
 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
 

 البیانات المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 

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



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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 

 الصفحات  المحتویات 

  
 ٥ -  ۱ المستقل تقریر مراقب الحسابات 

  
 ٦ بیان المركز المالي الموحد

  
 ۷ بیان الدخل الموحد 

  
 ۸ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

  
 ۹ بیان التدفقات النقدیة الموحد 

  
 ۷۳ -  ۱۰ اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 

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



 
 
 
 
 

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

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

 

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

 

 تقریر عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة
 

 رأینا

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

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

 یلي  ما بتدقیق قمنا

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

 

 أساس الرأي 

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

 

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

 االستقاللیة 

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

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

 التدقیقمنھجنا في 
 

 نظرة عامة 
 

 تسھیالت التمویل أمور التدقیق الرئیسیة / االنخفاض في قیمة 
 

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

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

 التحریف المادي نتیجة االحتیال. 
 

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

 
 أمور التدقیق الرئیسیة

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

 منفصل بخصوص ھذه األمور.
 

 

 التدقیق خالل الرئیسیة التدقیق ألمور تناولنا كیفیة  الرئیسیة  التدقیق أمور
   

 تسھیالت التمویل االنخفاض في قیمة 
 

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

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

 .۳۰المحاسبة المالي رقم 
 

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

 مثل:  
 
 . االئتمان مخاطر في الجوھریة الزیادة معاییر حدیدت •

 
  االئتمانیة   الخسائر  لقیاس  المناسبة   واالفتراضات   النماذج  اختیار •

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

 
  / المنتجات   من  نوع  لكل  المتوقعة  للسیناریوھات  النسبي  الوزن  تحدید •

 . الصلة ذات  المتوقعة االئتمان وخسائر األسواق
 

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

 
 . المالیة المحاسبة لمعاییر وفقا اإلفصاح متطلبات تحدید •
 

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

 
اإلجمالیة للمجموعة المعرضة لمخاطر االئتمان   تسھیالت التمویلتشتمل  

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

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

 
اإلیضاح   االئتمان    ٥یبین  بمخاطر  المتعلقة  المعلومات  المالیة  بالبیانات 

 . وإدارة مخاطر االئتمان للمجموعة

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

 
حصلنا على فھم للمنھجیة المستخدمة لتحدید وحساب مخصص   •

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

 
الرقابة   • لضوابط  التشغیلیة  والفعالیة  التصمیم  واختبار  تقییم 

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

 القیمة. 
 

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

 
االستعانة بخبرائنا الداخلیین بشكل مستقل لتقییم معقولیة منھجیة   •

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

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

 
والحالیة   • التاریخیة  البیانات  ودقة مجموعة  اكتمال  واختبار  فھم 

 المستخدمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة.
 

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

 
متاحة   • ائتمانیة  مراجعات  أحدث  من  عینات  على  الحصول 

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

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

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

 
 المعلومات األخرى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ویتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 
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 مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة 
إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من أي تحریف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتیال أو تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 طلبات القانونیة والتنظیمیة األخرىالتقریر حول المت

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

 تھتموني  ولید
 ۳۷۰ رقم الحسابات مراقب سجل

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

۷ 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري اإلیضاحات  

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

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

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

 ۲٥۰٬۱٥٥ ۸۳۱۲۹۷٬ ۲۷ صافي إیرادات الرسوم والعموالت 

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

 ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ ٥٦۷۲٬٦٥۹٬ إجمالي الدخل 

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

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

 ) ٤۸٤٬٤۰۰( ) ۹۱۷٥۷۳٬(  إجمالي المصروفات 

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

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

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

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

 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤ صافي ربح السنة 

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۸ 

رأس 
 المال 

االحتیاطي  
 القانوني 

احتیاطي 
 مخاطرال

احتیاطي القیمة  
 العادلة 

احتیاطیات  
أخرى

األرباح 
 المدورة

إجمالي حقوق  
الملكیة العائدة 

 البنكي لمساھم

صكوك مؤھلة  
كأدوات رأس  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۹ 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري اإلیضاحات  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۰ 

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

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

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

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

 .شركات المجموعةاألرصدة والمعامالت بین 

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

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

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

 أسس اإلعداد  ۲

 بیان االلتزام  (أ)

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

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

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

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

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

عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولي.

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

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

 أساس القیاس  (ب)

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۱ 

 أساس اإلعداد (تتمة)  ۲

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  (ج)

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

 استخدام التقدیرات واألحكام  (د)

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

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

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

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳

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

 أساس توحید البیانات المالیة  (أ)

 الشركة ذات الغرض الخاص  ) ۱(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المجموعة والشركة ذات الغرض الخاص.

 االستثمار في شركات زمیلة  (ب)

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االستثمار في شركات زمیلة (تتمة) (ب)

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

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

 لالنخفاض في القیمة المتراكمة) التي یتم تحدیدھا عند االستحواذ. 

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

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

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

 الموحد.

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

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

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

 السیاسات المتبعة من قبل المجموعة.

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

 االستثمار.المتحصالت من استبعاد  

 العمالت األجنبیة  (ج)

 معامالت وأرصدة العمالت األجنبیة 

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 استثمارات في أوراق مالیة  (د)

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

   التصنیف ) ۱(

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

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

 التكلفة المطفأة 

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

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

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

 القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 االعتراف وإلغاء االعتراف  ) ۲(

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 استثمار في أوراق مالیة (تتمة)  (د)

 القیاس  ) ۳(

 القیاس األولي 

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

 القیاس الالحق 

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

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

 الموحد.

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

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

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

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

   مبادئ القیاس ) ٤(

 قیاس التكلفة المطفأة 

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

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

 قیاس القیمة العادلة 

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

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

 المستقبلیة باستخدام معدالت الربح الحالیة للعقود ذات خصائص المخاطر المتماثلة.

 موجودات التمویل  (ھـ)

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 موجودات التمویل (تتمة) (ھـ)

 المرابحة والمساومة 

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

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

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

 المضاربة والمشاركة 

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

 بالتملیك   اإلجارة المنتھیة

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

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

 االستصناع 

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

 الوكالة 

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

 بعقود الوكالة بالتكلفة المطفأة. 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى (و)

 والقیاس األولي االعتراف  ) ۱(

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

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

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

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

 غاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة إل ) ۲(

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى (تتمة) (و)

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

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

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

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

 المحول. 

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

 ألداء الخدمة. 

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

 إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة: إلى

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

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

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

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

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

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

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

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

 مقاصة ال ) ۳(

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

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

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

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

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

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

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

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

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

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

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

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

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

 جودات المالیة إعادة ھیكلة المو 

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

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

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

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

 موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۸ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

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

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

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

 والمطلوبات المالیة المعدلة الموجودات  (ح)

 الموجودات المالیة المعدلة 

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

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

 االئتمان. 

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

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

 المطلوبات المالیة المعدلة 

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

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

 ما في حكمة النقد و  (ط)

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

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

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

 أدوات إدارة المخاطر  (ي)

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

 االستثمارات العقاریة  (ك)

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االستثمارات العقاریة (تتمة)  (ك)

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

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

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

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

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

 ة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة: فیما یلي األعمار اإلنتاجی

 السنوات

 ۲۰ ي مبان
 ۷-٥ تجھیزات وتركیبات 

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

 عند تكبدھا. یتم تحمیل مصروفات اإلصالح والصیانة في بیان الدخل 

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

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

 الموجودات الثابتة  (ل)

 اس االعتراف والقی ) ۱(

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

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

   .التمویلوضعت فیھا الموجودات إلى طبیعتھا ورسملة تكالیف 

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

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

 في اإلیرادات األخرى /المصروفات األخرى في بیان الدخل الموحد. 

 التكالیف الالحقة  ) ۲(

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الموجودات الثابتة (تتمة)  (ل)

 (تتمة)  التكالیف الالحقة ) ۲(

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

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

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة: 

 السنوات
 ۲۰ ي مبان

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

 ٥ مركبات سیارات او 

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

 یتم تحمیل مصروفات اإلصالح والصیانة في بیان الدخل عند تكبدھا. 

 الموجودات غیر الملموسة  (م)

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

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

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

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

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

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

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

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

 البرمجیات  
 سنوات ٥ - ۳ األعمار اإلنتاجیة 

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

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  (ن)

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

بخسارة االنخفاض في القیمة عندما  ي نفس الوقت. ویعترف غیر المحددة أو التي ال تكون متاحة لالستخدام، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد سنویاً ف
 تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما أو حدة تكوین النقد القیمة المقدرة القابلة لالسترداد.

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



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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۱ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

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

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

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

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

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

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

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

 التي یتم تخصیص الموجودات المؤسسیة لھا.

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

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

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

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

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

 حسابات العمالء الجاریة  (س) 

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

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  (ع)

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

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

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

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

 تلتزم المجموعة بتوجیھات مصرف قطر المركزي كما یلي:

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

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

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

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

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

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

 صكوك التمویل  (ص)

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

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

 صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي  (ق)

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

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

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

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

 كمصروفات. 

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

 المخصصات  (ر)

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

 الموظفین منافع  (ش) 

 االشتراكات المحددة  خطة  ) ۱(

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

  باالشتراكات عند حلول موعد استحقاقھا.

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  ) ۲(

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 منافع الموظفین (تتمة)  (ش) 

 منافع الموظفین قصیرة األجل  ) ۳(

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

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

 واالحتیاطیات رأس المال   (ت)

 تكالیف إصدار األسھم  ) ۱(

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

 ) توزیعات األرباح لألسھم العادیة ۲(

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

 االعتراف باإلیرادات  (ث)

 المرابحة والمساومة 

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

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

 المضاربة 

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

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

 المشاركة 

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

 اإلجارة المنتھیة بالتملیك 

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

 الوكالة 

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

   االستصناع

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 االعتراف باإلیرادات (تتمة) (ث)

 االستثماریة اإلیرادات من خدمات األعمال المصرفیة 

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

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

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

 إیرادات الرسوم والعموالت 

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

  والترتیب والمشاركة في التمویل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا.

 باح إیرادات توزیعات األر

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

 ربحیة السھم  (خ)

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

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

 تقاریر القطاعات  (ذ)

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

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

 األرباح المحظورة وفقا للشریعة  (ض)

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

 الشرعیة. 

 ذمم الوكاالت الدائنة (غ)

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

 عقود الضمانات المالیة وارتباطات التمویل  (ظ)

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 عقود الضمانات المالیة وارتباطات التمویل (تتمة)  (ظ)

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

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

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

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

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

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

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

 فیھ الخسائر االئتمانیة المتوقعة مجتمعة القیمة الدفتریة اإلجمالیة للتمویل. 

 المطلوبات المحتملة  (أ ج)

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

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

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

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

 إجارة  ۳۲معیار المحاسبة المالي رقم 

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

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

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

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

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

 التدفقات النقدیة جوھریًا لعملیات المجموعة.

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

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

 "وعد وخیار وتحوط"  ۳۸معیار المحاسبة المالي رقم 

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

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

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

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

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

 المستقبلیة المتوقعة. 

 "التقاریر المالیة لللزكاة"  ۳۹معیار المحاسبة المالي رقم 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۷ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  ۳

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٤

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة / مخصصات االنخفاض في القیمة  (أ)

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
دیسمبر  ۳۱

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

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

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

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

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
دیسمبر  ۳۱

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

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

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

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

 األرباح المؤجلة مخصوم منھا * 

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۸ 

 إدارة المخاطر المالیة  ٥

 مقدمة ونظرة عامة  (أ)  

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

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

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

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

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

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

 یة جراء استخدامھا لألدوات المالیة: تتعرض المجموعة إلى المخاطر التال 

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

 مخاطر االئتمان  (ب)

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

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

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

 قیاس مخاطر االئتمان  ) ۱(

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

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

 تبعاد األرصدة مع وزارة المالیة)تصنیف مخاطر االئتمان (باس

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس مخاطر االئتمان (تتمة) ) ۱(

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

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

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

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

 الخدمات المصرفیة لألفراد 

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

 الخدمات المصرفیة للشركات 

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

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

 الخزینة واالستثمارات 

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

 وفقا لما تم نشره من قبل وكالة التصنیف.

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

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

 
موجودات  

 التمویل 

استثمارات من  
فئة الدین 

المدرجة بالتكلفة  
 المطفأة 

خارجتعرضات 
بیان المركز  

المالي الخاضعة  
 لمخاطر االئتمان 

مستحقة  ارصدة
 من البنوك 

۳۱ 
 ۲۰۲۲دیسمبر  

۳۱ 
 ۲۰۲۱دیسمبر 

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

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

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

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

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

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

 * اإلجمالي مع استبعاد األرباح المستحقة

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۰ 

 المالیة (تتمة)إدارة المخاطر  ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة   ) ۲(

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

 شھراً  ۱۲: الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة ۱المرحلة 

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

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

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

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

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

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

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

 باعتباره الوزن. عمر الدین  مدار

 منخفضة القیمة االئتمانیة  -: غیر منتظمة السداد ۳المرحلة 

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

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

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

 الخاصة بھا. 

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

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

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

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

 (االعتراف األولي) 
 (زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان 

 (موجودات منخفضة القیمة االئتمانیة)  منذ االعتراف األولي) 

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 االئتمانیة المتوقعة (تتمة) قیاس الخسائر  ) ۲(

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

 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان  •

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

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

  المعاییر النوعیة:

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

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

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

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

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

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

 التوقف عن السداد 

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

 والموجودات منخفضة القیمة االئتمانیةالتعثر تعریف  •

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۲ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)  ) ۲(

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

 حسابات الخسارة المتوقعة للمجموعة. 

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

 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر- قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  •

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

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

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

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

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

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

 من الخسارة لكل وحدة تعرض في وقت التعثر.

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

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

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

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

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

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

 الحالي، بناء على تحلیل بیانات التعثر األخیرة للمجموعة. 

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)  ) ۲(

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

 لك مبیعات وسعر الدیون المتعاقد علیھا.بما في ذ

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

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

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

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

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

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

   أفضل تقدیر لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة.

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

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

 افتراضات اقتصادیة متغیرة 

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

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

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

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

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

 االقتصاد الكلي:  تعتبر المجموعة ما یلي من أھم متغیرات

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

 لتوقع األرباح واإلیرادات لعمالء الشركات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 

 )إدارة المخاطر المالیة (تتمة ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تتمة)  ) ۲(

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

 التعرض لمخاطر االئتمان  ) ۳(

الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانیة لألدوات المالیة الخاضعة النخفاض القیمة •

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

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

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

 من المبلغ المعترف بھ كالتزام في بیان المركز المالي الموحد.

 الضمان والتعزیزات االئتمانیة األخرى •

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 ) التعرض لمخاطر االئتمان (تتمة) ۳(

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

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

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

 مخصص الخسارة  ) ٤(

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

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

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

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

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

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
 عمر الدین

خسائر 
االنخفاض  
 في القیمة 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف
 لایر قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
قطري

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

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

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

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

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
عمرمدار 

 الدین 

خسائر 
 االنخفاض 

دیسمبر  ۳۱ في القیمة  
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف
 لایر قطري 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
قطري

استثمارات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة والقیمة  
 العادلة من خالل حقوق الملكیة 

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٦ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

 ) مخصص الخسارة (تتمة)٤(

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
 عمر الدین مدار 

خسائر 
االنخفاض في  

دیسمبر  ۳۱ القیمة 
۲۰۲۲ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

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

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

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

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

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

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

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

التعرضات غیر المدرجة في بیان المركز المالي  
 الخاضعة لمخاطر االئتمان 

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة لمدة 
 شھراً  ۱۲

الخسائر  
االئتمانیة  

المتوقعة على  
 عمر الدین مدار 

خسائر 
االنخفاض في  

  القیمة 
دیسمبر ۳۱

۲۰۲۲ 
دیسمبر  ۳۱

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

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

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

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

 التعدیل على الموجودات المالیة   ) ٥(

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

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

 الغالب على موجودات التمویل. 

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

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

 القطاعات الجغرافیة 

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

۲۰۲۲ 
 الموجودات المسجلة في بیان المركز المالي الموحد:

قطر 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

 األخرى

 
دول الشرق  

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

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

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

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

۲۰۲۱ 
 الموجودات المسجلة في بیان المركز المالي الموحد: 

 قطر

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

 األخرى 

 
دول الشرق  

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

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

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

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

۲۰۲۲ 

قطر  بیان المركز المالي  بنود خارج

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

  األخرى
دول الشرق  

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۸ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر االئتمان (تتمة)  (ب)

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

۲۰۲۱ 

 قطر بیان المركز المالي  خارجالبنود 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

  األخرى 
دول الشرق  

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

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

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

۱٤٬۳٤۰٬۱۱۹--۱٥٬۷۹۳ ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ 

 قطاعات األعمال 

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

 إجمالي 
 التعرض 
۲۰۲۲ 

إجمالي
 التعرض 
۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

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

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

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

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

٦۹٬۹٦۹٬۳٤٥ ۷٤٬۲۲۷٬٦٥٤ 

 سیاسة الشطب  ) ۷(

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

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

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

مخاطر السیولة (ج)

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السیولة (تتمة)  (ج)

 إدارة مخاطر السیولة  ) ۱(

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

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

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

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

 التعرض لمخاطر السیولة  ) ۲(

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

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

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

 وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي:المحتسبة  تفاصیل نسبة السیولةفیما یلي 

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
٪  ٪ 

 دیسمبر ۳۱في 
 ۱۱۲  ۱۲۹ متوسط السنة 

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۰ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السیولة (تتمة)  (ج)

   ) تحلیل االستحقاق۳(

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

 القیمة  
 أقل من   الدفتریة

 ٦ - ۳ أشھر  ۳
سنة -أشھر  ٦ أشھر 

 واحدة 
۱ - ۳ 

 سنوات  ۳أكثر من سنوات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۱۰٬۲۲۳٬۰۷۸ ۳٬٥٤۰٬۳۸۱ ٤٬٥۳۳٬٤٥٥ ٤٬۰۸۲٬۷۰٥ ) ۱٤٬٤۳٤٬۹۳۰( ۷٬۹٤٤٬٦۸۹ فجوة االستحقاق 

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



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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السیولة (تتمة)  (ج)

 ) تحلیل االستحقاق (تتمة) ۳(

 القیمة   
 الدفتریة 

 أقل من 
 ٦ - ۳  أشھر ۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۲ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق  (د)

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

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

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

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

 معدل االقتراض بین النوك (اّیبور)

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

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

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

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

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

 إدارة مخاطر السوق  ) ۱(

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

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

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

 السوق ضمن َمحافظ المجموعة في وضع نماذج سیناریوھات اختبار الضغط. 

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

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

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

 إعادة التسعیر في:     
 الدفتریة
 القیمة 

 أقل من 
أشھر  ۳

 ٦ -أشھر  ۳
 شھراً 

سنة   -أشھر  ٦
 سنوات ۳ – ۱ واحدة 

 أكثر من
سنوات ۳

 غیر ربحیة
حساسة 

معدل
 الربح الفعلي 

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

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٤ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

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

 إعادة التسعیر في:      
 الدفتریة 
القیمة 

 أقل من
 أشھر ۳

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

 أكثر من
 سنوات  ۳

 غیر ربحیة 
 حساسة 

معدل 
 الربح الفعلي 

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

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

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

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

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

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

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

).۱۹جمیع الحسابات الجاریة للعمالء غیر محملة بالربح (اإلیضاح 

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



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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

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

 الحساسیة تحلیل 

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

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

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

۲۰۲۲ 
 ) ۷۲٬۹٦٥( ۷۲٬۹٦٥ دیسمبر ۳۱في 

۲۰۲۱ 
 ) ٥۹٬۸۰٥( ٥۹٬۸۰٥ دیسمبر ۳۱في 

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

 مخاطر أسعار حقوق الملكیة

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

 لكیة. والقیمة العادلة من خالل حقوق الم

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

 مؤشرات السوق 
التغیر في أسعار حقوق 

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

 ألف لایر قطري   لایر قطريألف قطريألف لایر  قطريألف لایر 

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

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

 مخاطر العملة 

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

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

 العملة 
التغیر في سعر العملة  
 وسعر حقوق الملكیة 

 األثر على بیان الدخل الموحد 

٪ ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٦ 

 المخاطر المالیة (تتمة)إدارة  ٥

 مخاطر السوق (تتمة)  (د)

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

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

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

المخاطر التشغیلیة (ھـ)

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

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

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

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

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

إدارة رأس المال (و)

رأس المال التنظیمي

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

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

 المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي.

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

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ۳بازل  ۳بازل 

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۷ 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ٥

 (و) إدارة رأس المال (تتمة) 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر 
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۳بازل  ۳بازل 

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

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

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

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

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

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

 

رأس المال  
األساسي بدون  
ھامش األمان  

  المتحفظ 

رأس المال  
األساسي متضمن  

األمانھامش 
  المتحفظ 

شریحة نسبة  
رأس المال  

األولى متضمن  
ھامش األمان  

  المتحفظ 

شریحة نسبة  
رأس المال  

األولى والثانیة  
متضمن ھامش  
  األمان المتحفظ 

إجمالي رأس  
المال التنظیمي  
متضمن ھامش  

األمان المتحفظ و  
ھامش البنك ذات  

  التأثیر الھام 

إجمالي رأس المال  
متضمن ھامش  

متحفظ و  األمان ال
ھامش البنك ذات  

التأثیر الھام و  
تكلفة راس المال  

من الركیزة الثانیة  
وفقا لعملیة التقییم 

الداخلي لكفایة  
 رأس المال 

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

الحد األدنى بحسب 
مصرف قطر  

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

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

الحد األدنى بحسب  
مصرف قطر  

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

 استخدام التقدیرات واألحكام  ٦

 الرئیسیة لحاالت عدم التأكد من التقدیرالمصادر  (أ)

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

 قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة ) ۱(

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۸ 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تتمة)  ٦

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

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

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

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

 تحدید القیم العادلة  ) ۲(

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

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

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

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

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

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

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

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

 األحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة  (ب)

 تقییم األدوات المالیة  ) ۱(

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۹ 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تتمة)  ٦

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

 األدوات المالیة (تتمة) تقییم  ) ۱(

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

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

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

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

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

 وفق معاملة تجاریة بحتة. 

 تصنیف الموجودات المالیة  ) ۲(

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

 قیاس القیمة العادلة باستخدام 

۲۰۲۲ 
 اإلجمالي 
  ألف لایر قطري

أسعار مدرجة في  
 أسواق نشطة 

  )۱(المستوى 

 جوھریة مدخالت 
 یمكن مالحظتھا 

  )۲(المستوى 

 جوھریة مدخالت 
 ال یمكن مالحظتھا 

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

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

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

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

 قیاس القیمة العادلة باستخدام 

۲۰۲۱ 
 اإلجمالي 
  ألف لایر قطري 

أسعار مدرجة في 
 أسواق نشطة 

  )۱(المستوى 

جوھریة مدخالت 
 یمكن مالحظتھا 

  )۲(المستوى 

جوھریة مدخالت 
 ال یمكن مالحظتھا 

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

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۰ 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تتمة)  ٦

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

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة  ) ۳(

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

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة ) ٤(

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

القطاعات التشغیلیة ۷

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

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

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

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

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

 وصكوك الشركات والحكومة.

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

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

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۱ 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۷

 تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع. 

۲۰۲۲ 

الخدمات  
المصرفیة  
  للشركات 

الخدمات  
 المصرفیة لألفراد 

الخزینة  
 اإلجمالي  واالستثمارات 

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

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

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

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

المستحقة من   االرصدةاالنخفاض في قیمة  استردادصافي 
 ٥۳٥ ٥۳٥-- البنوك 

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

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

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

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

۲۰۲۱ 

الخدمات  
المصرفیة 
  للشركات 

الخدمات  
 المصرفیة لألفراد 

الخزینة  
 اإلجمالي  واالستثمارات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الیة ۱٬۳۳۰٬۹۳۱ ۱٦۲٬۰۹٥ ٤۷٥٬۳۷۰ ٦۹۳٬٤٦٦ المصروفات غیر القطاعیة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 

 القطاعات التشغیلیة (تتمة) ۷

مصرفیة ال خدمات ال
 للشركات 

مصرفیةال خدمات ال
 لألفراد 

 الخزینة 
 اإلجمالي  واالستثمارات 

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

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

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

 مصرفیة الخدمات ال
 للشركات 

مصرفیة الخدمات ال
 لألفراد 

 الخزینة 
 اإلجمالي  واالستثمارات 

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

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

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

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

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
قطريألف لایر  ألف لایر قطري

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

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

 الموجودات 
 ٥۸٬۸۳۲٬۷۹۹ ٦٥۹٬٥۲۷٥۳٬ إجمالي موجودات القطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا 

 ۲٬۹٥۹٬۱۹٦ ۷۱۰٬۸٦٥۲٬ مبالغ غیر موزعة أخرى
 ٦۱٬۷۹۱٬۹۹٥ ٥٦٬۳۹۳٬۳٦۹ إجمالي الموجودات الموحدة 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
إجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاعات التي ینبغي اإلفصاح  

 
۸۰٥٤٦٬٤۱۷٥ ٬۲٬۱۱۰٬۲٤۰ 

 ۹۷۸٬۹٤٥ ۳۳٥۹۰۰٬ مبالغ غیر موزعة أخرى
 ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ۸٤۷٬۳۱۸٬۱٥ اإلجمالي الموحد للمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المناطق الجغرافیة 

للعمالء   الجغرافي  الموقع  الجغرافیة، تعتمد اإلیرادات على  المناطق  المعلومات على أساس  الجغرافي عند عرض  الموقع  إلى  الموجودات  وتستند 
 للموجودات. 

قطر 

دول مجلس  
التعاون  
الخلیجي  
 األخرى

الشرق
األوسط بخالف  
دول مجلس  
التعاون  
 أوروبا  الخلیجي 

أمریكا  
 الشمالیة 

باقي دول  
 اإلجمالي  العالم 

 ألف لایر قطري
ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

لایرألف 
 قطري

ألف لایر  
 ألف لایر قطري  قطري

۲۰۲۲ 
 ٥٦۷۲٬٦٥۹٬ ۲۳٥٦٬-  ۱۷٬٦۹۱  -  ۳۰٬٥٦٦  ۲٬٦۰٥٬۰۷٥ خارجیة الیرادات اإل

الموجودات غیر  
 ۲٤٬۸۷٤٬۷۰٦ ۲۷۸٬٦۱٤-  ٥۹۷٬۱۱۰  -  ۹٤٥٬٦۹۹  ۲۳٬۰٥۳٬۲۸۳ المتداولة 

۲۰۲۱ 
 ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ ۸٬۰۹۸ -- - ۱۹٬۲۲۰ ۲٬٤۲۹٬۳۳۰ خارجیة الیرادات اإل

الموجودات غیر  
 ۳۰٬۸۲۷٬۹۹۹ ۱۷٦٬٦۲٥ -- - ۷۱٤٬٥٦۳ ۲۹٬۹۳٦٬۸۱۱ المتداولة 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۳ 

 القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة  ۸

 والمطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة: یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات 

القیمة العادلة من خالل  
 بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل  
 حقوق الملكیة 

التكلفة   
 المطفأة 

إجمالي  
 القیمة الدفتریة 

القیمة  
 العادلة 

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

 ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ ۲٬٤۹۰٬۷٦۷- - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۹٬۷٦۰٬۲٤۱- - مستحقة من البنوك ارصدة 

 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦- - موجودات التمویل 
 استثمارات في أوراق مالیة: 

 ۲٦٬٥٥۷ ۲٦٬٥٥۷-۲٥٬۷۳٥ ۸۲۲بالقیمة العادلةمقاسة  -
 ۷٬٥۸٤٬٤۸٤ ۷٬۷۲٥٬۸٤۲ ۷٬۷۲٥٬۸٤۲- - مقاسة بالتكلفة المطفأة  -

 ۲۱٥٬٥٦۸ ۲۱٥٬٥٦۸ ۲۱٥٬٥٦۸- - موجودات اخرى (باستبعاد الموجودات غیر المالیة) 
۸۲۲  ۲٥٬۷۳٥٥٬  ٥۲۱٤٬۱۳٦ ٤۹۱٬۲٤۰٥٥٬ ٥٥٬۰۹۹٬۳۳۳ 

 ٦٬۹۱۷٬٥۸۰ ٦٬۹۱۷٬٥۸۰ ٦٬۹۱۷٬٥۸۰- - ومؤسسات مالیة البنوك ال مستحقة إلى  ارصدة
 ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬۸۰۲٬۹۸۸- - حسابات العمالء الجاریة 

 ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦- - صكوك تمویل 
 ۹۰۰٬۳٥۳ ۹۰۰٬۳٥۳ ۳۹۰۰٬۳٥- - مطلوبات أخرى 
 ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱-- حسابات االستثمار حقوق أصحاب 

--۸٤۷٬۳۱۸٬۱٤ ٥۷٬۳۱۸٬۱٥۸ ٤۷٬۳۱۸٬۱٥۸ 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥٤ 

 القیم العادلة وتصنیف األدوات المالیة (تتمة) ۸

 
القیمة العادلة من خالل 
 بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل 
 حقوق الملكیة 

التكلفة  
المطفأة 

إجمالي 
 القیمة الدفتریة 

القیمة 
 العادلة  

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

 ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰-- نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦- - المستحقة من البنوك  ارصدة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱- - موجودات التمویل 
 استثمارات في أوراق مالیة: 

 ۲٥٬۹۸۹ ۲٥٬۹۸۹-۲٥٬۲۰۰ ۷۸۹مقاسة بالقیمة العادلة -
 ۷٬۱۷۱٬۹۰۲ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸- - مقاسة بالتكلفة المطفأة  -

 ۱۸۰٬٤۹۹ ۱۸۰٬٤۹۹ ۱۸۰٬٤۹۹- - (باستبعاد الموجودات غیر المالیة) موجودات اخرى 
۷۸۹ ۲٥٬۲۰۰ ٦۰٬٥۰۱٬۸۳٦ ٤۰٬٥۲۷٬۸۲۳ ٦۰٬٥۰٥٬٥٦۷ 

 ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ مؤسسات مالیة البنوك وال مستحقة إلى  ارصدة
 ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸- - حسابات العمالء الجاریة 

 ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۳٬٥٤۲٬۸۲۲- - صكوك تمویل 
 ۹۷۸٬۹٤٥ ۹۷۸٬۹٤٥ ۹۷۸٬۹٤٥- - مطلوبات أخرى 

 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱-- حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
-- ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ 

: ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر قطري (  ۷٬۷۲٦دفتریة قدرھا    المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة تساوي القیمة الدفتریة باستثناء االستثمارات في األوراق المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة بقیمةإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  
ملیون لایر قطري)، وھي مشتقة باستخدام المستوى األول من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  ۷٬۱۷۲: ۲۰۲۱مبر دیس ۳۱ملیون لایر قطري ( ۷٬٥۸٤ملیون لایر قطري) والتي تبلغ قیمتھا العادلة  ۷٬۱۹٤
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥٥ 

 لدى مصرف قطر المركزي  نقد وارصدة ۹

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦۳۰٬۰۹۳ ٥۹٤٬۰٦٦ نقد في الصندوق وفي ماكینات الصرف اآللي 
 ۱٬۸٤٥٬۸٥٦ ۱٬۷٦٤٬۸٦۱ ) ۱النقد لدى مصرف قطر المركزي (احتیاطي 

 ۱۹٤٬۰۱۱ ۱۳۱٬۸٤۰ أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي
۲٬٤۹۰٬۷٦۷ ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ 

 إن االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غیر متاح لالستخدام في العملیات التشغیلیة الیومیة للمجموعة.  ) ۱(

 مستحقة من البنوك  ارصدة ۱۰

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٤٬۰۷۱٬۹۰۳ ۸٤۰٬٥۹۰ مضاربة إیداعات 
 ۹٬۰۹۱٬۹٥٥ ۸٬٥٦۰٬۸٥۸ ذمم المرابحة المدینة للسلع 

 ۲۱۸٬۱۲٥ ۲۲۰٬٦٥۷ حسابات جاریة 
 ٤٥٬٤۱۳ ۱۳۸٬٦٦۱ أرباح مستحقة 

 ) ۱٬۰٦۰( ) ٥۲٥( ) ۲و ۱البنوك (المرحلتان مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة من 
۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ 

 موجودات التمویل  ۱۱

 وفقا للنوع  )أ(
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۰٬٤۰٦٬۹٤۱ ۳۰٬٤٤۰٬٥۱۱ المرابحة والمساومة 
 ٦٬۹۱۷٬۲٦۲ ٥٬۹۸۰٬٤۹۳ اإلجارة المنتھیة بالتملیك 

 ۳۲۹٬۳۹۳ ۹٥٬۸٦۸ االستصناع 
 ۱٬۳٤۰٬٤۸۹ ۹۰۱٬۰۰۸ المضاربة 

 ٥۹۳ ٥۷۲ مشاركة ال
 ۳٥۱٬۱٦۰ ٤۲٤٬۹٥٥ أخرى

 ۲۸٤٬۳۰٤ ۷٥۳۲۹۲٬ أرباح مستحقة 
 ۳۹٬٦۳۰٬۱٤۲ ۱٦۰۳۸٬۱۳٦٬ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬۳۳٥٬٦۰۱( ) ۱٬٥۳۲٬٦۹٥( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ٤۷۰٬٥۷٥( ) ٥٥٤٬۹۹۲( )۲و ۱موجودات التمویل (المرحلتان مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على 

 ) ۷۳۷٬٤۲٦( ) ۲۹۰۹٥٤٬( ) ۳مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل (المرحلة 
 ) ٥٥٬٦٥۹( ) ۷۲٬٤٦۷( أرباح معلقة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ صافي موجودات التمویل 

 ملیون لایر قطري).  ۸۳٬۷: ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ملیون لایر قطري كما في  ۱۰۸إجمالي القیمة الدفتریة لعقود االستصناع قید التنفیذ بقیمة 

خالل السنة، قامت المجموعة بشطب الدیون المعدومة المرصود لھا مخصص بالكامل بعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات مصرف 
 ملیون لایر قطري). ٥٬۷۸: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ۲٬٤٦لمركزي بمبلغ قطر ا

ملیون لایر قطري والذي    ۱٬۰۲۲ما قیمتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في    ةح المؤجل ارببلغ إجمالي موجودات التمویل غیر منتظمة السداد مخصوماً منھا األ
 ).٪ ۲٫٥۷ملیون لایر قطري تمثل   ۹۸۱:  ۲۰۲۱من إجمالي موجودات التمویل ( ٪۲٫۷۹یمثل 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥٦ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 فیما یلي الحركة في انخفاض قیمة موجودات التمویل والربح المعلق:  )ب(

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
االنخفاض في  

 القیمة 
ربح 
 اإلجمالي معلق

االنخفاض في  
القیمة 

ربح 
 اإلجمالي  معلق

 ألف لایر 
قطري 

 ألف لایر 
قطري 

 ألف لایر 
قطري 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

 ألف لایر  
 قطري

 ۸٦۷٬۹۲۸ ۳٥٬٥۳۹ ۸۳۲٬۳۸۹ ۱٬۲٦۳٬٦٦۰ ٥٥٬٦٥۹ ۱٬۲۰۸٬۰۰۱ینایر ۱الرصید في 
 ٦۲۱٬۸۳۱ ۲۸٬٥۲۸ ٥۹۳٬۳۰۳ ٥۱۷٦٥٥٬ ۲۳٬٥٤۰ ۹۷۷٬٦۳۱ خالل السنة  مكونةمخصصات 

 ) ۲۲٤٬۳۱۳( ) ۸٬۲۱۳( ) ۲۱٦٬۱۰۰(  ) ۳۳٦٬۲۸۹(  ) ٦٬٥۸٦(  ) ۳۲۹٬۷۰۳( مبالغ مستردة خالل السنة 
االسترداد / إعادة التصنیف من 

خارج بیان المركز المالي إلى  
 ۳٬۹۹٦-  ۳٬۹۹٦  ۱٬۳۲۱  -  ۱٬۳۲۱ بیان المركز المالي 

 ) ٥٬۷۸۲( ) ۱۹٥( ) ٥٬٥۸۷(  ) ۲٬٤٦۰(  ) ۱٤٦(  ) ۲٬۳۱٤( شطب خالل السنة 
 ۱٬۲٦۳٬٦٦۰ ٥٥٬٦٥۹  ۱٬۲۰۸٬۰۰۱  ۷٤۹۱٬٥۸۱٬ ۷۲٬٤٦۷ ۲۸۲۱٬٥۰۹٬ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) بنك قطر 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۷ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 التمویل ومخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل حسب قطاعات األعمال الداخلیة الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لموجودات  )ج(

اإلجمالي تمویل عقاري األفراد المشاریع الصغیرة والمتوسطة  الشركات 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

۲۰۲۲ 
 ۷۳۷٬٤۲٦  ۲٥٦٬۷۷۸  ۲۱۳٬۷۹۷  ۷۰٬٦۳۸  ۱۳٬٥٥۰  ۸٬٤۱٦  ٥۳۲٬٦۰۳  ۱٦۷٬۱٤٦  ٥۳٬۲۲۷  ٦٤٬٦۸۷  ۱۸٬٦۲۰  ۱۳٬۷۳۷  ٦۹٬٤۹۸  ٥۷٬٤٦۲  ۱۳۸٬٤۱۷  ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۳۱۱٬۷۲۳ ۱۳۰٬۲۰۰  ۱۹۰٬۰٥٤  ۷۳٬۲۹۱  ۳٬٤۸۰  ۱٥٬۳۳۱  ۸۰٬۳۰٤  ۸۸٬۹۸۷  ٥۳٬۲۱٤  ۱۹٬۱۲۸  ۳٬۲۳۹  ۲٬۷۲٥  ۱۳۹٬۰۰۰ ۳٤٬٤۹٤  ۱۱۸٬۷۸٤    المحمل للسنة
 )۹۳٬۸٦٦( )۱٤٤٬۳٤۲( )۹۱٬٤۹٥( )۱٤٤( )۲٬۱٥۲( )۳٬۰۳۱( )۷٥٬٦۱۳( )۱۰۹٬٤۲۲( )۲٤٬۲۹٤( )۱۷٬۷٦۲( )٦٬۲٥۸( )۷٬۱٦٥( )۳٤۷( )۲٦٬٥۱۰( )٥۷٬۰۰٥( مبالغ مستردة خالل السنة 

 ۹٥٥٬۲۸۳ ۲٤۲٬٦۳٦ ۳۱۲٬۳٥٦ ۱٤۳٬۷۸٥  ۱٤٬۸۷۸  ۲۰٬۷۱٦  ٥۳۷٬۲۹٤  ۱٤٦٬۷۱۱ ۸۲٬۱٤۷  ٦٦٬۰٥۳ ۱٥٬٦۰۱  ۹٬۲۹۷  ۲۰۸٬۱٥۱ ٦٥٬٤٤٦  ۲۰۰٬۱۹٦   صافي خسائر االنخفاض في القیمة خالل السنة 
بیان المركز  االسترداد / إعادة التصنیف من خارج 

 ۱٬۳۲۱  - - - - -  ۱٬۳۲۱ - - - - - - - -  المالي إلى بیان المركز المالي 
 )۲٬۳۱٤( - - - --)۲٬۲۹۰( - - )۲٤(  -     -     -     -     -  شطب خالل السنة 

 - - - - - - - - - -  -     -     -     -     - ترجمة وتعدیالت العمالت األجنبیة
 ۹٥٤٬۲۹۰  ۲٤۲٬٦۳٦  ۳۱۲٬۳٥٦  ۱٤۳٬۷۸٥  ۱٤٬۸۷۸  ۲۰٬۷۱٦  ٥۳٦٬۳۲٥  ۱٤٦٬۷۱۱  ۸۲٬۱٤۷  ٦٦٬۰۲۹  ۱٥٬٦۰۱  ۹٬۲۹۷  ۲۰۸٬۱٥۱ ٦٥٬٤٤٦  ۲۰۰٬۱۹٦  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في  

 اإلجمالي  تمویل عقارياألفراد  المشاریع الصغیرة والمتوسطة  الشركات 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

ألف لایر  
 قطري

لایرألف  
 قطري

۲۰۲۱ 
 ٤٥۷٬٦۱۰ ۲۰۸٬٥٤۰ ۱٦٦٬۲۳۹ ٦۸٬٥۷٤ ۲۱٬۱۹٥ ۷٬۹٥۸ ۲۷۲٬۲۰٤ ۱٥٤٬۰۰۸ ٥۲٬۲۹۸ ٦۱٬۱٤۲ ۱۸٬٦۳۱ ۱٤٬۳۸٥ ٥٥٬٦۹۰ ۱٤٬۷۰٦ ۹۱٬٥۹۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٤۲٬۳۰۲ ۱٤۲٬٥۳۹ ۱۰۸٬٤٦۲ ۲٬۰٦٤ ٦۰٥ ۲٬۲۲٥ ۲۹۳٬۳۹۹ ۹۰٬٦۲۰ ۲٥٬٤۷٤ ۲۲٬۸۷٦ ٤٬۹۳۳ ٦٬۸۲۸ ۲۳٬۹٦۳ ٤٦٬۳۸۱ ۷۳٬۹۳٥   المحمل للسنة
 )٦۰٬۸۹٥( )۹٤٬۳۰۱( )٦۰٬۹۰٤(-)۸٬۲٥۰( )۱٬۷٦۷( )۳٥٬٦۱۸( )۷۷٬٤۸۲( )۲٤٬٥٤٥( )۱٥٬۱۲۲( )٤٬۹٤٤( )۷٬٤۷٦( )۱۰٬۱٥٥( )۳٬٦۲٥( )۲۷٬۱۱٦( مبالغ مستردة خالل السنة 

 ۷۳۹٬۰۱۷ ۲٥٦٬۷۷۸ ۲۱۳٬۷۹۷ ۷۰٬٦۳۸ ۱۳٬٥٥۰ ۸٬٤۱٦ ٥۲۹٬۹۸٥ ۱٦۷٬۱٤٦ ٥۳٬۲۲۷ ٦۸٬۸۹٦ ۱۸٬٦۲۰ ۱۳٬۷۳۷ ٦۹٬٤۹۸ ٥۷٬٤٦۲ ۱۳۸٬٤۱۷  صافي خسائر االنخفاض في القیمة خالل السنة 
االسترداد / إعادة التصنیف من خارج بیان المركز  

 ۳٬۹۹٦ -- -- - ۳٬۹۹٦- -- -- -- - المالي إلى بیان المركز المالي 
 )٥٬٥۸۷( -- ---)۱٬۳۷۸(--)٤٬۲۰۹( - - - - - شطب خالل السنة 

 -- -- -- -- -- - - - - - ترجمة وتعدیالت العمالت األجنبیة
 ۷۳۷٬٤۲٦ ۲٥٦٬۷۷۸ ۲۱۳٬۷۹۷ ۷۰٬٦۳۸ ۱۳٬٥٥۰ ۸٬٤۱٦ ٥۳۲٬٦۰۳ ۱٦۷٬۱٤٦ ٥۳٬۲۲۷ ٦٤٬٦۸۷ ۱۸٬٦۲۰ ۱۳٬۷۳۷ ٦۹٬٤۹۸ ٥۷٬٤٦۲ ۱۳۸٬٤۱۷ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۸ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 وفقاً للقطاع  )د(

 مشاركة  المرابحة والمساومة  
اإلجارة المنتھیة  

 اإلجمالي  أرباح مستحقة  أخرى المضاربة  االستصناع  بالتملیك 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
  

۲۰۲۲  
 ٦۳۷٬۸۰۳ ٤٬۸۹٦ ۱٬۸۹۸ -- -- ٦۳۱٬۰۰۹ ھیئات حكومیة ومنشآت ذات صلة 

 ۲۲۹٬۳۸۰ ۱٬۷٦۱ ۲٬۰۱۲-٦٬۳۳۷ -- ۲۱۹٬۲۷۰ صناعة 
 ٦٬۷۱۷٬٤۲٤ ٥۱٬٥٦۷ ۲۰۹٬۰٤٤ ۸٬۳۷۰٤۳٬۹۳۱ ۲۲٥٬۷۲۲ - ٦٬۱۷۸٬۷۹۰ تجارة 

 ۱٬۹٤۱٬٥٦۹ ۱٤٬۹۰٥ ۱٬۳۸۳ -- -- ۱٬۹۲٥٬۲۸۱ خدمات 
 ۲٬٥٥۱٬٥۳٤ ۱۹٬٥۸۷ ٥٥٬۷٦۷ ۸٥۷٬۰۷۷-۲۷٬۹۷۸ - ۱٬٥۹۱٬۱۲٥ مقاوالت 
 ۷٬۹۲٦٬۰۳۹ ٦۰٬۸٤٥ ۳٦ --٤٬۳۰٤٬۱۳۰ - ۳٬٥٦۱٬۰۲۸ عقاري

 ۱۱۱۱۸٬۱۳۱٬ ۱۸۲۱۳۹٬ ۱٥۳٬٥۲٥-۱٬٤۲۲٬٦٦۳۸۱٬۱٦۱ ٥۷۲ ۱٦٬۳۳٤٬۰۰۸ شخصیة 
 ۱٬۳۰۰ ۱۰ ۱٬۲۹۰ -- --- أخرى

 ۱٦۰۳۸٬۱۳٦٬ ۷٥۳۲۹۲٬ ٤۲٤٬۹٥٥ ۹۰۱٬۰۰۸ ۹٥٬۸٦۸ ٥٬۹۸۰٬٤۹۳ ٥۷۲ ۳۰٬٤٤۰٬٥۱۱ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬٥۳۲٬٦۹٥( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ٥٥٤٬۹۹۲( )۲و ۱مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على موجودات التمویل (المرحلتان 

 ) ۲۹۰۹٥٤٬( ) ۳مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل (المرحلة 
 ) ۷۲٬٤٦۷( أرباح معلقة

 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ موجودات التمویل صافي  
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة  

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٥۹ 

 موجودات التمویل (تتمة) ۱۱

 وفقا للقطاع (تتمة) )د(

 مشاركة المرابحة والمساومة  
اإلجارة المنتھیة  

 اإلجمالي  أرباح مستحقة  أخرى المضاربة  االستصناع  بالتملیك 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
  

۲۰۲۱  
 ٤٬٦٥٥٬٦۱٥ ۳۳٬۳۹۹ ۸-۹۲٬۸۹٦ -- ٤٬٥۲۹٬۳۱۲ ھیئات حكومیة ومنشآت ذات صلة 

 ٤۰٦٬٤۹۲ ۲٬۹۱٦ ۱٬۰۲۱-۸٬۱٥۹ -- ۳۹٤٬۳۹٦ صناعة 
 ٦٬۳۱٤٬۷۱۳ ٤٥٬۳۰۱ ۱۳۷٬۳۹۸ ۱٦۹٬٥۱٥۱۳۱٬۳٥۸ ۲۰۹٬۹۰۲ - ٥٬٦۲۱٬۲۳۹ تجارة 

 ۱٬۳۰۷٬۸۳۳ ۹٬۳۸۲ ۸٤۳ ٤٬۸۷۱۷٬۱۰۰ ۹۰٬٤۸٤ - ۱٬۱۹٥٬۱٥۳ خدمات 
 ۳٬٥۹۸٬۱۸۰ ۲٥٬۸۱۳ ٥۹٬٦۰٥ ۱٬۲۰۲٬۰۳۱-۲٥٥٬۰۰۱ - ۲٬۰٥٥٬۷۳۰ مقاوالت 
 ۷٬٦۲۰٬٦٥۹ ٥٤٬٦۷۰ ۳٤ --٤٬٦۹٤٬۱۸٥ - ۲٬۸۷۱٬۷۷۰ عقاري

 ۱٥٬۷۲۲٬۳۷۷ ۱۱۲٬۷۹۱ ۱٤۸٬۰۱۰-۱٬٦٦۷٬٦۹۰٥۳٬۹٥۲ ٥۹۳ ۱۳٬۷۳۹٬۳٤۱ شخصیة 
 ٤٬۲۷۳ ۳۲ ٤٬۲٤۱ -- --- أخرى

 ۳۹٬٦۳۰٬۱٤۲ ۲۸٤٬۳۰٤ ۳٥۱٬۱٦۰ ۱٬۳٤۰٬٤۸۹ ۳۲۹٬۳۹۳ ٦٬۹۱۷٬۲٦۲ ٥۹۳ ۳۰٬٤۰٦٬۹٤۱ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬۳۳٥٬٦۰۱( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ٤۷۰٬٥۷٥( )۲و ۱مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة على موجودات التمویل (المرحلتان 

 ) ۷۳۷٬٤۲٦( ) ۳مخصص االنخفاض في القیمة االئتمانیة لموجودات التمویل (المرحلة 
 ) ٥٥٬٦٥۹( أرباح معلقة

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل صافي 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۰ 

 استثمارات في أوراق مالیة  ۱۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 اإلجمالي  غیر مدرجة مدرجة اإلجمالي  غیر مدرجة  مدرجة 

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة    

 من خالل بیان الدخل 
 ۷۸۹-  ۷۸۹  ۸۲۲  -  ۸۲۲ استثمارات من فئة حقوق الملكیة -

۸۲۲  -  ۸۲۲  ۷۸۹  -۷۸۹ 
استثمارات من فئة الدین المصنفة 

 ) ۱بالتكلفة المطفأة (
 ٥٬۱۹٤٬۹۹۲ ٤٬٥۲۰٬۰۰۰ ٦۷٤٬۹۹۲ ٥٬۷۳٤٬۲٥۰ ٥٬۰٦٥٬۱۲٤ ٦٦۹٬۱۲٦ صكوك حكومة قطر -
 ۱٬۹٤٥٬۸۸٦-  ۱٬۹٤٥٬۸۸٦  ۱٬۹٥۳٬۰۰۸  -  ۱٬۹٥۳٬۰۰۸ ذات معدل ثابت -
 ٥۸٬۹۱۷ ۳٤٬۹۷۷ ۲۳٬۹٤۰ ٦٦٬۷۸٦ ٤۱٬۰٦٥ ۲٥٬۷۲۱ أرباح مستحقة  -
ناقصاً: مخصص الخسائر  -

االئتمانیة المتوقعة على  
االستثمارات في األوراق المالیة  

 ) ٥٬٦۳۷( -  ) ٥٬٦۳۷(  ) ۲۸٬۲۰۲(  -  ) ۲۸٬۲۰۲( )۲و ۱(المرحلتان 
 ۲٬٦۱۹٬٦٥۳ ٥٬۱۰٦٬۱۸۹  ۷٬۷۲٥٬۸٤۲  ۲٬٦۳۹٬۱۸۱ ٤٬٥٥٤٬۹۷۷ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸ 

ستثمارات من فئة حقوق الملكیة  
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

 ۲٥٬۰٦۹ ٥٬۲۸۳ ۱۹٬۷۸٦  ۲٥٬۷۳٥  ٦٬٥۳۱ ۱۹٬۲۰٤ حقوق الملكیة* 
 ۱۳۱ ۱۳۱- --- رباح مستحقة 

 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤٬٥٦۰٬۳۹۱ ۲٬٦٥۹٬۷٥٦  ۷٬۷٥۲٬۳۹۹  ۷۲۰٥٬۱۱۲٬ ٦۷۹۲٬٦۳۹٬اإلجمالي

 إیضاحات: 

المطفأة كما في   ) ۱( بالتكلفة  المدرجة  العادلة لالستثمارات  القیمة  قیمتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱بلغت  (  ۷٬٥۸٤ما  : ۲۰۲۱ملیون لایر قطري 
 ملیون لایر قطري).  ۷٬۱۷۲

 (ب). ٦للقیمة العادلة في اإلیضاح یتم اإلفصاح عن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة والتحویالت بین فئات التسلسل الھرمي  ) ۲(

ملیار   ۱٬۹:  ۲۰۲۱بلغت القیمة الدفتریة لالستثمارات في األوراق المالیة المرھونة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء ال شيء لایر قطري ( ) ۳(
 لایر قطري). 

 یمة العادلة من خالل حقوق الملكیة خالل السنة: فیما یلي التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالق

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
القیمة العادلة  

 الموجبة 
القیمة العادلة  

 السالبة 
 

 اإلجمالي 
القیمة العادلة  

الموجبة 
القیمة العادلة  

 اإلجمالي  السالبة 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ٤٬٤۲٤  )۲۲٥(  ٤٬٦٤۹  ۷٬٦۸٥  )٤۲٤(  ۸٬۱۰۹  ینایر  ۱الرصید في 
 ۳٬۲٦۱  )۱۹۹(  ۳٬٤٦۰  )۲۱۲(  )۱٬۷٥۰(  ۱٬٥۳۸  صافي التغیر في القیمة العادلة 

 ۷٬٦۸٥  )٤۲٤(  ۸٬۱۰۹  ۷٬٤۷۳  )۲٬۱۷٤(  ۹٬٦٤۷  دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۱ 

 استثمارات في أوراق مالیة (تتمة)  ۱۲

رجة إن الحركة في االنخفاض في قیمة األوراق المالیة من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة واألوراق المالیة من فئة حقوق الملكیة المد )أ(
 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ھي كما یلي:

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
قطري لایرألف  لایر قطريألف 

 ٦٦٬٦٤۲ ٦٤٬۷۷۸ ینایر (بالصافي)  ۱الرصید في 
 ) ۱٬٦٥۸( ۲۱٬۲۳۷ ) خالل السنة مستردةمبالغ محملة (

 ) ۲۰٦(- التغیر في العمالت األجنبیة 
 ٦٤٬۷۷۸ ۸٦٬۰۱٥   دیسمبر ۳۱الرصید في 

في شركات زمیلة استثمارات  ۱۳

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر 

 ۳٤٤٬۹۹۰ ۲٦۳٬۹۷۲ ینایر (بالصافي)  ۱الرصید في 
 ) ۲٬٦۱۱( ) ٦٬۸٤۹( عملة أجنبیة خسارة من تحویل 

 ) ۲۳٬۱۰٤( ) ۲۲٬۸٥٦( من نتائج اعمال الشركات الحصة 
 ) ۹۸۰( ) ٤۹۰( توزیعات أرباح نقدیة مستلمة 

 ۲۱ ) ۳٤۸( حركات أخرى
 ) ٥٤٬۳٤٤( ) ٤۱٬۰٦۷( في شركة زمیلة استثمارخسائر االنخفاض في قیمة 

 ۲٦۳٬۹۷۲ ۱۹۲٬۳٦۲   دیسمبر ۳۱الرصید في 

 لدى المجموعة االستثمارات التالیة في الشركات الزمیلة: 

 أنشطة 
الشركة 

 بلد 
 التأسیس 

 الملكیة 
 النسبة المئویة 

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
لایر  ألف 

 قطري
ألف لایر  

قطري
 اسم الشركة 

 ۱٥۲٬۹۹۱ ۹٥٬۰٥۱٪٤۹٪٤۹ قطر استثمار عقاري ق.خمكین ش.م.شركة 
 ٤٦٬۳۸٦ ٤٦٬۹۰۰٪٤۹٪٤۹ قطرتمویل شركة التسھیالت االسالمیة ذ.م.م 

 ٦٬۱۰٦ ٦٬۳۹۹٪٤۹٪٤۹ قطر مقاوالت  شركة المقاول ذ.م.م.
 ٥۸٬٤۸۹ ٤٤٬۰۱۲٪٤۰٪٤۰ المغرب مصرفیة خدمات   أمنیة بنك

۱۹۲٬۳٦۲ ۲٦۳٬۹۷۲ 

التي أخذتھا المجموعة    ۲۰۲۱والمدققة لسنة    ۲۰۲۲فیما یلي المركز المالي وإیرادات الشركات الزمیلة استناداً إلى بیاناتھا المالیة غیر المدققة لسنة  
 : ۲۰۲۱و ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في عین االعتبار للسنة المنتھیة في 

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
شركة مكین 
 ش.م.خ.ق

شركة التسھیالت 
 االسالمیة ذ.م.م

شركة المقاول  
 اإلجمالي  بنك أمنیة ذ.م.م.

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

 ۳٬۱۷٤٬۲۳۹  ۲٬۲۹٤٬۳۱٥  ۱۳٬۷۲٤  ۱۰٤٬۲٥۹  ۷٦۱٬۹٤۱  إجمالي الموجودات 

 ۲٬٤۸۸٬٥۲۷  ۲٬۱۷۹٬۲٤٤  ٦٦٥  ۸٬٥٤٤  ۳۰۰٬۰۷٤  إجمالي المطلوبات 

 )۱۷٬۱۳٦(  )۱٤٬۸٥۲(  ۱٬۲۷۳  ۲٬۳٤۱  )٥٬۸۹۸(ربحال /خسارة) الصافي (

 )۲۲٬۸٥٦(  ) ۷٬٦۲۱(  ٦٦۷  ۱٬۰۲۲ )۱٦٬۹۲٤( الحصة في (الخسارة) / الربح 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۲ 

 االستثمار في شركات زمیلة (تتمة) ۱۳

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
شركة مكین 

 ش.م.خ.ق
شركة التسھیالت  

 االسالمیة ذ.م.م 
شركة المقاول 

 اإلجمالي  بنك أمنیة  ذ.م.م.
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۲٬۹٥۹٬۲۸۹ ۲٬۰٦۳٬٦۳٤ ۱۲٬۲٤۳ ۱۰۳٬٤۸۲ ۷۷۹٬۹۳۰  إجمالي الموجودات 

 ۲٬۲۰۲٬٥٥۰ ۱٬۹۰۷٬٥۷۲ ۳٤۲ ۸٬۷٦۷ ۲۸٥٬۸٦۹ إجمالي المطلوبات 

 ) ۳۱٬٦۸۷(  )۲۲٬۸۱۱(  ٦٥٤ ۱٬۳۸۹ )۱۰٬۹۱۹( صافي (الخسارة) / الربح 

 )۲۳٬۱۰٤( )۱۷٬۰۱۹(  ۳٦۰ ٦٥٤ )۷٬۰۹۹( الحصة في (الخسارة) / الربح

 استثمارات عقاریة  ۱٤

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۷۲٤٬۲٦۷ ٦۹۷٬٤٥۲ ینایر (بالصافي)  ۱الرصید في 
 ۲٬۳٥۸ ۷۹٦ إضافات خالل السنة 

 ) ۲۹٬۱۷۳( ) ۲۹٬۱٤۳( االستھالك خالل السنة 
 ٦۹۷٬٤٥۲ ٦٦۹٬۱۰٥ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 إیضاح: 

 ملیون لایر قطري). ۱٬۲۸۳: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ۱٬۲۲٦ما قیمتھ  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في 

تقییم موقع وفئة  قام بھا مقّیمون مستقلّون لدیھم المؤھالت المھنیة والخبرة في  اعتمدت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة على متوسط التقییمات التي  
حدیثة بالسوق وكذلك معرفة . تم تحدید القیمة العادلة بناًء على معامالت  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱العقارات الخاضعة للتقییم كما في  

 المقیّمین المستقلّین وأحكامھم المھنیة. 

 تثمارات العقاریة في دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. تقع االس 

ألف   ٤٦٬۸٦۰:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ٤٥٬٥۷۱بلغت قیمة إیرادات اإلیجار من االستثمارات العقاریة المدرجة في بیان الدخل الموحد ما قیمتھ  
 .)۲٦لایر قطري) (إیضاح 

والتي نشأت  ألف لایر قطري)    ٦٬۹۰٥:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ٥٬۸۷۸تشغیلیة المباشرة (تشمل اإلصالح والصیانة) ما قیمتھ  بلغت المصروفات ال
 من استثمارات عقاریة حققت إیرادات إیجار خالل السنة وأُدرجت في بیان الدخل الموحد تحت بند "اإلیرادات من األنشطة االستثماریة." 

معألف لایر قطري) والتي تمتلكھا مشاركة    ۹۱٬۷۳٦:  ۲۰۲۱ألف لایر قطري (  ۹۱٬۳۳٤حصة المجموعة البالغة    یةالعقارات  االستثمارتتضمن  
 أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادیة المطبقة على مؤسسات الملكیة المشتركة.

 على نقل الملكیة.   ال تخضع االستثمارات العقاریة للمجموعة ألي أتعاب أخرى أو رھن أو حظر

دیسمبر   ۳۱كما في  ألف لایر قطري  ۱۰۳٬٤۰۱مبلغ بلغ مخصص انخفاض القیمة الذي كونتھ المجموعة لإلستثمارات العقاریة الواقعة خارج قطر  
۲۰۲۲ . 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 

٦۳ 

 الموجودات الثابتة  ۱٥

 اإلجمالي  سیارات او مركبات  تجھیزات وتركیبات  معدات وتقنیة المعلومات  يأراض و مبان
     

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

 التكلفة 
 ٤۷۰٬۸۱۹ ۱٬٥۹۹ ۱۲۹٬۹۳٥ ۱۱۱٬۱۲۰ ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٥٬۸۷٦ ۷٥۲ ۹٬۷۲۸ ۲٬۷۹۳ ۲٬٦۰۳   إضافات
 ٤۸٦٬٦۹٥ ۲٬۳٥۱ ۱۳۹٬٦٦۳ ۱۱۳٬۹۱۳ ۲۳۰٬۷٦۸ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ٤۷۱٬٦۱٥ ۱٬٥۳۲ ۱۳٤٬۱۱٦ ۱۰۷٬۸۰۲ ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۸٬۸٦٦ ٤۸٤ ٥٬۰٦٤ ۳٬۳۱۸ -   إضافات

 ) ۹٬٦٦۲( ) ٤۱۷( ) ۹٬۲٤٥(  -  - استبعادات 
 ٤۷۰٬۸۱۹ ۱٬٥۹۹ ۱۲۹٬۹۳٥  ۱۱۱٬۱۲۰  ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

   
     االستھالك المتراكم

 ۲۳۹٬٤٤۸ ۹۹۸ ۱۰٦٬۰۱۱  ۱۰۷٬۲۹۹  ۲٥٬۱٤۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٥٬۹۲٥ ۱٤۷ ۱۲٬۹٥۹  ۲٬۷٤٥  ۷٤ االستھالك خالل السنة 

 ۲٥٥٬۳۷۳ ۱٬۱٤٥ ۱۱۸٬۹۷۰  ۱۱۰٬۰٤٤  ۲٥٬۲۱٤ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 
   

 ۲۲۹٬۱۹٦ ۱٬۳۳۸ ۱۰۲٬۰۲۱  ۱۰۱٬۹٥۷  ۲۳٬۸۸۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۹٬۹۱٤ ۷۷ ۱۳٬۲۳٥  ٥٬۳٤۲  ۱٬۲٦۰ االستھالك خالل السنة 

 ) ۹٬٦٦۲( ) ٤۱۷( ) ۹٬۲٤٥(  -  - استبعادات 
 ۲۳۹٬٤٤۸ ۹۹۸ ۱۰٦٬۰۱۱ ۱۰۷٬۲۹۹ ۲٥٬۱٤۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 القیم الدفتریة 
 ۲۳۱٬۳۷۱ ٦۰۱ ۲۳٬۹۲٤ ۳٬۸۲۱ ۲۰۳٬۰۲٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۲۳۱٬۳۲۲ ۱٬۲۰٦ ۲۰٬٦۹۳ ۳٬۸٦۹ ۲۰٥٬٥٥٤ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٤ 

 الموجودات غیر الملموسة  ۱٦

 اإلجمالي  برمجیات 
 لایر قطريألف  ألف لایر قطري

 صافي القیمة الدفتریة 
 ٤۲٬۲۹۳ ٤۲٬۲۹۳ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۱۱٬۸۲٤ ۱۱٬۸۲٤   إضافات
 ) ۱٦٬۳۸٤( ) ۱٦٬۳۸٤( إطفاء خالل السنة 

 ۳۷٬۷۳۳ ۳۷٬۷۳۳ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳٥٬۹۳۱ ۳٥٬۹۳۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۱٬٤٥۸ ۲۱٬٤٥۸   إضافات

 ) ۱٥٬۰۹٦( ) ۱٥٬۰۹٦( خالل السنة إطفاء 
 ٤۲٬۲۹۳ ٤۲٬۲۹۳ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 موجودات أخرى ۱۷

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۸٤٬٥٤٥ ۸٤٬٥٤٥ أصول تم اإلستحواذ علیھا مقابل تسویة دیون
 ۲۹٬۰۸٤ ۲۲٬۱٥٦ مبالغ مدفوعة مقدما ودفعات مقدمة

 ۱٬٦٥۱ ۱٬٦۳۷ ضمان قابل لالسترداد تأمین / 
 ۹٤٬۳۰۳ ۱۲۹٬۳۸٦ أخرى

۲۳۷٬۷۲٤ ۲۰۹٬٥۸۳ 

 مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة  ارصدة ۱۸

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۹٬٦۹٤٬۳٥۱ ٦٬٦٦۷٬۲۹۷ ذمم وكالة دائنة 
 ۲۲۲٬۹۷۲ ۲۱۷٬۳۷۸ حسابات جاریة 

 ٤٬۲۲٦ ۳۲٬۹۰٥ مستحقة الدفع أرباح 
٦٬۹۱۷٬٥۸۰ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ 

 إیضاح: 
أیام إلى سنة واحدة) وتحمل   ٤:  ۲۰۲۱أیام إلى سنة واحدة (  ٤تشتمل ذمم الوكالة الدائنة على العدید من التسھیالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بین  

 للسنة). ٪۱وحتى  ٪۰٫۰۰۸: ۲۰۲۱للسنة ( ٪٥٫٦وحتى  ٪۱٫۷۳٥معدالت ربح 

 حسابات العمالء الجاریة  ۱۹

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر 

 لحسابات الجاریة وفقا للقطاع: 
 ٤٬٤۳٤٬٦۰۱ ٤٬٤۳۱٬٥٤٤ االفراد  -
 ۲٬۱٦۲٬۲٦۸ ۲٬٥٤۷٬٦۰۱ اتشرك -
 ۷٤۷٬٤٤۷ ۷٤۱٬۰۷۹ الحكومة  -
 ۸۳٬۸۷۲ ۸۲٬۷٦٤ مؤسسات مالیة غیر مصرفیة -

۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ 

 صكوك التمویل  ۲۰

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ المبلغ الصادر الربحنسبة  تاریخ اإلصدار  األداة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۱٬۸٤٤٬۸٤۱ ۱٬۸٤٤٬۲٥۷ ۱٬۸۲۰٬۷٥۰ ٪۲٫٤ ۲۰۱۹مارس  ۲۰۲٤صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 ۹۷۰٬۱۰۹ ۹٤۹٬٦۰۹ ۹۱۰٬۳۷٥ ٪۲٫٤ ۲۰۲۱أكتوبر  ۲۰۲٤صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 ۷۲۷٬۸۷۲-  ۷۲۸٬۳۰۰ ٪۱٫۳ ۲۰۱۹سبتمبر  ۲۰۲۲صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي 

 ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ ۳٬٤٥۹٬٤۲٥ إجمالي الرصید 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٥ 

 المطلوبات األخرى ۲۱
۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٥۳٬۷۹۷ ۱۹۱٬۰۳۰نقدیة  تأمینات
 ۱۲۱٬٤۱۷ ۱۱۱٬۷۷۰ مصروفات مستحقة 

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات خارج بیان المركز المالي التي تخضع  
 ۳۷۳۸۷٬ ۱۸۹۱۰۹٬ )۲و ۱االئتمان (المرحلتان لمخاطر 

 ۷۸٬۲۳٤ ۷٦٬٥۷۱ للمساھین  توزیعات أرباح مستحقة الدفع
 ۱٤۲٬۲۸۳ ۷۲٬۰۲۷ خطابات قبول مقابلة 

 ٥۱٬۱٤۱ ٥۰٬۸۱۸ )۱مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (
 ٦۱٬۷۱٦ ٤۷٬۷۲٤ مقبول الدفع شیكات 

 ۲٥٬۰۸۳ ۲٦٬۸۸۱ مساھمة للصندوق االجتماعي والریاضي
 ۹۳۷ ۹۳۷ مبالغ محتجزة من الموردین

 ۹٦٤۲٥٦٬ ٦٤۰۲۱۳٬ أخرى
۳۹۰۰٬۳٥ ۹۷۸٬۹٤٥ 

 إیضاح: 

 فیما یلي الحركة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین:  ) ۱(

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٤٤٬۱٤۸ ٥۱٬۱٤۱ ینایر  ۱الرصید في 
ل للسنة   ۹٬٥٤٤ ٥٬٤٦۲ )۲۹(إیضاح محمَّ

-) ٤٬۱۲۰( )۲۹خالل السنة (إیضاح  معكوسة مبالغ
 ) ۲٬٥٥۱( ) ۱٬٦٦٥( دفعات مسددة خالل السنة 

 ٥۱٬۱٤۱ ٥۰٬۸۱۸دیسمبر ۳۱الرصید في 

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۲۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۱٬۰۲۱٬٥٦۸ ۲۸٬۷٤۸٬۲۲۰ حسابات االستثمار قبل حصة الربحرصید حقوق أصحاب 
 ٥٥۸٬۱۱۳ ٦۲۹٬۳۲۲ یضاف: أرباح ألصحاب حسابات االستثمار للسنة (أ)

 ) ۳٦۷٬۰۲۲( ) ٤۷۸٬۷۱۳( یخصم: األرباح المدفوعة خالل السنة 
إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد حصص الربح وقبل الحصة من 

 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ احتیاطي القیمة العادلة (ب) 

 وفقا للنوع: 
 ۲۳٬۷۰۷٬۸٥۱ ۷٥۳٬۲۰۰٬۲۱ حسابات ألجل 
 ۷٬٥۰٤٬۸۰۸ ۰۷٦٬٦۹۸٬۷ حسابات توفیر 
 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ اإلجمالي (ب)

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 وفقا للقطاع: 
 ۱۸٬٦۸۹٬۱٤۹ ۱۸٬٤۷۱٬۷۰۷ األفراد ب

 ٦٬۱۰٥٬٤٥۸ ٥٬۳۹٥٬٦۰۱ الحكومة 
 ۲٬۱۸۱٬٥٦٥ ۲٬۱۱۱٬۷۰٦ شركات

 ٦٤٦٬۹۰٥ ٤۳٬٤۹۹ المؤسسات المالیة غیر المصرفیة
 ۳٬٥۸۹٬٥۸۲ ۲٬۸۷٦٬۳۱٦ مؤسسات شبھ حكومیة 

 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ اإلجمالي (ب)
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦٦ 

 (تتمة)حقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۲۲

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

إجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد حصص الربح وقبل الحصة من 
 ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ۲۸٬۸۹۸٬۸۲۹ احتیاطي القیمة العادلة (ب) 

 ٥٬۰۲۲ ٤٬٥٤۲ حصة في احتیاطي القیمة العادلة 
 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱ االستثمارإجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات  

 ۹۸۰٬٥۳٤ ۱٬۰۷۰٬۱۲۹    حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار من أرباح السنة قبل حصة البنك كمضارب
 ) ۸۸۲٬٤۸۱( )۹٦۳٬۱۱٦( حصة البنك كمضارب 
 ٤٦۰٬۰٦۰ ٥۲۲٬۳۰۹  الدعم المقدم من البنك 

 ٥٥۸٬۱۱۳ ٦۲۹٬۳۲۲صافي العائد ألصحاب حسابات االستثمار (أ)

 . ۲۰۲۱و ۲۰۲۲یعد رصید حقوق الملكیة بالكامل ألصحاب حسابات االستثمار غیر مقیّد لسنتي  

 حقوق المساھمین  ۲۳

 رأس المال  )أ(

 عدد األسھم (باآلالف) دیسمبر  ۳۱في 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
   

 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل* 

: ۲۰۲۱لایر قطري لكل منھا (  ۱ملیون سھم بقیمة اسمیة    ۱٬٥۱٤ألف لایر قطري ویضم    ۱٬٥۱۳٬٦۸۷المال المصدر والمدفوع بالكامل  * یبلغ رأس  
 لایر قطري لكل منھا). ۱ملیون سھم بقیمة اسمیة  ۱٬٥۱٤ألف لایر قطري تضم  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷

 احتیاطي قانوني  )ب(

المركزي رقم   لقانون مصرف قطر  إلى االحتیاطي حتى یصبح االحتیاطي    ٪۱۰وتعدیالتھ، یحول    ۲۰۱۲لسنة    ۱۳وفقاً  للسنة  الربح  من صافي 
من رأس المال المدفوع. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي حددھا قانون الشركات التجاریة القطري   ٪۱۰۰القانوني مساویاً لنسبة  

ركزي. لم تقم المجموعة بتحویل أي مبالغ لالحتیاطي القانوني حیث أن االحتیاطي القانوني یزید  وبعد موافقة مصرف قطر الم  ۲۰۱٥لسنة    ۱۱رقم  
 من رأس المال المدفوع.   ٪۱۰۰عن 

 احتیاطي مخاطر  )ج(

وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي، یجب تكوین احتیاطي مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة لموجودات تمویل لكل من القطاعین العام والخاص 
من إجمالي التمویل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح   ٪  ۲٫٥باشتراط حد أدنى بنسبة  

اشر. بلغ  مبالمعلقة. التمویل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالیة في قطر أو التمویل مقابل ضمانات نقدیة یستبعد من إجمالي التمویل ال
 ملیون لایر قطري). ٥۲٬۸: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ٥٬٤۸إجمالي القیمة المحولة الحتیاطي المخاطر خالل السنة ما قیمتھ 

 احتیاطي القیمة العادلة  )د(

األرباح وإدراجھا  للتوزیع إال من خالل تحقّق یمثّل احتیاطي القیمة العادلة األرباح أو الخسائر غیر المحققة بنھایة السنة. وبالتالي فاألرباح غیر قابلة 
 في بیان الدخل الموحد. 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكیة: 
 ۱٬٦٥۱ ۲٬۷٦۷ ینایر  ۱الرصید في 

 ۳٬۱٤۳ ) ٥٥٤( التغیر في القیمة العادلة لإلستثمارات 
 ) ۲٬۰۲۷( ٤۸۰ حقوق أصحاب حسابات االستثمارحصة 

 ۲٬۷٦۷ ۲٬٦۹۳ دیسمبر ۳۱كما في 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٧ 

 حقوق المساهمين (تتمة)   ٢٣

  احتياطيات أخرى  )ه(

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

 الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي: فيما يلي الحركات في 

٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

  الحصة غير الموزعة في أرباح الشركات الزميلة: 
 ٧٩٬٥٥٤ ٧٩٬٥٨٨    يناير ١الرصيد في 

 ١٬٠١٤ ١٬٦٨٩  الربح غير الموزع لشركات زميلة للسنة
 ) ٩٨٠( ) ٤٩٠( مستلمة من شركات زميلة توزيعات أرباح 

٧٩٬٥٨٨ ٨٠٬٧٨٧ 

 أرباح نقدية مقترح توزيعها   )و(

المال المدفوع بمبلغ  ٪٤٠  اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة من رأس المال    ٪٣٧٫٥:  ٢٠٢١(  مليون لایر قطري  ٦٠٥  من رأس 
  لموافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. مليون لایر قطري)، وهي خاضعة  ٥٦٨المدفوع بمبلغ 

  صكوك مؤهلة كأدوات رأس مال إضافي  ٢٤

 ٢٠١٦الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي صادر خالل السنة المنتهية في   )أ(

غير مضمونة  مليار لایر قطري. هذه الصكوك    ١صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج كرأس مال إضافي بمبلغ  ، قامت المجموعة بإصدار  ٢٠١٦خالل سنة  
حال انقضاء السنوات كما أن توزيعات األرباح اختيارية وغير تراكمية وتدفع سنوياً، وبمعدّل ربح ثابت للسنوات الخمس األولى وسيتم مراجعته  

االمت في  الحق  ليس  الخمس األولى. وللمجموعة  الصكوك.  بربح  المطالبة  الصكوك  يِحقُّ ألصحاب  دفع األرباح وال  تاريخ ناع عن  الصكوك  لهذه 
   استحقاق ويتم تصنيفها كحقوق الملكية.

 ٢٠١٩الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي صادر خالل السنة المنتهية في   )ب(

مليون دوالر   ٣٠٠، أصدرت المجموعة صكوكاً إضافية دائمة غير مضمونة وثانوية مؤهلة كرأسمال إضافي من الفئة األولى بقيمة  ٢٠١٩في سنة  
  مجموعة أمريكي مدرجة في بورصة لندن. يعتبر دفع ربح هذه الصكوك غير تراكمي ويتم إجراؤه وفقاً لتقدير بنك قطر الدولي اإلسالمي. ويَِحقُّ لل
ق تاريخ  االمتناع عن دفع ربح هذه الصكوك، ولن يكون لحاملي الصكوك الحق في المطالبة فيما يتعلق باالمتناع عن السداد. إن لمعدّل الربح المطبّ 
  إعادة تعيين وفقاً لشروط اتفاقية الصكوك الصادرة. ليس للصكوك تاريخ استحقاق محدد، ولقد صّنفت المجموعة الصكوك كحقوق ملكية.  

 من االنشطة التمويلية إيرادات   ٢٥

٢٠٢١ ٢٠٢٢ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ١٬٣٧٣٬٢٥١ ١٬٣٤٩٬٣٢٩  المرابحة والمساومة 
 ٣٦٤٬١٢٣ ٣٧٢٬٧٥١ اإلجارة المنتهية بالتمليك 

 ٨٣٬٨٦٩ ٥٩٬٠٦٦  المضاربة 
 ١٢٬٨٨٢ ١١٬٠٢٢  االستصناع 

١٬٨٣٤٬١٢٥ ١٬٧٩٢٬١٦٨ 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۸ 

 طة االستثماریة شمن االنصافي إیرادات  ۲٦

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦۳۸۲۲۰٬ ۸۱۲٬۲٤۷ إیراد من استثمارات في أدوات من فئة الدین 
 ۹٤٬۰۷۲ ۲٤٤٬۱۸٤ إیراد من ودائع بین البنوك لدى بنوك إسالمیة

 ٤٦٬۸٦۰ ٤٥٬٥۷۱ إیرادات اإلیجارات 
 -    ٥٬۰٦۳   مصرف قطر المركزيسندات خزینة 

 ۱٬٦۹۷ ۱٬٥۸٦  إیرادات توزیعات األرباح
ربح (خسارة) القیمة العادلة من استثمارات في أوراق مالیة مسجلة بالقیمة العادلة من 

 ) ۲۳٤( ۳۳ خالل بیان الدخل 
 ۳٬٥۹٥- صافي الربح من بیع استثمارات فئة حقوق الملكیة مدرجة بالقیمة العادلة 

 ۲٤٬۲٦٦ - صافي الربح من بیع استثمارات فئة الدین مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ۱۲۹ - أرباح من بیع موجودات ثابتة 

 ) ۱۷۳۲۹٬( ) ۲۹٬۱٤۳( استھالك استثمارات عقاریة 
 ) ۸٬۳۱٤( ) ۷٬۹۷۰( مصاریف االستثمارات 

٥۰۷٬۱۳٦ ۳٥۳٬٥۳٦ 

 صافي إیرادات رسوم وعموالت  ۲۷

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 إیرادات رسوم وعموالت 
 ۱۸۷٬٦٥۰ ۳۹٤۲۲۹٬ رسوم بنكیة 

 ۸٥٬٥۷۸ ۱۱۷٬۹۲۸ عموالت على تمویل محلي 
 ٤٤٬۰۷۳ ۳۹٬۱۸۰ عموالت على اعتمادات مستندیة وضمانات 

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

 ۲٥۰٬۱٥٥ ۸۳۱۲۹۷٬ إیرادات الرسوم والعموالت صافي 

 ت اجنبیة من عمال ارباحصافي  ۲۸

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 

 ۳۹٬٦۰٥ ٦٦٬۲٦۱ التعامل في العمالت األجنبیة 
 ۲٬۳۳۱ ۱۹٬۰۲۷ إعادة تقییم الموجودات والمطلوبات 

 ۸٥٬۲۸۸ ٤۱٬۹۳٦ 

 الموظفینتكالیف  ۲۹

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
 

 ٥٥٬٦۹۲ ٥٦٬٥٤۱ رواتب أساسیة 
 ۲٤٬۹۸٤ ۲٤٬۹۸۹ بدل السكن 

 ۹٬٥٤٤ ۱٬۳٤۲ )۲۱بالصافي (إیضاح  -مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
 ۲٬۲۷٤ ۲٬٤۳۹ تكالیف صندوق تقاعد الموظفین 

 ٥۷۳ ٥۷۲ التدریب 
 ۷۷٬۸۳٤ ۸۲٬٥٤٥ الموظفین األخرى منافع 

۱٦۸٬٤۲۸ ۱۷۰٬۹۰۱ 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۹ 

 المصروفات األخرى ۳۰

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۲۳٬٦۸۹ ۳٤٬٦۹٥ مصروفات الحاسب اآللي والصراف اآللي
 ۱٦٬۳٦۹ ۱۹٬٦٥٤ أتعاب مھنیة 

 ۲۱٬۲۹۷ ۱۹٬٤۰۹ إیجار 
 ۱۳٬۹۲۳ ۳۸۲٬۱٥ ھاتف وتیلیكس وبرید 

 ۱٤٬۲۰٦ ۱٥٬۰٤۲ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۸٬٦۱٦ ۸٬۱۱٤ دعایة وإعالن

 ۹٬٦۲٦ ۷٬۷۰٥ رسوم واشتراكات 
 ۳٬۸۷٥ ۳٬۷٦۹ مصروفات صیانة ونظافة 

 ۱٬۳۳۳ ۱٬۸۲۹ تأمین
 ۱٬۸۲۲ ۱٬۷۱۸ مصروفات خدمات أمنیة 

 ۸۰۷ ۱٬۱۰۱ میاه وكھرباء 
 ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰ مكافآت ھیئة الرقابة الشرعیة 

 ۹٤ ۹۸۸ مصروفات سفر وتنقالت 
 ۷۱۹ ٦٦٤ أدوات مكتبیة ومطبوعات 

 ٤۱۳ ٦٤۹ مصروفات الضیافة 
 ۳٬۸۸٤ ۳٬٤٤۰ مصروفات متنوعة 

۹۱٥۱۳٥٬ ۱۲۱٬٦۷۳ 

 المطلوبات المحتملة  ۳۱

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 المطلوبات المحتملة 
 ۷٬۱٤۹٬٥٦۷ ۹٬۱٤۲٬۹۰۱تسھیالت تمویل غیر مستغلة

 ٦٬٤۰٥٬٤۳۹ ٥٬٦٥۱٬٥۳٤ خطابات ضمان 
 ۷۸۷٬٤۰٤ ٥۱۹٬۷۱۱ االعتمادات المستندیة 

 ۱۳٬٥۰۲ ۱٦٦٬۹۷۱ أخرى
۱٥٬٤۸۱٬۱۱۷ ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ 

 تسھیالت تمویل غیر مستغلة 

المقبلة. بما أن تمویالت وتمویالت متجددة. تنتھي معظم تلك االرتباطات في السنة  تمثل االرتباطات لتمدید مدة االئتمان ارتباطات تعاقدیة بصرف  
 االرتباطات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا، فإن إجمالي المبالغ التعاقدیة ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

 خطابات ضمان واعتمادات مستندیة 

واالعتمادات الضمان  الضمان    تُلزم خطابات  لدى خطابات  معیّن.  وقوع حدث  عند  العمالء  عن  بالنیابة  بالدفع  المجموعة  واالعتمادات المستندیة 
 المستندیة الجاھزة للسحب نفس مخاطر االئتمان المرتبطة بالتمویالت. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۰ 

   ترّكز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ۳۲

 القطاع الجغرافي 

 ترّكز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار حسب التوزیع الجغرافي: فیما یلي 

قطر  ۲۰۲۲

دول مجلس  
التعاون  
الخلیجي
 اإلجمالي  أخرى  أمریكا الشمالیة   أوروبا  االخرى

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

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  
 ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ -- -- ۲٬٤۹۰٬۷٦۷ المركزي

 ۹٬۷٦۰٬۲٤۱ ۲۱۰٬۲۳٤ -- ۹٬٦۱۹ ۹٬٥٤۰٬۳۸۸ المبالغ المستحقة من البنوك 
 ۳٥٬۰۲۱٬۷۱٦ -  -  ٥۹۷٬۱۱۰  -  ۳٤٬٤۲٤٬٦۰٦ موجودات التمویل 

 ۷٬۷٥۲٬۳۹۹ ۲۳٦٬۰٥۱-  -  ۹٥۳٬۷۰۲  ٦٬٥٦۲٬٦٤٦   استثمارات في أوراق مالیة
 ۱۹۲٬۳٦۲ ٤۷٬۷۲۹ -- - ۱٤٤٬٦۳۳ استثمارات في شركات زمیلة 

 ٦٦۹٬۱۰٥ -- - ۸٥٬۲۳۹ ٥۸۳٬۸٦٦ عقارات استثماریة 
 ۲۳۱٬۳۲۲ -- -- ۲۳۱٬۳۲۲ موجودات ثابتة 

 ۳۷٬۷۳۳ -- -- ۳۷٬۷۳۳ موجودات غیر ملموسة 
 ۲۳۷٬۷۲٤ -- -- ۲۳۷٬۷۲٤ موجودات أخرى 

 ٥٦٬۳۹۳٬۳٦۹  ٤۹٤٬۰۱٤-  ٥۹۷٬۱۱۰  ۱٬۰٤۸٬٥٦۰  ٥٤٬۲٥۳٬٦۸٥ إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلوبات 

مؤسسات البنوك وال مستحقة إلى  ارصدة
 ٦٬۹۱۷٬٥۸۰  ۱٬٥۱۸٬٤۹۹ ۹۱٬۰۳۸-۲٬۲۲۲٬۸۹٤ ۳٬۰۸٥٬۱٤۹ مالیة 

 ۷٬۸۰۲٬۹۸۸ ۳٬٤۱۱ ۷۰ ۳۰٬٦۲۰ ۲۰۷  ۷٬۷٦۸٬٦۸۰حسابات العمالء الجاریة
 ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ -- -- ۲٬۷۹۳٬۸٦٦ صكوك تمویل 

 ۹۰۰٬۳٥۳ -- -- ۳۹۰۰٬۳٥ مطلوبات أخرى 
 ۷۱۸٬٤۱٤٬۷۸  ۱٬٥۲۱٬۹۱۰ ۹۱٬۱۰۸ ۳۰٬٦۲۰  ۲٬۲۲۳٬۱۰۱  ۸۱٤٬٥٤۸٬۰٤ إجمالي المطلوبات 

 ۲۸٬۹۰۳٬۳۷۱  ۳٦٬٤۹۰ ۳٬۲۷۹ ۸۲۹ ۱٬۸۳۷  ۲۸٬۸٦۰٬۹۳٦   حقوق أصحاب حسابات االستثمار
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  

 ۸٤۷٬۳۱۸٬۱٥  ۱٬٥٥۸٬٤۰۰ ۹٤٬۳۸۷ ۳۱٬٤٤۹  ۲٬۲۲٤٬۹۳۸  ٤٤۳٬٤۰۸٬۹۸ حسابات االستثمار 

 قطر ۲۰۲۱

 أخرى
دول مجلس  

التعاون 
 اإلجمالي  أخرى أمریكا الشمالیة   أوروبا الخلیجي 

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  
 ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ -- -- ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ المركزي

 ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱٥۱٬۳۲۳ ٥۹٬۲٤۹-  ۷٬٤۷۷  ۱۳٬۲۰۸٬۲۸۷ المبالغ المستحقة من البنوك 
 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ -- --  ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات التمویل 

 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤۹۱٬۰۸۸--۷۲۳٬۰۸۷ ٦٬۰۰٥٬۹۷۲   استثمارات في أوراق مالیة
 ۲٦۳٬۹۷۲ ٥۸٬٤۸۹ -- - ۲۰٥٬٤۸۳ استثمارات في شركات زمیلة 

 ٦۹۷٬٤٥۲ -- - ۸٥٬۲۳۹ ٦۱۲٬۲۱۳ عقارات استثماریة 
 ۲۳۱٬۳۷۱ -- -- ۲۳۱٬۳۷۱ موجودات ثابتة 
 ٤۲٬۲۹۳ -- -- ٤۲٬۲۹۳ ملموسة موجودات غیر 

 ۲۰۹٬٥۸۳ -- -- ۲۰۹٬٥۸۳ موجودات أخرى 
 ٦۱٬۷۹۱٬۹۹٥ ۷۰۰٬۹۰۰  ٥۹٬۲٤۹  - ۸۱٥٬۸۰۳  ٦۰٬۲۱٦٬۰٤۳ إجمالي الموجودات 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۱ 

 تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار (تتمة)  ۳۲

 القطاع الجغرافي (تتمة)

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلوبات 

 قطر

 أخرى
دول مجلس  

التعاون 
 اإلجمالي  أخرى أمریكا الشمالیة   أوروبا الخلیجي 

ألف لایر   
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

  
مؤسسات البنوك وال مستحقة إلى  ارصدة
 ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۸۰٦٬٥۳٥--۲٬۸٤۰٬۳۷٥ ٦٬۲۷٤٬٦۳۹ مالیة 

 ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۳٤٬٥۱٤ ٥۳-  -  ۷٬۳۹۳٬٦۲۱   حسابات العمالء الجاریة
 ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ -- ۳٬٥٤۲٬۸۲۲-- صكوك تمویل 

 ۹۷۸٬۹٤٥ -- -- ۹۷۸٬۹٤٥ مطلوبات أخرى 
 ۲۱٬۸۷۱٬٥۰٤ ۸٤۱٬۰٤۹ ٥۳  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۸٤۰٬۳۷٥  ۱٤٬٦٤۷٬۲۰٥ إجمالي المطلوبات 

 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۷٬۷۲۲ ٥٬۹٦۱  - ٦۷  ۳۱٬۱۷۳٬۹۳۱   حقوق أصحاب حسابات االستثمار
المطلوبات وحقوق أصحاب  إجمالي 

 ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ۸۷۸٬۷۷۱ ٦٬۰۱٤  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۸٤۰٬٤٤۲  ٤٥٬۸۲۱٬۱۳٦ حسابات االستثمار

 عائد السھم األساسي والمخفف من الربح  ۳۳

 السنة.اإلصدار خالل یتم احتساب ربحیة السھم بقسمة صافي الربح للسنة العائد لمساھمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم قید 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ٥۱٬۰۷٥٬۲٤ حصة مساھمي البنك في صافي ربح السنة ( ألف لایر قطري )
 ) ۱۰۸٬۲٥٦( ) ۱۰۸٬۲٥٦( )۲٤ناقصاً: الربح العائد إلى الصكوك المؤھلة كرأس مال إضافي (إیضاح 

 ۸۹٥٬۰۹۱ ۸۹۹٦٦٬۹  ربح احتساب ربحیة السھم
 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (باآلالف) 
 ۹٥٫۰ ٤٦٫۰ ربحیة السھم األساسیة والمخففة (لایر قطري)

ملیون   ۱۰۸:  ۲۰۲۱ملیون لایر قطري (دیسمبر  ۱۰۸وافق مجلس اإلدارة على توزیعات أرباح مستحقة للصكوك المؤھلة كرأس مال إضافي بمبلغ 
، كما یتم تخفیضھا من صافي  ۲۰۲۲والمعتمدة في السنة المالیة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر قطري)، وتتعلق توزیعات األرباح ھذه بالفترة المنتھیة في  

 رباح للوصول إلى ربح احتساب ربحیة السھم. األ

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

 النقد وما في حكمھ  ۳٤

 یة أقل من ثالثة أشھر:لالنقد من األرصدة التالیة مع فترات استحقاق أص ألغراض إعداد بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وشبھ  

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي (باستثناء حساب احتیاطي مصرف قطر 
 ۸۲٤٬۱۰٤ ۷۲٥٬۹۰٦ المركزي المقید)

 ٥٬۳٦۰٬۸٦٤ ۱٬۳٤٥٬۰٤۳ المبالغ المستحقة من البنوك 
۲٬۰۷۰٬۹٤۹ ٦٬۱۸٤٬۹٦۸ 

 تم استثناء االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي وذلك لعدم استخدامھ في العملیات الیومیة للمجموعة. 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۲ 

 األطراف ذات العالقة  ۳٥

الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر ھام علیھ عند اتخاذ  تعتبر األطراف بأنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على  
ة، والشركات  القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین الذین لدیھم القدرة على السیطرة أو لدیھم نفوذ ھام على المجموع

القدرة على ممارسة نفوذھم على المجموعة) ممارسة نفوذ ھام علیھا  الزمیلة للمجموعة، والشركات التي تستطیع المجموعة والمساھمین (الذین لدیھم  
   أو على مساھمیھا، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفیذیة للمجموعة.

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

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 مجلس اإلدارة   شركات زمیلة  
المساھمون  

 مجلس اإلدارة   شركات زمیلة   وآخرون 
المساھمون  

 وآخرون
ألف لایر  

  قطري
ألف لایر  

 ألف لایر قطري قطري
ألف لایر  

قطري
ألف لایر  

قطري
ألف لایر  

قطري
  

   الموجودات: 
 ۳٬۰۰٦٬۳۷٤ ٥۹٤٬۲٥٤ ۳۱ ۲٬۳۹۳  ۱٬۲٤۸٬٤۰۰  ٥۳ التمویل موجودات 

 ۷۲۹٬۹۳۰ ۲۷٥٬۲۱۳ ۱٤٬۸٤۰ ٦٬٦۷۷ ۲۸۲٬۸۸۲  ۲۱٬۳۲۹ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
   بنود خارج بیان المركز المالي:

مطلوبات محتملة وضمانات وارتباطات 
 ۲٦۷٬۳۱۷ ۱۳٬۲۸۳ ۷۲ ۱۳۳٬۷۳۰ ۸٬٤٥۲  ۳۱٤ أخرى

   بنود بیان الدخل الموحد: 
 ۱۱۲٬۲۰٥ ۲۲٬۰۱٥ ۲۷۹ ٤۷۷ ٥۷٬۱۷٦  - إیرادات من موجودات التمویل 

 ۱۱٬۰۱۰ ۳٬۷۲٦ ٤۱۱ ٤٤۸ ٦٬۰۸۳ ٤٤۳ أرباح ودائع مدفوعة 
-۱٤٬۲۰٦ -- ۱٥٬۰٤۲- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 اإلدارة المعامالت مع كبار مسؤولي 

 مع المجموعة خالل السنة:  اإلدارة  مسؤوليفیما یلي معامالت كبار 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦۲۰ ۲٬٥٥٤ تمویالت برھن عقاري وتمویالت مضمونة أخرى 
 ۲٤۲ ۱۷٦ بطاقات االئتمان 

۲٬۷۳۰ ۸٦۲ 

 السنة كالتالي: بلغت مكافآت كبار مسؤولي اإلدارة خالل 

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٤٬۲۰۹ ۱٤٬۷۳۰ منافع قصیرة األجل 
 ۱٬۳۱۸ ۱٬۳۷۲ منافع طویلة األجل 

۱٦٬۱۰۲ ۱٥٬٥۲۷ 

 الزكاة  ۳٦

الیة وفقاً للنظام األساسي. یتحّمل المساھمون الزكاة مباشرة. وال تقوم المجموعة بتحصیل أو دفع الزكاة نیابة عن مساھمیھا 
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 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع) 
اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة

 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۷۳ 

 ھیئة الرقابة الشرعیة  ۳۷

اإلسالمیةتتألف ھیئة الرقابة الشرعیة في المجموعة من ثالثة علماء متخّصصین في مبادئ الشریعة ویحرصون على التزام المجموعة بالمبادئ  
المجموعة   مراجعة  تتضمن  اإلرشادیة.  والقوانین  الصادرة  للفتاوى  وفقاً  وعملھا  بالوثائق  العامة  المتعلق  للدلیل  تعتمدھا  فحصاً  التي  واإلجراءات 

 المجموعة من أجل التأكد من مزاولتھا ألنشطتھا وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة.

 المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة  ۳۸

مخصصات والمؤسسات الخیریة عند تحقق األرباح. رصدت المجموعة    تقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتھا االجتماعیة من خالل التبرعات لألنشطة
لسنة   ۱۳لایر قطري) من صافي األرباح وفقاً للقانون رقم    ۲٥٬۰۸۳:  ۲۰۲۱(  ٪۲٫٥ملیون لایر قطري، بما یمثّل  ۲٦٬۸۸۱ بمبلغ    ۲۰۲۲خالل سنة  

 . ۲۰۱۰واإلیضاحات الصادرة لسنة   ۲۰۰۸
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