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مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة   حول   تقرير 
 إلى مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع. 

مقدمة 

ركاته قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لبنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع. )"الشركة األم"( وش  لقد 

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي  و  الموحد المختصر  المرحلي  و بيان الدخل  2021 مارس  31التابعة )معاً "المجموعة"( كما في 

التفسيرات  باإلضافة إلى المنتهية في ذلك التاريخ  أشهر  الثالثة عن فترة  المرحلي الموحد المختصر  التدفقات النقدية بيان  و  الموحد المختصر 

المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  المختصرة  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن . األخرى  المتممة 

إبداء  في  مسؤوليتنا  وتنحصر  . ة المعدلة من جانب مصرف قطر المركزي اإلسالمي  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة 

 . بها   قمنا   التي   المراجعة   عملية   على   اعتمادا   المختصرة   الموحدة   المرحلية   المالية   المعلومات   هذه   حول   استنتاج 

نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل   -  2410أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم لقد 

للمنشأة". وتشتمل عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على االستفسار عن األمور المالية والمحاسبية خاصة من األفراد المسؤولين 

ءات التحليل المالي وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق  وتطبيق إجرا

ن والتي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية. وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم الكتشاف جميع النقاط الجوهرية التي يمك

 التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي التدقيق. اكتشافها أثناء عملية 

النتيجة 

م إعدادها  استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يت 

المعدلة من   الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةمن كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية 

 .   جانب مصرف قطر المركزي 

 فرع قطر   -عن برايس ووترهاوس كوبرز  
120155سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 

 وليد تهتموني
370مراقبي الحسابات رقم  سجل 

 قطر   دولة الدوحة،
2021ابريل   27
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مارس  31

 

 

 

 

 إيضاحات

2021 
 )غير مدققة(

  ألف لاير قطري

2020 
 )غير مدققة(

 ألف لاير قطري

 

      

  486,279   471,094  إيرادات أنشطة التمويل

  130,205   84,293  اإلستثمار أنشطةصافي إيرادات 

  616,484   555,387  إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

      

  64,047   64,476  إيرادات رسوم وعموالت

  (23,238)  (12,500)  مصروفات رسوم وعموالت

  40,809   51,976  وعموالتصافي إيرادات رسوم 

      

  12,659   7,127  ربح عمليات النقد األجنبي

  (13,744)  (3,961)  الحصة من نتائج شركات زميلة

  656,208   610,529  إجمالي الدخل

      

  (42,621)   (40,367)  تكاليف الموظفيـن

  (8,996)   (9,861)  استهالك وإطفاء

  (35,885)   (32,213)   أخرىمصروفات 

  (81,591)   (43,356)   مصروفات تمويل

  (169,093)   (125,797)  إجمالي المصروفات

      

  2,730  (89) 5 انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك عكس/)خسائر(صافي

  (7,647)  1,035 7 ماليةاالنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق  )خسائر( /عكس صافي

  (58,272)  (18,102) 6 صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

  -  (53,550)  شركة زميلةفي  االستثمار القيمة من انخفاض خسائر صافي

التي  بيان المركز الماليخسائرانخفاض القيمة من التعرضات خارج  صافي

 (2,624) 19 االئتمانتخضع لمخاطر 

 

(8,281) 

 

  415,645   411,402  صافي ربح الفترة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار

  (148,581)  (130,684)  العائد على أصحاب حسابات االستثمار من األرباح

  267,064   280,718  صافي ربح الفترة

 0.19 17 للسهم(العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري 

 

0.18 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 1ر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة يإن تقر 



   قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع(  بنك

 الموحد المختصر المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2021 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 
 جزءا ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 23إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  رأس المال  

احتياطي 

  احتياطي مخاطر  قانوني

احتياطي 

  القيمة العادلة

احتياطيات 

  أرباح مدورة  أخرى

حقوق إجمالي 

الملكية العائدة 

  لمساهمي البنك

صكوك مؤهلة 

رأس مال ك

  إضافي

 اجمالي حقوق

 الملكية

 إيضاح 

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

  قطري

ألف لاير 

  قطري

ألف لاير 

  قطري

ألف لاير 

  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

  قطري

 ألف لاير

 قطري

                   

 8,323,636  2,092,450  6,231,186  1,433,103  79,554  1,651    750,831   2,452,360   1,513,687  )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في 

 146  -   146  -  -   146  -  -  -  حركة احتياطي القيمة العادلة

 280,718  -  280,718  280,718  -  -  -  -  -  صافي ربح الفترة

                   

 280,864  -  280,864  280,718  -  146  -  -  -  إجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها للفترة 

  (491,948)  -   (491,948)   (491,948)  -  -  -  -  - 15 أرباح نقدية موزعة على المساهمين

 (108,257)  -  (108,257)   (108,257)  -  -  -  -  - 71 إضافي كأدوات رأس مال مؤهلةأرباح على صكوك 

 -  -  -  980  (980)  -  -  -  - 14 صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 8,004,295   2,092,450  5,911,845  1,114,596  78,574  1,797  750,831  2,452,360  1,513,687  ) مدقق غير( 2021مارس  31الرصيد في 

                   

 8,160,159  2,092,450  6,067,709  1,351,260  79,553  866  669,983  2,452,360  1,513,687  )مدقق( 2020يناير  1الرصيد كما في 

 (921)  -  (921)  -  -  (921)  -  -  -  حركة احتياطي القيمة العادلة

 267,064  -  267,064  267,064  -  -  -  -  -  صافي ربح الفترة

                   

  266,143  -  266,143   267,064  -  (921)  -  -  -  إجمالي اإليرادات والمصروفات المعترف بها للفترة 

51 نقدية موزعة على المساهمين أرباح  -  -  -  -  -  (643,317)  (643,317)  -  (643,317) 

 عتماد أرباح على صكوك مؤهلة كأدوات رأس مالا

 إضافي

17 -  -  -  -  -  (55,000)  (55,000)  -  (55,000) 

 (26,628)  -  (26,628)  (26,628)  -  -  -  -  -  تخصيصات الصندوق االجتماعي و الرياضي

 -  -  -  1,062  (1,062)  -  -  -  - 14  صافي الحركة في االحتياطيات األخرى

 7,701,357  2,092,450   5,608,907  894,441  78,491  (55)  669,983  2,452,360  1,513,687  )مدقق غير( 2020مارس  31الرصيد في 

                   

                   

 

 

 

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( 
 الموحد المختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية

 2021مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

1الحسابات المستقل مدرج في الصفحة إن تقرير مراقب    
 من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جزءا ال يتجزأ 23إلى  1المرفقة  اإليضاحاتتشكل 
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 مارس   31في  أشهر المنتهية    الثالثة   لفترة   

  2021  2020 
(مدققةغير ) إيضاحات  (مدققةغير )    

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  267,064   280,718  صافي ربح الفترة

     تعديالت للبنود التالية:

  58,272   18,102  صافي خسائرانخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

 7,647  (1,035)  خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية /(عكس)صافي

صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان المركز المالي التي 

  8,281   2,624  تخضع لمخاطر االئتمان

 (2,730)   89  القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك انخفاض( عكس)/خسائرصافي 

 -  53,550  االستثمار في الشركات الزميلة خسائرصافي انخفاض 

  4,564  1,282  زميلة شركات في استثمار ترجمة عند أجنبية عمالت خسائر تقييم صافي

 16,022   14,830  إستهالك وإطفاء

 (28,872)   (3,815)  مالية أوراق في استثمارات بيع من ربحصافي 

 (694)   (438)  األرباحإيرادات توزيعات 

 13,744   3,962  حصة من نتائج شركات زميلةال

 1,272  721  إطفاء صكوك

 822  770  مكافآت نهاية خدمة للموظفين

 345,392  371,360  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     

     تغيرات رأس المال العامل:

 (111,636)   (43,716)  االحتياطي لدى مصرف قطر المركزي حساب 

 (422,412)   1,695,751  أرصدة مستحقة من البنوك

 (1,523,203)   (1,527,988)  موجودات تمويلية

 13,954   79,464  موجودات أخرى

 (1,427,548)   (663,656)  أرصدة مستحقة إلى بنوك والمؤسسات المالية

 1,061,889   197,719  العمالء الجاريةحسابات 

 16,478  (18,642)  مطلوبات أخرى

  90,292  (2,047,086) 

 (1,380)   (1,059)  مكافآت مدفوعة لنهاية الخدمة للموظفين

 (2,048,466)   89,233  األنشطة التشغيلية )في المستخدمة/(من  الناتجة صافي التدفقات النقدية

     

     االستثمارية األنشطةالتدفقات النقدية من 

 (475,929)  -  شراء استثمارات مالية

 498,320   9,019  متحصالت من بيع/استرداد استثمارات مالية

 (45,684)  -  اضافات في مساهمات في شركات زميلة

 (1,721)   (1,367)  شراء موجودات ثابتة

 (3,272)  -  شراء موجودات غير ملموسة

 980  980  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 694  438  توزيعات أرباح مستلمة

 األنشطة )في المستخدمة/(من  الناتجة النقدية صافي التدفقات النقدية

 االستثمارية

 
9,070 

 
(26,612) 

     

     التمويليّة األنشطةالتدفقات النقدية من 

 4,052,251   1,627,527  اصحاب حسابات اإلستثمارالتغير في حقوق 

نأرباح نقدية موزعة على المساهمي   (442,383)   (601,880) 

 3,450,371   1,185,144  األنشطة التمويلّيةمن  الناتجةصافي التدفقات النقدية 

     

 1,375,293   1,283,447  في النقد وما في حكمه زيادةال صافي

 يناير  1النقد وما في حكمه في 

 

 5,414,972   4,653,605 

 6,028,898   6,698,419 18 ملرس 31النقد وما في حكمه في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   1

 

. ويمارس البنك نشاطه من 1990لسنة  52مساهمة قطرية بموجب المرسوم األميري رقم )"البنك"( كشركة )ش.م.ق.ع( تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

 فرعا محليا. إن أسهم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر. عشر و خمسة خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع حمد الكبير بالدوحة

 

 .664الدوحة، دولة قطر، صندوق بريد . وعنوانه المسجل هو 13023إن رقم السجل التجاري للبنك هو 

 

ذات الغرض الخاص )معا "المجموعة"( بعد استبعاد المعامالت التالية    تهاوشركالمالية للبنك    المعلوماتالمالية المرحلية الموحدة المختصرة    المعلوماتتتضمن  

 واألرصدة بين شركات المجموعة:

 

 بلد التأسيس 
 رأس المال

 ألف لایر قطري
 أنشطة األعمال

  ةالرئيسي

 الفعلية الملكية نسبة

 2020مارس  31 2021مارس  31
 - - إصدار صكوك - جزر كايمان المحدودة شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي

بنك قطر الدولي  شركة صكوك رأس المال اإلضافي

 - - إصدار صكوك - جزر كايمان اإلسالمي المحدودة

 

 إيضاح:
في جزر  تأسست شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة و شركة صكوك رأس المال اإلضافي بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة ( 1)

 الكايمن كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بغرض إصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.

 

واألنشطة التمويلية واالستثمارية وفقا للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية كما يتم تحديدها من قبل يعمل البنك في الخدمات المصرفية 

 هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي.

 

بقرار من مجلس  2021مارس  31جموعة للفترة المنتهية في المالية المرحلية الموحدة المختصرة غير المدققة للم المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 

 .2021ابريل  27  بتاريخ اإلدارة

 

 أسس اإلعداد 2

 

 بيان االلتزام (أ)

 

التي اصدرت من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات  (FAS) "وفقا "لمعيار المحاسبة المالية المرحلية الموحدة المختصرةالمعلومات المالية تم اعداد 

)تاريخ   2020أبريل    29بتاريخ    13/2020رقم.    مصرف قطر المركزياعتمدت المجموعة تعميم   .مصرف قطر المركزيالمالية االسالمية كما تعدلت من  

انخفاض القيمة وخسائر االئتمان  30األسهم واألدوات المماثلة و رقم "االستثمار في الصكوك و 33التنفيذ( الذي يعدل متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 

األدوات المالية" النخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية "، 9(IFRS) وااللتزامات المرهقة" ، ويتطلب من البنوك اتباع معايير التقارير المالية الدولية

لذلك ، قامت المجموعة بتطبيق التعميم اعتباًرا من تاريخ السريان وتم تطبيق التغييرات على السياسات  المقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. وفقًا

اردة من المعايير الدولية المحاسبية بأثر مستقبلي من قبل المجموعة. بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة الدولية ، تستخدم المجموعة اإلرشادات الو

 وعةللمجم  المرحلية الموحدة المختصرةالمعلومات المالية  تم اعداد  قارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. وفقًا لذلك ،  إلعداد الت

 .""التقارير المالية المرحلية - 34وفقًا لإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

لى المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالبيانات المالية السنوية الموحدة؛ ويتعين قراءتها جنبا إ المعلوماتال تشمل 

الية المرحلية الم المعلومات. تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 2020 ديسمبر 31ة للمجموعة كما في جنب مع البيانات المالية السنوية الموحد

، باستثناء التغيرات في 2020  ديسمبر  31الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

أشهر  الثالثةة. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة المالية المرحلية الموحدة المختصر المعلوماتهذه  من .د(2)باإليضاح رقم المذكورة السياسات المحاسبية 

 . 2021 ديسمبر 31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  ال تعبر بالضرورة عن 2021مارس  31المنتهية في 

 

 وأهداف األساسية األخرى لحاالت عدم التأكد من التقديراألحكام الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر إن 

 . 2020 ديسمبر 31هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في   وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة

 

 أساس القياس (ب)

 

مة المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المصنفة كاستثمارات بالقي المعلوماتتم إعداد 

 العادلة من خالل حقوق الملكية واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
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 أساس اإلعداد )تتمة( 2
 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)

 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لدى البنك. وفيما عدا ما تمت اإلشارة إليه  المعلوماتيتم عرض 

 المالية المرحلية الموحدة المختصرة إلى أقرب ألف لاير قطري. المعلوماتبخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة في 

 

 2021يناير  1ت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة وسارية ابتداء من معايير وتعديال (د)

 

 إجارة - 32المعيار المحاسبي المالي رقم 
 

 32. يحسن معيار المحاسبة المالية رقم 2019في عام  32أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 
. ويهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ 1997اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك التي صدرت أصالً في عام  - 8المعيار المحاسبي المالي ويحل محل 

من  ، في كللتصنيف المعامالت من نوع اإلجارة واالعتراف بها وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ، بما في ذلك أشكالها المختلفة التي تدخلها المؤسسة 
 صفة المؤجر والمستأجر.

 

 احتياطيات المخاطر- 35المعيار المحاسبي المالي رقم 
 

. ويحل هذا المعيار 2018"احتياطيات المخاطر في عام  35أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعيار المحاسبي المالي رقم 
االنخفاض في القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باإللتزامات" محل المعيار المحاسبي المالي رقم "  30إلى جانب المعيار المحاسبي المالي رقم 

 السابق "المخصصات واالحتياطيات". ولم يكن لهذا المعيار أي تأثير مادي عند تطبيقه. 11
 

فة التي يواجهها الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية الحتياطيات المخاطر التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر المختل
د المعيار المبادئ أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرون الذين يجنون الربح ويتكبدون الخسارة، من المؤسسات المالية اإلسالمية )"المؤسسات"(. يحد

طر كافية لحماية المحاسبية الحتياطيات المخاطر بما يتماشى مع أفضل ممارسات التقارير المالية وإدارة المخاطر. يشجع المعيار االحتفاظ باحتياطيات مخا
االستثمار في األسهم، وكذلك معدل مصالح أصحاب المصلحة في الربح والخسارة خاصة ضد المخاطر المختلفة بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق و

 مخاطر العائد بما في ذلك المخاطر التجارية المحولة لحاملي حقوق الملكية. 
 

 2021يناير  1معايير وتعديالت على المعايير وتفسيرات جديدة صادرة ولكنها ليست سارية المفعول اعتبارا من  (أ)
 

 وتحوط""وعد وخيار  38معيار المحاسبة المالي رقم 
 

. والهدف من هذا 2020"وعد وخيار وتحوط" في عام  38أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالي رقم 
ع الشريعة اإلسالمية المعيارهو وصف مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المناسبة لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بترتيبات الوعد المتوافقة م

والتي عادة ما الوعد والخيار والتحوط للمؤسسات المالية اإلسالمية. باإلضافة إلى ذلك، يهدف هذا المعيار إلى تقديم مبادئ محاسبية لمعامالت التحوط 
 تستند إلى الوعد أو الخيار، أو سلسلة أو مزيج منهما. 

 
 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1دأ في أو بعد يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تب

 
 تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير هذا المعيار. وسوف تقوم المجموعة بتطبيق هذا المعيار الجديد في تاريخ سريانه.

 

 

، ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل البنك. 2021س مار 31لقد تم نشر بعض المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة التي ليست إلزامية لفترات التقرير 
 مستقبلية المتوقعة.ويتم حاليًا تقييم هذه المعايير من قبل إدارة البنك للنظر في أي تأثير على فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى معامالتها ال

 
 
 معلومات القطاع 3

 

خدمات مختلفة، المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية، كما هو موضح أدناه، وهي تمثل األقسام االستراتيجية للمجموعة. تقدم القطاعات االستراتيجية منتجات ولدى  

ارة المجموعة بمراجعة تقارير وتدار بشكل منفصل بناًء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. وبالنسبة لكل من القطاعات االستراتيجية تقوم لجنة إد

اإلدارة الداخلية لكل قطاع استراتيجي بشكل شهري. يشرح الملخص التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه تقارير في المجموعة:
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 )تتمة( معلومات القطاع 3

 

الشركات، والمؤسسات من عمالء التتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع  الخدمات المصرفية للشركات

 الحكومية وشبه الحكومية وعمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

 تتضمن التمويالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع العمالء األفراد.  الخدمات المصرفية لألفراد

وإصدار الصكوك  القروضأنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل تتولى  الخزينة واالستثمارات

واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع 

 وصكوك الشركات والحكومة. قصيرة األجل
 

 المجموعة. لدىاألنشطة التجارية وأنشطة تمويل الشركات على ية األنشطة االستثمار تشتمل

 

يقاس األداء بناًء على ربح القطاع ونمو الموجودات والمطلوبات والتي يتم إدراجها  تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع.

األكثر  الموجودات والمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات هيفي تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها لجنة 

 ً  تقييم نتائج قطاعات معينة.ب ارتباطا
 

 

الخدمات 
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري (غير مدققة)2021مارس  31أشهر المنتهية  الثالثة

        إيرادات خارجية:

  555,387   84,294   193,510   277,583 اجمالي ايردات انشطة التمويل و اإلستثمار

  51,976  -   21,158   30,818 صافي إيرادات رسوم وعموالت

  7,127   7,127  -  - األجنبيربح عمليات النقد 

  (3,961)   (3,961)  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة

  610,529   87,460   214,668   308,401 إيراد القطاع يإجمال

        
  (89)   (89)  -  - انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من البنوكخسائرصافي 

 1,035  1,035  -  - االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية عكسصافي 

  (18,102)  -  (7,862)   (10,240) صافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات التمويلية

 (53,550)  (53,550)  -  - شركة زميلةاالستثمار في  القيمة من انخفاض خسائر صافي

التعرضات خارج بيان صافي خسائر انخفاض القيمة من 

  (2,624)  -  -   (2,624) المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

مصروفات تمويل / العائد على حقوق أصحاب حسابات 

  (174,040)   (43,356)   (82,967)   (47,717) االستثمار من األرباح

  363,159  (8,500)   123,839   247,820 الغير قطاعية القطاع قبل المصروفات ربحصافي 

 

 

الخدمات 
المصرفية 

  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري )غير مدققة(  2020مارس  31 أشهر المنتهية في ةالثالث

        خارجية:إيرادات 

 616,484  130,205  184,139  302,140 اجمالي ايردات انشطة التمويل و اإلستثمار

 40,809  -  11,247  29,562 صافي إيرادات رسوم وعموالت

 12,659  12,659  -  - ربح عمليات النقد األجنبي

 (13,744)  (13,744)  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة

 656,208  129,120  195,386  331,702 إيراد القطاع يإجمال

        
 2,730  2,730  -  - صافي خسائر انخفاض القيمة من أرصدة مستحقة من البنوك

صافي خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق 

 (7,647)  (7,647)  -  - مالية

 (58,272)  -  4,255  (62,527) التمويليةصافي خسائر انخفاض القيمة من الموجودات 

صافي خسائر انخفاض القيمة من التعرضات خارج بيان 

 (8,281)  -  -  (8,281) المركز المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

مصروفات تمويل / العائد على حقوق أصحاب حسابات 

 (230,172)  (81,591)  (85,516)  (63,065) االستثمار من األرباح

 354,566  42,612  114,125  197,829 الغير قطاعية صافي ربح القطاع قبل المصروفات
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 )تتمة( معلومات القطاع  3

 

الخدمات  
المصرفية 
  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري )غير مدققة( 2021مارس  31

        

  59,444,646   17,420,854   12,744,295   29,279,497 موجودات القطاع التي ينبغي اإلفصاح عنها

        

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار التي 

  53,189,390   15,011,527   23,254,066   14,923,797 للقطاع عنها ينبغي اإلفصاح

 

الخدمات  
المصرفية 

  للشركات

الخدمات 
المصرفية 

  لألفراد

 الخزينة
 اإلجمالي  واالستثمارات

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري )مدققة(  2020ديسمبر  31

        

 58,109,072  17,595,166  12,535,061  27,978,845 ينبغي اإلفصاح عنهاموجودات القطاع التي 

        

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار التي 

 52,046,423  15,694,094  22,423,688  13,928,641 للقطاع عنها ينبغي اإلفصاح

 

 تسويات إيرادات وأرباح وموجودات ومطلوبات وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار للقطاع: ةول التالياالجد توضح

 

 أشهر المنتهية في  الثالثه  
 مارس 31

 2021 

 )غير مدققة(
 2020 

 مدققة(غير )
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

    

 354,566   363,157 المصروفاتصافي ربح القطاع الذي ينبغي اإلفصاح عنه قبل توزيع 

 (87,502)  (82,439) مصروفات غير موزعة

 267,064   280,718 للفترةالموحد صافي الربح 

 

 2021مارس  31 

 )غير مدققة(
 2020ديسمبر    31 

 )مدققة(
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

    

    الموجودات

 58,109,072   59,444,646 اإلفصاح عنهاجمالي موجودات القطاعات التي ينبغي إ

 3,204,596  2,857,301 مبالغ غير موزعة أخرى

الموحدة إجمالي الموجودات  62,301,947  61,313,668 

 

    المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 52,046,423   53,189,390 عنها إجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاعات التي ينبغي اإلفصاح

 943,609   1,108,262 مبالغ غير موزعة أخرى

 52,990,032   54,297,652  لمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارل الموحد جمالياإل
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  4

 

 يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:

 

 

لعادلة من االقيمة 
 خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكية

 

 التكلفة المطفأة

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
)غير   2021مارس  31

 قطري  لاير ألف  مدققة(
 

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري 
 

 ألف لاير قطري 

          

نقد وأرصدة لدى مصرف 

 - قطر المركزي
 

- 
 

2,509,579 
 

2,509,579 
 

2,509,579 

 10,406,245  10,406,245  10,406,245     أرصدة مستحقة من البنوك

 42,023,792  42,023,792  42,023,792  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:

 58,432  58,432  -  57,366  1,066 مقاسة بالقيمة العادلة -

 5,830,418  5,793,501  5,793,501  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

موجودات أخرى )باستبعاد 

 - الموجودات غير المالية(
 

-  202,894  202,894  202,894 

 1,066  57,366  60,936,011  60,994,443  61,031,360 

أرصدة مستحقة إلى البنوك 

 - الماليةوالمؤسسات 
 

- 
 

12,464,836 
 

12,464,836 
 

12,464,836 

 8,182,924  8,182,924  8,182,924  -  - حسابات العمالء الجارية

 2,546,691  2,546,691  2,546,691  -  - صكوك تمويل

 1,108,262  1,108,262  1,108,262  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  24,302,713  24,302,713  24,302,713 

 

 

 

القيمة العادلة من 
 خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكية

 

 التكلفة المطفأة

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
)مدققة(  2020ديسمبر 31  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير  

          

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 

 - المركزي

 

- 

 

2,776,420 

 

2,776,420 

 

2,776,420 

 10,508,081  10,508,081  10,508,081  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 40,513,906  40,513,906  40,513,906  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:

 60,968  60,968  -  59,945  1,023 العادلةمقاسة بالقيمة  -

 5,836,443  5,791,195  5,791,195  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

موجودات أخرى )باستبعاد 

 - الموجودات غير المالية(

 

-  290,916  290,916  290,916 

 1,023  59,945  59,880,518  59,941,486  59,986,734 

          

مستحقة إلى البنوك أرصدة 

 - والمؤسسات المالية

 

- 

 

13,128,492 

 

13,128,492 

 

13,128,492 

 7,985,205  7,985,205  7,985,205  -  - حسابات العمالء الجارية

 2,565,602  2,565,602  2,565,602  -  - صكوك تمويل

 943,609  943,609  943,609  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  24,622,908  24,622,908  24,622,908 
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 )تتمة( الماليةالقيمة العادلة وتصنيف األدوات    4

 

 

القيمة العادلة من 
 خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكية

 

 التكلفة المطفأة

 

إجمالي القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
)غير مدققة(   2020مارس  31  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير  

          

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 

 - المركزي

 

- 

 

2,553,319 

 

2,553,319 

 

2,553,319 

 11,245,578  11,245,578  11,245,578  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 38,475,460  38,475,460  38,475,460  -  - موجودات تمويلية

          استثمارات في أوراق مالية:

 71,972  71,972  -  71,709  263 العادلةمقاسة بالقيمة  -

 6,026,559  6,116,233  6,116,233  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

موجودات أخرى )باستبعاد 

 - الموجودات غير المالية(

 

-  189,791  189,791  189,791 

 263  71,709  58,580,381  58,652,353  58,562,679 

          

مستحقة إلى البنوك أرصدة 

 - والمؤسسات المالية

 

- 

 

12,582,269 

 

12,582,269 

 

12,582,269 

 7,485,886  7,485,886  7,485,886  -  - حسابات العمالء الجارية

 2,544,415  2,544,415  2,544,415  -  - صكوك تمويل

 1,039,393  1,039,393  1,039,393  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  23,651,963  23,651,963  23,651,963 
 

 تقييم االستثمارات المالية
 

 اس:تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القي
 

 ألدوات مماثلة.: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة 1المستوى  •

: أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(.  2المستوى  •

أو مماثلة في تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة 

 أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق.

مدخالت ال : أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم 3المستوى  •

ا استنادا تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمه

 فات بين األدوات.إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختال
 

جموعة بالنسبة لكافة تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم الم

 األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.
 

تقييم  وأساليبافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها تتضمن أساليب التقييم ص

في  أخرى مستخدمة وأساليبخالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان  أسعار ربحأخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم 

وارتباطاتها. تقدير معدالت الخصم وأسعار الصكوك واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار 

من الممكن تحديده من قبل المشاركين   إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي والذي كان

 .بحتةفي السوق وفق معاملة تجارية 
 

 تصنيف االستثمارات المالية
 

دلة الذي يصنف فيه قياس يحلل الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة وفق مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العا

 العادلة:القيمة 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

 جوهريةمدخالت 
 ةمالحظلل قابلة

 (2)المستوى 

جوهرية مدخالت 
 ةالحظغير قابلة للم
 اإلجمالي (3)المستوى 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري    )غير مدققة( 2021مارس  31

ملكية مدرجة ومصنفة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 1,066 - - 1,066  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ملكية مدرجة ومصنفة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 16,590 - -  16,590  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ملكية غير مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 40,644 40,644 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
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 )تتمة( القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية 4

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

جوهريةمدخالت   
قابلة للمالحظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية 
غير قابلة للمالحظة 

 اإلجمالي (3)المستوى 
)مدققة( 2020ديسمبر 31  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
ملكية مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 1,023 - - 1,023  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ملكية مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 19,405 - - 19,405  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ملكية غير مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 40,408 40,408 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 

 

 قياس القيمة العادلة باستخدام 

 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 (1)المستوى 

جوهريةمدخالت   
قابلة للمالحظة 

 (2)المستوى 

مدخالت جوهرية 
غير قابلة للمالحظة 

 اإلجمالي (3)المستوى 
)غير مدققة(2020مارس  31  ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  
مدرجة ومصنفة ملكية الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 263 - - 263  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ملكية مدرجة ومصنفة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 31,261 - - 31,261  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ملكية غير مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 40,317 40,317 - -  ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 

 . 2020ديسمبر  31و السنة المنتهية  في  2020و   2021مارس  31خالل الفترتين المنتهيتين في  2و  1يتم القيام بأي تحويالت بين المستويين  لم

 

 

 أرصدة مستحقة من البنوك 5

 

 وفقا للنوع •

 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2020مارس  31 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

 6,282,509   1,854,008  650,372 ودائع مضاربة 

 4,684,452   8,442,603   9,369,681 أرصده المرابحة في السلع والمعادن

 202,191   165,315   330,394 حسابات جارية

 79,632   46,928   56,660 أرباح مستحقة

 10,407,107  10,508,854  11,248,784 

      

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة مستحقة من 
  (773)  (862) (2و  1)المرحلة البنوك 

 

(3,206) 

 11,245,578   10,508,081  10,406,245 اإلجمالي
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 الموجودات التمويلية 6
 

 وفقا للنوع •

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 32,473,601   33,567,830   34,802,120 مرابحة ومساومة 

 6,248,291   6,672,589   6,780,592 إجارة منتهية بالتمليك 

 381,112   333,135   343,364 استصناع 

 1,010,578   1,513,425   1,585,618 مضاربة

 610   603   596 مشاركة

 268,083   343,136  405,851 أخرى

 434,158   315,024   334,419 أرباح مستحقة

 40,816,433   42,745,742   44,252,560 الموجودات التمويليةإجمالي 
 

 
 

   

 (1,567,150)   (1,363,908)  (1,338,216) يخصم: أرباح مؤجلة

 (298,326)  (374,781)  (376,103) (2و  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة           

 (430,603)  (457,608)  (474,755) (3)المرحلة   مخصص االنخفاض في القيمة          

 (44,894)   (35,539)   (39,694) المعلقة األرباح         

 38,475,460  40,513,906  42,023,792 صافي الموجودات التمويلية
 

 

 

لاير  مليون  199: 2020 مارس 31)  2021 مارس  31لاير قطري كما في   مليون174  ما قيمتهإجمالي القيمة الدفترية لعقود االستصناع قيد التنفيذ بلغت 

 مليون لاير قطري(. 150: 2020ديسمبر  31 ،  قطري
 

، قام البنك بشطب الديون المعدومة المرصود لها مخصص بالكامل بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي الفترةخالل 

 (. لاير قطري مليون 73: 2020ديسمبر  31،  لاير قطري الف 228: 2020 مارس 31) 2021 مارس 31لاير قطري كما في  الف 568 بمبلغ
 

ً منها ، موجودات التمويل غير منتظمة السدادبلغ إجمالي  من إجمالي  %1.57لاير قطري والذي يمثل  مليون 673ما قيمته  ، المؤجلة االرباح مطروحا

 .(%1.56مليون لاير قطري و الذي يمثل   646 :2020 ديسمبر 31) 2021مارس  31موجودات التمويل كما في 
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 استثمارات في أوراق مالية 7

 

 وفقا للنوع •

 

 )غير مدققة(  2020 مارس  31  )مدققة(  2020ديسمبر  31  غير مدققة() 2021مارس  31 

 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 
 ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
 ألف لاير 

 قطري
 

 ألف لاير
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

 ألف لاير 
 قطري

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة 
  من خالل بيان الدخل

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 263  -  263  1,023  -   1,023  1,066  -  1,066 استثمارات حقوق الملكية -

 1,066  -  1,066  1,023   -  1,023  263  -  263 

                  

استثمارات الدين المصنفة بالتكلفة 
  المطفأة

 

 

 

         

 

 

 

 

 صكوك حكومة قطر -
679,342  3,545,000  4,224,342  680,737  3,545,000  4,225,737  685,005  3,795,000  4,480,005 

 1,587,580  -  1,587,580  1,522,332  -  1,522,332  1,523,004  -  1,523,004 ذات معدل ثابت -

 58,167  35,850  22,317   50,421   29,484   20,937   52,415   34,572   17,843 أرباح مستحقة -

مخصص الخسائر االئتمانية  -

 (9,519)  -  (9,519)   (7,295)  -   (7,295)   (6,260)  -   (6,260) (2و  1المتوقعة )المرحلة 

 2,213,929  3,579,572  5,793,501  2,216,711  3,574,484  5,791,195  2,285,383  3,830,850  6,116,233 

                  

استثمارات في أدوات حقوق ملكية 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 71,577  40,317  31,260  59,813   40,408   19,405  57,234  40,644   16,590 حقوق الملكية

 132  132  -  132  132  -  132  132  - أرباح مستحقة

             

 6,188,205  3,871,299  2,316,906   5,852,163   3,615,024   2,237,139  5,851,933  3,620,348  2,231,585 جمالياإل

 
 

  (. لاير قطري  مليار 3.4 :2020مارس  31قطري ) لاير مليار 1.9 قيمته ما الشراء إعادة اتفاقيات بموجب المرهونة المالية األوراق في لالستثمارات الدفترية القيمة تبلغ
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 أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية 8

 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2021 مارس 31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

 12,334,041   12,858,409   12,191,366 ذمم وكالة دائنة

 219,580  270,083  261,071 حسابات جارية

 28,648  -   12,399 الدفع أرباح مستحقة

 12,582,269   13,128,492  12,464,836 اإلجمالي

 

( وتحمل سنوات  3إلى    ايام  4:  2020ديسمبر    31)  واتسن 3  إلى   يوم تشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العديد من التسهيالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بين

ً  % 3.12 -%  0.02: 2020ديسمبر  31)سنوياً  %2.938 - %0.02 معدالت ربح  (.سنويا

 
 صكوك تمويل 9

 

 نسبة الربح التصنيف

 أرباح مستحقة
 ألف لایر قطري

 المبلغ المصدر
 األداة تاريخ االصدار ألف لایر قطري

      

A2 4.2% 4,985 1,820,750  2024 الدولي اإلسالمي صكوك بنك قطر 2019مارس 

A2 3.1% 63 728,300  2022 الدولي اإلسالمي صكوك بنك قطر 2019اكتوبر 

       

 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار 10

 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير  

      

 22,427,427  21,282,046  21,837,278 حسابات ألجل

 6,427,901   7,082,083  8,154,378 حسابات توفير

 29,991,656  28,364,129  28,855,328 

 (100)  2,995  3,283 حصة في احتياطي القيمة العادلة

 28,855,228  28,367,124  29,994,939 اإلجمالي

 

 .2020 مارس 31و 2020ديسبمر  31، 2021مارس  31مقيدة كما في  غيرجميع أرصدة أصحاب حسابات االستثمار 

 

 رأس المال 11

 

 عدد األسهم )باآلالف( 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2021مارس  31 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير  
      

 1,513,687  1,513,687  1,513,687 رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*

 

 1,514: 2020واحدا ) لاير قطري قدرها بقيمة اسميةمليون سهم  1,514لاير قطري ويضم  مليون 1,514يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

 رياالت قطرية لكل منها(. 1مليون سهم بقيمة اسمية  1,514ويضم  لاير قطري مليون

 

 االحتياطي القانوني 12

 

% من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني 10كما تم تعديله، يحول  2012لسنة  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

 2015لسنة  11ت التجارية القطري رقم % من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركا100مساويا 

% من رأس المال 100وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أي مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد عن 

المدفوع.
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 احتياطي المخاطر 13

 

شتراط حد وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل لكل من القطاعين العام والخاص با

قة. التمويل المقدم % من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعل  2,5بنسبة  أدنى  

المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. سوف يتم تدعيم احتياطي المخاطر حسب   إلى/ أو المضمون من قبل وزارة

 التعليمات الجديدة من مصرف قطر المركزي والمتعلقة بتطبيق منهج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 

 تياطيات أخرىاح 14

 

 تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح النقدية المستلمة.

 

 التغيرات في الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي:

 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2021مارس  31 
 (غير مدققة)  )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

 79,553  79,553  79,554 يناير 1الرصيد في 

 -  (980)  (980) السنة خالل الفترة /  الزميلة للشركات الموزعة غير األرباحإضافة: 

 (980)  -  - يخصم: توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (82)  981  - يخصم: ربح شركة زميلة معترف به

 78,491  79,554  78,574 اإلجمالي

 
 أرباح نقدية موزعة على المساهمين 15

 

: 2019مليون لایر قطري ) 492٪ من رأس المال المدفوع والبالغ 32.5، وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2021مارس  17في 
 مليون لایر قطري(. 643٪ من رأس المال المدفوع والبالغ 42.5

 

 صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي 16

 

مليار لایر قطري. هذه الصكوك غير  1صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بمبلغ قامت المجموعة بإصدار  ، 2016خالل عام 
حال التجديد. مضمونة كما أن توزيعات األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنويا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على أن يتم مراجعته في  

دفع األرباح كما أن أصحاب الصكوك ليس لهم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. هذه الصكوك ليس لها تاريخ استحقاق   يكون للمجموعة الحق في عدم
ه التوزيعات. ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية. في السنوات السابقة، كان يتم االعتراف باستحقاق توزيعات األرباح على الصكوك في السنة المتعلقة بهذ

قامت اإلدارة بتغيير السياسة المحاسبية لالعتراف بتوزيعات أرباح الصكوك بحيث يتم االعتراف بها كتخفيض   .مع سياسة البنك في توزيع األرباحوبما يتفق  

 .لحقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من قبل مساهمي البنك
 

مليون دوالر أمريكي مدرجة في بورصة   300ة كرأس مال إضافي للمجموعة بمبلغ  ، أصدرت المجموعة صكوك دائمة وغير مضمونة، مؤهل2019في عام  

 ً . كما يحق للمجموعة عدم دفع أرباح لهذه الصكوك، ولن يكون بنك قطر الدولي اإلسالمي لقرار لندن. إن دفع األرباح لهذه الصكوك غير تراكمي، ويتم وفقا

ً الدفع. يكون لمعدل الربح المطبق تاريخ إعادة ضبط وفقلحملة الصكوك حق المطالبة فيما يتعلق بعدم   . ليس للصكوك تاريخ رةلشروط اتفاقية الصكوك المصد  ا

 استحقاق ثابت. صنفت المجموعة الصكوك ضمن حقوق ملكية.

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم 17

 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستحقة خالل الفترة.يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة صافي األرباح للفترة على 

 

 أشهر المنتهية في  ة للثالث 
  مارس  31

 2021 

  )غير مدققة(

2020 

 )غير مدققة(
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 267,064   280,718 لفترة االبنك في صافي ربح  یحصة مساهم

 1,513,687  1,513,687 (11)ايضاح   خالل الفترة القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.18  0.19 عائد السهم األساسي )لاير قطري(

 

أسهم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة. وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سهم تعادل األرباح األساسية لكل سهم. ال توجد
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 النقد وما في حكمه 18

 

 كالتالي: أقل من ثالثة أشهرلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على أرصدة بتواريخ استحقاق أصلية 

 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر  31  2021مارس  31 

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

      

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي )بعد استبعاد  حساب احتياطي 

 893,892  1,051,035   740,478 مصرف قطر المركزي المقيد(

 5,135,006  4,363,937   5,957,941 أرصدة مستحقة من البنوك

 6,698,419   5,414,972  6,028,898 

 

  .في العمليات اليومية للمجموعة وذلك لعدم استخدامهتم استثناء االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي 

 

 وااللتزامات المحتملةالمطلوبات  19

 

 وفقا للنوع •

 

 2020 مارس 31  2020ديسمبر    31  2021مارس  31 

 )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

      المطلوبات المحتملة

 8,011,597  5,238,530  7,437,867 مستخدمةتسهيالت غير  

 6,285,225  7,127,262  6,721,302 ضمان  خطابات 

 802,031  892,259  951,387 خطابات اعتماد

 7,011  8,013  10,308 أخرى

 15,120,864  13,266,064  15,105,864 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 20

 

العالقة المساهمين الذين لديهم القدرة على  األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذاتتعتبر األطراف بأنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد 

لمجموعة والمساهمين )الذين لديهم القدرة على ممارسة نفوذهم على المجموعة( ممارسة نفوذ هام عليها أو على مساهميها، باإلضافة السيطرة أو لديهم نفوذ هام على المجموعة، والشركات الزميلة للمجموعة، والشركات التي تستطيع ا

 إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية للمجموعة.

 

 الشركات التي يملكون فيها حصصا هامة كما يلي:بلغت األرصدة/ المعامالت خالل الفترة/ السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 

 ( غير مدققة)  2020مارس  31  )مدققة(  2020ديسمبر  31  (غير مدققة) 2021مارس  31 

 

شركات 
  ىأخر  مجلس اإلدارة  زميلة

شركات 
  زميلة

 مجلس 

  ىأخر  اإلدارة

 شركات 

  زميلة

 مجلس 

 ىأخر  اإلدارة

 

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 

  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

 ألف لاير 

 قطري
                  

                  الموجودات

 2,346,147  774,711  7,892  3,147,207  542,045  5,800  3,113,521  589,617   5,651 موجودات تمويلية

                  

حسابات  حقوق الملكية ألصحاب

 143,999  186,549  21,627  662,418  212,449  21,754  511,564  239,659   36,414 االستثمار

                  

                  :المركز الماليبنود خارج 

 53,464  76,781  470  397,630  7,326  912  227,439  7,623   787 مطلوبات محتملة والتزامات أخرى
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( 20

 

  2021مارس  31 أشهر المنتهية في ةللثالث 
 (غير مدققة)

 2020مارس  31أشهر المنتهية  ةللثالث 

 (غير مدققة)

شركات  
 زميلة

مجلس  
 اإلدارة

 

 ىأخر
شركات  

 زميلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 ىأخر
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
ألف لاير  

 قطري
            

          بنود بيان الدخل الموحد:

            

 28,601  8,797  111  29,885   5,745   78 التمويل موجودات من ايرادات

            

أصحاب حسابات االستثمار من حصة 

  2,331   893   123 الربح

 

118  628  220 

 

 بلغت مكافآت كبار المسؤولين خالل الفترة كالتالي:

 

 

 أشهر المنتهية في  للثالثه 
 مارس  31 

 2021  2020   
 ( غير مدققة )   (غير مدققة )  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    

 3,265  3,485 منافع قصيرة األجل

  214  329 منافع طويلة األجل
3,814  3,479 

 

 تنظيميةإفصاحات  21

 

 نسبة كفاية رأس المال

 

ألعمال. يتم إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي ل

اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها أيضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى 

 بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز رأس مال قوي.

 

 بكافة متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا. الفترةلقد التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي خالل 

 

 التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي.  3كفاية رأس المال لدى المجموعة وفقا إلرشادات لجنة بازل  يتم احتساب معدل

 

 :كما يلي ولوائح مصرف قطر المركزي 3بازل  مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب

 

 

 2021مارس  31
  (غير مدققة)

  2020ديسمبر  31
  )مدققة(

  2020مارس  31
 (غير مدققة)

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

 7,401,124   7,373,414   7,688,837                                                   1 المستوى المال رأس شريحة

 327,048   425,828   490,095 2 المستوى المال رأس شريحة

 7,728,172   7,799,242   8,178,932 إجمالي رأس المال التنظيمي
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 )تتمة( إفصاحات تنظيمية 21
 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر
 

 

 2021مارس  31
  )غير مدققة(

  2020ديسمبر  31
  )مدققة(

  2020مارس  31
 )غير مدققة(

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      

 38,401,740   43,541,822   43,155,410 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان

 675,268   691,822   686,504 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق

 2,911,192   2,898,186   3,069,756 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل

 41,988,200   47,131,830   46,911,670 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

 7,728,172   7,799,242  8,178,932 رأس المال النظامي

      

 %12.64  %11.20  %11.89 1نسبة كفاية رأس المال لحقوق الملكية العادية شريحة المستوى 

      

 %18.41  %16.55  %17.38 نسبة كفاية رأس المالإجمالي 
 

مع تعليمات مصرف قطر المركزي. الحد األدنى  تماشيا 2014اعتبارا من األول من يناير  3تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 

 :المطلوب لنسبة كفاية رأس المال كما يلي
 

 

رأس المال 

بدون  األساسي

هامش األمان 

  المتحفظ

رأس المال 

األساسي متضمن 

هامش األمان 

  المتحفظ

شريحة نسبة 

رأس المال 

األولى متضمن 

هامش األمان 

  المتحفظ

شريحة نسبة 

رأس المال األولى 

متضمن الثانية و

هامش األمان 

  المتحفظ

إجمالي رأس 

المال التنظيمي 

هامش  متضمن

األمان المتحفظ و 

هامش البنك ذات 

  التأثير الهام

إجمالي رأس المال 

متضمن هامش األمان 

المتحفظ و هامش البنك 

ذات التأثير الهام و تكلفة 

راس المال من الركيزة 

الثانية وفقا لعملية التقييم 

 الداخلي لكفاية رأس المال

            

2021            

 %17.38  % 17.38  % 17.38  %16.34  % 11.89  % 11.89 الفعلي

 تماشيا   الحد األدنى

 %6 المركزي  مصرف قطر مع 

 

8.50% 

 

10.50% 

 

12.50% 

 

12.50% 

 

13.50% 

            

2020            

 %16.55  %16.55  %16.55  %15.64  %11.20  %11.20 الفعلي

تماشياً مع   األدنىالحد 

 %6 مصرف قطر المركزي 

 

8.50% 

 

10.50% 

 

12.50% 

 

12.50% 

 

13.50% 
 

 

 إدارة المخاطر المالية 22
 

 المالية للتعرضات الخاضعة التعرضات 22.1
 

 :القيمةخسائر االئتمان المتوقعة / خسائر انخفاض وحركة  التعرضات

 

     2021مارس 31 
  

 1المرحلة 
  

 2المرحلة 
  

 3المرحلة 
 

 اإلجمالي
 31  

 2020ديسمبر
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

          

لخسائر اإلتمان تعرضات الخاضعة ال

        المتوقعة 

  

 10,508,854  10,407,107  -  4,698  10,402,409 بنوكأرصدة مستحقة من 

 5,798,489  5,799,761  13,824  182,324  5,603,613 مالية أوراق في استثمارات

 41,381,834  42,914,342  673,280  3,648,456  38,592,606 *الموجودات التمويلية

 13,266,064  15,120,864  13,512  517,026  14,590,326 التعرضات خارج بيان المركز المالي

 69,188,954  4,352,504  700,616  74,242,074  70,955,241 

.المؤجلة االرباح صافي*



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( 
 المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمعلوماتاإليضاحات المتممة 

 2021مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

21 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالية  22

 

 )تتمة( المالية للتعرضات الخاضعة التعرضات 22.1

 
          
 2020 مارس 31  اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

الرصيد االفتتاحي لخسائر االئتمان 

المتوقعة / خسائر انخفاض القيمة كما في 

يناير  1  

 

 

 

 

 

    

 5,936  773  -  4  769  بنوك من مستحقة أرصدة

 5,313  7,295  -  6,068  1,227  مالية أوراق في استثمارات

 670,862  832,389  457,608  210,610  164,171 التمويلية الموجودات

 10,761  107,245  -  7,328  99,917 المالي المركز بيان خارج التعرضات

          المراحل بين التحويالت صافي

 (1)  -  -  -  -  بنوك من مستحقة أرصدة

 -  -  -  -  -  مالية أوراق في استثمارات

 -  928  928  (2,334)  2,334 التمويلية الموجودات

 -  -  -  61  (61) المالي المركز بيان خارج التعرضات

 2,273  (2,273)  928  928  (1) 

 

  

 

  2021 مارس 31

  

  

  
 
 
 

 2020ديسمبر 31  اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 لف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 

 

        التحويالت خالل الفترة /شطب

  

 -  -  -  -  -  بنوك من مستحقة أرصدة

 -  -  -  -  -  مالية أوراق في استثمارات

 -  (441)  (441)  -  - التمويلية الموجودات

 -  -  -  -  - المالي المركز بيان خارج التعرضات

          

          الفترة خالل)عكس(  /التكلفة صافي

 (2,730)  89  -  -  89  بنوك من مستحقة أرصدة

 4,206  (1,035)  -  (1,045)  10  مالية أوراق في استثمارات

 58,272  17,982  16,660  1,825  (503) التمويلية الموجودات

 (2,480)  2,625  -  (995)  3,620 المالي المركز بيان خارج التعرضات

 3,216  (215)  16,660  19,661  57,268 

 

        

  

2020 مارس 31  

الرصيد الختامي لخسائر االئتمان المتوقعة 

 31كما في  -خسائر انخفاض القيمة  /

        2021مارس 

  

 3,206  862  -  4  858  بنوك من مستحقة أرصدة

 9,519  6,260  -  5,023  1,237  مالية أوراق في استثمارات

 728,929  850,858  474,755  210,101  166,002 التمويلية الموجودات

 8,281  109,870  -  6,394  103,476 المالي المركز بيان خارج التعرضات

 271,573  221,522  474,755  967,850  749,935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي )ش.م.ق.ع( 
 المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمعلوماتاإليضاحات المتممة 

 2021مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

23 

 

  19-تأثير كوفيد 23
 

”( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية. كما أثار 19-انتشرت جائحة فيروس كورونا )"كوفيد 

تحفيزية عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على حد سواء، عن تدابير مالية وحالة من  19-كوفيد 

 مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

 

 تخطيط استمرارية األعمال  
 

هذا وقد اتخذت المجموعة   اإلجراءات لضمان سالمة وأمن موظفي المجموعة وخدمة العمالء دون انقطاع.  بعض كثب واتخاذتقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن  

 بحسب ما هو معتاد في سيناريو األعمال االعتيادية.  اواصل المجموعة مقابلة عمالئهتجميع التدابير لضمان الحفاظ على مستويات الخدمات وحل شكاوى العمالء و

 

رة المجموعة المجموعة بانتظام اختبارات الضغط لتقييم مرونة بيان المركز المالي وكفاية رأس المال. ويتم استخدام اختبارات الضغط للنظر في مدى قدتجري 

سعر النفط الخام. هذا وقد  المالي. أما عمليات المجموعة فتتركز جزئياً في االقتصادات التي تعتمد نسبًيا على اعلى تحمل المخاطر وتقديم رؤى حول استقراره

المخاطر الخاصة  شهدت أسعار النفط في نهاية فترة البيانات المالية تقلبات غير مسبوقة. وتراقب المجموعة الوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل ممارسات إدارة

 .19-فيد بها وذلك إلدارة تعطل األعمال، والمحتمل أن يؤثر على العمليات واألداء المالي نتيجة لتفشي كو

 

 تأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعةال

 

وتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة في جميع األوقات. وعلى وجه  30إطار المعيار المحاسبي المالي رقم  ئمةلدى المجموعة حوكمة قوية لضمان مال

)"اللجنة"(. ويترأس اللجنة  9من قبل لجنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  30التحديد، يتم اإلشراف على جميع جوانب إطار المعيار المحاسبي المالي رقم 

من خالل اللجنة، بمراجعة مدى مالءمة مدخالت ومنهجية   ، رئيس قطاع المخاطر بمشاركة رئيس القطاع المالي وأعضاء آخرين. وتقوم المجموعة بشكل مستمر

 فيما يخص الخسائر االئتمانية المتوقعة. 30المعيار المحاسبي المالي رقم 

 

على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم  COVID-19-ـ تواصل المجموعة إيالء اعتبار خاص للتأثير ذي الصلة ل

مرنًا ويتطور بسرعة في هذه المرحلة ، مما يجعل     COVID-19-مؤشرات انخفاض قيمة التعرضات في القطاعات المحتمل تأثرها. بشكل عام ، ال يزال وضع  

يكون لتفشي المرض  من الصعب عكس التأثيرات بشكل موثوق في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة لدينا. على الرغم من ذلك ، وإدراًكا أنه من المتوقع أن

 ادة في احتمالية السيناريو المتشائم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعةتأثير على بيئة االقتصاد الكلي ، فقد قامت المجموعة بتقييم تأثير الزي

 

ير المالية للمجموعة، وهي لقد أخذت المجموعة بعين االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية وغ

 المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك، تبقى األسواق متقلبة وتظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناًء على 

 
 إدارة السيولة

 
 المجموعة تبفعل نقص السيولة في أسواق التمويل األجنبية. وفي هذه البيئة، اتخذ 19-تتعرض البنوك للضغوط العالمية في األسواق والناجمة عن أزمة كوفيد 

بعناية بما في ذلك الخطة الطارئة لمعالجة السيولة. وقد تمثل التركيز األساسي للجنة األصول وااللتزامات لدى المجموعة في  ابالفعل تدابير إلدارة السيولة لديه

 إدارة السيولة.

 
 للبنوك أوعزطر المركزي بتخفيض معدل األرباح ومصرف ق قام. 19-مليار لاير قطري لبرنامج الحد من تأثير كوفيد  75أصدرت حكومة قطر حزمة بقيمة 

 باإلضافة، والمدعومة من خالل اتفافيات اعادة الشراء )ريبو( بمعدل عائد صفري،  المتضررة  للقطاعات  المخفضة  الربح  بمعدالت  جديدة  تسهيالت  بتوفير  المحلية

 اتفافيات اعادة الشراء )ريبو( بمعدل عائد صفريالناشئة عن  الفوائدإلى توفير ضمانات من حكومة قطر للبنوك المحلية بهدف دعم القطاعات المتضررة. تأثير

 يعتبر جوهري.  ال

 

 .2021حتى سبتمبر ، قد شجع مصرف قطر المركزي البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص ذلك إلى باإلضافة

 

خالل مدفوعات   منوالقطاعات التي تضررت بشدة    والمتوسطةيهدف إلى دعم الشركات الصغيرة    والذيبإطالق برنامج لتخصيص ضمانات    الحكومة  تكما قام

 وااليجارات لدى العمالء. إن الجمع بين التدابير المذكورة أعاله من قبل حكومة دولة قطر ومصرف قطر المركزي جنبًا إلى جنب مع اإلدارة  مرافق الخدمات

 .قطاعالسليمة للسيولة من قبل المجموعة سيساعدان على ضمان قدرة المجموعة على تلبية متطلبات الخدمات المصرفية لعمالئها بشكل فعال ودون ان

 

 خسائر انخفاض القيمة من االستثمار في شركة زميلة

 

على حساب التخفيض ش.م.ع.    مكين  إلحدى الشركات الزميلةمليون لاير قطري كمخصص انخفاض في القيمة    54  بتخصيص خالل هذه الفترة، قامت إدارة البنك

 .في التقييم المتوقع لبعض ممتلكات الشركة

 

 المعدلة المالية الموجودات إحتساب

 

من خالل التعميم الصادر  ، المتأثرة للقطاعات الدفعات لتأجيل المحلية البنوكمصرف قطر المركزي  شجع، 19-جائحة كوفيدلألوضاع االقتصادية مابعد  نظراً 

قامت المجموعة بتأجيل الدفعات لبعض عمالء الشركات الصغيرة و المتوسطة و عمالء الشركات الكبرى. إمتثاالً  ، . بناًء على ذلك2020مارس  22في تاريخ 

 ئتمانية.لمتطلبات معايير المحاسبة المالية, ستقوم المجموعة بإطفاء المبلغ المتبقي من األرباح المؤجلة على الفترة المتبقية من التسهيالت اال
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