن المرجح الحتماالت خسائر االئتمان، وتقاس على النحو اآلتي:إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي التقدیر القائم 

باعتبارھا القیمة الحالیة لجمیع حاالت العجز النقدي (أي   الموجودات المالیة التي ال تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر: •
 فقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتد

باعتبارھا الفرق بین القیمة الدفتریة االجمالیة والقیمة الحالیة    الموجودات المالیة التي تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة في تاریخ التقریر: •
 للتدفقات النقدیة التقدیریة المستقبلیة. 

ا القیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام  باعتبارھ  ارتباطات التمویل غیر المسحوبة: •
 والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا.

 المدفوعات المتوقعة لتعویض حاملھا ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا. عقود الضمانات المالیة: •

 جودات المالیة إعادة ھیكلة المو 

، یتم عندھا  للمدینفي حال تمت إعادة التفاوض على بنود األصل المالي أو تم تعدیلھا أو تم استبدال أصل مالي حالي بآخر جدید بسبب صعوبات مالیة  
 تقییم ما إذا كان من الواجب إلغاء االعتراف باألصل المالي ویتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة كاآلتي: 

الناتجة عن األصل المالي  إذا   • إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة  یتم  لم ینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي، 
 .المعدّل في حساب العجز النقدي من األصل الحالي

یة المتوقعة الناتجة عن األصل الجدید یتم التعامل  إذا نتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي، فإن التدفقات النقد •
 معھا كتدفقات نقدیة نھائیة ناتجة من األصل المالي الموجود حالیا في تاریخ إلغاء االعتراف بھ. ویتم ادراج ھذا المبلغ في حساب العجز

اف بھ حتى تاریخ التقریر باستخدام معدل الربح النقدي من األصل المالي الحالي والذي یتم خصمھ بدءا من التاریخ المتوقع إللغاء االعتر
 الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي. 

 موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة

المالي    . یعد األصلفي تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة
 "منخفض القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث واحد أو أكثر یكون لھ أثر مجحف على التدفقات النقدیة التقدیریة المقدرة لألصل المالي. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۸ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة) انخفاض قیمة الموجودات المالیة (بخالف استثمارات من فئة حقوق الملكیة المصنفة  (ز)

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة البیانات التالیة القابلة للمالحظة: 

 ؛والجھة المصدرة  المدینالصعوبات المالیة الجوھریة التي یعاني منھا  •
 ؛مخالفة العقد، مثل العجز أو واقعة التعثر في السداد  •
 ؛إعادة ھیكلة موجودات التمویل من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فیھا بخالف ذلك •
 ؛ أو بإشھار إفالسھ أو إعادة الھیكلة المالیة المدینیصبح من المحتمل أن یقوم   •
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتیجة الصعوبات المالیة. •

 والمطلوبات المالیة المعدلة الموجودات  (ح)

 الموجودات المالیة المعدلة 

دفقات النقدیة  إذا تم تعدیل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بشكل أساسي. في حال كانت الت
ات النقدیة من األصل المالي األصلي على أنھا منتھیة. وفي ھذه الحالة، یتم إلغاء  مختلفة بشكل أساسي، یتم عندھا اعتبار الحقوق التعاقدیة في التدفق

یعتبر تاریخ   االعتراف باألصل المالي األصلي ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة، ویعاد احتساب معدل ربح فعلي جدید لألصل. وبالتالي 
رض احتساب االنخفاض في القیمة، بما في ذلك لغرض تحدید ما إذا حدثت زیادة جوھریة في مخاطر  إعادة التفاوض ھو تاریخ االعتراف األولي لغ

 االئتمان. 

راف بالموجودات  إذا لم تكن التدفقات النقدیة للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المطفأة مختلفة بشكل أساسي، فإن التعدیل لن یؤدي إلى إلغاء االعت
 حالة، تعید المجموعة احتساب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي بناًء على التدفقات النقدیة المعدلة للموجودات المالیة وتعترفالمالیة. وفي ھذه ال

صعوبات المالیة بب البالمبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة االجمالیة كأرباح أو خسارة تعدیل في بیان الدخل الموحد. إذا تم تنفیذ مثل ھذا التعدیل بس 
 للمقترض، فسیتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القیمة. وفي حاالت أخرى، یتم عرضھا كصافي دخل من األنشطة التمویلیة. 

 المطلوبات المالیة المعدلة 

للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل أساسي. في  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتكون التدفقات النقدیة  
لدفتریة لاللتزام المالي  ھذه الحالة، یتم االعتراف بالتزام مالي جدید استنادا إلى الشروط المعدلة وذلك بالقیمة العادلة. ویتم االعتراف بالفرق بین القیمة ا

 د. المطفأ وااللتزام المالي الجدید بشروط معدلة وذلك في بیان الدخل الموح

 ما في حكمة النقد و  (ط)

النقدیة والعمالت المعدنیة في الصندوق واألرصدة المحتفظ بھا لدى مصرف قطر المركزي والموجودات    ومافي حكمةیشمل النقد   النقد األوراق 
في المالیة عالیة السیولة التي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غیر جوھریة تتمثل في حدوث تغیرات  

 ھا المجموعة في إدارة ارتباطاتھا قصیرة األجل. قیمتھا العادلة، وتستخدم

 النقد بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي الموحد. ومافي حكمةیتم إدراج النقد 

 أدوات إدارة المخاطر  (ي)

التعرض لمخاطر أسعار صرف   المشتقة إلدارة  المالیة اإلسالمیة  لبعض األدوات  المجموعة عقوداً  التعھدات تُبِرُم  بما في ذلك  العمالت األجنبیة، 
  األحادیة بشراء/ بیع العمالت. یتم تحویل ھذه المعامالت بأسعار الصرف السائدة.

 االستثمارات العقاریة  (ك)

المعادل المدفوع أو القیمة العادلة للمقابل  یتم قیاس االستثمارات العقاریة المحتفظ بھا للتأجیر أو لزیادة رأس المال بالتكلفة بما في ذلك المبلغ النقدي  
الیة اآلخر الممنوح لشراء األصل في وقت حیازتھ أو إنشائھ. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االستثمارات العقاریة (تتمة)  (ك)

العقاریة على مدار أعمارھا   االستثمارات  لتكلفة  االستھالك بشكل منھجي  ناقصاً  یتم تخصیص  بالتكلفة  العقاریة  قیاس االستثمارات  یتم  اإلنتاجیة. 
 االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة. 

ثمار العقاري في  سیتم إضافة النفقات الرئیسیة التي تتكبدھا المنشأة والمتعلقة باإلضافات والتحسینات بعد االستحواذ علیھا إلى القیمة الدفتریة لالست
 المالي الموحد، بشرط أن تتوقع المجموعة أن تزید ھذه النفقات من المنافع االقتصادیة المستقبلیة للمجموعة من االستثمار العقاري. ومع بیان المركز

الیة التي  الم  ذلك، إذا لم یكن من المتوقع حدوث مثل ھذه المنافع االقتصادیة، فإن المنشأة سوف تعترف بھذه النفقات في بیان الدخل الموحد في الفترة
 تم تكبدھا فیھا، مع األخذ بعین االعتبار الفصل بین الجزء المتعلق بحقوق المساھمین والجزء المتعلق بأصحاب حسابات االستثمار.

من بنود  یتم االعتراف باستھالك االستثمارات العقاریة في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء 
أساس تكلفة  االستثمارات العقاریة نظرا ألن ذلك یعكس بشكل وثیق النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل، على  

 األصل ناقصا قیمتھ المتبقیة المقدرة. ال یتم حساب استھالك لألراضي واألعمال قید التنفیذ. 

 ة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة: فیما یلي األعمار اإلنتاجی

 السنوات

 ۲۰ ي مبان
 ۷-٥ تجھیزات وتركیبات 

 یتم إعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بشكل مستقبلي متى كان ذلك مناسبا. 

 عند تكبدھا. یتم تحمیل مصروفات اإلصالح والصیانة في بیان الدخل 

ستفادة منھ من یتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقاریة إذا تم استبعادھا أو عندما یكون العقار غیر مستغل بشكل دائم ولیس من المتوقع أن یتم اال
صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة  الناحیة االقتصادیة عند استبعاده. سیتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد باعتبارھا الفرق بین  

بحق المتعلق  الجزء  بین  الفصل  االعتبار  بعین  األخذ  مع  التصرف  أو  االستبعاد  فترة  في  الموحد  الدخل  بیان  في  بھا  االعتراف  وق لألصل، وسیتم 
 المساھمین والجزء المتعلق بأصحاب حسابات االستثمار.

 الموجودات الثابتة  (ل)

 اس االعتراف والقی ) ۱(

 یتم قیاس بنود الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة.

باشرة وأي  تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات. وتتضمن تكلفة الموجودات المنشأة ذاتیا تكلفة المواد والعمالة الم
لمواقع التي  تكالیف أخرى تعزى مباشرة إلى وضع الموجودات في حالة تشغیلیة لالستخدام المقصود منھا، وتكالیف تفكیك وإزالة الموجودات واعادة ا

   .التمویلوضعت فیھا الموجودات إلى طبیعتھا ورسملة تكالیف 

 المشتراة والتي ھي جزء ال یتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذات الصلة.  البرامجتتم رسملة 

نھا كبنود منفصلة (مكونات رئیسیة) للموجودات الثابتة. عندما یكون ألجزاء من بند تحت الموجودات الثابتة أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم المحاسبة ع
ویتم االعتراف بھا    یتم تحدید الربح أو الخسارة من استبعاد بند من الموجودات الثابتة بمقارنة عائدات البیع مع القیمة الدفتریة لبند الموجودات الثابتة

 في اإلیرادات األخرى /المصروفات األخرى في بیان الدخل الموحد. 

 التكالیف الالحقة  ) ۲(

ستقبلیة المتضمنة یتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد عناصر الموجودات الثابتة بالقیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة الم
الدفتریة للجزء الذي تم استبدالھ. في ذلك العنصر للمجموعة وإمكانیة قیاس تكلفتھ بصورة موثوق بھا. یتم إلغاء االعتراف بالقیمة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الموجودات الثابتة (تتمة)  (ل)

 (تتمة)  التكالیف الالحقة ) ۲(

الیومیة للموجودات الثابتة في بیان الدخل الموحد عند تكبدھا. یتم االعتراف باالستھالك في بیان الدخل الموحد بطریقة    الصیانةیتم االعتراف بتكالیف  
الثابتة نظرا ألن ذلك یعكس بشكل وثیق النمط المتوقع ال ستنفاد القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بنود الموجودات 

تصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل، على أساس تكلفة األصل ناقصا قیمتھ المتبقیة المقدرة. وال یتم حساب استھالك لألراضي واألعمال المنافع االق
 قید التنفیذ. 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة: 

 السنوات
 ۲۰ ي مبان

 ٥-۳ تقنیة المعلومات و معدات
 ۷-٥ تجھیزات وتركیبات 

 ٥ مركبات سیارات او 

 یتم إعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة والقیمة المتبقیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بشكل مستقبلي متى كان ذلك مناسبا. 

 یتم تحمیل مصروفات اإلصالح والصیانة في بیان الدخل عند تكبدھا. 

 الموجودات غیر الملموسة  (م)

إنشاؤھا داخلیاً،  قیاس الموجودات غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف األولي. الموجودات غیر الملموسة التي تم یتم 
 یھا. النفقات فباستثناء تكالیف التطویر المرسملة، ال یتم رسملتھا ویتم إظھار النفقات في بیان الدخل الموحد في السنة التي یتم تكبد 

 یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة إما بأنھا محددة أو غیر محددة. 

مة عندما  یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارھا االنتاجیة االقتصادیة ویتم تقییمھا لتحري االنخفاض في القی
صل غیر الملموس. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء ألصل ما غیر ملموس ذي عمر إنتاجي محدد  یكون ھناك مؤشر على انخفاض قیمة األ

في األصل عن    في كل سنة مالیة. وتسجل التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو في النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة
ا فترة أو طریقة  تغییر  اإلطفاء  طریق  االعتراف بمصروف  المحاسبیة. ویتم  التقدیرات  أنھا تغیرات في  إلطفاء، حسبما ھو مناسب، وتعامل على 

 للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في بیان الدخل الموحد في فئة المصروفات بما یتوافق مع طبیعة األصل غیر الملموس. 

لموسة التي لیس لھا أعمار إنتاجیة محددة، ولكن یتم فحصھا سنویاً لتحري االنخفاض في قیمتھا سواء على  ال یتم حساب إطفاء للموجودات غیر الم 
سیستمر   أساس فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة تقییم العمر غیر المحدد سنویًا لتحدید ما إذا كان العمر غیر المحدد سنویا

 مدعوم. وإذا لم یكن، فإن التغییر في تقییم العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد یكون على أساس مستقبلي. تصنیفھ كغیر محدد المدة بشكل

 فیما یلي ملخص لألعمار اإلنتاجیة وطرق اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة للمجموعة:

 البرمجیات  
 سنوات ٥ - ۳ األعمار اإلنتاجیة 

 یتم إطفاؤھا بطریقة القسط الثابت على مدار فترات توفرھا  المستخدمة طریقة اإلطفاء 
 مقتناه  تم إنشاؤھا أو اقتناؤھا داخلیا 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  (ن)

قیمتھا. في  مؤشر على االنخفاض في  تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي  
ذات األعمار اإلنتاجیة حالة وجود أي مؤشر على ذلك، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. بالنسبة للشھرة والموجودات غیر الملموسة  

بخسارة االنخفاض في القیمة عندما  ي نفس الوقت. ویعترف غیر المحددة أو التي ال تكون متاحة لالستخدام، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد سنویاً ف
 تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما أو حدة تكوین النقد القیمة المقدرة القابلة لالسترداد.
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)  (ن)

د لألصل أو وحدة تكوین النقد في قیمتھا االستخدامیة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أكبر. وعند تقییم القیمة  تتمثل القیمة القابلة لالستردا
یمات السوق  االستخدامیة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل ما قبل خصم الضریبة والذي یعكس تقی

 حالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو حدة تكوین النقد. ال

یتم تجمیع الموجودات ألصغر مجموعة من الموجودات التي ینتج عنھا تدفقات نقدیة واردة من االستخدام ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، 
الواردة للموجودات األخرى أو وحدات تكوین النقد. وبدون اإلخالل باختبار سقف القطاع    المستمر والتي تعتبر مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة

فیھالتشغیلي، وألغراض اختبار انخفاض قیمة الشھرة، یتم تجمیع وحدات تكوین النقد التي تم تخصیص الشھرة لھا بحیث یعكس المستوى الذي یتم  
یتم عنده رصد الشھرة ألغراض التقاریر الداخلیة. یتم تخصیص الشھرة المكتسبة في أي اندماج اختبار االنخفاض في القیمة المستوى األدنى الذي  

 لألعمال لمجموعات وحدات تكوین النقد والمتوقع لھا أن تستفید من التعاون الناتج من اندماج األعمال.

استخدامھا من خ ویتم  منفصلة  نقدیة  تدفقات  للمجموعة  المؤسسیة  الموجودات  تنتج  تخصیص  ال  یتم  النقد.  تكوین  من وحدات  من وحدة  أكثر  الل 
لنقدالموجودات المؤسسیة لوحدات تكوین النقد علی أساس معقول وثابت ویتم اختبارھا لتحري االنخفاض في القیمة كجزء من اختبار وحدة تكوین ا 

 التي یتم تخصیص الموجودات المؤسسیة لھا.

ة في بیان الدخل الموحد. ویتم تخصیص خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بھا فیما یتعلق بوحدات  یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیم
تریةتكوین النقد أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة مخصصة لوحدة تكوین النقد (مجموعة وحدات تكوین النقد) ومن ثم لتخفیض القیمة الدف

 كوین النقد (مجموعة وحدات تكوین النقد) على أساس تناسبي. للموجودات األخرى في الوحدة في وحدة ت

رف بھا في  ال یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فیما یتعلق بالشھرة. أما فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم خسائر انخفاض القیمة المعت
الخسارة قد انخفضت أو لم تعد موجودة. یتم عكس خسارة االنخفاض في  فترات سابقة في تاریخ كل تقریر الستبیان وجود أي مؤشرات تدل على أن 

 القیمة في حال وجود أي تغییر في التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد. 

الدفتریة التي كان سیتم تحدیدھا، صافیة من  یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة لألصل القیمة  
 االستھالك أو اإلطفاء، إن لم یتم االعتراف بأي خسائر من انخفاض القیمة. 

 حسابات العمالء الجاریة  (س) 

المجموعة في وقت  یتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجاریة عند استالمھا من قبل المجموعة، ویتم قیاس المعامالت بالمبلغ المستلم من قبل  
 التعاقد، وفي نھایة كل مركز مالي، یتم قیاس ھذه الحسابات بالتكلفة المطفأة. 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  (ع)

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق ھي أموال تحتفظ بھا المجموعة ویمكنھا استثمارھا حسب تقدیرھا الخاص. یفوض صاحب حساب االستثمار  
قیود بخصوص متى وكیف وما ھو  ا بالصورة التي ترى المجموعة أنھا مناسبة بدون وضع  لمجموعة الستثمار أموال صاحب حساب االستثمار 

الغرض الذي یجب أن تُستثمر فیھ األموال. تقوم المجموعة باحتساب أتعاب إدارة (أتعاب مضارب) على أصحاب حسابات االستثمار، من إجمالي  
ت االستثمار، ویتم تخصیص الدخل العائد إلى أصحاب الحسابات لحسابات االستثمار بعد طرح المخصصات وخصم حصة المجموعة  الدخل من حسابا

في الدخل كمضارب. یتم البت في تخصیص الدخل من جانب إدارة المجموعة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح بھا حسب أحكام وشروط حسابات  
  االستثمار.

 توزیع الربح بین حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساھمین  (ف)

 تلتزم المجموعة بتوجیھات مصرف قطر المركزي كما یلي:

یتم التوصل إلى صافي الربح بعد األخذ في االعتبار جمیع اإلیرادات والمصروفات في نھایة السنة المالیة ویتم توزیعھا بین أصحاب  •
الیة ق والمساھمین. حسابات االستثمار المطل 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 توزیع الربح بین حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمساھمین  (ف)

تحتسب حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار المطلق على أساس أرصدة إیداعاتھم الیومیة على مدار السنة بعد خصم أتعاب  •
 والمعلنة للمجموعة.المضاربة المتفق علیھا 

في حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إھمال المجموعة بسبب عدم التزامھا بلوائح وتعلیمات مصرف قطر المركزي، فإن ھذا   •
المصروف أو الخسارة لن یتحملھا أصحاب حسابات االستثمار المطلق، ویخضع ذلك إلى قرار یصدر عن مصرف قطر المركزي في  

 ھذا الشأن.
كانت نتائج المجموعة في نھایة السنة خسارة صافیة، فإن مصرف قطر المركزي، بصفتھ المسؤول عن تحدید مسؤولیة المجموعة في حال   •

 عن ھذه الخسائر، یتخذ القرار فیما یتعلق بكیفیة معالجة ھذه الخسائر دون اإلخالل بقواعد الشریعة اإلسالمیة. 
 أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن یتم إعطاء أولویة ألي طرف عند تخصیص الربح. بسبب تجمیع أموال االستثمار المطلق مع  •

 صكوك التمویل  (ص)

سنوات من التواریخ   ٥تمثل صكوك التمویل أسھم عادیة في ملكیة موجودات أو منافع أو خدمات محددة تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد  
المطفأة. ویتم    المحددة عند اإلصدار، ویتم االعتراف  بالتكلفة  بالصكوك  یحین موعد استحقاقھا. ویتم االعتراف  إلى أن  باألرباح على نحو دوري 

   اإلفصاح عن ھذه الصكوك كبند منفصل في البیانات المالیة الموحدة ضمن "صكوك التمویل".

 صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي  (ق)

دائمة وغیر مضمونة وثانویة ألسھم حقوق الملكیة العادیة ووالتي تعتبر توزیعات األرباح لھا غیر  إن الصكوك التي تصدرھا المجموعة والتي تكون 
یكون لحاملي   تراكمیة ویتم دفعھا وفقًا لتقدیر المجموعة ویتم االعتراف بھا مبدئیًا كحقوق ملكیة. یحق للمجموعة عدم دفع األرباح لھذه الصكوك، ولن

 ق بعدم السداد، ولیس للصكوك تاریخ استحقاق ثابت. الصكوك حق المطالبة فیما یتعل 

التكالیف    تتكبد المجموعة تكالیف مختلفة في إصدار أدواتھا الخاصة والتي یتم احتسابھا كحقوق ملكیة كما ھو مذكور في الفقرة أعاله. قد تشمل ھذه
القان للمستشارین  المدفوعة  التنظیمیة األخرى، والمبالغ  التسجیل والرسوم  المحترفین، وتكالیف رسوم  المستشارین  ونیین والمحاسبین وغیرھم من 

إضافیة  الطباعة ورسوم الطوابع. یتم احتساب تكالیف المعامالت لمعاملة حقوق الملكیة كخصم من حقوق الملكیة إلى الحد الذي تعتبر فیھ كتكالیف  
الممكن تجنبھا لوال التي كان من  الملكیة  إلى معاملة حقوق  التخلي عنھا    عائدة مباشرة  تم  التي  الملكیة  بتكالیف معاملة حقوق  یتم االعتراف  ذلك. 

 كمصروفات. 

االتفاق مع حاملي الصكوك وتلبیة   اإلعالن عنھا من حیث  الملكیة بعد  الدائمة كخصم في حقوق  الصكوك  األرباح على  بتوزیعات  یتم االعتراف 
 التراكمیة. المتطلبات التنظیمیة بسبب میزة أرباحھم غیر 

 المخصصات  (ر)

یتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي یمكن تقدیره بشكل موثوق، 
 وعندما یكون من المحتمل أن یتطلب األمر تدفقات صادرة لمنافع اقتصادیة لتسویة االلتزام. 

 الموظفین منافع  (ش) 

 االشتراكات المحددة  خطة  ) ۱(

لمصروفتحتسب المجموعة مخصص الشتراكاتھا في صندوق التقاعد الذي تدیره الدولة بالنسبة للموظفین القطریین وفقا لقانون التقاعد ویتم إدراج ا 
بالسداد بعد سداد االشتراكات. ویتم االعتراف   الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفین في بیان الدخل الموحد. ولیس لدى المجموعة أي التزامات أخرى

  باالشتراكات عند حلول موعد استحقاقھا.

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ) ۲(

ترصد المجموعة مخصصا لمكافآت نھایة الخدمة للموظفین وفقا لسیاسات المجموعة. وتحتسب المكافأة بناء على راتب الموظف وفترة خدمتھ في 
الیة المركز المالي. تاریخ بیان 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 منافع الموظفین (تتمة)  (ش) 

 منافع الموظفین قصیرة األجل  ) ۳(

ترافیتم قیاس التزامات منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس غیر مخصوم ویتم إدراجھا بالمصروفات عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. ویتم االع
غ المتوقع سداده بموجب مكافآت نقدیة قصیرة األجل أو خطط المشاركة في األرباح إذا كان لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو بااللتزام عن المبل

 استداللي بسداد ھذا المبلغ نتیجة للخدمة السابقة للموظف وأن یكون باإلمكان تقدیر ھذا االلتزام بشكل یعتمد علیھ. 

 واالحتیاطیات رأس المال   (ت)

 تكالیف إصدار األسھم  ) ۱(

 یتم خصم التكالیف اإلضافیة المتعلقة مباشرة بإصدار أداة حقوق الملكیة وذلك من القیاس األولي ألداة حقوق الملكیة.

 ) توزیعات األرباح لألسھم العادیة ۲(

 الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من قبل مساھمي البنك.یتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسھم العادیة في حقوق الملكیة في 

 االعتراف باإلیرادات  (ث)

 المرابحة والمساومة 

یتم االعتراف  یتم االعتراف بالربح من معامالت المرابحة والمساومة عندما یكون الدخل قابال للتحدید تعاقدیا ویمكن تحدید مبلغھ عند بدء المعاملة.  
أساس التناسب الزمني على مدى فترة المعاملة. وعندما یكون دخل العقد غیر قابل للتحدید وال یمكن تحدید مبلغھ، یتم االعتراف بھ  بھذا الدخل على  

 عندما یكون التحقق مؤكدا على نحو معقول أو عند تحققھ فعلیا. یتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات المتعثرة من بیان الدخل الموحد. 

 المضاربة 

ى بیان یتم االعتراف بإیراد تمویل المضاربة عندما ینشأ الحق في استالم الدفعات أو عند توزیعھ من قبل المضارب، بینما یتم تحمیل الخسائر عل
رب،الدخل الموحد عند اإلعالن عن ذلك من قبل المضارب. في حالة خسارة رأس المال قبل البدء في األعمال دون إھمال أو تقصیر من قبل المضا

من قبل  یتم خصم ھذه الخسائر من رأس مال المضاربة ویتم التعامل معھا كخسائر للمجموعة. وفي حالة اإلنھاء أو التسییل، فإن الجزء غیر المدفوع
   المضارب یتم االعتراف بھ كذمم مدینة مستحقة من المضارب.

 المشاركة 

 في استالم الدفعات أو عند التوزیع.  یتم االعتراف بإیرادات تمویل المشاركة عندما یتأكد الحق

 اإلجارة المنتھیة بالتملیك 

المتعثرة من    یتم االعتراف بالدخل من اإلجارة المنتھیة بالتملیك على أساس التناسب الزمني على مدى فترة اإلیجار. ویتم استبعاد الدخل من الحسابات 
 بیان الدخل الموحد. 

 الوكالة 

 ودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني بغرض جني معدل عائد دوري ثابت استنادا إلى الرصید القائم.یتم االعتراف بالدخل من 

   االستصناع

اإلعتبار یتم االعتراف باإلیرادات وھامش الربح المرتبط بھا في بیان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطریقة نسبة اإلنجاز وذلك من خالل األخذ في  
إجمالي اإلیرادات (السعر النقدي للمشتري) والتكالیف التقدیریة للمجموعة، وتعترف المجموعة بالخسائر المتوقعة من عقد االستصناع  الفرق بین  

 بمجرد توقعھا.
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االعتراف باإلیرادات (تتمة) (ث)

 االستثماریة اإلیرادات من خدمات األعمال المصرفیة 

الودائ  الرسوم والعموالت) متضمنة رسوم  إیرادات  یتم عرضھا في  (التي  المصرفیة االستثماریة  باإلیرادات من خدمات األعمال  ع یتم االعتراف 
العادة عندما تقوم الم یتم تقدیم الخدمة وتحقق اإلیراد. ویكون ذلك في  جموعة بتنفیذ جمیع  ورسوم التسویق واألداء حسب األحكام التعاقدیة عندما 

جراءات الھامة  اإلجراءات الھامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على نحو كبیر أن تتدفق المنافع االقتصادیة من المعاملة للمجموعة. ویتم تحدید اإل
المنافع االقتصادیة من المعاملة ستصب في مصلحة  المتعلقة بالمعاملة استنادا إلى األحكام المتفق علیھا في العقود لكل معاملة. ویستند تقییم ما إذا كانت  

 المجموعة على مدى االرتباطات المؤكدة الملزمة التي تم استالمھا من األطراف األخرى.

 إیرادات الرسوم والعموالت 

المسجل بالتكلفة المطفأة في قیاس معدل الربح  یتم إدراج إیرادات الرسوم والعموالت التي تعتبر جزءا متمما لمعدل الربح الفعلي على االصل المالي  
ارةالفعلي لألصل المالي. ویتم االعتراف بإیرادات الرسوم والعموالت األخرى بما في ذلك رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبیعات ورسوم اإلد

  والترتیب والمشاركة في التمویل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا.

 باح إیرادات توزیعات األر

 یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح عندما یكون لدى المجموعة الحق في استالمھا. 

 ربحیة السھم  (خ)

إلى  تعرض المجموعة بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. تحتسب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح أو الخسارة العائدة
اح مستحقة الدفع للصكوك المؤھلة لإلدراج كرأس مال إضافي على العدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة خالل  المساھمین بعد خصم األرب

قائمة مقابل تأثیرات  الفترة. ویتم تحدید ربحیة السھم المخففة بتعدیل األرباح أو الخسائر العائدة إلى المالكین والعدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة ال
 األسھم العادیة المخففة المحتملة.  جمیع

 تقاریر القطاعات  (ذ)

تقطاع التشغیل ھو أحد مكونات المجموعة الذي یشارك في أنشطة تجاریة قد یحقق منھا إیرادات ویتكبد علیھا مصروفات، بما في ذلك اإلیرادا
نتائجھ التشغیلیة بانتظام من قبل الرئیس التنفیذي  والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي ت تم مراجعة 

توفر للمجموعة (كونھ صانع القرار الرئیسي حول أنشطة التشغیل) وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھ، والذي ت 
 عنھ معلومات مالیة منفصلة. 

 األرباح المحظورة وفقا للشریعة  (ض)

عالمجموعة بتجنب االعتراف بأي إیراد یتم الحصول علیھ من مصادر غیر متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. ووفقًا لذلك، یتم إدراج جمی  تلتزم
بةرقااإلیرادات غیر المتوافقة مع أحكام الشریعة في حساب خیري حیث تستخدم المجموعة ھذه األموال ألغراض خیریة كما ھو محدد من قبل ھیئة ال

 الشرعیة. 

 ذمم الوكاالت الدائنة (غ)

وعة الستخدام  تقبل المجموعة ودائع من العمالء بموجب عقد وكالة والذي بموجبھ یتم االتفاق على العائد المستحق للعمالء. ال یوجد أي قیود على المجم
 الدائنة بالتكلفة إضافة الى األرباح المستحقة.األموال التي وردت في إطار اتفاقیات عقود الوكالة. تسجل قیمة ذمم الوكالة 

 عقود الضمانات المالیة وارتباطات التمویل  (ظ)

 تقوم المجموعة في سیاق العمل االعتیادي بإصدار ضمانات مالیة تشتمل على اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان وقبوالت.

دارھا أن تسدد مدفوعات معینة لتعویض المستفید منھا عن خسارة تكبدھا بسبب عدم عقود الضمانات المالیة ھي تلك العقود التي تتطلب من جھة إص
ت أخرى نیابة  وفاء مدین في سداد الدفعات عند استحقاقھا وفقاً لشروط أداة الدین. ویتم تقدیم تلك الضمانات المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة وجھا 

 كیة على المكشوف وسواھا من التسھیالت البنكیة األخرى. عن العمالء وذلك لضمان التمویل والسحوبات البن
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 عقود الضمانات المالیة وارتباطات التمویل (تتمة)  (ظ)

تاریخ منح الضمان، ویتم إطفاء القیمة  یتم االعتراف مبدئیا بالضمانات المالیة في البیانات المالیة الموحدة بالقیمة العادلة، باعتبارھا عالوة مستلمة في  
 العادلة األولیة على مدى عمر الضمان المالي. وبعد االعتراف األولي، یتم قیاس التزام المجموعة بموجب ھذه الضمانات: 

 ). أو۲(ب ٥بقیمة مخصص الخسارة (المحتسب وفقا لإلیضاح  •
 بھ، أیھما أعلى. العالوة المستلمة عند االعتراف األولي ناقصا الدخل المعترف  •

 ویتم تحدید ھذه التقدیرات بناء على الصفقات المماثلة والخسائر المتكبدة تاریخیاً مدعومة بأحكام اإلدارة. 

الموحد ضم الدخل  بیان  المستلمھ في  تسجیل إطفاء عالوة اإلصدار  الموحد. ویتم  الدخل  بیان  إلى  نیتم تحویل أي زیادة في مطلوبات الضمانات 
 "إیرادات رسوم وعموالت". 

)). لم تقدم المجموعة ۲(ب ٥یتم قیاس ارتباطات التمویل المقدمة من المجموعة باعتبارھا مبلغ مخصص الخسارة (محسوب كما ھو مبین باإلیضاح  
 صدار أداة مالیة أخرى. أي ارتباط لتقدیم التمویل بسعر ربح أقل من السوق، أو التي یمكن تسویتھا بالصافي نقدا أو عن طریق تسلیم أو إ

 بالنسبة الرتباطات التمویل وعقود الضمانات المالیة، یتم االعتراف بمخصص الخسارة ضمن المخصصات. 
المتوقعة  یة  ومع ذلك، بالنسبة للعقود التي تشمل كًال من التمویل وااللتزام غیر المسحوب وال تستطیع المجموعة بشكل منفصل تحدید الخسائر االئتمان

ىعلى عنصر االرتباط غیر المسحوب بشكل منفصل عن تلك الخسائر الناشئة من عنصر التمویل، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة عل
ذي تتجاوز  االلتزام غیر المسحوب مع مخصص الخسارة الخاصة بالتمویل. یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة ضمن المخصصات إلى الحد ال

 فیھ الخسائر االئتمانیة المتوقعة مجتمعة القیمة الدفتریة اإلجمالیة للتمویل. 

 المطلوبات المحتملة  (أ ج)

مالت تتضمن المطلوبات المحتملة خطابات الضمان واالعتمادات المستندیة والتزامات المجموعة فیما یتعلق بتعھدات أحادیة الجانب لشراء/ بیع ع
االعتراف بالمطلوبات المحتملة في بیان المركز المالي الموحد، ولكن یتم اإلفصاح عنھا في اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة   وغیرھا. وال یتم

 الموحدة ما لم تكن بعیدة. 
 ارقام المقارنة  (أ د)

 . المقارنةاإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع المبالغ مع معلومات عدا الحاالت التي یتیح فیھا معیاٌر أو تفسیر ما أو یشترط أي منھما خالف ذلك، یجب 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ساریة المفعول اعتباراً من  (أ ھـ)

 إجارة  ۳۲معیار المحاسبة المالي رقم 

. یحسن معیار المحاسبة المالي رقم  ۲۰۱۹في سنة    ۳۲المحاسبة المالي رقم  أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار  
. ویھدف معیار المحاسبة  ۱۹۹۷اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك الذي أصدر باألصل في سنة    -  ۸ویحل محل المعیار المحاسبي المالي رقم    ۳۲

ض واإلفصاح عن المعامالت من نوع اإلجارة بما في ذلك أشكالھا المختلفة  إلى وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعر  ۳۲المالي رقم  
 التي تدخلھا المؤسسة، في كل من صفة المؤجر والمستأجر. 

، ۲۰۲۱أبریل    ۱۱بتاریخ    ۰۰۰۱۲۹۱/۲۰۲۱. أصدر مصرف قطر المركزي تعمیم رقم  ۲۰۲۱ینایر    ۱یعتبر ھذا المعیار ساري المفعول اعتباًرا من  
۳۱على البیانات المالیة للمجموعة للسنة المنتھیة في    ۳۲البنوك اإلسالمیة في قطر إجراء تقییم أثر لتطبیق معیار المحاسبة المالي رقم  یطلب فیھ من  

وأي مؤشرات ذات صلة والنسب التنظیمیة ، وتعمل البنوك اإلسالمیة في قطر على االمتثال لمتطلبات مصرف قطر المركزي،   ۲۰۲۱دیسمبر  
 بیق المعیار متماشیاً مع تعلیمات مصرف قطر المركزي.وسیكون تط

موجودات  قامت المجموعة بإجراء تقییم األثر خالل الفترة وقدمتھ إلى مصرف قطر المركزي. ووفقًا لتقییم األثر، سیتعین على المجموعة االعتراف ب
. من غیر المحتمل أن یكون األثر على بیان الدخل وبیان ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر قطري في    ٤٤حق االنتفاع ومطلوبات اإلجارة بحوالي  

 التدفقات النقدیة جوھریًا لعملیات المجموعة.

، وتنتظر المجموعة تعلیمات من  ۳۲لم یقم مصرف قطر المركزي بعد بتوجیھ المصارف اإلسالمیة في قطر بتطبیق معیار المحاسبة المالي رقم  
الیة مصرف قطر المركزي في ھذا الصدد. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 (تتمة) ۲۰۲۲ینایر  ۱المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة ساریة المفعول اعتباراً من  (أ ھـ)

 "وعد وخیار وتحوط"  ۳۸معیار المحاسبة المالي رقم 

. والھدف من  ۲۰۲۰"وعد وخیار وتحوط" في سنة    ۳۸المالي رقم  أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة  
سسات  ھذا المعیار ھو وصف مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر لالعتراف والقیاس واإلفصاح فیما یتعلق بترتیبات  "الوعد والخیار والتحوط" للمؤ

ف ھذا المعیار إلى تقدیم مبادئ محاسبیة لمعامالت التحوط التي عادة ما المالیة اإلسالمیة المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. باإلضافة إلى ذلك، یھد 
 تستند إلى الوعد أو الخیار، أو سلسلة أو مزیج منھم. 

 لم یكن للمعیار أعاله أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة، إال أنھ قد ینتج عنھ إفصاحات إضافیة في نھایة السنة 

 ۲۰۲۲ینایر  ۱معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة لم یتم تطبیقھا بعد كما في  )(أ ج

، ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة أدناه والتي لم تكن إلزامیة لفترات التقریر  
من قبل إدارة المجموعة للنظر في أي تأثیر على فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة وعلى معامالتھا من قبل المجموعة. ویتم حالیًا تقییم ھذه المعاییر  

 المستقبلیة المتوقعة. 

 "التقاریر المالیة لللزكاة"  ۳۹معیار المحاسبة المالي رقم 

. الھدف من ھذا ۲۰۲۱"التقاریر المالیة للزكاة" في سنة    ۳۹لدى ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  
ات بشأن المعیار ھو وضع مبادئ التقاریر المالیة المتعلقة بالزكاة العائدة إلى مختلف أصحاب المصلحة في مؤسسة مالیة إسالمیة ما، ویقدم إرشاد

  سسات غیر الملزمة بدفع الزكاة".فئتین رئیسیتین من المؤسسات وھما "المؤسسات الملزمة بدفع الزكاة" و"المؤ

بشأن "الزكاة" ویھدف إلى تحدید المعالجة المحاسبیة للزكاة في دفاتر المؤسسات، بما    ۹یحسن ھذا المعیار ویحل محل معیار المحاسبة المالي رقم  
لیة مثل متطلبات االعتراف والعرض واإلفصاح  في ذلك العرض واإلفصاح من قبل مؤسسة مالیة إسالمیة ما. تنطبق متطلبات المحاسبة والتقاریر الما

تطبیق لھذا المعیار على المؤسسات الملزمة بدفع الزكاة نیابة عن بعض أصحاب المصلحة أو جمیعھم. یجب على المؤسسات غیر الملزمة بدفع الزكاة  
   متطلبات اإلفصاح الخاصة بھذا المعیار لبعض أصحاب المصلحة أو جمیعھم ، حسب االقتضاء.

 ) "العرض العام واإلفصاحات في البیانات المالیة" ۲۰۲۱(المعدل  ۱عیار المحاسبة المالي رقم م

) "العرض العام واإلفصاحات في  ۲۰۲۱(المعدل    ۱أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  
السابق "العرض العام واإلفصاحات في البیانات المالیة للمصارف    ۱ل معیار المحاسبة الدولي رقم  ، والذي یحل مح۲۰۲۱البیانات المالیة" في سنة  

سالمیة إلىوالمؤسسات المالیة اإلسالمیة". الھدف من ھذه المعاییر ھو مواءمة المعالجات المحاسبیة ومتطلبات إعداد التقاریر للمؤسسات المالیة اإل
ة المقبولة بشكل عام دون المساس بمتطلبات الشریعة اإلسالمیة وطبیعة المعامالت والمؤسسات المالیة اإلسالمیة.أقصى حد ممكن مع مبادئ المحاسبی

 ، ویسمح بالتطبیق المبكر. ۲۰۲۳ینایر  ۱تعتبر ھذه المعاییر ساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٤

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة / مخصصات االنخفاض في القیمة  (أ)

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 المتوقعة التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانیة 
 ۹٬۷٦۰٬۷٦٦-٥٬۳۱۱ ۹٬۷٥٥٬٤٥٥ مستحقة من البنوك  ارصدة

 ۷٬۷٥٤٬۰٤٤-  ۱۹۳٬۱۲۸  ۷٬٥٦۰٬۹۱٦ استثمارات من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ۳٦٬٦۰۳٬٤٦٥ ۱٬۰۲۲٬۱۰۰ ۳٬۱۰۰٬۹٤٦ ۳۲٬٤۸۰٬٤۱۹ * موجودات التمویل

 ۱٥٬٤۸۱٬۱۱۷ ۲٬۹۱۱ ٥٥٥٬۷٥۱ ۱٤٬۹۲۲٬٤٥٥ بیان المركز المالي الخاضعة لمخاطر االئتمان  خارجتعرضات 
 ٦۹٬٥۹۹٬۳۹۲ ۱٬۰۲٥٬۰۱۱ ۳٬۸٥٥٬۱۳٦ ٦٤٬۷۱۹٬۲٤٥ اإلجمالي 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
قطريألف لایر   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 

 التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 ۱۳٬٤۲۷٬۳۹٦-۸۱٬۹۷۳ ۱۳٬۳٤٥٬٤۲۳ مستحقة من البنوك  ارصدة

 ۷٬۱۹۹٬۷۹٥ ۱۳٬٥۰۹ ۱۸٥٬۸٥٦ ۷٬۰۰۰٬٤۳۰ استثمارات من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ۳۸٬۲۹٤٬٥٤۱ ۹۸۰٬۹۳۹ ۳٬۳٦۲٬۰۱۸ ۳۳٬۹٥۱٬٥۸٤ * موجودات التمویل

 ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ ٦٬٦۳٤ ٤٤۱٬۱۱٤ ۱۳٬۹۰۸٬۱٦٤ بیان المركز المالي الخاضعة لمخاطر االئتمان  خارج تعرضات 
 ۷۳٬۲۷۷٬٦٤٤ ۱٬۰۰۱٬۰۸۲ ٤٬۰۷۰٬۹٦۱ ٦۸٬۲۰٥٬٦۰۱ اإلجمالي 

 األرباح المؤجلة مخصوم منھا * 

 االئتمانیة المتوقعة. تعتبر األرصدة أعاله إجمالیة قبل خصم الخسائر 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۸ 

 إدارة المخاطر المالیة  ٥

 مقدمة ونظرة عامة  (أ)  

جیة. لدى المجموعة  تعد إدارة المخاطر الفعالة أمًرا أساسیًا لنجاح المجموعة، ویتم االعتراف بھا كمفتاح في النھج العام للمجموعة تجاه إدارة االستراتی
مسؤولیة إدارة المخاطر بالمشاركة على عاتق جمیع موظفي المجموعة. لدى المجموعة ھیكل جید إلدارة  ثقافة مخاطر قویة ومنضبطة حیث تقع  

 المخاطر، مع وجود مجلس إدارة مشارك بشكل نشط ویدعمھ فریق إدارة تنفیذي ذو خبرة. 

 یعتمد إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة على نموذج خطوط الدفاع الثالثة ضمن النموذج. 

 خط الدفاع األول (یتكون عادة من خطوط األعمال ومعظم مھام الشركات) •
 خط الدفاع الثاني (یتكون عادة من مھام الرقابة مثل إدارة مخاطر المجموعة، والتزام المجموعة، وتمویل المجموعة) •
 خط الدفاع الثالث (یتكون عادة من التدقیق الداخلي) •

المركزي  قطر  لدى مصرف  واألرصدة  النقد  المالیة  الموجودات  تتضمن  المالیة.  األدوات  في  للمجموعة  الرئیسیة  والمطلوبات  الموجودات  تتمثل 
 المستحقة من البنوك واالستثمارات في أوراق مالیة وموجودات التمویل وغیرھا من الموجودات المالیة.   واالرصدة

المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة وصكوك التمویل. تشتمل األدوات المالیة    واالرصدة الحسابات الجاریة للعمالء  تشتمل المطلوبات المالیة على  
 أیضاً على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق والمطلوبات واالرتباطات المحتملة المدرجة في بنود خارج بیان المركز المالي.

 یة جراء استخدامھا لألدوات المالیة: تتعرض المجموعة إلى المخاطر التال 

 مخاطر االئتمان  •
 مخاطر السیولة  •
 مخاطر السوق  •
 مخاطر التشغیل  •
 مخاطر رأس المال  •

 مخاطر االئتمان  (ب)

فشل   الناتجة عن  الخسارة  االئتمان ھي مخاطر  من   المدینمخاطر  أساسا  تنشأ  المجموعة.  تجاه  التعاقدیة  بالتزاماتھ  الوفاء  في  المقابل  الطرف  أو 
  موجودات التمویل للمجموعة والمبالغ المستحقة من البنوك واستثمارات في أوراق الدین وبعض التعرضات خارج بیان المركز المالي.

أ غیر المبررة مع األفراد أو مجموعة    تركیزات المخاطرلتجنب    التمویلنشطة  تسعى المجموعة إلى إدارة التعرض لمخاطر االئتمان عبر تنویع 
ان العمالء في مواقع أو أعمال محددة. كما تحصل على ضمانات، عند االقتضاء. ویعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة على تقییم مخاطر االئتم

 لضمانات ومؤشرات التقییم. للطرف المقابل. ویتم تنفیذ التوجیھات فیما یتعلق بقبول أنواع ا

 قیاس مخاطر االئتمان  ) ۱(

في ظروف  إن تقدیر التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر یعد أمًرا معقدًا ویتطلب استخدام النماذج نظًرا لتفاوت التعرض مع التغیرات  
التعثر لنسب  تقییم مخاطر االئتمان من محفظة الموجودات مزیدا من التقدیرات الحتمال حدوث    یتبعالسوق والتدفقات النقدیة المتوقعة ومرور الوقت.  

التعرض عند  الخسارة المرتبطة بھا والرتباطات التعثر بین األطراف المقابلة. تقیس المجموعة خسارة االئتمان المتوقعة باستخدام احتمالیة التعثر و
 ) لمزید من التفاصیل. ۲(ب ٥التعثر والخسارة بافتراض التعثر. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 تبعاد األرصدة مع وزارة المالیة)تصنیف مخاطر االئتمان (باس

نماذج   تستخدم المجموعة تصنیفات مخاطر االئتمان الداخلیة التي تعكس تقییمھا الحتمالیة تعثر األطراف المقابلة كل على حدة. تستخدم المجموعة
صل في وقت التطبیق (مثل الدخل القابل لالستبعاد  والتمویل المح  المدینتقییم داخلیة مخصصة لفئات مختلفة من األطراف المقابلة. یتم إدخال معلومات  

زي للتعرضات المصرفیة لألفراد ومعدل الدوران ونوع الصناعة للتعرضات المصرفیة للشركات) في نموذج التصنیف. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس مخاطر االئتمان (تتمة) ) ۱(

على حدة. باإلضافة إلى ذلك، تمكن النماذج مدین  لكل    وكالة التصنیف االتمانیةیتم استكمال ذلك بالبیانات الخارجیة مثل معلومات درجة االئتمان لدى  
النھائي لكل   بحیث یتم إدخال ھذا الرأي في التصنیف االئتماني الداخلي  االئتمانمن ابداء رایھ عن مخاطر    الخبیر المسؤول عن مخاطر االئتمان

 تعرض. وھذا من شأنھ أن یسمح إلدخال اعتبارات یمكن التقاطھا كجزء من مدخالت البیانات األخرى في النموذج. 

التعثر یتم معایرة درجات االئتمان في حالة زیادة مخاطر التعثر بشكل مضاعف عند كل درجة خطر أعلى. فعلى سبیل المثال، یعني ذلك أن احتمالیة  
   للدرجات االستثماریة أقل من احتمالیة التعثر لدرجات المضاربة.

 فیما یلي اعتبارات إضافیة لكل نوع من أنواع المحفظة التي تملكھا المجموعة: 

 الخدمات المصرفیة لألفراد 

 في السداد على أساس دوري.  المدینبعد تاریخ االعتراف األولي، بالنسبة ألعمال األفراد، یتم مراقبة سلوك 

 الخدمات المصرفیة للشركات 

. ویقوم مدیر العالقات بدمج أي معلومات/ تقییمات االئتمان المحدثة أو الجدیدة  المدینبالنسبة ألعمال البیع بالجملة، یتم تحدید التصنیف على مستوى 
بشكل دوري    للمدینفي نظام االئتمان على أساس مستمر. باإلضافة إلى ذلك، یقوم مدیر العالقات أیًضا بتحدیث المعلومات حول الجدارة االئتمانیة  

 بتحدید التصنیف االئتماني الداخلي المحدث واحتمالیة التعثر.من مصادر مثل البیانات المالیة العامة. ویقوم ذلك 

 الخزینة واالستثمارات 

تحدیث  بالنسبة لسندات الدین في محفظة الخزینة، یتم استخدام درجات التصنیف الخارجیة المعتمدة لدى وكاالت التصنیف الخارجیة. ویتم مراقبة و
السابقة،    ۱۲مالیة التعثر المرتبطة بكل درجة على أساس معدالت التعثر المحققة خالل األشھر الـ  ھذه الدرجات المنشورة باستمرار. یتم تحدید احت

 وفقا لما تم نشره من قبل وكالة التصنیف.

مستویات تصنیف. حددت طریقة تصنیف المجموعة لكل فئة تصنیف نطاقًا محددًا من احتماالت التعثر،    ۱۰تتكون طریقة تصنیف المجموعة من  
  ي تكون مستقرة بمرور الوقت.والت

 : ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱فیما یلي تصنیفات الموجودات المالیة للمجموعة كما في 

 
موجودات  

 التمویل 

استثمارات من  
فئة الدین 

المدرجة بالتكلفة  
 المطفأة 

خارجتعرضات 
بیان المركز  

المالي الخاضعة  
 لمخاطر االئتمان 

مستحقة  ارصدة
 من البنوك 

۳۱ 
 ۲۰۲۲دیسمبر  

۳۱ 
 ۲۰۲۱دیسمبر 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
  

  درجة التصنیف 
AAA  إلىAA - ٦۳٥٬۹۰۳ ٥٬۷۳٤٬۲٥۱ ۳٬۸۰٦٬۱٤۸ ۱٦۰٬۷۱۱ ۱۰٬۳۳۷٬۰۱۳ ۱۳٬۲۹٤٬٦۷۳ 

A إلى +A- ۰٥٤٬۹٦٤٬۳ ۱٬۱٤٥٬٥۸۰ ۸۱۲٬٦۰٤ ۹٬۰۰۷٬۰٤۲ ۲۸۰٬۹۲۹۱٤٬ ۱۷٬۱۰٦٬۸۷۰ 
BBB  إلى-BBB ۲٦۰٬۹۸۱٬۱۷  -۱٬٥٥۲٬۱۰٤٤٥٬ ٦۹۲٦ ۲۹۲٬۹۷۹٬۱۹ ۱۸٬۳۳۹٬۳٤۷ 

BB إلى +B - ٤٦۸٬۳٤۱٬۱۱ ۷۷۰٬۲٦٬ ٤٤۱٦۳٬۷۱۲ ۸٬٤۲٦ ۸٥۰٬۲۸۳٬۱۸ ۱۸٬۲٤٥٬۰۲٥ 
CCC  إلى +CCC- ٦۹٦٬٥۱۱۲٬  ۳۷٬۱۸۳  ۲٬۹۲٥٬۸۲۹  -۷۰۸٬٤۷٥٬ ٤٥٬۷۸٥٬۰۳٥ 

Ca ۹۲۷٬۲۷۳  -  ۲۱۷٬٤۰۲  -۳۲۹٬٤۹۱ ۳۷۳٬٤٦۲ 
C ٦۱۷٬۱۷٦  -  ٥۰۰  -۲۱۷٬۱۷٦ ۱۳٤٬۷۸۱ 
D ٤۸۲٬۹٥۹  -  ۲٬۷۱٦  -۱۹۸٬۹٦۲ ۹٤٥٬٤۱۸ 

 ۷٤٬۲۲٤٬٦۱۱ ۷۰٬٦۳۳٬۸۸۷ ۹٬٦۲۲٬۱۰٥ ۱٥٬٤۸۱٬۱۱۷ ۷٬٦۸۷٬۲٥۸ ۳۷٬۸٤۳٬٤۰۷ *اإلجمالي

 * اإلجمالي مع استبعاد األرباح المستحقة

 تعتبر األرصدة أعاله إجمالیة قبل خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 

الیة
 الم
وائم
ي للق
ركز
 الم
طر
ف ق
صر
ة م
وافق
ة لم
ضع
 خا
ودة
 مس



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۰ 

 المالیة (تتمة)إدارة المخاطر  ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة   ) ۲(

المطفأة بالتكلفة  المدرجة  المالیة  الموجودات  المتوقعة على  الخسائر االئتمانیة  لقیاس  المجموعة بتطبیق منھج مكون من ثالث مراحل  تنتقل  تقوم   .
 التالیة بناء على التغیر في جودة االئتمان منذ االعتراف األولي. الموجودات من خالل المراحل الثالث 

 شھراً  ۱۲: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة ۱المرحلة 

و التي  المرحلة األولى تتضمن الموجودات المالیة عند االعتراف األولي والتي لم تشھد زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أ
) وتحمل وزنا ائتمانیا (صفر) وفقًا  Aa) أو (Aaa) سندات سیادیة محلیة تحمل تصنیفًا ائتمانیًا (۱تتمتع بمخاطر ائتمان متدنیة في تاریخ التقریر  

الخارجي (۲لتعلیمات كفایة رأس المال لمصرف قطر المركزي و التصنیف  الدین ذات  قد  ۳) و Aa) أو (Aaa) أدوات  ) موجودات مالیة أخرى 
نفھا المجموعة على ھذا النحو بعد الحصول على خطاب من مصرف قطر المركزي بعدم االعتراض في تاریخ التقریر. وبالنسبة لھذه الموجودات،  تص

لمدة   المتوقعة  االئتمانیة  بالخسائر  االعتراف  لمخصص    ۱۲یتم  دون خصم  (أي  للموجودات  اإلجمالیة  الدفتریة  القیمة  على  الربح  ویحتسب  شھراً 
شھراً بعد تاریخ التقریر.  ۱۲شھراً ناتجة عن أحداث التعثر في السداد المحتمل وقوعھا خالل   ۱۲تمان). وتكون الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة االئ

شھراً غیر أن خسارة االئتمان بكاملھا على األصل موزونة على أساس احتمال حدوث    ۱۲ولیس من المتوقع حدوث عجز نقدي على مدار فترة  
 شھراً المقبلة.  ۱۲خسارة خالل فترة 

 منخفضة القیمة االئتمانیة - عمر الدین: الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار ۲المرحلة 

تتضمن الموجودات المالیة التي تعرضت لزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ولكن ال یوجد دلیل موضوعي على   ۲المرحلة  
ي قیمتھا. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار عمر الدین، ولكن یستمر حساب األرباح على  االنخفاض ف

تعثر ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج من جمیع أحداث ال عمر الدین  مجمل القیمة الدفتریة لألصل. وتعد الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  
تمالیة التعثر على المحتملة على مدار الفترة المتوقعة لألداة المالیة. وتعد الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتوسط المرجح لخسائر االئتمان مع إدراج اح 

 باعتباره الوزن. عمر الدین  مدار

 منخفضة القیمة االئتمانیة  -: غیر منتظمة السداد ۳المرحلة 

وجودات المالیة التي لدیھا دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة في تاریخ التقاریر المالیة وفقًا للمؤشرات المحددة في  تتضمن الم  ۳المرحلة  
متضمنة الربح المحسوب عمر الدین  تعلیمات مصرف قطر المركزي. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار  

الموجودات  لمخصص  ، یجب أال تقل النسبة المئویة  ۳إلى المرحلة    ۲ا لتعلیمات المصرف. وعند تحویل الموجودات المالیة من المرحلة  علیھا، وفقً 
 قبل التحول.للمخصص الذي تم تكوینة عن النسبة المئویة 

في وجوب مراعاة المعلومات المستقبلیة. ویشتمل    ۹یتمثل المفھوم السائد في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
المستقبلیةقسم   المتوقعة  "المعلومات  الخسائر    "في خسائر االئتمان  المجموعة بدمج ذلك في نماذج  قیام  كیفیة  المتوقعة على وصف عن  االئتمانیة 

 الخاصة بھا. 

قیمتھا االئتمانیة عند اال انخفضت  التي  المالیة  الموجودات  تلك  القیمة ھي  أو الصادرة ذات االئتمان منخفض  المشتراة  المالیة  عترافالموجودات 
 ).۳األولي. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة الخاص بھا دائًما على أساس عمر الدین (المرحلة 

"تجمیع    كما یتم تقدیم شرح إضافي لكیفیة تحدید البنك للمجموعات المناسبة عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس جماعي (راجع القسم
  األدوات وفقا للخسائر المقاسة على أساس جماعي".

(بخالف الموجودات المالیة المشتراة أو المنشأة ذات االئتمان   ۳۰المالي رقم  یلخص الجدول التالي متطلبات انخفاض القیمة وفقًا للمعیار المحاسبي  
 المنخفض القیمة): 

 التغیر في الجودة االئتمانیة منذ االعتراف األولي 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

 (االعتراف األولي) 
 (زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان 

 (موجودات منخفضة القیمة االئتمانیة)  منذ االعتراف األولي) 

 عمر الدین خسائر ائتمانیة متوقعة على مدار  عمر الدین خسائر ائتمانیة متوقعة على مدار  شھراً  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 االئتمانیة المتوقعة (تتمة) قیاس الخسائر  ) ۲(

 فیما یلي توضیح لألحكام واالفتراضات الرئیسیة التي اعتمدتھا المجموعة في معالجة متطلبات المعیار: 

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان  •

وم المجموعة باألخذ في الحسبان المعلومات عند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر بالنسبة ألداة مالیة قد زادت بشكل جوھري منذ االعتراف األولي، تق
ناء على المعقولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جھد غیر مبرر. ویشمل ذلك التحلیل الكمي والنوعي أو تحلیل التوقف عن السداد ب

 لمستقبلیة.الخبرة التاریخیة للمجموعة وتقییم االئتمان من قبل أحد الخبراء بما في ذلك المعلومات ا

  المعاییر النوعیة:

 یفي بواحد أو أكثر من المعاییر التالیة:  المدینبالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان 

 المباشر  الدینإلغاء  •
 تمدید اآلجال الممنوحة  •
 على المدى القصیر التحمل •

 في حالة تحت المالحظة و/ أو كانت األداة تلبي واحد أو أكثر من المعاییر التالیة:  المدینبالنسبة لمحافظ الشركات والخزینة، إذا كان 

 المدینتغییرات عكسیة جوھریة في األعمال والظروف المالیة و/ أو الظروف االقتصادیة التي یعمل فیھا  •
 التحمل أو إعادة الھیكلة الفعلیة أو المتوقعة •
 للمدینالتغیرات الفعلیة أو التغیرات العكسیة المتوقعة الجوھریة في النتائج التشغیلیة   •
 (التسھیالت المضمونة فقط) والتي من المتوقع أن تزید من مخاطر التعثر التغیرات الجوھریة في قیمة الضمانات   •
 عالمات مبكرة على مشاكل التدفق النقدي/ السیولة مثل التأخیر في خدمة الدائنین التجاریین/ التمویل  •

ویالت األفراد التي تحتفظ بھا المجموعة.  یتم إجراء تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان على أساس ربع سنوي على مستوى المحفظة لكافة تم
یم على مستوى  فیما یتعلق باألدوات المالیة للشركات والخزینة، حیث یتم استخدام حالة "تحت المالحظة" لمراقبة مخاطر االئتمان، یتم إجراء ھذا التقی

وھریة في مخاطر االئتمان ومراجعتھا بشكل دوري للتأكد من الطرف المقابل وعلى أساس دوري. ویتم مراقبة المعاییر المستخدمة لتحدید الزیادة الج
 مالءمتھا من قبل فریق مخاطر االئتمان المستقل. 

 التوقف عن السداد 

یوًما مع تقدیم معلومات معقولة لدعم استخدام فترات تأخیر أطول والتي    ۳۰یمكن تطبیق التوقف عن السداد عند تأخر المدفوعات التعاقدیة ألكثر من  
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱یوًما. لم تستخدم المجموعة االعفاء من مخاطر االئتمان المنخفضة ألي من أدواتھ المالیة في السنة المنتھیة في  ٦۰تزید عن ال 

 والموجودات منخفضة القیمة االئتمانیةالتعثر تعریف  •

یتماشى تماًما مع تعریف انخفاض القیمة االئتمانیة، عندما تستوفي واحدًا  ، والذي تعثر في السداد مالیة باعتبارھا في حالة ال االدواتالمجموعة    تعرف
 أو أكثر من المعاییر التالیة: 

 المعاییر الكمیة 
 یوما في سداد مدفوعاتھ التعاقدیة.  ۹۰متأخرا ألكثر من  المدینیكون 

 المعاییر النوعیة 
 في حالة صعوبة مالیة جوھریة. ویوضح التالي حاالت على ھذا األمر:  المدینمعاییر عدم احتمال السداد، والذي یشیر إلى أن  المدینیستوفي 

 في حالة تحمل على المدى الطویل المدین •
 المدین تعسر  •
 في حالة مخالفة للتعھد (التعھدات) المالي المدین •
 لصعوبات المالیة اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتیجة ا •
 للمدینوترتبط بالصعوبة المالیة  المدینإجراء امتیازات من قبل  •
 بإشھار إفالسھ  المدیناحتمال قیام  •
 یتم شراء أو إنشاء موجودات مالیة بخصم كبیر والذي یعكس خسائر االئتمان المتكبدة.•
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۲ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)  ) ۲(

المجموعة وھي متوافقة مع تعریف التعثر ألغراض إدارة مخ اطرتم تطبیق المعاییر المذكورة أعاله على جمیع األدوات المالیة التي تحتفظ بھا 
ثابت على نموذج احتمالیة التعثر والتعرض ع تم تطبیق تعریف التعثر بشكل  الداخلیة.  الخسارة بافتراض التعثر في كل  االئتمان  ند التعثر ونسبة 

 حسابات الخسارة المتوقعة للمجموعة. 

شھراً. وقد تم تحدید ھذه الفترة    ۱۲ال تعد األداة المالیة في حكم التعثر (أي أنھا تعافت) عندما لم تعد تفي بأي من معاییر التعثر لفترة متتالیة مدتھا  
 الذي یعتبر احتمال وجود أداة مالیة تعود إلى وضع التعثر بعد التعافي باستخدام مختلف تعریفات التعافي المحتملة.   باثني عشر شھراً على أساس التحلیل

 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر- قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  •

بناء على ما إذا كانت الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان   عمر الدینشھرا أو على مدار    ۱۲یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة إما على اساس  
المخصوم الحتمالیة    قد حدثت منذ االعتراف األولي أو ما إذا كان األصل یعتبر منخفض القیمة االئتمانیة. وتعتبر الخسائر االئتمانیة المتوقعة المنتج

 التعثر والتعرض عند التعثر ونسبة الخسارة بافتراض التعثر، المحددة كالتالي: 

بالوفاء بتعھداتھ المالیة (حسب "تعریف التعثر وانخفاض القیمة االئتمانیة" الوارد    المدینتمثل احتمالیة التعثر مدى احتمال عدم التزام   •
 المتبقي اللتزامھ. عمر الدینمدار شھرا)، أو على  ۱۲لمقبلة (احتمالیة التعثر لمدة ا ۱۲أعاله)، إما على مدى األشھر الـ 

عمرمدار    شھًرا القادمة أو على  ۱۲یعتمد التعرض عند التعثر على المبالغ التي تتوقع المجموعة استحقاقھا في وقت التعثر، على مدى الـ   •
لمتجدد، تدرج المجموعة الرصید المسحوب الحالي عالوة على أي مبلغ إضافي من المتبقي. على سبیل المثال، بالنسبة لالرتباط ا  الدین

 المتوقع سحبھ إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت التعثر، في حال حدوث ذلك.

ثر حسبتمثل الخسارة بافتراض التعثر توقع المجموعة لمدى الخسارة الناتجة عن التعرض عند التعثر. تختلف الخسارة بافتراض التع •
نوع الطرف المقابل ونوع وأقدمیة المطالبة وتوافر الضمانات أو دعم ائتماني آخر. یتم التعبیر عن الخسارة بافتراض التعثر كنسبة مئویة 

 من الخسارة لكل وحدة تعرض في وقت التعثر.

بافتراض التعثر والتعرض عند التعثر لكل شھر قادم ولكل تعرض  یتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة من خالل عرض احتمالیة التعثر ونسبة الخسارة  
نتظم في  فردي أو قطاع جماعي. یتم ضرب ھذه العناصر الثالثة معاً وتعدیلھا الحتمالیة االستمرار (بمعنى أن التعرض لم یكن مسبق الدفع أو غیر م

شھرا الحالیة. ویدرس    ۱۲ق جدول االستحقاق على احتمالیة التعثر لمدة  شھر سابق). یتم وضع احتمالیة التعثر على مدار عمر الدین من خالل تطبی
یانات  جدول االستحقاق كیفیة تطور حاالت التعثر في المحفظة من نقطة االعتراف األولي على مدار عمر التمویل. ویستند جدول االستحقاق على الب

داخل المحفظة ونطاق الدرجة االئتمانیة. ویتم دعم ذلك من خالل التحلیل    التاریخیة الملحوظة ویفترض أن یكون ھو نفسھ عبر جمیع الموجودات
 التاریخي. 

 بناء على جدول السداد المتوقع، والذي یختلف حسب نوع المنتج.  عمر الدینشھرا وعلى مدار  ۱۲یتم تحدید حاالت التعرض عند التعثر على مدى 

۱۲على أساس    المدین، فإن ذلك یعتمد على دفعات السداد التعاقدي المستحق على  بالنسبة إلطفاء المنتجات وسداد التمویل دفعة واحدة •
  .المدینشھراً أو مدى عمر الدین. وسیتم تعدیل ھذا أیضا بالنسبة ألي مدفوعات زائدة متوقعة یسددھا 

المسحوب   • الرصید  رصد  خالل  من  التعثر  عند  التعرض  حدوث  یتوقع  المتجددة،  للمنتجات  التحویل  بالنسبة  "معامل  وإضافة  الحالي 
االئتماني"، الذي یسمح للسحب المتوقع للحد المتبقي بحلول وقت التعثر. وتختلف ھذه االفتراضات حسب نوع المنتج ونطاق استخدام الحد  

 الحالي، بناء على تحلیل بیانات التعثر األخیرة للمجموعة. 

استنادا إلى العوامل التي تؤثر على حاالت االسترداد بعد حالة    عمر الدینشھرا وعلى مدار    ۱۲  یتم تحدید حاالت نسبة الخسارة بافتراض التعثر لمدة
 التعثر. ویختلف ذلك وفقا لنوع المنتج. 

الدفتریة  بالنسبة للمنتجات المضمونة، یستند ذلك إلى نوع الضمانات وقیم الضمانات المتوقعة والخصومات التاریخیة إلى قیم السوق/ القیم  •
الیة نتیجة المبیعات القسریة والفترة الزمنیة حتى إعادة االستحواذ وتكالیف االسترداد الملحوظة. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)  ) ۲(

بالنسبة للمنتجات غیر المضمونة، عادة ما یتم تحدید حاالت نسبة الخسارة بافتراض التعثر على مستوى المنتج بسبب االختالف المحدود   •
. وتتأثر حاالت نسبة الخسارة بافتراض التعثر من خالل استراتیجیات التحصیل،  المدینینفي عملیات االسترداد التي تم تحقیقھا عبر مختلف  

 لك مبیعات وسعر الدیون المتعاقد علیھا.بما في ذ

شھرا   ۱۲مدى  یتم أیضا إدراج المعلومات االقتصادیة المستقبلیة عند تحدید احتمالیة التعثر والتعرض عند التعثر ونسبة الخسارة بافتراض التعثر على  
الرجوع إلى قسعمر الدینوعلى مدار   المدرجة في نماذج الخسائر  م  . وتتفاوت ھذه االفتراضات وفقا لنوع المنتج. یرجى  المستقبلیة  "المعلومات 

 لشرح المعلومات المستقبلیة وإدراجھا في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  االئتمانیة المتوقعة"

حاالت احتمالیة التعثر وكیفیة  مثل كیفیة تحدید جدول استحقاق   -یتم رصد ومراجعة االفتراضات التي یقوم علیھا حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 تغییر قیم الضمانات...إلخ وذلك على أساس ربع سنوي.

 لم یتم إجراء أي تغییرات جوھریة على أسالیب التقدیر أو االفتراضات الجوھریة خالل سنة التقریر.

ة معلومات مستقبلیة. قامت المجموعة بإجراء تحلیل  یتضمن تقییم كل من الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانیة المتوقع
 وحددت المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة.

بافتراض التعثر باختالف األدوات  تختلف ھذه المتغیرات االقتصادیة واألثر المرتبط بھا على احتمالیة التعثر والتعرض عند التعثر ونسبة الخسارة  
ري وتقدیم  المالیة. ویتم توفیر توقعات ھذه المتغیرات االقتصادیة ("السیناریو االقتصادي األساسي") من قبل فریق االقتصاد في البنك على أساس دو

   أفضل تقدیر لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة.

، یقدم فریق االقتصاد في المجموعة أیًضا سیناریوھات محتملة أخرى إلى جانب سیناریوھات أوزان باإلضافة إلى السیناریو االقتصادي األساسي
وفقا لكل أساس والسیناریوھات األخرى،    عمر الدینالترجیح. یتم إجراء تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان باستخدام احتمالیة التعثر على مدار  

"الزیادة الجوھریة في مخاطر زان ذي العالقة، جنبا إلى جنب مع مؤشرات النوعیة والتوقف عن السداد (أنظر قسم  مضروبة في سیناریو ترجیح األو
 ). االئتمان"

 افتراضات اقتصادیة متغیرة 

التعثر والتعرض عند التعثر  تأخذ المجموعة في اعتبارھا كل العوامل المتغیرة في االقتصاد الكلي من أجل عكس ھذه العوامل في معلومات  احتمالیة  
ج الذاتي  والخسارة بافتراض التعثر المستقبلیة، وسوف یعتمد كل ھذا على مؤشرات االقتصاد الكلي المحلیة والمؤشرات العالمیة، باإلضافة إلى النھ

 صادیة والتأثیرات االقتصادیة ذات الصلة.تجاه ھذه المؤشرات. قد تنعكس عوامل االقتصاد الكلي أیًضا في نظام التصنیف بالنظر إلى القطاعات االقت 

القطري،  تعتبر عوامل االقتصاد الكلي عوامل ذات صلة باالقتصاد الواسع على المستوى العالمي و/أو الوطني، وفي ھذه الحالة، ستؤثر على االقتصاد
 وبالتالي على النظام المصرفي. 

وك الدفع للوفاء بااللتزامات. یستخدم بنك قطر الدولي اإلسالمي حكم الخبرة اإلداریة في  یمكن أن تؤثر عوامل االقتصاد الكلي على المدینین أو سل
 تقییم تأثیر عوامل االقتصاد الكلي على القطاعات المختلفة، باإلضافة إلى تكوین تلك التأثیرات تجاه إستراتیجیة المجموعة.

المتكررة   المراجعات  من  المزید  إجراء  أو  سیتم  التنظیمیة  المتطلبات  في  تغییرات جوھریة  أي  في حالة حدوث  المتغیرة  االقتصادیة  لالفتراضات 
 موعة. الظروف االقتصادیة أو استراتیجیة أعمال المجموعة أو أي تغییرات أخرى في العوامل الداخلیة والخارجیة التي قد تؤثر جوھریاً على المج

 االقتصاد الكلي:  تعتبر المجموعة ما یلي من أھم متغیرات

الحجم إجمالي الناتج المحلي: یشیر إلى حجم االقتصاد. ستوفر  التوقعات المستقبلیة إلجمالي الناتج المحلي المعلومات التنبؤیة فیما یتعلق ب •
تج المحلي كمؤشر  المتوقع لالقتصاد باإلضافة إلى إلشارة إلى التوسع أو االنكماش االقتصادي. یمكن أیًضا استخدام مستوى إجمالي النا

 لتوقع األرباح واإلیرادات لعمالء الشركات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

تصادسعر النفط: بالنظر إلى أن االقتصاد القطري یعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز، یعد ھذا المؤشر بمثابة القاعدة الرئیسیة  لالق•
  القطري.
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 

 )إدارة المخاطر المالیة (تتمة ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)  ) ۲(

التضخم: ھو المعدل الذي یقیس بھ مستوى السعر العام للسلع والخدمات ویعكس أیًضا القوة الشرائیة. قد یؤدي ھذا السیناریو إلى زیادة   •
 قدرتھم الشرائیة، والعكس صحیح. احتمالیة التمویل في ظل تعرض األفراد النخفاض  في 

 التعرض لمخاطر االئتمان  ) ۳(

الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانیة لألدوات المالیة الخاضعة النخفاض القیمة •

محتفظ بھا أو  أسوأ سیناریو یمكن أن تتعرض لھ المجموعة من مخاطر االئتمان دون األخذ بعین االعتبار أي ضمانات    ۱ب٥أ و٤یمثل اإلیضاحین  
أ) یقوم على ٤حجز تعزیزات ائتمانیة أخرى. وبالنسبة للموجودات المدرجة في بیان المركز المالي الموحد، فان التعرض للخطر المبین في اإلیضاح (

مركزي، في حین أن أساس صافي القیم الدفتریة كما ورد في بیان المركز المالي الموحد، باستبعاد األرصدة لدى وزارة المالیة ومصرف قطر ال
   تمثل ما قبل خصم مخصصات الخسارة. ۱ب٥التعرضات الواردة باإلیضاح 

. أما  یمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بالضمان المالي الحد األقصى للمبلغ الذي یمكن للمجموعة دفعھ في حالة طلب الضمان
التمویل فیمثل المبلغ الكامل لالرتباط. وفي الحالتین، یكون الحد األقصى لمخاطر التعرض أكبر بكثیر   الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة بارتباط

 من المبلغ المعترف بھ كالتزام في بیان المركز المالي الموحد.

 الضمان والتعزیزات االئتمانیة األخرى •

مخاطر االئتمان. وأكثرھا شیوعا ھو قبول ضمانات لألموال المدفوعة مقدما. تستخدم المجموعة مجموعة من السیاسات والممارسات للتخفیف من  
 ولدى المجموعة سیاسات داخلیة بشأن قبول فئات محددة من الضمانات أو تخفیف مخاطر االئتمان. 

ا التقییم بشكل منتظم. وفیما یلي األنواع  تقوم المجموعة بإعداد تقییم للضمانات التي تم الحصول علیھا كجزء من عملیة إنشاء التمویل. ویتم مراجعة ھذ
 الرئیسیة للضمانات التي یتم الحصول علیھا: 

   تأمین تسھیالت ائتمانیة فردیة من خالل الرواتب. •
الشركات، الرھونات على الممتلكات العقاریة والمخزون والنقد واألوراق المالیة.  وتمویلالتجاري  للتمویلبالنسبة  •
 ، الرھونات على الممتلكات السكنیة واألوراق المالیة.رات العقا لتمویلبالنسبة  •
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 ) التعرض لمخاطر االئتمان (تتمة) ۳(

التمویل طویل األجل   تأمین  السوقیة للضمانات. ویتم بشكل عام  القیمة  اإلدارة  الفردیة    والتمویلتراقب  التسھیالت االئتمانیة  تأمین  للمنشآت. ویتم 
 المتجددة بشكل عام من خالل الرواتب. 

لم یكن ھناك  اف المقابلة. وعلى أساس إجمالي،  تحصل المجموعة على ضمانات وتعزیزات ائتمانیة أخرى في سیاق النشاط المعتاد وذلك من األطر
.سیاسات الضمانات بالمجموعةخالل السنة تدھور ملحوظ في جودة الضمانات التي تحتفظ بھا المجموعة. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في  

ملیون لایر قطري    ۳۳۲ھي    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱مانیة كما في  منخفضة القیمة االئت  موجودات التمویلالقیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا مقابل  
  ملیون لایر قطري). ۳۸٤: ۲۰۲۱(

 مخصص الخسارة  ) ٤(

 بمجموعة من العوامل، كما ھو موضح أدناه:  السنةیتأثر مخصص الخسارة المعترف بھ في 

زیادة (أو نقص) جوھري في مخاطر االئتمان أو التي نتیجة لألدوات المالیة التي شھدت    ۳أو    ۲والمرحلیتن    ۱التحویالت بین المرحلة   •
 تصبح منخفضة القیمة االئتمانیة خالل السنة. 

مخصصات إضافیة لألدوات المالیة الجدیدة المعترف بھا خالل السنة، عالوة على اإلفراج عن األدوات المالیة التي تم إلغاء االعتراف   •
 بھا في السنة.

 بھا خالل السنة وشطب المخصصات المتعلقة بالموجودات التي تم شطبھا خالل السنة. موجودات مالیة تم إلغاء االعتراف •

 توضح الجداول التالیة التغیرات في مخصص الخسارة بین بدایة ونھایة الفترة السنویة بسبب ھذه العوامل: 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
 عمر الدین

خسائر 
االنخفاض  
 في القیمة 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف
 لایر قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
قطري

 مستحقة من البنوك  ارصدة
 ۷۷۳ ۱٬۰٦۰-  ۲٥  ۱٬۰۳٥  ینایر ۱مخصص الخسارة كما في 

 -- -- - ۱تحویالت للمرحلة 
 -- -- - ۲تحویالت للمرحلة 
 -- -- - ۳تحویالت للمرحلة 

 ۲۸۷ ) ٥۳٥( -) ۲۲( ) ٥۱۳( عكس/ محّمل للسنة (بالصافي)
الرصید الختامي للخسائر االئتمانیة المتوقعة / خسائر  

 ۱٬۰٦۰  ٥۲٥  - ۳ ٥۲۲  دیسمبر ۳۱كما في  -القیمة االنخفاض في 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
عمرمدار 

 الدین 

خسائر 
 االنخفاض 

دیسمبر  ۳۱ في القیمة  
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف
 لایر قطري 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
قطري

استثمارات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة  
 العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 ۷٬۲۹٥ ٥٬٦۳۷-  ۷۰٥  ٤٬۹۳۲  ینایر ۱مخصص الخسارة كما في 
 -- -- - ۱تحویالت للمرحلة 
 -- ) ٥۰۷(  ۲۰٬۰٥۰ ) ۱۹٬٥٤۳( ۲تحویالت للمرحلة 
 -- -- - ۳تحویالت للمرحلة 

 ) ۱٬٦٥۸(  ۲۲٬٥٦٥ ٥۰۷ ) ٤۷٤(  ۲۲٬٥۳۲ للسنة (بالصافي) عكس/محّمل 
خسائر  -الرصید الختامي للخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ٥٬٦۳۷ ۲۸٬۲۰۲-  ۲۰٬۲۸۱  ۷٬۹۲۱  دیسمبر ۳۱كما في  -االنخفاض في القیمة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 ) مخصص الخسارة (تتمة)٤(

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
 عمر الدین مدار 

خسائر 
االنخفاض في  

دیسمبر  ۳۱ القیمة 
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 موجودات التمویل 
 ۸۳۲٬۳۸۹  ۱٬۲۰۸٬۰۰۱ ۷۳۷٬٤۲٤ ۲٥٦٬۷۸۰ ۲۱۳٬۷۹۷  ینایر ۱مخصص الخسارة كما في 

 -- ) ۲٬۷٥۷(  ) ٦۸۷(  ۳٬٤٤٤ ۱تحویالت للمرحلة 
--) ۱۷٬٦٦۳( ۹۱٬۱۳۰ ) ۷۳٬٤٦۷( ۲تحویالت للمرحلة 
--۲۸٬۲۷۷ ) ۲٦٬۰٥۹(  ) ۲٬۲۱۸( ۳تحویالت للمرحلة 

 ۳۷۷٬۲۰۳  ۰۰۲۲۱۰٬۲۷٤۳۰۲٬ ) ۷۸٬٥۲۸(  ۱۷۰٬۸۰۰ محّمل /عكس للسنة (بالصافي)
بیان تعرضات خارج استرداد / إعادة التصنیف من 

المركز المالي إلى بنود مدرجة في بیان المركز  
 ۳٬۹۹٦ ۱٬۳۲۱ ۱٬۳۲۱- - المالي 
 ) ٥٬٥۸۷(  ) ۲٬۳۱٤( ) ۲٬۳۱٤( - - التحویالت خالل السنة  \شطب 

الرصید الختامي للخسائر االئتمانیة المتوقعة / خسائر  
 ۱٬۲۰۸٬۰۰۱ ۲۸۲۱٬٥۰۹٬ ۲۹۰۹٥٤٬ ۲٤۲٬٦۳٦ ۳۱۲٬۳٥٦  دیسمبر ۳۱كما في  -االنخفاض في القیمة 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

التعرضات غیر المدرجة في بیان المركز المالي  
 الخاضعة لمخاطر االئتمان 

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
 عمر الدین مدار 

خسائر 
االنخفاض في  

  القیمة 
دیسمبر ۳۱

۲۰۲۲ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۰۷٬۲٤٥  ۸۷٬۳۷۳  - ۳٬۲۷۲ ۸٤٬۱۰۱  ینایر ۱مخصص الخسارة كما في 
 -- - ) ٥۸(  ٥۸ ۱تحویالت للمرحلة 
 -- - ۷۹۲ ) ۷۹۲( ۲تحویالت للمرحلة 
 -- --   -   ۳تحویالت للمرحلة 

 ) ۱۹٬۸۷۲(  ۲۱٬۸۱٦  -٥٬٦٥٦ ۱٦٬۱٦۰ محّمل /عكس للسنة (بالصافي)
الرصید الختامي للخسائر االئتمانیة المتوقعة / خسائر  

 ۸۷٬۳۷۳  ۱۰۹٬۱۸۹  - ۹٬٦٦۲ ۹۹٬٥۲۷  دیسمبر ۳۱كما في  -القیمة االنخفاض في 

 التعدیل على الموجودات المالیة   ) ٥(

في إلى الحد  تقوم المجموعة أحیانًا بتعدیل شروط التمویالت المقدمة للعمالء بسبب إعادة التفاوض التجاري أو التمویالت المتعثرة بھدف زیادة التعا
 األقصى. 

ر أنشطة إعادة الھیكلة على ترتیبات تمدید فترة السداد واإلعفاء من السداد. تستند سیاسات وممارسات إعادة الھیكلة إلى مؤشرات أو معاییتشتمل  
ة فيتشیر، وفقاً لحكم اإلدارة، إلى أن السداد سوف یستمر في أغلب األحوال. وتخضع ھذه السیاسات لمراجعة مستمرة. ویتم تطبیق إعادة الھیكل

 الغالب على موجودات التمویل. 

لھذه الموجودات بعد التعدیل في تاریخ التقریر وبالمقارنة مع المخاطر بموجب الشروط األصلیة عند االعتراف  التعثر في السداد  یتم تقییم مخاطر  
(ح) أعاله). تراقب المجموعة األداء    ۳  األولي، عندما ال یکون التعدیل کبیراً وبالتالي ال یؤدي إلی إلغاء االعتراف باألصل األصلي (راجع إیضاح

ن المرحلة  الالحق للموجودات المعدلة. قد تحدد المجموعة أن مخاطر االئتمان قد تحسنت بشكل كبیر بعد إعادة الھیكلة، بحیث یتم تحویل الموجودات م
شھراً). ھذه ھي الحالة    ۱۲(الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى    ۱) إلى المرحلة  عمر الدین(الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدار    ۲أو المرحلة    ۳

 شھراً متتالیة أو أكثر.  ۱۲فقط بالنسبة للموجودات التي تم تنفیذھا وفقًا للشروط الجدیدة لمدة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 التعرض لمخاطر االئتمان "بالصافي" تركز مخاطر الموجودات المالیة مع  ) ٦(

 القطاعات الجغرافیة 

ائتمانیة  یوضح الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالقیمة الدفتریة (دون األخذ بعین االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو أي تعزیزات 
 اإلقامة لألطراف المقابلة للمجموعة. محجوزة)، وفقًا لتصنیف للقطاعات الجغرافیة وبناء على بلد 

۲۰۲۲ 
 الموجودات المسجلة في بیان المركز المالي الموحد:

قطر 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

 األخرى

 
دول الشرق  

 اإلجمالي  أخرى األوسط األخرى
 لایر قطريألف   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱٬۸۹٦٬۷۰۱ -- - ۱٬۸۹٦٬۷۰۱ أرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۲۰٥٬۲۸۲ ٤٬۹٥۲ ۹٬٦۱۹ ۹٬٥٤۰٬۳۸۸ مستحقة من البنوك  ارصدة

 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦  ٥۹۷٬۱۱۰ --  ۳٤٬٤۲٤٬٦۰٦ موجودات التمویل 
 ۷٬۷٥۲٬۳۹۹ ۲۳٦٬۰٥۱-۹٥۳٬۷۰۲ ٦٬٥٦۲٬٦٤٦   استثمارات في أوراق مالیة

 ۲۱٥٬٥٦۸ -- - ۲۱٥٬٥٦۸ موجودات أخرى 
٥۲٬٦۳۹٬۹۰۹  ۹٦۳٬۳۲۱ ٤٬۹٥۲ ۱٬۰۳۸٬٤٤۳  ٥٤٬٦٤٦٬٦۲٥ 

۲۰۲۱ 
 الموجودات المسجلة في بیان المركز المالي الموحد: 

 قطر

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

 األخرى 

 
دول الشرق  

 اإلجمالي  أخرى األوسط األخرى 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 

 ۲٬۰۳۹٬۸٦۷ -- - ۲٬۰۳۹٬۸٦۷ أرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۲۰۸٬۱۸۸ ۲٬۳۸٤ ۷٬٤۷۷ ۱۳٬۲۰۸٬۲۸۷ مستحقة من البنوك  ارصدة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ -- - ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل 
 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤۹۱٬۰۸۸ - ۷۲۳٬۰۸۷ ٦٬۰۰٥٬۹۷۲   استثمارات في أوراق مالیة

 ۱۸۰٬٤۹۹ -- - ۱۸۰٬٤۹۹ موجودات أخرى 
٥۸٬٤٦٥٬٥۰٦ ۷۳۰٬٥٦٤ ۲٬۳۸٦ ٤۹۹٬۲۷٥ ٦۹٬۸۹۷٬۷۳۰ 

۲۰۲۲ 

قطر  بیان المركز المالي  بنود خارج

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

  األخرى
دول الشرق  

 اإلجمالي  أخرى األوسط األخرى
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۹٬۱٤۲٬۹۰۱ -- - ۹٬۱٤۲٬۹۰۱تسھیالت تمویل غیر مستغلة
 ٥٬٦٥۱٬٥۳٤ ۹٬۱۷۷ ۱۷ - ٥٬٦٤۲٬۳٤۰ خطابات ضمان 

 ٥۱۹٬۷۱۱ ۱٦۱ -- ٥۱۹٬٥٥۰ االعتمادات المستندیة 
 ۱٦٦٬۹۷۱ -- - ۱٦٦٬۹۷۱ أخرى

لیة ۱٥٬٤۸۱٬۱۱۷  ۹٬۳۳۸ ۱۷-  ۱٥٬٤۷۱٬۷٦۲
الما
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان "بالصافي" (تتمة) ) ٦(

۲۰۲۱ 

 قطر بیان المركز المالي  خارجالبنود 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

  األخرى 
دول الشرق  

 اإلجمالي  أخرى  األوسط األخرى 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري ألف لایر   ألف لایر قطري 

 ۷٬۱٤۹٬٥٦۷ -- - ۷٬۱٤۹٬٥٦۷تسھیالت تمویل غیر مستغلة
 ٦٬٤۰٥٬٤۳۹ ۱٥٬۷۹۳ -- ٦٬۳۸۹٬٦٤٦ خطابات ضمان 

 ۷۸۷٬٤۰٤ -- - ۷۸۷٬٤۰٤ االعتمادات المستندیة 
 ۱۳٬٥۰۲ -- - ۱۳٬٥۰۲ أخرى

۱٤٬۳٤۰٬۱۱۹--۱٥٬۷۹۳ ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ 

 قطاعات األعمال 

تمانیة  یوضح الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالقیمة الدفتریة قبل األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بھا أو أي تعزیزات ائ
 للمجموعة. أخرى، وفقًا لتصنیف قطاعات األعمال لألطراف المقابلة 

 إجمالي 
 التعرض 
۲۰۲۲ 

إجمالي
 التعرض 
۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۳٬۸٥۱٬۹٥۹ ۱٦٬٤۰۹٬٦۹٤ أفراد 
 ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ ۱٥٬٤۸۱٬۱۱۷ مطلوبات محتملة 

 ۱٥٬٦۳٤٬۲۷٤ ۱۲٬٤٦۲٬۰۸۲ خدمات 
 ۱۲٬۸٦۸٬۳۷۷ ۹٬۱۷۷٬۸٥۷ ھیئات حكومیة ومنشآت ذات صلة 

 ۷٬٥٥۱٬٤٦۸ ۷٬٤٤٤٬٤۸٤ عقاري
 ٦٬۰۰٤٬۹٥٦ ٦٬۲۱٦٬٦٤۸   تجارة

 ۳٬٤۰٦٬٤۸۹ ۲٬۳٦۷٬۱٤٥ مقاوالت 
 ۳٦۹٬٤٦٥ ۱۹۳٬٤٦٥   صناعة
 ۱۸٤٬۷٥٤ ۲۱٦٬۸٥۳ أخرى

٦۹٬۹٦۹٬۳٤٥ ۷٤٬۲۲۷٬٦٥٤ 

 سیاسة الشطب  ) ۷(

الدین وأي مخصصات ذات صلة لخسائر انخفاض القیمة،  تقوم المجموعة بشطب موجودات التمویل أو االستثمار في رصید األوراق المالیة من فئة  
 عندما تقرر المجموعة أن موجودات التمویل أو الورقة المالیة غیر قابلة للتحصیل وبعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

المصدر یقوم بسداد    /المدینالمصدر بحیث لم یعد    /للمدینویتم ھذا التحدید بعد النظر في معلومات مثل حدوث تغییرات جوھریة في الوضع المالي  
ستند قرارات  االلتزام، أو أن العائدات من الضمانات لن تكون كافیة لسداد كامل التعرض. بالنسبة لموجودات التمویل المعیاریة ذات الرصید األصغر، ت 

 ٥٬۷۸۲:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ۲٬٤٦۰الشطب عموًما إلى حالة المتأخرات عن السداد لمنتج معین. بلغ المبلغ المشطوب خالل السنة ما قیمتھ  
 ملیون لایر قطري). 

مخاطر السیولة (ج)

الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا نتیجة، على سبیل المثال سحب ودائع  مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تتحملھا المجموعة في حالة عدم قدرتھا على  
الھامش ألد الدیون أو طلب  النقدیة الصادرة األخرى، مثل استحقاق  التدفقات  أو  التعاقدیة  النقدیة من االرتباطات  المتطلبات  أو  إدارة  العمالء  وات 

تنفد الموارد النقدیة المتاحة لتمویل العمیل وأنشطتھ التجاریة واستثماراتھ. وفي الظروف  المخاطر وما إلى ذلك. ومن شأن ھذه التدفقات الصادرة أن تس
الوفاء   على  القدرة  عدم  احتمال  أو  الموجودات،  ومبیعات  الموحد  المالي  المركز  بیان  في  تخفیضات  إلى  السیولة  نقص  یؤدي  أن  یمكن  القصوى، 

درة المجموعة على القیام بذلك تعتبر مالزمة لجمیع العملیات المصرفیة، ویمكن أن تتأثر بمجموعة  بارتباطات التمویل. إن المخاطر المتمثلة في عدم ق
اذمن األحداث الخاصة بكل مؤسسة وعلى مستوى السوق بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، األحداث االئتمانیة ونشاط االندماج واالستحو

 والصدمات التنظیمیة والكوارث الطبیعیة.
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السیولة (تتمة)  (ج)

 إدارة مخاطر السیولة  ) ۱(

تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات السائلة عالیة الجودة، والتي تتكون في معظمھا من صكوك حكومة دولة قطر واستثمارات تجاریة ذات  
البنوك باإلضافة إلى االحتفاظ باالحتیاطیات القانونیة لدى مصرف قطر المركزي. تقوم إدارة مخاطر السوق  سیولة قصیرة وعملیات اإلیداع فیما بین  

اءبمراقبة مخاطر السیولة للمجموعة على أساس یومي من خالل سیناریوھات اختبار ضغط السیولة وإبالغ نتائجھا إلى لجنة المخاطر التخاذ إجر
 سات وإجراءات السیولة للمراجعة واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة. بشأنھا إذا لزم األمر. وتخضع سیا

من خالل نسبتین رئیسیتین، وھما نسبة تغطیة السیولة    ۳تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السیولة وفقاً لتوجیھات مصرف قطر المركزي بشأن بازل  
المالیة غیر القائمة على المخاطر لدى المجموعة ویعمالن بمثابة إجراء یوًما) ونسبة الرافعة    ۳۰لرصد مرونة المدى القصیر لسیولة المجموعة (

 ). ٪۱۳۷٫٦۷:  ۲۰۲۱(  ٪۱۲۲٫۷۰ما نسبتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تكمیلي موثوق لمتطلبات رأس المال القائمة على المخاطر. تبلغ نسبة السیولة كما في  

 التعرض لمخاطر السیولة  ) ۲(

الذي   الرئیسي  اإلجراء  إجمالي  إن  أي  العمالء،  من  الودائع  إلى  السیولة  موجودات  صافي  نسبة  ھو  السیولة  مخاطر  إلدارة  المجموعة  تستخدمھ 
بھ الموجودات حسب آجال االستحقاق مقابل إجمالي المطلوبات حسب فترات االستحقاق. لھذا الغرض، یتم اعتبار صافي موجودات السیولة النقد وش

ئة الدین ذات درجة استثماریة والتي یوجد لھا سوق نشط وسیولة ناقًصا أي ودائع من البنوك وصكوك صادرة وقروض  النقد واألوراق المالیة من ف 
حدد من أخرى وارتباطات مستحقة خالل الشھر التالي. یتم استخدام حساب مماثل، ولكنھ لیس متطابقًا لقیاس مدى التزام المجموعة بحد السیولة الم

عندما تقوم إدارة مخاطر السوق بمراقبة مخاطر السیولة للمجموعة على أساس یومي وإجراء اختبار ضغط السیولة  قبل مصرف قطر المركزي،  
 للتأكد من أن المجموعة تلتزم بمتطلبات مصرف قطر المركزي. 

 وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي:المحتسبة  تفاصیل نسبة السیولةفیما یلي 

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
٪  ٪ 

 دیسمبر ۳۱في 
 ۱۱۲  ۱۲۹ متوسط السنة 

 ۱٤۱  ۱۳۹ الحد األقصى للسنة 
 ۹۱  ۱۱۲ الحد األدنى للسنة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السیولة (تتمة)  (ج)

   ) تحلیل االستحقاق۳(

 یة. یتم إعداد تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار لدى المجموعة على أساس  استحقاقاتھا التعاقدیة المتبق 

 القیمة  
 أقل من   الدفتریة

 ٦ - ۳ أشھر  ۳
سنة -أشھر  ٦ أشھر 

 واحدة 
۱ - ۳ 

 سنوات  ۳أكثر من سنوات

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ۲۰۲۲

 ۱٬۷٦٤٬۸٦۱ -- - ۷۲٥٬۹۰٦ ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
-۲٬۱۰٥٬۳٥۱ ۳٬٤۳٥٬۰۷۸ ۱٬٦٥۹٬۹٤۳ ۲٬٥٥۹٬۸٦۹ ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ مستحقة من البنوك  ارصدة

 ٥٬۹٦٥٬۱۳٦ ۸٬۹٦۰٬۷٤۲ ٥٬۳۸۲٬٦٦۷ ۳٬٤٥۳٬۸٤۱ ۱۱٬۲٥۹٬۳۳۰ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ موجودات التمویل 
 ۲٬٥٥۹٬۷۳۳ ۲٬۳٥۷٬۷۳۷ ۱۹۹٬٦٦۱ ۱٬۲٥۳٬۹۸٤ ۱٬۳۸۱٬۲۸٤ ۷٬۷٥۲٬۳۹۹   استثمارات في أوراق مالیة

 -- ۱۱٬۲٦۹ ۲۲٬۱٥٦ ۲۰٤٬۲۹۹ ۲۳۷٬۷۲٤ موجودات أخرى 
 ۱۰٬۲۸۹٬۷۳۰ ۱۳٬٤۲۳٬۸۳۰ ۹٬۰۲۸٬٦۷٥ ٦٬۳۸۹٬۹۲٤ ۱٦٬۱۳۰٬٦۸۸ ٥٥٬۲٦۲٬۸٤۷ إجمالي الموجودات 

 -- ۲۸۹٬۳٥۲ ۷۲۹٬۷٤٦ ٥٬۸۹۸٬٤۸۲ ٦٬۹۱۷٬٥۸۰ مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالیة  ارصدة
 -- -- ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ حسابات العمالء الجاریة 

-۲٬۷۹۳٬۸٦٦ -- - ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ صكوك تمویل 
 ٦٦٬٦٥۲-۱۲۲٬۳۱۷-۷۱۱٬۳۸٤ ۹۰۰٬۳٥۳ مطلوبات أخرى 

 ٦٦٬٦٥۲ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ٤۱۱٬٦٦۹ ۷۲۹٬۷٤٦ ۱٤٬٤۱۲٬۸٥٤ ۱۸٬٤۱٤٬۷۸۷ إجمالي المطلوبات 

-۷٬۰۸۹٬٥۸۳ ٤٬۰۸۳٬٥٥۱ ۱٬٥۷۷٬٤۷۳ ۱٦٬۱٥۲٬۷٦٤ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ أصحاب حسابات االستثمار حقوق 

 ٦٦٬٦٥۲ ۹٬۸۸۳٬٤٤۹ ٤٬٤۹٥٬۲۲۰ ۲٬۳۰۷٬۲۱۹ ۳۰٬٥٦٥٬٦۱۸ ٤۷٬۳۱۸٬۱٥۸   إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

 ۱۰٬۲۲۳٬۰۷۸ ۳٬٥٤۰٬۳۸۱ ٤٬٥۳۳٬٤٥٥ ٤٬۰۸۲٬۷۰٥ ) ۱٤٬٤۳٤٬۹۳۰( ۷٬۹٤٤٬٦۸۹ فجوة االستحقاق 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السیولة (تتمة)  (ج)

 ) تحلیل االستحقاق (تتمة) ۳(

 القیمة   
 الدفتریة 

 أقل من 
 ٦ - ۳  أشھر ۳

 ۳ - ۱ سنة واحدة  -أشھر  ٦  أشھر
 سنوات ۳أكثر من سنوات 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ۲۰۲۱

 ۱٬۸٤٥٬۸٥٦ -- - ۸۲٤٬۱۰٤ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
-۱٬۲۷۱٬٦٦۸ ۳۹۳٬۱۹٦ ۱٬۹۰۰٬۲۷٤ ۹٬۸٦۱٬۱۹۸ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ مستحقة من البنوك  ارصدة

 ۸٬۷۰۰٬٦٥۰۱۱٬۱۲٥٬۸۹٥ ٤٬۳۳۳٬۰٦۷ ۳٬٥۹٤٬۹۸۷ ۹٬۲۷٦٬۲۸۲ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل 
 ۳٬۹۰۱٬۰۳۹۲٬٥۳۸٬۳۰۱ ۳۷٤٬۳٤۷ ۲۲۰٬٦۰۳ ۱۸٥٬۸٥۷ ۷٬۲۲۰٬۱٤۷   استثمارات في أوراق مالیة

 -- ۸٬۷۸۰-۱۷۱٬۷۱۹ ۱۸۰٬٤۹۹ موجودات أخرى 
 ۱٥٬٥۱۰٬۰٥۲ ۱۳٬۸۷۳٬۳٥۷ ٥٬۱۰۹٬۳۹۰ ٥٬۷۱٥٬۸٦٤ ۲۰٬۳۱۹٬۱٦۰ ٦۰٬٥۲۷٬۸۲۳ إجمالي الموجودات 

 -- ۳۹۳٬۰۹۷ ۱٬۳٤۲٬۹۱۸ ۸٬۱۸٥٬٥۳٤ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالیة  ارصدة
 -- -- ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ حسابات العمالء الجاریة 

-۲٬۸۱٥٬۰۱۳ ۷۲۷٬۸۰۹ -- ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ صكوك تمویل 
 ٦٦٬۹۹۰-۲۳۳٬٤۳۰-٦۷۸٬٥۲٥ ۹۷۸٬۹٤٥ مطلوبات أخرى 

 ٦٦٬۹۹۰ ۲٬۸۱٥٬۰۱۳ ۱٬۳٥٤٬۳۳٦ ۱٬۳٤۲٬۹۱۸ ۱٦٬۲۹۲٬۲٤۷ ۲۱٬۸۷۱٬٥۰٤ إجمالي المطلوبات 

-۸٬۱۸۱٬٦۳۷ ۳٬۰۳٦٬۸٤۲ ۳٬٤٥۲٬۳۲۳ ۱٦٬٥٤٦٬۸۷۹ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ٦٦٬۹۹۰ ۱۰٬۹۹٦٬٦٥۰ ٤٬۳۹۱٬۱۷۸ ٤٬۷۹٥٬۲٤۱ ۳۲٬۸۳۹٬۱۲٦ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥   إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

 ۱٥٬٤٤۳٬۰٦۲ ۲٬۸۷٦٬۷۰۷ ۷۱۸٬۲۱۲ ۹۲۰٬٦۲۳ ) ۱۲٬٥۱۹٬۹٦٦( ۷٬٤۳۸٬٦۳۸ فجوة االستحقاق 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۲ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق  (د)

السوق. تنشأ مخاطر   تتعرض المجموعة لمخاطر السوق، وھي مخاطر تقلّب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار
العامة والخاصة والتغیرات في مستوى تقلبات  المفتوحة في معدل الربح والعملة ومنتجات حقوق الملكیة، وكلھا معّرضة لحركات السوق السوق من المراكز 

   األجنبیة وأسعار حقوق الملكیة.معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت 

أنشطة التداول وغیر التداول في خزینة المجموعة ویتم مراقبتھا من قبل إدارة مخاطر السوق لدى المجموعة على أساس تتركز مخاطر السوق الناشئة عن  
وجودات والمطلوبات  یومي. یتم تقدیم تقاریر منتظمة بذلك إلى لجنة المخاطر. تنشأ المحافظ غیر المحتفظ بھا للمتاجرة بشكل أساسي من إدارة معدل الربح للم

عن  ة لألفراد والشركات لدى المجموعة. تتكون المحافظ غیر المحتفظ بھا للمتاجرة من مخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر حقوق الملكیة الناتجةالمصرفی 
 استثمارات المجموعة في أدوات من فئة الدین وفئة حقوق الملكیة.

 معدل االقتراض بین النوك (اّیبور)

") اّیبوروالبنوك المركزیة في مختلف المناطق مجموعات عمل وطنیة لتحدید األسعار البدیلة ألسعار الفائدة السائدة بین البنوك ("عقدت الھیئات التنظیمیة  
بعملة   یبورل وبعملة الجنیھ اإلسترلیني، یبور للكل مما یلي:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بحلول   یبورللتسھیل التحول بشكل منظم إلى ھذه األسعار. توقف نشر أسعار 

الیاباني. في حالة    یبورل والیورو،   الین  السویسري، ولیبور بعملة  الفرنك  الدوالر األمریكي، توقفت أسعار    یبورلالبعملة  لفترة أسبوع    یبورلبعملة  الممتدة 
   .۲۰۲۳یونیو  ۳۰األخرى بالدوالر األمریكي بحلول  اّیبوروستتوقف معدالت  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱وشھرین بحلول 

بالنسبة للمجموعة وعمالئھا. یشرف ھذا البرنامج على التحول من قبل كل   اّیبوربھدف تسھیل التحول المنظم من    یبورلت المجموعة برنامج التحول من  بدأ
د القدیمة باإلضافة إلى  على العقو  اّیبوربمن الشركات ویقوده فریق لجنة الموجودات والمطلوبات. یركز البرنامج حالیًا على تقییم تأثیر التحول إلى العمل  

المعلومات   تكنولوجیا  وأنظمة  القانونیة  والعقود  العملیات  على  المقترحة  والتغییرات  البدیل  المرجعي  السعر  إلى  تشیر  جدیدة  عقود  مع إصدار  والتواصل 
 . جاھزیة توفر منتج السعر البدیل األطراف المقابلة والعمالء. بدأت المجموعة في إشراك العمالء لتحدید قدرتھم على التحول بما یتماشى مع

یحین استحقاقھا بعد التحول المتوقع  و  لایر قطري  ملیون  ٤۱۱  بمبلغ، یمتلك البنك أدوات مالیة قائمة على اللیبور بالدوالر األمریكي  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
 . ۲۰۲۳یونیو  ۳۰بلیبور بالدوالر األمریكي في 

 إدارة مخاطر السوق  ) ۱(

. إن إدارة مخاطر السوق بالمجموعة ھي السقوفتقع المسؤولیة الشاملة عن مخاطر السوق على عاتق لجنة الموجودات والمطلوبات/ لجنة االستثمار/ لجنة  
جمیع مخاطر  المسؤولة عن وضع سیاسات تفصیلیة إلدارة مخاطر السوق (تخضع لمراجعة وموافقة لجنة المخاطر/ مجلس اإلدارة) وعن اإلدارة الیومیة ل

لضمان مصالح جمیع المساھمین. تنظر المجموعة    مناسبةالسوق. الھدف الرئیسي إلدارة مخاطر السوق ھو تحدید وتصنیف وإدارة مخاطر السوق بطریقة  
العوائد ضمن حدود محددة    / إلى إدارة مخاطر السوق باعتبارھا أحد الكفاءات األساسیة، ولیس غرضھا تحیید مخاطر السوق، بل تعظیم المفاضلة بین المخاطر

ن خالل بوضوح. یتطلب وجود مخاطر السوق قیاس حجم التعرض. یعتبر ھذا اإلجراء عالمة أساسیة إلدارة المخاطر التي تأخذ شكل إما تقلیل التعرض م
ئیسیة المستخدمة لقیاس ومراقبة التعرض لمخاطر  التحوط أو االحتفاظ برأس مال كاٍف لحمایة المجموعة من مخاطر انخفاض القدرة التشغیلیة. تتمثل األداة الر

 السوق ضمن َمحافظ المجموعة في وضع نماذج سیناریوھات اختبار الضغط. 

 محافظ غیر محتفظ بھا للمتاجرة -التعرض لمخاطر اسعار الربح  ) ۲(

قبلیة أو القیم العادلة  تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا المحافظ غیر المحتفظ بھا للمتاجرة في مخاطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدیة المست
السوق. تتم إدارة مخاطر معدل الربح بشكل أساسي من خالل مراقبة فجوات معدالت الربح ومن خالل وضع  لألدوات المالیة بسبب التغیر في معدالت ربح  

المركزیة للمجموعة    حدود معتمدة مسبقا لمجموعات إعادة التسعیر. وتعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات ھیئة لمراقبة االلتزام بھذه الحدود وتساعدھا الخزینة
یومیة. في أنشطة المراقبة ال
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

 محافظ غیر محتفظ بھا للمتاجرة (تتمة) -التعرض لمخاطر اسعار الربح  ) ۲(

 فیما یلي ملخص لمركز فجوة معدل الربح لدى المجموعة على المحافظ غیر المحتفظ بھا للمتاجرة: 

 إعادة التسعیر في:     
 الدفتریة
 القیمة 

 أقل من 
أشھر  ۳

 ٦ -أشھر  ۳
 شھراً 

سنة   -أشھر  ٦
 سنوات ۳ – ۱ واحدة 

 أكثر من
سنوات ۳

 غیر ربحیة
حساسة 

معدل
 الربح الفعلي 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ۲۰۲۲

-۲٬٤۹۰٬۷٦۷ -- -- - ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة 
 ٪۲۲۰٬٦٥۷۷۳٫٤-۲٬۱۰٥٬۲۳٥ ۲٬٤۲٥٬۷۸۱ ۲٬٦۲٦٬۹٦٦ ۲٬۳۸۱٬٦۰۲ ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ مستحقة من البنوك ال ارصدة

 ٪٥۳٫٥ ۲۲۲٬٥۳۱ ۸٬۹٦۰٬۷٤۲٥٬۷٤۲٬٦۱۰ ٥٬۳۸۲٬٦٦۷ ۳٬٤٥۳٬۸٤۱ ۱۱٬۲٥۹٬۳۲٥ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ التمویل موجودات 
 ٪٤۷٫۳ ۲٦٬٥٥۷ ۲٬۳٥٤٬۰۱۷۲٬٥۳٥٬۲٥۱ ۲۰۱٬۳۰٦ ۱٬۲٥۳٬۹۸٤ ۱٬۳۸۱٬۲۸٤ ۷٬۷٥۲٬۳۹۹   ت في أوراق مالیةاستثمارا 

۱۲۳٥٥٬۰۲٥٬  ۱٥٬۰۲۲٬۲۱۱  ۷٬۳۳٤٬۷۹۱  ۸٬۰۰۹٬۷٥٤  ۱۳٬٤۱۹٬۹۹٤  ۸٬۲۷۷٬۸٦۱  ۲٬۹٦۰٬٥۱۲  -

 ٪۷۲٫٤ ۲۱۷٬۳۷۸ -- ۲۸۹٬۳٥۳ ۷۲۹٬۷٤٦ ٥٬٦۸۱٬۱۰۳ ٦٬۹۱۷٬٥۸۰ مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالیة  ارصدة
 ٪۰۲٫٤ -- ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ -- - ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ تمویل صكوك 

 ٪۸۰٫۲ -- ۷٬۰۸۹٬٥۸۳ ٤٬۰۸۳٬٥٥۱ ۱٬٥۷۷٬٤۷۳ ۱٦٬۱٥۲٬۷٦٤ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ اب حسابات االستثمار حقوق أصح
۸۱۷۳۸٬٦۱٤٬  ۲۱٬۸۳۳٬۸٦۷  ۲٬۳۰۷٬۲۱۹  ٤٬۳۷۲٬۹۰٤  ۹٬۸۸۳٬٤٤۹  -  ۲۱۷٬۳۷۸  -

-۲٬۷٤۳٬۱۳٤ ۸٦۱٬۲۷۷۸٬ ۳٬٥۳٦٬٥٤٥ ۳٬٦۳٦٬۸٥۰ ٥٬۰۲۷٬٥۷۲ ) ٦٬۸۱۱٬٦٥٦( ۱٦٬٤۱۰٬۳۰٦ فجوة الحساسیة لمعدالت الربح 
-۲٬۷٤۳٬۱۳٤  ۱۱٬۰۲۰٬۹۹٥  ۱٤٬٥٥۷٬٥٤۰  ۱۸٬۱۹٤٬۳۹۰  ۲۳٬۲۲۱٬۹٦۲ ۱٦٬٤۱۰٬۳۰٦- الفجوة التراكمیة لحساسیة معدالت الربح
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٤ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

 محافظ غیر محتفظ بھا للمتاجرة (تتمة) -التعرض لمخاطر اسعار الربح  ) ۲(

 إعادة التسعیر في:      
 الدفتریة 
القیمة 

 أقل من
 أشھر ۳

سنة  -أشھر  ٦ شھراً  ٦ -أشھر  ۳
 سنوات ۳ – ۱ واحدة 

 أكثر من
 سنوات  ۳

 غیر ربحیة 
 حساسة 

معدل 
 الربح الفعلي 

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ۲۰۲۱

-۲٬٦٦۹٬۹٦۰ -- -- - ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة 
 ٪۲۱۸٬۱۲٥۱۷٫۰-۱٬۲۷۱٬٦٦۸ ۳۹۳٬۱۹٦ ۱٬۹۰۰٬۲۷٤ ۹٬٦٤۳٬۰۷۳ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ المستحقة من البنوك  ارصدة

 ٪۷۳٫٤-۸٬۷۰۰٬٦٥۰۱۱٬۱۲٥٬۸۹٥ ٤٬۳۳۳٬۰٦۷ ۳٬٥۹٤٬۹۸۷ ۹٬۲۷٦٬۲۸۲ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل 
 ٪٦٥٫۳ ۳٬۹۰۱٬۰۳۹۲٬٥۳۸٬۳۰۱۲٥٬۸٥۹ ۳٤۸٬٤۸۹ ۲۲۰٬٦۰۳ ۱۸٥٬۸٥٦ ۷٬۲۲۰٬۱٤۷   استثمارات في أوراق مالیة

٦۰٬۳٤۷٬۳۲٤  ۱۹٬۱۰٥٬۲۱۱  ٥٬۷۱٥٬۸٥٬  ٦٤۰۷٤٬۷٥۲  ۱۳٬۸۷۳٬۳٥۷  ۱۳٬٦٦٤٬۱۹٦  ۲٬۹۱۳٬۹٤٤  -

 ٪٦۲٫۰ ۲۲۲٬۹۷۲ -- ۳۹۳٬۰۹۷ ۱٬۳٤۲٬۹۱۸ ۷٬۹٦۲٬٥٦۲ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالیة  ارصدة
 ٪۷۹٫۳ -- ۲٬۸۱٥٬۰۱۳ ۷۲۷٬۸۰۹ -- ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ صكوك تمویل 

 ٪٥۸٫۱ -- ۸٬۱۸۱٬٦۳۷ ۳٬۰۳٦٬۸٤۲ ۳٬٤٥۲٬۳۲۳ ۱٦٬٥٤٦٬۸۷۹ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
٤٤٬٦۸۲٬۰٥۲  ۲٤٬٥۰۹٬٤٤۱  ٤٬۷۹٥٬۲٤۱  ٤٬۱٥۷٬۷٤۸  ۱۰٬۹۹٦٬٦٥۰  -  ۲۲۲٬۹۷۲     -

-۲٬٦۹۰٬۹۷۲  ۱۳٬٦٦٤٬۱۹٦ ۲٬۸۷٦٬۷۰۷ ۹۱۷٬۰۰٤ ۹۲۰٬٦۲۳ ) ٥٬٤۰٤٬۲۳۰( ۱٥٬٦٦٥٬۲۷۲ فجوة الحساسیة لمعدالت الربح 
-۲٬٦۹۰٬۹۷۲  ۱٦٬۳٥٥٬۱٦۸  ۱۹٬۲۳۱٬۸۷٥  ۲۰٬۱٤۸٬۸۷۹  ۲۱٬۰٦۹٬٥۰۲ ۱٥٬٦٦٥٬۲۷۲- الفجوة التراكمیة لحساسیة معدالت الربح

).۱۹جمیع الحسابات الجاریة للعمالء غیر محملة بالربح (اإلیضاح 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

 محافظ غیر محتفظ بھا للمتاجرة (تتمة) -التعرض لمخاطر اسعار الربح  ) ۲(

 الحساسیة تحلیل 

معدل یتم تعزیز إدارة مخاطر معدل الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح بمراقبة حساسیة الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لسیناریوھات  
ا أو صعودا في  نقطة أساس متوازیة ھبوطً  ۱۰۰الربح القیاسي وغیر القیاسي. تتضمن السیناریوھات القیاسیة التي یتم النظر فیھا على أساس شھري 

وجود حركة  جمیع منحنیات العائد في جمیع أنحاء العالم. فیما یلي تحلیل لحساسیة المجموعة للزیادة أو النقصان في أسعار ربح السوق، بافتراض عدم  
 غیر متطابقة في منحنیات العائد ووضع مالي ثابت: 

 نقطة أساس متوازیة  ۱۰۰ حساسیة صافي الربح 
 نقص زیادة 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

۲۰۲۲ 
 ) ۷۲٬۹٦٥( ۷۲٬۹٦٥ دیسمبر ۳۱في 

۲۰۲۱ 
 ) ٥۹٬۸۰٥( ٥۹٬۸۰٥ دیسمبر ۳۱في 

 محافظ غیر محتفظ بھا للمتاجرة  -التعرض لمخاطر السوق األخرى  ) ۳(

 مخاطر أسعار حقوق الملكیة

القیمة العادلة لحقوق الملكیة نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات حقوق الملكیة واألسھم الفردیة.  مخاطر أسعار حقوق الملكیة ھي مخاطر انخفاض 
ان الدخل تنشأ مخاطر التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة من أوراق حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بی

 لكیة. والقیمة العادلة من خالل حقوق الم

 تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكیة ویوضح الجدول التالي تحلیل الحساسیة الخاصة بھا: 

 مؤشرات السوق 
التغیر في أسعار حقوق 

 األثر على الربح والخسارة  األثر على حقوق الملكیة الملكیة
٪ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري   لایر قطريألف قطريألف لایر  قطريألف لایر 

 ۷۹  ۸۲ ۱٬۲٤۸ ۱٬۳٥۳ ۱۰ -+/  بورصة قطر 
 -- ۷۳۰ ٥٦۸ ۱۰ -+/  سوق البحرین لألوراق المالیة 

االرتباط التاریخي  تم إعداد التحلیل أعاله بافتراض أن جمیع المتغیرات األخرى مثل معدل الربح وسعر الصرف األجنبي...إلخ تبقى ثابتة وتستند إلى  
 ألوراق حقوق الملكیة بالمؤشر المعني. قد تكون الحركة الفعلیة مختلفة عن تلك المذكورة أعاله. 

 مخاطر العملة 

التقلبات تتمثل مخاطر سعر العملة في مخاطر تذبذب قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العملة األجنبیة. تتعرض المجموعة لمخاطر  
في أسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة على مركزھا المالي. وضع مجلس اإلدارة حدوداً قصوى لمستوى مخاطر التعرض للعمالت، والتي تتم  

لمتغیرات  میع ا مراقبتھا یومیاً. یوضح الجدول أدناه تأثیر الحركة المحتملة بشكل معقول لسعر العملة مقابل الریال القطري على بیان الدخل، مع ثبات ج
 األخرى: 

 العملة 
التغیر في سعر العملة  
 وسعر حقوق الملكیة 

 األثر على بیان الدخل الموحد 

٪ ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۹٥۳ ۳٬٦۲۹ ۱۰ -+/  الیورو 
 ۹۷۱ ٤۷۱ ۱۰ -+/  جنیھ إسترلیني 

  ۱۱٬۸۹۱ ۱۰٬۳۹۹ ۱۰ -+/  أخرى
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٦ 

 المخاطر المالیة (تتمة)إدارة  ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

 محافظ غیر محتفظ بھا للمتاجرة (تتمة) -التعرض لمخاطر السوق األخرى  ) ۳(

وباإلجمالي في  تدیر المجموعة مخاطر التعرض للعمالت األجنبیة ضمن الحدود التي وضعھا مجلس اإلدارة. یتم وضع الحدود لكل عملة على حدة  
مخاطر متعلقة بالعمالت من سنة. إن سعر الریال القطري مثبت مقابل الدوالر األمریكي. وعلى الرغم من أن المجموعة غیر معرضة ألي بدایة كل 

محدودة والمجموعة غیر معرضة بشكل كبیر جراء ھذا التثبیت، إال أنھ یتم وضع حدود للتعرض للدوالر األمریكي. جمیع تعرضات العملة األخرى 
 . العمالت األخرى لتعرضات

المخاطر التشغیلیة (ھـ)

تمخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المتعلقة بارتباط المجموعة بالمؤسسا
خارجیة بخالف مخاطر السوق واالئتمان والسیولة مثل تلك التي  المالیة، بما في ذلك العملیات واألفراد والتكنولوجیا والبنیة التحتیة، وعن عوامل  

 تنشأ عن المتطلبات القانونیة والنظامیة ومعاییر السلوك المھني المقبولة عموما للشركات. 

مع تحقیق فعالیة   وھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة بحیث تعمل على التوازن بین تجنب الخسائر واألضرار المالیة على سمعة المجموعة
 شاملة للتكلفة وتجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع. 

سؤولیة من خالل یتم إسناد المسؤولیة الرئیسیة لتطویر وتنفیذ الضوابط لمعالجة المخاطر التشغیلیة لإلدارة العلیا داخل كل وحدة عمل. یتم دعم ھذه الم
 دارة مخاطر التشغیل في المجاالت التالیة: تطویر معاییر المجموعة الشاملة إل 

 متطلبات الفصل المناسب بین المھام بما في ذلك التصریح المستقل للمعامالت. •
 متطلبات التسویة ومراقبة المعامالت.  •
 االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والقانونیة األخرى. •
 توثیق الضوابط واإلجراءات.  •
 للمخاطر التشغیلیة التي یتم مواجھتھا وكفایة الضوابط الرقابیة واإلجراءات الخاصة بتناول المخاطر المحددة.متطلبات التقییم الدوري  •
 متطلبات إعداد التقاریر الخاصة بالخسائر التشغیلیة واإلجراءات التصحیحیة المقترحة. •
 وضع خطط الطوارئ.  •
 التدریب والتطویر المھني.  •
 ؛ و ومعاییر األعمالمعاییر األخالق المھنیة  •
 التخفیف من المخاطر، بما في ذلك التأمین إذا كان ذلك فعاال. •

إدارة رأس المال (و)

رأس المال التنظیمي

والسوق والحفاظ على التطور المستقبلي لألعمال. یتم    والممولتتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة لضمان ثقة المستثمر  
لتي قد  أیضاً االعتراف بتأثیر مستوى رأس المال على عائد المساھمین، وتعترف المجموعة بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن بین العوائد األعلى ا 

كز رأس المال السلیم. التزمت المجموعة وعملیاتھا المنظمة بشكل  تكون ممكنة مع زیادة نسبة الرافعة المالیة والمزایا والضمانات التي یوفرھا مر
 ۳ازل  فردي بجمیع متطلبات رأس المال المفروضة خارجیاً على مدار السنة . یتم احتساب نسبة كفایة رأس المال للمجموعة وفقاً إلرشادات لجنة ب

 المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي.

 دیسمبر كما یلي: ۳۱وتنظیمات مصرف قطر المركزي في  ۳عة بموجب بازل مركز رأس المال التنظیمي للمجمو

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ۳بازل  ۳بازل 

 ٥٬٥۸۹٬۸۳٦ ٥٬۸۹٦٬۷۳۲ ۱حقوق الملكیة المشتركة من الفئة 
 ۷٬٦۸۲٬۲۸٦ ۷٬۹۸۹٬۱۸۲ ۱فئة  رأس المال
 ٥٦۲٬٦۸٤ ٦۹۲٬۹۰۹ ۲فئة  رأس المال

 ۸٬۲٤٤٬۹۷۰ ۸٬٦۸۲٬۰۹۱ التنظیمي إجمالي رأس المال  
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 (و) إدارة رأس المال (تتمة) 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۳بازل  ۳بازل 

 ٤٥٬٤۰۲٬۸۸۱ ٤٥٬۲۳۸٬۱۸۱ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر االئتمان 
 ٦۳۰٬٤٤۳ ۳۹۹٬۳۹٦ المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر السوق الموجودات 

 ۳٬۲۱۷٬۱٤۱ ۳٬٤۷۱٬۸۱۳ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر التشغیل 

 ٤۹٬۲٥۰٬٤٦٥ ٤۹٬۱۰۹٬۳۹۰ إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 
 ۸٬۲٤٤٬۹۷۰ ۸٬٦۸۲٬۰۹۱ رأس المال التنظیمي 

 ٪٥۳٫۱۱ ٪۱۰٫۱۲ الملكیة العادیة للفئة األولى من رأس المالنسبة حقوق 
الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة مئویة من رأس المال التنظیمي  

 ٪٤۷٫۱٦ ٪۸٦٫۱۷ رأس المال) كفایة (نسبة 

مع تعلیمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى   تماشیا ۲۰۱٤اعتبارا من األول من ینایر  ۳تم احتساب نسبة كفایة رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 
 المطلوب لنسبة كفایة رأس المال كما یلي:

 

رأس المال  
األساسي بدون  
ھامش األمان  

  المتحفظ 

رأس المال  
األساسي متضمن  

األمانھامش 
  المتحفظ 

شریحة نسبة  
رأس المال  

األولى متضمن  
ھامش األمان  

  المتحفظ 

شریحة نسبة  
رأس المال  

األولى والثانیة  
متضمن ھامش  
  األمان المتحفظ 

إجمالي رأس  
المال التنظیمي  
متضمن ھامش  

األمان المتحفظ و  
ھامش البنك ذات  

  التأثیر الھام 

إجمالي رأس المال  
متضمن ھامش  

متحفظ و  األمان ال
ھامش البنك ذات  

التأثیر الھام و  
تكلفة راس المال  

من الركیزة الثانیة  
وفقا لعملیة التقییم 

الداخلي لكفایة  
 رأس المال 

۲۰۲۲ 
 ٪۸٦٫۱۷ ٪۸٦٫۱۷  ٪۸٦٫۱۷  ٪۷۲٫۱٦  ٪۱۰٫۱۲  ٪۱۰٫۱۲الفعلیة

الحد األدنى بحسب 
مصرف قطر  

 ٪۰٥٫۱۲ ٪۰٥٫۱۲  ٪۰٥٫۱۲  ٪۰٥٫۱۰  ٪۰٥٫۸  ٪۰۰٫٦المركزي 

۲۰۲۱ 
 ٪٤۷٫۱٦ ٪٤۷٫۱٦  ٪٤۷٫۱٦  ٪۰٦٫۱٥  ٪٥۳٫۱۱  ٪٥۳٫۱۱الفعلیة

الحد األدنى بحسب  
مصرف قطر  

 ٪۰٥٫۱۲ ٪۰٥٫۱۲ ٪۰٥٫۱۲ ٪۰٥٫۱۰ ٪۰٥٫۸ ٪۰۰٫٦ المركزي

 استخدام التقدیرات واألحكام  ٦

 الرئیسیة لحاالت عدم التأكد من التقدیرالمصادر  (أ)

. یتم باستمرار تقییم التقدیرات واالفتراضات وذلك بناًء  والمطلوباتتقوم المجموعة بعمل تقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات  
 ظل الظروف. على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلیة یعتقد بأنھا معقولة في 

 قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة ) ۱(

بیرة  إن قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ھو مجال یتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات ك
مدخالت  لحول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني (على سبیل المثال: احتمال تعثر العمالء والخسائر الناتجة). ویرد شرح تفصیلي ل

شرح   -"قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  )، قسم  ۲(ب  ٥واالفتراضات وأسالیب التقدیر المستخدمة في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة في اإلیضاح  
 في ھذه العناصر. والذي یحدد أیضا حاالت الحساسیة الرئیسیة لخسائر االئتمان المتوقعة تجاه التغیرات المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر"
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۸ 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تتمة)  ٦

 المصادر الرئیسیة لحاالت عدم التأكد من التقدیر (تتمة) (أ)

 كما یتطلب األمر وضع أحكام جوھریة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل: 

 مخاطر االئتمان. تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في  •
 اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  •
؛ وتحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المتوقعة لكل نوع من المنتجات/ األسواق والخسائر االئتمانیة المتوقعة ذات الصلة  •
 المماثلة ألغراض قیاس خسائر االئتمان المتوقعة. تحدید المجموعات ذات الموجودات المالیة  •

 ).۲(ب ٥إن المعلومات التفصیلیة حول األحكام والتقدیرات التي وضعتھا المجموعة في المجاالت المذكورة أعاله مبینة في اإلیضاح 

 تحدید القیم العادلة  ) ۲(

ھو موضح في  یوجد لھا سعر سوقي قابل للمالحظة استخدام أسالیب التقییم كما  یتطلب تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال  
ُمبھم، تكون القیمة العادلة لھا أقل موضوعیة،   وتتطلب درجات السیاسات المحاسبیة الھامة. بالنسبة لألدوات المالیة التي قلّما یتم تداولھا وسعرھا 

 .السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة المحددةوعدم التأكد لعوامل متفاوتة من الحكم اعتماداً على السیولة والترّكز 

 یتم تحدید القیمة العادلة لكل استثمار بشكل فردي وفقا لسیاسات التقییم العامة كما ھو مبین أدناه: 

عار العرض السوقیة المعلنة عند ختام األعمال في تاریخ التقریر.بالنسبة لالستثمارات المدرجة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى أس ) ۱(

مع أیة أطراف   ) ۲( بالرجوع إلى معامالت شراء أو بیع مباشرة تمت مؤخراً  العادلة  القیمة  بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة، یتم تحدید 
إلىیثة مكتملة أو قید التنفیذ، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع  أخرى، إّما مكتملة أو أنھا قید التنفیذ. في حالة عدم وجود معامالت ھامة حد 

النقدیةت القیمة السوقیة الحالیة لالستثمارات المماثلة. بالنسبة لالستثمارات األخرى، تستند القیمة العادلة على صافي القیمة الحالیة للتدفقا 
 . المستقبلیة المقدرة أو غیرھا من طرق التقییم ذات الصلة

یة المستقبلیة  بالنسبة لالستثمارات التي لھا تدفقات نقدیة ثابتة أو قابلة للتحدید، تستند القیمة العادلة على صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقد ) ۳(
   المقدرة التي تحددھا المجموعة باستخدام معدالت الربح الحالیة الستثمارات ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.

 االستثمارات التي ال یمكن قیاسھا بالقیمة العادلة باستخدام أي من األسالیب المذكورة أعاله بالتكلفة ناقًصا االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل   ) ٤(

 األحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة  (ب)

 تقییم األدوات المالیة  ) ۱(

المحاسبیة   السیاسة  مناقشة  باستخدام تتم  العادلة  القیم  المجموعة  تقیس  الھامة.  المحاسبیة  السیاسات  قسم  العادلة في  القیمة  قیاسات  للمجموعة بشأن 
 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء القیاسات: 

اثلة. : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مم۱المستوى  •

: أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر مباشر (مثل المشتقات من ۲المستوى   •
األسعار). تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات  

ة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من مطابقة أو مماثل
 بیانات السوق. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۹ 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تتمة)  ٦

 األحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تتمة)  (ب)

 األدوات المالیة (تتمة) تقییم  ) ۱(

: أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب التقییم مدخالت  ۳المستوى   •
فئة أدوات تم تقییمھا  ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه ال

استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة التي ال یمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات  
 بین األدوات. 

روض أسعار المتعامل. تقوم المجموعة تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو ع
ونماذج التدفق النقدي  بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم. وتتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة 

ب تقییم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة  المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار السوق التي یمكن مالحظتھا واسالی
في أسالیب التقییم أسعار ربح خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتمان وأسالیب أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار الصكوك 

وقعة لألسعار وارتباطاتھا. إن ھدف أسالیب التقییم ھو واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المت
ي السوقالتوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ بیان المركز المالي والذي كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین ف

 وفق معاملة تجاریة بحتة. 

 تصنیف الموجودات المالیة  ) ۲(

ذي یصنف  الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة السنة وفق مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الیحلل  
 فیھ قیاس القیمة العادلة: 

 قیاس القیمة العادلة باستخدام 

۲۰۲۲ 
 اإلجمالي 
  ألف لایر قطري

أسعار مدرجة في  
 أسواق نشطة 

  )۱(المستوى 

 جوھریة مدخالت 
 یمكن مالحظتھا 

  )۲(المستوى 

 جوھریة مدخالت 
 ال یمكن مالحظتھا 

 )۳(المستوى 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   
        

استثمارات من فئة حقوق الملكیة مدرجة ومصنفة بالقیمة  -
 -- ۸۲۲ ۸۲۲ العادلة من خالل بیان الدخل 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة المدرجة والمصنفة  -
 -- ۱۹٬۲۰٤ ۱۹٬۲۰٤ بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة غیر المدرجة والمصنفة   -
 ٦٬٥۳۱ -- ٦٬٥۳۱ بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 قیاس القیمة العادلة باستخدام 

۲۰۲۱ 
 اإلجمالي 
  ألف لایر قطري 

أسعار مدرجة في 
 أسواق نشطة 

  )۱(المستوى 

جوھریة مدخالت 
 یمكن مالحظتھا 

  )۲(المستوى 

جوھریة مدخالت 
 ال یمكن مالحظتھا 

 )۳(المستوى 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    
        

بالقیمة استثمارات من فئة حقوق الملكیة مدرجة ومصنفة  -
 -- ۷۸۹ ۷۸۹ العادلة من خالل بیان الدخل 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة المدرجة والمصنفة  -
 -- ۱۹٬۷۸٦ ۱۹٬۷۸٦ بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة غیر المدرجة والمصنفة  -
 ٥٬۲۸۳ -- ٥٬۲۸۳ بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

.۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱خالل السنتین المنتھیتین في  ۲و ۱لم یتم القیام بأي تحویالت بین المستویین 

 .۸تم بیان تفاصیل تصنیف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالیة باإلیضاح 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۰ 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تتمة)  ٦

 تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة في  (ب)

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة  ) ۳(

االستخدام المتوقع  تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة وذلك الحتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر باألخذ في االعتبار  
 و التجاري.لألصل والتقادم الفعلي والفني أ

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة ) ٤(

عتبار المنافع  تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة وذلك الحتساب اإلطفاء. ویتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في اال
 الملموسة. االقتصادیة المتوقع استالمھا من استخدام الموجودات غیر 

القطاعات التشغیلیة ۷

منتج االستراتیجیة  القطاعات  تقدم  للمجموعة.  االستراتیجیة  األقسام  تمثل  وھي  أدناه،  موضح  ھو  كما  تشغیلیة،  قطاعات  ثالثة  المجموعة  اتلدى 
الداخلیة. وبالنسبة لكل من القطاعات االستراتیجیة، تقوم لجنة وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل بناًء على إدارة المجموعة وھیكل إعداد التقاریر  

فصاح إدارة المجموعة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل قطاع استراتیجي بشكل شھري. ویشرح الملخص التالي العملیات في كل قطاع ینبغي اإل
 عنھ لدى المجموعة: 

التمویالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء من الشركات والمؤسسات الحكومیة  تتضمن   الخدمات المصرفیة للشركات 
 وشبھ الحكومیة وعمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة. 

 تتضمن التمویالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء األفراد.  الخدمات المصرفیة لألفراد 

تتولى أنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة في المجموعة من خالل القروض وإصدار الصكوك واستخدام   واالستثمارات الخزینة  
األجل   الودائع قصیرة  مثل  في موجودات سائلة  واالستثمار  المخاطر  إدارة  المخاطر ألغراض  إدارة  أدوات 

 وصكوك الشركات والحكومة.

 االستثماریة على األنشطة التجاریة وأنشطة تمویل الشركات لدى المجموعة.تشتمل األنشطة 

الم لجنة  تراجعھا  التي  الداخلیة  اإلدارة  تقاریر  في  إدراجھا  یتم  والتي  والمطلوبات  الموجودات  ونمو  القطاع  ربح  على  بناًء  األداء  وجودات  یقاس 
   تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات ھي األكثر ارتباطا بتقییم نتائج قطاعات معینة.والمطلوبات. یستخدم ربح القطاع لقیاس األداء حیث 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۱ 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۷

 تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع. 

۲۰۲۲ 

الخدمات  
المصرفیة  
  للشركات 

الخدمات  
 المصرفیة لألفراد 

الخزینة  
 اإلجمالي  واالستثمارات 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
  إیرادات خارجیة: 

 ۲٬۲۹۹٬۳۰٤ ٥۰۷٬۱۳٦ ۷٦٦٬٦٦۰ ۱٬۰۲٥٬٥۰۸ إجمالي اإلیرادات من أنشطة التمویل واالستثمار 
 ۸۳۱۲۹۷٬-۱۲۹٬۸۸۸ ۹٤۳۱٦۷٬ صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

 ۸٥٬۲۸۸ ۸٥٬۲۸۸--  صافي أرباح من صرف عمالت أجنبیة 
 ) ۲۲٬۸٥٦( ) ۲۲٬۸٥٦( --  )۱۳الحصة من نتائج االستثمار في شركات زمیلة (إیضاح 

 ٥٦۷۲٬٦٥۹٬ ٥٦۹٬٥٦۸ ۸۹٦٬٥٤۸ ٤٥۱۱٬۱۹۳٬ إیراد القطاع  يإجمال
  

المستحقة من   االرصدةاالنخفاض في قیمة  استردادصافي 
 ٥۳٥ ٥۳٥-- البنوك 

 ) ۱۷٬۱۹۹(  ) ۱۷٬۱۹۹(- - في أوراق مالیة  راتاالستثماصافي خسائر االنخفاض في قیمة 
 ) ۲۷٤۳۰۲٬( -  ٦۲٬٦۸٦  ) ۹٦۰۳٦٤٬(   انخفاض القیمة من موجودات التمویل(استرداد) صافي خسائر 

 ) ٤۱٬۰٦۷( ) ٤۱٬۰٦۷(-- في شركة زمیلة ستثمارخسائر االنخفاض في قیمة ا
صافي خسائر انخفاض القیمة من التعرضات خارج بیان 

 ) ۲۱٬۸۱٦(  -- ) ۲۱٬۸۱٦( المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان
 ) ۸٦٦٬٦۰٥(  ) ۲۳۷٬۲۸۳(  ) ۳٦۰٬۱۷۸(  ) ۲٦۹٬۱٤٤( مصروفات التمویل وحصة الربح ألصحاب حسابات االستثمار 

صافي ربح القطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا قبل توزیع 
 ۱٤۱۱٬٤۱۱٬ ۲۷٤٬٥٥٤ ٥۹۹٬۰٥٦ ٥۳۱٥۳۷٬ المصروفات غیر القطاعیة 

۲۰۲۱ 

الخدمات  
المصرفیة 
  للشركات 

الخدمات  
 المصرفیة لألفراد 

الخزینة  
 اإلجمالي  واالستثمارات 

لایر قطريألف   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
  إیرادات خارجیة: 

 ۲٬۱۸۷٬٦٦۱ ۳٥۳٬٥۳٦ ۷۸۹٬۱٤۹ ۱٬۰٤٤٬۹۷٦ إجمالي اإلیرادات من أنشطة التمویل واالستثمار 
 ۲٥۰٬۱٥٥-۱۰٦٬۹۹۷ ۱٤۳٬۱٥۸ صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

 ٤۱٬۹۳٦ ٤۱٬۹۳٦--   صافي أرباح من عمالت أجنبیة
 ) ۲۳٬۱۰٤( ) ۲۳٬۱۰٤( --  )۱۳االستثمار في شركات زمیلة (إیضاح الحصة من نتائج 

 ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ ۳۷۲٬۳٦۸ ۸۹٦٬۱٤٦ ۱٬۱۸۸٬۱۳٤ إیراد القطاع  يإجمال
  

مستحقة من  ال االرصدةصافي خسائر انخفاض القیمة من 
 ) ۲۸۷(  ) ۲۸۷(  -  - البنوك 

في أوراق   االستثماراتاالنخفاض في قیمة  استردادصافي 
 ۱٬۱۷٤ ۱٬۱۷٤  -  - مالیة 

 ) ۳۷۷٬۲۰۳( -  ) ۸٥٬٥٦۷(  ) ۲۹۱٬٦۳٦( ل صافي خسائر انخفاض القیمة من موجودات التموی
 ) ٥٤٬۳٤٤( ) ٥٤٬۳٤٤(-- خسائر االنخفاض في قیمة استثمار في شركة زمیلة

االنخفاض في القیمة من التعرضات خارج   استردادصافي 
 ۱۹٬۸۷۲ -- ۱۹٬۸۷۲ التي تخضع لمخاطر االئتمانالمركز المالي 

 ) ۷۱٤٬۹۲۹( ) ۱٥٦٬۸۱٦( ) ۳۳٥٬۲۰۹( ) ۲۲۲٬۹۰٤( مصروفات التمویل وحصة الربح ألصحاب حسابات االستثمار 
صافي ربح القطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا قبل توزیع  

الیة ۱٬۳۳۰٬۹۳۱ ۱٦۲٬۰۹٥ ٤۷٥٬۳۷۰ ٦۹۳٬٤٦٦ المصروفات غیر القطاعیة 
 الم
وائم
ي للق
ركز
 الم
طر
ف ق
صر
ة م
وافق
ة لم
ضع
 خا
ودة
 مس



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۷

مصرفیة ال خدمات ال
 للشركات 

مصرفیةال خدمات ال
 لألفراد 

 الخزینة 
 اإلجمالي  واالستثمارات 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري
۲۰۲۲ 

 ٦٥۹٬٥۲۷٥۳٬ ۹٤۳۱۸٬٥۰٥٬ ۱٤٬۲۰۹٬۹٤۰ ۷۷٦٬۸۱۱۲۰٬ موجودات القطاع التي ینبغي اإلفصاح عنھا
مطلوبات وحقوق الملكیة ألصحاب حسابات االستثمار  

 ۸۰٥٤٦٬٤۱۷٬ ۹٬۷۱۱٬٤٤٦ ۲۲٬٥۷۳٬۹۲۷ ٤۳۲۱٤٬۱۳۲٬ التي ینبغي اإلفصاح عنھا  اتللقطاع

 مصرفیة الخدمات ال
 للشركات 

مصرفیة الخدمات ال
 لألفراد 

 الخزینة 
 اإلجمالي  واالستثمارات 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
۲۰۲۱ 

 ٥۸٬۸۳۲٬۷۹۹ ۲۱٬۸۰۱٬۹۱۷ ۱۳٬۳۷۰٬٥٤٦ ۲۳٬٦٦۰٬۳۳٦ موجودات القطاع التي ینبغي اإلفصاح عنھا
االستثمار  مطلوبات وحقوق الملكیة ألصحاب حسابات 

 ٥۲٬۱۱۰٬۲٤۰ ۱۳٬٤٦٤٬۳۷۱ ۲۲٬۸۳۱٬۷٤٦ ۱٥٬۸۱٤٬۱۲۳ التي ینبغي اإلفصاح عنھا  اتللقطاع

 یوضح الجدول التالي تسویات إیرادات وأرباح وموجودات ومطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاع التي ینبغي اإلفصاح عنھا: 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
قطريألف لایر  ألف لایر قطري

 ۱٬۳۳۰٬۹۳۱ ۱٤۱۱٬٤۱۱٬ صافي ربح القطاع الذي ینبغي اإلفصاح عنھ قبل توزیع المصروفات 
 ) ۳۲۷٬٥۸٤( ) ٦۸۹۳۳٥٬( مصروفات غیر موزعة

 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤ للسنة صافي الربح الموحد 

 الموجودات 
 ٥۸٬۸۳۲٬۷۹۹ ٦٥۹٬٥۲۷٥۳٬ إجمالي موجودات القطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا 

 ۲٬۹٥۹٬۱۹٦ ۷۱۰٬۸٦٥۲٬ مبالغ غیر موزعة أخرى
 ٦۱٬۷۹۱٬۹۹٥ ٥٦٬۳۹۳٬۳٦۹ إجمالي الموجودات الموحدة 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
إجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاعات التي ینبغي اإلفصاح  

 
۸۰٥٤٦٬٤۱۷٥ ٬۲٬۱۱۰٬۲٤۰ 

 ۹۷۸٬۹٤٥ ۳۳٥۹۰۰٬ مبالغ غیر موزعة أخرى
 ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ۸٤۷٬۳۱۸٬۱٥ اإلجمالي الموحد للمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المناطق الجغرافیة 

للعمالء   الجغرافي  الموقع  الجغرافیة، تعتمد اإلیرادات على  المناطق  المعلومات على أساس  الجغرافي عند عرض  الموقع  إلى  الموجودات  وتستند 
 للموجودات. 

قطر 

دول مجلس  
التعاون  
الخلیجي  
 األخرى

الشرق
األوسط بخالف  
دول مجلس  
التعاون  
 أوروبا  الخلیجي 

أمریكا  
 الشمالیة 

باقي دول  
 اإلجمالي  العالم 

 ألف لایر قطري
ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

لایرألف 
 قطري

ألف لایر  
 ألف لایر قطري  قطري

۲۰۲۲ 
 ٥٦۷۲٬٦٥۹٬ ۲۳٥٦٬-  ۱۷٬٦۹۱  -  ۳۰٬٥٦٦  ۲٬٦۰٥٬۰۷٥ خارجیة الیرادات اإل

الموجودات غیر  
 ۲٤٬۸۷٤٬۷۰٦ ۲۷۸٬٦۱٤-  ٥۹۷٬۱۱۰  -  ۹٤٥٬٦۹۹  ۲۳٬۰٥۳٬۲۸۳ المتداولة 

۲۰۲۱ 
 ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ ۸٬۰۹۸ -- - ۱۹٬۲۲۰ ۲٬٤۲۹٬۳۳۰ خارجیة الیرادات اإل

الموجودات غیر  
 ۳۰٬۸۲۷٬۹۹۹ ۱۷٦٬٦۲٥ -- - ۷۱٤٬٥٦۳ ۲۹٬۹۳٦٬۸۱۱ المتداولة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۳ 

 القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة  ۸

 والمطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة: یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات 

القیمة العادلة من خالل  
 بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل  
 حقوق الملكیة 

التكلفة   
 المطفأة 

إجمالي  
 القیمة الدفتریة 

القیمة  
 العادلة 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ۲۰۲۲

 ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ ۲٬٤۹۰٬۷٦۷- - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۹٬۷٦۰٬۲٤۱- - مستحقة من البنوك ارصدة 

 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦- - موجودات التمویل 
 استثمارات في أوراق مالیة: 

 ۲٦٬٥٥۷ ۲٦٬٥٥۷-۲٥٬۷۳٥ ۸۲۲بالقیمة العادلةمقاسة  -
 ۷٬٥۸٤٬٤۸٤ ۷٬۷۲٥٬۸٤۲ ۷٬۷۲٥٬۸٤۲- - مقاسة بالتكلفة المطفأة  -

 ۲۱٥٬٥٦۸ ۲۱٥٬٥٦۸ ۲۱٥٬٥٦۸- - موجودات اخرى (باستبعاد الموجودات غیر المالیة) 
۸۲۲  ۲٥٬۷۳٥٥٬  ٥۲۱٤٬۱۳٦ ٤۹۱٬۲٤۰٥٥٬ ٥٥٬۰۹۹٬۳۳۳ 

 ٦٬۹۱۷٬٥۸۰ ٦٬۹۱۷٬٥۸۰ ٦٬۹۱۷٬٥۸۰- - ومؤسسات مالیة البنوك ال مستحقة إلى  ارصدة
 ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬۸۰۲٬۹۸۸- - حسابات العمالء الجاریة 

 ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦- - صكوك تمویل 
 ۹۰۰٬۳٥۳ ۹۰۰٬۳٥۳ ۳۹۰۰٬۳٥- - مطلوبات أخرى 
 ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱-- حسابات االستثمار حقوق أصحاب 

--۸٤۷٬۳۱۸٬۱٤ ٥۷٬۳۱۸٬۱٥۸ ٤۷٬۳۱۸٬۱٥۸ 

الیة
 الم
وائم
ي للق
ركز
 الم
طر
ف ق
صر
ة م
وافق
ة لم
ضع
 خا
ودة
 مس



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥٤ 

 القیم العادلة وتصنیف األدوات المالیة (تتمة) ۸

 
القیمة العادلة من خالل 
 بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل 
 حقوق الملكیة 

التكلفة  
المطفأة 

إجمالي 
 القیمة الدفتریة 

القیمة 
 العادلة  

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ۲۰۲۱
  

 ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰-- نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦- - المستحقة من البنوك  ارصدة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱- - موجودات التمویل 
 استثمارات في أوراق مالیة: 

 ۲٥٬۹۸۹ ۲٥٬۹۸۹-۲٥٬۲۰۰ ۷۸۹مقاسة بالقیمة العادلة -
 ۷٬۱۷۱٬۹۰۲ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸- - مقاسة بالتكلفة المطفأة  -

 ۱۸۰٬٤۹۹ ۱۸۰٬٤۹۹ ۱۸۰٬٤۹۹- - (باستبعاد الموجودات غیر المالیة) موجودات اخرى 
۷۸۹ ۲٥٬۲۰۰ ٦۰٬٥۰۱٬۸۳٦ ٤۰٬٥۲۷٬۸۲۳ ٦۰٬٥۰٥٬٥٦۷ 

 ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ مؤسسات مالیة البنوك وال مستحقة إلى  ارصدة
 ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸- - حسابات العمالء الجاریة 

 ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۳٬٥٤۲٬۸۲۲- - صكوك تمویل 
 ۹۷۸٬۹٤٥ ۹۷۸٬۹٤٥ ۹۷۸٬۹٤٥- - مطلوبات أخرى 

 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱-- حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
-- ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ 

: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر قطري (  ۷٬۷۲٦دفتریة قدرھا    المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة تساوي القیمة الدفتریة باستثناء االستثمارات في األوراق المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بقیمةإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  
ملیون لایر قطري)، وھي مشتقة باستخدام المستوى األول من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  ۷٬۱۷۲: ۲۰۲۱مبر دیس ۳۱ملیون لایر قطري ( ۷٬٥۸٤ملیون لایر قطري) والتي تبلغ قیمتھا العادلة  ۷٬۱۹٤
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥٥ 

 لدى مصرف قطر المركزي  نقد وارصدة ۹

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦۳۰٬۰۹۳ ٥۹٤٬۰٦٦ نقد في الصندوق وفي ماكینات الصرف اآللي 
 ۱٬۸٤٥٬۸٥٦ ۱٬۷٦٤٬۸٦۱ ) ۱النقد لدى مصرف قطر المركزي (احتیاطي 

 ۱۹٤٬۰۱۱ ۱۳۱٬۸٤۰ أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي
۲٬٤۹۰٬۷٦۷ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ 

 إن االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غیر متاح لالستخدام في العملیات التشغیلیة الیومیة للمجموعة.  ) ۱(

 مستحقة من البنوك  ارصدة ۱۰

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٤٬۰۷۱٬۹۰۳ ۸٤۰٬٥۹۰ مضاربة إیداعات 
 ۹٬۰۹۱٬۹٥٥ ۸٬٥٦۰٬۸٥۸ ذمم المرابحة المدینة للسلع 

 ۲۱۸٬۱۲٥ ۲۲۰٬٦٥۷ حسابات جاریة 
 ٤٥٬٤۱۳ ۱۳۸٬٦٦۱ أرباح مستحقة 

 ) ۱٬۰٦۰( ) ٥۲٥( ) ۲و ۱البنوك (المرحلتان مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة من 
۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ 

 موجودات التمویل  ۱۱

 وفقا للنوع  )أ(
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۰٬٤۰٦٬۹٤۱ ۳۰٬٤٤۰٬٥۱۱ المرابحة والمساومة 
 ٦٬۹۱۷٬۲٦۲ ٥٬۹۸۰٬٤۹۳ اإلجارة المنتھیة بالتملیك 

 ۳۲۹٬۳۹۳ ۹٥٬۸٦۸ االستصناع 
 ۱٬۳٤۰٬٤۸۹ ۹۰۱٬۰۰۸ المضاربة 

 ٥۹۳ ٥۷۲ مشاركة ال
 ۳٥۱٬۱٦۰ ٤۲٤٬۹٥٥ أخرى

 ۲۸٤٬۳۰٤ ۷٥۳۲۹۲٬ أرباح مستحقة 
 ۳۹٬٦۳۰٬۱٤۲ ۱٦۰۳۸٬۱۳٦٬ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬۳۳٥٬٦۰۱( ) ۱٬٥۳۲٬٦۹٥( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ٤۷۰٬٥۷٥( ) ٥٥٤٬۹۹۲( )۲و ۱موجودات التمویل (المرحلتان مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على 

 ) ۷۳۷٬٤۲٦( ) ۲۹۰۹٥٤٬( ) ۳مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل (المرحلة 
 ) ٥٥٬٦٥۹( ) ۷۲٬٤٦۷( أرباح معلقة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ صافي موجودات التمویل 

 ملیون لایر قطري).  ۸۳٬۷: ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ملیون لایر قطري كما في  ۱۰۸إجمالي القیمة الدفتریة لعقود االستصناع قید التنفیذ بقیمة 

خالل السنة، قامت المجموعة بشطب الدیون المعدومة المرصود لھا مخصص بالكامل بعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات مصرف 
 ملیون لایر قطري). ٥٬۷۸: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ۲٬٤٦لمركزي بمبلغ قطر ا

ملیون لایر قطري والذي    ۱٬۰۲۲ما قیمتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في    ةح المؤجل ارببلغ إجمالي موجودات التمویل غیر منتظمة السداد مخصوماً منھا األ
 ).٪ ۲٫٥۷ملیون لایر قطري تمثل   ۹۸۱:  ۲۰۲۱من إجمالي موجودات التمویل ( ٪۲٫۷۹یمثل 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥٦ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 فیما یلي الحركة في انخفاض قیمة موجودات التمویل والربح المعلق:  )ب(

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
االنخفاض في  

 القیمة 
ربح 
 اإلجمالي معلق

االنخفاض في  
القیمة 

ربح 
 اإلجمالي  معلق

 ألف لایر 
قطري 

 ألف لایر 
قطري 

 ألف لایر 
قطري 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

 ألف لایر  
 قطري

 ۸٦۷٬۹۲۸ ۳٥٬٥۳۹ ۸۳۲٬۳۸۹ ۱٬۲٦۳٬٦٦۰ ٥٥٬٦٥۹ ۱٬۲۰۸٬۰۰۱ینایر ۱الرصید في 
 ٦۲۱٬۸۳۱ ۲۸٬٥۲۸ ٥۹۳٬۳۰۳ ٥۱۷٦٥٥٬ ۲۳٬٥٤۰ ۹۷۷٬٦۳۱ خالل السنة  مكونةمخصصات 

 ) ۲۲٤٬۳۱۳( ) ۸٬۲۱۳( ) ۲۱٦٬۱۰۰(  ) ۳۳٦٬۲۸۹(  ) ٦٬٥۸٦(  ) ۳۲۹٬۷۰۳( مبالغ مستردة خالل السنة 
االسترداد / إعادة التصنیف من 

خارج بیان المركز المالي إلى  
 ۳٬۹۹٦-  ۳٬۹۹٦  ۱٬۳۲۱  -  ۱٬۳۲۱ بیان المركز المالي 

 ) ٥٬۷۸۲( ) ۱۹٥( ) ٥٬٥۸۷(  ) ۲٬٤٦۰(  ) ۱٤٦(  ) ۲٬۳۱٤( شطب خالل السنة 
 ۱٬۲٦۳٬٦٦۰ ٥٥٬٦٥۹  ۱٬۲۰۸٬۰۰۱  ۷٤۹۱٬٥۸۱٬ ۷۲٬٤٦۷ ۲۸۲۱٬٥۰۹٬ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بنك قطر 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۷ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 التمویل ومخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل حسب قطاعات األعمال الداخلیة الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لموجودات  )ج(

اإلجمالي تمویل عقاري األفراد المشاریع الصغیرة والمتوسطة  الشركات 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

۲۰۲۲ 
 ۷۳۷٬٤۲٦  ۲٥٦٬۷۷۸  ۲۱۳٬۷۹۷  ۷۰٬٦۳۸  ۱۳٬٥٥۰  ۸٬٤۱٦  ٥۳۲٬٦۰۳  ۱٦۷٬۱٤٦  ٥۳٬۲۲۷  ٦٤٬٦۸۷  ۱۸٬٦۲۰  ۱۳٬۷۳۷  ٦۹٬٤۹۸  ٥۷٬٤٦۲  ۱۳۸٬٤۱۷  ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۳۱۱٬۷۲۳ ۱۳۰٬۲۰۰  ۱۹۰٬۰٥٤  ۷۳٬۲۹۱  ۳٬٤۸۰  ۱٥٬۳۳۱  ۸۰٬۳۰٤  ۸۸٬۹۸۷  ٥۳٬۲۱٤  ۱۹٬۱۲۸  ۳٬۲۳۹  ۲٬۷۲٥  ۱۳۹٬۰۰۰ ۳٤٬٤۹٤  ۱۱۸٬۷۸٤    المحمل للسنة
 )۹۳٬۸٦٦( )۱٤٤٬۳٤۲( )۹۱٬٤۹٥( )۱٤٤( )۲٬۱٥۲( )۳٬۰۳۱( )۷٥٬٦۱۳( )۱۰۹٬٤۲۲( )۲٤٬۲۹٤( )۱۷٬۷٦۲( )٦٬۲٥۸( )۷٬۱٦٥( )۳٤۷( )۲٦٬٥۱۰( )٥۷٬۰۰٥( مبالغ مستردة خالل السنة 

 ۹٥٥٬۲۸۳ ۲٤۲٬٦۳٦ ۳۱۲٬۳٥٦ ۱٤۳٬۷۸٥  ۱٤٬۸۷۸  ۲۰٬۷۱٦  ٥۳۷٬۲۹٤  ۱٤٦٬۷۱۱ ۸۲٬۱٤۷  ٦٦٬۰٥۳ ۱٥٬٦۰۱  ۹٬۲۹۷  ۲۰۸٬۱٥۱ ٦٥٬٤٤٦  ۲۰۰٬۱۹٦   صافي خسائر االنخفاض في القیمة خالل السنة 
بیان المركز  االسترداد / إعادة التصنیف من خارج 

 ۱٬۳۲۱  - - - - -  ۱٬۳۲۱ - - - - - - - -  المالي إلى بیان المركز المالي 
 )۲٬۳۱٤( - - - --)۲٬۲۹۰( - - )۲٤(  -     -     -     -     -  شطب خالل السنة 

 - - - - - - - - - -  -     -     -     -     - ترجمة وتعدیالت العمالت األجنبیة
 ۹٥٤٬۲۹۰  ۲٤۲٬٦۳٦  ۳۱۲٬۳٥٦  ۱٤۳٬۷۸٥  ۱٤٬۸۷۸  ۲۰٬۷۱٦  ٥۳٦٬۳۲٥  ۱٤٦٬۷۱۱  ۸۲٬۱٤۷  ٦٦٬۰۲۹  ۱٥٬٦۰۱  ۹٬۲۹۷  ۲۰۸٬۱٥۱ ٦٥٬٤٤٦  ۲۰۰٬۱۹٦  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في  

 اإلجمالي  تمویل عقارياألفراد  المشاریع الصغیرة والمتوسطة  الشركات 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

لایرألف  
 قطري

۲۰۲۱ 
 ٤٥۷٬٦۱۰ ۲۰۸٬٥٤۰ ۱٦٦٬۲۳۹ ٦۸٬٥۷٤ ۲۱٬۱۹٥ ۷٬۹٥۸ ۲۷۲٬۲۰٤ ۱٥٤٬۰۰۸ ٥۲٬۲۹۸ ٦۱٬۱٤۲ ۱۸٬٦۳۱ ۱٤٬۳۸٥ ٥٥٬٦۹۰ ۱٤٬۷۰٦ ۹۱٬٥۹۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٤۲٬۳۰۲ ۱٤۲٬٥۳۹ ۱۰۸٬٤٦۲ ۲٬۰٦٤ ٦۰٥ ۲٬۲۲٥ ۲۹۳٬۳۹۹ ۹۰٬٦۲۰ ۲٥٬٤۷٤ ۲۲٬۸۷٦ ٤٬۹۳۳ ٦٬۸۲۸ ۲۳٬۹٦۳ ٤٦٬۳۸۱ ۷۳٬۹۳٥   المحمل للسنة
 )٦۰٬۸۹٥( )۹٤٬۳۰۱( )٦۰٬۹۰٤(-)۸٬۲٥۰( )۱٬۷٦۷( )۳٥٬٦۱۸( )۷۷٬٤۸۲( )۲٤٬٥٤٥( )۱٥٬۱۲۲( )٤٬۹٤٤( )۷٬٤۷٦( )۱۰٬۱٥٥( )۳٬٦۲٥( )۲۷٬۱۱٦( مبالغ مستردة خالل السنة 

 ۷۳۹٬۰۱۷ ۲٥٦٬۷۷۸ ۲۱۳٬۷۹۷ ۷۰٬٦۳۸ ۱۳٬٥٥۰ ۸٬٤۱٦ ٥۲۹٬۹۸٥ ۱٦۷٬۱٤٦ ٥۳٬۲۲۷ ٦۸٬۸۹٦ ۱۸٬٦۲۰ ۱۳٬۷۳۷ ٦۹٬٤۹۸ ٥۷٬٤٦۲ ۱۳۸٬٤۱۷  صافي خسائر االنخفاض في القیمة خالل السنة 
االسترداد / إعادة التصنیف من خارج بیان المركز  

 ۳٬۹۹٦ -- -- - ۳٬۹۹٦- -- -- -- - المالي إلى بیان المركز المالي 
 )٥٬٥۸۷( -- ---)۱٬۳۷۸(--)٤٬۲۰۹( - - - - - شطب خالل السنة 

 -- -- -- -- -- - - - - - ترجمة وتعدیالت العمالت األجنبیة
 ۷۳۷٬٤۲٦ ۲٥٦٬۷۷۸ ۲۱۳٬۷۹۷ ۷۰٬٦۳۸ ۱۳٬٥٥۰ ۸٬٤۱٦ ٥۳۲٬٦۰۳ ۱٦۷٬۱٤٦ ٥۳٬۲۲۷ ٦٤٬٦۸۷ ۱۸٬٦۲۰ ۱۳٬۷۳۷ ٦۹٬٤۹۸ ٥۷٬٤٦۲ ۱۳۸٬٤۱۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۸ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 وفقاً للقطاع  )د(

 مشاركة  المرابحة والمساومة  
اإلجارة المنتھیة  

 اإلجمالي  أرباح مستحقة  أخرى المضاربة  االستصناع  بالتملیك 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
  

۲۰۲۲  
 ٦۳۷٬۸۰۳ ٤٬۸۹٦ ۱٬۸۹۸ -- -- ٦۳۱٬۰۰۹ ھیئات حكومیة ومنشآت ذات صلة 

 ۲۲۹٬۳۸۰ ۱٬۷٦۱ ۲٬۰۱۲-٦٬۳۳۷ -- ۲۱۹٬۲۷۰ صناعة 
 ٦٬۷۱۷٬٤۲٤ ٥۱٬٥٦۷ ۲۰۹٬۰٤٤ ۸٬۳۷۰٤۳٬۹۳۱ ۲۲٥٬۷۲۲ - ٦٬۱۷۸٬۷۹۰ تجارة 

 ۱٬۹٤۱٬٥٦۹ ۱٤٬۹۰٥ ۱٬۳۸۳ -- -- ۱٬۹۲٥٬۲۸۱ خدمات 
 ۲٬٥٥۱٬٥۳٤ ۱۹٬٥۸۷ ٥٥٬۷٦۷ ۸٥۷٬۰۷۷-۲۷٬۹۷۸ - ۱٬٥۹۱٬۱۲٥ مقاوالت 
 ۷٬۹۲٦٬۰۳۹ ٦۰٬۸٤٥ ۳٦ --٤٬۳۰٤٬۱۳۰ - ۳٬٥٦۱٬۰۲۸ عقاري

 ۱۱۱۱۸٬۱۳۱٬ ۱۸۲۱۳۹٬ ۱٥۳٬٥۲٥-۱٬٤۲۲٬٦٦۳۸۱٬۱٦۱ ٥۷۲ ۱٦٬۳۳٤٬۰۰۸ شخصیة 
 ۱٬۳۰۰ ۱۰ ۱٬۲۹۰ -- --- أخرى

 ۱٦۰۳۸٬۱۳٦٬ ۷٥۳۲۹۲٬ ٤۲٤٬۹٥٥ ۹۰۱٬۰۰۸ ۹٥٬۸٦۸ ٥٬۹۸۰٬٤۹۳ ٥۷۲ ۳۰٬٤٤۰٬٥۱۱ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬٥۳۲٬٦۹٥( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ٥٥٤٬۹۹۲( )۲و ۱مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على موجودات التمویل (المرحلتان 

 ) ۲۹۰۹٥٤٬( ) ۳مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل (المرحلة 
 ) ۷۲٬٤٦۷( أرباح معلقة

 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ موجودات التمویل صافي  
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۹ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 وفقا للقطاع (تتمة) )د(

 مشاركة المرابحة والمساومة  
اإلجارة المنتھیة  

 اإلجمالي  أرباح مستحقة  أخرى المضاربة  االستصناع  بالتملیك 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
  

۲۰۲۱  
 ٤٬٦٥٥٬٦۱٥ ۳۳٬۳۹۹ ۸-۹۲٬۸۹٦ -- ٤٬٥۲۹٬۳۱۲ ھیئات حكومیة ومنشآت ذات صلة 

 ٤۰٦٬٤۹۲ ۲٬۹۱٦ ۱٬۰۲۱-۸٬۱٥۹ -- ۳۹٤٬۳۹٦ صناعة 
 ٦٬۳۱٤٬۷۱۳ ٤٥٬۳۰۱ ۱۳۷٬۳۹۸ ۱٦۹٬٥۱٥۱۳۱٬۳٥۸ ۲۰۹٬۹۰۲ - ٥٬٦۲۱٬۲۳۹ تجارة 

 ۱٬۳۰۷٬۸۳۳ ۹٬۳۸۲ ۸٤۳ ٤٬۸۷۱۷٬۱۰۰ ۹۰٬٤۸٤ - ۱٬۱۹٥٬۱٥۳ خدمات 
 ۳٬٥۹۸٬۱۸۰ ۲٥٬۸۱۳ ٥۹٬٦۰٥ ۱٬۲۰۲٬۰۳۱-۲٥٥٬۰۰۱ - ۲٬۰٥٥٬۷۳۰ مقاوالت 
 ۷٬٦۲۰٬٦٥۹ ٥٤٬٦۷۰ ۳٤ --٤٬٦۹٤٬۱۸٥ - ۲٬۸۷۱٬۷۷۰ عقاري

 ۱٥٬۷۲۲٬۳۷۷ ۱۱۲٬۷۹۱ ۱٤۸٬۰۱۰-۱٬٦٦۷٬٦۹۰٥۳٬۹٥۲ ٥۹۳ ۱۳٬۷۳۹٬۳٤۱ شخصیة 
 ٤٬۲۷۳ ۳۲ ٤٬۲٤۱ -- --- أخرى

 ۳۹٬٦۳۰٬۱٤۲ ۲۸٤٬۳۰٤ ۳٥۱٬۱٦۰ ۱٬۳٤۰٬٤۸۹ ۳۲۹٬۳۹۳ ٦٬۹۱۷٬۲٦۲ ٥۹۳ ۳۰٬٤۰٦٬۹٤۱ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬۳۳٥٬٦۰۱( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ٤۷۰٬٥۷٥( )۲و ۱مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على موجودات التمویل (المرحلتان 

 ) ۷۳۷٬٤۲٦( ) ۳مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل (المرحلة 
 ) ٥٥٬٦٥۹( أرباح معلقة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل صافي 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۰ 

 استثمارات في أوراق مالیة  ۱۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 اإلجمالي  غیر مدرجة مدرجة اإلجمالي  غیر مدرجة  مدرجة 

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة    

 من خالل بیان الدخل 
 ۷۸۹-  ۷۸۹  ۸۲۲  -  ۸۲۲ استثمارات من فئة حقوق الملكیة -

۸۲۲  -  ۸۲۲  ۷۸۹  -۷۸۹ 
استثمارات من فئة الدین المصنفة 

 ) ۱بالتكلفة المطفأة (
 ٥٬۱۹٤٬۹۹۲ ٤٬٥۲۰٬۰۰۰ ٦۷٤٬۹۹۲ ٥٬۷۳٤٬۲٥۰ ٥٬۰٦٥٬۱۲٤ ٦٦۹٬۱۲٦ صكوك حكومة قطر -
 ۱٬۹٤٥٬۸۸٦-  ۱٬۹٤٥٬۸۸٦  ۱٬۹٥۳٬۰۰۸  -  ۱٬۹٥۳٬۰۰۸ ذات معدل ثابت -
 ٥۸٬۹۱۷ ۳٤٬۹۷۷ ۲۳٬۹٤۰ ٦٦٬۷۸٦ ٤۱٬۰٦٥ ۲٥٬۷۲۱ أرباح مستحقة  -
ناقصاً: مخصص الخسائر  -

االئتمانیة المتوقعة على  
االستثمارات في األوراق المالیة  

 ) ٥٬٦۳۷( -  ) ٥٬٦۳۷(  ) ۲۸٬۲۰۲(  -  ) ۲۸٬۲۰۲( )۲و ۱(المرحلتان 
 ۲٬٦۱۹٬٦٥۳ ٥٬۱۰٦٬۱۸۹  ۷٬۷۲٥٬۸٤۲  ۲٬٦۳۹٬۱۸۱ ٤٬٥٥٤٬۹۷۷ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸ 

ستثمارات من فئة حقوق الملكیة  
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۲٥٬۰٦۹ ٥٬۲۸۳ ۱۹٬۷۸٦  ۲٥٬۷۳٥  ٦٬٥۳۱ ۱۹٬۲۰٤ حقوق الملكیة* 
 ۱۳۱ ۱۳۱- --- رباح مستحقة 

 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤٬٥٦۰٬۳۹۱ ۲٬٦٥۹٬۷٥٦  ۷٬۷٥۲٬۳۹۹  ۷۲۰٥٬۱۱۲٬ ٦۷۹۲٬٦۳۹٬اإلجمالي

 إیضاحات: 

المطفأة كما في   ) ۱( بالتكلفة  المدرجة  العادلة لالستثمارات  القیمة  قیمتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱بلغت  (  ۷٬٥۸٤ما  : ۲۰۲۱ملیون لایر قطري 
 ملیون لایر قطري).  ۷٬۱۷۲

 (ب). ٦للقیمة العادلة في اإلیضاح یتم اإلفصاح عن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة والتحویالت بین فئات التسلسل الھرمي  ) ۲(

ملیار   ۱٬۹:  ۲۰۲۱بلغت القیمة الدفتریة لالستثمارات في األوراق المالیة المرھونة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء ال شيء لایر قطري ( ) ۳(
 لایر قطري). 

 یمة العادلة من خالل حقوق الملكیة خالل السنة: فیما یلي التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالق

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
القیمة العادلة  

 الموجبة 
القیمة العادلة  

 السالبة 
 

 اإلجمالي 
القیمة العادلة  

الموجبة 
القیمة العادلة  

 اإلجمالي  السالبة 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ٤٬٤۲٤  )۲۲٥(  ٤٬٦٤۹  ۷٬٦۸٥  )٤۲٤(  ۸٬۱۰۹  ینایر  ۱الرصید في 
 ۳٬۲٦۱  )۱۹۹(  ۳٬٤٦۰  )۲۱۲(  )۱٬۷٥۰(  ۱٬٥۳۸  صافي التغیر في القیمة العادلة 

 ۷٬٦۸٥  )٤۲٤(  ۸٬۱۰۹  ۷٬٤۷۳  )۲٬۱۷٤(  ۹٬٦٤۷  دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۱ 

 استثمارات في أوراق مالیة (تتمة)  ۱۲

رجة إن الحركة في االنخفاض في قیمة األوراق المالیة من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة واألوراق المالیة من فئة حقوق الملكیة المد )أ(
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ھي كما یلي:

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
قطري لایرألف  لایر قطريألف 

 ٦٦٬٦٤۲ ٦٤٬۷۷۸ ینایر (بالصافي)  ۱الرصید في 
 ) ۱٬٦٥۸( ۲۱٬۲۳۷ ) خالل السنة مستردةمبالغ محملة (

 ) ۲۰٦(- التغیر في العمالت األجنبیة 
 ٦٤٬۷۷۸ ۸٦٬۰۱٥   دیسمبر ۳۱الرصید في 

في شركات زمیلة استثمارات  ۱۳

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر 

 ۳٤٤٬۹۹۰ ۲٦۳٬۹۷۲ ینایر (بالصافي)  ۱الرصید في 
 ) ۲٬٦۱۱( ) ٦٬۸٤۹( عملة أجنبیة خسارة من تحویل 

 ) ۲۳٬۱۰٤( ) ۲۲٬۸٥٦( من نتائج اعمال الشركات الحصة 
 ) ۹۸۰( ) ٤۹۰( توزیعات أرباح نقدیة مستلمة 

 ۲۱ ) ۳٤۸( حركات أخرى
 ) ٥٤٬۳٤٤( ) ٤۱٬۰٦۷( في شركة زمیلة استثمارخسائر االنخفاض في قیمة 

 ۲٦۳٬۹۷۲ ۱۹۲٬۳٦۲   دیسمبر ۳۱الرصید في 

 لدى المجموعة االستثمارات التالیة في الشركات الزمیلة: 

 أنشطة 
الشركة 

 بلد 
 التأسیس 

 الملكیة 
 النسبة المئویة 

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لایر  ألف 

 قطري
ألف لایر  

قطري
 اسم الشركة 

 ۱٥۲٬۹۹۱ ۹٥٬۰٥۱٪٤۹٪٤۹ قطر استثمار عقاري ق.خمكین ش.م.شركة 
 ٤٦٬۳۸٦ ٤٦٬۹۰۰٪٤۹٪٤۹ قطرتمویل شركة التسھیالت االسالمیة ذ.م.م 

 ٦٬۱۰٦ ٦٬۳۹۹٪٤۹٪٤۹ قطر مقاوالت  شركة المقاول ذ.م.م.
 ٥۸٬٤۸۹ ٤٤٬۰۱۲٪٤۰٪٤۰ المغرب مصرفیة خدمات   أمنیة بنك

۱۹۲٬۳٦۲ ۲٦۳٬۹۷۲ 

التي أخذتھا المجموعة    ۲۰۲۱والمدققة لسنة    ۲۰۲۲فیما یلي المركز المالي وإیرادات الشركات الزمیلة استناداً إلى بیاناتھا المالیة غیر المدققة لسنة  
 : ۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في عین االعتبار للسنة المنتھیة في 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
شركة مكین 
 ش.م.خ.ق

شركة التسھیالت 
 االسالمیة ذ.م.م

شركة المقاول  
 اإلجمالي  بنك أمنیة ذ.م.م.

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۳٬۱۷٤٬۲۳۹  ۲٬۲۹٤٬۳۱٥  ۱۳٬۷۲٤  ۱۰٤٬۲٥۹  ۷٦۱٬۹٤۱  إجمالي الموجودات 

 ۲٬٤۸۸٬٥۲۷  ۲٬۱۷۹٬۲٤٤  ٦٦٥  ۸٬٥٤٤  ۳۰۰٬۰۷٤  إجمالي المطلوبات 

 )۱۷٬۱۳٦(  )۱٤٬۸٥۲(  ۱٬۲۷۳  ۲٬۳٤۱  )٥٬۸۹۸(ربحال /خسارة) الصافي (

 )۲۲٬۸٥٦(  ) ۷٬٦۲۱(  ٦٦۷  ۱٬۰۲۲ )۱٦٬۹۲٤( الحصة في (الخسارة) / الربح 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۲ 

 االستثمار في شركات زمیلة (تتمة) ۱۳

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
شركة مكین 

 ش.م.خ.ق
شركة التسھیالت  

 االسالمیة ذ.م.م 
شركة المقاول 

 اإلجمالي  بنك أمنیة  ذ.م.م.
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۲٬۹٥۹٬۲۸۹ ۲٬۰٦۳٬٦۳٤ ۱۲٬۲٤۳ ۱۰۳٬٤۸۲ ۷۷۹٬۹۳۰  إجمالي الموجودات 

 ۲٬۲۰۲٬٥٥۰ ۱٬۹۰۷٬٥۷۲ ۳٤۲ ۸٬۷٦۷ ۲۸٥٬۸٦۹ إجمالي المطلوبات 

 ) ۳۱٬٦۸۷(  )۲۲٬۸۱۱(  ٦٥٤ ۱٬۳۸۹ )۱۰٬۹۱۹( صافي (الخسارة) / الربح 

 )۲۳٬۱۰٤( )۱۷٬۰۱۹(  ۳٦۰ ٦٥٤ )۷٬۰۹۹( الحصة في (الخسارة) / الربح

 استثمارات عقاریة  ۱٤

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۷۲٤٬۲٦۷ ٦۹۷٬٤٥۲ ینایر (بالصافي)  ۱الرصید في 
 ۲٬۳٥۸ ۷۹٦ إضافات خالل السنة 

 ) ۲۹٬۱۷۳( ) ۲۹٬۱٤۳( االستھالك خالل السنة 
 ٦۹۷٬٤٥۲ ٦٦۹٬۱۰٥ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 إیضاح: 

 ملیون لایر قطري). ۱٬۲۸۳: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ۱٬۲۲٦ما قیمتھ  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في 

تقییم موقع وفئة  قام بھا مقّیمون مستقلّون لدیھم المؤھالت المھنیة والخبرة في  اعتمدت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة على متوسط التقییمات التي  
حدیثة بالسوق وكذلك معرفة . تم تحدید القیمة العادلة بناًء على معامالت  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱العقارات الخاضعة للتقییم كما في  

 المقیّمین المستقلّین وأحكامھم المھنیة. 

 تثمارات العقاریة في دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. تقع االس 

ألف   ٤٦٬۸٦۰:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ٤٥٬٥۷۱بلغت قیمة إیرادات اإلیجار من االستثمارات العقاریة المدرجة في بیان الدخل الموحد ما قیمتھ  
 .)۲٦لایر قطري) (إیضاح 

والتي نشأت  ألف لایر قطري)    ٦٬۹۰٥:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ٥٬۸۷۸تشغیلیة المباشرة (تشمل اإلصالح والصیانة) ما قیمتھ  بلغت المصروفات ال
 من استثمارات عقاریة حققت إیرادات إیجار خالل السنة وأُدرجت في بیان الدخل الموحد تحت بند "اإلیرادات من األنشطة االستثماریة." 

معألف لایر قطري) والتي تمتلكھا مشاركة    ۹۱٬۷۳٦:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ۹۱٬۳۳٤حصة المجموعة البالغة    یةالعقارات  االستثمارتتضمن  
 أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادیة المطبقة على مؤسسات الملكیة المشتركة.

 على نقل الملكیة.   ال تخضع االستثمارات العقاریة للمجموعة ألي أتعاب أخرى أو رھن أو حظر

دیسمبر   ۳۱كما في  ألف لایر قطري  ۱۰۳٬٤۰۱مبلغ بلغ مخصص انخفاض القیمة الذي كونتھ المجموعة لإلستثمارات العقاریة الواقعة خارج قطر  
۲۰۲۲ . 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۳ 

 الموجودات الثابتة  ۱٥

 اإلجمالي  سیارات او مركبات  تجھیزات وتركیبات  معدات وتقنیة المعلومات  يأراض و مبان
     

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 التكلفة 
 ٤۷۰٬۸۱۹ ۱٬٥۹۹ ۱۲۹٬۹۳٥ ۱۱۱٬۱۲۰ ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٥٬۸۷٦ ۷٥۲ ۹٬۷۲۸ ۲٬۷۹۳ ۲٬٦۰۳   إضافات
 ٤۸٦٬٦۹٥ ۲٬۳٥۱ ۱۳۹٬٦٦۳ ۱۱۳٬۹۱۳ ۲۳۰٬۷٦۸ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ٤۷۱٬٦۱٥ ۱٬٥۳۲ ۱۳٤٬۱۱٦ ۱۰۷٬۸۰۲ ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۸٬۸٦٦ ٤۸٤ ٥٬۰٦٤ ۳٬۳۱۸ -   إضافات

 ) ۹٬٦٦۲( ) ٤۱۷( ) ۹٬۲٤٥(  -  - استبعادات 
 ٤۷۰٬۸۱۹ ۱٬٥۹۹ ۱۲۹٬۹۳٥  ۱۱۱٬۱۲۰  ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

   
     االستھالك المتراكم

 ۲۳۹٬٤٤۸ ۹۹۸ ۱۰٦٬۰۱۱  ۱۰۷٬۲۹۹  ۲٥٬۱٤۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٥٬۹۲٥ ۱٤۷ ۱۲٬۹٥۹  ۲٬۷٤٥  ۷٤ االستھالك خالل السنة 

 ۲٥٥٬۳۷۳ ۱٬۱٤٥ ۱۱۸٬۹۷۰  ۱۱۰٬۰٤٤  ۲٥٬۲۱٤ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 
   

 ۲۲۹٬۱۹٦ ۱٬۳۳۸ ۱۰۲٬۰۲۱  ۱۰۱٬۹٥۷  ۲۳٬۸۸۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۹٬۹۱٤ ۷۷ ۱۳٬۲۳٥  ٥٬۳٤۲  ۱٬۲٦۰ االستھالك خالل السنة 

 ) ۹٬٦٦۲( ) ٤۱۷( ) ۹٬۲٤٥(  -  - استبعادات 
 ۲۳۹٬٤٤۸ ۹۹۸ ۱۰٦٬۰۱۱ ۱۰۷٬۲۹۹ ۲٥٬۱٤۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 القیم الدفتریة 
 ۲۳۱٬۳۷۱ ٦۰۱ ۲۳٬۹۲٤ ۳٬۸۲۱ ۲۰۳٬۰۲٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۲۳۱٬۳۲۲ ۱٬۲۰٦ ۲۰٬٦۹۳ ۳٬۸٦۹ ۲۰٥٬٥٥٤ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٤ 

 الموجودات غیر الملموسة  ۱٦

 اإلجمالي  برمجیات 
 لایر قطريألف  ألف لایر قطري

 صافي القیمة الدفتریة 
 ٤۲٬۲۹۳ ٤۲٬۲۹۳ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۱٬۸۲٤ ۱۱٬۸۲٤   إضافات
 ) ۱٦٬۳۸٤( ) ۱٦٬۳۸٤( إطفاء خالل السنة 

 ۳۷٬۷۳۳ ۳۷٬۷۳۳ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳٥٬۹۳۱ ۳٥٬۹۳۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۱٬٤٥۸ ۲۱٬٤٥۸   إضافات

 ) ۱٥٬۰۹٦( ) ۱٥٬۰۹٦( خالل السنة إطفاء 
 ٤۲٬۲۹۳ ٤۲٬۲۹۳ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 موجودات أخرى ۱۷

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۸٤٬٥٤٥ ۸٤٬٥٤٥ أصول تم اإلستحواذ علیھا مقابل تسویة دیون
 ۲۹٬۰۸٤ ۲۲٬۱٥٦ مبالغ مدفوعة مقدما ودفعات مقدمة

 ۱٬٦٥۱ ۱٬٦۳۷ ضمان قابل لالسترداد تأمین / 
 ۹٤٬۳۰۳ ۱۲۹٬۳۸٦ أخرى

۲۳۷٬۷۲٤ ۲۰۹٬٥۸۳ 

 مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة  ارصدة ۱۸

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۹٬٦۹٤٬۳٥۱ ٦٬٦٦۷٬۲۹۷ ذمم وكالة دائنة 
 ۲۲۲٬۹۷۲ ۲۱۷٬۳۷۸ حسابات جاریة 

 ٤٬۲۲٦ ۳۲٬۹۰٥ مستحقة الدفع أرباح 
٦٬۹۱۷٬٥۸۰ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ 

 إیضاح: 
أیام إلى سنة واحدة) وتحمل   ٤:  ۲۰۲۱أیام إلى سنة واحدة (  ٤تشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العدید من التسھیالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بین  

 للسنة). ٪۱وحتى  ٪۰٫۰۰۸: ۲۰۲۱للسنة ( ٪٥٫٦وحتى  ٪۱٫۷۳٥معدالت ربح 

 حسابات العمالء الجاریة  ۱۹

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر 

 لحسابات الجاریة وفقا للقطاع: 
 ٤٬٤۳٤٬٦۰۱ ٤٬٤۳۱٬٥٤٤ االفراد  -
 ۲٬۱٦۲٬۲٦۸ ۲٬٥٤۷٬٦۰۱ اتشرك -
 ۷٤۷٬٤٤۷ ۷٤۱٬۰۷۹ الحكومة  -
 ۸۳٬۸۷۲ ۸۲٬۷٦٤ مؤسسات مالیة غیر مصرفیة -

۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ 

 صكوك التمویل  ۲۰

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ المبلغ الصادر الربحنسبة  تاریخ اإلصدار  األداة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۱٬۸٤٤٬۸٤۱ ۱٬۸٤٤٬۲٥۷ ۱٬۸۲۰٬۷٥۰ ٪۲٫٤ ۲۰۱۹مارس  ۲۰۲٤صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 ۹۷۰٬۱۰۹ ۹٤۹٬٦۰۹ ۹۱۰٬۳۷٥ ٪۲٫٤ ۲۰۲۱أكتوبر  ۲۰۲٤صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 ۷۲۷٬۸۷۲-  ۷۲۸٬۳۰۰ ٪۱٫۳ ۲۰۱۹سبتمبر  ۲۰۲۲صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 

 ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ۳٬٤٥۹٬٤۲٥ إجمالي الرصید 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٥ 

 المطلوبات األخرى ۲۱
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٥۳٬۷۹۷ ۱۹۱٬۰۳۰نقدیة  تأمینات
 ۱۲۱٬٤۱۷ ۱۱۱٬۷۷۰ مصروفات مستحقة 

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات خارج بیان المركز المالي التي تخضع  
 ۳۷۳۸۷٬ ۱۸۹۱۰۹٬ )۲و ۱االئتمان (المرحلتان لمخاطر 

 ۷۸٬۲۳٤ ۷٦٬٥۷۱ للمساھین  توزیعات أرباح مستحقة الدفع
 ۱٤۲٬۲۸۳ ۷۲٬۰۲۷ خطابات قبول مقابلة 

 ٥۱٬۱٤۱ ٥۰٬۸۱۸ )۱مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (
 ٦۱٬۷۱٦ ٤۷٬۷۲٤ مقبول الدفع شیكات 

 ۲٥٬۰۸۳ ۲٦٬۸۸۱ مساھمة للصندوق االجتماعي والریاضي
 ۹۳۷ ۹۳۷ مبالغ محتجزة من الموردین

 ۹٦٤۲٥٦٬ ٦٤۰۲۱۳٬ أخرى
۳۹۰۰٬۳٥ ۹۷۸٬۹٤٥ 

 إیضاح: 

 فیما یلي الحركة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین:  ) ۱(

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٤٤٬۱٤۸ ٥۱٬۱٤۱ ینایر  ۱الرصید في 
ل للسنة   ۹٬٥٤٤ ٥٬٤٦۲ )۲۹(إیضاح محمَّ

-) ٤٬۱۲۰( )۲۹خالل السنة (إیضاح  معكوسة مبالغ
 ) ۲٬٥٥۱( ) ۱٬٦٦٥( دفعات مسددة خالل السنة 

 ٥۱٬۱٤۱ ٥۰٬۸۱۸دیسمبر ۳۱الرصید في 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۲۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۱٬۰۲۱٬٥٦۸ ۲۸٬۷٤۸٬۲۲۰ حسابات االستثمار قبل حصة الربحرصید حقوق أصحاب 
 ٥٥۸٬۱۱۳ ٦۲۹٬۳۲۲ یضاف: أرباح ألصحاب حسابات االستثمار للسنة (أ)

 ) ۳٦۷٬۰۲۲( ) ٤۷۸٬۷۱۳( یخصم: األرباح المدفوعة خالل السنة 
إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد حصص الربح وقبل الحصة من 

 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ احتیاطي القیمة العادلة (ب) 

 وفقا للنوع: 
 ۲۳٬۷۰۷٬۸٥۱ ۷٥۳٬۲۰۰٬۲۱ حسابات ألجل 
 ۷٬٥۰٤٬۸۰۸ ۰۷٦٬٦۹۸٬۷ حسابات توفیر 
 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ اإلجمالي (ب)

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 وفقا للقطاع: 
 ۱۸٬٦۸۹٬۱٤۹ ۱۸٬٤۷۱٬۷۰۷ األفراد ب

 ٦٬۱۰٥٬٤٥۸ ٥٬۳۹٥٬٦۰۱ الحكومة 
 ۲٬۱۸۱٬٥٦٥ ۲٬۱۱۱٬۷۰٦ شركات

 ٦٤٦٬۹۰٥ ٤۳٬٤۹۹ المؤسسات المالیة غیر المصرفیة
 ۳٬٥۸۹٬٥۸۲ ۲٬۸۷٦٬۳۱٦ مؤسسات شبھ حكومیة 

 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ اإلجمالي (ب)
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٦ 

 (تتمة)حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۲۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد حصص الربح وقبل الحصة من 
 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ احتیاطي القیمة العادلة (ب) 

 ٥٬۰۲۲ ٤٬٥٤۲ حصة في احتیاطي القیمة العادلة 
 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ االستثمارإجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات  

 ۹۸۰٬٥۳٤ ۱٬۰۷۰٬۱۲۹    حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار من أرباح السنة قبل حصة البنك كمضارب
 ) ۸۸۲٬٤۸۱( )۹٦۳٬۱۱٦( حصة البنك كمضارب 
 ٤٦۰٬۰٦۰ ٥۲۲٬۳۰۹  الدعم المقدم من البنك 

 ٥٥۸٬۱۱۳ ٦۲۹٬۳۲۲صافي العائد ألصحاب حسابات االستثمار (أ)

 . ۲۰۲۱و ۲۰۲۲یعد رصید حقوق الملكیة بالكامل ألصحاب حسابات االستثمار غیر مقیّد لسنتي  

 حقوق المساھمین  ۲۳

 رأس المال  )أ(

 عدد األسھم (باآلالف) دیسمبر  ۳۱في 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل* 

: ۲۰۲۱لایر قطري لكل منھا (  ۱ملیون سھم بقیمة اسمیة    ۱٬٥۱٤ألف لایر قطري ویضم    ۱٬٥۱۳٬٦۸۷المال المصدر والمدفوع بالكامل  * یبلغ رأس  
 لایر قطري لكل منھا). ۱ملیون سھم بقیمة اسمیة  ۱٬٥۱٤ألف لایر قطري تضم  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷

 احتیاطي قانوني  )ب(

المركزي رقم   لقانون مصرف قطر  إلى االحتیاطي حتى یصبح االحتیاطي    ٪۱۰وتعدیالتھ، یحول    ۲۰۱۲لسنة    ۱۳وفقاً  للسنة  الربح  من صافي 
من رأس المال المدفوع. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي حددھا قانون الشركات التجاریة القطري   ٪۱۰۰القانوني مساویاً لنسبة  

ركزي. لم تقم المجموعة بتحویل أي مبالغ لالحتیاطي القانوني حیث أن االحتیاطي القانوني یزید  وبعد موافقة مصرف قطر الم  ۲۰۱٥لسنة    ۱۱رقم  
 من رأس المال المدفوع.   ٪۱۰۰عن 

 احتیاطي مخاطر  )ج(

وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي، یجب تكوین احتیاطي مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة لموجودات تمویل لكل من القطاعین العام والخاص 
من إجمالي التمویل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح   ٪  ۲٫٥باشتراط حد أدنى بنسبة  

اشر. بلغ  مبالمعلقة. التمویل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالیة في قطر أو التمویل مقابل ضمانات نقدیة یستبعد من إجمالي التمویل ال
 ملیون لایر قطري). ٥۲٬۸: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ٥٬٤۸إجمالي القیمة المحولة الحتیاطي المخاطر خالل السنة ما قیمتھ 

 احتیاطي القیمة العادلة  )د(

األرباح وإدراجھا  للتوزیع إال من خالل تحقّق یمثّل احتیاطي القیمة العادلة األرباح أو الخسائر غیر المحققة بنھایة السنة. وبالتالي فاألرباح غیر قابلة 
 في بیان الدخل الموحد. 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكیة: 
 ۱٬٦٥۱ ۲٬۷٦۷ ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٬۱٤۳ ) ٥٥٤( التغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات 
 ) ۲٬۰۲۷( ٤۸۰ حقوق أصحاب حسابات االستثمارحصة 

 ۲٬۷٦۷ ۲٬٦۹۳ دیسمبر ۳۱كما في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٧ 

 حقوق المساهمين (تتمة)   ٢٣

  احتياطيات أخرى  )ه(

 تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح المستلمة. 

 الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي: فيما يلي الحركات في 

٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

  الحصة غير الموزعة في أرباح الشركات الزميلة: 
 ٧٩٬٥٥٤ ٧٩٬٥٨٨    يناير ١الرصيد في 

 ١٬٠١٤ ١٬٦٨٩  الربح غير الموزع لشركات زميلة للسنة
 ) ٩٨٠( ) ٤٩٠( مستلمة من شركات زميلة توزيعات أرباح 

٧٩٬٥٨٨ ٨٠٬٧٨٧ 

 أرباح نقدية مقترح توزيعها   )و(

المال المدفوع بمبلغ  ٪٤٠  اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة من رأس المال    ٪٣٧٫٥:  ٢٠٢١(  مليون لایر قطري  ٦٠٥  من رأس 
  لموافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. مليون لایر قطري)، وهي خاضعة  ٥٦٨المدفوع بمبلغ 

  صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي  ٢٤

 ٢٠١٦الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي صادر خالل السنة المنتهية في   )أ(

غير مضمونة  مليار لایر قطري. هذه الصكوك    ١صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج كرأس مال إضافي بمبلغ  ، قامت المجموعة بإصدار  ٢٠١٦خالل سنة  
حال انقضاء السنوات كما أن توزيعات األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنوياً، وبمعدّل ربح ثابت للسنوات الخمس األولى وسيتم مراجعته  

االمت في  الحق  ليس  الخمس األولى. وللمجموعة  الصكوك.  بربح  المطالبة  الصكوك  يِحقُّ ألصحاب  دفع األرباح وال  تاريخ ناع عن  الصكوك  لهذه 
   استحقاق ويتم تصنيفها كحقوق الملكية.

 ٢٠١٩الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي صادر خالل السنة المنتهية في   )ب(

مليون دوالر   ٣٠٠، أصدرت المجموعة صكوكاً إضافية دائمة غير مضمونة وثانوية مؤهلة كرأسمال إضافي من الفئة األولى بقيمة  ٢٠١٩في سنة  
  مجموعة أمريكي مدرجة في بورصة لندن. يعتبر دفع ربح هذه الصكوك غير تراكمي ويتم إجراؤه وفقاً لتقدير بنك قطر الدولي اإلسالمي. ويَِحقُّ لل
ق تاريخ  االمتناع عن دفع ربح هذه الصكوك، ولن يكون لحاملي الصكوك الحق في المطالبة فيما يتعلق باالمتناع عن السداد. إن لمعدّل الربح المطبّ 
  إعادة تعيين وفقاً لشروط اتفاقية الصكوك الصادرة. ليس للصكوك تاريخ استحقاق محدد، ولقد صّنفت المجموعة الصكوك كحقوق ملكية.  

 من االنشطة التمويلية إيرادات   ٢٥

٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ١٬٣٧٣٬٢٥١ ١٬٣٤٩٬٣٢٩  المرابحة والمساومة 
 ٣٦٤٬١٢٣ ٣٧٢٬٧٥١ اإلجارة المنتهية بالتمليك 

 ٨٣٬٨٦٩ ٥٩٬٠٦٦  المضاربة 
 ١٢٬٨٨٢ ١١٬٠٢٢  االستصناع 

١٬٨٣٤٬١٢٥ ١٬٧٩٢٬١٦٨ 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۸ 

 طة االستثماریة شمن االنصافي إیرادات  ۲٦

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦۳۸۲۲۰٬ ۸۱۲٬۲٤۷ إیراد من استثمارات في أدوات من فئة الدین 
 ۹٤٬۰۷۲ ۲٤٤٬۱۸٤ إیراد من ودائع بین البنوك لدى بنوك إسالمیة

 ٤٦٬۸٦۰ ٤٥٬٥۷۱ إیرادات اإلیجارات 
 -    ٥٬۰٦۳   مصرف قطر المركزيسندات خزینة 

 ۱٬٦۹۷ ۱٬٥۸٦  إیرادات توزیعات األرباح
ربح (خسارة) القیمة العادلة من استثمارات في أوراق مالیة مسجلة بالقیمة العادلة من 

 ) ۲۳٤( ۳۳ خالل بیان الدخل 
 ۳٬٥۹٥- صافي الربح من بیع استثمارات فئة حقوق الملكیة مدرجة بالقیمة العادلة 

 ۲٤٬۲٦٦ - صافي الربح من بیع استثمارات فئة الدین مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ۱۲۹ - أرباح من بیع موجودات ثابتة 

 ) ۱۷۳۲۹٬( ) ۲۹٬۱٤۳( استھالك استثمارات عقاریة 
 ) ۸٬۳۱٤( ) ۷٬۹۷۰( مصاریف االستثمارات 

٥۰۷٬۱۳٦ ۳٥۳٬٥۳٦ 

 صافي إیرادات رسوم وعموالت  ۲۷

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 إیرادات رسوم وعموالت 
 ۱۸۷٬٦٥۰ ۳۹٤۲۲۹٬ رسوم بنكیة 

 ۸٥٬٥۷۸ ۱۱۷٬۹۲۸ عموالت على تمویل محلي 
 ٤٤٬۰۷۳ ۳۹٬۱۸۰ عموالت على اعتمادات مستندیة وضمانات 

٥۰۲۳۸٦٬ ۳۱۷٬۳۰۱ 
 ) ٦۷٬۱٤٦( ) ۸۸٬٦۷۱( مصروفات الرسوم والعموالت 

 ۲٥۰٬۱٥٥ ۸۳۱۲۹۷٬ إیرادات الرسوم والعموالت صافي 

 ت اجنبیة من عمال ارباحصافي  ۲۸

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 

 ۳۹٬٦۰٥ ٦٦٬۲٦۱ التعامل في العمالت األجنبیة 
 ۲٬۳۳۱ ۱۹٬۰۲۷ إعادة تقییم الموجودات والمطلوبات 

 ۸٥٬۲۸۸ ٤۱٬۹۳٦ 

 الموظفینتكالیف  ۲۹

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 

 ٥٥٬٦۹۲ ٥٦٬٥٤۱ رواتب أساسیة 
 ۲٤٬۹۸٤ ۲٤٬۹۸۹ بدل السكن 

 ۹٬٥٤٤ ۱٬۳٤۲ )۲۱بالصافي (إیضاح  -مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
 ۲٬۲۷٤ ۲٬٤۳۹ تكالیف صندوق تقاعد الموظفین 

 ٥۷۳ ٥۷۲ التدریب 
 ۷۷٬۸۳٤ ۸۲٬٥٤٥ الموظفین األخرى منافع 

۱٦۸٬٤۲۸ ۱۷۰٬۹۰۱ 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۹ 

 المصروفات األخرى ۳۰

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۲۳٬٦۸۹ ۳٤٬٦۹٥ مصروفات الحاسب اآللي والصراف اآللي
 ۱٦٬۳٦۹ ۱۹٬٦٥٤ أتعاب مھنیة 

 ۲۱٬۲۹۷ ۱۹٬٤۰۹ إیجار 
 ۱۳٬۹۲۳ ۳۸۲٬۱٥ ھاتف وتیلیكس وبرید 

 ۱٤٬۲۰٦ ۱٥٬۰٤۲ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۸٬٦۱٦ ۸٬۱۱٤ دعایة وإعالن

 ۹٬٦۲٦ ۷٬۷۰٥ رسوم واشتراكات 
 ۳٬۸۷٥ ۳٬۷٦۹ مصروفات صیانة ونظافة 

 ۱٬۳۳۳ ۱٬۸۲۹ تأمین
 ۱٬۸۲۲ ۱٬۷۱۸ مصروفات خدمات أمنیة 

 ۸۰۷ ۱٬۱۰۱ میاه وكھرباء 
 ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰ مكافآت ھیئة الرقابة الشرعیة 

 ۹٤ ۹۸۸ مصروفات سفر وتنقالت 
 ۷۱۹ ٦٦٤ أدوات مكتبیة ومطبوعات 

 ٤۱۳ ٦٤۹ مصروفات الضیافة 
 ۳٬۸۸٤ ۳٬٤٤۰ مصروفات متنوعة 

۹۱٥۱۳٥٬ ۱۲۱٬٦۷۳ 

 المطلوبات المحتملة  ۳۱

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 المطلوبات المحتملة 
 ۷٬۱٤۹٬٥٦۷ ۹٬۱٤۲٬۹۰۱تسھیالت تمویل غیر مستغلة

 ٦٬٤۰٥٬٤۳۹ ٥٬٦٥۱٬٥۳٤ خطابات ضمان 
 ۷۸۷٬٤۰٤ ٥۱۹٬۷۱۱ االعتمادات المستندیة 

 ۱۳٬٥۰۲ ۱٦٦٬۹۷۱ أخرى
۱٥٬٤۸۱٬۱۱۷ ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ 

 تسھیالت تمویل غیر مستغلة 

المقبلة. بما أن تمویالت وتمویالت متجددة. تنتھي معظم تلك االرتباطات في السنة  تمثل االرتباطات لتمدید مدة االئتمان ارتباطات تعاقدیة بصرف  
 االرتباطات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا، فإن إجمالي المبالغ التعاقدیة ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

 خطابات ضمان واعتمادات مستندیة 

واالعتمادات الضمان  الضمان    تُلزم خطابات  لدى خطابات  معیّن.  وقوع حدث  عند  العمالء  عن  بالنیابة  بالدفع  المجموعة  واالعتمادات المستندیة 
 المستندیة الجاھزة للسحب نفس مخاطر االئتمان المرتبطة بالتمویالت. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۰ 

   ترّكز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ۳۲

 القطاع الجغرافي 

 ترّكز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار حسب التوزیع الجغرافي: فیما یلي 

قطر  ۲۰۲۲

دول مجلس  
التعاون  
الخلیجي
 اإلجمالي  أخرى  أمریكا الشمالیة   أوروبا  االخرى

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  
 ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ -- -- ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ المركزي

 ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۲۱۰٬۲۳٤ -- ۹٬٦۱۹ ۹٬٥٤۰٬۳۸۸ المبالغ المستحقة من البنوك 
 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ -  -  ٥۹۷٬۱۱۰  -  ۳٤٬٤۲٤٬٦۰٦ موجودات التمویل 

 ۷٬۷٥۲٬۳۹۹ ۲۳٦٬۰٥۱-  -  ۹٥۳٬۷۰۲  ٦٬٥٦۲٬٦٤٦   استثمارات في أوراق مالیة
 ۱۹۲٬۳٦۲ ٤۷٬۷۲۹ -- - ۱٤٤٬٦۳۳ استثمارات في شركات زمیلة 

 ٦٦۹٬۱۰٥ -- - ۸٥٬۲۳۹ ٥۸۳٬۸٦٦ عقارات استثماریة 
 ۲۳۱٬۳۲۲ -- -- ۲۳۱٬۳۲۲ موجودات ثابتة 

 ۳۷٬۷۳۳ -- -- ۳۷٬۷۳۳ موجودات غیر ملموسة 
 ۲۳۷٬۷۲٤ -- -- ۲۳۷٬۷۲٤ موجودات أخرى 

 ٥٦٬۳۹۳٬۳٦۹  ٤۹٤٬۰۱٤-  ٥۹۷٬۱۱۰  ۱٬۰٤۸٬٥٦۰  ٥٤٬۲٥۳٬٦۸٥ إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلوبات 

مؤسسات البنوك وال مستحقة إلى  ارصدة
 ٦٬۹۱۷٬٥۸۰  ۱٬٥۱۸٬٤۹۹ ۹۱٬۰۳۸-۲٬۲۲۲٬۸۹٤ ۳٬۰۸٥٬۱٤۹ مالیة 

 ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۳٬٤۱۱ ۷۰ ۳۰٬٦۲۰ ۲۰۷  ۷٬۷٦۸٬٦۸۰حسابات العمالء الجاریة
 ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ -- -- ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ صكوك تمویل 

 ۹۰۰٬۳٥۳ -- -- ۳۹۰۰٬۳٥ مطلوبات أخرى 
 ۷۱۸٬٤۱٤٬۷۸  ۱٬٥۲۱٬۹۱۰ ۹۱٬۱۰۸ ۳۰٬٦۲۰  ۲٬۲۲۳٬۱۰۱  ۸۱٤٬٥٤۸٬۰٤ إجمالي المطلوبات 

 ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱  ۳٦٬٤۹۰ ۳٬۲۷۹ ۸۲۹ ۱٬۸۳۷  ۲۸٬۸٦۰٬۹۳٦   حقوق أصحاب حسابات االستثمار
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  

 ۸٤۷٬۳۱۸٬۱٥  ۱٬٥٥۸٬٤۰۰ ۹٤٬۳۸۷ ۳۱٬٤٤۹  ۲٬۲۲٤٬۹۳۸  ٤٤۳٬٤۰۸٬۹۸ حسابات االستثمار 

 قطر ۲۰۲۱

 أخرى
دول مجلس  

التعاون 
 اإلجمالي  أخرى أمریكا الشمالیة   أوروبا الخلیجي 

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  
 ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ -- -- ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ المركزي

 ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱٥۱٬۳۲۳ ٥۹٬۲٤۹-  ۷٬٤۷۷  ۱۳٬۲۰۸٬۲۸۷ المبالغ المستحقة من البنوك 
 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ -- --  ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل 

 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤۹۱٬۰۸۸--۷۲۳٬۰۸۷ ٦٬۰۰٥٬۹۷۲   استثمارات في أوراق مالیة
 ۲٦۳٬۹۷۲ ٥۸٬٤۸۹ -- - ۲۰٥٬٤۸۳ استثمارات في شركات زمیلة 

 ٦۹۷٬٤٥۲ -- - ۸٥٬۲۳۹ ٦۱۲٬۲۱۳ عقارات استثماریة 
 ۲۳۱٬۳۷۱ -- -- ۲۳۱٬۳۷۱ موجودات ثابتة 
 ٤۲٬۲۹۳ -- -- ٤۲٬۲۹۳ ملموسة موجودات غیر 

 ۲۰۹٬٥۸۳ -- -- ۲۰۹٬٥۸۳ موجودات أخرى 
 ٦۱٬۷۹۱٬۹۹٥ ۷۰۰٬۹۰۰  ٥۹٬۲٤۹  - ۸۱٥٬۸۰۳  ٦۰٬۲۱٦٬۰٤۳ إجمالي الموجودات 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۱ 

 تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار (تتمة)  ۳۲

 القطاع الجغرافي (تتمة)

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلوبات 

 قطر

 أخرى
دول مجلس  

التعاون 
 اإلجمالي  أخرى أمریكا الشمالیة   أوروبا الخلیجي 

ألف لایر   
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

  
مؤسسات البنوك وال مستحقة إلى  ارصدة
 ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۸۰٦٬٥۳٥--۲٬۸٤۰٬۳۷٥ ٦٬۲۷٤٬٦۳۹ مالیة 

 ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۳٤٬٥۱٤ ٥۳-  -  ۷٬۳۹۳٬٦۲۱   حسابات العمالء الجاریة
 ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ -- ۳٬٥٤۲٬۸۲۲-- صكوك تمویل 

 ۹۷۸٬۹٤٥ -- -- ۹۷۸٬۹٤٥ مطلوبات أخرى 
 ۲۱٬۸۷۱٬٥۰٤ ۸٤۱٬۰٤۹ ٥۳  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۸٤۰٬۳۷٥  ۱٤٬٦٤۷٬۲۰٥ إجمالي المطلوبات 

 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۷٬۷۲۲ ٥٬۹٦۱  - ٦۷  ۳۱٬۱۷۳٬۹۳۱   حقوق أصحاب حسابات االستثمار
المطلوبات وحقوق أصحاب  إجمالي 

 ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ۸۷۸٬۷۷۱ ٦٬۰۱٤  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۸٤۰٬٤٤۲  ٤٥٬۸۲۱٬۱۳٦ حسابات االستثمار

 عائد السھم األساسي والمخفف من الربح  ۳۳

 السنة.اإلصدار خالل یتم احتساب ربحیة السھم بقسمة صافي الربح للسنة العائد لمساھمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم قید 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤ حصة مساھمي البنك في صافي ربح السنة ( ألف لایر قطري )
 ) ۱۰۸٬۲٥٦( ) ۱۰۸٬۲٥٦( )۲٤ناقصاً: الربح العائد إلى الصكوك المؤھلة كرأس مال إضافي (إیضاح 

 ۸۹٥٬۰۹۱ ۸۹۹٦٦٬۹  ربح احتساب ربحیة السھم
 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (باآلالف) 
 ۹٥٫۰ ٤٦٫۰ ربحیة السھم األساسیة والمخففة (لایر قطري)

ملیون   ۱۰۸:  ۲۰۲۱ملیون لایر قطري (دیسمبر  ۱۰۸وافق مجلس اإلدارة على توزیعات أرباح مستحقة للصكوك المؤھلة كرأس مال إضافي بمبلغ 
، كما یتم تخفیضھا من صافي  ۲۰۲۲والمعتمدة في السنة المالیة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر قطري)، وتتعلق توزیعات األرباح ھذه بالفترة المنتھیة في  

 رباح للوصول إلى ربح احتساب ربحیة السھم. األ

 ال توجد أسھم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة. وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سھم تعادل األرباح األساسیة لكل سھم. 

 النقد وما في حكمھ  ۳٤

 یة أقل من ثالثة أشھر:لالنقد من األرصدة التالیة مع فترات استحقاق أص ألغراض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وشبھ  

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي (باستثناء حساب احتیاطي مصرف قطر 
 ۸۲٤٬۱۰٤ ۷۲٥٬۹۰٦ المركزي المقید)

 ٥٬۳٦۰٬۸٦٤ ۱٬۳٤٥٬۰٤۳ المبالغ المستحقة من البنوك 
۲٬۰۷۰٬۹٤۹ ٦٬۱۸٤٬۹٦۸ 

 تم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخدامھ في العملیات الیومیة للمجموعة. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۲ 

 األطراف ذات العالقة  ۳٥

الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر ھام علیھ عند اتخاذ  تعتبر األطراف بأنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على  
ة، والشركات  القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین الذین لدیھم القدرة على السیطرة أو لدیھم نفوذ ھام على المجموع

القدرة على ممارسة نفوذھم على المجموعة) ممارسة نفوذ ھام علیھا  الزمیلة للمجموعة، والشركات التي تستطیع المجموعة والمساھمین (الذین لدیھم  
   أو على مساھمیھا، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفیذیة للمجموعة.

یلي: بلغت األرصدة/ المعامالت القائمة خالل السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي یملكون فیھا حصصا جوھریة كما 

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 مجلس اإلدارة   شركات زمیلة  
المساھمون  

 مجلس اإلدارة   شركات زمیلة   وآخرون 
المساھمون  

 وآخرون
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

 ألف لایر قطري قطري
ألف لایر  

قطري
ألف لایر  

قطري
ألف لایر  

قطري
  

   الموجودات: 
 ۳٬۰۰٦٬۳۷٤ ٥۹٤٬۲٥٤ ۳۱ ۲٬۳۹۳  ۱٬۲٤۸٬٤۰۰  ٥۳ التمویل موجودات 

 ۷۲۹٬۹۳۰ ۲۷٥٬۲۱۳ ۱٤٬۸٤۰ ٦٬٦۷۷ ۲۸۲٬۸۸۲  ۲۱٬۳۲۹ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
   بنود خارج بیان المركز المالي:

مطلوبات محتملة وضمانات وارتباطات 
 ۲٦۷٬۳۱۷ ۱۳٬۲۸۳ ۷۲ ۱۳۳٬۷۳۰ ۸٬٤٥۲  ۳۱٤ أخرى

   بنود بیان الدخل الموحد: 
 ۱۱۲٬۲۰٥ ۲۲٬۰۱٥ ۲۷۹ ٤۷۷ ٥۷٬۱۷٦  - إیرادات من موجودات التمویل 

 ۱۱٬۰۱۰ ۳٬۷۲٦ ٤۱۱ ٤٤۸ ٦٬۰۸۳ ٤٤۳ أرباح ودائع مدفوعة 
-۱٤٬۲۰٦ -- ۱٥٬۰٤۲- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 اإلدارة المعامالت مع كبار مسؤولي 

 مع المجموعة خالل السنة:  اإلدارة  مسؤوليفیما یلي معامالت كبار 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦۲۰ ۲٬٥٥٤ تمویالت برھن عقاري وتمویالت مضمونة أخرى 
 ۲٤۲ ۱۷٦ بطاقات االئتمان 

۲٬۷۳۰ ۸٦۲ 

 السنة كالتالي: بلغت مكافآت كبار مسؤولي اإلدارة خالل 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٤٬۲۰۹ ۱٤٬۷۳۰ منافع قصیرة األجل 
 ۱٬۳۱۸ ۱٬۳۷۲ منافع طویلة األجل 

۱٦٬۱۰۲ ۱٥٬٥۲۷ 

 الزكاة  ۳٦

الیة وفقاً للنظام األساسي. یتحّمل المساھمون الزكاة مباشرة. وال تقوم المجموعة بتحصیل أو دفع الزكاة نیابة عن مساھمیھا 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۳ 

 ھیئة الرقابة الشرعیة  ۳۷

اإلسالمیةتتألف ھیئة الرقابة الشرعیة في المجموعة من ثالثة علماء متخّصصین في مبادئ الشریعة ویحرصون على التزام المجموعة بالمبادئ  
المجموعة   مراجعة  تتضمن  اإلرشادیة.  والقوانین  الصادرة  للفتاوى  وفقاً  وعملھا  بالوثائق  العامة  المتعلق  للدلیل  تعتمدھا  فحصاً  التي  واإلجراءات 

 المجموعة من أجل التأكد من مزاولتھا ألنشطتھا وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.

 المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة  ۳۸

مخصصات والمؤسسات الخیریة عند تحقق األرباح. رصدت المجموعة    تقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتھا االجتماعیة من خالل التبرعات لألنشطة
لسنة   ۱۳لایر قطري) من صافي األرباح وفقاً للقانون رقم    ۲٥٬۰۸۳:  ۲۰۲۱(  ٪۲٫٥ملیون لایر قطري، بما یمثّل  ۲٦٬۸۸۱ بمبلغ    ۲۰۲۲خالل سنة  

 . ۲۰۱۰واإلیضاحات الصادرة لسنة   ۲۰۰۸
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Independent auditor’s report to the shareholders of 
Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
 

REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
 
Our opinion 

In our opinion, the consolidated financial statements of Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
("QIIB" or the "Bank") and its subsidiaries (together the "Group") present fairly, in all material respects, 
the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022 and its consolidated financial 
performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with the Financial 
Accounting Standards (FAS) issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
Institutions (AAOIFI) as modified by the Qatar Central Bank (QCB). 
 

What we have audited 

The Group's consolidated financial statements comprise: 
• The consolidated statement of financial position as at 31 December 2022; 
• The consolidated statement of income for the year then ended; 
• The consolidated statement of changes in equity for the year then ended; 
• The consolidated statement of cash flows for the year then ended; and 
• The notes to the consolidated financial statements, which include significant accounting 

policies and other explanatory information. 
 

Basis for opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the 
audit of the consolidated financial statements section of our report. 
 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 
 
Independence 

We are independent of the group in accordance with the International Code of Ethics for Professional 
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements that are relevant to our 
audit of the consolidated financial statements in the State of Qatar. We have fulfilled our other ethical 
responsibilities in accordance with IESBA Code and the ethical requirements in the State of Qatar. 
 
Our audit approach 
 
Overview 
 
Key audit matter / Impairmnet of financing facilities 
 
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material 
misstatement in the consolidated financial statements. In particular, we considered where the Directors 
made subjective judgements; for example, in respect of significant accounting estimates that involved 
making assumptions and considering future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, 
we also addressed the risk of management override of internal controls, including among other matters 
consideration of whether there was evidence of bias that represented a risk of material misstatement 
due to fraud. 
 
We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion 
on the consolidated financial statements as a whole, taking into account the structure of the Group, the 
accounting processes and controls, and the industries in which the Group operates. 
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Key audit matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our 
audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in 
the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion 
thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 
 
Key audit matter  How our audit addressed the key audit matter 

 
Impairment of financing facilities 
 
Impairment allowances represent the directors’ 
best estimate of the losses arising from credit risk 
and particularly from financing facilities. As 
described in the summary of significant accounting 
policies to the consolidated financial statements, 
the impairment losses have been determined in 
accordance with FAS 30. 
 
We focused on this area because the directors make 
complex and subjective judgements over both 
amount and timing of recognition of  impairment, 
such as:    
 
• Determining criteria for significant increase in 

credit risk. 
 
• Choosing appropriate models and assumptions 

for the measurement of Expected Credit Losses 
(ECL) including Probability of Default (PD), 
Loss Given Default (LGD), and Exposure at 
Default (EAD). 

 
• Establishing the relative weighting of forward-

looking scenarios for each type of product/ 
market and the associated ECL. 

 
• Establishing groups of similar assets for the 

purpose of measuring the ECL. 
 
• Determining disclosure requirements in 

accordance with the FAS. 
 
Further, financing facilities and off-balance sheet 
financing are material within the overall context of 
the financial statements. 
 
The Group’s gross financing facilities that are 
subject to credit risk, include financing assets 
amounting to QAR 38,136 million, and off- balance 
sheet finance amounting to QAR 15,481 million as 
at 31 December 2022, disclosed in note (11) and 
note (31) to the financial statements. 
 
Information on the credit risk and the Group’s 
credit risk management is provided in note 5 to the 
financial statements. 

  
Our audit procedures in relation to this key audit 
matter included the following: 
 
• Obtained an understanding of the 

methodology used to identify and calculate 
individual impairment allowance for stage 3 
exposures, and tested a sample of such 
exposures against the methodology. 
 

• Assessed and tested the design and operating 
effectiveness of the relevant key controls 
around origination and approval of financing 
facilities, monitoring of credit exposures, and 
impairment calculation. 
 

• Evaluated the appropriateness of the Group’s 
impairment provisioning policy in accordance 
with the requirements of FAS 30. 
 

• Used our own internal experts to 
independently assess the reasonableness of 
the ECL methodology developed and applied 
by management including model risk 
parameters (PD, LGD, and EAD), forward-
looking information, associated weighting, 
and staging analysis. 

 
• Obtained an understanding of and tested the 

completeness and accuracy of the historical 
and current datasets used for the ECL 
calculation. 
 

• Tested a sample of financing facilities to 
determine the appropriateness and 
application of staging criteria. 
 

• Obtained samples of the latest available credit 
reviews and checked that they include 
appropriate assessment and documentation 
of borrowers’ ability to meet repayment 
obligations (principal, profit, and fees). 
 

• Evaluated the adequacy of the financial 
statements disclosures to determine if they 
were in accordance with the requirements of 
FAS 30 and QCB regulations. 
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Other information 
The Directors are responsible for the other information. The other information comprises the Board of 
Directors’ Report (but does not include the consolidated financial statements and our auditor’s report 
thereon), which we obtained prior to the date of this auditor’s report, and the complete annual report, 
which is expected to be made available to us after that date. 
 
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do 
not express any form of assurance conclusion thereon. 
 
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the 
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the 
audit, or otherwise appears to be materially misstated. 
  
If, based on the work we have performed, on the other information that we obtained prior to the date of 
this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we 
are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
 
When we read the complete annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, 
we are required to communicate the matter to those charged with governance. 
 
Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated 
financial statements 
The management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial 
statements in accordance with FAS issued by AAOIFI as modified by QCB and with the requirements of 
the Qatar Commercial Companies law number 11 of 2015, as amended by law number 8 of 2021 and 
QCB regulations, and for such internal control as the management determines is necessary to enable 
the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether 
due to fraud or error. 
 
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the 
Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern 
and using the going concern basis of accounting unless the management either intends to liquidate the 
Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process. 
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Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements 
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s 
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement 
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually 
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken 
on the basis of these consolidated financial statements. 
 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional scepticism throughout the audit. We also: 
 
• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, 

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, 
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one 
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

 
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Group's internal control. 

 
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 

estimates and related disclosures made by management. 
 
• Conclude on the appropriateness of the management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue 
as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 
attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated financial 
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future 
events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern. 

 
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 

statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements 
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

 
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities 

or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial 
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group 
audit. We remain solely responsible for our audit opinion. 
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Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued) 
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 
internal control that we identify during our audit. 
 
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, 
related safeguards. 
 
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that 
were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and 
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or 
regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we 
determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences 
of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such 
communication. 
 
REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS 
 
Further, as required by the Qatar Commercial Companies law number 11 of 2015, as amended by law 
number 8 of 2021, we report that: 
 
• We have obtained all the information we considered necessary for the purpose of our audit; 
 
• The Group has maintained proper books of account and the consolidated financial statements 

are in agreement therewith; 
 
• The financial information included in the Board of Directors’ report is in agreement with the 

books and records of the Group; and 
 
• Nothing has come to our attention, which causes us to believe that the Bank has breached any 

of the applicable provisions of the Qatar Commercial Companies law number 11 of 2015, as 
amended by law number 8 of 2021, or of its Articles of Association, which would materially 
affect the reported results of its operations or its financial position as at 31 December 2022. 

 
For and on behalf of PricewaterhouseCoopers – Qatar Branch 
Qatar Financial Market Authority registration number 120155 
 
 
 
 
Waleed Tahtamouni 
Auditor’s registration number 370 
Doha, State of Qatar  
[Date] 
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Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

As at 31 December 2022 

2022 2021 
Notes QR'OOO QR'000 

Assets 
Cash and balances with Qatar Central Bank 9 2,490,767 2,669,960 
Due from banks 10 9,760,241 13,426,336 
Financing assets 11 35,021,716 37,030,881 
Investment securities 12 7,752,399 7,220,147 
Investment in associates 13 192,362 263,972 
Investment properties 14 669,105 697,452 
Fixed assets 15 231,322 231,371 
Intangible assets 16 37,733 42,293 
Other assets 17 237,724 209,583 
Total assets 56,393,369 61,791,995 

Liabilities, equity of investment account holders and equity 
Liabilities
Due to banks and financial institutions 18 6,917,580 9,921,549 
Customers' current accounts 19 7,802,988 7,428,188 
Sukuk financing 20 2,793,866 3,542,822 
Other liabilities 21 900,353 978,945 
Total liabilities 18,414,787 21,871,504 
Equity of investment account holders 22 28,903,371 31,217,681 

Equity 
Share capital 23 (a) 1,513,687 1,513,687 
Legal reserve 23 (b) 2,452,360 2,452,360 
Risk reserve 23 (c) 852,234 803,726 
Fair value reserve 23 (d) 2,693 2,767 
Other reserves 23 (e) 80,787 79,588 
Retained earnings 2,081,000 1,758,232 
Total equity attributable to shareholders of the Bank 6,982,761 6,610,360 
Sukuk eligible as additional capital 24 2,092,450 2,092,450 
Total equity 9,075,211 8,702,810 
Total liabilities, equity of investment account holders and 

equity 56,393,369 61,791,995 

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on 25 January 2023 and were 
signed on its behalf by: 

Dr. Khalid bin Thani bin Abdullah Al Thani 
Chairman 

Dr. Abdulbasit Ahmad Abdulrahman Al Shaibei 
Chief Executive Officer 

The attached notes 1 to 38 form an integral part of these consolida;,���tatements. 
Independent auditor's report is set out on pages 1-5. 

� 

6 

Draf
t S

ub
jec

t to
 Q

CB A
pp

rov
al 

of 
Fina

nc
ial

 sta
tem

en
ts



Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
For the year ended 31 December 2022 

7 

2022 2021 
Notes QR’000 QR’000 

Income from financing activities 25  1,792,168 1,834,125 
Net income from investing activities 26  507,136 353,536 
Total income from financing and investing activities, net  2,299,304 2,187,661 

Fee and commission income  386,502 317,301 
Fee and commission expense  (88,671) (67,146) 
Net fee and commission income 27  297,831 250,155 

Net foreign exchange gains 28  85,288 41,936 
Net share of results of investment in associates 13  (22,856) (23,104) 
Total income 2,659,567 2,456,648 

Staff costs 29  (168,428) (170,901) 
Depreciation of fixed assets and amortisation of intangible 

assets 15&16  (32,309) (35,010) 
Finance expenses  (237,283) (156,816) 
Other expenses 30 (135,159) (121,673) 
Total expenses (573,179) (484,400) 

Net impairment reversal (losses) on due from banks 5b(iv) 535 (287) 
Net impairment (losses) reversal on investment securities (17,199) 1,174 
Net impairment losses on financing assets 11 (302,274) (377,203) 
Impairment loss on investment in associate 13 (41,067) (54,344) 
Net impairment (losses) reversals on off balance sheet 

exposures subject to credit risk 5b(iv) (21,816) 19,872 
Net profit for the year before return to investment 

account holders 1,704,567 1,561,460 
Investment account holders’ share of profit 22 (629,322) (558,113) 
Net profit for the year 1,075,245 1,003,347 

Earnings per share 
Basic and diluted earnings per share (QR per share) 33 0.64 0.59 

The attached notes 1 to 38 form an integral part of these consolidated financial statements. 
Independent auditor’s report is set out on pages 1-5. 
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Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
For the year ended 31 December 2022 

8 

Share 
capital 

Legal 
reserve 

Risk 
reserve 

Fair 
Value 

reserve 
Other 

reserves 
Retained 
earnings 

Total equity 
attributable 

to 
shareholders 

of the Bank 

Sukuk 
eligible as 
additional 

capital Total 
Notes QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Balance at 1 January 2022 1,513,687 2,452,360 803,726 2,767 79,588 1,758,232 6,610,360 2,092,450 8,702,810 
Fair value reserve movement - - - (74) - - (74) -    (74) 
Net profit for the year - - - - - 1,075,245 1,075,245 - 1,075,245
Total recognized income and 

expenses for the year  - - - (74) -    1,075,245 1,075,171 - 1,075,171
Cash dividends paid to shareholders 23(f) - - - - - (567,633) (567,633) - (567,633)
Net movement in other reserve - - - - 1,199 (1,199) - - - 
Social and Sports Fund appropriation 38 - - - - - (26,881) (26,881) - (26,881)
Dividend Appropriation to Sukuk 

eligible as additional capital 24 - - - - - (108,256) (108,256) - (108,256)
Transfer to risk reserve - - 48,508 - - (48,508) - - - 
Balance at 31 December 2022 1,513,687  2,452,360 852,234  2,693 80,787 2,081,000 6,982,761  2,092,450 9,075,211 

Balance at 1 January 2021 1,513,687 2,452,360 750,831 1,651 79,554 1,433,103 6,231,186 2,092,450 8,323,636 
Fair value reserve movement - - - 1,116 - - 1,116 - 1,116
Net profit for the year - - - - - 1,003,347 1,003,347 - 1,003,347
Total recognized income and 

expenses for the year  - - - 1,116 - 1,003,347 1,004,463 - 1,004,463
Cash dividends paid to shareholders 23(f) - - - - - (491,950) (491,950)  - (491,950) 
Net movement in other reserve - - - - 34 (34) - - - 
Social and Sports Fund appropriation 38 - - - - - (25,083) (25,083) - (25,083) 
Dividend Appropriation to Sukuk 

eligible as additional capital 24 - - - - - (108,256) (108,256)  - (108,256) 
Transfer to risk reserve - - 52,895 - - (52,895) - - - 
Balance at 31 December 2021 1,513,687 2,452,360 803,726 2,767 79,588 1,758,232 6,610,360 2,092,450 8,702,810 

The attached notes from 1 to 38 form an integral part of these consolidated financial statements. 
Independent auditor’s report is set out on pages 1-5. 
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Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
For the year ended 31 December 2022 

9 

 

2022 2021 
Notes QR’000 QR’000 

Cash flows from operating activities 
Net profit for the year 1,075,245 1,003,347 

Adjustments for: 
Net Impairment losses on financing assets 11 302,274 377,203 
Net impairment losses (reversal) on investment securities 17,199 (1,174) 
Net impairment losses (reversal) on off balance sheet exposures 

subject to credit risk 5b(iv) 21,816 (19,872) 
Net impairment (reversal) losses on due from banks 5b(iv) (535) 287
Impairment loss on investment in associate 13 41,067 54,344
Foreign exchange loss on translation of investment in associates 13 6,849 2,611
Depreciation of investment properties 14  29,143 29,173
Depreciation of fixed assets and amortisation of intangible assets 15,16 32,309 35,010
Net gain on sale of investments securities 26 - (27,861)
Dividends income 26 (1,586) (1,697) 
Sukuk amortisation 11,136 7,060 
Share of results of investment in associates 13 22,856 23,104 
Fair value (gain) loss on investment security carried at fair value 

through income statement 26 (33) 234
Employees’ end of service benefits (net) 21 1,342 9,544
Cash flows before changes in working capital changes 1,559,082 1,491,313 

Working capital changes: 
Cash reserve with Qatar Central Bank 80,995 (120,471) 
Due from banks  (349,191) (1,921,615) 
Financing assets 1,706,891 3,105,822 
Other assets  (28,141) 105,908 
Due to banks and financial institutions  (3,003,969) (3,206,943) 
Customers’ current accounts  374,800 (557,017) 
Other liabilities (132,234) 51,362 

208,233 (1,051,641) 
Employees’ end of service benefits paid 21 (1,665)  (2,551) 
Net cash flows generated from / (used in) operating activities 206,568 (1,054,192) 

Cash flows generated from investing activities  
Acquisition of investment securities  (1,402,604) (2,313,007) 
Proceeds from redemption / sale of investment securities  851,840 949,047 
Acquisition of fixed assets 15 (15,876) (8,866) 
Acquisition of intangible assets 16  (11,824) (21,458) 
Dividends received from associate company 13 490 980 
Proceeds from sale of fixed assets - 129
Additions of investment in properties 14 (796) (2,358)
Dividends income  26 1,586 1,697 
Net cash flows used in investing activities (577,184) (1,393,836) 

Cash flows from financing activities 
Change in equity of investment account holders (2,313,830) 2,848,530 
Net (settlement) proceeds of sukuk financing (752,021) 974,256 
Cash dividends paid to shareholders (569,296) (496,506) 
Dividend appropriation to sukuk eligible as additional capital 24 (108,256) (108,256) 
Net cash flows (used in) / generated from financing activities (3,743,403) 3,218,024 

Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents (4,114,019) 769,996 
Cash and cash equivalents at 1 January 6,184,968 5,414,972 
Cash and cash equivalents at 31 December 34 2,070,949 6,184,968 

The attached notes from 1 to 38 form an integral part of these consolidated financial statements 
Independent auditors’ report is set out on pages 1-5. 
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Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For the year ended 31 December 2022 

10 

1 LEGAL STATUS AND PRINCIPAL ACTIVITIES 

Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) (“QIIB” or “the Bank”) was incorporated under Amiri Decree No. 52 
of 1990. The Bank operates through its head office located in Grand Hamad Street in Doha and 16 local branches. 
The Bank is listed, and its shares are traded on the Qatar Stock Exchange.  

The commercial registration number of the Bank is 13023.The address of the Bank’s registered office is Grand 
Hamad Street 2, Doha, State of Qatar, P.O. Box 664.  

The consolidated financial statements includes the financial information of the Bank and its subsidiaries which 
are, QIIB Senior Sukuk Ltd and QIIB Tier 1 Sukuk Ltd, (special purpose entity (“SPE”)) (together the “Group”) 
after elimination of intercompany balances and transactions. 

QIIB Senior Sukuk Ltd and QIIB Tier 1 Sukuk Ltd, were incorporated in the Cayman Islands as an exempted 
company with limited liability for sole purpose of Sukuk and Tier 1 Sukuk issuance, respectively, for the benefit 
of QIIB. 

The Bank is engaged in banking, financing and investing activities in accordance with its Articles of Incorporation, 
Islamic Shari’a Rules and Principles as determined by the Shari’a Supervisory Board of the Group and regulations 
of Qatar Central Bank (QCB).  

The consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022 were authorised for 
issuance in accordance with a resolution by the Board of Directors on 25 January 2023. 

2 BASIS OF PREPARATION 

(a) Statement of compliance

The consolidated financial statement has been prepared in accordance with Financial Accounting Standards 
(“FAS”) issued by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (“AAOIFI”) as 
modified by Qatar Central Bank (“QCB”). 

 The Group has adopted QCB circular no. 13/2020 dated 29 April 2020 (execution date) which modifies the 
requirements of FAS 33 “Investment in Sukuk, shares and similar instruments”, FAS 30 “Impairment, Credit 
Losses and Onerous Commitments”, and requires banks to follow International Financial Reporting Standards 
(IFRS) for repurchase agreements and for impairment of equity investments measured at fair value through equity. 
Accordingly, the Group has adopted the circular from the effective date and the changes to the accounting policies 
have been adopted prospectively by the Group. Further, AAOIFI issued FAS 32 which was effective from 1 
January 2021. The QCB has not as yet instructed Islamic Banks in Qatar to implement FAS 32. The Group is 
awaiting instructions from QCB in this regard “refer to 
note 3 (af)”. For matters that are not covered by FAS, the Group uses the guidance from the relevant International 
Financial Reporting Standards (“IFRSs”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”).  

The Group’s management has made an assessment of the Group’s ability to continue as a going concern and is 
satisfied that the Group has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the 
management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group’s ability to 
continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements continue to be prepared on the going 
concern basis. 

(b) Basis of measurement

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the investment 
securities classified as Investments at fair value through equity and Investments at fair value through statement of 
income. 
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Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For the year ended 31 December 2022 

11 

2 BASIS OF PREPARATION (CONTINUED) 

(c) Functional and presentation currency

These consolidated financial statements are presented in Qatari Riyals (“QR”), which is the Group ’s functional 
and presentational currency. Except as otherwise indicated, financial information presented in QR has been 
rounded to the nearest thousands. 

(d) Use of estimates and judgments

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with FAS requires management to make 
judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts 
of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 
recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected. 

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting 
policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements 
are described in note 6. 

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated 
financial statements, and have been applied consistently by the Group except for the effects of standards 
mentioned in note 3 (af). 

(a) Basis of consolidation

(i) Special purpose entities

Special purpose entities (“SPEs”) are entities that are created to accomplish a narrow and well-defined objective 
such as the securitization of particular assets, or the execution of a specific financing transaction. An SPE is 
consolidated if, based on an evaluation of the substance of its relationship with the Group and the SPE’s risks and 
rewards. The Group management concludes that it controls the SPE. The following circumstances may indicate a 
relationship in which, in substance, the Group controls and consequently consolidates an SPE: 

• the activities of the SPE are being conducted on behalf of the Group according to its specific business
needs so that the Group obtains benefits from the SPE’s operation;

• the Group has the decision-making powers to obtain the majority of the benefits of the activities of the
SPE or, by setting up an ‘autopilot’ mechanism, the Group has delegated these decision-making powers;

• the Group has rights to obtain the majority of the benefits of the SPE and therefore may be exposed to
risks incident to the activities of the SPE;

• the Group retains the majority of the residual or ownership risks related to the SPE or its assets in order
to obtain benefits from its activities.

The assessment of whether the Group has control over an SPE is carried out at inception and normally no further 
reassessment of control is carried out in the absence of changes in the structure or terms of the SPE, or additional 
transactions between the Group and the SPE. Day-to-day changes in market conditions normally do not lead to a 
reassessment of control. However, sometimes changes in market conditions may alter the substance of the 
relationship between the Group and the SPE and in such instances the Group determines whether the change 
warrants a reassessment of control based on the specific facts and circumstances, where the Group’s voluntary 
actions, such as financing amounts in excess of existing liquidity facilities or extending terms beyond those 
established originally, would lead to a change in the relationship between the Group and an SPE, the Group then 
performs a reassessment of control over the SPE. 

(b) Investment in associates

Associates are entities over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to 
participate in the financial and operating decisions of the investee, but not to control or impose joint control over 
those policies. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(b) Investment in associates (continued)

The considerations made in determining significant influence or joint control are similar to those necessary to 
determine control over subsidiaries. 

Investments in associates are accounted for by the equity method of accounting and are initially recognized at cost 
(including transaction costs directly related to acquisition of investment in associate). The Group’s investment in 
associates includes goodwill (net of any accumulated impairment loss) identified on acquisition. 

The Group’s share of its associates’ post-acquisition profits or losses is recognized in the consolidated statement 
of income; its share of post-acquisition movements in reserve is recognized in equity. The cumulative post-
acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s share of 
losses in an associate are equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, 
The Group does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the 
associate. 

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in 
associate is impaired. If this is the case the Group calculates the amount of impairment as being the difference 
between the fair value of the associate and the carrying value and recognizes the amount in the consolidated 
statement of income. 

Intergroup gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group’s 
interest in the associates. Intragroup losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an 
impairment of the asset transferred. For preparation of these consolidated financial statements, equal accounting 
policies for similar transactions and other events in similar circumstances are used. Dilution gains and losses in 
associates are recognized in the consolidated statement of income. 

The Group’s share of the results of associates is based on financial statements available up to a date not earlier 
than three months before the date of the consolidated statement of financial position, adjusted to conform to the 
accounting policies of the Group. The accounting policies of associates have been changed where necessary to 
ensure consistency with policies adopted by the Group. 

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retaining investment 
at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate upon loss of significant influence 
and the fair value of the investment retained plus proceeds from disposal is recognized in the consolidated 
statement of income. 

(c) Foreign currency

Foreign currency transactions and balances 

Foreign currency transactions are denominated in foreign currency, or that require settlement in a foreign currency 
are translated into the respective functional currencies of the operations at the spot exchange rates on the 
transaction dates. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated into the 
functional currency at the spot exchange rate at that date. Non-monetary assets and liabilities denominated in 
foreign currencies that are measured at fair value are retranslated into the functional currency at the spot exchange 
rate at the date that the fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured in terms 
of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction. 

Foreign currency differences resulting from the settlement of foreign currency transactions and arising from 
conversion at period end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 
recognized in the consolidated statement of income. 

Investments in associate companies are translated into Qatari Riyals at the rates ruling on the reporting date. The 
income or loss is translated at the average exchange rates for the year. Exchange differences arising on translation 
are taken directly to the foreign exchange loss on translation within the consolidated statement of income.  
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(d) Investment securities

Investment securities comprise investments in debt-type, equity-type and other investment instruments. 

(i) Classification

Debt-type instruments are types of investments, whereby the transaction structure results in creation of a monetary 
or non monetary liability. Equity-type instruments are investments that evidence a residual interest in the assets 
of an entity after deducting all the liabilities and quasi equity balances, including ordinary equity instruments and 
such other structured investment instruments that classify as equity instruments in line with the requirements of 
FAS ۳۳. While Other Investment Instruments are such investment instruments which do not meet the definition 
of either debt type or equity type instruments. 

Amortised cost 

An Investment instruments shall be measured at amortised cost if both the following conditions are met: 

a. the investment is held within a business model whose objective is to hold such investments in order to
collect expected cashflows till maturity of the instrument; and

b. the investment represents either a debt type instrument  or other investment instrument having reasonably 
determinable effective yield.

Fair Value through equity (FVTE) 

An Investment will be measured at Fair Value through equity if both the following conditions are met: 

a. the investment is held within a business model whose objective is achieved  by collecting the expected
cashflows and selling the investments; and

b. the investment represents a non monetary debt type instrument  or other investment instrument having
reasonably determinable effective yield.

Any other investment instruments not classified as per amortised cost or fair value through equity, are classified 
as fair value through income statement (FVIS). 

On initial recognition, the Group makes an irrevocable election to designate certain equity instruments that are 
not designated at fair value through income statement to be classified as investments at fair value through equity. 

Business model: the business model reflects how the Group manages the assets in order to generate cash flows. 
That is, whether the Group’s objective is solely to collect the contractual cash flows from the assets or is to collect 
both the contractual cash flows and cash flows arising from the sale of assets. If neither of these is applicable (e.g. 
financial assets are held for trading purposes), then the financial assets are classified as part of ‘other’ business 
model and measured at FVIS. Factors considered by the Group in determining the business model for a group of 
assets include past experience on how the cash flows for these assets were collected, how the asset’s performance 
is evaluated and reported to key management personnel, how risks are assessed and managed and how managers 
are compensated. For example, the Group’s business model for the Investments is solely to collect contractual 
cash flows. Another example is the debt investment securities, which is held by the Group as part of liquidity 
management and is generally classified within the hold to collect and sell business model. 

(ii) Recognition and derecognition

Investment securities are recognized at the trade date i.e. the date that the Group contracts to purchase or sell the 
asset, at which date the Group becomes party to the contractual provisions of the instrument. Investment securities 
are derecognized when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or where the Group 
has transferred substantially all risk and rewards of ownership. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(d) Investment securities (continued)

(iii) Measurement

Initial recognition 

Investment securities are initially recognized at fair value plus transaction costs, except for transaction costs 
incurred to acquire investments at fair value through income statement which are charged to consolidated 
statement of income. 

Subsequent measurement 

Investments at fair value through income statement are re-measured at fair value at the end of each reporting 
period and the resultant re-measurement gains or losses is recognized in the consolidated statement of income in 
the period in which they arise.  

Investments classified at amortised cost are measured at amortised cost using the effective profit method less any 
impairment allowance. All gains or losses arising from the amortization process and those arising on de-
recognition or impairment of the investments, are recognized in the consolidated statement of income. 

Investments at fair value through equity are re-measured at their fair values at the end of each reporting period 
and the resultant gain or loss, arising from a change in the fair value of investments are recognized in the 
consolidated statement of changes in shareholders’ equity and presented in a separate fair value reserve within 
equity. When the investments classified as fair value through equity are sold, impaired, collected or otherwise 
disposed of, the cumulative gain or loss previously recognized in the consolidated statement of changes in equity 
is transferred to the consolidated statement of income, except in case of equity type instruments designated as at 
FVTE, where this difference is recognised in statement of changes in equity and is not recognised in the income 
statement on derecognition of such instruments. 

Investments which do not have a quoted market price or other appropriate methods from which to derive a reliable 
measure of fair value when on a continuous basis cannot be determined, are stated at cost less impairment 
allowance, (if any). 

(iv) Measurement principles

Amortised cost measurement 

The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured 
at initial recognition, minus capital repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective 
profit method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any 
reduction for impairment. The calculation of the effective profit rate includes all fees and points paid or received 
that are an integral part of the effective profit rate. 

Fair value measurement 

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or an obligation settled between well informed 
and willing parties (seller and buyer) in an arm’s length transaction. The Group measures the fair value of quoted 
investments using the market bid price for that instrument at the close of business on the consolidated statement 
of financial position date. For investment where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair 
value is determined by reference to the current market value of another instrument, which is substantially the same 
or is based on the assessment of future cash flows. The cash equivalent values are determined by the Group by 
discounting future cash flows at current profit rates for contracts with similar term and risk characteristics. 

(e) Financing assets

Financing assets comprise Shari’a compliant financing provided by the Group with fixed or determinable 
payments. These include financing provided through Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Musawama, Ijarah 
Muntahia Bittamleek, Istisn’a and other modes of Islamic financing. Financing assets are stated at their amortised 
cost less impairment allowances (if any). 

Draf
t S

ub
jec

t to
 Q

CB A
pp

rov
al 

of 
Fina

nc
ial

 sta
tem

en
ts



Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For the year ended 31 December 2022 

15 

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(e) Financing assets (continued)

Murabaha and Musawama 

Murabaha and Musawama receivables are sales on deferred terms. The Group arranges a Murabaha and 
Musawama transaction by buying a commodity (which represents the object of the Murabaha) and selling it to the 
Murabaha (a beneficiary) at a margin of profit over cost. The sales price (cost plus the profit margin) is repaid in 
installments by the Murabaha over the agreed period. Murabaha and Musawama receivables are stated net of 
deferred profits and impairment allowance (if any). Based on QCB regulations, the Group applies the rule of 
binding the purchase orderer to its promise in the Murabaha sale, and not to enter into any Murabaha transaction 
in which the purchase orderer does not undertake to accept the goods if they meet the specifications.  

Mudaraba and Musharaka 

Mudaraba and Musharaka financing are partnerships in which the Group contributes the capital in Mudaraba, 
capital and work in Musharaka. These contracts are stated at fair value of consideration given less impairment 
allowance (if any). 

Ijarah Muntahia Bittamleek 

Ijarah Muntahia Bittamleek receivables arise from financing structures when the purchase and immediate lease of 
an asset are at cost plus an agreed profit (in total forming fair value). The amount is settled on a deferred payment 
basis. Ijarah Muntahia Bittamleek receivables are carried at the aggregate of the minimum lease payments, less 
deferred income (in total forming amortised cost) and impairment allowance (if any). 

Istisn’a 

Istisna’a is a sales contract in which the Group acts as ‘al-sani’ (a seller) with an ‘al-mustasni’ (a purchaser) and 
undertakes to manufacture or otherwise acquire a product based on the specification received from the purchaser, 
for an agreed upon price. 

Wakala 

Wakala contracts represent agency agreements between two parties. One party, the provider of funds (Muwakkil) 
appoints the other party as an agent (Wakeel) with respect to the investment of the Muwakkil funds in a Shari’a 
compliant transaction. The Wakeel uses the funds based on the nature of the contract and offer an anticipated 
return to the Muwakkil. Wakala contracts are stated at amortised cost. 

(f) Other financial assets and liabilities

(i) Recognition and initial measurement

The Group initially recognizes due from banks, financing assets, customers’ current accounts, due to banks and 
financial institutions, Sukuk financing and certain other assets and other liabilities on the date at which they were 
originated. All other financial assets and liabilities are initially recognized on the settlement date at which the 
Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. 

A financial asset or financial liability is measured initially at fair value plus, for an item not at fair value through 
income statement, transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. 

After initial measurement, other financial assets and liabilities are subsequently measured at amortised cost using 
the effective profit rate method net of any amounts written off and provision for impairment.  

(ii) De-recognition of financial assets and financial liabilities

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset 
expire, or when it transfers the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of 
ownership of the financial asset are transferred or in which the Group neither transfers nor retains substantially all 
the risks and rewards of ownership and it does not retain control of the financial asset. 

Draf
t S

ub
jec

t to
 Q

CB A
pp

rov
al 

of 
Fina

nc
ial

 sta
tem

en
ts



Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For the year ended 31 December 2022 

16 

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(f) Other financial assets and liabilities (continued)

Any interest in transferred financial assets that qualify for derecognition that is created or retained by the Group 
is recognized as a separate asset or liability in the consolidated statement of financial position. On derecognition 
of a financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount allocated to 
the portion of the asset transferred), and consideration received (including any new asset obtained less any new 
liability assumed) is recognized in consolidated statement of income.  

The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognized on its consolidated statement of financial 
position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of 
them. If all or substantially all risks and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognized. 

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership 
of a financial asset and it retains control over the asset, the Group continues to recognize the asset to the extent of 
its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the 
transferred asset. 

In certain transactions the Group retains the obligation to service the transferred financial asset for a fee. The 
transferred asset is derecognized if it meets the derecognition criteria. An asset or liability is recognized for the 
servicing contract, depending on whether the servicing fee is more than adequate (asset) or is less than adequate 
(liability) for performing the servicing. 

The Group enters into transactions where it retains the contractual rights to receive cash flows from assets but 
assumes a contractual obligation to pay those cash flows to other entities and transfers substantially all of the risks 
and rewards. These transactions are accounted for as ‘pass through’ transfers that result in derecognition if the 
Group: 

• Has no obligation to make payments unless it collects equivalent amounts from the assets;
• Is prohibited from selling or pledging the assets; and
• Has an obligation to remit any cash it collects from the assets without material delay.

Collateral (shares and bonds) furnished by the Group under standard repurchase agreements and securities lending 
and borrowing transactions are not derecognized because the Group retains substantially all the risks and rewards 
on the basis of the predetermined repurchase price, and the criteria for derecognition are therefore not met. This 
also applies to certain securitization transactions in which the Group retains a subordinated residual interest. 

The Group derecognizes a financial liability when they are extinguished (i.e. when the obligation specified in the 
contract is discharged or cancelled or expires). 

The exchange between the Group and its original lenders of debt instruments with substantially different terms, 
as well as substantial modifications of the terms of existing financial liabilities, are accounted for as an 
extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. The terms are 
substantially different if the discounted present value of the cash flows under the new terms, including any fees 
paid net of any fees received and discounted using the original effective profit rate, is at least 10% different from 
the discounted present value of the remaining cash flows of the original financial liability. In addition, other 
qualitative factors, such as the currency that the instrument is denominated in, changes in the type of profit rate, 
new conversion features attached to the instrument and change in covenants are also taken into consideration. If 
an exchange of debt instruments or modification of terms is accounted for as an extinguishment, any costs or fees 
incurred are recognized as part of the gain or loss on the extinguishment. If the exchange or modification is not 
accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the liability and are 
amortised over the remaining term of the modified liability. 

(iii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset only when there is a legal or religious enforceable right to set off the 
recognized amounts and the Group intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the 
liability simultaneously. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(g) Impairment of financial assets (other than equity type investments classified as fair value
through equity)

The Group recognises loss allowances for expected credit loss (ECL) on the following financial instruments that 
are not measured at fair value through statement of income: 

• Financial assets that are debt instruments;
• Financial guarantee contracts issued; and
• Financing commitments issued.

The Group measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, for which they 
are measured as 12-month ECL: 

• debt investment securities that are determined to have low credit risk at the reporting date; and
• other financial instruments on which credit risk has not increased significantly since their initial

recognition.

12-month ECL are the portion of ECL that result from default events on a financial instrument that are possible
within the 12 months after the reporting date.

Measurement of ECL 

ECL are a probability-weighted estimate of credit losses. They are measured as follows: 

• Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls 
(i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash
flows that the Group expects to receive);

• Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying 
amount and the present value of estimated future cash flows;

• Undrawn financing commitments: as the present value of the difference between the contractual cash
flows that are due to the Group if the commitment is drawn down and the cash flows that the Group
expects to receive; and

• Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the
Group expects to recover. 

Restructured financial assets 

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new 
one due to financial difficulties of the borrower, then an assessment is made of whether the financial asset should 
be derecognized and ECL are measured as follows: 

• If the expected restructuring will not result in derecognition of existing asset, then the expected cash
flows arising from the modified financial asset are included in calculating the cash shortfalls from
existing asset;

• If the expected restructuring will result in derecognition of the existing asset, then the expected fair value
of the new asset is treated as the final cash flow from the existing financial asset at the time of its
derecognition. This amount is included in calculating the cash shortfalls from the existing financial asset
that are discounted from the expected date of derecognition to the reporting date using the original
effective profit rate of the existing financial asset.

Credit-impaired financial assets 

At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit impaired. 
A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on the estimated 
future cash flows of the financial asset have occurred. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(g) Impairment of financial assets (other than equity type investments classified as fair value
through equity)

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data: 

• Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
• A breach of contract such as a default or past due event;
• The restructuring of a financing asset by the Group on terms that the Group would not consider otherwise;
• It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or
• The disappearance of an active market for a security because of financial difficulties.

(h) Modified financial assets and liabilities

Modified Financial Assets 

If the terms of a financial asset are modified, the Group evaluates whether the cash flows of the modified asset 
are substantially different. If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows 
from the original financial asset are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is 
derecognised and a new financial asset is recognised at fair value, and a new effective profit rate for the asset is 
recalculated. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for 
impairment calculation purpose, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit 
risk has occurred. 

If the cash flows of the modified asset carried at amortised cost are not substantially different, then the 
modification does not result in derecognition of the financial asset. In this case, the Group recalculates the gross 
carrying amount of the financial asset based on the revised cash flows of the financial assets and recognises the 
amount arising from adjusting the gross carrying amount as a modification gain or loss in the consolidated income 
statement. If such a modification is carried out because of financial difficulties of the borrower, then the gain or 
loss is presented together with impairment losses. In other cases, it is presented as net income from financing 
activities. 

Modified Financial Liabilities 

The Group derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified 
liability are substantially different. In this case, a new financial liability based on the modified terms is recognised 
at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new 
financial liability with modified terms is recognised in the consolidated statement of income. 

(i) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include notes and coins on hand, balances held with Qatar Central Bank and highly 
liquid financial assets with maturities of three months or less from the acquisition date that are subject to an 
insignificant risk of changes in their fair value, and are used by the Group in the management of its short-term 
commitments. 

Cash and cash equivalents are carried at amortised cost in the consolidated statement of financial position. 

(j) Risk management instruments

The Group enters into certain Islamic derivative financial instruments to manage the exposure to foreign exchange 
rate risks, including unilateral promise to buy/sell currencies. These transactions are translated at prevailing spot 
exchange rates.  

(k) Investment property

Investment property held for rental or capital appreciation is measured at cost including cash equivalent amount 
paid or fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction. 

Draf
t S

ub
jec

t to
 Q

CB A
pp

rov
al 

of 
Fina

nc
ial

 sta
tem

en
ts



Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For the year ended 31 December 2022 

19 

3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(k) Investment property (continued)

Depreciation is systematically allocated for the cost of the investment property over its useful life. Investment 
property is measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

Major expenditure incurred by the entity related to additions and improvement subsequent to its acquisition will 
be added to the carrying amount of investment property in the consolidated statement of financial position, 
provided that the Group expects that such expenditure will increase the future economic benefits to the Group 
from the investment property. However, if such economic benefits are not expected to take place, the entity will 
recognize this expenditure in the consolidated statement of income in the financial period in which it is incurred, 
taking into consideration the split between the portion related to owners’ equity and the portion related to 
investment account holders. 

Depreciation for investments properties is recognized in consolidated statement of income on a straight-line basis 
over the estimated useful lives of each part of an item of investment property since this closely reflects the 
expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the property and is based on cost of 
the property less its estimated residual value. Land and work-in-progress are not depreciated. 

The estimated useful lives for the current and comparative years are as follows: 

Years 

Buildings 20 
Fixtures and fittings 5-7

Useful lives and residual values are reassessed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate. 

Repairs and maintenance expenses are charged to the statement of income when incurred. 

Investment property is derecognized on disposal or when the property is permanently withdrawn from use and no 
future economic benefits are expected from its disposal. Gain or losses arising from the retirement will be 
determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and will be 
recognized in consolidated statement of income in the period of the retirement or disposal, taking into 
consideration the split between the portion related to owner’s equity and the portion related to investment account 
holders. 

(l) Fixed assets

(i) Recognition and measurement

Items of fixed assets are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

Cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of self-constructed 
assets includes the cost of materials and direct labor, any other costs directly attributable to bringing the assets to 
a working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the assets and restoring the site 
on which they are located and capitalized borrowing costs.  

Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalized as part of related 
equipment. 

When parts of an item of fixed asset have different useful lives, they are accounted for as separate items (major 
components) of fixed assets. The gain or loss on disposal of an item of fixed asset is determined by comparing the 
proceeds from disposal with the carrying amount of the item of fixed assets and is recognized in other 
income/other expenses in the consolidated statement of income. 

(ii) Subsequent costs

The cost of replacing a component of fixed asset is recognized in the carrying amount of the item if it is probable 
that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group and its cost can be measured 
reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognized.  
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(l) Fixed assets (continued)

(ii) Subsequent costs

The costs of the day-to-day servicing of fixed assets are recognized in consolidated statement of income as 
incurred. Depreciation is recognized in consolidated income statement on a straight-line basis over the estimated 
useful lives of each part of an item of fixed assets since this closely reflects the expected pattern of consumption 
of the future economic benefits embodied in the asset and is based on cost of the asset less its estimated residual 
value. Land and work-in-progress are not depreciated. 

The estimated useful lives for the current and comparative years are as follows: 

Years 
Buildings 20 
IT equipment 3-5
Fixtures and fittings 5-7
Motor vehicles 5

Useful lives and residual values are reassessed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate. 

Repairs and maintenance expenses are charged to the statement of income when incurred. 

(m) Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Internally generated intangible 
assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the consolidated 
statement of income in the year in which the expenditure is incurred. 

The useful lives of intangible assets are assessed to be either finite or indefinite. 

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment 
whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the 
amortization method for an intangible asset with a finite useful life is reviewed at each financial year. Changes in 
the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset 
is accounted for by changing the amortization period or method, as appropriate, and treated as changes in 
accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite lives is recognized in the 
consolidated statement of income in the expense category consistent with the nature of the intangible asset. 

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised but are tested for impairment annually either 
individually or at the cash generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine 
whether the indefinite life assessment continues to be supportable. If not, the change in the useful life from 
indefinite to finite is made on a prospective basis. 

A summary of the useful lives and amortization methods of Group’s intangible assets are as follows: 

Software 
Useful lives Finite (5 years) 

Amortization method used Amortised on a straight line basis over the periods of availability 
Internally generated or acquired Acquired 

(n) Impairment of non-financial assets

The carrying amounts of the Group’s non-financial assets are reviewed at each reporting date to determine whether 
there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable amount is 
estimated. For goodwill and intangible assets that have indefinite useful lives or that are not yet available for use, 
the recoverable amount is estimated each year at the same time. An impairment loss is recognized if the carrying 
amount of an asset or its Cash Generating Unit (“CGU") exceeds its estimated recoverable amount. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(n) Impairment of non-financial assets (continued)

The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In 
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount 
rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset or CGU. 

For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are grouped together into the 
smallest group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash 
inflows of other assets or CGU. Subject to an operating segment ceiling test, for the purposes of goodwill 
impairment testing, CGUs to which goodwill has been allocated are aggregated so that the level at which 
impairment testing is performed reflects the lowest level at which goodwill is monitored for internal reporting 
purposes. Goodwill acquired in a business combination is allocated to groups of CGUs that are expected to benefit 
from the synergies of the combination. 

The Group’s corporate assets do not generate separate cash inflows and are utilized by more than one CGU. 
Corporate assets are allocated to CGUs on a reasonable and consistent basis and tested for impairment as part of 
the testing of the CGU to which the corporate asset is allocated. 

Impairment losses are recognized in consolidated statement of income. Impairment losses recognized in respect 
of CGUs are allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU (group of CGUs) 
and then to reduce the carrying amount of the other assets in the CGU (group of CGUs) on a pro rata basis. 

An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. In respect of other assets, impairment losses recognized 
in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer 
exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable 
amount. 

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying 
amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been 
recognized. 

(o) Customer current accounts

Balances in current accounts are recognized when received by the Group. The transactions are measured as the 
amount received by the Group at the time of contracting. At the end of the reporting period, these accounts are 
measured at amortised cost. 

(p) Equity of unresitriced investment account holders

Equity of unrestricted investment account holders are funds held by the Group, which it can invest at its own 
discretion. The investment account holders authorize the Group to invest the account holders’ funds in a manner 
which the Group deems appropriate without laying down any restrictions as to where, how and for what purpose 
the funds should be invested. The Group charges a management fee (Mudarib fees) to investment account holders 
of the total income from investment accounts, the income attributable to account holders is allocated to investment 
accounts after setting aside provisions and deducting the Group’s share of income as a Mudarib. The allocation 
of income is determined by the management of the Group within the allowed profit sharing limits as per the terms 
and conditions of the investment accounts.  

(q) Distribution of profit between equity of unrestricted investment account holders and
shareholders

The Group complies with the directives of the QCB as follows: 

• Net profit is arrived at after taking into account all income and expenses at the end of the financial year,
and is distributed between unrestricted investment account holders and shareholders.
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(q) Distribution of profit between equity of unrestricted investment account holders and
shareholders

• The share of profit of unrestricted investment account holders is calculated on the basis of their daily
deposit balances over the year, after reducing the Group’s agreed and declared Mudaraba fee.

• In case of any expense or loss, which arises out of negligence on the part of the Group due to non-
compliance with QCB regulations and instructions, then such expenses or loss, shall not be borne by the
unrestricted investment account holders. Such matter is subject to the QCB decision.

• In case the results of the Group at the year end are net losses, then QCB, being the authority responsible
for determining the Group’s accountability for these losses, shall decide how these shall be treated
without violation to the Islamic Shari’a rules.

• Due to pooling of unrestricted investment funds with the Group’s funds for the purpose of investment,
no priority has been given to either party in the appropriation of profit.

(r) Sukuk financing

Sukuk financing represents common shares in the ownership of identified assets or benefits or services which 
bears fixed semi-annual profit and mature after 5 years on dates fixed on the issuance date. Profits are recognized 
periodically till maturity. Sukuks are recognized at amortised cost. Sukuks are disclosed as a separate line in the 
consolidated financial statements as “Sukuk financing”.  

(s) Sukuk eligible as additional capital

Sukuks issued by the Group which are perpetual, unsecured, subordinated to ordinary equity shares and the 
payment of profit for such sukuk is non-cumulative, and are made at the discretion of Group are initially 
recognized as equity. The Group has the right not to pay profit on these sukuk, and the sukuk holders will have 
no claim with respect to non-payment. The sukuk does not have a fixed maturity date. 

The Group incurs various costs in issuing its own instruments which are accounted as equity as mentioned in the 
above paragraph. Those costs might include registration and other regulatory fees, amounts paid to legal, 
accounting and other professional advisers, printing costs and stamp duties. The transaction costs of an equity 
transaction are accounted for as a deduction from equity to the extent they are incremental costs directly 
attributable to the equity transaction that otherwise would have been avoided. The costs of an equity transaction 
that is abandoned are recognised as an expense. 

Profit distributions on perpetual sukuk are recognized as a deduction in equity after declaration in terms of 
agreement with sukuk holders and meeting regulatory requirements due to their profit’s non-cumulative feature. 

(t) Provisions

Provision is recognized if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that 
can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the 
obligation. 

(u) Employee benefits

(i) Defined contribution plans

The Group provides for its contribution to the state administered retirement fund for Qatari employees in 
accordance with the retirement law, and the resulting charge is included within the staff costs in the consolidated 
statement of income. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The 
contributions are recognized when they are due.  

(ii) Employees’ end of service benefits

The Group provides a provision for all end of service benefits payable to employees in accordance with the 
Group’s policies, calculated on the basis of individual employee’s salary and period of service at the reporting 
date. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(u) Employee benefits (continued)

(iii) Short-term employee benefits

Short-term employee benefit obligations are measured on a undiscounted basis and are expensed as the related 
service is provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or 
profit-sharing plans if the Group has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of 
past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably. 

(v) Share capital and reserves

(i) Share issue costs

Incremental costs directly attributable to the issue of an equity instrument are deducted from the initial 
measurement of the equity instrument. 

(ii) Dividends on ordinary shares

Dividends on ordinary shares are recognized in equity in the period in which they are approved by the shareholders 
of the Bank. 

(w) Revenue recognition

Murabaha and Musawama 

Profit from Murabaha and Musawama transactions is recognized when the income is both contractually 
determinable and quantifiable at the commencement of the transaction. Such income is recognized on a time-
apportioned basis over the period of the transaction. Where the income from a contract is not contractually 
determinable or quantifiable, it is recognized when the realization is reasonably certain or when actually realized. 
Income related to non-performing accounts is excluded from the consolidated statement of income. 

Mudaraba 

Income on Mudaraba financing is recognized when the right to receive payment is established or on distribution 
by the Mudarib, whereas losses are charged to the consolidated statement of income on declaration by the 
Mudarib. In case Mudaraba capital is lost or damaged prior to the inception of work without misconduct or 
negligence on the part of Mudarib, then such losses are deducted from Mudaraba capital and are treated as loss to 
the Group. In case of termination or liquidation, unpaid portion by Mudarib is recognized as receivable due from 
Mudarib.  

Musharaka 

Income on Musharaka financing is recognized when the right to receive payments is established or on distribution. 

Ijara Muntahia Bittamleek 

Ijara income is recognized on time-apportioned basis over the lease period. Income related to non-performing 
accounts is excluded from the consolidated statement of income. 

Wakala 

Income from Wakala placements is recognized on a time apportioned basis so as to yield a constant periodic rate 
of return based on the balance outstanding. 

Istisn’a 

Revenue and the associated profit margin are recognized in the Group’s consolidated statement of income 
according to the percentage of completion method by taking in account the difference between total revenue (cash 
price to purchaser) and Group’s estimated cost. The Group recognizes anticipated losses on Istisna’a contract as 
soon as they are anticipated. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(w) Revenue recognition (continued)

Income from investment banking services 

Income from investment banking services (presented in fee and commission income), including placement, 
advisory, marketing and performance fees, is recognized as per contractual terms when the service is provided, 
and income is earned. This is usually when the Group has performed all significant acts in relation to a transaction 
and it is highly probable that the economic benefits from the transaction will flow to the Group. Significant acts 
in relation to a transaction are determined based on the terms agreed in the contracts for each transaction. The 
assessment of whether economic benefits from a transaction will flow to the Group is based on the extent of 
binding firm commitments received from other parties. 

Fees and commission income 

Fees and commission income that are integral to the effective profit rate on a financial asset carried at amortised 
cost are included in the measurement of the effective profit rate of the financial asset. Other fees and commission 
income, including account servicing fees, sales commission, management, arrangement and syndication fees, are 
recognized as the related services are performed.  

Dividend income 

Dividend income is recognized when the right to receive the dividend is established. 

(x) Earnings per share

The Group presents basic and diluted earnings per share (“EPS”) data for its ordinary shares. Basic EPS is 
calculated by dividing the profit or loss attributable to the shareholders after deducting profit payable to sukuk 
eligible as additional capital by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. 
Diluted EPS is determined by adjusting the profit or loss attributable to owners and the weighted average number 
of ordinary shares outstanding for the effects of all dilutive potential ordinary shares. 

(y) Segment reporting

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn 
revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group’s 
other components, whose operating results are reviewed regularly by the Chief Executive Officer (being the chief 
operating decision maker) of the Group to make decisions about resources allocated to each segment and assess 
its performance, and for which discrete financial information is available. 

(z) Earnings prohibited by Shari’a

The Group is committed to avoid recognizing any income generated from non- Sharia’ compliant sources. 
Accordingly, all non-Shari'a compliant income is credited to a charity account where the Group uses these funds 
for charitable purposes as defined by the Sharia Supervisory Board. 

(ab) Wakala payables 

The Group accepts deposits from customers under wakala arrangement under which return payable to customers 
is agreed in the wakala agreement. There is no restriction on the Group for the use of funds received under wakala 
agreements. Wakala payables are carried at cost plus accrued profit. 

(ac) Financial guarantees contracts and financing commitments 

In the ordinary course of business, the Group gives financial guarantees, consisting of letters of credit, guarantees 
and acceptances.  

Financial guarantee contracts are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the 
holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payments when due, in accordance with the 
terms of a debt instrument. Such financial guarantees are given to banks, financial institutions and others on behalf 
of customers to secure financing, overdrafts and other banking facilities. 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(ac) Financial guarantees contracts and financing commitments (continued) 

Financial guarantees are initially recognized in the consolidated financial statements at fair value, being the 
premium received on the date the guarantee was given, and the initial fair value is amortised over the life of the 
financial guarantee. Subsequent to initial recognition, the Group’s liability under such guarantees are measured at 
the higher of: 

• The amount of the loss allowance (calculated as described in note 5 (bii); and
• The premium received on initial recognition less income recognized.

These estimates are determined based on experience of similar transactions and history of past losses, 
supplemented by the judgment of Management. 

Any increase in the liability relating to guarantees is taken to the consolidated statement of income. The 
amortization of the premium received is recognized in the consolidated statement of income under “commission 
and fees income”. 

Financing commitments provided by the Group are measured as the amount of the loss allowance (calculated as 
described in note 5 (bii). The Group has not provided any commitment to provide financing at a below-market 
profit rate, or that can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument. 

For financing commitments and financial guarantee contracts, the loss allowance is recognized as a provision. 
However, for contracts that include both a financing and an undrawn commitment and the Group cannot separately 
identify the expected credit losses on the undrawn commitment component from those on the financing 
component, the expected credit losses on the undrawn commitment are recognized together with the loss 
allowance for the financing, to the extent that the combined expected credit losses exceed the gross carrying 
amount of the financing, the expected credit losses are recognized as a provision. 

(ad) Contingent liabilities 

Contingent liabilities include guarantees, letter of credit, the Group’s obligations with respect to unilateral promise 
to buy/sell currencies and others. Contingent liabilities are not recognized in the consolidated statement of 
financial position but are disclosed in the notes to the consolidated financial statements, unless they are remote. 
(ae) Comparatives 

Except when a standard or an interpretation permits or requires otherwise, all amounts are reported or disclosed 
with comparative information. 

(af) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2022 

FAS 32 Ijara 

AAOIFI has issued FAS 32 in 2019. FAS 32 improves upon and supersedes FAS 8 - Ijarah and Ijarah Muntahia 
Bittamleek originally issued in 1997. This standard aims at setting out principles for the classification, recognition, 
measurement, presentation and disclosure of Ijarah type transactions including their different forms entered into 
by an institution, in both the capacities of lessor and lessee. 

This standard is effective beginning 1 January 2021. Qatar Central Bank (“QCB”) has issued a circular No. 
0001291/2021 dated 11 April 2021, requesting Islamic banks in Qatar to perform an impact assessment for FAS 
32 adoption on the Group’s financial statements for the year ended 31 December 2021 and any relevant indicators 
and regulatory ratios. The Islamic Banks in Qatar are in the process of complying with the requirements of QCB. 
The implementation of the standard will be in line with the instructions of QCB. 

The Group has performed an impact assessment during the period and has submitted to QCB. According to the 
impact assessment, the Group would have to recognized Right of Use Assets and Ijarah Liabilities of 
approximately QR 44 million on 31 December 2021. The impact on the income statement and cash flow statement 
is unlikely to be material to the operations of the Group. 

QCB has not yet instructed Islamic Banks in Qatar to implement FAS 32. The Group is awaiting instructions from 
QCB in this regard 
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

(af) New standards, amendments and interpretations effective from 1 January 2022 (continued) 

FAS 38 “Wa’ad, Khiyar and Tahawwut” 

AAOIFI has issued FAS 38 “Wa’ad, Khiyar and Tahawwut” in 2020. The objective of this standard is to prescribe 
the accounting and reporting principles for recognition, measurement and disclosure in relation to Shari’ah 
compliant Wa’ad (promise), Khiyar (option) and Tahawwut (hedging) arrangements for Islamic financial 
institutions. In addition, this standard intends to provide accounting principles for the Tahawwut transactions 
which are normally based on Wa’ad or Khiyar, or a series or combination thereof. 

The above standard did not have any material impact on the Group’s consolidated financial statements. 

(ag) New standards, amendments and interpretations not yet adopted as of 1 January 2022 

Below certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for 31 
December 2022 reporting periods and have not been early adopted by the Group. These standards are currently in 
process of being assessed by the management of the Group to consider any implication in the current or future 
reporting periods and on foreseeable future transactions. 

FAS 39 “Financial Reporting for Zakah” 

AAOIFI has FAS 39 “Financial Reporting for Zakah” in 2021. The objective of this standard is to establish the 
principles of financial reporting related to Zakah attributable to different stakeholders of an Islamic financial 
institution and provides guidance on two main categories of institutions namely “institutions obliged to pay 
Zakah” and “institutions not obliged to pay Zakah”.  

This standard improves upon and supersedes FAS 9 on “Zakah” and aims at setting out the accounting treatment 
of Zakah in the books of the institutions, including the presentation and disclosure by an Islamic financial 
institution. The accounting and financial reporting requirements such as recognition, presentation and disclosure 
requirements of this standard shall apply to institutions that are obliged to pay Zakah on behalf of certain or all 
stakeholders. Institutions that are not obliged to pay Zakah shall apply the disclosure requirements of this standard 
for certain or all stakeholders, as relevant.  

FAS 1 (Revised 2021) “General presentation and disclosures in the financial statements” 

AAOIFI has issued FAS 1 (Revised 2021) “General presentation and disclosures in the financial statements” in 
2021, which supersedes the earlier FAS 1 “General Presentation and Disclosures in the Financial Statements of 
Islamic Banks and Financial Institutions”. The objective of this standards is to align the accounting treatments 
and the reporting requirements for the Islamic financial institutions to the maximum possible extent with the 
generally accepted accounting principles without compromising the Shari’a requirements and nature of Islamic 
financial transactions and institutions.  

These standards shall be effective for the financial periods beginning on or after 1 January 2023 with early 
adoption permitted. Draf
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3 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED) 

4 EXPECTED CREDIT LOSSES 

(a) Expected credit loss / Impairment allowances

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

31 
December 

2022 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Exposures subject to ECL 
Due from banks 9,755,455 5,311 - 9,760,766 
Debt type investments carried at amortised cost 7,560,916 193,128 - 7,754,044 
Financing assets*  32,480,419 3,100,946 1,022,100 36,603,465 
Off balance sheet exposures subject to credit risk 14,922,455 555,751 2,911 15,481,117 
Total 64,719,245 3,855,136 1,025,011 69,599,392 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

31 
December 

2021 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Exposures subject to ECL 
Due from banks 13,345,423 81,973 - 13,427,396
Debt type investments carried at amortised cost 7,000,430 185,856 13,509 7,199,795
Financing assets*  33,951,584 3,362,018 980,939 38,294,541 
Off balance sheet exposures subject to credit risk 13,908,164 441,114 6,634 14,355,912 
Total 68,205,601 4,070,961 1,001,082 73,277,644 

* Net of deffered profits

The above balances are gross before deducting the ECL. 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

(a) Introduction and overview

Effective risk management is fundamental to the success of the Group, and is recognized as a key in the Group’s 
overall approach to strategy management. The Group has a strong, disciplined risk culture where managing risk 
is a responsibility shared by all of the Group’s employees. The Group has well established risk governance 
structure, with an active and engaged Board of Directors supported by an experienced executive management 
team. 

The Group’s risk management framework is predicated on the three-line-of defence model, within the model; 

• The First Line of Defence (typically comprised of the businesslines and most corporate functions)
• The Second Line of Defence (typically comprised of control functions such as Group risk management,

Group compliance, and Group finance)
• The Third Line of Defence (typhically comprised of Internal audit)

The Group’s main assets and liabilities are financial instruments. Financial assets include cash and balances with 
QCB, due from banks, investments securities, financing assets and other financial assets. 

Financial liablities include customers’ current accounts, due to banks, and financial institutions and Sukuk 
financing. Financial instruments also include equity of unrestricted investment account holders and contingent 
liabilities and commitments included into off balanace sheet items. 

The Group is exposed to the following risks from its use of financial instruments; 

• Credit risk
• Liquidity risk
• Market risk
• Operational risk; and
• Capital risk

(b) Credit risk

Credit risk is the risk of loss resulting from the failure of a borrower or a counterparty to meet its contractual 
obligations to the Group. It arises principally from the Group's financing assets, due from banks, debt investment 
securities and some of off balance sheet exposures.  

The Group seeks to manage its credit risk exposure through diversification of lending activities to avoid undue 
concentrations of risks with individuals or group of customers in specific locations or businesses. It also obtains 
collaterals, when appropriate. The amount and type of collateral required depends on an assessment of the credit risk 
of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation 
parameters. 

(i) Credit risk measurement

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the 
exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of 
credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated 
loss ratios and of default correlations between counterparties. The Group measures the expected credit loss using 
Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss Given Default (LGD). Refer to note 5 (bii) for 
more details. 

Credit risk grading (excluding balances with Ministry of Finance) 

The Group uses internal credit risk grading that reflect its assessment of the probability of default of individual 
counterparties. The Group uses internal rating models tailored to the various categories of counterparty. Borrower 
and finance specific information collected at the time of application (such as disposable income for personal banking 
exposures; and turnover and industry type for corporate banking exposures) is fed into this rating model. 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(i) Credit risk measurement (continued)

This is supplemented with external data such as credit bureau scoring information on individual borrowers. In 
addition, the models enable expert judgement from the Credit Risk Officer to be fed into the final internal credit 
rating for each exposure. This allows for considerations which may be captured as part of the other data inputs into 
the model. 

The credit grades are calibrated such that the risk of default increases exponentially at each higher risk grade. For 
example, this means the PD for investment grades is lower than the PD for speculative grades  

The following are additional consideration for each type of portfolio held by the Group: 

Personal banking 

After the date of initial recognition, for personal business, the payment behaviour of the borrower is monitored 
on a periodic basis. 

Corporate banking 

For wholesale business, the rating is determined at the borrower level. A relationship manager incorporates any 
updated or new information/credit assessments into the credit system on an ongoing basis. In addition, the 
relationship manager also updates information about the creditworthiness of the borrower periodically from 
sources such as public financial statements. This determines the updated internal credit rating and PD. 

Treasury and investments 

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grades are used. These published credit 
grades are continuously monitored and updated. The PD’s associated with each grade are determined based on 
realised default rates over the prior 12 months, as published by the rating agency. 

The Group rating method comprises 10 rating levels. The Group rating method assigned each rating category a 
specified range of probabilities of default, which is stable over time.  

Below are the ratings for financial assets of the Group as at 31 December 2022: 

Financing 
assets 

Debt type 
investments 
carried at 
amortised 

cost 

Off balance 
sheet 

exposures 
subject to 
credit risk 

Due from 
Banks 

31 
 December 

2022 

31 
December 

2021 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Rating grade 
AAA to AA- 635,903 5,734,251 3,806,148 160,711 10,337,013 13,294,673 
A+ to A- 3,964,054 1,145,580 812,604 9,007,042 14,929,280 17,106,870 
BBB to BBB- 17,981,260 - 1,552,106 445,926 19,979,292 18,339,347 
BB+ to B- 11,341,468 770,244 6,163,712 8,426 18,283,850 18,245,025 
CCC+ to CCC- 2,511,696 37,183 2,925,829 - 5,474,708 5,785,035 
Ca 273,927 - 217,402 - 491,329 373,462 
C 175,617 - 600 - 176,217 134,781 
D 959,482 - 2,716 - 962,198 945,418 
Total* 37,843,407 7,687,258 15,481,117 9,622,105 70,633,887 74,224,611 

* Gross excluding accrued profit

The above balances are gross before deducting the ECL. 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

(b) Credit risk (continued)

(ii) Expected credit loss measurement

The Group applies a three-stage approach to measuring expected credit losses (ECL) on financial assets carried 
at amortised cost. Assets migrate through the following three stages based on the change in credit quality since 
initial recognition. 

Stage 1: 12 months ECL 

Stage 1 includes financial assets on initial recognition and that do not have a significant increase in credit risk 
since initial recognition or that have low credit risk [i. Local sovereign that carry credit rating of (Aaa) or (Aa) 
and carry (zero) credit weight in accordance with capital adequacy instructions of the QCB, ii. Externally rated 
debt instruments of rating Aaa or Aa, iii. Other financial assets which the Group may classify as such after 
obtaining QCB's no objection at the reporting date]. For these assets, 12-month ECL are recognised and profit is 
calculated on the gross carrying amount of the asset (that is, without deduction for credit allowance). 12-month 
ECL is the expected credit losses that result from default events that are possible within 12 months after the 
reporting date. It is not the expected cash shortfalls over the 12-month period but the entire credit loss on an asset 
weighted by the probability that the loss will occur in the next 12-months. 

Stage 2: Lifetime ECL - not credit impaired 

Stage 2 includes financial assets that have had a significant increase in credit risk since initial recognition but that 
do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognised, but profit is still 
calculated on the gross carrying amount of the asset. Lifetime ECL are the expected credit losses that result from 
all possible default events over the expected life of the financial instrument. Expected credit losses are the 
weighted average credit losses with the life-time probability of default (‘PD’) as the weight. 

Stage 3: Non Performing - credit impaired 

Stage 3 includes financial assets that have objective evidence of impairment at the reporting date in accordance 
with the indicators specified in the QCB’s instructions. For these assets, lifetime ECL is recognised including the 
profit calculated on them, according to QCB’s instructions. When transitioning financial assets from stage 2 to 
stage 3, the percentage of impairment made for such assets should be more than the percentage of impairment 
made before transition. 

A pervasive concept in measuring ECL is that it should consider forward-looking information. Section “Forward-
looking information incorporated in the ECL models” includes an explanation of how the Group has incorporated 
this in its ECL models. 

Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit impaired on initial 
recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3). 

Further explanation is also provided of how the Group determines appropriate groupings when ECL is measured 
on a collective basis (refer to section “grouping of instruments for losses measured on a collective basis”.  

The following table summarises the impairment requirements under FAS 30 (other than purchased or originated 
credit-impaired financial assets): 

Change in credit quality since initial recognition 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 

(Initial recognition) 
(Significant increase in credit risk 

since initial recognition) (Credit-impaired assets) 

12-month expected credit losses Lifetime expected credit losses Lifetime expected credit losses 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

(b) Credit risk (continued)

(ii) Expected credit loss measurement (continued)

The key judgements and assumptions adopted by the Group in addressing the requirements of the standard are 
discussed below: 

• Significant increase in credit risk (SICR)

When determining whether the risk of default on a financial instrument has increased significantly since initial 
recognition, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without 
undue cost or effort. This includes quantitative, qualitative, or backstop criteria and analysis, based on the Group’s 
historical experience and expert credit assessment and including forward-looking information. 

Qualitative criteria:  

For personal portfolios, if the borrower meets one or more of the following criteria: 

• Direct debit cancellation
• Extension to the terms granted
• In short-term forbearance

For Corporate and Treasury portfolios, if the borrower is on the Watchlist and/or the instrument meets one or 
more of the following criteria: 

• Significant adverse changes in business, financial and/or economic conditions in which the borrower
operates

• Actual or expected forbearance or restructuring
• Actual or expected significant adverse change in operating results of the borrower
• Significant change in collateral value (secured facilities only) which is expected to increase risk of default
• Early signs of cash flow/liquidity problems such as delay in servicing of trade creditors/financing

The assessment of SICR is performed on a quarterly basis at a portfolio level for all personal financing held by 
the Group. In relation to Corporate and Treasury financial instruments, where a Watchlist is used to monitor credit 
risk, this assessment is performed at the counterparty level and on a periodic basis. The criteria used to identify 
SICR are monitored and reviewed periodically for appropriateness by the independent Credit Risk team. 

Backstop 

A backstop can be applied when contractual payments are more than 30 days overdue with reasonable information 
to support the use of longer overdue periods that is not more than 60 days. The Group has not used the low credit 
risk exemption for any financial instruments in the year ended 31 December 2022. 

• Definition of default and credit-impaired assets

The Group defines a financial instrument as in default, which is fully aligned with the definition of credit impaired, 
when it meets one or more of the following criteria: 

Quantitative criteria 
The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments. 

Qualitative criteria 
The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty. 
These are instances where: 

• The borrower is in long-term forbearance
• The borrower is insolvent
• The borrower is in breach of financial covenant(s)
• An active market for that financial asset has disappeared because of financial difficulties
• Concessions have been made by the lender relating to the borrower’s financial difficulty
• It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy
• Financial assets are purchased or originated at a deep discount that reflects the incurred credit losses.
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(ii) Expected credit loss measurement (continued)

The criteria above have been applied to all financial instruments held by the Group and are consistent with the 
definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied 
consistently to model the Probability of Default (PD), Exposure at Default (EAD) and Loss given Default (LGD) 
throughout the Group’s expected loss calculations. 

An instrument is considered no longer be in default (i.e. to have cured) when it is no longer meets any of the 
default criteria for a consecutive period of twelve months. This period of twelve months has been determined 
based on an analysis which considers the likelihood of a financial instrument returning to default status after cure 
using different possible cure definitions. 

• Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month (12M) or Lifetime basis depending on whether 
a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be 
credit impaired. Expected credit losses are the discounted product of the Probability of Default (PD), Exposure at 
Default (EAD), and Loss Given Default (LGD), defined as follows: 

• The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per “Definition
of default and credit-impaired” above), either over the next 12 months (12M PD), or over the remaining
lifetime (Lifetime PD) of the obligation.

• EAD is based on the amounts the Group expects to be owed at the time of default, over the next 12
months (12M EAD) or over the remaining lifetime (Lifetime EAD). For example, for a revolving
commitment, the Group includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to
be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.

• Loss Given Default (LGD) represents the Group’s expectation of the extent of loss on a defaulted
exposure. LGD varies by type of counterparty, type and seniority of claim and availability of collateral
or other credit support. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default
(EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual 
exposure or collective segment. These three components are multiplied together and adjusted for the likelihood 
of survival (i.e. the exposure has not prepaid or defaulted in an earlier month). The Lifetime PD is developed by 
applying a maturity profile to the current 12M PD. The maturity profile looks at how defaults develop on a 
portfolio from the point of initial recognition throughout the lifetime of the financing. The maturity profile is 
based on historical observed data and is assumed to be the same across all assets within a portfolio and credit 
grade band. This is supported by historical analysis. 

The 12-month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product 
type. 

• For amortising products and bullet repayment financing, this is based on the contractual repayments
owed by the borrower over a 12month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected
overpayments made by a borrower.

• For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding
a “credit conversion factor” which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time
of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis
of the Group’s recent default data.

The 12-month and lifetime LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post 
default. These vary by product type. 

• For secured products, this is primarily based on collateral type and projected collateral values, historical
discounts to market/book values due to forced sales, time to repossession and recovery costs observed.
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(ii) Expected credit loss measurement (continued)

• For unsecured products, LGD’s are typically set at product level due to the limited differentiation in
recoveries achieved across different borrowers. These LGD’s are influenced by collection strategies,
including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12-month and lifetime PD, EAD and 
LGD. These assumptions vary by product type. Refer to section “forward-looking information incorporated in 
the ECL models” for an explanation of forward looking information and its inclusion in ECL calculations. 

The assumptions underlying the ECL calculation – such as how the maturity profile of the PDs and how collateral 
values change etc. – are monitored and reviewed on a quarterly basis. 

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the 
reporting year. 

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Group 
has performed analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses 
for each portfolio. 

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. 
Forecasts of these economic variables (the “base economic scenario”) are provided by the Group’s Economics 
team on a periodic basis and provide the best estimate view of the economy over the next five years.  

In addition to the base economic scenario, the Group’s Economics team also provide other possible scenarios 
along with scenario weightings. The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the 
base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting, along with qualitative and backstop 
indicators (see section “significant increase in credit risk (SICR)”). 

Economic variable assumptions 

The Group considers every changing macro-economic factors in order to reflect these factors into the forward 
looking PD, EAD and LGD, and this all will be based on local macro-economic indicators and Global indicators, 
as well the subjective approach toward those indicators. The macro-economic factors may also be reflected in the 
rating system considering the economic sectors and related economic impacts. 

Macroeconomic factors are factors that are pertinent to a broad economy at the global and/or national level and in 
this case, will affect Qatar economy, subsequently, the banking system. 

Macroeconomic factors could impact the obligors or payment behaviour to fulfil the obligations. QIIB utilizes 
management experience judgment in assessing the impact of these macroeconomic factors on different segments, 
as well the composition of those impacts toward the Group strategy. 

More frequent reviews of economic variable assumptions will be conducted in the event of any significant changes 
in the regulatory requirements, economic conditions, business strategy of the Group or any other changes in 
internal as well as external factors that may materially impact the Group. 

The Group considers the following as most significant macroeconomic variables: 

• GDP (Gross Domestic Product): Refers to the economy size. Forward looking GDP forecast will provide
the predictive information regarding the expected size of the economy as well as indication of the
economy expansion or contraction. GDP level can also be used as indicator to forecast the earnings and
revenue for Corporate and SME’s customers.

• Oil Price: Considering that Qatar economy mainly rely on oil and gas sector, this indicator is a baseline
to the Qatar economy.
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(ii) Expected credit loss measurement (continued)

• Inflation: Is the rate at which measure the general price level for goods and services and also reflect the
purchasing power. This scenario may lead to an increase in the probability of financing as individuals
experience a decrease in their purchasing power and vice versa.

(iii) Credit risk exposure

• Maximum exposure to credit risk financial instruments subject to impairment

Notes 4a and 5bi represent a worst-case scenario of credit risk exposure to the Group, without taking into account 
any of collateral held, or other credit enhancements attached. For assets recorded on the consolidated statement 
of financial position, the exposures in note (4a) are based on net carrying amounts as reported on the consolidated 
statement of financial position excluding balances with MoF and QCB, while the exposures in note 5bi are before 
deducting the loss allowances.  

The maximum exposure to credit risk relating to a financial guarantee is the maximum amount the Group could 
have to pay if the guarantee is called upon. The maximum exposure to credit risk relating to a financing 
commitment is the full amount of the commitment. In both cases, the maximum risk exposure is significantly 
greater than the amount recognised as a liability in the consolidated statement of financial position. 

• Collateral and other credit enhancements

The Group employs a range of policies and practices to mitigate credit risk. The most common of these is accepting 
collateral for funds advanced. The Group has internal policies on the acceptability of specific classes of collateral 
or credit risk mitigation. 

The Group prepares a valuation of the collateral obtained as part of the financing origination process. This 
assessment is reviewed regularly. The main types of collaterals obtained are as follows: 

• Individual credit facilities, secured by salaries.
• For commercial and corporate lending, mortgages over real estate properties, inventory, cash and

securities.
• For rental lending, mortgages over residential properties and securities.
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(iii) Credit risk exposure (continued)

Management monitors the market value of collaterals. Longer-term finance and lending to corporate entities are 
generally secured; revolving individual credit facilities are generally secured by salaries. 

The group obtains collateral and other credit enhancements in ordinary course of business from counterparties. 
On an overall basis, during the year there was no discerable deterioration in the quality of collateral held by the 
Group. In addition, there were no changes in collateral policies of the Group. The fair value of the collateral held 
against credit-impaired financing assets as at 31 December 2022 is QR 332 million (2021: QR 384 million).  

(iv) Loss allowance

The loss allowance recognised in the year is impacted by a variety of factors, as described below: 

• Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experienced significant
increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired during the year.

• Additional allowances for new financial instruments recognised during the year, as well as releases for
financial instruments de-recognised in the year;

• Financial assets derecognised during the year and write-offs of allowances related to assets that were
written off during the year.

The following tables explain the changes in the loss allowance between the beginning and the end of the annual 
period due to these factors: 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

12-month
ECL

Lifetime 
ECL 

Impairment 
Losses 

31 
December 

2022 

31 
December 

2021 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Due from banks 
Loss allowance as at 1 January 1,035 25 - 1,060 773 
Transfer to stage 1 - - - - - 
Transfer to stage 2 - - - - - 
Transfer to stage 3 - - - - - 
Reversal /charge for the year (net) (513) (22) - (535) 287 
Closing balance of expected credit losses 

/ impairment losses – as at 31 
December  522 3 - 525 1,060 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

12-month
ECL

Lifetime 
ECL 

Impairment 
Losses 

31 
December 

2022 

31 
December 

2021 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Debt type investments carried at 
amortised cost and fair value through 
equity 

Loss allowance as at 1 January 4,932 705 - 5,637 7,295 
Transfer to stage 1 - - - - - 
Transfer to stage 2 (19,543) 20,050 (507) - - 
Transfer to stage 3 - - - - - 
Charge / reversal for the year (net) 22,532 (474) 507 22,565 (1,658) 
Closing balance of expected credit losses 

impairment losses – as at 31 December 7,921 20,281 - 28,202 5,637 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(iv) Loss allowance (continued)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

12-month
ECL

Lifetime 
ECL 

Impairment 
Losses 

31 
December 

2022 

31 
December 

2021 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Financing assets 
Loss allowance as at 1 January 213,797 256,780 737,424 1,208,001 832,389 
Transfer to stage 1  3,444 (687) (2,757) - - 
Transfer to stage 2  (73,467)  91,130 (17,663) - - 
Transfer to stage 3  (2,218)  (26,059) 28,277 - - 
Charge / reversal for the year (net) 170,800 (78,528) 210,002 302,274 377,203 
Recovery /Reclassification from off-

balance sheet to on balance sheet - - 1,321 1,321 3,996 
Write off / transfers for the year - - (2,314) (2,314) (5,587) 
Closing balance of expected credit losses 

/ impairment losses – as at 31 
December  312,356 242,636 954,290 1,509,282 1,208,001 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Off balance sheet exposures subject to 
credit risk 

12-month
ECL

Lifetime 
ECL 

Impairment 
Losses 

31 
December 

2022 

31 
December 

2021 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Loss allowance as at 1 January  84,101 3,272 - 87,373 107,245 
Transfer to stage 1  58 (58) - - - 
Transfer to stage 2 (792) 792 - - - 
Transfer to stage 3 - - - - - 
Charge / reversal for the year (net) 16,160 5,656 - 21,816 (19,872) 
Closing balance of expected credit losses 

/ impairment losses – as at 31 
December  99,527 9,662 - 109,189 87,373 

(v) Modification of financial assets

The Group sometimes modifies the terms of financing provided to customers due to commercial renegotiations, 
or for distressed financing, with a view to maximising recovery. 

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, and payment forgiveness. 
Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, 
indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring 
is most commonly applied to term financing assets. 

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk 
under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in 
derecognition of the original asset (refer to note 3 (h) above). The Group monitors the subsequent performance of 
modified assets. The Group may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so 
that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL). This is only the 
case for assets which have performed in accordance with the new terms for 12 consecutive months or more . 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(vi) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure”Net”

Geographical sectors 

The following table breaks down the Group’s credit exposure at their carrying amounts (without taking into 
account any collateral held or other credit enhancements attached), as categorised by geographical region and 
based on the country of domicile of its counterparties. 

2022 
Assets recorded on the consolidated statement of financial position: 

Qatar 
Other 
GCC 

Other 
Middle 

East Others Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Balances with Qatar Central Bank  1,896,701 - - -  1,896,701 
Due from banks  9,540,388  9,619  4,952  205,282  9,760,241 
Financing assets 34,424,606 - -  597,110 35,021,716 
Investment securities   6,562,646  953,702 - 236,051    7,752,399
Other assets  215,568 - - -  215,568 

52,639,909 963,321  4,952  1,038,443 54,646,625 

2021 
Assets recorded on the consolidated statement of financial position: 

Qatar Other GCC 
Other 

Middle East Others Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Balances with Qatar Central Bank 2,039,867 - - - 2,039,867 
Due from banks 13,208,287 7,477 2,384 208,188 13,426,336 
Financing assets 37,030,881 - - - 37,030,881 
Investment securities  6,005,972 723,087 - 491,088 7,220,147 
Other assets 180,499 - - - 180,499 

58,465,506 730,564 2,384 699,276 59,897,730 

2022 

Off balance sheet items Qatar 
Other 
GCC 

Other 
Middle 

East Others Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Unused financing facilities  9,142,901  -   -    -    9,142,901 
Guarantees  5,642,340 - 17  9,177  5,651,534 
Letters of credit  519,550  -   -    161  519,711 
Others  166,971  -   -    -    166,971 

15,471,762 - 17 9,338 15,481,117 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(b) Credit risk (continued)

(vi) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure”Net” (continued)

2021 

Off balance sheet items Qatar  Other GCC 
Other 

Middle East Others Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Unused financing facilities 7,149,567 - - - 7,149,567 
Guarantees 6,389,646 - - 15,793 6,405,439 
Letters of credit 787,404 - - - 787,404 
Others 13,502 - - - 13,502 

14,340,119 - - 15,793 14,355,912 

Industry sectors 

The following table breaks down the Group’s credit exposure at carrying amounts before taking into account 
collateral held or other credit enhancements, as categorized by the industry sectors of the Group’s counterparties: 

Gross 
exposure 

2022 

Gross 
exposure 

2021 
QR’000 QR’000 

Personal 16,409,694 13,851,959 
Contingent liabilities 15,481,117 14,355,912 
Services 12,462,082 15,634,274 
Government and related entities 
 

9,177,857 12,868,377 
Real estate 7,444,484 7,551,468 
Commercial  6,216,648 6,004,956 
Contracting 2,367,145 3,406,489 
Industry  193,465 369,465 
Other 216,853 184,754 

69,969,345 74,227,654 

(vii) Write-off policy

The Group writes off a financing asset or an investment in debt-type security balance, and any related allowances 
for impairment losses, when Group determines that the financing asset or security is uncollectible and after QCB 
approval is obtained. 

This determination is made after considering information such as the occurrence of significant changes in the 
borrower’s / issuer’s financial position such that the borrower / issuer can no longer pay the obligation, or that 
proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure. For smaller balance standardised 
financing assets, write-off decisions generally are based on a product-specific past due status. The amount written 
off during the year was QR 2,460 thousands (2021: QR 5,782 million). 

(c) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group bears if unable to meet its obligations when they become due as a result 
of e.g. customer deposits being withdrawn, cash requirements from contractual commitments, or other cash 
outflows, such as debt maturities or margin calls for risk management instruments etc. Such outflows would 
deplete available cash resources for client financing, trading activities and investments. In extreme circumstances, 
lack of liquidity could result in reductions in the consolidated statement of financial position and sales of assets, 
or potentially an inability to fulfil financing commitments. The risk that the Group will be unable to do so is 
inherent in all banking operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events 
including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters. 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(c) Liquidity risk (continued)

(i) Management of liquidity risk

The Group maintains a portfolio of high quality liquid assets, largely made up of government Sukuk of State of 
Qatar, short-term liquid trading investments, and inter-bank placements in addition to maintaining the statutory 
reserves with QCB. The Market Risk Department monitors the liquidity risk of the Group on a daily basis through 
liquidity stress testing scenarios and report its results to the Risks Committee for their action if needed. All 
liquidity policies and procedures are subject to review and approved by Board of Directors. 

The Group monitors its liquidity risk according to QCB’s guidelines on Basel III through two key ratios, the 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) to monitor the short term (30 days) resilience of the Group’s liquidity and non-
risk based Leverage Ratio to act as a credible supplementary measure to the risk-based capital requirements. The 
liqudity risk ratio as of 31 December 2022 is 122.70% (2021: 137.67%). 

(ii) Exposure to liquidity risk

A key measure used by the Group for managing liquidity risk is the ratio of net liquid assets to deposits from 
customers, i.e total assets by maturities against total liabilities by maturities. For this purpose net liquid assets are 
considered as cash and cash equivalents and investment grade debt-type securities for which there is an active and 
liquid market less any deposits from banks, sukuk issued, other borrowings and commitments maturing within the 
next month. A similar, but not identical, calculation is used to measure the Group’s compliance with the liquidity 
limit established by QCB, is when the Market Risks Department monitors the liquidity risks of the Group on a 
daily basis and runs liquidity Stress Testing in order to make sure the Group is in compliance with QCB 
requirements. 

Details of the Liquidity Ratio computed as per QCB guidelines as follows: 

2022 
 % 

2021 
% 

At December 31 
Average for the year 129 112 
Maximum for the year 139 141 
Minimum for the year 112 91 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(c) Liquidity risk (continued)

(iii) Maturity analysis

Maturity analysis of the Group’s assets, liabilities and equity of investment account holders are prepared on the basis of their remaining contractual maturity. 

Carrying 
amount 

Less than 
3 months 

3 - 6 
months 

6 months – 1 
year 

1 - 3 
years 

More than 3 
years 

2022 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cash and balances with Qatar Central Bank  2,490,767  725,906  -   -   -    1,764,861 
Due from banks  9,760,241  2,559,869  1,659,943  3,435,078  2,105,351  -   
Financing assets 35,021,716 11,259,330 3,453,841 5,382,667 8,960,742 5,965,136 
Investment securities  7,752,399  1,381,284  1,253,984  199,661          2,357,737  2,559,733 
Other assets  237,724  204,299  22,156  11,269 -   -   
Total assets 55,262,847  16,130,688  6,389,924  9,028,675 13,423,830 10,289,730 
 

Due to banks and financial institutions  6,917,580  5,898,482  729,746  289,352  -   -   
Customers’ current accounts  7,802,988  7,802,988  -   -    -   -   
Sukuk financing  2,793,866  -   -    -            2,793,866  -   
Other liabilities 900,353 711,384 - 122,317 - 66,652
Total liabilities 18,414,787 14,412,854  729,746  411,669        2,793,866  66,652 

Equity of investment account holders 28,903,371  16,152,764  1,577,473  4,083,551       7,089,583  -   

Total liabilities and equity of investment account 
holders 47,318,158 30,565,618 2,307,219 4,495,220 9,883,449 66,652 

Maturity gap 7,944,689 (14,434,930) 4,082,705 4,533,455 3,540,381 10,223,078 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(c) Liquidity risk (continued)

(iii) Maturity analysis (continued)

Carrying 
amount 

Less than 
3 months 

3 - 6 
months 

6 months – 1 
year 

1 - 3 
years 

More than 3 
years 

2021 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cash and balances with Qatar Central Bank 2,669,960 824,104 - - - 1,845,856 
Due from banks 13,426,336 9,861,198 1,900,274 393,196 1,271,668 - 
Financing assets 37,030,881 9,276,282 3,594,987 4,333,067 8,700,650 11,125,895 
Investment securities 7,220,147 185,857 220,603 374,347 3,901,039 2,538,301 
Other assets 180,499 171,719 - 8,780 - - 
Total assets 60,527,823 20,319,160 5,715,864 5,109,390 13,873,357 15,510,052 

Due to banks and financial institutions 9,921,549 8,185,534 1,342,918 393,097 - - 
Customers’ current accounts 7,428,188 7,428,188 - - - - 
Sukuk financing 3,542,822 - - 727,809 2,815,013 - 
Other liabilities 978,945 678,525 - 233,430 - 66,990
Total liabilities 21,871,504 16,292,247 1,342,918 1,354,336 2,815,013 66,990 

Equity of investment account holders 31,217,681 16,546,879 3,452,323 3,036,842 8,181,637 - 

Total liabilities and equity of investment account holders 53,089,185 32,839,126 4,795,241 4,391,178 10,996,650 66,990 

Maturity gap 7,438,638 (12,519,966) 920,623 718,212 2,876,707 15,443,062 

Draf
t S

ub
jec

t to
 Q

CB A
pp

rov
al 

of 
Fina

nc
ial

 sta
tem

en
ts



Qatar International Islamic Bank (Q.P.S.C.) 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For the year ended 31 December 2022 

42 

5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(d) Market risks

The Group takes on exposure to market risks, which is the risk that the fair value or future cash flows of a financial 
instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risks arise from open positions in profit 
rate, currency and equity products, all of which are exposed to general and specific market movements and 
changes in the level of volatility of market rates or prices such as profit rates, credit spreads, foreign exchange 
rates and equity prices.  

The market risks arising from trading and non-trading activities are concentrated in Group Treasury and monitored 
by the Group’s Market Risk Department on a daily basis. Regular reports are submitted to the Risks Committee. 
Non-trading portfolios primarily arise from the profit rate management of the Group’s personal and corporate 
banking assets and liabilities. Non-trading portfolios also consist of foreign exchange and equity risks arising from 
the Group’s debt-type and equity-type investments. 

Interest rate benchmark (IBOR) reform 

Regulators and central banks in various jurisdictions have convened national working groups to identify 
replacement rates for the interbank offer rates (‘Ibors’) to facilitate an orderly transition to these rates. Libor rate 
publication is ceased by 31st December 2021 for GBP Libor, Euro Libor, CHF Libor & JPY Libor. In case of 
USD Libor, 1 week & 2 months tenor rates ceased by 31st December 2021 and other USD Libor tenor rates will 
be ceased by 30th June 2023.  

The Group has initiated an Ibor transition programme with the objective of facilitating an orderly transition from 
Ibors for the group and its clients. This programme oversees the transition by each of the businesses and is led by 
the ALCO team. The programme is currently focussed on evaluating the impact of the Ibor transition on legacy 
contracts as well as new issuance of contract which would refer to alternative reference rate and the proposed 
changes to processes, legal contracts, IT systems and communication with counterparties and customers. The 
group has begun to engage clients to determine their ability to transition in line with the readiness of the alternative 
rate product availability.  

As at 31 December 2022, The Bank has USD Libor based financial instruments amounting to QR 411 million and 
will mature after anticipated replacement of USD LIBOR on 30 June 2023. 

(i) Management of market risks

Overall authority for market risk is vested in ALCO/Investment Committee/ Limits Committee. Group Market 
Risk Department is responsible for the development of detailed market risk management policies (subject to 
review and approval by Risks Committee/Board Level) and for the day-to-day management of all market risks. 
The main objective of the Market Risk Management is identification, classification and management of market 
risk in a prudent way to ensure safeguarding interests of all shareholders. The Group views market risk 
management as a core competency and its purpose is not to neutralise market risks, but rather maximize risk/return 
tradeoffs within clearly defined limits. The existence of market risk requires the measurement of the magnitude 
of the exposure. This measure is an essential precursor to the management of the risk that takes the form of either 
reducing the exposure through hedging or maintaining sufficient capital to protect the Group from the risk of 
operational capacity impairment. The principle tool used to measure and control market risk exposure within the 
Group’s portfolios is Stress Testing Scenarios modelling. 

(ii) Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios

The principal risk to which non-trading portfolios are exposed is the risk of loss from fluctuations in the future 
cash flows or fair values of financial instruments because of a change in market profit rates. Profit rate risk is 
managed principally through monitoring profit rate gaps and by having pre-approved limits for repricing bands. 
ALCO is the monitoring body for compliance with these limits and is assisted by Group central Treasury in its 
day-to-day monitoring activities. 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(d) Market risks (continued)

(ii) Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios (continued)

A summary of the Group’s profit rate gap position on non-trading portfolios is as follows: 

Repricing in: 
Carrying 

amount 
Less than 
3 months 

3 – 6 
months 

6 months – 1 
year 1 – 3 years 

More than 
3 years 

Non-profit 
sensitive 

Effective 
profit rate 

2022 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cash and balances with central banks  2,490,767  -   -    -   -   - 2,490,767  -   
Due from banks  9,760,241  2,381,602  2,626,966  2,425,781  2,105,235 - 220,657 4.37% 
Financing assets 35,021,716  11,259,325  3,453,841  5,382,667  8,960,742 5,742,610 222,531 5.35% 
Investment securities   7,752,399  1,381,284  1,253,984  201,306  2,354,017  2,535,251 26,557 3.74% 

55,025,123  15,022,211  7,334,791  8,009,754  13,419,994 8,277,861  2,960,512  -   

Due to banks and financial institutions  6,917,580  5,681,103  729,746  289,353  -   -    217,378 4.27% 
Sukuk financing  2,793,866  -   -    -    2,793,866  -   -   4.20% 
Equity of investment account holders  28,903,371  16,152,764  1,577,473  4,083,551  7,089,583  -   -   2.08% 

 38,614,817  21,833,867  2,307,219  4,372,904  9,883,449 - 217,378  -   
Profit rate sensitivity gap 16,410,306 (6,811,656) 5,027,572 3,636,850 3,536,545 8,277,861 2,743,134  -   
Cumulative profit rate sensitivity gap - 16,410,306 23,221,962 18,194,390 14,557,540 11,020,995 2,743,134  -   

All customers’ current accounts are non-profit bearing (note 19)
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(d) Market risks (continued)

(ii) Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios (continued)

Repricing in: 
Carrying 

amount 
Less than 
3 months 

3 – 6 
months 

6 months – 1 
year 1 – 3 years 

More than 
3 years 

Non-profit 
sensitive 

Effective 
profit rate 

2021 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cash and balances with central banks 2,669,960 - - - - - 2,669,960 - 
Due from banks 13,426,336 9,643,073 1,900,274 393,196 1,271,668 - 218,125 0.71% 
Financing assets 37,030,881 9,276,282 3,594,987 4,333,067 8,700,650 11,125,895 - 4.37%
Investment securities  7,220,147 185,856 220,603 348,489 3,901,039 2,538,301 25,859 3.56%

60,347,324 19,105,211 5,715,864 5,074,752 13,873,357 13,664,196 2,913,944 - 

Due to banks and financial institutions 9,921,549 7,962,562 1,342,918 393,097 - - 222,972 0.26% 
Sukuk financing 3,542,822 - - 727,809 2,815,013 - - 3.97% 
Equity of investment account holders 31,217,681 16,546,879 3,452,323 3,036,842 8,181,637 - - 1.85% 

44,682,052 24,509,441 4,795,241 4,157,748 10,996,650 - 222,972  -   
Profit rate sensitivity gap 15,665,272 (5,404,230) 920,623 917,004 2,876,707 13,664,196 2,690,972 - 
Cumulative profit rate sensitivity gap - 15,665,272 21,069,502 20,148,879 19,231,875 16,355,168 2,690,972 - 

All customers’ current accounts are non-profit bearing (note 19).
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(d) Market risks (continued)

(ii) Exposure to profit rate risk – non-trading portfolios (continued)

Sensitivity analysis 

The management of profit rate risk against profit rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of 
the Group’s financial assets and liabilities to various standard and non - standard profit rate scenarios. Standard 
scenarios that are considered on a monthly basis include a 100 basis point (bp) parallel fall or rise in all yield 
curves worldwide. An analysis of the Group’s sensitivity to an increase or decrease in market profit rates, 
assuming no asymmetrical movement in yield curves and a constant financial position, is as follows: 

Sensitivity of net profit 100 bp parallel 
Increase Decrease 
QR’000 QR’000 

2022 
At 31 December 72,965 (72,965) 

2021 
At 31 December 59,805 (59,805) 

(iii) Exposure to other market risks – non-trading portfolios

Equity price risk 

Equity price risk is the risk that the fair value of equities decreases as a result of changes in the level of equity 
indices and individual stocks. The non-trading equity price risk exposure arises from equity securities classified 
as fair value through income statement and fair value through equity. 

The Group is exposed to equity price risk and the sensitivity analysis thereof is as follows: 

Market Indices 
Change in 

equity price Effect on equity Effect on profit and loss 
% 2022 2021 2022 2021 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Qatar Stock Exchange +/ - 10 1,353 1,248 82 79 
Bahrain Stock Exchange +/ - 10 568 730 - - 

The above analysis has been prepared on the assumption that all other variables such as profit rate, foreign 
exchange rate, etc are held constant and is based on historical correlation of the equity securities to the relevant 
index. Actual movement may be different from the one stated above. 

Currency risk 

Currency risk is the risk that the value of a financial instruments will fluctuate due to a change in foreign exchange 
rates. The Group is exposed to the risk from fluctuation in prevailing foreign currency exchange rates on its 
financial position. The Board of Directors have set maximum limits on the level of currency exposure, which are 
monitored daily. The table below indicates the effect of a reasonbly possible movement of the currency rate against 
the Qatar Riyal on the income statement, with all other variables held constant: 

Currency 
Change in currency 

rate equity price 
Effect on consolidated statement of 

income 
% 2022 2021 

QR’000 QR’000 

Euro +/ - 10 3,629 953 
Sterling Pounds +/ - 10 471 971 
Others +/ - 10 10,399 11,891 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(d) Market risks (continued)

(iii) Exposure to other market risks – non-trading portfolios (continued)

The Group manages its currency exposures within limits laid down by the Board of Directors. Limits are laid 
down for each currency individually and in total at the beginning of each year. The Qatari Riyal is pegged to the 
US Dollar. Although the Group is not exposed to any currency risk due to the peg, limits are set for US Dollar 
exposure. All other currency exposures are limited and the Group is not significantly exposed to the other 
currencies’ exposures. 

(e) Operational risks

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the 
Group’s involvement with financial instruments, including processes, personnel, technology and infrastructure, 
and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and 
regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behaviour. 

The Group’s objective is to manage operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage 
to the Group’s reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiative and 
creativity. 

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is 
assigned to senior management within each business unit. This responsibility is supported by the development of 
overall Group standards for the management of operational risk in the following areas: 

• requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorisation of
transactions;

• requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
• compliance with regulatory and other legal requirements;
• documentation of controls and procedures;
• requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and

procedures to address the risks identified;
• requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
• development of contingency plans;
• training and professional development;
• ethical and business standards; and
• risk mitigation, including insurance where this is effective.

(f) Capital management

Regulatory capital 

The Group’s policy is to maintain a strong capital base so as to ensure investor, creditor and market confidence 
and to sustain future development of the business. The impact of the level of capital on shareholders’ return is 
also recognized and the Group recognizes the need to maintain a balance between the higher returns that might be 
possible with greater gearing and the advantages and security afforded by a sound capital position. The Group and 
its individually regulated operations have complied with all externally imposed capital requirements throughout 
the year. The capital adequacy ratio of the Group is calculated in accordance with the Basel III Committee 
guidelines as adopted by the QCB. 

The Group’s regulatory capital position under Basel III and QCB regulations at 31 December was as follows: 

2022 2021 
Basel III Basel III 

Common Equity Tier 1 (CET 1) Capital 5,896,732 5,589,836 
Tier 1 capital  7,989,182 7,682,286 
Tier 2 capital  692,909 562,684 
Total regulatory capital  8,682,091 8,244,970 
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5 FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

(f) Capital management (continued)

Risk weighted assets 
2022 2021 

Basel III Basel III 

Risk weighted assets for credit risk  45,238,181 45,402,881 
Risk weighted assets for market risk  399,396 630,443 
Risk weighted assets for operational risk  3,471,813 3,217,141 

Total risk weighted assets  49,109,390 49,250,465 
Regulatory capital  8,682,091 8,244,970 
Common Equity tier 1 (CET 1) ratio 12.01% 11.35% 
Risk weighted assets as a percentage of regulatory capital 

(capital adequacy ratio) 17.68% 16.74% 

The capital adequacy ratio has been calculated as per Basel III guidelines with effect from 1st January 2014 in 
accordance with QCB regulations. The minimum capital adequacy requirements are as follows: 

CET 1 ratio 
without 
capital 

conservation 
buffer 

CET 1 ratio 
including 

capital 
conservation 

buffer 

Tier 1 
capital ratio 

including 
capital 

conservation 
buffer 

Tier 1 and 2 
capital ratio 

including 
capital 

conservation 
buffer 

Total capital 
including 

capital 
conservation 

buffer and 
domestic 

systematic 
important 

bank buffer 

Total capital 
including 

conservation 
buffer, 

domestic 
systematic 
important 

bank buffer 
and ICAAP 

Pillar II 
capital 
charge 

2022 
Actual  12.01% 12.01% 16.27% 17.68% 17.68% 17.68% 
Minimum limit 

as per QCB 6.00% 8.50% 10.50% 12.50% 12.50% 12.50% 

2021 
Actual  11.35% 11.35% 15.60% 16.74% 16.74% 16.74% 
Minimum limit as 

per QCB 6.00% 8.50% 10.50% 12.50% 12.50% 12.50% 

6 USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS 

(a) Key sources of estimation uncertainty

The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities. Estimates 
and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including 
expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. 

(i) Measurement of the expected credit loss allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortised cost is an area 
that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit 
behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, 
assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in note 5 (bii) section 
“measuring ECL – explanation of inputs, assumptions and estimation techniques”, which also sets out key 
sensitivities of the ECL to changes in these elements. 
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6 USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS (CONTINUED) 

(a) Key sources of estimation uncertainty (continued)

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, 
such as: 

• Determining criteria for significant increase in credit risk;
• Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
• Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of

product/market and the associated ECL; and
• Establishing groups of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

Detailed information about the judgements and estimates made by the Group in the above areas is set out in 
note 5 (bii). 

(ii) Determining fair values

The determination of fair value for financial assets and liabilities for which there is no observable market price 
requires the use of valuation techniques as described in significant accounting policies. For financial instruments 
that trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees 
of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other 
risks affecting the specific instrument. 

Fair value is determined for each investment individually in accordance with the general valuation policies as set 
out below; 

(i) For quoted investments, the fair value is determined by reference to quoted market bid prices at close of
business on the reporting date.

(ii) For unquoted investments, the fair value is determined by reference to recent significant buy or sells
transactions with third parties that are either completed or are in progress. Where no recent significant
transactions have been completed or are in progress, fair value is determined by reference to the current
market value of similar investments. For others, the fair value is based on the net present value of
estimated future cash flows, or other relevant valuation method.

(iii) For investments that have fixed or determinable cash flows, fair value is based on the net present value
of estimated future cash flows determined by the Group using current profit rates for investments with
similar terms and risk characteristics.

(iv) Investments which cannot be measured to fair value using any of the above techniques are carried at cost
less impairment.

(b) Critical accounting judgements in applying the Group’s accounting policies

(i) Valuation of financial instruments

The Group’s accounting policy on fair value measurements is discussed in the significant accounting policies 
section. The Group measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of 
the inputs used in making the measurements: 

• Level 1: Quoted market price (unadjusted) in an active market for an identical instrument.

• Level 2: Valuation techniques based on observable inputs, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e.
derived from prices). This category includes instruments valued using: quoted market prices in active
markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in markets that are
considered less than active; or other valuation techniques where all significant inputs are directly or
indirectly observable from market data.
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6 USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS (CONTINUED) 

(b) Critical accounting judgements in applying the Group’s accounting policies (continued)

(i) Valuation of financial instruments (continued)

• Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs. This category includes all
instruments where the valuation technique includes inputs not based on observable data and the
unobservable inputs have a significant effect on the instrument’s valuation. This category includes
instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments where significant unobservable 
adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.

Fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market 
prices or dealer price quotations. For all other financial instruments the Group determines fair values using 
valuation techniques. Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, 
comparison to similar instruments for which market observable prices exist and other valuation models. 
Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark profit rates, credit spreads 
and other premia used in estimating discount rates, sukuk and equity prices, foreign currency exchange rates, 
equity and equity index prices and expected price volatilities and correlations. The objective of valuation 
techniques is to arrive at a fair value determination that reflects the price of the financial instrument at the reporting 
date, that would have been determined by market participants acting at arm’s length. 

(ii) Financial asset classification

The table below analyses investment securities measured at fair value at the end of the year, by the level in the 
fair value hierarchy into which the fair value measurementis categorised: 

Fair value measurement using 

2022 
Total 

QR’000 

Quoted prices 
in active 
markets 
(Level 1) 

Significant 
Observable 

inputs 
(Level 2) 

Significant 
unobservable 

inputs 
(Level 3) 

QR’000 QR’000 QR’000 

- Quoted equity-type investments classified
as fair value through income statement  822  822 - - 

- Quoted equity-type investments classified
as fair value through equity  19,204  19,204 - - 

- Unquoted equity-type investments
classified as fair value through equity  6,531 - -  6,531 

Fair value measurement using 

2021 
Total 

QR’000 

Quoted prices 
in active 
markets 

(Level 1) 

Significant 
Observable 

inputs 
(Level 2) 

Significant 
unobservable 

inputs 
(Level 3) 

QR’000 QR’000 QR’000 

- Quoted equity-type investments classified
as fair value through income statement 789 789 - - 

- Quoted equity-type investments classified
as fair value through equity 19,786 19,786 - - 

- Unquoted equity-type investments
classified as fair value through equity 5,283 - - 5,283 

There have been no transfers between level 1 and level 2 during the years ended 31 December 2022 and 2021. 

Details of the Group’s classification of financial assets and liabilities are given in note 8. 
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6 USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS (CONTINUED) 

(b) Critical accounting judgements in applying the Group’s accounting policies (continued)

(iii) Useful lives of fixed assets

The Group’s management determines the estimated useful life of fixed assets for calculating depreciation. This 
estimate is determined after considering the expected usage of the asset, physical wear and tear, technical or 
commercial obsolescence. 

(iv) Useful lives of intangible assets

The Group’s management determines the estimated useful life of its intangible asssets for calculating amortisation. 
This estimate is determined after considering the expected economic benefits to be received from the use of 
intangible assets. 

7 OPERATING SEGMENTS 

The Group has three reportable segments, as described below, which are the Group’s strategic divisions. The 
strategic divisions offer different products and services, and are managed separately based on the Group’s 
management and internal reporting structure. For each of the strategic divisions, the Group Management 
Committee reviews internal management reports on monthly basis. The following summary describes the 
operations in each of the Group’s reportable segments: 

Corporate Banking Includes financing, deposits and other transactions and balances with corporate 
customers, government and semi government institutions and SME customers. 

Personal Banking Includes financing, deposits and other transactions and balances with retail 
customers. 

Treasury & Investments Undertakes the Group’s funding and centralised risk management activities through 
borrowings, issue of Sukuk, use of risk management instruments for risk 
management purposes and investing in liquid assets such as short-term deposits and 
corporate and government Sukuk. 

Investments activities include the Group’s trading and corporate finance activities. 

Performance is measured based on segment profit, assets and liabilities growth, as included in the internal 
management reports that are reviewed by the Assets and Liabilities Committee (ALCO). Segment profit is used 
to measure performance as management believes that such information is the most relevant in evaluating the 
results of certain segments.  
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7 OPERATING SEGMENTS (CONTINUED) 

Information regarding the results, assets and liabilities of each reportable segment is included below. 

2022 
Corporate 

Banking 
Personal 
Banking 

Treasury& 
Investments Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 
External revenue: 
Total income from financing and investing 

activities  1,025,508  766,660  507,136  2,299,304 
Net fee and commission income  167,943  129,888 - 297,831
Net foreign exchange gains   -   -    85,288 85,288
Share of results of investment in associates 

(Note 13)   -   -    (22,856) (22,856) 
Total segment income  1,193,451  896,548  569,568  2,659,567 

Net impairment reversal on due from banks  -   -    535  535 
Net impairment losses on investment securities  -   -    (17,199)  (17,199) 
Net impairment losses on financing assets (364,960)  62,686 - (302,274) 
Impairment loss on investment in associate  -   -    (41,067) (41,067) 
Net impairment losses on off balance sheet 

exposures subject to credit risk  (21,816)  -   -   (21,816) 
Finance expenses & Investment account 

holders' share of profit  (269,144)  (360,178)  (237,283) (866,605) 
Reportable segment net profit before 

allocation of non-segmented expenses 537,531 599,056 274,554 1,411,141 

2021 
Corporate 

Banking 
Personal 
Banking 

Treasury& 
Investments Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 
External revenue: 
Total income from financing and investing 

activities 1,044,976 789,149 353,536 2,187,661 
Net fee and commission income 143,158 106,997 - 250,155
Net foreign exchange gains  - - 41,936 41,936
Share of results of investment in associates 

(Note 13)  - - (23,104) (23,104) 
Total segment income 1,188,134 896,146 372,368 2,456,648 

Net impairment losses on due from banks - - (287)  (287) 
Net impairment reversals on investment 

securities - - 1,174 1,174 
Net impairment losses on financing assets (291,636) (85,567)  - (377,203) 
Impairment loss on investment in associate - - (54,344) (54,344) 
Net impairment reversals on off balance sheet 

exposures subject to credit risk 19,872 - - 19,872 
Finance expenses & Investment account 

holders' share of profit (222,904) (335,209) (156,816) (714,929) 
Reportable segment net profit before allocation 

of non-segmented expenses 693,466 475,370 162,095 1,330,931 
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7 OPERATING SEGMENTS (CONTINUED) 

Corporate 
Banking 

Personal 
Banking 

Treasury 
& Investments Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 
2022 
Reportable segment assets 20,811,776 14,209,940 18,505,943  53,527,659 
Reportable segment liabilities and equity 

of investment account holders 14,132,432 22,573,927 9,711,446 46,417,805 

Corporate 
Banking 

Personal 
Banking 

Treasury 
& Investments Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 
2021 
Reportable segment assets 23,660,336 13,370,546 21,801,917 58,832,799 
Reportable segment liabilities and equity 

of investment account holders 15,814,123 22,831,746 13,464,371 52,110,240 

The tables below provide reconciliation of reportable segment revenues, profit, assets, liabilities and equity of 
investment account holders: 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Reportable segment net profit before allocation of expenses  1,411,141 1,330,931 
Unallocated expenses (335,896) (327,584) 
Consolidated net profit for the year 1,075,245 1,003,347 

Assets 
Total assets for reportable segments  53,527,659 58,832,799 
Other unallocated amounts  2,865,710 2,959,196 
Consolidated total assets  56,393,369 61,791,995 

Liabilities and equity of investment account holders 
Total liabilities and equity of investment account holders for 
reportable segments 46,417,805 52,110,240 
Other unallocated amounts  900,353 978,945 
Consolidated total liabilities and equity of investment account 

 
47,318,158 53,089,185 

Geographical areas 

In presenting information on the basis of geographical areas, revenue is based on the geographical location of 
customers and assets are based on geographical location of the assets. 

Qatar 
Other 
GCC 

Middle 
East other 
than GCC Europe 

North 
America 

Rest of the 
World Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

2022 
External revenues 2,605,075 30,566 - 17,691 - 6,235  2,659,567
Non-current assets 23,053,283 945,699 - 597,110 - 278,614  24,874,706

2021 
External revenues 2,429,330 19,220 - - - 8,098 2,456,648 
Non-current assets 29,936,811 714,563 - - - 176,625 30,827,999 
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8 FAIR VALUE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

The table below sets out the carrying amounts and fair values of the Group’s main financial assets and financial liabilities: 

Fair value 
through statement 

of income 

Fair value 
through 

equity 
Amortised 

cost 
Total carrying 

amount Fair value 
2022 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cash and balances with Qatar Central Bank - - 2,490,767 2,490,767 2,490,767 
Due from banks - - 9,760,241 9,760,241 9,760,241 
Financing assets - - 35,021,716 35,021,716 35,021,716 
Investment securities: 
- Measured at fair value  822  25,735 - 26,557  26,557 
- Measured at amortised cost  -   -    7,725,842 7,725,842  7,584,484 
Other assets (excluding non-financial assets)  -   -    215,568 215,568 215,568 

822 25,735 55,214,134 55,240,691 55,099,333 

Due to banks and financial institutions  -   -    6,917,580  6,917,580  6,917,580 
Customers’ current accounts  -   -    7,802,988  7,802,988  7,802,988 
Sukuk financing  -   -    2,793,866  2,793,866  2,793,866 
Other liabilities  -   -   900,353 900,353 900,353 
Equity of investment account holders  -   -    28,903,371  28,903,371  28,903,371 

 -   -   47,318,158 47,318,158 47,318,158 
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8 FAIR VALUE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (CONTINUED) 

Fair value 
through statement 

of income 

Fair value 
through 

equity 
Amortised 

cost 
Total carrying 

amount Fair value 
2021 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cash and balances with Qatar Central Bank - - 2,669,960 2,669,960 2,669,960 
Due from banks - - 13,426,336 13,426,336 13,426,336 
Financing assets - - 37,030,881 37,030,881 37,030,881 
Investment securities: 
- Measured at fair value 789 25,200 - 25,989 25,989 
- Measured at amortised cost - - 7,194,158 7,194,158 7,171,902 
Other assets (excluding non-financial assets) - - 180,499 180,499 180,499 

789 25,200 60,501,834 60,527,823 60,505,567 

Due to banks and financial institutions 9,921,549 9,921,549 9,921,549 
Customers’ current accounts - - 7,428,188 7,428,188 7,428,188 
Sukuk financing - - 3,542,822 3,542,822 3,542,822 
Other liabilities - - 978,945 978,945 978,945 
Equity of investment account holders - - 31,217,681 31,217,681 31,217,681 

- - 53,089,185 53,089,185 53,089,185 

The fair value of financial assets and liabilities carried at amortised cost are equal to the carrying value except for investment securities carried at amortised cost with a carrying 
value of QAR 7,726 million (31 December 2021: QAR 7,194 million) for which the fair value amounts to QAR 7,584 million (31 December 2021: QAR 7,172 million), which 
is derived using level 1 fair value hierarchy.
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9 CASH AND BALANCES WITH QATAR CENTRAL BANK 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Cash on hand and in ATMs  594,066 630,093 
Cash reserve with QCB (i)  1,764,861 1,845,856 
Other balances with QCB  131,840 194,011 

 2,490,767 2,669,960 

(i) Cash reserve with QCB is not available for use in the Group’s day to day operations.

10 DUE FROM BANKS

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Mudaraba placements  840,590 4,071,903 
Commodity Murabaha receivable  8,560,858 9,091,955 
Current accounts  220,657 218,125 
Accrued profit  138,661 45,413 
Allowance for expected credit losses of due from banks 

(stages 1 and 2) (525) (1,060) 
9,760,241 13,426,336 

11 FINANCING ASSETS 

(a) By type
2022 2021 

QR’000 QR’000 

Murabaha and Musawama  30,440,511 30,406,941 
Ijarah Muntahia Bittamleek  5,980,493 6,917,262 
Istisn’a  95,868 329,393 
Mudaraba  901,008 1,340,489 
Musharaka  572 593 
Others  424,955 351,160 
Accrued profit  292,753 284,304 
Total financing assets  38,136,160 39,630,142 

Less: Deferred profit  (1,532,695) (1,335,601) 
Allowance for expected credit losses of financing assets 

(stages 1 and 2)  (554,992) (470,575) 
Allowance for credit impairment of financing assets (stage 3) (954,290) (737,426) 
Suspended profit  (72,467) (55,659) 
Net financing assets 35,021,716 37,030,881 

Total carrying amount of Istisn’a contracts under processing is QR 108 million as at 31 December 2022 
(2021: QR 83.7 million). 

During the year, the Group had written off fully provided bad debts after meeting conditions stipulated in the 
instructions of QCB amounting to QR 2.46 million (2021: QR 5.78 million). 

The total non-performing financing assets net of deferred profit at 31 December 2022 amounted to QR 1,022 
million, representing 2.79% of the gross financing assets (2021: QR 981 million, representing 2.57 %). 
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11 FINANCING ASSETS (CONTINUED) 

(b) Movement in impairment of financing assets and suspended profit is as follows:

2022 2021 
Impairment 

QR’000 
Suspended 

profit 
Total 

QR’000 
Impairment 

QR’000 
Suspended 

profit 
Total 

QR’000 
QR’000 QR’000 

Balance at 1 January 1,208,001 55,659 1,263,660 832,389 35,539 867,928 
Provisions provided 

during the year  631,977  23,540  655,517 593,303 28,528 621,831 
Recoveries during the year  (329,703)  (6,586)  (336,289) (216,100) (8,213) (224,313) 
Recovery /Reclassification 

from off-balance sheet to 
on balance sheet  1,321 - 1,321 3,996 - 3,996

Written off during the year  (2,314) (146) (2,460) (5,587) (195) (5,782) 
Balance at 31 December 1,509,282  72,467  1,581,749 1,208,001 55,659 1,263,660 
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11 FINANCING ASSETS (CONTINUED) 

(c) Movement in allowance for expected credit losses of financing assets and allowance for credit impairment of financing assets by internal business segments

Corporates SMEs Retail Real estate mortgages Total 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

2022 
Balance at 1 January 2022  138,417  57,462   69,498   13,737   18,620   64,687   53,227   167,146  532,603  8,416  13,550   70,638   213,797  256,778  737,426 
Charge for the year   118,784  34,494  139,000  2,725  3,239  19,128   53,214   88,987   80,304   15,331   3,480  73,291   190,054  130,200 311,723 
Recoveries during the year  (57,005)  (26,510) (347) (7,165)  (6,258) (17,762)  (24,294) (109,422)  (75,613)  (3,031)  (2,152) (144) (91,495) (144,342) (93,866)
Net impairment losses during the year   200,196  65,446  208,151  9,297  15,601  66,053  82,147  146,711  537,294  20,716   14,878   143,785 312,356 242,636 955,283 
Recovery/Reclassification from off-

balance sheet to on balance sheet  - -  - -    - -  - -  1,321  - -  - - - 1,321
Written off during the year  - -  - - - (24) - - (2,290)  - -  - - - (2,314) 
Foreign currency translation and 

adjustments  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 
Balance at 31 December 2022  200,196  65,446  208,151  9,297  15,601   66,029   82,147   146,711  536,325  20,716   14,878   143,785  312,356  242,636  954,290 

Corporates SMEs Retail Real estate mortgages Total 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

2021 
Balance at 1 January 2021 91,598 14,706 55,690 14,385 18,631 61,142 52,298 154,008 272,204 7,958 21,195 68,574 166,239 208,540 457,610 
Charge for the year  73,935 46,381 23,963 6,828 4,933 22,876 25,474 90,620 293,399 2,225 605 2,064 108,462 142,539 342,302 
Recoveries during the year (27,116)  (3,625) (10,155) (7,476)  (4,944) (15,122) (24,545) (77,482) (35,618) (1,767) (8,250) - (60,904)  (94,301) (60,895) 
Net impairment losses during the year 138,417 57,462 69,498 13,737 18,620 68,896 53,227 167,146 529,985 8,416 13,550 70,638 213,797 256,778 739,017 
Recovery/Reclassification from off-

balance sheet to on balance sheet - - - - - - - - 3,996 - - - - - 3,996
Written off during the year - - - - - (4,209) - - (1,378) - - - - - (5,587) 
Foreign currency translation and 

adjustments - - - - - - - - - - - - - - - 
Balance at 31 December 2021 138,417 57,462 69,498 13,737 18,620 64,687 53,227 167,146 532,603 8,416 13,550 70,638 213,797 256,778 737,426 
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11 FINANCING ASSETS (CONTINUED) 

(d) By sector

Murabaha and 
Musawama Musharaka 

Ijarah 
Muntahia 

Bittamleek Istisna’a Mudaraba Others Accrued profit Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000  QR’000 QR’000 

2022 
Government and related entities 631,009  -   -    -   -   1,898 4,896 637,803 
Industry 219,270  -   -   6,337 - 2,012 1,761 229,380 
Commercial 6,178,790 - 225,722 8,370 43,931 209,044 51,567 6,717,424 
Services 1,925,281  -   -    -   -   1,383 14,905 1,941,569 
Contracting 1,591,125 - 27,978 - 857,077 55,767 19,587 2,551,534 
Real estate 3,561,028 - 4,304,130 - - 36 60,845 7,926,039 
Personal 16,334,008 572 1,422,663 81,161 - 153,525 139,182 18,131,111 
Others  -   -    -   -   - 1,290 10 1,300 
Total financing assets 30,440,511 572 5,980,493 95,868 901,008 424,955 292,753 38,136,160 

Less: Deferred profit  (1,532,695) 
Allowance for expected credit losses of financing assets (stages 1 and 2)  (554,992) 
Allowance for credit impairment of financing assets (stage 3) (954,290) 
Suspended profit  (72,467) 
Net financing assets 35,021,716
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11 FINANCING ASSETS (CONTINUED) 

(d) By sector (continued)

Murabaha and 
Musawama Musharaka 

Ijarah 
Muntahia 

Bittamleek Istisna’a Mudaraba Others Accrued profit Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

2021 
Government and related entities 4,529,312 - - 92,896 - 8 33,399 4,655,615 
Industry 394,396 - - 8,159 - 1,021 2,916 406,492 
Commercial 5,621,239 - 209,902 169,515 131,358 137,398 45,301 6,314,713 
Services 1,195,153 - 90,484 4,871 7,100 843 9,382 1,307,833 
Contracting 2,055,730 - 255,001 - 1,202,031 59,605 25,813 3,598,180 
Real estate 2,871,770 - 4,694,185 - - 34 54,670 7,620,659 
Personal 13,739,341 593 1,667,690 53,952 - 148,010 112,791 15,722,377 
Others - - - - - 4,241 32 4,273 
Total financing assets 30,406,941 593 6,917,262 329,393 1,340,489 351,160 284,304 39,630,142 

Less: Deferred profit (1,335,601) 
Allowance for expected credit losses of financing assets (stages 1 and 2) (470,575) 
Allowance for credit impairment of financing assets (stage 3) (737,426) 
Suspended profit (55,659) 
Net financing assets 37,030,881 
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12 INVESTMENT SECURITIES 

2022 2021 
Quoted Unquoted Total Quoted Unquoted Total 
QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Investments classified at 
fair value through income 
statement 

- Equity-type investments 822 - 822 789 - 789
822 - 822 789 - 789

Debt-type investments 
classified at amortised 
cost (i) 

- State of Qatar Sukuk 669,126 5,065,124 5,734,250 674,992 4,520,000 5,194,992 
- Fixed rate 1,953,008 - 1,953,008  1,945,886 - 1,945,886
- Accrued profit 25,721  41,065 66,786 23,940 34,977 58,917 
- Less: allowance for

expected credit losses of
investment securities
(stages 1 and 2)  (28,202) - (28,202) (5,637)  - (5,637) 

2,619,653 5,106,189 7,725,842 2,639,181 4,554,977 7,194,158 
Equity-type investments 

classified at fair value 
through equity  19,204  6,531  25,735 19,786 5,283 25,069 

Accrued profit - - - - 131 131 
Total  2,639,679 5,112,720 7,752,399 2,659,756 4,560,391 7,220,147 

Notes: 

(i) The fair value of the investments carried at amortised cost as at 31 December 2022 amounted to QR
7,584 million (2021: QR 7,172 million).

(ii) The fair value hierarchy and the transfers between categories of fair value hierarchy are disclosed in Note
6 (b).

(iii) The carrying value of investment securities pledged under repurchase agreements (REPO) is QR Nil
(2021: QR 1.9 billion).

The cumulative change in fair value of equity-type investments designated as fair value through equity during the 
year is as follows: 

2022 2021 
Positive 

fair value 
Negative 

fair value Total 
Positive 

fair value 
Negative 
fair value Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Balance at 1 January  8,109 (424) 7,685  4,649 (225) 4,424
Net change in fair value  1,538  (1,750) (212) 3,460 (199) 3,261
Balance at 31 December  9,647  (2,174)  7,473  8,109 (424) 7,685Draf
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12 INVESTMENT SECURITIES (CONTINUED) 

(a) The movement in impairment of debt-type securities carried at amortised cost and equity-type securities
carried at fair value through equity is as follows:

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Balance at 1 January (net) 64,778 66,642 
Charge (reversal) during the year 21,237 (1,658) 
Change in foreign currencies - (206) 
Balance at 31 December  86,015 64,778 

13 INVESTMENT IN ASSOCIATES 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Balance at 1 January (net) 263,972 344,990 
Loss from foreign currency translation (6,849) (2,611) 
Share of results (22,856) (23,104) 
Cash dividends received (490) (980) 
Other movements (348) 21 
Impairment loss on investment in associate (41,067) (54,344) 
Balance at 31 December  192,362 263,972 

The Group has the following investments in associates: 

Company’s 
activities 

Country of 
incorporation 

Ownership 
percentage 
2022 2021 2022 2021 

QR’000 QR’000 
Name of the Company 
Mackeen Q.P.S.C.  Real estate Qatar 49% 49% 95,051 152,991 
Al Tashelat Islamic Company 

W.L.L. Financing Qatar 49% 49% 46,900 46,386 
Contracting Co. W.L.L. Contracting Qatar 49% 49% 6,399 6,106 
Umnia Bank  Banking Morocco 40% 40% 44,012 58,489 

192,362 263,972 

The financial position and revenue of associates based on its unaudited 2022 and audited 2021 financial statements 
which were considered by the Group for the year ended 31 December 2022 and 2021 are as follows: 

31 December 2022 

Mackeen 
Holding 
Q.P.S.C. 

Al Tashelat 
Islamic 

Company 
W.L.L.

Contracting 
Co. W.L.L. Umnia Bank Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Total assets  761,941  104,259  13,724  2,294,315  3,174,239 

Total liabilities  300,074  8,544  665  2,179,244  2,488,527 

Net (loss) profit  (5,898)  2,341  1,273  (14,852)  (17,136) 

Share of (loss) / profit  (16,924) 1,022  667 (7,621)  (22,856) 
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13 INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued) 

31 December 2021 

Mackeen 
Holding 
Q.P.S.C. 

Al Tashelat 
Islamic 

Company 
W.L.L.

Contracting 
Co. W.L.L. Umnia Bank Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Total assets 779,930 103,482 12,243 2,063,634 2,959,289 

Total liabilities 285,869 8,767 342 1,907,572 2,202,550 

Net (loss) profit (10,919)  1,389 654 (22,811)  (31,687) 

Share of (loss) / profit (7,099)  654 360 (17,019) (23,104) 

14 INVESTMENT PROPERTIES 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Balance at 1 January (net) 697,452 724,267 
Additions during the year 796 2,358 
Depreciation during the year (29,143) (29,173) 
Balance at 31 December 669,105 697,452 

Note: 

The fair value of investment properties as at 31 December 2022 is QR 1,226 million (2021: QR 1,283 million). 

The fair value of investments properties based on average valuations performed by independent valuers possessing 
relevant professional qualification, with recent experience in the location and category of the properties being fair 
valued, as of 31 December 2022 and 31 December 2021. The fair values have been determined based on recent 
transactions in the market, the independent valuers’ knowledge and professional judgment. 

Investments properties are located in the State of Qatar, KSA and UAE. 

Rental income included in the consolidated statement of income from investments properties amounted to QR 
45,571 thousands (2021: QR 46,860 thousands) (note 26). 

Direct operating expenses (including repairs and maintenance) amounting to QR 5,878 thousands (2021: QR 6,905 
thousands) arising from investment properties that generate rental income during the year are included in the 
consolidated statement of income under income from investing activities. 

Investment properties include the Group’s share of QR 91,334 thousands (2021: QR 91,736 thousands) which are 
jointly owned with related parties and other third parties and are subject to normal conditions applicable to joint 
ownership. 

The Group’s investment properties are not subject to any other charges, pledge or restriction on transfer of title. 

The provision of impairment provided by the Group against the investment properties situated outside Qatar 
amounted to QR 103,401 thousands as of 31 December 2022. 
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15 FIXED ASSETS 

Land and IT and Fixtures Motor 
Buildings equipments and fittings vehicles Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Cost 
Balance at 1 January 2022 228,165 111,120 129,935 1,599 470,819 
Additions  2,603 2,793 9,728 752 15,876 
Balance at 31 December 2022 230,768 113,913 139,663 2,351 486,695 

Balance at 1 January 2021 228,165 107,802 134,116 1,532 471,615 
Additions  - 3,318 5,064 484 8,866 
Disposals - - (9,245) (417) (9,662) 
Balance at 31 December 2021 228,165 111,120 129,935 1,599 470,819 

Accumulated depreciation  
Balance at 1 January 2022 25,140 107,299 106,011 998 239,448 
Depreciation during the year 74 2,745 12,959 147 15,925 
Balance at 31 December 2022 25,214 110,044 118,970 1,145 255,373 

Balance at 1 January 2021 23,880 101,957 102,021 1,338 229,196 
Depreciation during the year 1,260 5,342 13,235 77 19,914 
Disposals - - (9,245) (417) (9,662) 
Balance at 31 December 2021 25,140 107,299 106,011 998 239,448 

Carrying amounts 
Balance at 31 December 2021 203,025 3,821 23,924 601 231,371 
Balance at 31 December 2022 205,554 3,869 20,693 1,206 231,322 
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16 INTANGIBLE ASSETS 

Software Total 
QR’000 QR’000 

Net book value 
Balance at 1 January 2022 42,293 42,293 
Additions  11,824 11,824 
Amortization charged during the year (16,384) (16,384) 
Balance at 31 December 2022 37,733 37,733 

Balance at 1 January 2021 35,931 35,931 
Additions  21,458 21,458 
Amortization charged during the year (15,096) (15,096) 
Balance at 31 December 2021 42,293 42,293 

17 OTHER ASSETS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Assets acquired against settlement of debts 84,545 84,545 
Prepayments and advances 22,156 29,084 
Refundable Insurance/Collateral 1,637 1,651 
Others 129,386 94,303 

237,724 209,583 

18 DUE TO BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Wakala payable 6,667,297 9,694,351 
Current accounts 217,378 222,972 
Profit payable 32,905 4,226 

6,917,580 9,921,549 

Note: 
Wakala payable includes various facilities with maturities ranging from 4 days to 1 year (2021: 4 days to 1 year) 
and carries profit rates of 1.735% up to 5.6% per year (2021: 0.008% up to 1 % per year). 

19 CUSTOMERS’ CURRENT ACCOUNTS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Current accounts by sector: 
- Retail  4,431,544 4,434,601 
- Corporate  2,547,601 2,162,268 
- Government  741,079 747,447 
- Non-Banking Financial Institutions  82,764 83,872 

7,802,988 7,428,188 

20 SUKUK FINANCING 

Instrument Issue date Coupon rate Issued amount 2022 2021 
QR’000 QR’000 QR’000 

QIIB Sukuk 2024 March 2019 4.2% 1,820,750 1,844,257 1,844,841 
QIIB Sukuk 2024 October 2021 4.2% 910,375 949,609 970,109 
QIIB Sukuk 2022 September 2019 3.1% 728,300 - 727,872
Total balance 3,459,425 2,793,866 3,542,822 
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21 OTHER LIABILITIES 
2022 2021 

QR’000 QR’000 

Cash margins 191,030 153,797 
Accrued expenses 111,770 121,417 
Allowance for expected credit losses of off balance sheet exposures 

subject to credit risk (stages 1 and 2) 109,189 87,373 
Dividend payable 76,571 78,234 
Contra acceptance 72,027 142,283 
Employees' end of service benefits (i) 50,818 51,141 
Manager cheques 47,724 61,716 
Contribution to social and sports fund 26,881 25,083 
Retention from suppliers 937 937 
Others 213,406 256,964 

900,353 978,945 

Note: 

(i) Movement in employees’ end of service benefits is as follows:

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Balance at 1 January 51,141 44,148 
Charge for the year (Note 29)  5,462 9,544 
Reversal made during the year (Note 29)  (4,120) - 
Payments made during the year  (1,665) (2,551) 
Balance at 31 December 50,818 51,141 

22 EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Investment account holders balance before share of profit  28,748,220 31,021,568 
Add: Profits for investment account holders for the year (a)  629,322 558,113 
Less: Profit paid during the year  (478,713) (367,022) 
Total investment account holders balance after share of profit and 

before share of fair value reserve (b)  28,898,829 31,212,659 

By type: 
Term accounts 21,200,753 23,707,851 
Saving accounts 7,698,076 7,504,808 
Total (b) 28,898,829 31,212,659 

By sector: 
Retail 18,471,707 18,689,149 
Government 5,395,601 6,105,458 
Corporate 2,111,706 2,181,565 
Non-banking financial institution 43,499 646,905 
Semi government organizations 2,876,316 3,589,582 
Total (b) 28,898,829 31,212,659 
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22 EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS (CONTINUED) 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Total investment account holders balance after share of profit and 
before share of fair value reserve (b) 28,898,829 31,212,659 

Share in fair value reserve 4,542 5,022 
Total investment account holders balance 28,903,371 31,217,681 

Share of investment account holders’ of the profit for the year before 
the bank’s share as Mudarib  1,070,129 980,534 
Bank’s share as Mudarib  (963,116) (882,481) 
Support provided by the bank  522,309 460,060 
Net return to investment account holders (a) 629,322 558,113 

The whole balance of equity of investment account holders is unrestricted for 2022 and 2021. 

23 SHAREHOLDERS EQUITY 

(a) Share capital

At 31 December Number of shares (thousand) 
2022 2021 

Issued and fully paid* 1,513,687 1,513,687 

*Issued and fully paid capital of QR 1,513,687 thousands comprises 1,514 million shares with a nominal value of
1 Qatari Riyal each (2021: QR 1,513,687 thousands comprises 1,514 million shares with a nominal value of QR
1 each).

(b) Legal reserve

In accordance with QCB Law No. 13 of 2012 as amended, 10% of net profit for the year is required to be 
transferred to the reserve until the legal reserve equals 100% of the paid up share capital. This reserve is not 
available for distribution except in circumstances specified in Qatar Commercial Companies Law No. 11 of 2015 
and after QCB approval. No appropriation was made as the legal reserve equals more than 100% of the paid up 
share capital. 

(c) Risk reserve

In accordance with QCB regulations, the minimum requirement for risk reserve is 2.5% of the total private sector 
exposure granted by the Group inside and outside Qatar after the exclusion of the specific provisions and profit in 
suspense. The finance provided to / or secured by the Ministry of Finance – Qatar or finance against cash 
guarantees is excluded from the gross direct finance. The total amount transferred to the risk reserve during the 
year amounted to QR 48.5 million (2021: QR 52.8 million). 

(d) Fair value reserve

Fair value reserve represents unearned profits or losses at year end. The profit is not available for distribution 
unless realized and charged to the consolidated statement of income. 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Investments carried at fair value through equity: 
Balance at 1 January 2,767 1,651 
Changes in fair value of investments  (554) 3,143
Share of investment account holders  480 (2,027) 
As at 31 December  2,693 2,767 
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23 SHAREHOLDERS EQUITY (CONTINUED) 

(e) Other reserves

Other reserves include the undistributed share of the associates’ profit after deducting dividends received. 

Movements in the undistributed share of associates profit are as follows: 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Undistributed share of associates profit: 
Balance at 1 January  79,588 79,554 
Undistributed profit of associates of the year 1,689 1,014 
Dividend received from associate (490) (980) 

80,787 79,588 

(f) Proposed cash dividends

The Board of Directors has proposed a cash dividend of 40% of paid up share capital amounting to QR 605 million 
(2021: 37.5% of paid up share capital amounting to QR 568 million) which is subject to approval at the Annual 
General Meeting of the shareholders of the Bank. 

24 SUKUK ELIGIBLE AS ADDITIONAL CAPITAL 

(a) Sukuk eligible as additional capital issued during the year ended 2016

During the year 2016, the Group issued perpetual sukuk eligible as additional capital for an amount of 
QR 1 billion. The sukuk is unsecured and the profit distributions are discretionary, non –cumulative, payable 
annually, with a fixed profit rate for the first five years which will be revised upon the completion of the initial 
five years’ period. The Group has the right not to pay profit and the sukuk holders have no right to claim profit 
on the sukuk. The sukuk does not have a maturity date and has been classified as an equity.  

(b) Sukuk eligible as additional capital issued during the year-ended 2019

In 2019, the Group issued additional perpetual, unsecured, subordinated sukuk eligible as additional tier 1 capital 
amounting to USD 300 million listed in London Stock Exchange. The payment of profit for these sukuk is non-
cumulative, and are made at the discretion of QIIB. The Group has the right not to pay profit on these sukuk, and 
the sukuk holders will have no claim with respect to non-payment. The applicable profit rate have a reset date as 
per the terms of the agreement of the issued sukuks. The sukuk does not have a fixed maturity date. The Group 
classified the sukuk as equity.   

25 INCOME FROM FINANCING ACTIVITIES 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Murabaha and Musawama  1,349,329 1,373,251 
Ijarah Muntahia Bittamleek  372,751 364,123 
Mudaraba  59,066 83,869 
Istisn’a  11,022 12,882 

 1,792,168 1,834,125 
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26 NET INCOME FROM INVESTING ACTIVITIES 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Income from investment in debt-type instruments 247,812 220,638 
Income from Inter-bank placements with Islamic banks 244,184 94,072 
Rental income 45,571 46,860 
QCB treasury bills 5,063 - 
Dividend income 1,586 1,697 
Fair value gain (loss) on investment security carried at fair value 
through income statement 33 (234) 
Net gain on sale of equity-type investments carried at fair value - 3,595
Net gain on sale of debt-type investments carried at amortised cost - 24,266
Gain on sale of fixed assets - 129
Depreciation on investment properties  (29,143) (29,173) 
Investments expenses  (7,970) (8,314) 

507,136 353,536 

27 NET FEE AND COMMISSION INCOME 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Fee and commission income 
Bank charges 229,394 187,650 
Commission on local financing  117,928 85,578 
Commission on letters of credit and guarantees  39,180 44,073 

386,502 317,301 
Fee and commission expense  (88,671) (67,146) 
Net fee and commission income 297,831 250,155 

28 NET FOREIGN EXCHANGE GAINS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Dealing in foreign currencies 66,261 39,605 
Revaluation of assets and liabilities 19,027 2,331 

85,288 41,936 

29 STAFF COSTS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Basic salaries 56,541 55,692 
Housing allowance 24,989 24,984 
Employees’ end of service benefits -net (Note 21) 1,342 9,544 
Staff pension fund costs 2,439 2,274 
Training 572 573 
Other staff benefits 82,545 77,834 

168,428 170,901 
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30 OTHER EXPENSES 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Computer and ATMs expenses  34,695 23,689 
Professional fees  19,654 16,369 
Rent  19,409 21,297 
Telephone, telex and post 15,382 13,923 
Board of Directors remuneration 15,042 14,206 
Advertising and promotion  8,114 8,616 
Fees and subscriptions  7,705 9,626 
Maintenance and cleaning expenses  3,769 3,875 
Insurance  1,829 1,333 
Security service expenses  1,718 1,822 
Water and electricity  1,101 807 
Shari’a Committee remuneration  1,000 1,000 
Business travelling expenses  988 94 
Stationery and printing  664 719 
Hospitality expenses  649 413 
Miscellaneous expenses 3,440 3,884 

135,159 121,673 

31 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Contingent liabilities 
Unused financing facilities  9,142,901 7,149,567 
Guarantees  5,651,534 6,405,439 
Letters of credit  519,711 787,404 
Others  166,971 13,502 

 15,481,117 14,355,912 

Unused financing facilities 

Commitments to extend credit represent contractual commitments to make financing and revolving financing. The 
majority of these expire in the next year. Since commitments may expire without being drawn upon, the total 
contractual amounts do not necessarily represent future cash requirements. 

Guarantees and Letters of Credit 

Guarantees and letters of credit commit the Group to make payments on behalf of customers in case of a specific 
event. Guarantees and standby letters of credit carry the same credit risk as financing. 
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32 CONCENTRATION OF ASSETS, LIABILITIES AND EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT 
HOLDERS  

Geographical sector 

Following is the concentration of assets, liabilities and equity of investment account holders into geographical 
sectors regions: 

2022 Qatar 
Other 
GCC Europe 

North 
America Others Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 
Assets 
Cash and balances with Qatar 

Central Bank  2,490,767  -   -    -   -    2,490,767 
Due from banks  9,540,388  9,619 - -   210,234    9,760,241
Financing assets 34,424,606 - 597,110 - -   35,021,716
Investment securities   6,562,646  953,702 - -   236,051    7,752,399
Investment in associates  144,633  -   -    -    47,729  192,362 
Investment properties  583,866  85,239  -   -    -    669,105 
Fixed assets  231,322  -   -    -   -    231,322 
Intangible assets  37,733  -   -    -   -    37,733 
Other assets  237,724  -   -    -   -    237,724 
Total assets 54,253,685  1,048,560  597,110 - 494,014   56,393,369

Liabilities and equity of investment account holders 

Liabilities 

Due to banks and financial 
institutions  3,085,149  2,222,894 - 91,038    1,518,499    6,917,580

Customers’ current accounts  7,768,680  207  30,620  70  3,411  7,802,988 
Sukuk financing  2,793,866  -   -    -   -    2,793,866 
Other liabilities 900,353  -   -    -   -   900,353 
Total liabilities 14,548,048  2,223,101  30,620  91,108  1,521,910 18,414,787 

Equity of investment 
account holders  28,860,936 1,837 829 3,279 36,490 28,903,371 

Total liabilities and equity 
of investment account 
holders 43,408,984 2,224,938 31,449 94,387 1,558,400 47,318,158 

2021 Qatar 
Other 
GCC Europe 

North 
America Others Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 
Assets 
Cash and balances with Qatar 

Central Bank 2,669,960 - - - - 2,669,960 
Due from banks 13,208,287 7,477 - 59,249 151,323 13,426,336 
Financing assets 37,030,881 - - - - 37,030,881 
Investment securities  6,005,972 723,087 - - 491,088  7,220,147
Investment in associates 205,483 - - - 58,489 263,972 
Investment properties 612,213 85,239 - - - 697,452 
Fixed assets 231,371 - - - - 231,371 
Intangible assets 42,293 - - - - 42,293 
Other assets 209,583 - - - - 209,583 
Total assets 60,216,043 815,803 - 59,249 700,900 61,791,995 
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32 CONCENTRATION OF ASSETS, LIABILITIES AND EQUITY OF INVESTMENT ACCOUNT 
HOLDERS (CONTINUED) 

Geographical sector (continued) 

Liabilities and equity of investment account holders 

Liabilities 
Qatar 

Other 
GCC Europe 

North 
America Others Total 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Due to banks and financial 
institutions 6,274,639 2,840,375 - - 806,535  9,921,549

Customers’ current accounts 7,393,621 - - 53 34,514 7,428,188 
Sukuk financing - - 3,542,822 - - 3,542,822
Other liabilities 978,945 - - - - 978,945 
Total liabilities 14,647,205 2,840,375 3,542,822 53 841,049 21,871,504 

Equity of investment account 
holders  31,173,931 67 - 5,961 37,722 31,217,681 

Total liabilities and equity of 
investment account holders 45,821,136 2,840,442 3,542,822 6,014 878,771 53,089,185 

33 BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to the shareholders of 
the Group by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.  

2022 2021 

Net profit for the year attributable to the shareholders of the Bank 
(QR’000) 1,075,245 1,003,347 

Less: Profit attributable to Sukuk eligible as additional capital 
(note 24)  (108,256) (108,256) 

Profit for EPS computation 966,989 895,091 
Weighted average number of outstanding shares (thousands) 1,513,687 1,513,687 
Basic and diluted earnings per share (QR) 0.64 0.59 

The Board of directors approved the dividend payable to Sukuk eligible as additional capital amounting to QR 
108 million (December 2021: QR 108 million), these dividends pertain to period ended 31 Decmeber 2021 and 
approved in FY 2022 and are reduced from Net Profits to arrive at profit for EPS computation. 

There were no potentially dilutive shares outstanding at any time during the period. Therefore, the diluted earnings 
per share is equal to the basic earnings per share. 

34 CASH AND CASH EQUIVALENTS 

For the purpose of preparing the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise the 
following balances with original maturities of less than three months: 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Cash and balances with Qatar Central Bank (excluding restricted 
QCB reserve account)  725,906 824,104 

Due from banks  1,345,043 5,360,864 
 2,070,949 6,184,968 

The cash reserve with Qatar Central Bank is excluded as it is not used in the day-to-day operations of the Group. 
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35 RELATED PARTIES 

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant 
influence over the other party in making financial and operating decisions. Related parties include the shareholders 
who can control or exercise significant influence over the Group, associates of the Group and entities over which 
the Group and the shareholders (who have the ability to exercise their influence over the Group) exercise 
significant influence, in addition to directors and executive management of the Group.  

The amount outstanding/transactions during the year with members of the Board or the companies in which they 
have significant interests were as follows: 

2022 2021 

Associate 
companies 

Board 
of 

Directors 

Sharholders 
and 

others 
Associate 

Companies 

Board 
of 

Directors 

Sharholder
s and 
others 

QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 QR’000 

Assets: 
Financing assets 53 1,248,400 2,393 31 594,254 3,006,374 
Equity of investment 

account holders 21,329 282,882 6,677 14,840 275,213 729,930 
Off balance sheet items: 
Contingent liabilities, 

guarantees and other 
commitments  314 8,452 133,730 72 13,283 267,317 

Consolidated statement of 
income items: 

Income from financing assets - 57,176 477 279 22,015 112,205 
Profit paid on deposits 443 6,083 448 411 3,726 11,010 
Board remunerations -  15,042 - - 14,206 - 

Transactions with key mangement personnel 

Key management personnel with the Group during the year as follows: 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Mortgage and other secured financing 2,554 620 
Credit cards 176 242 

2,730 862 

Key management personnel compensation for the year comprised: 

2022 2021 
QR’000 QR’000 

Short-term benefits 14,730 14,209 
Long-term benefits 1,372 1,318 

16,102 15,527 

36 ZAKAH 

Zakah is directly borne by the shareholders. The Group does not collect or pay Zakah on behalf of its shareholders 
in accordance with the Articles of Association. 
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37 SHARI’A SUPERVISORY BOARD 

The Shari’a Supervisory Board of the Group consists of 3 scholars who are specialized in Shari’a principles and 
they ensure the Group’s compliance with general Islamic principles and work in accordance with the issued 
Fatwas and guiding rules. The Board’s review includes examining the evidence related to documents and 
procedures adopted by the Group in order to ensure that its activities are according to the principles of Islamic 
Shari’a. 

38 SOCIAL AND SPORTS FUNDS APPROPRIATION 

The Group discharges its social responsibilities through donations to charitable causes and organizations when 
profits are reported. The Group has created provisions during the year of 2022 of QR 26,881 which represents 
2.5% (2021: QR 25,083) of net profit as per Law No.13 for year 2008 and explanatory notes issued for year 2010. 
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