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 دة المختصرة مالیة المرحلیة الموح مراجعة المعلومات ال   حول   تقریر 
 إلى مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع. 

 مقدمة 

ركاتھ قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لبنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ق.ع. ("الشركة األم") وش  لقد 
المنتھیة في  ر أشھ ر و الثالثة  عن فترة الستة أشھ   الموحد المختصر   المرحلي   و بیان الدخل   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰التابعة (معاً "المجموعة") كما في  

ة ست ال عن فترة  المرحلي الموحد المختصر التدفقات النقدیة بیان  و  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد المختصر و  تاریخ ذلك ال 
المرحلیة   المالیة   المعلومات   ھذه   وعرض   إعداد   عن   مسؤولة   اإلدارة   إن .  األخرى   المتممة   تفسیرات ل ا   باإلضافة إلى في ذلك التاریخ  المنتھیة    أشھر 

ة المعدلة من جانب مصرفاإلسالمی   المالیة   للمؤسسات   والمراجعة   المحاسبة   ھیئة   عن   الصادرة   المالیة   المحاسبة   لمعاییر   وفقا   المختصرة   الموحدة 
المراجعة  عملیة  على  اعتمادا  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  المالیة  المعلومات  ھذه  حول  استنتاج  إبداء  في  مسؤولیتنا  وتنحصر  . قطر المركزي 

 . بھا   قمنا   التي 

 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من خالل مراجع حسابات مستقل   -  ۲٤۱۰لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي للمراجعة رقم 
المالیة والمحاسبیة خاصة من األفراد المسؤولین  تمل عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على االستفسار عن األمور للمنشأة". وتش

وتطبیق إجراءات التحلیل المالي وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملیة المراجعة في نطاقھا عن إجراءات عملیة التدقیق  
شاف جمیع النقاط الجوھریة التي یمكن لتدقیق الدولیة. وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكید الالزم الكت والتي تتم وفقا لمعاییر ا

 اكتشافھا أثناء عملیة التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي التدقیق. 

 النتیجة 

ت المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادھا  مراجعتنا، فإنھ لم یرد إلى علمنا ما یستدعي االعتقاد بأن المعلومااستناداً إلى  
المعدلة من   لنواحي الجوھریة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةافة امن ك

    .جانب مصرف قطر المركزي 

 فرع قطر   -عن برایس ووترھاوس كوبرز  
 ۱۲۰۱٥٥ألسواق المالیة رقم ة قطر لسجل ھیئ 

 ولید تھتموني
 ۳۷۰مراقبي الحسابات رقم  سجل 

 قطر   دولة الدوحة،
 ۲۰۲۱ولیو ی  ۲٦

http://www.pwc.com/me%201




 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 الموحد المختصر المرحلي بیان الدخل

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةثالثة وال لفترة

 ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة جزءا ۲۳إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة 
۳ 

 أشھر المنتھیة في   الثالثة   لفترة 
 یونیو  ۳۰

 أشھر المنتھیة في   الستھ   لفترة 
 یونیو  ۳۰

 إیضاحات

۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)

 ألف لایر قطري

۲۰۲۰ 
 (غیر مدققة)

 لایر قطريألف 

۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)

 ألف لایر قطري

۲۰۲۰ 
 (غیر مدققة)

 ألف لایر قطري

 ۹۰۲٬۲۱٦ ۹٤۹٬۸۷۳ ٤۱٥٬۹۳۷ ٤۷۸٬۷۷۹ ة التمویلت أنشطإیرادا
 ۲۲۷٬۱۹۰ ۱۸۸٬٥۰۰ ۹٦٬۹۸٥ ۱۰٤٬۲۰۷ صافي إیرادات أنشطة اإلستثمار
إجمالي إیرادات أنشطة التمویل 

 ۱٬۱۲۹٬٤۰٦ ۱٬۱۳۸٬۳۷۳ ٥۱۲٬۹۲۲ ٥۸۲٬۹۸٦ واالستثمار

 ۱۲۳٬۸۱٤ ۱٤۰٬٦۲٦ ٥۹٬۷٦۸ ۷٦٬۱٥۰ إیرادات رسوم وعموالت
 (٤۱٬٤۲۹) ) ۲٦٬۸۷۱( (۱۸٬۱۹۲) ) ۱٤٬۳۷۱( مصروفات رسوم وعموالت

 ۸۲٬۳۸٥ ۱۱۳٬۷٥٥ ٤۱٬٥۷٦ ٦۱٬۷۷۹ صافي إیرادات رسوم وعموالت

 ۲۰٬٦۰۳ ۱۸٬٤٥۲ ۷٬۹٤٥ ۱۱٬۳۲٥ ربح عملیات النقد األجنبي
 (۲۰٬۸۰۲) ) ٦٬٥۹۲( (۷٬۰٥۸) ) ۲٬٦۳۱( الحصة من نتائج شركات زمیلة

 ۱٬۲۱۱٬٥۹۲ ۱٬۲٦۳٬۹۸۸ ٥٥٥٬۳۸٥ ٦٥۳٬٤٥۹ إجمالي الدخل

 (۸٥٬۳۷۹) ) ۸۱٬۷۳٤( (٤۲٬۷٥۷) ) ٤۱٬۳٦۷( تكالیف الموظفیـن
 (۱۷٬۹۰۸) ) ۱۷٬٤۷۷( (۸٬۹۱۳) ) ۷٬٦۱٦( استھالك وإطفاء

 (٦٦٬۷٦٤) ) ٦٦٬۱۹۸( (۳۰٬۸۸۰) ) ۳۳٬۹۸٥(  مصروفات أخرى
 (۱۲۸٬٥۳٥) ) ۸٦٬۱۲۳( (٤٦٬۹٤٤) ) ٤۲٬۷٦۷(  مصروفات تمویل

 (۲۹۸٬٥۸٦) ) ۲٥۱٬٥۳۲( (۱۲۹٬٤۹٤) ) ۱۲٥٬۷۳٥( إجمالي المصروفات

القیمة  انخفاض عكس/)خسائر( صافي
 ٤٬۹٥۸ ) ۲۰٤( ۲٬۲۲۸ ) ۱۱٥( ٥ من أرصدة مستحقة من البنوك

االنخفاض في قیمة  خسائر صافي
 (۱۰٬۷٤۱) ) ۱۹۳( (۳٬۰۹٤) ) ۱٬۲۲۸( ۷ لیةاستثمارات في أوراق ما

انخفاض القیمة من  خسائرصافي 
 (۹٤٬٥٤٦) ) ۱٤۰٬٤۰٤( (۳٦٬۲۷٤) ) ۱۲۲٬۳۰۲( ٦ الموجودات التمویلیة

 القیمة من انخفاض خسائر صافي
 - ) ٥٤٬۳٤٤( - ) ۷۹٤( شركة زمیلةاالستثمار في 

انخفاض القیمة  )خسائر(/عكس صافي
بیان المركز  ن التعرضات خارجم

 (۱۲٬۸۳۷) ٤۷۷ (٤٬٥٥٥) ۳٬۱۰۱ ۱۹ لمخاطر االئتمانالتي تخضع  المالي
صافي ربح الفترة قبل العائد على 

 ۷۹۹٬۸٤۰ ۸۱۷٬۷۸۸ ۳۸٤٬۱۹٦ ٤۰٦٬۳۸٦ أصحاب حسابات االستثمار
العائد على أصحاب حسابات 

 (۲۸۷٬۲۱۰) ) ۲۷۳٬۸۸٤( (۱۳۸٬٦۲۹) ) ۱٤۳٬۲۰۰( االستثمار من األرباح
 ٥۱۲٬٦۳۰ ٥٤۳٬۹۰٤ ۲٤٥٬٥٦۷ ۲٦۳٬۱۸٦ الفترةصافي ربح 

العائد األساسي والمخفف للسھم 
 ۰٫۳٤ ۰٫۳٦ ۰٫۱٦ ۰٫۱۷ ۱۷ (لایر قطري للسھم)

 ۱ر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة یإن تقر



 قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)  بنك
 الموحد المختصر المرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

 ۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 
 حلیة الموحدة المختصرةجزءا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المر ۲۳إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٤ 

 رأس المال
احتیاطي 

 احتیاطي مخاطر يقانون
احتیاطي 

 القیمة العادلة
احتیاطیات 

 أرباح مدورة أخرى

إجمالي حقوق 
الملكیة العائدة 
 لمساھمي البنك

صكوك مؤھلة 
رأس مال ك

 إضافي
 اجمالي حقوق

 الملكیة

 إیضاح 
 ألف لایر

 قطري
 ألف لایر

 قطري
 ألف لایر

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 قطري
ألف لایر 

 يقطر
 ألف لایر

 قطري
 ألف لایر

 قطري
 ألف لایر

 قطري

 ۸٬۳۲۳٬٦۳٦ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۲۳۱٬۱۸٦ ۱٬٤۳۳٬۱۰۳ ۷۹٬٥٥٤ ۱٬٦٥۱ ۷٥۰٬۸۳۱ ۲٬٤٥۲٬۳٦۰ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ (مدقق) ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۲٤-۱۲٤ -- ۱۲٤ -- - حركة احتیاطي القیمة العادلة

 ٥٤۳٬۹۰٤-٥٤۳٬۹۰٤ ٥٤۳٬۹۰٤ -- -- - الفترة ربحصافي 

 ٥٤٤٬۰۲۸-٥٤٤٬۰۲۸ ٥٤۳٬۹۰٤ - ۱۲٤ -- - إجمالي اإلیرادات والمصروفات المعترف بھا للفترة 
 (٤۹۱٬۹٥۰)-(٤۹۱٬۹٥۰) (٤۹۱٬۹٥۰) -- -- - ۱٥ نقدیة موزعة على المساھمین أرباح
 (۱۰۸٬۲٥٦)-(۱۰۸٬۲٥٦) (۱۰۸٬۲٥٦) -- -- - ۷۱ على صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي أرباح

 -- - ۹۸۰ (۹۸۰) -- -- ۱٤ صافي الحركة في االحتیاطیات األخرى
 ۸٬۲٦۷٬٤٥۸ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۱۷٥٬۰۰۸ ۱٬۳۷۷٬۷۸۱ ۷۸٬٥۷٤ ۱٬۷۷٥ ۷٥۰٬۸۳۱  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ) مدقق غیر( ۲۰۲۱یونیو  ۳۰الرصید في 

  
 ۸٬۱٦۰٬۱٥۹ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۰٦۷٬۷۰۹ ۱٬۳٥۱٬۲٦۰ ۷۹٬٥٥۳ ۸٦٦ ٦٦۹٬۹۸۳  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  (مدقق) ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في 

 (۲٦۷)-(۲٦۷) --(۲٦۷) -  -  -  حركة احتیاطي القیمة العادلة
 ٥۱۲٬٦۳۰-٥۱۲٬٦۳۰ ٥۱۲٬٦۳۰ -- -  - - لفترةربح اصافي 

 ٥۱۲٬۳٦۳-٥۱۲٬۳٦۳ ٥۱۲٬٦۳۰-(۲٦۷) -- - إجمالي اإلیرادات والمصروفات المعترف بھا للفترة 
٥۱ أرباح نقدیة موزعة على المساھمین  - -- --(٦٤۳٬۳۱۷) (٦٤۳٬۳۱۷)-(٦٤۳٬۳۱۷) 

 (۸۱٬٦۲۹)-(۸۱٬٦۲۹) (۸۱٬٦۲۹)-- -- - ۱۷ إضافي أرباح على صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال
 -- - ۷۷٦ (۷۷٦) -- -- ۱٤  صافي الحركة في االحتیاطیات األخرى

 ۷٬۹٤۷٬٥۷٦ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٥٬۸٥٥٬۱۲٦ ۱٬۱۳۹٬۷۲۰ ۷۸٬۷۷۷ ٥۹۹ ٦٦۹٬۹۸۳  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ )مدقق غیر( ۲۰۲۰یونیو  ۳۰الرصید في 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 الموحد المختصر المرحلي التدفقات النقدیةبیان 
 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۱إن تقریر مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة   
 ومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةمن ھذه المعل جزءا ال یتجزأ ۲۳إلى  ۱المرفقة  اإلیضاحاتتشكل 

٥ 

 یونیو  ۳۰ في أشھر المنتھیة    الستھ  لفترة 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

)ةغیر مدقق(  إیضاحات    )ةغیر مدقق(  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ٥۱۲٬٦۳۰ ٥٤۳٬۹۰٤ صافي ربح الفترة

 تعدیالت للبنود التالیة: 
 ۹٤٬٥٤٦ ۱٤۰٬٤۰٤ صافي خسائرانخفاض القیمة من الموجودات التمویلیة 

 ۱۰٬۷٤۱ ۱۹۳ خسائر االنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق مالیة  صافي
 - ٥٤٬۳٤٤ الشركات الزمیلةمار في  االستث انخفاض خسائرصافي 

انخفاض القیمة من التعرضات خارج بیان المركز المالي التي/ (عكس) صافي خسائر
 ۱۲٬۸۳۷(٤۷۷) تخضع لمخاطر االئتمان

 (٤٬۹٥۸) ۲۰٤ القیمة من أرصدة مستحقة من البنوك (عكس) انخفاضخسائر/صافي 
 ۱٬۱۹۹ ۱۰۲ زمیلة  شركات  في استثمار ترجمة عند أجنبیة عمالت خسائر تقییم صافي

 ۳۱٬۹٦۱ ۳۱٬۸۸۲ إستھالك وإطفاء
 (۲۸٬۸۷۲)(۲۸٬۰۸۰) مالیة أوراق  في استثمارات بیع من ربحصافي 

 (٦۹٤)(۹۳۹) األرباحإیرادات توزیعات  
 ۲۰٬۸۰۲ ۲٬٦٤۳ حصة من نتائج شركات زمیلة ال

 (۲٬۲۰۰) (۱٬٥٤۹) إطفاء صكوك 
 ۱٬٦۲۲ ۱٬٤۰۱ خدمة للموظفینمكافآت نھایة 

 ٦٤۹٬٦۱٤ ۷٤٤٬۰۳۲ الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

 تغیرات رأس المال العامل: 
 (۸۹٬۱۱۰)(٥۷٬٦۰٥) االحتیاطي لدى مصرف قطر المركزيحساب 

 ۱٬۲٦۱٬۹۷۳ ۱٬٤۸٥٬٤۳٥ أرصدة مستحقة من البنوك
 ۱٬۸۷٦٬۷٥٤(۲٦۳٬۱۲٤) موجودات تمویلیة
 (۲۷٬۲۷۸) ٥۰٬٦٥۹ موجودات أخرى 

 (۱٬۰۱۰٬۷۱٦)(۱٬٤۷۹٬٦۸۳) أرصدة مستحقة إلى بنوك والمؤسسات المالیة
 ۱٬۰٤۹٬۱۲۰(۱۹۹٬٥۱۳) حسابات العمالء الجاریة

 (۲٬٥۹۰) ۹۸٬۳۲۱ مطلوبات أخرى 
۳۷۸٬٥۲۲ ۳٬۷۰۷٬۷٦۷ 

 (۱٬۸۸۹) ۹٬٤۲٦ مكافآت مدفوعة لنھایة الخدمة للموظفین
األنشطة التشغیلیةالناتجة من  النقدیةصافي التدفقات   ۳۸۷٬۹٤۸ ۳٬۷۰٥٬۸۷۸ 

 االستثماریة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 (٦۷٦٬٤۳۲)(۱۹٤٬۳٦٦) لیةشراء استثمارات ما

 ٥۱٥٬۱٥۸ ٤٦۸٬۷۲۰ متحصالت من بیع/استرداد استثمارات مالیة 
(٤٥٬٦۸٤)- اضافات في مساھمات في شركات زمیلة 

 (۱٬۹۹٤)(۳٬٥۱۳) ت ثابتةشراء موجودا
 (۱۱٬۲۷۹)(۳٬٦٥۳) شراء موجودات غیر ملموسة 

 ۹۸۰ ۹۸۰ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 
- (۳۹٦) استثمارات عقاریة    شراء

 ٦۹٤ ۹۳۹ توزیعات أرباح مستلمة 

 (۲۱۸٬٥٥۷) ۲٦۸٬۷۱۱ االستثماریة األنشطة )في المستخدمة/(الناتجة من  النقدیة صافي التدفقات النقدیة

 التمویلیّة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 ۲٬٥۲۱٬٦۲۸ ۲٬٦۸۸٬۷۷٦ اصحاب حسابات اإلستثمار التغیر في حقوق  

 (٦۰۱٬۸۸۰)(٤۹۱٬۹۹۰) نأرباح نقدیة موزعة على المساھمی
األنشطة التمویلیّة الناتجة منالتدفقات النقدیة صافي   ۲٬۱۹٦٬۷۸٦ ۱٬۹۱۹٬۷٤۸ 

 ٥٬٤۰۷٬۰٦۹ ۲٬۸٥۳٬٤٤٥ في النقد وما في حكمھ  زیادةصافي ال
 ٥٬٤۱٤٬۹۷۲یرینا ۱حكمھ في النقد وما في 

٤٬٦٥۳٬٦۰٥ 
 ۱۰٬۰٦۰٬٦۷٤ ۸٬۲٦۸٬٤۱۷ ۱۸ یونیو ۳۰النقد وما في حكمھ في 
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٦ 

 
 طة الرئیسیة  الوضع القانوني واألنش  ۱

 
. ویمارس البنك نشاطھ من ۱۹۹۰لسنة  ٥۲("البنك") كشركة مساھمة قطریة بموجب المرسوم األمیري رقم (ش.م.ق.ع) تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي 

 ة قطر.فرعا محلیا. إن أسھم البنك مدرجة للتداول في بورص عشر و خمسة مركزه الرئیسي الكائن في شارع حمد الكبیر بالدوحةخالل 
 

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

ذات الغرض الخاص (معا "المجموعة") بعد استبعاد المعامالت التالیة    تھاوشركالمالیة للبنك    المعلوماتالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة    المعلوماتتتضمن  
 شركات المجموعة:واألرصدة بین 

 

 بلد التأسیس 
 رأس المال

 ألف لایر قطري
 أنشطة األعمال

  ةالرئیسی
 الفعلیة الملكیة نسبة

 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 - - إصدار صكوك - جزر كایمان المحدودة شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي

بنك قطر الدولي  شركة صكوك رأس المال اإلضافي
المحدودة اإلسالمي  - - إصدار صكوك - جزر كایمان 

 
 إیضاح:

في جزر  صكوك رأس المال اإلضافي بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودةتأسست شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة و شركة  ) ۱(
 .الكایمن كشركة معفاة ذات مسؤولیة محدودة، وذلك بغرض إصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي

 
ام الشریعة اإلسالمیة كما یتم تحدیدھا من قبل یعمل البنك في الخدمات المصرفیة واألنشطة التمویلیة واالستثماریة وفقا للنظام األساسي للبنك ومبادئ وأحك

 ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك ووفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي.
 

 بقرار من مجلس اإلدارة  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰رة غیر المدققة للمجموعة للفترة المنتھیة في  ة الموحدة المختصالمالیة المرحلی  المعلوماتتمت الموافقة على إصدار  
 . ۱۲۰۲ یولیو ۲٦ بتاریخ

 
 أسس اإلعداد ۲

 
 بیان االلتزام )أ(

 
للمؤسسات المالیة   والمراجعةالمحاسبة    ت من ھیئةالتي اصدر (FAS) "وفقا "لمعیار المحاسبة المالیة  المرحلیة الموحدة المختصرةالمعلومات المالیة  تم اعداد  

(تاریخ التنفیذ)   ۲۰۲۰أبریل    ۲۹بتاریخ    ۱۳/۲۰۲۰رقم.    مصرف قطر المركزيالمجموعة تعمیم    اعتمدت .مصرف قطر المركزياالسالمیة كما تعدلت من  
انخفاض القیمة وخسائر االئتمان وااللتزامات   ۳۰  ورقمدوات المماثلة  "االستثمار في الصكوك واألسھم واأل  ۳۳المالیة رقم  الذي یعدل متطلبات معیار المحاسبة  

األدوات المالیة" النخفاض قیمة استثمارات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة "، ۹ (IFRS)ة المرھقة، ویتطلب من البنوك اتباع معاییر التقاریر المالیة الدولی
عة بتطبیق التعمیم اعتباًرا من تاریخ السریان وتم تطبیق التغییرات على السیاسات المحاسبیة بأثر المجموقامت  لذلك، العادلة من خالل حقوق الملكیة. وفقًا 

دة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر تستخدم المجموعة اإلرشادات الوار  الدولیة، مستقبلي من قبل المجموعة. بالنسبة لألمور التي ال تغطیھا معاییر المحاسبة  
وفقًا لإلرشادات   وعةللمجم  المرحلیة الموحدة المختصرةالمعلومات المالیة  تم اعداد    لذلك، یة. وفقًا  ذات الصلة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولالمالیة  

 .""التقاریر المالیة المرحلیة - ۳٤الواردة في معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

إلفصاحات المطلوبة بالبیانات المالیة السنویة الموحدة؛ ویتعین قراءتھا جنبا إلى المختصرة جمیع المعلومات واالمالیة المرحلیة الموحدة  المعلوماتال تشمل 
الیة المرحلیة الم المعلومات. تعتبر السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ة للمجموعة كما في جنب مع البیانات المالیة السنویة الموحد

، باستثناء التغیرات في ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱ة في إعداد البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  تصرة متطابقة مع تلك المتبعالموحدة المخ
أشھر  ةستالئج فترة ة. وعالوة على ذلك، فإن نتاالمالیة المرحلیة الموحدة المختصر المعلوماتھذه  من .د)۲(باإلیضاح رقم المذكورة السیاسات المحاسبیة 

 . ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في  ال تعبر بالضرورة عن ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 

 وأھداف التقدیراألساسیة األخرى لحاالت عدم التأكد من األحكام الھامة التي تستخدمھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر إن 
 . ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ھي ذاتھا التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في   وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة

 
 أساس القیاس )ب(

 
ت في األوراق المالیة المصنفة كاستثمارات بالقیمة المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارا المعلوماتتم إعداد 

 ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.العادلة من خالل حقوق الملكیة واال
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۷ 

 
 أساس اإلعداد (تتمة) ۲

 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض )ج(

 
رة إلیھ ملة الوظیفیة وعملة العرض لدى البنك. وفیما عدا ما تمت اإلشاالمالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بالریال القطري، وھو الع المعلوماتیتم عرض 

 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إلى أقرب ألف لایر قطري. المعلوماتبخالف ذلك، تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة في 
 

 ۲۰۲۱ایر ین ۱ت على المعاییر وتفسیرات جدیدة صادرة وساریة ابتداء من معاییر وتعدیال )د(
 

 إجارة - ۳۲ رقم المالي المحاسبي المعیار
 

 ۳۲ رقم المالیة المحاسبة معیار یحسن. ۲۰۱۹ عام في ۳۲ رقم المالیة المحاسبة معیار اإلسالمیة المالیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة أصدرت
 مبادئ وضع إلى المعیار ھذا ویھدف. ۱۹۹۷ عام في أصالً  صدرت التي بالتملیك المنتھیة واإلجارة اإلجارة - ۸ المالي المحاسبي المعیار محل ویحل

 من كل في ،  المؤسسة تدخلھا التي المختلفة أشكالھا ذلك في بما ،  عنھا واإلفصاح وعرضھا وقیاسھا بھا واالعتراف اإلجارة نوع من المعامالت لتصنیف
 .والمستأجر المؤجر صفة

 
 أبریل ۱۱ بتاریخ ۰۰۰۱۲۹۱/۲۰۲۱رقم  صدر مصرف قطر المركزي تعمیماأ. ۲۰۲۱ینایر  ۱لیة التي تبدأ في یسري مفعول ھذا المعیار للفترات الما

البیانات المالیة للبنك للسنة المنتھیة في على  ۳۲معیار المحاسبة المالیة رقم  دإلعتما أألثرفي قطر إجراء تقییم  یةأإلسالمیطلب فیھ من البنوك ، ۲۰۲۱
تعمل البنوك اإلسالمیة في قطر على االمتثال لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وأي مؤشرات أخرى ذات صلة والنسب التنظیمیة.  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 كزي.سیتم تنفیذ المعیار بما یتماشى مع تعلیمات مصرف قطر المر
 

ن البنك سیعترف كا ، لتقریرطر المركزي. وفقا لرف قلمص التقریر وتم تقدیم ۳۲أثر تطبیق المعیار المحاسبي رقم  تحضیر تقریر حولقام البنك ب
إن التأثیر على بیان الدخل للفترة على التوالي.  ملیون لایر قطري ٦۱٫۸و  ملیون لایر قطري ٦۱٫۸جارة بمبلغ و صافي إلتزام إ اإلنتفاعموجودات حق ب

 .غیر جوھري بالنسبة لعملیات البنك
 

 
 یات المخاطراحتیاط- ۳٥المعیار المحاسبي المالي رقم 

 
. ویحل ھذا المعیار ۲۰۱۸"احتیاطیات المخاطر في عام  ۳٥أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة المعیار المحاسبي المالي رقم 

ت" محل المعیار المحاسبي المالي رقم القیمة وخسائر االئتمان واالرتباطات المثقلة باإللتزاما"االنخفاض في  ۳۰إلى جانب المعیار المحاسبي المالي رقم 
 ت واالحتیاطیات". ولم یكن لھذا المعیار أي تأثیر مادي عند تطبیقھ.السابق "المخصصا ۱۱

 
ھا التي تم وضعھا للتخفیف من المخاطر المختلفة التي یواجھ الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة الحتیاطیات المخاطر

ویتكبدون الخسارة، من المؤسسات المالیة اإلسالمیة ("المؤسسات"). یحدد المعیار المبادئ أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرون الذین یجنون الربح 
ت مخاطر كافیة لحمایة مالیة وإدارة المخاطر. یشجع المعیار االحتفاظ باحتیاطیاالمحاسبیة الحتیاطیات المخاطر بما یتماشى مع أفضل ممارسات التقاریر ال

خسارة خاصة ضد المخاطر المختلفة بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق واالستثمار في األسھم، وكذلك معدل مصالح أصحاب المصلحة في الربح وال
 لي حقوق الملكیة. مخاطر العائد بما في ذلك المخاطر التجاریة المحولة لحام

 
 ۲۰۲۱ ینایر ۱ من اعتبارا المفعول ساریة لیست ولكنھا صادرة جدیدة راتوتفسی المعاییر على وتعدیالت معاییر )ه(

 
 "وعد وخیار وتحوط" ۳۸معیار المحاسبة المالي رقم 

 
. والھدف من ھذا ۲۰۲۰"وعد وخیار وتحوط" في عام  ۳۸أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم 

ة اإلسالمیة الوعد وصف مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المناسبة لالعتراف والقیاس واإلفصاح فیما یتعلق بترتیبات الوعد المتوافقة مع الشریعالمعیارھو 
ي عادة ما تستند إلى والخیار والتحوط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. باإلضافة إلى ذلك، یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم مبادئ محاسبیة لمعامالت التحوط والت

 الوعد أو الخیار، أو سلسلة أو مزیج منھما. 
 

 مع السماح بالتطبیق المبكر. ۲۰۲۲ینایر  ۱أو بعد یسري ھذا المعیار على الفترات المالیة التي تبدأ في 
 

 اریخ سریانھ.تقوم المجموعة حالیا بتقییم تأثیر ھذا المعیار. وسوف تقوم المجموعة بتطبیق ھذا المعیار الجدید في ت
 

 
، ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل البنك. ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة لفترات التقریر 

 ستقبلیة وعلى معامالتھا المستقبلیة المتوقعة.ویتم حالیًا تقییم ھذه المعاییر من قبل إدارة البنك للنظر في أي تأثیر على فترات التقریر الحالیة أو الم
 
 معلومات القطاع ۳

 
قطاعات تشغیلیة، كما ھو موضح أدناه، وھي تمثل األقسام االستراتیجیة للمجموعة. تقدم القطاعات االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة،   ثالثلدى المجموعة  

االستراتیجیة تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقاریر ل التقاریر الداخلیة. وبالنسبة لكل من القطاعات وتدار بشكل منفصل بناًء على إدارة المجموعة وھیك
اإلدارة الداخلیة لكل قطاع استراتیجي بشكل شھري. یشرح الملخص التالي العملیات في كل قطاع یصدر عنھ تقاریر في المجموعة:
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۸ 

 
 

 (تتمة) معلومات القطاع ۳
 

الشركات، والمؤسسات من عمالء التتضمن التمویالت والودائع والمعامالت األخرى واألرصدة مع  ة للشركاتالخدمات المصرفی
 الحكومیة وشبھ الحكومیة وعمالء الشركات الصغیرة والمتوسطة.

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

وإصدار الصكوك  القروضأنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة في المجموعة من خالل تتولى  ة واالستثماراتزینالخ
واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع 

 وصكوك الشركات والحكومة. قصیرة األجل
 

 المجموعة. لدىاألنشطة التجاریة وأنشطة تمویل الشركات على األنشطة االستثماریة  تشتمل

 
یقاس األداء بناًء على ربح القطاع ونمو الموجودات والمطلوبات والتي یتم إدراجھا  تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع.تم أدناه إدراج معلومات  

األكثر  ھي دات والمطلوبات. یستخدم ربح القطاع لقیاس األداء حیث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلوماتفي تقاریر اإلدارة الداخلیة التي تراجعھا لجنة الموجو
 ً  تقییم نتائج قطاعات معینة.ب ارتباطا

 

 

الخدمات 
المصرفیة 

  للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

  لألفراد
 الخزینة

 اإلجمالي  واالستثمارات
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري )ةغیر مدقق(۲۰۲۱یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة  ةستال

        خارجیة:إیرادات 
 ۱٬۱۳۸٬۳۷۳  ۱۸۸٬٤۹۹  ۳۹٤٬٤۰۰  ٥٥٥٬٤۷٤ اجمالي ایردات انشطة التمویل و اإلستثمار

 ۱۱۳٬۷٥٥  -  ٤٥٬٥٥۸  ٦۸٬۱۹۷ صافي إیرادات رسوم وعموالت
 ۱۸٬٤٥۲  ۱۸٬٤٥۲  -  - ربح عملیات النقد األجنبي

 (٦٬٥۹۲)  (٦٬٥۹۲)  -  - الحصة من نتائج شركات زمیلة
 ۱٬۲٦۳٬۹۸۸  ۲۰۰٬۳٥۹  ٤۳۹٬۹٥۸  ٦۲۳٬٦۷۱ إیراد القطاع يإجمال

        
 (۲۰٤)  (۲۰٤)  -  - انخفاض القیمة من أرصدة مستحقة من البنوكخسائرصافي 
 (۱۹۳)  (۱۹۳)  -  - االنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق مالیة عكسصافي 

 (۱٤۰٬٤۰٤)  -  (٥٤٬۱۸٦)  (۸٦٬۲۱۸) التمویلیةصافي خسائر انخفاض القیمة من الموجودات 
 (٥٤٬۳٤٤)  (٥٤٬۳٤٤)  -  - شركة زمیلةاالستثمار في  القیمة من انخفاض خسائر صافي

صافي خسائر انخفاض القیمة من التعرضات خارج بیان 
 ٤۷۷  -  -  ٤۷۷ مانالمركز المالي التي تخضع لمخاطر االئت

حقوق أصحاب حسابات مصروفات تمویل / العائد على 
 (۳٦۰٬۰۰۷)  (۸۷٬۲٤۷)  (۱٦٦٬۷۳٥)  (۱۰٦٬۰۲٥) االستثمار من األرباح

 ۷۰۹٬۳۱۳  ٥۸٬۳۷۱  ۲۱۹٬۰۳۷  ٤۳۱٬۹۰٥ الغیر قطاعیة القطاع قبل المصروفات ربحصافي 
 

 

الخدمات 
المصرفیة 

  للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

  فرادلأل
 الخزینة

 اإلجمالي  واالستثمارات
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري (غیر مدققة)  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰ أشھر المنتھیة في ةستال

        إیرادات خارجیة:
 ۱٬۱۲۹٬٤۰٦  ۲۲۷٬۱۹۰  ۳٦۰٬۱٤۰  ٥٤۲٬۰۷٦ اجمالي ایردات انشطة التمویل و اإلستثمار

 ۸۲٬۳۸٥  -  ۲٦٬۱٦۰  ٥٦٬۲۲٥ رسوم وعموالت یراداتصافي إ
 ۲۰٬٦۰۳  ۲۰٬٦۰۳  -  - ربح عملیات النقد األجنبي

 (۲۰٬۸۰۲)  (۲۰٬۸۰۲)  -  - الحصة من نتائج شركات زمیلة
 ۱٬۲۱۱٬٥۹۲  ۲۲٦٬۹۹۱  ۳۸٦٬۳۰۰  ٥۹۸٬۳۰۱ إیراد القطاع يإجمال

 ٤٬۹٥۸  ٤٬۹٥۸  -  - ن البنوكصافي خسائر انخفاض القیمة من أرصدة مستحقة م        
خسائر االنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق صافي 
 (۱۰٬۷٤۱)  (۱۰٬۷٤۱)  -  - مالیة

 (۹٤٬٥٤٦)  -  ۱۲٬۹۱۰  (۱۰۷٬٤٥٦) صافي خسائر انخفاض القیمة من الموجودات التمویلیة
صافي خسائر انخفاض القیمة من التعرضات خارج بیان 

 (۱۲٬۸۳۷)  -  -  (۱۲٬۸۳۷) ضع لمخاطر االئتمانالمركز المالي التي تخ
مصروفات تمویل / العائد على حقوق أصحاب حسابات 

 (٤۱٥٬۷٤٥)  (۱۲۸٬٥۳٥)  (۱۷۰٬٤٦۸)  (۱۱٦٬۷٤۲) االستثمار من األرباح
 ٦۸۲٬٦۸۱  ۹۲٬٦۷۳  ۲۲۸٬۷٤۲  ۳٦۱٬۲٦٦ الغیر قطاعیة صافي ربح القطاع قبل المصروفات



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة اتللمعلوماإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ة ست اللفترة 

۹ 

 (تتمة) معلومات القطاع  ۳
 

الخدمات  
المصرفیة 

  للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

  لألفراد
 الخزینة

 اإلجمالي  واالستثمارات 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري (غیر مدققة) ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

        
 ٥۹٬٥٦۹٬۹۷۷  ۱۸٬۹۳۳٬۳٥٥  ۱۳٬۲٤۲٬۷۲٦  ۲۷٬۳۹۳٬۸۹٦ موجودات القطاع التي ینبغي اإلفصاح عنھا

        
مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار التي 

 ٥۳٬۰٥۱٬۷٦٥  ۱٤٬۲۰۹٬۸٥۷  ۲۳٬۰٦۹٬٤۱۰  ۱٥٬۷۷۲٬٤۹۸ للقطاع عنھا ینبغي اإلفصاح
 

الخدمات  
المصرفیة 

  للشركات

الخدمات 
المصرفیة 

  لألفراد
 الخزینة

 اإلجمالي  واالستثمارات
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ف لایر قطريلأ (مدققة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

        
 ٥۸٬۱۰۹٬۰۷۲  ۱۷٬٥۹٥٬۱٦٦  ۱۲٬٥۳٥٬۰٦۱  ۲۷٬۹۷۸٬۸٤٥ موجودات القطاع التي ینبغي اإلفصاح عنھا

        
االستثمار التي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

 ٥۲٬۰٤٦٬٤۲۳  ۱٥٬٦۹٤٬۰۹٤  ۲۲٬٤۲۳٬٦۸۸  ۱۳٬۹۲۸٬٦٤۱ للقطاع عنھا ینبغي اإلفصاح
 

 تسویات إیرادات وأرباح وموجودات ومطلوبات وحقوق الملكیة ألصحاب حسابات االستثمار للقطاع: ةول التالیاالجد توضح
 

 أشھر المنتھیة في ھ ست  
 یونیو ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)

 ۲۰۲۰ 
 مدققة)غیر (

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

 ٦۸۲٬٦۸۱  ۷۰۹٬۳۱۳ المصروفاتنھ قبل توزیع ذي ینبغي اإلفصاح عصافي ربح القطاع ال
 (۱۷۰٬۰٥۱)  (۱٦٥٬٤۰۹) مصروفات غیر موزعة

 ٥۱۲٬٦۳۰  ٥٤۳٬۹۰٤ للفترةالموحد صافي الربح 
 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)

 ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ 
 (مدققة)

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
    

    الموجودات
 ٥۸٬۱۰۹٬۰۷۲  ٥۹٬٥٦۹٬۹۷۷ اإلفصاح عنھاات التي ینبغي دات القطاعجمالي موجوإ

 ۳٬۲۰٤٬٥۹٦  ۲٬۹۰٦٬۲۱٤ مبالغ غیر موزعة أخرى
الموحدة إجمالي الموجودات  ٦۲٬٤۷٦٬۱۹۱  ٦۱٬۳۱۳٬٦٦۸ 

 
    المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ٥۲٬۰٤٦٬٤۲۳  ٥۳٬۰٥۱٬۷٦٥ عنھا ینبغي اإلفصاحإجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاعات التي 
 ۹٤۳٬٦۰۹  ۱٬۱٥٦٬۹٦۸ مبالغ غیر موزعة أخرى

 ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲  ٥٤٬۲۰۸٬۷۳۳  لمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارل الموحد جمالياإل
 
 
 
 
 
 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ة ست اللفترة 

۱۰ 

 
 القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة  ٤
 

 ة:عادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعیوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم ال
 

 
لعادلة من االقیمة 

 خالل بیان الدخل

القیمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكیة

 

 التكلفة المطفأة

 
إجمالي القیمة 

 الدفتریة

 

 القیمة العادلة
(غیر   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 قطري  لایر ألف  مدققة)
 

 ألف لایر قطري 
 

 ألف لایر قطري 
 

 قطري   ألف لایر 
 

 ألف لایر قطري 
          

مصرف نقد وأرصدة لدى 
 - قطر المركزي

 
- 

 
۳٬۱۱۹٬۱۳۸ 

 
۳٬۱۱۹٬۱۳۸ 

 
۳٬۱۱۹٬۱۳۸ 

 ۱۱٬٥۹۰٬۷۷٤  ۱۱٬٥۹۰٬۷۷٤  ۱۱٬٥۹۰٬۷۷٤  -  - أرصدة مستحقة من البنوك
 ٤۰٬٦۳٦٬٦۲۲  ٤۰٬٦۳٦٬٦۲۲  ٤۰٬٦۳٦٬٦۲۲  -  - موجودات تمویلیة

          استثمارات في أوراق مالیة:
 ٥۸٬٥۰٤  ٥۸٬٥۰٤  -  ٥۷٬٤٦۷  ۱٬۰۳۷ مقاسة بالقیمة العادلة -
 ٥٬٥۷۰٬٥۳۰  ٥٬٥٤٥٬۰٦٥  ٥٬٥٤٥٬۰٦٥  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

موجودات أخرى (باستبعاد 
 - الموجودات غیر المالیة)

 
-  ۲۳٥٬۱۷٤  ۲۳٥٬۱۷٤  ۲۳٥٬۱۷٤ 

 ۱٬۰۳۷  ٥۷٬٤٦۷  ٦۱٬۱۲٦٬۷۷۳  ٦۱٬۱۸٥٬۲۷۷  ٦۱٬۲۱۰٬۷٤۲ 
أرصدة مستحقة إلى البنوك 

 - المالیةوالمؤسسات 
 

- 
 

۱۱٬٦٤۸٬۸۰۹ 
 

۱۱٬٦٤۸٬۸۰۹ 
 

۱۱٬٦٤۸٬۸۰۹ 
 ۷٬۷۸٥٬٦۹۲  ۷٬۷۸٥٬٦۹۲  ۷٬۷۸٥٬٦۹۲  -  - حسابات العمالء الجاریة

 ۲٬٥٦۱٬۰٤۸  ۲٬٥٦۱٬۰٤۸  ۲٬٥٦۱٬۰٤۸  -  - صكوك تمویل
 ۱٬۱٥٦٬۹٦۸  ۱٬۱٥٦٬۹٦۸  ۱٬۱٥٦٬۹٦۸  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  ۲۳٬۱٥۲٬٥۱۷  ۲۳٬۱٥۲٬٥۱۷  ۲۳٬۱٥۲٬٥۱۷ 
 
 

 
القیمة العادلة من 
 خالل بیان الدخل

القیمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكیة

 

 التكلفة المطفأة

 
إجمالي القیمة 

 الدفتریة

 

 القیمة العادلة
(مدققة)  ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  طري قألف لایر   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطري ألف لایر  

          
نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 

 - المركزي
 

- 
 

۲٬۷۷٦٬٤۲۰ 
 

۲٬۷۷٦٬٤۲۰ 
 

۲٬۷۷٦٬٤۲۰ 
 ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱  ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱  ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦  ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦  ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦  -  - موجودات تمویلیة
          استثمارات في أوراق مالیة:

 ٦۰٬۹٦۸  ٦۰٬۹٦۸  -  ٥۹٬۹٤٥  ۱٬۰۲۳ العادلةیمة بالق مقاسة -
 ٥٬۸۳٦٬٤٤۳  ٥٬۷۹۱٬۱۹٥  ٥٬۷۹۱٬۱۹٥  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

موجودات أخرى (باستبعاد 
 - الموجودات غیر المالیة)

 
-  ۲۹۰٬۹۱٦  ۲۹۰٬۹۱٦  ۲۹۰٬۹۱٦ 

 ۱٬۰۲۳  ٥۹٬۹٥  ٤٥۹٬۸۸۰٬٥۱۸  ٥۹٬۹٤۱٬٤۸٥  ٦۹٬۹۸٦٬۷۳٤ 
          
مستحقة إلى البنوك صدة رأ

 - والمؤسسات المالیة
 

- 
 

۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ 
 

۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ 
 

۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ 
 ۷٬۹۸٥٬۲۰٥  ۷٬۹۸٥٬۲۰٥  ۷٬۹۸٥٬۲۰٥  -  - حسابات العمالء الجاریة

 ۲٬٥٦٥٬٦۰۲  ۲٬٥٦٥٬٦۰۲  ۲٬٥٦٥٬٦۰۲  -  - صكوك تمویل
 ۹٤۳٬٦۰۹  ۹٤۳٬٦۰۹  ۹٤۳٬٦۰۹  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  ۲٤٬٦۲۲٬۹۰۸  ۲٤٬٦۲۲٬۹۰۸  ۲٤٬٦۲۲٬۹۰۸ 
 
 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ة ست اللفترة 

۱۱ 

 

 (تتمة) المالیةالقیمة العادلة وتصنیف األدوات    ٤
 

 
القیمة العادلة من 
 خالل بیان الدخل

القیمة العادلة من  
 خالل 

 حقوق الملكیة

 

 التكلفة المطفأة

 
إجمالي القیمة 

 الدفتریة

 

 القیمة العادلة
(غیر مدققة)  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ف لایر قطريلأ   قطري ألف لایر  

          
نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 

 - المركزي
 

- 
 

۳٬٤۲٦٬۸۱۰ 
 

۳٬٤۲٦٬۸۱۰ 
 

۳٬٤۲٦٬۸۱۰ 
 ۱۲٬٦۹۹٬۱۷۹  ۱۲٬٦۹۹٬۱۷۹  ۱۲٬٦۹۹٬۱۷۹  -  - أرصدة مستحقة من البنوك

 ۳٥٬۰۳۹٬۲۲۹  ۳٥٬۰۳۹٬۲۲۹  ۳٥٬۰۳۹٬۲۲۹  -  - موجودات تمویلیة
          استثمارات في أوراق مالیة:

 ٦۱٬٦۹٦  ٦۱٬٦۹٦  -  ٦۰٬۹۹٦  ۷۰۰ مقاسة بالقیمة العادلة -
 ٦٬۳۱۰٬۱٤۳  ٦٬۳۰۳٬۸۸٤  ٦٬۳۰۳٬۸۸٤  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة -

موجودات أخرى (باستبعاد 
 - الموجودات غیر المالیة)

 
-  ۲۳٥٬۳٦۹  ۲۳٥٬۳٦۹  ۲۳٥٬۳٦۹ 

 ۷۰۰  ٦۰٬۹۹٥  ٦۷٬۷۰٤٬٤۷۱  ٥۷٬۷٦٦٬۱٦۷  ٥۷٬۷۷۲٬٤۲٦ 
          

أرصدة مستحقة إلى البنوك 
 - والمؤسسات المالیة

 
- 

 
۱۲٬۹۹۹٬۱۰۱ 

 
۱۲٬۹۹۹٬۱۰۱ 

 
۱۲٬۹۹۹٬۱۰۱ 

 ۷٬٤۷۳٬۱۱۷  ۷٬٤۷۳٬۱۱۷  ۷٬٤۷۳٬۱۱۷  -  - حسابات العمالء الجاریة
 ۲٬٥٦٤٬٥۱۱  ۲٬٥٦٤٬٥۱۱  ۲٬٥٦٤٬٥۱۱  -  - صكوك تمویل

 ۹۹٦٬٥٤۹  ۹۹٦٬٥٤۹  ۹۹٦٬٥٤۹  -  - مطلوبات أخرى 
 -  -  ۲٤٬۰۳۳٬۲۷۸  ۲٤٬۰۳۳٬۲۷۸  ۲٤٬۰۳۳٬۲۷۸ 

 
 تقییم االستثمارات المالیة

 

 إجراء القیاس: تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في
 

 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.۱المستوى  •
: أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر مباشر (مثل المشتقات من األسعار).  ۲المستوى  •

في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسعار سوق مدرجة تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام: 
 أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق.

تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب التقییم مدخالت ال حظتھا. : أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مال۳المستوى  •
ا استنادا تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھ

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

جموعة بالنسبة لكافة تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم الم
 ادلة باستخدام أسالیب التقییم.األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم الع

 
تقییم  وأسالیبونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار السوق التي یمكن مالحظتھا تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة 

أخرى مستخدمة في  وأسالیبخالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتمان  أسعار ربحأخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم 
خصم وأسعار الصكوك واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتھا. تقدیر معدالت ال

ن قبل المشاركین تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ بیان المركز المالي والذي كان من الممكن تحدیده م  إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة
 .بحتةفي السوق وفق معاملة تجاریة 

 

 تصنیف االستثمارات المالیة
 

مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي یصنف فیھ قیاس یحلل الجدول أدناه االستثمارات في األوراق المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة الفترة وفق 
 القیمة العادلة:

عادلة باستخدامقیاس القیمة ال   
 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 )۱(المستوى 

 جوھریةمدخالت 
 ةمالحظلل قابلة

 )۲(المستوى 

جوھریة مدخالت 
 ةالحظغیر قابلة للم

 اإلجمالي )۳(المستوى 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري    (غیر مدققة) ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
ملكیة مدرجة ومصنفة الحقوق  فئةمن استثمارات  -

 ۱٬۰۳۷ - - ۱٬۰۳۷  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
ملكیة مدرجة ومصنفة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ۱٦٬٦۹۰ - - ۱٦٬٦۹۰  حقوق الملكیةبالقیمة العادلة من خالل 
ملكیة غیر مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ٤۰٬٦٤٥ ٤۰٬٦٤٥ - -  وق الملكیةومصنفة بالقیمة العادلة من خالل حق



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ة ست اللفترة 

۱۲ 

 
 (تتمة) القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٤

 
باستخدامقیاس القیمة العادلة    

 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 )۱(المستوى 

جوھریةمدخالت   
قابلة للمالحظة 

 )۲(المستوى 

مدخالت جوھریة 
غیر قابلة للمالحظة 

 اإلجمالي )۳(المستوى 
(مدققة) ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  
ملكیة مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ۱٬۰۲۳ - - ۱٬۰۲۳  ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
ملكیة مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ۱۹٬٤۰٥ - - ۱۹٬٤۰٥  ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
ملكیة غیر مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ٤۰٬٤۰۸ ٤۰٬٤۰۸ - -  حقوق الملكیةومصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
 
 

 قیاس القیمة العادلة باستخدام 
 

 

األسعار المدرجة 
 في أسواق نشطة 

 )۱(المستوى 

جوھریةمدخالت   
قابلة للمالحظة 

 )۲(المستوى 

مدخالت جوھریة 
ر قابلة للمالحظة غی

 اإلجمالي )۳(المستوى 
(غیر مدققة)۲۰۲۰یونیو  ۳۰ لایر قطريألف  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
ملكیة مدرجة ومصنفة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ۷۰۰ - - ۷۰۰  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
 ملكیة مدرجة ومصنفةالحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ۲۰٬٥۱۹ - - ۲۰٬٥۱۹  بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
ملكیة غیر مدرجة الحقوق  من فئةاستثمارات  -

 ٤۰٬۳٤٤ ٤۰٬۳٤٤ - -  ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 
 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ المنتھیة فيو السنة  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰خالل الفترتین المنتھیتین في  ۲و  ۱یتم القیام بأي تحویالت بین المستویین  لم
 

 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ في كما القیاس تقنیات مع تتناسق الثالث المستوى ضمن المصنفة المالیة لألدوات العادلة القیمة قیاس تقنیات
 

 أرصدة مستحقة من البنوك ٥
 
 وفقا للنوع •

 
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)  (مدققة)  ققة)(غیر مد 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ٦٬۲۷٥٬۹٤۷   ۱٬۸٥٤٬۰۰۸  ۱٬٥۷٥٬۳۱۳ ودائع مضاربة 
 ٥٬۸٤۲٬٦۱۳   ۸٬٤٤۲٬٦۰۳  ۹٬٦۹۸٬۱۷۹ أرصده المرابحة في السلع والمعادن

 ٥٤٦٬۲۲۰   ۱٦٥٬۳۱٥  ۳۰۰٬۸۳۹ حسابات جاریة
 ۳٥٬۳۷۷   ٤٦٬۹۲۸  ۱۷٬٤۲۰ أرباح مستحقة

 ۱۱٬٥۹۱٬۷٥۱  ۱۰٬٥۰۸٬۸٥٤  ۱۲٬۷۰۰٬۱٥۷ 
      

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألرصدة مستحقة من 
  (۷۷۳)  (۹۷۷) )۲و  ۱(المرحلة البنوك 

 
(۹۷۸) 

 ۱۲٬٦۹۹٬۱۷۹   ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱  ۱۱٬٥۹۰٬۷۷٤ اإلجمالي
 
 
 
 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ة ست اللفترة 

۱۳ 

 

 الموجودات التمویلیة ٦
 

 وفقا للنوع •
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ۲۸٬٦۸٥٬۹۰٦   ۳۳٬٥٦۷٬۸۳۰  ۳۳٬۱٥۸٬٦۹۳ مرابحة ومساومة 
 ٦٬٥۱٦٬۸۲٦   ٦٬٦۷۲٬٥۸۹  ٦٬۸٤٤٬۸۱٤ إجارة منتھیة بالتملیك 

 ۲٦۳٬٥۸٦   ۳۳۳٬۱۳٥  ۳٤۹٬۸۰٤ استصناع 
 ۱٬۱٦۱٬۱٦۷   ۱٬٥۱۳٬٤۲٥  ۱٬۷۱۱٬۲٥۷ مضاربة
 ٦۰۹   ٦۰۳  ٥۹٥ مشاركة

 ۳۲۲٬۳۰۳   ۳٤۳٬۱۳٦  ٥٤۸٬۸۹٦ أخرى
 ۳۰۸٬۷٦٤   ۳۱٥٬۰۲٤  ۳٦۳٬۲۲۱ أرباح مستحقة

 ۳۷٬۲٥۹٬۱٦۱   ٤۲٬۷٤٥٬۷٤۲  ٤۲٬۹۷۷٬۲۸۰ إجمالي الموجودات التمویلیة
      

 (۱٬٤٤۲٬٤۷٥)   (۱٬۳٦۳٬۹۰۸)  (۱٬۳۲۸٬٦۰۲) یخصم: أرباح مؤجلة
 (۳۰۸٬٥۹۲)  (۳۷٤٬۷۸۱)  (٤٦٦٬۲٦٤) )۲و  ۱مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة (المرحلة           
 (٤۲٤٬۷٦۸)  (٤٥۷٬٦۰۸)  (٥۰۷٬٦۳٦) )۳(المرحلة  مخصص االنخفاض في القیمة          
 (٤٤٬۰۹۷)   (۳٥٬٥۳۹)  (۳۸٬۱٥٦) المعلقة األرباح         

 ۳٥٬۰۳۹٬۲۲۹  ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦  ٤۰٬٦۳٦٬٦۲۲ ي الموجودات التمویلیةصاف
 
 
 

:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر قطري  ملیون ۱۷٤: ۲۰۲۰یونیو ۳۰(لایر قطري  ملیون۱٥۲  ما قیمتھإجمالي القیمة الدفتریة لعقود االستصناع قید التنفیذ بلغت 
 ملیون لایر قطري). ۱٥۰

 
، قام البنك بشطب الدیون المعدومة المرصود لھا مخصص بالكامل بعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات مصرف قطر المركزي الفترةخالل 
 ).قطريلایر  ملیون  ۷۳: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ، قطريلایر  ملیون ۳٥٫٦: ۲۰۲۰یونیو  ۳۰(قطري  ملیون ۱٫۹ بمبلغ

 
ً منھا ، السداد بلغ إجمالي موجودات التمویل غیر منتظمة من إجمالي  %۱٫٥۸لایر قطري والذي یمثل  ملیون ٦٥۸ما قیمتھ  ، المؤجلة االرباح مطروحا

 .)٪۱٫٥٦ملیون لایر قطري و الذي یمثل  ٦٤٦ :۲۰۲۰ دیسمبر( ۲۰۲۱یونیو  ۳۰موجودات التمویل كما في 
 



 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ة ست اللفترة 

۱٤ 

 
 رات في أوراق مالیةاستثما ۷

 
 وفقا للنوع •

 
 (غیر مدققة)  ۲۰۲۰ یونیو  ۳۰  (مدققة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  غیر مدققة)( ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 اإلجمالي  غیر مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غیر مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غیر مدرجة  مدرجة 
 ألف لایر 

 قطري 
 ألف لایر 

 قطري 
 ألف لایر 

 ألف لایر  قطري 
 قطري 

 ألف لایر 
 قطري 

 ألف لایر 
 قطري 

 ألف لایر 
 قطري 

 ألف لایر 
 قطري 

 ألف لایر 
 قطري 

استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة 
  من خالل بیان الدخل

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  
 ۷۰۰  -  ۷۰۰  ۱٬۰۲۳  -   ۱٬۰۲۳  ۱٬۰۳۷  -  ۱٬۰۳۷ استثمارات حقوق الملكیة -

 ۱٬۰۳۷  -  ۱٬۰۳۷  ۱٬۰۲۳   -  ۱٬۰۲۳  ۷۰۰  -  ۷۰۰ 
                  
استثمارات الدین المصنفة بالتكلفة 

  المطفأة
 

 
 

         
 

 
 

 
 ٤٬٤۷۸٬٥۹۳  ۳٬۷۹٥٬۰۰۰  ٦۸۳٬٥۹۳  ٤٬۲۲٥٬۷۳۷  ۳٬٥٤٥٬۰۰۰  ٦۸۰٬۷۳۷  ٤٬۱۲۲٬۹۲٦  ۳٬٤٤٥٬۰۰۰  ٦۷۷٬۹۲٦ صكوك حكومة قطر -
 ۱٬۷۷۸٬۰٤۰  -  ۱٬۷۷۸٬۰٤۰  ۱٬٥۲۲٬۳۳۲  -  ۱٬٥۲۲٬۳۳۲  ۱٬۳۸۲٬٥۲٥  -  ۱٬۳۸۲٬٥۲٥ ذات معدل ثابت -
 ٥٤٬۱۷۷  ۳۱٬٤۸۸  ۲۲٬٦۸۹   ٥۰٬٤۲۱   ۲۹٬٤۸٤   ۲۰٬۹۳۷  ٤۷٬۱۰۲  ۲۸٬٦۰٥  ۱۸٬٤۹۷ أرباح مستحقة -
مخصص الخسائر االئتمانیة  -

 (٦٬۹۲٦)  -  (٦٬۹۲٦)   (۷٬۲۹٥)  -   (۷٬۲۹٥)  ) ۷٬٤۸۸(  -  ) ۷٬٤۸۸( )۲و  ۱المتوقعة (المرحلة 
 ۲٬۰۷۱٬٤٦۰  ۳٬٤۷۳٬٦۰٥٬٥٤٥٬  ٥۰٦٥  ۲٬۲۱٦٬۷۱۱  ۳٬٥۷٤٬٤۸٥٬  ٤۷۹۱٬۱۹٥  ۲٬٤۷۷٬۳۹٦  ۳٬۸۲٦٬٤۸۸  ٦٬۳۰۳٬۸۸٤ 
                  
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة 

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
 ٦۰٬۸٦۳  ٤۰٬۳٤٤  ۲۰٬٥۱۹  ٥۹٬۸۱۳  ٤۰٬٤۰۸  ۱۹٬٤۰٥  ٥۷٬۳۳٥  ٤۰٬٦٤٥  ۱٦٬٦۹۰ حقوق الملكیة
 ۱۳۳  ۱۳۳  -  ۱۳۲  ۱۳۲  -  ۱۳۲  ۱۳۲  - أرباح مستحقة

                  
 ٦٬۳٦٥٬٥۸۰  ۳٬۸٦٦٬۹٦٥  ۲٬٤۹۸٬٦۱٥   ٥٬۸٥۲٬۱٦۳   ۳٬٦۱٥٬۰۲٤   ۲٬۲۳۷٬۱۳۹  ٥٬٦۰۳٬٥٦۹  ۳٬٥۱٤٬۳۸۲  ۲٬۰۸۹٬۱۸۷ جمالياإل

 
 

  ). لایر قطريملیون   ۱٫۹ :۲۰۲۰یونیو  ۳۰( قطري لایر ملیار ۱٫۹ قیمتھ ما الشراء إعادة اتفاقیات بموجب المرھونة المالیة اقاألور في لالستثمارات الدفتریة القیمة تبلغ



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۱٥ 

 
 أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة ۸

 
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ف لایر قطريل 
      

 ۱۲٬۷۳۹٬٥۳۱  ۱۲٬۸٥۸٬٤۰۹  ۱۱٬٤۰۷٬۳۱۱ ذمم وكالة دائنة
 ۲۳۸٬۱٥۱  ۲۷۰٬۰۸۳  ۲۳۰٬۱۹۲ حسابات جاریة
 ۲۱٬٤۱۹  -  ۱۱٬۳۰٦ الدفع أرباح مستحقة

 ۱۲٬۹۹۹٬۱۰۱   ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲  ۱۱٬٦٤۸٬۸۰۹ اإلجمالي
 

) سنوات ۳إلى  ایام ٤: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( واتسن ۳ إلى  انیوم العدید من التسھیالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بین تشتمل ذمم الوكالة الدائنة على
ً  ٪ ۳٫۱۲ -٪  ۰٫۰۲: ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(سنویاً  ٪۲٫۹۳۸ - ٪۰٫۰۲ وتحمل معدالت ربح  ).سنویا

 
 صكوك تمویل ۹
 

 التصنیف
نسبة 
 الربح

 أرباح مستحقة
 ألف لایر قطري

 مصدرالمبلغ ال
 األداة تاریخ االصدار ألف لایر قطري

      
A۲ ٤٫۲٪ ۳۹٥۲٤٬ ۱٬۸۲۰٬۷٥۰  ۲۰۲٤ الدولي اإلسالمي صكوك بنك قطر ۲۰۱۹مارس 
A۲ ۳٫۱٪ ٦۳ ۷۲۸٬۳۰۰  ۲۰۲۲ الدولي اإلسالمي صكوك بنك قطر ۲۰۱۹اكتوبر 

 
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار ۱۰

 
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 مدققة)(غیر   (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ۲۰٬۲۹۱٬۷۰۹  ۲۱٬۲۸۲٬۰٤٦  ۲۳٬۸۸۲٬۷۸٥ حسابات ألجل
 ۷٬۰۳۲٬۹۹٦  ۷٬۰۸۲٬۰۸۳  ۷٬۱۷۰٬۱۲۰ حسابات توفیر

 ۳۱٬۰٥۲٬۹۰٥  ۲۸٬۳٦٤٬۱۲۹  ۲۷٬۳۲٤٬۷۰٥ 
 ۱٬۰۹۳  ۲٬۹۹٥  ۳٬۳۱۱ احتیاطي القیمة العادلة حصة في
 ۲۷٬۳۲٥٬۷۹۸  ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤  ۳۱٬۰٥٦٬۲۱٦ اإلجمالي

 
 . ۲۰۲۰یونیو  ۳۰و ۲۰۲۰دیسبمر  ۳۱، ۲۰۲۱یونیو  ۳۰مقیدة كما في  غیرجمیع أرصدة أصحاب حسابات االستثمار 

 
 رأس المال ۱۱

 
 عدد األسھم (باآلالف) 
 ۲۰۲۰یوینو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل*
 

 ۱٬٥۱٤: ۲۰۲۰( داواح قطري  لایر قدرھا بقیمة اسمیةم ملیون سھ ۱٬٥۱٤لایر قطري ویضم  ملیون ۱٬٥۱٤یبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 
 لایر قطري لكل منھا). ۱ملیون سھم بقیمة اسمیة  ۱٬٥۱٤ویضم  لایر قطري ملیون

 
 االحتیاطي القانوني ۱۲

 
بح االحتیاطي القانوني ٪ من صافي الربح للسنة إلى االحتیاطي حتى یص۱۰كما تم تعدیلھ، یحول  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

 ۲۰۱٥لسنة  ۱۱ت التجاریة القطري رقم ٪ من رأس المال المدفوع. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي حددھا قانون الشركا۱۰۰مساویا 
٪ من رأس المال ۱۰۰ي القانوني یزید عن وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحویل أي مبالغ لالحتیاطي القانوني حیث أن االحتیاط

المدفوع.



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۱٦ 

 احتیاطي المخاطر ۱۳

شتراط حد وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي، یجب تكوین احتیاطي مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة لموجودات تمویل لكل من القطاعین العام والخاص با
قة. التمویل المقدم وعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعل٪ من إجمالي التمویل الممنوح من قبل المجم  ۲٬٥بنسبة  أدنى  

المالیة في قطر أو التمویل مقابل ضمانات نقدیة یستبعد من إجمالي التمویل المباشر. سوف یتم تدعیم احتیاطي المخاطر حسب   إلى/ أو المضمون من قبل وزارة
 ر المركزي والمتعلقة بتطبیق منھج الخسائر االئتمانیة المتوقعة.التعلیمات الجدیدة من مصرف قط

 تیاطیات أخرىاح ۱٤

 تمثل االحتیاطیات األخرى الحصة غیر الموزعة من أرباح الشركات الزمیلة بعد خصم توزیعات األرباح النقدیة المستلمة.

 :التغیرات في الحصة غیر الموزعة من أرباح الشركات الزمیلة ھي كالتالي

 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱یونیو ۳۰
 )غیر مدققة( (مدققة) )غیر مدققة(

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۷۹٬٥٥۳ ۷۹٬٥٥۳ ۷۹٬٥٥٤ ینایر ۱الرصید في 
-(۹۸۰) - السنة خالل الفترة /  الزمیلة للشركات الموزعة غیر األرباحإضافة: 

 (۹۸۰)-(۹۸۰) یخصم: توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة
 ۲۰٤ ۹۸۱- یخصم: ربح شركة زمیلة معترف بھ

 ۷۸٬۷۷۷ ۷۹٬٥٥٤ ۷۸٬٥۷٤ اإلجمالي

 أرباح نقدیة موزعة على المساھمین ۱٥

: ۲۰۱۹ملیون لایر قطري ( ٤۹۲لمال المدفوع والبالغ ٪ من رأس ا۳۲٫٥، وافقت الجمعیة العمومیة على توزیع أرباح نقدیة بنسبة  ۲۰۲۱مارس  ۱۷في 
 ملیون لایر قطري). ٦٤۳٪ من رأس المال المدفوع والبالغ ٤۲٫٥

 صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي ۱٦

صكوك غیر ملیار لایر قطري. ھذه ال ۱صكوك دائمة مؤھلة لإلدراج للشریحة األولى من رأس المال بمبلغ قامت المجموعة بإصدار  ، ۲۰۱٦خالل عام 
حال التجدید. مضمونة كما أن توزیعات األرباح اختیاریة وغیر تراكمیة وتدفع سنویا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت على أن یتم مراجعتھ في  

ك لیس لھا تاریخ استحقاق دفع األرباح كما أن أصحاب الصكوك لیس لھم حق في المطالبة بالربح على الصكوك. ھذه الصكو  یكون للمجموعة الحق في عدم
 ویتم تصنیفھا ضمن حقوق الملكیة. 

ملیون دوالر أمریكي مدرجة في بورصة   ۳۰۰ة كرأس مال إضافي للمجموعة بمبلغ  ، أصدرت المجموعة صكوك دائمة وغیر مضمونة، مؤھل۲۰۱۹في عام  
ً لندن. إن دفع ا . كما یحق للمجموعة عدم دفع أرباح لھذه الصكوك، ولن یكون بنك قطر الدولي اإلسالمي لقرار ألرباح لھذه الصكوك غیر تراكمي، ویتم وفقا

ً . یكون لمعدل الربح المطبق تاریخ إعادة ضبط وفقلحملة الصكوك حق المطالبة فیما یتعلق بعدم الدفع صكوك تاریخ . لیس للرةلشروط اتفاقیة الصكوك المصد  ا
 استحقاق ثابت. صنفت المجموعة الصكوك ضمن حقوق ملكیة.

 العائد األساسي والمخفف للسھم ۱۷

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستحقة خالل الفترة.یتم احتساب الربحیة األساسیة للسھم الواحد بقسمة صافي األرباح للفترة على 

 أشھر المنتھیة في  ة ستلل
   ویونی ۳۰

 ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)

۲۰۲۰ 
 (غیر مدققة)

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ٥۱۲٬٦۳۰ ٥٤۳٬۹۰٤ لفترة االبنك في صافي ربح  یحصة مساھم
 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ )۱۱(ایضاح   خالل الفترة القائمةالمتوسط المرجح لعدد األسھم 

 ۰٫۳٤ ۰٫۳٦ عائد السھم األساسي (لایر قطري)

أسھم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة. وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سھم تعادل األرباح األساسیة لكل سھم. ال توجد



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۱۷ 

 
 النقد وما في حكمھ ۱۸

 
 كالتالي: ة أشھرستیة أقل من لغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر، فإن النقد وما في حكمھ یشتمل على أرصدة بتواریخ استحقاق أصل

 
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 

 (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة) 
 لایر قطريألف   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
      
نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي (بعد استبعاد  حساب احتیاطي 

 ۱٬۷۸۹٬۹۰۹  ۱٬۰٥۱٬۰۳٥  ۱٬۳۳٦٬۱٤۸ مصرف قطر المركزي المقید)
 ۸٬۲۷۰٬۷٦٥  ٤٬۳٦۳٬۹۳۷  ٦٬۹۳۲٬۲٦۹ أرصدة مستحقة من البنوك

 ۸٬۲٦۸٬٤۱۷  ٥٬٤۱٤٬۹۷۲  ۱۰٬۰٦۰٬٦۷٤ 
 

  .في العملیات الیومیة للمجموعة وذلك لعدم استخدامھتم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي 
 
 المطلوبات وااللتزامات المحتملة ۱۹

 
 قا للنوعوف •

 
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (غیر مدققة)   (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف لایر قطري  لایر قطريألف   ألف لایر قطري  

      المطلوبات المحتملة
 ۱۰٬۰۲۲٬۹۸٦  ٥٬۲۳۸٬٥۳۰  ۹٬٤٥۱٬٤۸٦ مستخدمةتسھیالت غیر  

 ٦٬۸۸٦٬٤۹۱  ۷٬۱۲۷٬۲٦۲  ٦٬٤۱۱٬۸۳۹ ضمان  خطابات 
 ٦۹۱٬۸۲۱  ۸۹۲٬۲٥۹  ۱٬۱۰۰٬٦٥۱ خطابات اعتماد

 ۹٬۰٥٥  ۸٬۰۱۳  ۱۰٬۹۷۳ أخرى
 ۱٦٬۹۷٤٬۹٤۹  ۱۳٬۲٦٦٬۰٦٤  ۱۷٬٦۱۰٬۳٥۳ 

 
 



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۱۸ 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة ۲۰

 
العالقة المساھمین الذین لدیھم القدرة على ثیر ھام علیھ عند اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات تعتبر األطراف بأنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأ

على المجموعة) ممارسة نفوذ ھام علیھا أو على مساھمیھا، باإلضافة  رة على ممارسة نفوذھمالسیطرة أو لدیھم نفوذ ھام على المجموعة، والشركات الزمیلة للمجموعة، والشركات التي تستطیع المجموعة والمساھمین (الذین لدیھم القد
 اء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفیذیة للمجموعة.إلى أعض

 
 بلغت األرصدة/ المعامالت خالل الفترة/ السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي یملكون فیھا حصصا ھامة كما یلي:

 
 ) غیر مدققة( ۲۰۲۰یونیو ۳۰  (مدققة)  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  )دققةغیر م( ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 

 
شركات 

  ىأخر  مجلس اإلدارة  زمیلة
شركات 

  زمیلة
 مجلس 
  ىأخر  اإلدارة

 شركات 
  زمیلة

 مجلس 
 ىأخر  اإلدارة

 
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
 ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
لایر ألف 

  ألف لایر قطري  قطري
 ألف لایر 

 قطري
                  

                  الموجودات
 ۲٬٦۲۰٬۸٤۸  ۱٬۲۹۲٬۱۷۷  ۷٬۱۹۹  ۳٬۱٤۷٬۲۰۷  ٥٤۲٬۰٤٥  ٥٬۸۰۰  ۳٬۰۹۸٬٤۷۸  ٦۰٥٬۷٦۰  ٥٬٤٤٥ موجودات تمویلیة

                  
حسابات  حقوق الملكیة ألصحاب

 ۱۱٥٬۳٤۹  ۱٥۳٬٤۱٤  ۱۹٬۷٦٦  ٦٦۲٬٤۱۸  ۲۱۲٬٤٤۹  ۲۱٬۷٥٤  ٦۸٥٬۹۸٥  ۱۷۲٬۹٦۷  ۲۰٬٥۲٥ االستثمار
                  

                  :المركز الماليبنود خارج 
 ۳۷۰٬۰٦۸  ٦٬۷۹۰  ٥٦٤  ۳۹۷٬٦۳۰  ۷٬۳۲٦  ۹۱۲  ۲٦۰٬۸٦۲  ۷٬۱۳۷  ٦٥٦ مطلوبات محتملة والتزامات أخرى

 
  



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۱۹ 

 
 قة (تتمة)معامالت مع األطراف ذات العال ۲۰

 
غیر  ( ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ أشھر المنتھیة في ةستلل 

 )مدققة
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة  ةستلل 

 )غیر مدققة(
شركات  

 زمیلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 ىأخر
شركات  

 زمیلة
مجلس  

 اإلدارة
 

 ىأخر
ألف لایر  

 قطري
ألف لایر  

 قطري
ألف لایر  

 قطري
ألف لایر  

 قطري
ألف لایر  

 قطري
لایر  ألف 

 قطري
            

          بنود بیان الدخل الموحد:
            

 ٥۸٬٤۲۲  ۲۱٬۲٤٤  ۲۱۲  ٦۰٬٥۹۷  ۱۱٬۸۳۳  ۱٥٤ التمویل موجودات من ایرادات
            

أصحاب حسابات االستثمار من حصة 
 ٥٬۷۸۲  ۱٬۸۷٦  ۲۳۸ الربح

 
۲۳۲  ۱٬۱۱۷  ۷۹۸ 

 
 ل الفترة كالتالي:بلغت مكافآت كبار المسؤولین خال

 

 
 أشھر المنتھیة في  ھ ست ل

 یونیو ۳۰ 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰   
 ) غیر مدققة (   )غیر مدققة (  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۲٬۳۰۰  ۷٬۰۲٤ منافع قصیرة األجل
  ۲٬۱٤۳  ٦٥۹ منافع طویلة األجل

۷٬٦۸۳  ۱٤٬٤٤۳ 
 

 إفصاحات تنظیمیة ۲۱
 

 نسبة كفایة رأس المال
 

مال. یتم سیاسة المجموعة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطویر المستقبلي لألعإن 
التي یمكن تحقیقھا بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بین العائدات األعلى أیضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساھمین وتعترف المجموعة 

 بمعدل مدیونیة أعلى والمنافع والضمان الذین یمكن الحصول علیھما بمركز رأس مال قوي.
 

 بكافة متطلبات رأس المال المفروضة خارجیا. الفترةلقد التزمت المجموعة وعملیاتھا المنظمة بشكل فردي خالل 
 

 التي تم تبنیھا من قبل مصرف قطر المركزي.  ۳دات لجنة بازل احتساب معدل كفایة رأس المال لدى المجموعة وفقا إلرشا یتم
 

 :كما یلي ولوائح مصرف قطر المركزي ۳بازل  مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب
 

 
  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

  )غیر مدققة(
  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

  (مدققة)
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰

 )غیر مدققة(
 طريألف لایر ق  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ۷٬۳۹٦٬۹۰٦   ۷٬۳۷۳٬٤۱٤  ۷٬٦۹۰٬٥۰۷                                                   ۱ المستوى المال رأس شریحة
 ۳۷۰٬۱٦٤   ٤۲٥٬۸۲۸  ٤۹۳٬۰۹٥ ۲ المستوى المال رأس شریحة

 ۷٬۷٦۷٬۰۷۰   ۷٬۷۹۹٬۲٤۲  ۸٬۱۸۳٬٦۰۲ المال التنظیميإجمالي رأس 
 



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۲۰ 

 (تتمة) إفصاحات تنظیمیة ۲۱

 الموجودات المرجحة بالمخاطر

  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (غیر مدققة)

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰
 (غیر مدققة)

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ٤۱٬۳۳۸٬۲۳۰  ٤۳٬٥٤۱٬۸۲۲ ٤۳٬۳٦۲٬٤٤۲ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر االئتمان
 ٦۸۸٬۲۲۹  ٦۹۱٬۸۲۲ ٦٦۸٬۸٦۸ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر السوق

 ۲٬۸۹۸٬۱۸٦  ۲٬۸۹۸٬۱۸٦ ۳٬۲۱۷٬۱٤۱ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر التشغیل
 ٤٤٬۹۲٤٬٦٤٥  ٤۷٬۱۳۱٬۸۳۰ ٤۷٬۲٤۸٬٤٥۱ إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

ميرأس المال النظا  ۸٬۱۸۳٬٦۰۲ ۷٬۷۹۹٬۲٤۲  ۷٬۷٦۷٬۰۷۰ 

 ٪۱۱٫۸۱ ٪۱۱٫۲۰ ٪۱۱٫۸٥ ۱نسبة كفایة رأس المال لحقوق الملكیة العادیة شریحة المستوى 

 ٪۱۷٫۲۹ ٪۱٦٫٥٥ ٪۱۷٫۳۲ نسبة كفایة رأس المالإجمالي 

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

رأس المال 
بدون  األساسي
األمان ھامش 

  المتحفظ

رأس المال 
األساسي متضمن 

ھامش األمان 
  المتحفظ

شریحة نسبة 
رأس المال 

األولى متضمن 
ھامش األمان 

  المتحفظ

ة شریحة نسب
رأس المال األولى 

متضمن والثانیة 
ھامش األمان 

  المتحفظ

إجمالي رأس 
المال التنظیمي 

ھامش  متضمن
األمان المتحفظ و 
ھامش البنك ذات 

  التأثیر الھام

إجمالي رأس المال 
متضمن ھامش األمان 

المتحفظ و ھامش البنك 
ذات التأثیر الھام و تكلفة 

راس المال من الركیزة 
عملیة التقییم الثانیة وفقا ل

 الداخلي لكفایة رأس المال

۲۰۲۱ 
 ٪۱۷٫۳۲ ٪۱۷٫۳۲ ٪۱۷٫۳۲ ٪۱٦٫۲۸ ٪۱۱٫۸٥ ٪۱۱٫۸٥ الفعلي

 تماشیاً  الحد األدنى
 ٪۱۳٫٥۰ ٪۱۲٫٥۰ ٪۱۲٫٥۰ ٪۱۰٫٥۰ ٪۸٫٥۰ ٪٦٫۰۰المركزي  مصرف قطر مع 

۲۰۲۰ 
 ٪۱٦٫٥٥ ٪۱٦٫٥٥ ٪۱٦٫٥٥ ٪۱٥٫٦٤ ٪۱۱٫۲۰ ٪۱۱٫۲۰ الفعلي
تماشیاً مع   األدنىالحد 

 ٪۱۳٫٥۰ ٪۱۲٫٥۰ ٪۱۲٫٥۰ ٪۱۰٫٥۰ ٪۸٫٥۰ ٪٦٫۰۰مصرف قطر المركزي 

 إدارة المخاطر المالیة ۲۲

 المالیة للتعرضات الخاضعة التعرضات ۲۲٫۱

 :مةخسائر االئتمان المتوقعة / خسائر انخفاض القیوحركة  التعرضات

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

 اإلجمالي
۳۱  

 ۲۰۲۰دیسمبر
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

تعرضات الخاضعة لخسائر اإلتمان ال
 المتوقعة 

 ۱۰٬٥۰۸٬۸٥٤ ۱۱٬٥۹۱٬۷٥۱-  ٥٬٦۸٤  ۱۱٬٥۸٦٬۰٦۷ أرصدة مستحقة من بنوك
 ٥٬۷۹۸٬٤۹۰ ٥٬٥٥۲٬٥٥۳ ۱۳٬٥۱٦ ۱۸٥٬۲٤۸ ٥٬۳٥۳٬۷۸۹ مالیة أوراق في استثمارات

 ٤۱٬۳۸۱٬۸۳٤ ٤۱٬٦٤۸٬٦۷۸ ٦٥۷٬۷۷۹ ۳٬٦٥۰٬۸۸٦ ۳۷٬۳٤۰٬۰۱۳ *الموجودات التمویلیة
 ۱۳٬۲٦٦٬۰٦٤ ۱٦٬۹۷٤٬۹٤۹-  ٥۰۱٬٤۹۸  ۱٦٬٤۷۳٬٤٥۱ التعرضات خارج بیان المركز المالي

۷۰٬۷٥۳٬۳۲۰ ٤٬۳٤۳٬۳۱٦ ٦۷۱٬۲۹٥ ۷٥٬۷٦۷٬۹۳۱ ۷۰٬۹٥٥٬۲٤۲ 
.المؤجلة االرباح صافي*



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۲۱ 

 
 )ة(تتمإدارة المخاطر المالیة  ۲۲

 
 )ة(تتم المالیة للتعرضات الخاضعة التعرضات ۲۲٫۱

 
          
 ۲۰۲۰یونیو  ۳۰  اإلجمالي  ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

الرصید االفتتاحي لخسائر االئتمان 
المتوقعة / خسائر انخفاض القیمة كما في 

ینایر  ۱  

 

 

 

 

 

    

 ٥٬۹۳٦  ۷۷۳  -  ٤  ۷٦۹  بنوك من مستحقة أرصدة
 ٥٬۳۱۳  ۷٬۲۹٥  -  ٦٬۰٦۸  ۱٬۲۲۷  مالیة أوراق في استثمارات
 ٦۷۰٬۸٦۲  ۸۳۲٬۳۸۹  ٤٥۷٬٦۰۸  ۲۱۰٬٦۱۰  ۱٦٤٬۱۷۱ التمویلیة الموجودات
 ٥۰٬۸۳۰  ۱۰۷٬۲٤٥  -  ۷٬۳۲۸  ۹۹٬۹۱۷ المالي المركز بیان خارج التعرضات

          المراحل بین التحویالت صافي
 -  -  -  -  -  بنوك من مستحقة أرصدة

 -  -  -  -  -  مالیة أوراق في استثمارات
 -  -  ۸٬٤٤۱  ۲۷٬۱۱۸  ) ۳٥٬٥٥۹( التمویلیة الموجودات
 -  -  -  ۸۷  ) ۸۷( المالي المركز بیان خارج التعرضات

 )۳٥٬٦٤٦ (  ۲۷٬۲۰٥  ۸٬٤٤۱  -  - 
 
 

 
 
 

 ۲۰۲۱یوینو  ۳۰

  
 
 
 

 ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  اإلجمالي  ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة  
 لف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 
 

        التحویالت خالل الفترة /شطب

  

 -  -  -  -  -  بنوك من مستحقة أرصدة
 -  -  -  -  -  مالیة أوراق في استثمارات
 ۷۳  ) ۱٬۸٦۹(  ) ۱٬۸٦۹(  -  - التمویلیة الموجودات
 -  -  -  -  - المالي المركز بیان خارج التعرضات

          
          الفترة خالل(عكس)  /التكلفة صافي

 (۲٬۷۳۰)  ۲۰٤  -  -  ۲۰٤  بنوك من مستحقة أرصدة
 ٤٬۲۰٦  ۱۹۳  -  ) ۲٬۱٤۳(  ۲٬۳۳٦  مالیة أوراق في استثمارات
 ٥۸٬۲۷۲  ۱٤۰٬٤۰٤  ٤۰٬٤۸۰  ٥۰٬۰٤٥  ٤۹٬۸۷۹ التمویلیة الموجودات

سترداد / إعادة التصنیف من خارج بیان اال
 -  ۲٬۹۷٦  ۲٬۹۷٦  -  - بیان المركز المالي المركز المالي إلى 

 (۲٬٤۸۰)  ) ٤۷۷(  -  ) ۱٬۲۰٦(  ۷۲۹ المالي المركز بیان خارج التعرضات
 ٥۳٬۱٤۸  ٤٦٬٦۹٤  ٦۳٬٤٥٦  ۱٤۳٬۳۰۰  ٥۷٬۲٦۸ 
 
        

  
۲۰۲۰یوینو  ۳۰  

ئتمان المتوقعة الرصید الختامي لخسائر اال
 ۳۰كما في  -خسائر انخفاض القیمة  /

        ۲۰۲۱یونیو 

  
 

 ۹۷۸  ۹۷۷  -  ٤  ۹۷۳  بنوك من مستحقة أرصدة
 ۱۲٬٥۱٥  ۷٬٤۸۸  -  ۳٬۹۲٥  ۳٬٥٦۳  مالیة أوراق في استثمارات
 ۷۳۳٬۳٦۰  ۹۷۳٬۹۰۰  ٥۰۷٬٦۳٦  ۲۸۷٬۷۷۳  ۱۷۸٬٤۹۱ التمویلیة الموجودات
 ٦۳٬٦٦۷  ۱۰٦٬۷٦۸  -  ٦٬۲۰۹  ۱۰۰٬٥٥۹ المالي المركز بیان خارج التعرضات

 ۲۸۳٬٥۸٦  ۲۹۷٬۹۱۱  ٥۰۷٬٦۳٦  ۱٬۰۸۹٬۱۳۳  ۸۱۰٬٥۱۷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 2021يونيو 30أشهر المنتهية في   الستة لفترة 

22 

 

 

   19-تأثير كوفيد 23
 

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

ء، عن تدابير مالية وتحفيزية حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على حد سوا 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 تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ

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

 

يتم استخدام اختبارات الضغط للنظر في مدى قدرة المجموعة تجري المجموعة بانتظام اختبارات الضغط لتقييم مرونة بيان المركز المالي وكفاية رأس المال. و

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

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

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

 

 تأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعةال

 

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

)"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 

 

المتوقعة في ضوء المعلومات المتاحة  ةيالخسائر االئتمان اسيى المدخالت واالفتراضات الخاصة بقعل ۱۹ - دياستعرضت المجموعة األثر المحتمل لتفشي كوف

والمتوقعة مستخدما نموذج السيناريوهات  ةيالحال ةياالقتصاد ئةيعدم االنتظام بناء على الب ةيالحتمال ةيالنظرة المستقبل ثيعالوة على ذلك، قامت المجموعة بتحد

من  ةيمخاطر المحفظة االئتمان ليا بتحلضي(. وقامت المجموعة أV-shaped and U-shapedانتعاش او كما تسمى ب .) وهاتيناريعلى سالتشاؤمية القائمة 

 ةيللعوامل اإلقتصاد  ةيالنظرة المستقبلإن    باستخدام كل من المنهج التنازلي وتجربة المجموعة الخاصة.  فياالقتصادي حسب التصنالقطاع    ليعلى تحل  التركيز  خالل

 31). 2022امريكي في  دوالر 52.59و ، 2021 يف كييدوالر امر 52.5 عادليالنفط السنوي والذي  ليفي دولة قطر والتي تشمل أ( متوسط سعر برم ةيالكل

 1.95 – لایر قطري )نسبة نمو  اريمل 522 عادلي 2021ب( الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  للبرميل(. دوالر 52.2دوالر:  45: سعر برميل النفط 2020ديسمبر 

نسبة نمو تعادل  2020مليار لایر قطري:  639:الناتج المحلي اإلجمالي 2020ديسمبر  31.)٪(1.17تعادل )نسبة نمو  2022لایر قطري في  اريمل  516و٪(، 

 ،2020%: 1.2-ديسمبر 31)2022% في  1.34و% 1.49 -2021ج( التضخم في  %(.1.955-)نسبة نمو تعادل 2021مليار لایر قطري  %626(. 4.3-

 ديسمبر   31)  .2022لایر قطري في    مليار  106.6  ، 2021قطري في    لایر  مليار 103.4( تعادل  ةيإنفاق الحكومة )بدون النفقات الرأس مال    (د   (%2021:  1.495

المتوقعة على متوسط الوزن المرجح لثالث  ةياحتساب الخسائر اإلتمان تم (.2021مليار لایر قطري:  103.4 ، 2020مليار لایر قطري:  107.7: 2020

% لألوضاع  25و% للسابي  25  لألساسي،%  50:  2020ديسمبر    31% على التوالي )25%،  25%،  50التشائم بوزن    ديسيناريوهات: األساسي، المتشائم، وشد

 ةيالخسائر االئتمان  راتيفي تقد  راتيبسرعة في هذه المرحلة، مما يجعله من الصعب إظهار التأث  تطوريو  ًرايمتغ  ۱۹  -ديوضع كوف  زاليالمتحسنة(. بشكل عام، ال  

االقتصاد الكلي، فقد قامت المجموعة   ئةيعلى ب  ريتأث  روسيلتفشي الف  كونيالمتوقعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراًكا من المجموعة بأنه من المتوقع أن  

  .المتوقعة ةيالخسائر االئتمان اسيالمتشائم في ق ويناريالس ةيفي احتمال ادةيالز ريتأث مييبتق

 

والكمية عند تحديد الزيادة  ةيعلى العوامل النوع ۱۹ - ديذي الصلة لكوف ريباإلضافة إلى االفتراضات الموضحة أعاله، فقد أولت المجموعة اعتباًرا خاًصا للتأث

في الخسائر اإلتمانية المتوقعه لهذا إن الزيادة   بذلك. أن تتأثر حتمليالتعرض في القطاعات التي  مةيمؤشرات انخفاض ق مييفي مخاطر االئتمان وتقالجوهرية 
 . تتعرضات لبعض القطاعالل التحوط اإلضافي الربع مرتبطة بزيادة في خسائر إنخفاض القيمة الناتجة عن

 

ودات المالية وغير المالية للمجموعة، وهي لقد أخذت المجموعة بعين االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المسجلة للموج

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

 
 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 زأوعمصرف قطر المركزي بتخفيض معدل األرباح و قام. 19-مليار لایر 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  الفوائدتأثيرإلى توفير ضمانات من حكومة قطر للبنوك المحلية بهدف دعم القطاعات المتضررة. 

 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



 ك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بن
 المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمعلوماتاإلیضاحات المتممة 

 ۲۰۲۱یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة لفترة 

۲۳ 

 )ة(تتم ۱۹-تأثیر كوفید ۲۳

 خسائر انخفاض القیمة من االستثمار في شركة زمیلة

قام البنك خالل ھذه الفترة بتقییم الوضع المالي الحدى الشركات الزمیلة،  إمكانیة تحقیق األصول و النزاعات القانونیة القائمة خالل المراجعة الدوریة للشركات 
الزمیلة الخاضعة للبنك. وبناء على تلك المراجعة تتوقع اإلدارة إنخفاضا بالقیمة الممكن تحقیقھا لبعض أصول الشركة الزمیلة و لھذا السبب قام البنك بتسجیل 

مخصص إضافي بقیمة ٥٤ ملیون لایر قطري وھي حصة البنك من اإلنخفاض المتوقع من أصول الشركة الزمیلة مما أدى الى إحتساب حصة خسارة البنك في 
بیان الدخل المرحلي الموحد. 

 المعدلة المالیة الموجودات إحتساب

من خالل التعمیم الصادر  ، المتأثرة للقطاعات الدفعات لتأجیل المحلیة البنوكمصرف قطر المركزي  شجع، ۱۹-جائحة كوفیدلألوضاع االقتصادیة مابعد  نظراً 
قامت المجموعة بتأجیل الدفعات لبعض عمالء الشركات الصغیرة و المتوسطة و عمالء الشركات الكبرى. إمتثاالً  ، . بناًء على ذلك۲۰۲۰مارس  ۲۲في تاریخ 

 غ المتبقي من األرباح المؤجلة على الفترة المتبقیة من التسھیالت االئتمانیة.ستقوم المجموعة بإطفاء المبل ، لمتطلبات معاییر المحاسبة المالیة
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