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المنشأة الصادر عنها التقرير 1

كشركة مساهمة  1982يوليو  8 مقره في دولة قطر وقد تم تأسيسه بتاريخ كيانهو ( ")"المصرف .ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي 
 نوان المقر المسجل للمصرفع .8338هو  للمصرفرقم السجل التجاري  .1982لسنة  45بموجب المرسوم األميري رقم عامة قطرية 

يونيو  30في المنتهية أشهر لستة ا لفترة للمصرف الموحدة المرحلية المختصرةتشتمل البيانات المالية  .559ب .صالدوحة، دولة قطر، 
بصفة أساسية في األعمال المصرفية  جموعةمالعمل ت ."( "المجموعةمجتمعة بـليها إشركاته التابعة )ويشار و المصرفعلى  2020

لة في دو افرعً  22ولديه  للمصرفدة من هيئة الرقابة الشرعية دحوفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المللشركات واألفراد واالستثمارات 
في للتداول مدرجة  المصرفأسهم  .(ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي ) الشركة األم للمجموعة هي .قطر وفرع واحد في السودان

 .بورصة قطر

البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة والكيانات ذات الغرض الخاص التالية  الموحدة المرحلية المختصرةتتضمن البيانات المالية 
 بين شركات المجموعة:والمعامالت بعد استبعاد األرصدة 

األساسي التجاري النشاطبلد التأسيس

نسبة الملكية الفعلية

يونيو  30

2021

ديسمبر  31

2020

%99.99%99.99 مصرفيةأعمال لبنان بيت التمويل العربي 

ذ.م.م  شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري

%49%49االستثمار العقاريقطر (1))"عقار"( 

%82.61%82.61االستثمار العقاري قطر درة الدوحة لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م 

%100%100 إصدار صكوكجزر كايمان (2)شركة مصرف قطر اإلسالمي للصكوك المحدودة 

%99.71%99.71 ةستثماريالخدمات المصرفية االالمملكة المتحدة مصرف قطر اإلسالمي )المملكة المتحدة(

%58.17%64.68 ةستثماريالخدمات المصرفية االقطر(3)كيو إنفست ذ.م.م

تمثيله أكبر عدد من األعضاء إدارة شركة عقار بحكم لبية األصوات في اجتماعات مجلس الحصول على أغ سلطةالمصرف لديه  (1)
 في المجلس.

حيد وهو تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة لغرض و (2)
 .إصدار الصكوك لصالح المصرف

 على بناءً  سهم لكل أمريكي دوالر 0.58 بسعر سهًما 61,212,590 شراء بإعادة م.م.ذ كيوإنفست قامت، 2021 يناير في (3)
 بمبلغ م.م.ذ كيوإنفست لــ المصدر المال رأس وخفض الخزينة أسهم إلغاء تم. المساهمين من الواردة المناقصات عروض

ً  دوالراً  61,212,590  المساهمة نسبة ارتفعت، لذلك ونتيجة. سهم لكل أمريكي دوالر 1 بقيمة سهًما 61,212,590 يمثلو أمريكيا
 في، (التكلفة طرح بعد بالصافي) العملية بتلك المتعلقة باألرباح االعتراف تم٪. 64.68 إلى م.م.ذ كيوإنفست في للمصرف الفعلية

 .الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

س اإلعداد اأس 2

 فقرة االلتزام )أ(

"( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة FASالمالية )"وفقا لمعايير المحاسبة  الموحدة المرحلية المختصرةتم إعداد البيانات المالية 

 مصرف قطر المركزي.  جانبمن  معدلةهي حسبما "( AAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )"

 وبالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةبما يتماشى مع متطلبات 
عليه، . بناء (IASBالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ) (IFRS)لدولية إلعداد التقارير المالية المجموعة بالمعايير ا تسترشد

 ."التقارير المالية المرحلية" 34معيار المحاسبة الدولي رقم موجهات وفقا ل الموحدة المرحلية المختصرةتم إعداد البيانات المالية  فقد
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 تتمة -س اإلعداد اأس 2

 تتمة -فقرة االلتزام  )أ(

 السنوية، الموحدة المالية البيانات في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات جميع الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات تتضمن ال
 الستة فترة نتائج فإن ذلك، إلى وباإلضافة. 2020 ديسمبر 31 في كما للمجموعة الموحدة السنوية المالية البيانات مع قراءتها ويجب
 .2021 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة توقعها يمكن التي النتائج على مؤشرا بالضرورة ليست 2021 يونيو 30 في المنتهية أشهر

 التقديرات واألحكام )ب(

 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة عن الصادرة المالية المحاسبة لمعايير وفقا الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات إعداد يتطلب
 تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من ذلك يتطلب المركزي قطر مصرف جانب من المعدلة اإلسالمية المالية

 هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات عنها المفصح والمبالغ المحاسبية السياسات
 السياسات تطبيق عند اإلدارة بها تقوم التي الهامة األحكام فإن الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلومات إعداد عند. التقديرات
 المنتهية وللسنة في كما الموحدة المالية البيانات على المطبقة نفسها هي التقديرات حول للشكوك الرئيسية والمصادر للمجموعة المحاسبية

  .2020 ديسمبر 31 في

 إدارة المخاطر المالية )ج(

 ديمسبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات في عنها المفصح تلك مع تنسجم للمجموعة المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف
2020.  

 السياسات المحاسبية الهامة (د)

 البيانات إعداد في المتبعة تلك مع الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات إعداد في المتبعة الهامة المحاسبية السياسات تتوافق
 :أدناه مذكور هو ما عدا فيما 2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية المالية

. الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد عند التالية المعايير على والتعديالت المعايير المجموعة طبقت الفترة خالل
 عنها الصادر المجموعة ملكية حقوق أو ربح صافي في تغييرات التالية المعايير على والتعديالت المعايير تطبيق عن ينتج لم. المرحلية
 .السنة نهاية في إضافية إفصاحات عنها ينتج قد ولكنه سابقا، التقرير

   اإلجارة 32معيار المحاسبة المالية رقم : 

 معيار محل ليحل 2019 عام في" اإلجارة: "32 المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 والتحقيق التصنيف مبادئ تحديد في المعيار هذا من الهدف يتمثل". بالتمليك المنتهية واإلجارة اإلجارة: "الحالي 8 المالية المحاسبة
 أبرمتها التي( بالتمليك المنتهية لإلجارة المختلفة األشكال فيها بما االجارة، موجودات) اإلجارة لمعامالت واإلفصاح والعرض والقياس

 .ومستأجر مؤجر بصفتها اإلسالمية ةالمالي المؤسسات

 أبريل 11 بتاريخ تعميًما المركزي قطر مصرف أصدر. 2021 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي المالية للفترات المعيار هذا مفعول يسري 
 والمطلوبات الموجودات على 32 رقم المالية المحاسبة معيار العتماد األثر تقييم إجراء قطر فياإلسالمية  البنوك من فيه يطلب ،2021

 البنوك .التنظيمية والنسب صلة ذات أخرى مؤشرات وأي والسيولة المال رأس كفاية ومستوى المرحلية واألرباح الدخل وحساب
 تعليمات مع يتماشى بما المعيار تنفيذ وسيتم الصدد، هذا في المركزي قطر مصرف لمتطلبات لالمتثال طريقها في قطر فياإلسالمية 

 .المركزي قطر مصرف

  احتياطيات المخاطر 35معيار المحاسبة المالية رقم : 

 جانب إلى المعيار هذا. 2018 عام في 35 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 المالية المحاسبة معيار محل يحل" ذات المخاطر العاليةانخفاض القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات  30 رقم المالية المحاسبة معيار

 التي المخاطر الحتياطيات المالية والتقارير المحاسبة مبادئ وضع هو المعيار هذا من الهدف. ”واالحتياطيات المخصصات“ 11 رقم
وهم بصفة أساسية المستثمرون الذين يستهدفون الربح ويتحملون ، المعنيون يواجهها التي المختلفة المخاطر من للتخفيف إنشاؤها تمي

  .المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية
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 تتمة -س اإلعداد اأس 2

 تتمة - الهامةالسياسات المحاسبية  (د) 

 سعر الفائدة بين البنوك  إصالح(IBOR) - 2 المرحلة 

 التي المشكالت تتناول ، 2021 يناير 1 من اعتبارا تسري التي ، 2 المرحلة تعديالت - (IBOR) البنوك بين المعروض الفائدة سعر
 التحوط عالقات أو التعاقدية النقدية التدفقات على التغييرات آثار ذلك في بما السعر، معيار إلصالح نتيجة المالية التقارير على تؤثر قد

ً  إعفاءً  التعديالت توفر. بديل مرجعي بمعدل السعر معيار استبدال عن الناشئة  أساس في بالتغيرات المتعلقة المتطلبات بعض من عمليا
 .التحوط ومحاسبة المالية والمطلوبات المالية للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات تحديد

 االلتزام أو المالي لألصل التعاقدية النقدية التدفقات تحديد أساس في التغيير عن المحاسبةاألخذ في اإلعتبار  المنشأة من التعديالت تطلب
 إلى باإلضافة. المالي االلتزام أو المالي لألصل الفعلي الربح معدل تحديث طريق عن السعر معيار إصالح خالل من المطلوب المالي
 .التحوط محاسبة لمتطلبات معينة استثناءات يوفر فإنه ذلك،

 الفائدة سعر إصالحات من كجزء استبدالها سيتم والتي البنوك بين المعروضة األسعار لتعديل سياسات وضع على المجموعة تعمل
 المالية والمطلوبات للموجودات بالتعرض يتعلق فيما المقابلة األطراف مع مناقشات البنك أجرى. (IBOR) البنوك بين المعروض

  .2021 عام بعد تستحق والتي البنوك بين السارية بالمعدالت المرتبطة المشتقة وغير المشتقة

 وتقييم IBOR ات المتوقعة بتطبيقإلصالحل استعداداً  التعاقدية الشروط لتعديل المصلحة أصحاب مختلف مع مناقشات البنك يجري
 الناتجة المخاطر وتخفيف المنظم االنتقال لدعم المصلحة أصحاب مختلف مع المشاركة ويواصل بديلة مرجعية معدالت العتماد االستعداد

 .االنتقال عن

  بعد المفعول سارية تصبح لم ولكنها الصادرة الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير ( هـ) 

 وتحوط وخيار وعد:  38معيار المحاسبة المالية رقم             

 من والهدف. 2020 عام في 38 رقم المالية المحاسبة معيار اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة أصدرت
 مع المتوافق الوعد بترتيبات يتعلق فيما واإلفصاح والقياس لالعتراف ريراوالتق عن المحاسبة مبادئ تحديد هو المعيار هذا

 في تبدأ التي المالية للفترات المعيار هذا يسري. اإلسالمية المالية بالمؤسسات والخاصة والخياروالتحوط اإلسالمية الشريعة
 .أعاله المذكورة المعايير تأثير بتقييم حاليًا المجموعة وتقوم المبكر، بالتطبيق السماح مع 2022 يناير 1 بعد أو

 رات الرئيسية على التقديرات واألحكام الهامةيالتغ )و(  

 تصنيف االستثمار
لالستثمارات تمثل إما أدوات دين أو أدوات أخرى لها تقييم نموذج األعمال الذي تدار فيه االستثمارات وتقييم ما إذا كانت النصوص التعاقدية 

 . مردود فعلي قابل للتحديد بصورة معقولة

 الصادر من مصرف قطر المركزي  13/2020تطبيق التعميم رقم  (ز) 

 في االستثمار" 33 رقم المالية المحاسبة معيار متطلبات يعدل ،2020 أبريل 29 بتاريخ 13/2020 رقم المركزي قطر مصرف تعميم
" االلتزاماتالعقود المحملة بو االئتمان وخسائر القيمة انخفاض" 30 رقم المالية المحاسبة ومعيار" المماثلة واألدوات واألسهم الصكوك
 حقوق نوع من باالستثمارات يتعلق فيما" المالية األدوات" 9 المالية لتقاريرل الدولي اريالمع مبادئ اتباع اإلسالمية البنوك من ويتطلب
 السياسات في التغييرات إدراج وتم السريان تاريخ من التعميم البنك اعتمد. الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة المدرجة الملكية

 : التالي النحو على المحاسبية

 الملكية حقوق خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوققياس 
قد تختار المجموعة أن تعرض ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في حقوق الملكية 
التي ال يحتفظ بها للمتاجرة. يتم االختيار على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف المبدئي وهو اختيار غير قابل لإللغاء. أرباح 

ال يعاد تصنيفها الحقا مطلقا في بيان الدخل الموحد، ويتضمن ذلك حالة االستبعاد. مع ذلك فإن األرباح حقوق ملكية  وخسائر كل أداة
رد والخسائر المعترف بها في احتياطي القيمة العادلة يتم تحويلها لألرباح المدورة عند استبعاد االسثتمار. خسائر االنخفاض في القيمة )و

ال يعلن عنها بصورة منفصلة من التغيرات األخرى في القيمة العادلة. توزيعات األرباح، عندما تمثل عائدا على  خسائر انخفاض القيمة(
مثل هذه االستثمارات، يستمر االعتراف بها في بيان الدخل الموحد، ما لم تكن تمثل بوضوح استردادا لجزء من تكلفة االستثمار، ففي 

 يان التغيرات في حقوق الملكية. تراف بها في بعهذه الحالة يتم اال

 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
 

 المختصرة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
  2021يونيو  30 وللفترة المنتهية في فيكما 

 

10 
 

 القطاعات التشغيلية 3

وتقدم هذه القطاعات  للمجموعة االستراتيجيةوالتي تمثل القطاعات أربع قطاعات تشغيلية  إلىالمجموعة  قسمت، ألغراض اإلدارة
لكل من هذه القطاعات  .بالمجموعةالتقارير ارتها بناًء على الهيكل اإلداري والمنتجات والخدمات المختلفة وتتم إد االستراتيجية
الملخص التالي يوضح العمليات بالقطاعات تشغيلية . على التقارير اإلدارية بشكل شهري باالطالعيقوم الرئيس التنفيذي  االستراتيجية
 للمجموعة:

 والبنوك والشركات المؤسسات لمستثمري المقدمة الخدمات على للشركات المصرفية األعمال تشتمل - للشركات المصرفية األعمال
  .التقاعد أو المشترك االستثمار صناديق مثل االستثمارية والكيانات األخرى

تشتمل األعمال المصرفية لألفراد على الخدمات المقدمة للعمالء األفراد من خالل الفروع المحلية للمصرف  - األعمال المصرفية لألفراد
 .الشخصية ورهون االئتمان وخطوط ائتمانيةقات والتي تشمل حسابات جارية وتوفير وبطا

 .والتمويل ووظائف مركزية أخرى ستثمارالخزينة واال -وحدات المجموعة 

ا تشتمل الشركات التابعة المحلية والدولية على شركات المجموعة التابعة المحلية والدولية والتي تم توحيده - شركات تابعة محلية ودولية
 .للمجموعةفي البيانات المالية 

قبل الضريبة حسبما هو مدرج في التقارير الداخلية لإلدارة والتي تتم مراجعتها من قبل الرئيس على ربح القطاع  يقاس األداء بناءً 
المعلومات الصحيحة ذات الصلة بتقييم يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات المعنية هي  .التنفيذي

  .مع الكيانات األخرى العاملة في نفس هذه المجاالت ما يتماثلنتائج بعض القطاعات 

  :تم إدراج المعلومات أدناه والتي تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع
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 تتمة -القطاعات التشغيلية  3

 القطاعات التشغيليةمعلومات عن 
 
 )مراجعة( 2021يونيو  30

الخدمات المصرفية 
  للشركات

المصرفية الخدمات 
  لألفراد

وحدات المجموعة 
  األخرى

شركات تابعة 
 المجموع  محلية ودولية

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          إيرادات خارجية:

  3,543,398   120,539  440,671  901,736  2,080,452 إجمالي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية
  383,973   63,093  91,454  110,727  118,699 صافي إيراد الرسوم والعموالت

  142,180   91,371  50,809  -  - صافي ربح صرف العمالت األجنبية

  17,491   5,132  12,359  -  - الحصة من نتائج شركات زميلة 
  24,947   4,947  20,000  -  -   إيرادات أخرى

 4,111,989  285,082  615,293  1,012,463  2,199,151 إجمالي اإليراد 

          
 (228,295)       -    (228,295)    -    -  حصة حملة الصكوك من الربح

 (824,380)   (20,559)   (199,614)   (233,309)   (370,898)  العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
    -      -    472,876    244,037   (716,913)  )التكاليف( / اإليرادات ما بين القطاعات

 1,601,347  141,324  624,417  538,985  296,621 الضريبة بعد التقرير عنه الصادر للقطاع ربح صافي

          )مراجعة( 2020 يونيو 30
          إيرادات خارجية:

 3,557,902  46,128  392,479  786,437  2,332,858 إجمالي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية
 339,132  25,089  52,948  97,215  163,880 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 37,467  19,068  18,399  -   - صافي ربح صرف العمالت األجنبية
 6,090  998  5,092  -   - الحصة من نتائج شركات زميلة 

 31,427  12,748  18,679  -   -   إيرادات أخرى

 3,972,018  104,031  487,597  883,652  2,496,738 إجمالي اإليراد 

          
 (231,852)  -  (231,852)  -   - حصة حملة الصكوك من الربح

 (1,133,637)  (26,974)  (252,650)  (276,498)  (577,515) العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
 -  -  561,249  290,259  (851,508) )التكاليف( / اإليرادات ما بين القطاعات

 1,390,306  (41,474)  442,673  554,333  434,774 الضريبة بعد التقرير عنه الصادر للقطاع( خسارة/ ) ربح صافي



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة -القطاعات التشغيلية  3

 )مراجعة( 2021يونيو  30
الخدمات المصرفية 

  للشركات
 الخدمات المصرفية

  لألفراد
وحدات المجموعة 

  األخرى
شركات تابعة محلية 

 المجموع  ودولية
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          
 183,823,942  5,805,311  42,084,550  22,323,994  113,610,087 القطاع الصادر عنه التقريرموجودات 

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير 
 160,101,547  5,377,965  49,543,289  44,856,492  60,323,801 الصادر عنه التقرير المقيدة للقطاع

          

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
الخدمات المصرفية 

  للشركات
 الخدمات المصرفية

  لألفراد
أنشطة وحدات 

  المجموعة
شركات تابعة محلية 

 المجموع  ودولية
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          

  174,356,175    5,146,602    42,450,007    21,320,480    105,439,086  موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
  151,150,072    4,870,973    48,490,839    43,673,591    54,114,669  الصادر عنه التقرير للقطاع

 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 المالية وتصنيف األدوات القيمة العادلة 4

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

 

القيمة العادلة 
من خالل 
 حقوق الملكية

القيمة العادلة 
بيان من خالل 
 التكلفة المطفأة الدخل

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

 ------------------------------------------------- قطري ألف لاير ------------------------------------------------- 
      (مراجعة) 2021يونيو  30

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 8,848,818 8,848,818 8,848,818 - - مركزية

 8,145,260 8,145,260 8,145,260 - - مستحق من بنوك
 127,044,505 127,044,505 126,553,692 490,813 - يةموجودات تمويل

      استثمارات مالية:
 3,407,932 3,407,931 - 1,227,666 2,180,265 أدوات حقوق ملكية -
 29,746,862 30,078,147 29,744,765 333,382 - أدوات دين -

 85,005 85,005 85,005 - - موجودات أخرى

 2,180,265 2,051,861 173,377,540 177,609,666 177,278,382 

      
  17,162,729   17,162,729   17,162,729  - - مستحق لبنوك 

  17,880,291   17,880,291   17,880,291  - - العمالء الجاريةحسابات 
  14,061,498   14,061,498   14,061,498  - - يةصكوك تمويل

 3,472,118 3,472,118  3,472,118 - - مطلوبات أخرى

حقوق أصحاب حسابات 
 - - االستثمار غير المقيدة

 
107,524,911 

 
107,524,911 

 
107,524,911 

 

 - - 160,101,547 160,101,547 160,101,547 

      

 

القيمة العادلة 
من خالل 

 حقوق الملكية

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 التكلفة المطفأة الدخل
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية
 ------------------------------------------------- قطري ألف لاير ------------------------------------------------- 

      (مدققة) 2020 ديسمبر 31
نقد وأرصدة لدى بنوك 

 8,357,282 8,357,282 8,357,282 - - مركزية
 6,913,258 6,913,258 6,913,258 - - مستحق من بنوك

 119,072,432 119,072,432 118,560,157 512,275 - يةموجودات تمويل
      استثمارات مالية:

 2,972,948 2,972,948 - 1,070,119 1,902,829 أدوات حقوق ملكية -

 30,095,137 30,275,161 30,053,377 221,784 - أدوات دين -
 431,448 431,448 431,448 - - موجودات أخرى

 1,902,829 1,804,178 164,315,522 168,022,529 167,842,505 

      
 13,827,746 13,827,746 13,827,746 - - مستحق لبنوك 

 17,415,693 17,415,693 17,415,693 - - حسابات العمالء الجارية

 14,058,643 14,058,643 14,058,643 - - يةصكوك تمويل
 5,119,702 5,119,702 5,119,702 - - مطلوبات أخرى

حقوق أصحاب حسابات 
 100,728,288 100,728,288 100,728,288 - - االستثمار غير المقيدة

 - - 151,150,072 151,150,072 151,150,072 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة -المالية  األدواتالقيمة العادلة وتصنيف  4

ية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة تعادل القيمة الدفترية فيما عدا بالنسبة لالستثمارات المال

( والتي 2020ديسمبر  31مليون لاير قطري في  3,004)مليون لاير قطري  2,873المسجلة بالتكلفة المطفأة بقيمة دفترية تبلغ 

( والتي تم 2020ديسمبر  31مليون لاير قطري في  3,117مليون لاير قطري ) 2,984تمثل القيمة العادلة بالنسبة لها مبلغ 
 من تدرج القيمة العادلة. 1استخراجها باستخدام المستوى 

 تدرج القيمة العادلة

 المالية حسب تقنيات التقييم:ستثمارات اللتستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 

 .مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق في( المعدلة غير) المدرجة األسعار: 1 المستوى

 المشتقات مثل) مباشر غير أو( األسعار مثل) مباشر بشكل سواء مالحظتها يمكن مدخالت إلى استنادا تقييم أساليب: 2 المستوى
 مدرجة أسعار أو مماثلة ألدوات النشطة السوق في مدرجة سوق أسعار: باستخدام تقييمها تم أدوات الفئة هذه تتضمن(. األسعار من

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

 التقييم أسلوب يتضمن حيث األدوات كافة الفئة هذه تتضمن. مالحظتها يمكن ال هامة مدخالت باستخدام تقييم أساليب: 3 المستوى
 الفئة هذه تتضمن. األداة تقييم على هام أثر مالحظتها يمكن ال التي للمدخالت ويكون مالحظتها يمكن بيانات إلى تستند ال مدخالت

 مالحظتها يمكن ال التي الهامة االفتراضات أو التعديالت تكون حيث مماثلة ألدوات مدرجة عارأس إلى استنادا تقييمها تم أدوات
 .األدوات بين االختالفات لتعكس مطلوبة

. المتعامل أسعار عروض أو مدرجة سوق أسعار إلى نشطة سوق في بها المتاجر المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم تستند
 .التقييم أساليب باستخدام العادلة القيم بتحديد األخرى المالية األدوات لكافة بالنسبة المجموعة تقوم

 التي السوق أسعار تتوفر حيث مماثلة بأدوات مقارنة المخصوم النقدي التدفق ونماذج الحالية القيمة صافي التقييم أساليب تتضمن
 من خالية فائدة معدالت التقييم أساليب في المستخدمة والمدخالت االفتراضات تتضمن. أخرى تقييم وطرق مالحظتها يمكن

 صرف ومعدالت واألسهم الصكوك وأسعار الخصم معدالت تقدير في مستخدمة أخرى وطرق ائتمان وتوزيعات وقياسية المخاطر
 التوصل هو التقييم أساليب هدف إن. وارتباطاتها لألسعار المتوقعة والتغيرات األسهم مؤشرات وأسعار واألسهم األجنبية العملة

 في المشاركين قبل من تحديده الممكن من كان والذي المالي المركز بيان تاريخ في المالية األداة سعر تعكس عادلة قيمة تحديد إلى
  .االعتيادية األنشطة ضمن تجارية معاملة وفق السوق

المستويات  بين تحويل حدث إذا ما المجموعة تقرر متكرر، أساس على العادلة بالقيمةبها االعتراف  يتم التي المالية لألدوات بالنسبة
في ( ككل العادلة القيمة لقياس هامة تعتبر التي للمدخالت مستوى أدنى إلى استنادا) التصنيف تقييم إعادة خالل من التدرج في

 .مالية فترة كل نهاية

 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  4

 تتمة - تدرج القيمة العادلة

 كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة: 2020ديسمبر  31و 2021يونيو  30كما في 

 قياس القيمة العادلة باستخدام   

 (3)المستوى   (2)المستوى   (1)المستوى   اإلجمالي (مراجعة) 2021يونيو  30

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 
أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة 

 -  132,317  -  132,317 اإلسالمية )موجودات(

        استثمارات مالية:

مدرجة مصنفة في حقوق ملكية استثمارات مالية 
    -      -    263,902    263,902  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات من نوع الدين مدرجة مصنفة بالقيمة 
    -      -    11,733    11,733  العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات من نوع الدين غير مدرجة مصنفة 
    -    321,649      -    321,649  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

غير مدرجة في حقوق ملكية استثمارات مالية 
  746,910   216,854     -    963,764  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

مدرجة مصنفة في حقوق ملكية استثمارات مالية 
    -    564,030   598,430   1,162,460  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

غير مدرجة في حقوق ملكية استثمارات مالية 
  334,403   683,402     -    1,017,805  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
موجودات تمويل مصنفة بالقيمة العادلة من 

 490,814     -      -    490,814  خالل بيان الدخل

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة 
 -  67,963  -  67,963 اإلسالمية )مطلوبات(

    
 قياس القيمة العادلة باستخدام   
 

 (3)المستوى   (2)المستوى   (1)المستوى   اإلجمالي )مدققة( 2020ديسمبر  31
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة 
 -  229,903  -  229,903 اإلسالمية )موجودات(

        استثمارات مالية:
استثمارات مالية في حقوق ملكية مدرجة مصنفة 

 -  -  96,779  96,779 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات من نوع الدين مدرجة مصنفة بالقيمة 
 -  -  17,770  17,770 العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات من نوع الدين غير مدرجة مصنفة 
 -  204,014  -  204,014 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية في حقوق ملكية غير مدرجة 
 744,187  229,153  -  973,340 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات مالية في حقوق ملكية مدرجة مصنفة 
 -  -  761,835  761,835 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

استثمارات مالية في حقوق ملكية غير مدرجة 
 297,747  843,247  -  1,140,994 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

العادلة من موجودات تمويلية مصنفة بالقيمة 
 512,275  -  -  512,275 خالل بيان الدخل

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة 
 -  198,199  -  198,199 اإلسالمية )مطلوبات(



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  4

 تدرج القيمة العادلةالتحويالت ضمن 

 1بين المستوى  ت، لم يتم إجراء أي تحويال2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2021يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 لقياس القيمة العادلة. 3لقياس القيمة العادلة، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى  2والمستوى 

 تم، ذلك ومع، 2020 ديسمبر 31 عم متماشية 3 كمستوى المصنفةو العادلة بالقيمة المالية األدوات قياس في التقييم تقنية كانت
 اإليضاح في موضح هو كما 19-كوفيد لتأثيرات مناسب بشكل 2020 ديسمبر 31 في بالمالحظة الجديرة غير المدخالت تعديل

 .الموحدة المرحلية المختصرة المالية البيانات لهذه 21

 تم والتي 3 المستوى ضمن لالستثمارات الختامية واألرصدة االفتتاحية األرصدة بين التسويات أدناه يوضح الجدول
 :العادلة بالقيمة قيدها

 

يناير  1في 
2021 
 )مدققة(

إجمالي 
)الخسارة(/ الربح 
المسجل في بيان 

حقوق  /الدخل 
 المشتريات الموحدالملكية 

المبيعات / 
 التحويالت

 يونيو 30في 
2021 
 )مراجعة(

 ---------------------------------قطري ألف لاير  ----------------------------------- 

      استثمارات في حقوق الملكية 
حقوق بالقيمة العادلة من خالل 

 334,403 (4,490)   41,132   14   297,747  الملكية
بالقيمة العادلة من خالل بيان 

  746,910  (50,601)   46,994   6,330   744,187  الدخل
بالقيمة موجودات تمويل مصنفة 

  490,814     -   810  (22,271)   512,275  العادلة من خالل بيان الدخل

 1,554,209 (15,927) 88,936 (55,091) 1,572,127 

 

يناير  1في 
2020 
 )مدققة(

إجمالي 
)الخسارة(/ الربح 
المسجل في بيان 

حقوق  /الدخل 
 المشتريات الموحدالملكية 

المبيعات / 
 التحويالت

ديسمبر  31في 
2020 
 )مدققة(

 --------------------------------ألف لاير قطري  ------------------------------------- 
      استثمارات في حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
  297,747  (97,261)   22,404  (21,673)   394,277  الملكية

خالل بيان بالقيمة العادلة من 
  744,187  (312,721)   183,037  (9,818)   883,689  الدخل

موجودات تمويل مصنفة بالقيمة 
  512,275  - - (1,169)   513,444  العادلة من خالل بيان الدخل

 1,791,410 (32,660) 205,441 (409,982) 1,554,209 

 انخفاض القيمة 5

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
لم يتم إجراء اختبار ألدوات حقوق الملكية المصنفة على  13/2020بدءا من تاريخ إصدار تعميم مصرف قطر المركزي رقم 
نفة بالقيمة العادلة في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصأنها بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية النخفاض القيمة. 

من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهام أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمار 
في إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات 

سابقا في بيان  أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها
واالعتراف به في بيان الدخل الموحد. بعد ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض  لكيةالموحد من حقوق الم لكيةالتغيرات في حقوق الم

حتى تاريخ . لكيةها سابقا في بيان الدخل الموحد عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق المفي القيمة المعترف ب
( كانخفاض 2020 يونيو 30مليون لاير قطري في  21.4لاير قطري ) شيء الة سجلت المجموعة مخصصات بقيمإصدار التعميم 

 .بيان الدخل المرحلي الموحدفي  "صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية" ضمنفي قيمة استثمارات مالية تم أدراجها 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة - انخفاض القيمة 5

 االستثمارات العقارية

في غير المحققة التقييم  أرباحبغرض الزيادة الرأسمالية بالقيمة العادلة ويتم قيد العقارية بغرض التأجير و االستثماراتيتم قياس 
 بخسائر التقييم غير المحققة االعترافكما يتم . القيمة العادلة احتياطيالموحد للتغير في حقوق الملكية تحت بند المختصر البيان 

في حال زيادة  .القيمة العادلة في حدود الرصيد الموجب المتوفر احتياطيتحت بند المختصر الموحد  بيان المركز الماليفي 
بيان الدخل المرحلي بالقيمة العادلة فإنه يتم قيد نتيجة الخسائر المحققة  احتياطيالمتوفر بحساب الخسائر غير المحققة عن الرصيد 

الموحد من قبل فإن األرباح غير المختصر بها بحساب الدخل  االعتراففي حال كانت هنالك خسائر غير محققة تم  .الموحد
بيان الدخل المرحلي بها من قبل ب االعترافمن خسائر تم  استردادهبها في حدود ما يتم  االعترافالمحققة تخص الفترة الحالية يتم 

 .القيمة العادلة احتياطيالغير محققة عن خسائر السنة السابقة فإنه يتم إضافتها لحساب  األرباحكما أن أي زيادة لهذه  .الموحد

 ثمارات في أدوات الصكوك المصنفة بالتكلفة المطفأة(الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )متضمنة االست

المحاسبة بمعيارالمتعلقة  اللوائحبانخفاض القيمة على أساس بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف 
سجلت المجموعة مخصص في حساب مخصص.  ويظهر بيان الدخل المرحلي الموحديتم االعتراف بالخسائر في  .30المالية رقم 

قيمة الموجودات المالية  النخفاض( كمخصص 2020 يونيو 30مليون لاير قطري في  602.4لاير قطري ) مليون 914.8 بمبلغ
باإلضافة  .بيان الدخل المرحلي الموحد" في ويلمتقيمة موجودات ال في انخفاضتحت بند "صافي خسائر  تم االعتراف بهوالذي 

 (2020 يونيو 30مليون لاير قطري  7.5مليون لاير قطري ) 5.8قيمة انخفاض في الخسائر بالمجموعة  اعترفتإلى ذلك، 
بيان الدخل المرحلي " في استثمارات مالية قيمة فيانخفاض  ئرخساصافي "تحت بند  المدرجة لالستثمارات الماليةكمخصص 

 .الموحدة المرحلية المختصرة المالية البيانات لهذه 20 إيضاح في مبين هو ما الموحد

 موجودات تمويل 6

 
 يونيو 30
 2021  

ديسمبر  31
2020  

 يونيو 30
 2020 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 123,019,429   130,819,269   139,772,690 يةإجمالي موجودات تمويل
 (7,415,210)  (7,773,643)   (8,278,872)  ناقصا: ربح مؤجل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة من موجودات تمويلية 
 (1,729,849)  (2,355,383)   (2,654,113) (*2و 1عاملة )مرحلة  –

 –مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية 
 (1,546,804)  (1,545,715)   (1,733,554) (*3منخفضة القيمة االئتمانية )مرحلة 

 (71,514)  (72,096)   (61,646)  أرباح معلقة

 112,256,052   119,072,432   127,044,505 يةصافي موجودات تمويل

 :إيضاح

 512قطري مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ) لاير 491يتضمن صافي الموجودات التمويلية أدوات هجينة بمبلغ 
 .وهي ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة (2020ديسمبر  31مليون لاير قطري في 

 2021يونيو  30كما في مليون لاير قطري  1,885 بالصافي من األرباح المؤجلة ية منخفضة القيمةموجودات التـمويلالت بلغ

ديسمبر  31لاير قطري في  مليون 1,752) األرباح المؤجلة منبالصافي  يةموجودات التمويلال% من إجمالي 1.4 والذي يمثل

 .(المؤجلةاألرباح  منبالصافي  من إجمالي موجودات التمويل %1.4والتي تمثل ما نسبته  2020

  .انخفاض القيمة حسب المرحلة ومخصص المخاطرحول  20راجع إيضاح  *



 مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(
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 استثمارات مالية 7

 )مراجعة( 2020 يونيو 30  )مدققة( 2020بر ديسم 31  )مراجعة( 2021يونيو  30 

 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 
            من خالل بيان الدخل العادلة

 1,054,232 1,035,452 18,780  1,070,119 973,340 96,779  1,227,666 963,764 263,902 استثمارات في حقوق الملكية 

  في أدوات ذات استثمارات
             طبيعة دين

 16,561 1,673 14,888  221,784 204,014 17,770  333,382 321,649 11,733 ثابت سعرذات  -

 275,635 1,285,413 1,561,048  114,549 1,177,354 1,291,903  33,668 1,037,125 1,070,793 

استثمارات في أدوات ذات 
طبيعة دين المصنفة بالتكلفة 

            المطفأة 
صكوك حكومة دولة قطر  -

ومرابحة مصرف قطر 
  26,836,493   2,072,406  المركزي 

 

28,908,899   2,074,208 27,122,734 29,196,942  2,065,028 27,725,608 29,790,636 

 1,049,108 328,451 720,657  883,935 141,138 742,797   941,756   107,633   834,123  ثابت سعرذات  -

 71,138 71,138 -  72,545 72,545 -     -     -     -  ذات سعر متغير -
ناقصا: مخصص االنخفاض في 

 (107,737) (104,208) (3,529)  (100,045) (98,126) (1,919)  (105,890)  (103,259)  (2,631)  القيمة*

 2,903,898 26,840,867 29,744,765  2,815,086 27,238,291 30,053,377  2,782,156 28,020,989 30,803,145 

استثمارات في أدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من 

 1,168,028 777,614 390,414  1,902,829 1,140,994 761,835  2,180,265 1,017,805 1,162,460 حقوق الملكية خالل

 4,341,993 29,144,085 33,486,078  3,691,470 29,556,639 33,248,109  3,206,238 29,835,728 33,041,966 

 .المرحلة حسب القيمة انخفاض ومخصص المخاطر حول 20 إيضاح راجع*
 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدةحقوق  8
 2020 يونيو 30  2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30   
 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 

 قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  قطري ألف لاير 

      

 68,862,300   78,813,358    84,562,548  حسابات ألجل

 17,757,973   18,392,513    19,581,036  حسابات توفير

 3,679,751   3,440,044    3,286,369  حسابات تحت الطلب

  107,429,953    100,645,915   90,300,024 

 56,300   82,373    94,958  الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

 90,356,324   100,728,288   107,524,911 اإلجمالي 
 

 احتياطي قانوني 9

 إلى للسنة البنك لمساهمي المنسوب الربح صافي من٪ 10 يحول 2012 لسنة 13 رقم المركزي قطر مصرف لقانون وفقا
إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع  .المدفوع المال رأس من٪ 100 مساويا القانوني االحتياطي يصبح حتى االحتياطي

وبعد الحصول على موافقة مصرف  2015( لسنة 11إال في الحاالت التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري رقم )
من  %100تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي القانوني خالل الفترة نظراً لزيادة االحتياطي القانوني عن لم يتم  .قطر المركزي

 .رأس المال
 

 احتياطي مخاطر 10

، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل  %2.5القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 

التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو  .وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح المعلقة
احتياطي المخاطر  إلىمبالغ خالل الفترة  أيةلم يتم تحويل  .التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر

 31في  احتياطي المخاطر إلى ريمليون لاير قط 56.4 لتم تحوي) السنةنهاية  فيسيتم تحويل المبلغ المطلوب  هحيث ان
  .(2020ديسمبر 

 

 عام احتياطي 11

أن تحول جزء من صافي األرباح إلى االحتياطي العام وقد يستند ذلك  مصرفيجوز للجمعية العمومية وفقا للنظام األساسي لل
 .العمومية بموجب توصية من مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصرف قطر المركزي الجمعيةإلى قرار 

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم 12

للفترة على المتوسط المرجح مساهمي المصرف  علىالعائد للسهم بقسمة صافي الربح  ةوالمخفف ةاألساسي اتتم احتساب العائد
 خالل الفترة. العادية القائمةألسهم اعدد ل

 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  يونيو
 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو
 2021  2020  2021  2020 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
        

ربح الفترة العائد على مساهمي 
 1,426,523  1,595,320  739,018  845,290 (قطري لاير لف)أ المصرف

        

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 لاير ألف) القائمة خالل الفترة

 2,362,932  2,362,932  2,362,932  2,362,932 (قطري

 للسهم والمخفف األساسي العائد
 0.60  0.68  0.31  0.36 (قطري لاير)

 

 

  



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 13

يشتمل احتياطي تحويل العمالت األجنبية على جميع فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية 
للعمليات األجنبية ومن تحويل المطلوبات واألرباح والخسائر عن أدوات إدارة المخاطر التي تغطي صافي استثمار المجموعة 
في العمليات األجنبية واألرباح والخسائر عن إعادة تقييم العملة األجنبية والموجودات غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة التي 

 .الخسارة عنها في الدخل الشامل اآلخريتم االعتراف بالربح أو 

 إضافيصكوك مؤهلة كرأس مال  14

 .مليار لاير قطري 2 بقيمةكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال ص 2015 سنةأصدرت المجموعة في 
 ً  كل %5بنسبة ابت ث ربح بمعدل هذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا

يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن حملة الصكوك ليس لهم الحق في المطالبة بالربح على  .سنوات ست
قامت المجموعة  2016 سبتمبرخالل  .يتم تصنيفها ضمن حقوق الملكيةكوك ليس لديها تاريخ االستحقاق وهذه الص .الصكوك

مليار لاير قطري بمعدل ربح ثابت بنسبة  2بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال بقيمة 
 .سنواتست  ويتم تعديله كل 5.25%

 أرباح نقدية توزيعات  15

 945( وبقيمة إجمالية لاير قطري للسهم الواحد 0.4 )بواقع %40نسبة ب توزيعات أرباح نقدية مصرفالالمساهمون بأعتمد 
 .2021فبراير  22في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ في  2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل مليون لاير قطري

 حكمه في وما النقد 16

 تواريخ لها والتي التالية األرصدة على حكمه في وما النقد يشتمل الموحد، المختصر المرحلي النقدية التدفقات بيان لغرض
 :أشهر ثالثة من أقل أصلية استحقاق

 

 
يونيو  30

2021  
ديسمبر  31

2020  
 يونيو 30

  2020 
 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

)باستثناء حساب نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
 5,921,373  3,164,891    3,275,586   مصرف قطر المركزي(االحتياطي الُمقيّد لدى 

 4,169,772  6,913,258  7,729,063 مستحق من بنوك

 10,091,145  10,078,149  11,004,649 اإلجمالي 

 التزامات محتملة وتعهدات  17

  2021يونيو  30   
ديسمبر  31

2020  
  يونيو 30
 2020 

 (مراجعة)  )مدققة(  (مراجعة) 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

      أ( مطلوبات محتملة)
 4,817,309  7,027,307    6,720,117  تسهيالت تمويل غير مستخدمة 

 10,737,845  10,744,022    9,758,757  خطابات ضمان 
 4,446,649  5,901,094    5,413,873  اعتمادات مستندية 

 21,892,747   23,672,423  20,001,803 

      ب( التزامات)
 24,292  80,380  187,662 التزام استثمار

 20,026,095  23,752,803  22,080,409 إجمالي



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة - التزامات محتملة وتعهدات 17

 إيجار التزامات
 اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي: عقود

  2021يونيو  30 
ديسمبر  31

2020  
  يونيو 30
 2020 

 )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 15,571  8,379    13,185  أقل من سنة

 39,525  38,374    34,607  أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات

 -  815    786  أكثر من خمس سنوات 

 48,578   47,568  55,096 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة 18

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف 
تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين وكيانات تمارس عليها  .اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية

 .المجموعة والمساهمون نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة

 كما يلي: الموحدة المرحلية المختصرةمعامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31  )مراجعة( 2021يونيو  30 
 اإلدارة مجلس  شركات زميلة  مجلس اإلدارة  شركات زميلة 
 قطري ألف لاير  قطري ألف لاير  ألف لاير قطري  قطري ألف لاير 

        موجودات:

  5,001,546    3,427,027   4,267,150  3,374,014 يةموجودات تمويل

        
حقوق أصحاب حسابات 
  2,074,315    376,860   1,515,731  414,380 االستثمار غير المقيدة

        
الميزانية بنود خارج 
        :العمومية

مطلوبات محتملة وضمانات 
  493,470    125,463   440,371  134,618 والتزامات أخرى

 

 )مدققة( 2020يونيو  30  )مراجعة( 2021يونيو  30 
 

  شركات زميلة  مجلس اإلدارة  شركات زميلة
 مجلس
 اإلدارة

 ألف لاير 
  ألف لاير قطري  قطري

 ألف لاير
  قطري

 ألف لاير
 قطري

        الموحد المرحلي الدخل بيانبنود 
 110,583  94,473   108,678    81,367  إيراد موجودات تمويل
 11,505  692   17,016    1,344  ربح مدفوع عن ودائع

 8,214  490   4,549    568  رسوم وعموالت

 تتضمن مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل الفترة التالي:
  
 2020 يونيو 30  2021 يونيو 30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 40,194  39,481 المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا

 
 

 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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  نسبة كفاية رأس المال 19

. إن الحد األدنى التنظيمي 3وفقًا لتوجيهات بازل  نسب راس المالمصرف قطر المركزي، احتسبت المجموعة  لتعليماتوفقًا 
هامش الحفاظ على رأس المال وهامش البنوك ذات التأثير الهام محليًا للمجموعة وفقا لمصرف قطر المركزي، بما في ذلك 

ً  الرأسماليوالعبء  ونظاميًا  .2020لسنة  %14.5، هو للدعامة الثانية التقييم الداخلي لكفاية راس المال إلجراءات وفقا

يلخص الجدول أدناه تكوين رأس المال التنظيمي السائد ونسب المجموعة. التزمت المجموعة والكيانات الفردية داخلها 
   لها:بمتطلبات رأس المال المفروض خارجيًا التي تخضع 

 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2021 2020 2020 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
 (مراجعة) (مدققة) )مراجعة( 

 15,993,257 18,090,588 17,829,899 1 المستوى المال رأس شريحة العادية الملكية حقوق

 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 المستوى اإلضافية المال رأس شريحة

 38,604 49,929 52,552 األدوات األخرى للشريحة األولى لرأس المال

 1,361,517 1,442,060 1,506,298 الشريحة الثانية لرأس المال

 21,393,378 23,582,577 23,388,749 إجمالي رأس المال المؤهل

 115,162,759 121,581,711 126,920,371 المخاطرحسب الموجودات المرجحة ب

 شريحة العادية الملكية لحقوق المال رأس كفاية نسبة
 13.9٪ 14.9٪ %14.0 1 المستوى

 8.5٪ 9.5٪ 9.5% الحد االدنى المقرر من مصرف قطر المركزي

 18.6٪ 19.5٪ 18.4% المال رأس كفاية نسبة إجمالي
المقرر متضمن العبء الرأسمالي للدعامة  األدنىالحد 

 14.5٪ 14.5٪ 14.5% الثانية وفقاً إلجراءات التقييم الداخلي لكفاية راس المال

 

 

  



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 المخاطر المالية إدارة 20

 المخاطر والتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة

ديسمبر  31في   2021 يونيو 30 
  اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1 المرحلة  2020

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

المخاطر الخاضعة للخسائر االئتمانية 
                 المتوقعة

 6,589,395  7,928,013   392,230      -    7,535,783  بنوك مركزيةمستحق من 

 6,934,466  8,164,625   20,251    2,175    8,142,199  من بنوكمستحق 

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
 30,153,422   29,850,655    109,337    99,949    29,641,369  المطفأة

 122,973,530  131,339,702  1,823,427  18,034,145  111,482,130 موجودات تمويلية*

خارج الميزانية العمومية تعرضات 
 23,672,423   15,996,058    142,651    483,562    15,369,845  خاضعة لمخاطر االئتمان

  172,171,326  18,619,831  2,487,896  193,279,053  190,323,236 

          

  اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 يونيو 30في 

2020 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطريألف لاير  

رصيد االفتتاح للخسائر االئتمانية 
المتوقعة / خسائر انخفاض القيمة كما 

          يناير 1في 

 -   218,000    218,000      -     - مركزية مستحق من بنوك

 20,692   21,208    20,647      -    561  مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
  100,226    100,045    98,126    1,666    253  المطفأة 

  2,698,687    3,901,098    1,545,715    689,093    1,666,290  موجودات تمويلية

تعرضات خارج الميزانية العمومية 
  85,891    50,524    33,349    2,829    14,346  خاضعة لمخاطر االئتمان

          

 1,681,450  693,588  1,915,837  4,290,875   2,905,496  

          

          صافي التحويالت بين المراحل

 -     -     -     -     - مركزية مستحق من بنوك

 -     -     -     -     - مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
 -     -     -     -     - المطفأة 

 -     -    84,682   (82,374)  (2,308)  موجودات تمويلية

تعرضات خارج الميزانية العمومية 
 -     -     -     -     - خاضعة لمخاطر االئتمان

 (2,308)  (82,374)  84,682  -     - 



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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 تتمة -إدارة المخاطر المالية  20
 تتمة - انخفاض القيمةسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات في الخ والتغيرالمخاطر 

 2020ديسمبر  31في   اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

          ت للفترةالتحويال / الشطب

 -     -     -     -     - مركزيةمستحق من بنوك 

 -     -     -     -     - مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
 -     -     -     -     - المطفأة

 (24,404)   (428,192)  (424,607)   (1,626)   (1,959)  موجودات تمويلية

تعرضات أخرى خارج الميزانية العمومية 
 -     -     -     -     - خاضعة لمخاطر االئتمان

 (1,959)  (1,626)  (424,607)  (428,192)   (24,404) 

          

للفترة )صافي( متضمن  )رد( /مصروف
          تحويل عمالت أجنبية

 -     -     -     -     - مركزية مستحق من بنوك

 53,393  (635)  (396)      -  (239)  مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
  7,511    5,845    5,096    309    440  المطفأة 

  602,370    914,761    527,764   (12,347)    399,344  موجودات تمويلية

العمومية تعرضات أخرى خارج الميزانية 
 (41,923)   (5,803)   (2,378)   (1,620)   (1,805)  خاضعة لمخاطر االئتمان

 397,740  (13,658)  530,086  914,168   621,351  

/  المتوقعة االئتمانية للخسائر رصيد اإلقفال
 2021يونيو  30كما في  انخفاض خسائر

          )مراجعة(

 -   218,000    218,000      -   - مركزية مستحق من بنوك

 74,085  20,573   20,251      -    322  مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين مسجلة بالتكلفة 
  107,737    105,890    103,222    1,975    693  المطفأة 

  3,276,653   4,387,667  1,733,554  592,746  2,061,367 موجودات تمويلية

  43,968    44,721    30,971    1,209    12,541  االئتمانأدوات مالية أخرى خاضعة لمخاطر 

  2,074,923  595,930  2,105,998  4,776,851   3,502,443 

 معلقالبح من الرصافي بال* 

 تقييمات جودة االئتمان
 مقياس على بناءً  للمجموعة، االئتمان لمخاطر االئتمانية والجودة التصنيف درجات حسب المقابلة لألطراف تحليالً  أدناه الجدول يوضح

 .2021يونيو  30 في كما وذلك( يعادله ما أو) االئتماني التصنيف وكاالت بواسطة تبعمال تصنيفال
 

 درجة التصنيف
بنوك مستحق من 

 مركزية
  مستحق من بنوك

استثمارات من نوع 

الدين مسجلة بالتكلفة 

 المطفأة

 موجودات تمويلية

أدوات مالية أخرى خارج 

الميزانية العمومية 

 خاضعة لمخاطر االئتمان

 اإلجمالي

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري قطريألف لاير  

AAA   إلى AA- 7,481,646 1,859,530 29,166,010 29,807,572 3,040,635  71,355,393  

A+   إلى A-  -    5,918,685 235,621 3,355,400 259,039  9,768,745  

BBB   إلى BBB-  -    3,353 51,382 76,343,617 10,242,167  86,640,519  

BB+   إلى B-  -    303,462 162,568 14,659,075 2,237,040  17,362,145  

 8,152,251 217,177 7,174,038 235,074 79,595 446,367 غير مصنفة

 193,279,053 15,996,058 131,339,702 29,850,655 8,164,625 7,928,013 اإلجمالي



 (ق.ع.م.ش) اإلسالمي قطر مصرف
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  19كوفيد أثر  21

 التجارية األنشطة تعطيل في تسبب مما، العالم مستوى على مختلفة جغرافية مناطق عبر"(  19-كوفيد)" المستجد كورونا وباء انتشر
 المحلية، والنقدية المالية السلطات وأعلنت. العالمية االقتصادية البيئة في اليقين عدم من حالة 19-كوفيد وباء عن نجم قدو .واالقتصادية

 .المحتملة السلبية اآلثار لمواجهة العالم أنحاء جميع في مختلفة دعم تدابير عن السواء، على والدولية

 األخرى والممارسات األعمال استمرارية خطة بتفعيل قامت وقد كثب، عن الوضع بمراقبة اإلسالمي قطر مصرف مجموعة تقوم
 وأدائها عملياتهاو المجموعة أعمال على 19-كوفيد وباء تفشي فيها يتسبب قد التي المحتملة اإلضطرابات إلدارة المخاطر إلدارة
فترة التقرير  خاللباإلضافة إلى ذلك فإن عمليات مجموعة المصرف تتركز في اقتصاديات مستقلة نسبيا عن أسعار النفط.  .المالي

 المالي شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة. 

 المالية التقارير إلعداد الدولية والمعايير المركزي قطر مصرف من المتاحة التوجيهات ضوء في 19-كوفيد لـ تقييًما المصرف أجرى
 .2021يونيو  30 في المنتهية السنة في كما المالية المخاطر في التالية التغييرات إلى أدت والتي

 

 المتوقعة االئتمان خسائر (1

 لتحديد المستخدمة واالفتراضات المدخالت بتحديث المجموعة قيام النفط أسعار وتقلب 19-كوفيد عن الناجمة اليقين عدم حالة إستدعت
 على بناءً  المتوقعة االئتمانية الخسائر تقدير تم وقد. 2021يونيو  30 في"( المتوقعة االئتمانية الخسائر)" المتوقعة االئتمانية الخسائر

 التقلب تأثير في المجموعة نظرت فقد بسرعة، يتطور الوضع أن إلى وبالنظر التاريخ ذلك في المتوقعة االقتصادية الظروف من نطاق
 االئتمانية الخسائر بتحديد الخاصة االقتصادية السيناريوهات وإحتمالية شدة تحديد عند المستقبلية، الكلية االقتصادية العوامل في العالي

 .المتوقعة

 لنماذج المستمر التحسين نحو مساعيها من كجزء الخاصة االفتراضية بتجربتها الكلي االقتصاد متغيرات ارتباط تقييم المجموعة أعادت
 بناءً  في العامل تحديد تم مستقبلية نظرة لدمج الكلي االقتصاد متغيرات على 19-كوفيد تأثير وتحليل المتوقعة االئتمانية الخسائر تحديد
 الست السنوات فترة مدار على االفتراضية البنك بتجربة ارتباطها واتجاه مستواها على المتوقعة االئتمانية الخسائر تحديد نماذج

 االئتمان مؤشر هنا) التطلعي العامل تحديد يتم. الماضية عاًما 19 مدى على قطر في المصرفي للقطاع األصول جودة ونسبة الماضية
 عجز حاالت حدوث باحتمال للتنبؤ االئتمان مؤشر استخدام يتم. الملحوظة التاريخية الكلية االقتصادية العوامل من المستخدم( CI) أو

 قطر في تشمل والتي االقتضاء، حسب الكلي االقتصاد وعوامل االئتمان مؤشر بين ترابط يوجد. للبنك االئتمانية المحفظة في متوقعة
 بنسبة الخاص القطاع ائتمان تركيز( ب ؛(للبرميل أمريكي دوالر 53.8 للبرميل، أمريكي دوالر 45 السنوي النفط سعر متوسط( أ

: 2020 ديسمبر 31) التوالي على 2022و 2021 الماليين للعامين٪ 0و٪ 3- الصادرات الحجم في التغير( ج ؛63.7٪ ،62.2٪
 ،٪1.58: 2020 اإلجمالي المحلي والناتج للبرميل، أمريكي دوالر 63.75: 2021 للبرميل، أمريكي دوالر 62.0: 2020 النفط سعر

 والتصاعدي والتنازلي األساسي سيناريوهات؛ لثالثة باالحتمالية مرجحة كأرقام المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب تم٪(. 3: 2021
 يتطور الوضع اليزال(. للتصاعدي٪ 0 للتنازلي٪ 35و لألساسي٪ 65: 2020 ديسمبر 31) التوالي على٪ 0و٪ 35و٪ 65 بنسبة

  .قائمة المعاكسة الظروف استمرت إذا سلبية سيناريوهات أي تقييم إعادة سيتم وبالتالي بسرعة،

 والكمية النوعية العوامل على19-كوفيد تأثيرب خاًصا اهتماًما المصرف مجموعة أولت أعاله، الموضحة االفتراضات إلى باإلضافة
 ذلك أدى وقد. تأثرها المحتمل القطاعات في للتعرض القيمة انخفاض مؤشرات وتقييم االئتمان مخاطر في الكبيرة الزيادة تحديد عند
 المبين النحو على القيمة في االنخفاض ومخصصات المتوقعة االئتمانية بالخسائر واالعتراف التعرضات بعض تصنيف خفض إلى
 .الموحدة المرحلية المختصرة المالية البيانات على 20 المالحظة في

 التقييم وأحكام تقديرات (2

 وغير المالية لألصول عنها المعلن المبالغ تحديد في الحالية االقتصادية للتقلبات المحتملة التأثيرات في المصرف مجموعة نظرت كما
 وتظل متقلبة األسواق تظل، ذلك ومع. الملحوظة أو المتاحة المعلومات على بناءً  لإلدارة تقييم أفضل تمثل وهي، للمجموعة المالية
 .السوق لتقلبات حساسة المسجلة المبالغ

 المعدلة التمويلية الموجوداتعن  محاسبةال (3

 للقطاعات السداد تأجيل على قطر في البنوك المركزي قطر مصرف شجع، 19 كوفيد ظهور بعد االقتصادية الظروف إلى بالنظر
 الصغيرة الشركات بعضاألقساط ل سداد بتأخير البنك قام بموجبه والذي، 2020 مارس 22 في صادر تعميم خالل من، المتضررة
الفترة المتبقية من التسهيالت  علىوتمشيا مع معايير المحاسبة المالية يقوم البنك باستهالك االرباح المؤجلة ، أشهر ثالثة لمدة والمتوسطة

 .االئتمانية

 صفر مقابل إتفاقية إعادة الشراء بعائد تسهيالتالمحاسبة عن ال (4

 إعادة تسهيالت ستدعمها والتي، مخفضة بأسعار المتضررة للقطاعات الجديد التمويل بتمديد البنوك المركزي قطر مصرف نصح كما
. المتضررة القطاعات هذه لدعم المحلية للبنوك قطر دولة حكومة من ممتدة وضمانات، المركزي قطر مصرف من بعائد صفر الشراء

 .للفترة جوهرية صفر الفائدة بمعدالت الشراء إعادة عن الناتجة الفائدة تكن لم
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