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  مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ع.ق)

  

  الموحدالمختصر الدخل بيان 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في  لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية

 

  جزًءا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
      ٣  

 

    
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   سبتمبر  ٣٠
  أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

  سبتمبر  ٣٠
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (مراجعة)   (مراجعة)   (مراجعة)   (مراجعة)  إيضاح  
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري   
               

 ٤٬٣٥٠٬١٣٤ ٤٬٥٠٣٬٧٣٥  ١٬٤٦٢٬٢٣١ ١٬٥١٩٬٢٣٦   صافي إيرادات األنشطة التمويلية  
 ٧٦٣٬٥٨٤ ٨٦١٬١٥٤  ٢٦٩٬٤٧١ ٢٨٧٬٧٥١    صافي إيرادات أنشطة االستثمار

إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل  
 ٥٬١١٣٬٧١٨ ٥٬٣٦٤٬٨٨٩ ١٬٧٣١٬٧٠٢ ١٬٨٠٦٬٩٨٧    واالستثمار 

 ٦١٨٬٧٢٦ ٦٢٣٬١٠٥  ٢٤٠٬٠٣٣ ٢٠٥٬٦٥٥    إيرادات رسوم وعموالت  
 ) ١٢٩٬٨٧١( )١١٧٬٦٨١(  ) ٤٧٬٦٨٥( )٣٩٬٣٦٣(    مصروفات رسوم وعموالت  

 ٤٨٨٬٨٥٥ ٥٠٥٬٤٢٤  ١٩٢٬٣٤٨ ١٦٦٬٢٩٢    صافي إيرادات رسوم وعموالت 

 ٤٧٬٦٤٠ ٥٥٬٠٠٣  ١٣٬٣٠٨ ١٧٬٥٣٦    صافي أرباح عمليات النقد األجنبي 
 ٧٬٩٩١ )١٣٬٠٦٩(  ٤٬٦٠٦ )١٩٬١٥٩(    الحصة من نتائج شركات زميلة  

 ٥٢٬٣٥٦ ٤٩٬٣٨٥  ٣٣٬٨٢٨ ١٧٬٩٥٨    إيرادات أخرى

 ٥٬٧١٠٬٥٦٠ ٥٬٩٦١٬٦٣٢ ١٬٩٧٥٬٧٩٢ ١٬٩٨٩٬٦١٤    إجمالي اإليرادات 

 ) ٤٧٣٬١٢٧( )٤٩٣٬١٦١(  )١٦١٬٤٦٩( )١٦٦٬٤٤٣(   تكاليف الموظفين
 ) ٦١٬٨٥٦( )٦٦٬٥٧٤(  )٢٠٬٩٩٧( )٢٢٬٤١٧(   وإطفاءإهالك 

 ) ٢٧٨٬٩٣٨( )٣٥٤٬٢٠٢(  )٩٨٬٧٦٠( )١٢٢٬٣٥٠(   حصة حملة الصكوك من الربح
 ) ٢٩٢٬٨٣٤( )٢٦٢٬١١٩(  )١٠٠٬٥٩٣( )٨٢٬٣٧٥(    مصروفات أخرى

) ١٬١٠٦٬٧٥٥()١٬١٧٦٬٠٥٦( ) ٣٨١٬٨١٩( )٣٩٣٬٥٨٥(    إجمالي المصروفات

انخفاض في قيمة  )خسائررد /( صافي
 ) ٨٧٬٦٠٨( )١٨٬٤٩٤(  )١٬٥٠٧( ١٠٬٦٠٤    استثمارات مالية 

صافي خسائر انخفاض في قيمة 
 ) ٤٤٦٬٨٥٣( )٩٦٠٬٦٢٨(  )١٤٩٬١٢٢( )٣٥٨٬٢٥٨(    موجودات تمويل

 - )٢٢٬١٠٠(  -    -  ٢٣ انخفاض قيمة شهرة
 ) ٢١٬٨٧٥( )٨٬٢٨٤(  ) ١١٬٣٨٥( ٣٬١٨٦   انخفاض قيمة آخر رد / (خسائر)

والعائد   صافي الربح للفترة قبل الضريبة
 ٤٬٠٤٧٬٤٦٩ ٣٬٧٧٦٬٠٧٠ ١٬٤٣١٬٩٥٩ ١٬٢٥١٬٥٦١    ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

ناقًصا: العائد ألصحاب حسابات االستثمار 
) ١٬٨٨٨٬٣٠٥()١٬٥٩٨٬٣٤٨(  )٦٤٧٬٧٤٢( )٤٦٤٬٧١١(  غير المقيدة

 ٢٬١٥٩٬١٦٤ ٢٬١٧٧٬٧٢٢  ٧٨٤٬٢١٧ ٧٨٦٬٨٥٠    صافي الربح للفترة قبل الضريبة 

 )٣٬٧١٩( )٢٬١٥٦(  )٤٬٦٠٨( )١٬٥٩٠(   مصروف الضريبة

 ٢٬١٥٥٬٤٤٥ ٢٬١٧٥٬٥٦٦ ٧٧٩٬٦٠٩ ٧٨٥٬٢٦٠    صافي الربح للفترة

            صافي ربح / (خسارة) الفترة العائد إلى:
 ٢٬٢١٥٬٣٥٧ ٢٬٢١٦٬٥٤١  ٧٩٠٬٠٤٨ ٧٩٠٬٠١٨    المساهمين في المصرف

 ) ٥٩٬٩١٢( )٤٠٬٩٧٥(  ) ١٠٬٤٣٩( )٤٬٧٥٨(    عليهاحقوق غير مسيطر

 ٢٬١٥٥٬٤٤٥ ٢٬١٧٥٬٥٦٦ ٧٧٩٬٦٠٩ ٧٨٥٬٢٦٠    صافي الربح للفترة
  العائدات على السهم الواحد 

العائدات األساسية/ المخففة للسهم (لایر 
 ٠٫٩٤ ٠٫٩٤ ٠٫٣٣ ٠٫٣٣  ١٣  لكل سهم)قطري 

 
  



  مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ع.ق)

  

  الموحد المختصر التغيرات في حقوق الملكية بيان 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في    المنتهيةلفترة التسعة أشهر 

 

  جزًءا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤  

  رأس المال  
احتياطي 
  احتياطي عام احتياطي مخاطر  قانوني

احتياطي القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

  أجنبية
احتياطيات 

  أرباح مدورة  أخرى

أجمالي الحقوق 
العائدة 

للمساهمين في 
  المصرف

حصص غير 
  مسيطرة

صكوك 
مؤهلة كرأس 
  مال إضافي

  إجمالي
  حقوق الملكية

  -------------------------------------------------------------- -----------------------------ألف لایر قطري  --------------------------------------------------------------------------------------   
                          

 ٢٢٬١٥٩٬٣١٢ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٬٠٢٦٬٣٠٦ ١٧٬١٣٣٬٠٠٦  ٥٬٧٩٥٬٠٣٧ ٢١٦٬٨٢٠  ) ٣١٦٬٢٠٤(  ٢٤٢٬٣٧٧  ٨١٬٩٣٥ ٢٬٣٨٠٬٠٩٣ ٦٬٣٧٠٬٠١٦  ٢٬٣٦٢٬٩٣٢ (مدقق)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
التغير في احتياطي تحويل العمالت 

 ) ٣٥٬٧٠٤( - - ) ٣٥٬٧٠٤( - - ) ٣٥٬٧٠٤( - - - - - األجنبية
 ) ٤٠١٬٧١١( - - ) ٤٠١٬٧١١( - -  - ) ٤٠١٬٧١١( - - - - التغير في احتياطي القيمة العادلة

  ٢٬١٧٥٬٥٦٦ - ) ٤٠٬٩٧٥(  ٢٬٢١٦٬٥٤١  ٢٬٢١٦٬٥٤١ -  - - - - - -  صافي ربح الفترة 
  ١٬٧٣٨٬١٥١ - ) ٤٠٬٩٧٥(  ١٬٧٧٩٬١٢٦  ٢٬٢١٦٬٥٤١ - ) ٣٥٬٧٠٤( ) ٤٠١٬٧١١( - - - -  أجمالي اإليراد والمصروف المحقق للفترة

أرباح نقدية موزعة على المساهمين 
  )١٬٢٤٠٬٥٣٩( - -  )١٬٢٤٠٬٥٣٩()١٬٢٤٠٬٥٣٩( - - - - - - -  )١٦(إيضاح 

  ) ٨٩٬٨٤٩( - ) ٨٩٬٨٤٩(  - - - - - - - - -  الحركة في الحصص غير المسيطرة 
استثمارات مالية  خسارة من تسوية
 )١٬٤٢٦( - -  )١٬٤٢٦( )١٬٤٢٦( - - - - - - -  بحقوق الملكية

 ٢٢٬٥٦٥٬٦٤٩ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٩٥٬٤٨٢ ١٧٬٦٧٠٬١٦٧  ٦٬٧٦٩٬٦١٣ ٢١٦٬٨٢٠  ) ٣٥١٬٩٠٨( ) ١٥٩٬٣٣٤( ٨١٬٩٣٥ ٢٬٣٨٠٬٠٩٣ ٦٬٣٧٠٬٠١٦ ٢٬٣٦٢٬٩٣٢ (مراجع) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الرصيد في 
                          

 ٢٠٬٧٣٩٬٣٧٧ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣١٩٬٠٨١  ١٥٬٤٢٠٬٢٩٦  ٤٬٢٦٣٬٦٨٤  ٢١٦٬٨٢٠  )٣٤٨٬٤٢٤(  ١٥٤٬٤٥٨  ٨١٬٩٣٥ ٢٬٣١٨٬٨٧٥  ٦٬٣٧٠٬٠١٦  ٢٬٣٦٢٬٩٣٢ (مدقق) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
التغير في احتياطي تحويل العمالت 

 األجنبية 
-  -  -  -  -  ١٥٬٩٠٧  -  -  ١٥٬٩٠٧  -  -  ١٥٬٩٠٧  

  )٧٩٬١٤٧(  -  -  )٧٩٬١٤٧(  -  -  -  )٧٩٬١٤٧(  -  -  -  - التغير في احتياطي القيمة العادلة
  ٢٬١٥٥٬٤٤٥  -  )٥٩٬٩١٢(  ٢٬٢١٥٬٣٥٧  ٢٬٢١٥٬٣٥٧  -  -  -  -  -  -  -  صافي ربح الفترة 

 ٢٬٠٩٢٬٢٠٥  -  )٥٩٬٩١٢(  ٢٬١٥٢٬١١٧  ٢٬٢١٥٬٣٥٧  -  ١٥٬٩٠٧  )٧٩٬١٤٧(          أجمالي اإليراد والمصروف المحقق للفترة
  )١٬١٨١٬٤٦٦(  -  -  )١٬١٨١٬٤٦٦(  )١٬١٨١٬٤٦٦(  -  -  -        -  أرباح نقدية موزعة على المساهمين 

  ١٢٬٤٣٩  -  ١٢٬٤٣٩  -  -  -  -  -        -  الحركة في الحصص غير المسيطرة 
 ٢١٬٦٦٢٬٥٥٥ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٢٧١٬٦٠٨  ١٦٬٣٩٠٬٩٤٧  ٥٬٢٩٧٬٥٧٥  ٢١٦٬٨٢٠  )٣٣٢٬٥١٧(  ٧٥٬٣١١  ٨١٬٩٣٥  ٢٬٣١٨٬٨٧٥  ٦٬٣٧٠٬٠١٦  ٢٬٣٦٢٬٩٣٢ (مراجع) ٢٠١٩سبتمبر ٣٠الرصيد في 



  مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ع.ق)

  

  الموحدالمختصر التدفقات النقدية بيان 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في    لفترة التسعة أشهر المنتهية

 

  جزًءا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٥  

  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  (مراجعة)    (مراجعة)  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٬١٥٩٬١٦٤    ٢٬١٧٧٬٧٢٢  صافي الربح للفترة قبل الضريبة 

  ) ١٣٬١٢٦٬٧٣٩(    ٣٬٣٧٤٬٠٦٠  صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

  ) ١٠٬٩٦٧٬٥٧٥(    ٥٬٥٥١٬٧٨٢ األنشطة التشغيلية الناتجة من / (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ) ٨٢٩٬١٧٦(   ٤٣٧٬٧٩٦ صافي التغير في االستثمارات المالية
  ) ٧٤٬٥٦٣(   )٣٢٬٩٢٢(  صافي التغيرات في موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة 

  -   )٢٬٩٠٨( صافي التغيرات في استثمارات عقارية
  ٧٬٠٠٠   ٧٬٠٠٠  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

  ) ٨٩٦٬٧٣٩(    ٤٠٨٬٩٦٦ صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  ٦٬٣٣٣٬٦٤٦   )٧٠٥٬٦٩٢(  التغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  
  ) ٢٠٥٬٠٠٠(    )٢٠٥٬٠٠٠(  أرباح مدفوعة لحملة الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي

  ١٬٨١٧٬٨٩٨   ٣٬٢٧٦٬٠٠٠  صافي المحصل من إصدار صكوك
  ١٢٬٤٣٩   )٨٩٬٨٤٩(  التغيرات في حصص غير مسيطرةصافي 

  ) ١٬١٨١٬٤٦٦(   )١٬٢٤٠٬٥٣٩( أرباح نقدية موزعة على مساهمي المصرف

  ٦٬٧٧٧٬٥١٧    ١٬٠٣٤٬٩٢٠ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  ) ٥٬٠٨٦٬٧٩٧(    ٦٬٩٩٥٬٦٦٦  صافي النقص في النقد وما يعادله 

  ٩٬٠٨٧٬٦١٤    ٦٬٢١٠٬٢٦٨ بداية الفترة  -النقد وما يعادله 

 ٤٬٠٠٠٬٨١٧   ١٣٬٢٠٥٬٩٣٦  )١٧نهاية الفترة (إيضاح  - النقد وما يعادله 
  
 
 
  
  
  



 

  جزًءا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦  

  (ش.م.ع.ق)مصرف قطر اإلسالمي 

  

   المختصر الموحد  التغيرات في حسابات االستثمار المقيدةبيان 
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في    لفترة التسعة أشهر المنتهية

    خالل الفترة اتالتغير    

 استثمار

يناير   ١كما في 
٢٠٢٠  
 (مدققة)

 /استثمارات
  إجمالي اإليراد   إعادة تقييم  استبعادات 

توزيعات أرباح  
  مدفوعة

رسوم المصرف 
 بصفته وكيال

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 
  (مراجعة)

  ___________________________________ قطري ألف لایر___________________________________   
    

  ٢٥٬٤٨٠ - - - - )٤٠٬٩٥٠(  ٦٦٬٤٣٠ محفظة العقارات
 ١٬٤٤٥٬١٨٩ )٥٬٢٩٦( )١٠٬٠٠٣( ٢٥٬١٨٢ ١٢٬٥٧٦ ٧١٩٬٠٩٣  ٧٠٣٬٦٣٧  محفظة أوراق مالية متداولة 

  ١٬٤٧٠٬٦٦٩ )٥٬٢٩٦( )١٠٬٠٠٣( ٢٥٬١٨٢ ١٢٬٥٧٦ ٦٧٨٬١٤٣ ٧٧٠٬٠٦٧ 
             
    خالل الفترة اتالتغير    

  استثمار

يناير  ١كما في 
٢٠١٩ 

  (مدققة)

استثمارات 
توزيعات أرباح   إجمالي اإليراد  إعادة تقييم   (سحوبات)

  مدفوعة
 المصرفرسوم 

  بصفته وكيال

 ٣٠في 
 ٢٠١٩سبتمبر

  (مراجعة)
 ___________________________________قطري  ___________________________________ ألف لایر   
          

  ٦٦٬٤٣٠ - -  -  -  -  ٦٦٬٤٣٠ محفظة العقارات
  ٦٦١٬٥٨٦  )٢٬٥٥٥(  )٤٬٣١٧(  ٤٣٬٠٤٧  ٢٢٬٠٤٠  ٤٧٬٩١٠  ٥٥٥٬٤٦١ محفظة أوراق مالية متداولة 

  ٧٢٨٬٠١٦  )٢٬٥٥٥(  )٤٬٣١٧(  ٤٣٬٠٤٧  ٢٢٬٠٤٠  ٤٧٬٩١٠  ٦٢١٬٨٩١ 
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  المنشأة الصادر عنها التقرير  ١

كشركة  ١٩٨٢يوليو  ٨ مقره في دولة قطر وقد تم تأسيسه بتاريخ  كيانهو ) "("المصرف .ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي 
نوان المقر  ع .٨٣٣٨هو  للمصرفرقم السجل التجاري  .١٩٨٢لسنة  ٤٥بموجب المرسوم األميري رقم عامة مساهمة قطرية 

  الثالثةلفترة    المرحلية للمصرفدة  حالموالمختصرة  تشتمل البيانات المالية    .٥٥٩ب  .صالدوحة، دولة قطر،    المسجل للمصرف
عمل  ت ."المجموعة")مجتمعة بـليها إشركاته التابعة (ويشار و المصرفعلى  ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في المنتهية أشهر  التسعةو
دة من هيئة  د حوفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المبصفة أساسية في األعمال المصرفية للشركات واألفراد واالستثمارات    جموعةمال

مصرف قطر   الشركة األم للمجموعة هي .لة قطر وفرع واحد في السودانفي دو افرعً  ٢٢ولديه  الرقابة الشرعية للمصرف
 . في بورصة قطرللتداول مدرجة  المصرفأسهم  .) ش.م.ع.قاإلسالمي (

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

 نشاط الشركةبلد التأسيس  

 نسبة الملكية الفعلية
٣٠ 

٢٠٢٠سبتمبر
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩ 
     

 ٪٩٩٫٩٩ ٪٩٩٫٩٩ أعمال مصرفية  لبنان بيت التمويل العربي  
ذ.م.م   شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري

 ٪٤٩ ٪٤٩ االستثمار العقاري قطر ) ١("عقار") (
درة الدوحة لالستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م  

 ٪٣٩٫٨٧ ٪٨٢٫٦١ االستثمار العقاري قطر ) ٢(
شركة مصرف قطر اإلسالمي للصكوك 

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ إصدار صكوك جزر كايمان  )٣المحدودة (

 مصرف قطر اإلسالمي (المملكة المتحدة)
المملكة 
 المتحدة

الخدمات المصرفية  
 ٪٩٩٫٧١ ٪٩٩٫٧١ ة ستثمارياال

 قطر كيو إنفست ذ.م.م
الخدمات المصرفية  

 ٪٥٨٫١٧ ٪٥٨٫١٧ االستثمارية 
     
إدارة شركة عقار بحكم تمثيله أكبر عدد من  لبية األصوات في اجتماعات مجلس الحصول على أغ سلطةالمصرف لديه  ) ١( 

 األعضاء في المجلس.

 )٢ (  ً السابقة الزميلة  شركتها  لى السياسات المالية والتشغيلية  ، حصلت المجموعة على حق السيطرة عل٢٠١٣يناير    ١من    اعتبارا
من المساهمين    ٪٤٢٫٧٤خالل الفترة استحوذ البنك على نسبة    اتفاقية إدارة مع باقي المساهمين في الشركة. وذلك من خالل  
 .  تم شرائها من أطراف ذات عالقة ٪١٦٫٢ ، منها نسبة  اآلخرين للشركة

حيد  تأسست شركة المصرف إلصدار الصكوك المحدودة في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة لغرض و ) ٣( 
 . وهو إصدار الصكوك لصالح المصرف

  س اإلعداد  اأس  ٢

  فقرة االلتزام  (أ)

") الصادرة عن هيئة المحاسبة  FASوفقا لمعايير المحاسبة المالية ("المرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد البيانات المالية 
  مصرف قطر المركزي.   جانبمعدلة من    حسبما هي") AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ("

معيار المحاسبة المالية يطلب من البنوك اإلسالمية اتباع    ٢٠٢٠أبريل    ٢٩المؤرخ في    ١٣/٢٠٢٠تعميم مصرف قطر المركزي  
بذلك متطلبات القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية معدال ب"األدوات المالية" فيما يتعلق باستثمار حقوق الملكية المسجلة  ٩رقم 

. يجب تطبيق التعميم بدءا من تاريخ إصداره. طبق البنك التعميم  ٣٣و معيار المحاسبة المالية رقم    ٣٠معيار المحاسبة المالية رقم  
  التغييرات على السياسة المحاسبية تم تطبيقها بأثر مستقبلي من جانب البنك. بما يتعلق ب و من تاريخ سريانه

وفقا    ٢٠١٩سبتمبر    ٣٠أشهر المنتهية في  أشهر والتسعة    لية المختصرة الموحدة المرحلية كما ولفترة الثالثةتم إعداد البيانات الما
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ونصوص لوائح مصرف قطر  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن 

  المركزي المعمول بها.  
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٨  
  

  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  فقرة االلتزام (تابع)  (أ)

بما يتماشى مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وبالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة 
الدولية  ) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبةIFRSالمالية تسترشد المجموعة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( 

)IASB ،٣٤فقد تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لموجهات معيار المحاسبة الدولي رقم  ). بناء عليه  
  "التقارير المالية المرحلية".

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة  المرحلية جميع الموحدة المختصرةالبيانات المالية ال تتضمن 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في الموحدة السنوية السنوية، ويجب قراءتها مع البيانات المالية 

ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةوأشهر  ثالثةفترة ال نتائج
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في 

  التقديرات واألحكام  (ب) 

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

المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية  تطبيق السياسات  
من هذه التقديرات. عند إعداد المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية فإن األحكام الهامة التي تقوم بها اإلدارة عن تطبيق 

لمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات هي نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما السياسات المحاسبية للمجموعة وا
  ٢كما هو مذكور باإليضاح  ٣٣، فيما عدا آثار تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في وللسنة المنتهية في 

على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة  ٢١وباإليضاح رقم ، ) على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةهـ(
  . المرحلية

  إدارة المخاطر المالية  (ج)

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية  الموحدة للسنة المنتهية في  
  .  ٢٠١٩ديمسبر  ٣١

 امةالسياسات المحاسبية اله  ) د(

المتبعة في إعداد البيانات   تلكمع    البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةالمتبعة في إعداد  الهامة  السياسات المحاسبية    تتوافق
  فيما عدا ما هو مذكور أدناه: ٢٠١٩  ديسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة المالية السنوية 

إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. خالل الفترة طبقت المجموعة المعايير والتعديالت على المعايير التالية عند  
لم ينتج عن تطبيق المعايير والتعديالت على المعايير التالية تغييرات في صافي ربح أو حقوق ملكية المجموعة الصادر  المرحلية.  

  سابقا، ولكنه قد ينتج عنها إفصاحات إضافية في نهاية السنة.  عنها التقرير 

  االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة ٣٣معيار المحاسبة المالية رقم  
الهدف من هذا المعيار هو أن يضع مبادئ محسنة للتصنيف واالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمارات في  

ات االستثمار المماثلة التي تقوم بها المؤسسات المالية اإلسالمية. سيسري مفعول هذا المعاير على الصكوك واألسهم وأدو
استثمارات المؤسسة سواء كانت في صورة سندات دين أو اسهم حقوق ملكية. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالية رقم  

  ماثلة".  السابق "االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات الم ٢٥

يصنف المعيار االستثمارات كاستثمارات في أدوات حقوق ملكية وأدوات دين وأدوات استثمار أخرى. االستثمار في أدوات حقوق  
"انخفاض   ٣٠الملكية يجب أن يكون بالقيمة العادلة وسيتم إخضاعه لمخصصات انخفاض القيمة حسب معيار المحاسبة المالية رقم   

مانية واالرتباطات الشاقة". في ظروف محددة، وعندما تكون المؤسسة غير قادرة على تحديد قياس موثوق  القيمة، الخسائر االئت
  به للقيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية، يمكن أن تعتبر التكلفة على أنها أفضل مقارب للقيمة العادلة.

لة من خالل حقوق الملكية أو القيمة العادلة خالل بيان الدخل الشامل.  وقياسه بالتكلفة المطفأة، القيمة العاد يمكن تصنيف االستثمار  
فئات التصنيف اآلن يحركها اختبارات نموذج األعمال وسيسمح بإعادة التصنيف فقط على التغيير في نموذج األعمال وسيتم 

  .  مستقبليتطبيقه بأثر 
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  أساس اإلعداد (تابع)  ٢

 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   (د) 

  وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) ٣١معيار المحاسبة المالية رقم  
حول وكالة االستثمار (الوكالة  ٣١أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

ة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول أدوات وكالة . الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ الخاص٢٠١٩باالستثمار) في سنة 
  نظر كل من الموكل (المستثمر) والوكيل. بوجهات االستثمار (الوكالة باالستثمار) والموجودات والمطلوبات ذات الصلة 

  التقارير المالية لحاملي الصكوك ٣٤معيار المحاسبة المالية رقم  
التقارير المالية لحاملي الصكوك   ٣٤أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم  

. الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة والتقارير المالية للموجودات واألعمال األساسية للصكوك ٢٠١٩في سنة 
  افة والعادلة لجميع المعنيين وخصوصا حاملي الصكوك. للتأكد من تقديم التقارير الشف

  انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية٣٠معيار المحاسبة المالية رقم : 
سائر  حول انخفاض القيمة والخ ٣٠أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

. يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقارير محاسبية  ٢٠١٧االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية في سنة  
ومالية حول انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية لمختلف الموجودات اإلسالمية التمويلية واالستثمارية وبعض الموجودات األخرى 

اإلسالمية (المؤسسات)، وتكوين مخصصات مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخدمي    للمؤسسات المالية
البيانات المالية على وجه الخصوص من تقييم المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت  

الخاص   ١١محل معيار المحاسبة المالية رقم  ٣٠معيار المحاسبة المالية رقم  وتوقيتها والشكوك حولها بصورة عادلة. سيحل
حول االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية   ٢٥بالمخصصات واالحتياطيات، وأجزاء من معيار المحاسبة المالية رقم  

  المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة. 

للمخاطر إلى ثالث فئات استناداً إلى طبيعة المخاطر التي تنطوي    اتالموجودات والتعرض  ٣٠يصنّف معيار المحاسبة المالية رقم  
) طريقة ١عليها (مثل مخاطر االئتمان والمخاطر األخرى) ويُحدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات هذه الموجودات (

  ) طريقة انخفاض القيمة. ٣) طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق،( ٢الخسائر االئتمانية، (

استنادا إلى التعميم رقم   ٢٠١٨يناير  ١بدءا من   ٣٠طبقت المجموعة بصورة مبكرة معيار المحاسبة المالية رقم   ٢٠١٨ي سنة ف
المتعلق بلوائح  ٢٠١٧لسنة  ٩الصادر من مصرف قطر المركزي والذي يلغي بموجبه تعميمه السابق رقم  ٢٠١٨لسنة  ٢٦

ت الصلة على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة والمساهمات غير المسيطرة كما في الخسارة االئتمانية المتوقعة. التعديالت ذا
 . ٢٠١٨ديسمبر   ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في تم اإلفصاح عنها في  ٢٠١٨يناير  ١

هـ من البيانات  -٢، كما في ايضاح رقم    ٣٠رقم  خالل الفترة قام مصرف قطر المركزي بتعديل متطلبات معيار المحاسبة المالية  
  المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

  احتياطيات المخاطر  ٣٥معيار المحاسبة المالية رقم :  
"احتياطيات المخاطر" في عام   ٣٥أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

"انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية واالرتباطات الشاقة"   ٣٠. يلغي هذا المعيار، بجانب معيار المحاسبة المالية رقم  ٢٠١٩
"المخصصات واالحتياطيات". يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ المحاسبة عن والتقارير   ١١  معيار المحاسبة المالية رقم 

المخاطر التي يواجهها المعنيون، وهم بصفة أساسية المستثمرون الذين المالية لالحتياطيات التي يتم تكوينها لتخفيف مختلف 
للفترات المالية التي تبدأ يستهدفون الربح ويتحملون المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول 

  ٣٠مبكر معيار المحاسبة المالية رقم   مع السماح بتطبيقه مبكرا فقط لو طبقت المجموعة في وقت  ٢٠٢١يناير  ١في أو بعد 
  "انخفاض القيمة وخسائر االئتمان واالرتباطات الشاقة" . تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار.  

  اإلجارة  ٣٢معيار المحاسبة المالية رقم :  
. يلغي ٢٠٢٠"اإلجارة" في عام    ٣٢قم  أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية ر

  القائم "اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك".  ٨هذا المعيار معيار المحاسبة المالية رقم 

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ تصنيف واالعتراف بمعامالت اإلجارة (إجارة األصل، متضمنة مختلف أشكال اإلجارة  
ضها واإلفصاح عنها والتي يتم الدخول فيها من جانب المؤسسات المالية اإلسالمية كمؤجر  المنتهية بالتمليك) وقياسها وعر

ومستأجر. يهدف هذا المعيار الجديد إلى معالجة المواضيع التي تواجهها أعمال التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بالمحاسبة عن 
ماشى مع الممارسات العالمية. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول والتقارير المالية باإلضافة إلى تحتسين المعالجات القائمة بما يت 

  مع السماح بتطبيقها مبكرا. تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر هذا المعيار.  ٢٠٢١يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
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  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٢

 المحاسبية الهامة (تابع)السياسات   ) د(

  (تابع)  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

    االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة : ٣٣تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم   ) (هـ  
االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة الصادر عن  هيئة المحاسبة    ٣٣طبقت المجموعة معيار المحاسبة المالية رقم  

. سيكون المعيار مطبقا على أساس ٢٠٢٠يناير  ١والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  والذي يصبح ساري المفعول في 
ي، إن وجد، المنسوب إلى المعنيين بالربح والخسارة، متضمنا أصحاب حسابات االستثمارات  رجعي. مع ذلك، فإن األثر التراكم

  المتعلقة بالفترات السابقة سيتم تعديلها مع القيمة العادلة لالستثمارات المتعلقة بهذه الفئة من المعنيين.  

المحاسبية لالعتراف والتصنيف والقياس لالستثمار في  تغييرات في السياسات  ٣٣نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 
لم يكن له أثر هام على أي من المبالغ  ٣٣الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة. مع ذلك فإن تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

في البيانات  ، و  ٢٠١٩سبتمبر ٣٠  في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في   الصادر عنها التقرير سابقا
  . ٢٠١٩ديسمبر   ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  التي تم تطبيقها للفترة الحالية واردة أدناه. ٣٣تفاصيل السياسات المحاسبية المحددة لمعيار المحاسبة المالية رقم  

  والتبويبالتصنيف 
على منهج لتصنيف وقياس االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي  ٣٣يحتوي معيار المحاسبة المالية رقم 

تعكس نموذج العمل الذي تدار فيه هذه االستثمارات والخصائص األساسية للتدفقات النقدية. بموجب هذا المعيار يجب تبويب كل  
  استثمار كاستثمار في: 

  أدوات حقوق ملكية  )أ(
 النقدية وغير النقدية) (متضمنة أدوات الدينأدوات دين   ) ب(
  أخرى استثمارات  وأدوات   ) ج(

من المعيار يجب على المؤسسة  ١٠المنصوص عليها في الفقرة غير قابلة لإللغاء ما لم تتم ممارسة خيارات االعتراف المبدئي 
) القيمة ٣الملكية؛ أو () القيمة العادلة من خالل حقوق ٢) بالتكلفة المطفأة؛ (١تصنيف االستثمارات الحقا على أنها مقاسة إما (

  العادلة من خالل بيان الدخل وذلك على أساس كل من: 

  نموذج أعمال البنك إلدارة االستثمارات؛ و   (أ)
  خصائص التدفق النقدي المتوقع لالستثمار بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل اإلسالمي األساسية.   (ب) 

.  ٢٠٢٠يناير  ١اعتبار من  بأثر رجعي  استثماراتها من نوع حقوق الملكيةخالل الفترة أعادت المجموعة تقييم نموذج بعض 
 بناءا على ذلك تم إعادة تصنيف بعض االستثمارات. و

. عالوة على  ٢٠١٩سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةأثر على المجموعة لفترة أعاله ليس لعمليات إعادة التقييم المذكورة 
  ،والمنشورة في٢٠٢٠مارس  ٣١ذلك لم يكن إلعادة التقييم أعاله اي أثر على نتائج المجموعة لفترة الثالث أشهر المنتهية في 

     .٢٠٢٠أبريل  ١٥

  التغييرات الرئيسية على التقديرات واألحكام الهامة

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

  أدوات أخرى لها مردود فعلي قابل للتحديد بصورة معقولة. 
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  (تابع) أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢

 الصادر من مصرف قطر المركزي   ١٣/٢٠٢٠تطبيق التعميم رقم   ) و(

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

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

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

  يان التغيرات في حقوق الملكية. تراف بها في بعاستردادا لجزء من تكلفة االستثمار، ففي هذه الحالة يتم اال

 القطاعات التشغيلية  ٣

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

  تشغيلية للمجموعة:

المؤسسات والشركات   ي تشتمل األعمال المصرفية للشركات على الخدمات المقدمة لمستثمر -  األعمال المصرفية للشركات
   .المشترك أو المعاشات ستثمارية مثل صناديق االستثماروالكيانات االاألخرى والبنوك 

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

  . والتمويل ووظائف مركزية أخرى  ستثمارالخزينة واال -وحدات المجموعة 

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

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

   .مع الكيانات األخرى العاملة في نفس هذه المجاالت ما يتماثل بتقييم نتائج بعض القطاعات 

  تم إدراج المعلومات أدناه والتي تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع.  
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 القطاعات التشغيلية (تابع)   ٣

  القطاعات التشغيليةمعلومات عن 
  
  (مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

الخدمات المصرفية 
  للشركات

الخدمات المصرفية 
 لألفراد

وحدات المجموعة 
 األخرى

شركات تابعة محلية 
 المجموع ودولية 

  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      إيرادات خارجية:

 ٥٬٣٦٤٬٨٨٩ ١١٩٬٩١٤ ٥٥٥٬٧١٨ ١٬٢٥٠٬٩٧٣ ٣٬٤٣٨٬٢٨٤ إجمالي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية
 ٥٠٥٬٤٢٤ ٣٣٬٧٨٥ ٨٤٬١٨٩ ١٥٨٬١٥٧ ٢٢٩٬٢٩٣ صافي إيراد الرسوم والعموالت

 ٥٥٬٠٠٣ ١٤٬٦٤٧ ٤٠٬٣٥٦ - - صافي ربح صرف العمالت األجنبية 
 )١٣٬٠٦٩( )١٬٩٩٤( )١١٬٠٧٥( - - الحصة من نتائج شركات زميلة 

 ٤٩٬٣٨٥ ١٢٬٧٦٩ ٣٦٬٦١٦ - -   إيرادات أخرى
 ٥٬٩٦١٬٦٣٢ ١٧٩٬١٢١ ٧٠٥٬٨٠٤ ١٬٤٠٩٬١٣٠ ٣٬٦٦٧٬٥٧٧ إجمالي اإليراد  

       
 )٣٥٤٬٢٠٢( - )٣٥٤٬٢٠٢( - -  الربححصة حملة الصكوك من 

 )١٬٥٩٨٬٣٤٨( )٣٩٬٩٧١( )٣٦٨٬٤٩٤( )٤٠٧٬٩٣٦( )٧٨١٬٩٤٧(  العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
     -       -   ٨١٤٬٩٠٣ ٤٤٠٬٣٥٩ )١٬٢٥٥٬٢٦٢( (التكاليف) / اإليرادات ما بين القطاعات

 ٢٬١٧٥٬٥٦٦ )٣٥٬٨١٥( )١١٢٬٧٧١( ١٬٠١٢٬٨٤٣ ١٬٣١١٬٣٠٩ التقرير بعد الضريبةالقطاع الصادر عنه (خسارة)  /ربح صافي 

الخدمات المصرفية   (مراجعة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠
 للشركات

الخدمات المصرفية 
 لألفراد

وحدات المجموعة 
 األخرى

شركات تابعة محلية  
 المجموع ودولية

 ألف لایر قطري قطريألف لایر  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  
      إيرادات خارجية:

   ٥٬١١٣٬٧١٨   ١٨٣٬٧٤٠   ٣٩٠٬٢٦٨   ١٬٠١٧٬٣٥٠   ٣٬٥٢٢٬٣٦٠ إجمالي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية
   ٤٨٨٬٨٥٥   ٣٧٬١٦٩   ٤٣٬٢٧١   ١٦٩٬٤٢٣   ٢٣٨٬٩٩٢  صافي إيراد الرسوم والعموالت

   ٤٧٬٦٤٠  )٤٬١١٥(   ٥١٬٧٥٥   -   - صافي ربح صرف العمالت األجنبية 
   ٧٬٩٩١  )١٬٣٢٥(   ٩٬٣١٦   -   - الحصة من نتائج شركات زميلة 

   ٥٢٬٣٥٦   ٣٧٬٣٥٦   ١٥٬٠٠٠  -   -   إيرادات أخرى
   ٥٬٧١٠٬٥٦٠   ٢٥٢٬٨٢٥   ٥٠٩٬٦١٠   ١٬١٨٦٬٧٧٣   ٣٬٧٦١٬٣٥٢ إجمالي اإليراد  

            
  )٢٧٨٬٩٣٨(  -  )٢٧٨٬٩٣٨(   -   -  حصة حملة الصكوك من الربح

  )١٬٨٨٨٬٣٠٥(  )٤٢٬٩٩١(  )٣٢٨٬٤٣٤(  )٣٩٧٬٣٧٩(  )١٬١١٩٬٥٠١(  العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
  -  -   ٨٢٧٬٩٠٣    ٤٣٢٬٣١٥   )١٬٢٦٠٬٢١٨( (التكاليف) / اإليرادات ما بين القطاعات

  ٢٬١٥٥٬٤٤٥  )٥٥٬٨٧٨(    ٣٧٢٬٦١٧    ٧٨٦٬١٨١   ١٬٠٥٢٬٥٢٥ صافي ربح / (خسارة) القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة
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 القطاعات التشغيلية (تابع)   ٣

  (مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
الخدمات المصرفية 

 للشركات
  الخدمات المصرفية

 لألفراد
وحدات المجموعة 

 األخرى
شركات تابعة محلية 

 المجموع ودولية 
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
      

 ١٧٠٬٠٣٨٬٩٢٧ ٤٬٧٧٥٬٩١٢ ٤٣٬٢٤٩٬٨٧٥ ٢٠٬٨١٧٬٦٠١ ١٠١٬١٩٥٬٥٣٩ موجودات القطاع الصادر عنه التقرير
 مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للقطاع

 ١٤٧٬٤٧٣٬٢٧٨ ٤٬٢٤١٬٧٠٠ ٤٨٬٢٤٠٬٣١٤ ٤٣٬٤٧٦٬٢٢٩ ٥١٬٥١٥٬٠٣٥ الصادر عنه التقرير

      

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
الخدمات المصرفية 

 للشركات
  الخدمات المصرفية

 لألفراد
أنشطة وحدات 
 المجموعة

شركات تابعة محلية  
 المجموع ودولية

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

  ١٦٣٬٥١٩٬٢١١  ٤٬٥٧١٬٧٤٤  ٣٨٬١١٥٬٩٤١  ١٩٬٥٣٨٬٨٤٧  ١٠١٬٢٩٢٬٦٧٩ التقريرموجودات القطاع الصادر عنه 
 مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للقطاع

 ١٤١٬٣٥٩٬٨٩٩  ٤٬١٧٠٬٩٩٩  ٤٢٬٤١٥٬٥٤٥  ٣٨٬٨٩٧٬١٢٤  ٥٥٬٨٧٦٬٢٣١ الصادر عنه التقرير
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  المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ وللفترة المنتهية في فيكما 

 

١٤  
  

  المالية وتصنيف األدوات القيمة العادلة  ٤

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

 

القيمة العادلة  
من خالل  

  حقوق الملكية 

القيمة العادلة  
بيان  من خالل  
  التكلفة المطفأة   الدخل 

إجمالي القيمة  
  القيمة العادلة   الدفترية 

 -------------------------------------------------  قطري ألف لایر  -------------------------------------------------   
      ) مراجعة( ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

نقد وأرصدة لدى بنوك  
 ٩٬١٩٢٬٢١١ ٩٬١٩٢٬٢١١ ٩٬١٩٢٬٢١١ - - مركزية 
 ٨٬٩٨٦٬٠٩٠ ٨٬٩٨٦٬٠٩٠ ٨٬٩٨٦٬٠٩٠ - -  بنوك  لدي أرصدة

 ١١٣٬١٧٩٬٦٤٥ ١١٣٬١٧٩٬٦٤٥ ١١٢٬٦٧٨٬٨٢٣ ٥٠٠٬٨٢٢  ية موجودات تمويل
      استثمارات مالية: 

 ٢٬٦٦١٬٣٨٢ ٢٬٦٦١٬٣٨٢ - ١٬٠٩١٬٥٣٦ ١٬٥٦٩٬٨٤٦ أدوات حقوق ملكية -
 ٣٠٬٤٩٣٬٠١٧ ٣٠٬٤٣٦٬١٠٨ ٣٠٬٣٧٩٬٩٢٤ ٥٦٬١٨٤ - أدوات دين  -

 ٢٩٨٬٩٧٤ ٢٩٨٬٩٧٤ ٢٩٨٬٩٧٤ - -  موجودات أخرى 
 ١٦٤٬٨١١٬٣١٩ ١٦٤٬٨٣٤٬٤١٠ ١٦١٬٦١٦٬٠٢٢ ١٬٦٤٨٬٥٤٢ ١٬٥٦٩٬٨٤٦ 
      

 ١٦٬٩٤٥٬٨٣٤ ١٦٬٩٤٥٬٨٣٤ ١٦٬٩٤٥٬٨٣٤ - -    بنوك  من أرصدة
 ١٦٬٠٧٤٬٨٣٣ ١٦٬٠٧٤٬٨٣٣ ١٦٬٠٧٤٬٨٣٣ - - حسابات العمالء الجارية 

 ١٤٬٢٢٣٬٣٥١ ١٤٬٢٢٣٬٣٥١ ١٤٬٢٢٣٬٣٥١ - -  ية صكوك تمويل
 ٤٬٢٩٣٬٤٧٧ ٤٬٢٩٣٬٤٧٧ ٤٬٢٩٣٬٤٧٧ - -  مطلوبات أخرى 

حقوق أصحاب حسابات  
 ٩٥٬٩٣٥٬٧٨٣ ٩٥٬٩٣٥٬٧٨٣ ٩٥٬٩٣٥٬٧٨٣  -  -  االستثمار غير المقيدة

 - - ١٤٧٬٤٧٣٬٢٧٨ ١٤٧٬٤٧٣٬٢٧٨ ١٤٧٬٤٧٣٬٢٧٨ 
           

 

القيمة العادلة  
من خالل  

  حقوق الملكية 

القيمة العادلة  
من خالل بيان  

  التكلفة المطفأة  الدخل
إجمالي القيمة  

  القيمة العادلة  الدفترية 
 -------------------------------------------------  قطري ألف لایر  -------------------------------------------------   
      )مدققة( ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١

نقد وأرصدة لدى بنوك  
    ٧٬٤٠٢٬٩٣٢    ٧٬٤٠٢٬٩٣٢    ٧٬٤٠٢٬٩٣٢  -  - مركزية 
    ٣٬٥٥٢٬٢٨٤    ٣٬٥٥٢٬٢٨٤    ٣٬٥٥٢٬٢٨٤  -  -  بنوك  لدي أرصدة

    ١١٣٬٧٥٣٬٥٩٣    ١١٣٬٧٥٣٬٥٩٣    ١١٣٬٢٤٠٬١٤٨  ٥١٣٬٤٤٥  - ية موجودات تمويل
           استثمارات مالية: 

    ٢٬٣٦٥٬٠٤٦    ٢٬٣٦٥٬٠٤٦      -    ١٬٣٦٩٬٠٩٤  ٩٩٥٬٩٥٢ أدوات حقوق ملكية -
    ٣٠٬٨٨١٬٦٢٢    ٣٠٬٩٠٦٬٧١٧    ٣٠٬٨٠١٬٧٢٤  ١٠٤٬٩٩٣  - أدوات دين  -

   ٦٢٣٬٨٨٧   ٦٢٣٬٨٨٧   ٦٢٣٬٨٨٧  -  -  موجودات أخرى 
 ١٥٨٬٥٧٩٬٣٦٤    ١٥٨٬٦٠٤٬٤٥٩    ١٥٥٬٦٢٠٬٩٧٥    ١٬٩٨٧٬٥٣٢   ٩٩٥٬٩٥٢    
           

    ١٤٬٣٥٥٬٠٦٨    ١٤٬٣٥٥٬٠٦٨    ١٤٬٣٥٥٬٠٦٨   -  -    بنوك  من أرصدة
    ١٤٬٩٧٩٬٠٨٦    ١٤٬٩٧٩٬٠٨٦    ١٤٬٩٧٩٬٠٨٦   -  - حسابات العمالء الجارية 

    ١٠٬٩٣٣٬٨٩٢    ١٠٬٩٣٣٬٨٩٢    ١٠٬٩٣٣٬٨٩٢   -  -  ية صكوك تمويل
    ٤٬٤٥٠٬٣٧٩    ٤٬٤٥٠٬٣٧٩    ٤٬٤٥٠٬٣٧٩  -  -  مطلوبات أخرى 

حقوق أصحاب حسابات  
    ٩٦٬٦٤١٬٤٧٤    ٩٦٬٦٤١٬٤٧٤    ٩٦٬٦٤١٬٤٧٤  -  -  االستثمار غير المقيدة

 -  -  ١٤١٬٣٥٩٬٨٩٩    ١٤١٬٣٥٩٬٨٩٩    ١٤١٬٣٥٩٬٨٩٩   



  )ق .ع.م.ش( اإلسالمي قطر مصرف
  

  المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ وللفترة المنتهية في فيكما 

 

١٥  
  

  المالية (تابع)  األدواتالقيمة العادلة وتصنيف   ٤

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة تعادل القيمة الدفترية فيما عدا بالنسبة لالستثمارات  
  ٣١مليون لایر قطري في  ٢٫٩٢٨مليون لایر قطري ( ٣٬٠٠٤المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة بقيمة دفترية تبلغ 

مليون لایر قطري في   ٣٫٠٠٧مليون لایر قطري ( ٣٬١١٧ادلة بالنسبة لها مبلغ ) والتي تمثل القيمة الع٢٠١٩ديسمبر 
  من تدرج القيمة العادلة. ١) والتي تم استخراجها باستخدام المستوى ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  تدرج القيمة العادلة 

  حسب تقنيات التقييم:المالية لالستثمارات تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 

  . مماثلة مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق في) المعدلة غير(  المدرجة األسعار: ١ المستوى

  مثل( مباشر  غير  أو) األسعار  مثل ( مباشر بشكل سواء مالحظتها  يمكن مدخالت إلى استنادا تقييم  أساليب: ٢ المستوى
 ألدوات النشطة السوق في مدرجة سوق أسعار: باستخدام تقييمها تم  أدوات الفئة هذه تتضمن ). األسعار من المشتقات
 بشكل  يمكن  حيث  أخرى  تقييم   أساليب أو نشاطا  أقل  تعتبر أسواق في  مماثلة  أو مطابقة ألدوات مدرجة  أسعار  أو مماثلة
 .السوق بيانات من  الهامة المدخالت مالحظة مباشر  غير أو مباشر

 يتضمن حيث األدوات كافة الفئة هذه تتضمن. مالحظتها يمكن  ال  هامة مدخالت باستخدام تقييم  أساليب: ٣ المستوى
  تقييم   على  هام   أثر  مالحظتها  يمكن  ال  التي  للمدخالت  ويكون  مالحظتها  يمكن   بيانات   إلى  تستند   ال  مدخالت  التقييم  أسلوب
  االفتراضات  أو  التعديالت  تكون  حيث  مماثلة  ألدوات  مدرجة  أسعار  إلى  استنادا  تقييمها  تم  أدوات  الفئة  هذه  تتضمن.  األداة
  .األدوات بين االختالفات  لتعكس مطلوبة مالحظتها يمكن ال التي الهامة

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

 أسعار تتوفر  حيث  مماثلة بأدوات مقارنة المخصوم النقدي التدفق ونماذج الحالية القيمة صافي  التقييم أساليب تتضمن
  معدالت  التقييم   أساليب  في  المستخدمة  والمدخالت  تاالفتراضا  تتضمن.  أخرى  تقييم  وطرق  مالحظتها  يمكن  التي  السوق
 الصكوك  وأسعار  الخصم  معدالت  تقدير  في  مستخدمة  أخرى  وطرق  ائتمان  وتوزيعات  وقياسية  المخاطر  من  خالية  فائدة

.  وارتباطاتها لألسعار المتوقعة  والتغيرات األسهم  مؤشرات وأسعار  واألسهم األجنبية  العملة صرف  ومعدالت واألسهم
 والذي  المالي   المركز  بيان  تاريخ   في  المالية  األداة  سعر   تعكس   عادلة  قيمة  تحديد   إلى  التوصل  هو  التقييم   أساليب  هدف  إن
   .االعتيادية األنشطة  ضمن تجارية  معاملة وفق السوق في  المشاركين قبل من تحديده  الممكن من كان

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

  . مالية فترة كل  في نهاية ) ككل العادلة القيمة
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١٦  
  

  وتصنيف األدوات المالية (تابع) القيمة العادلة   ٤

  (تابع)  تدرج القيمة العادلة

  كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

  قياس القيمة العادلة باستخدام  

  )٣(المستوى   )٢(المستوى   )١(المستوى   اإلجمالي )مراجعة( ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطري ألف لایر  
أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  -  ٢٥٧٬٦٣٥  -  ٢٥٧٬٦٣٥ (موجودات)
          استثمارات مالية:
مدرجة مصنفة في حقوق ملكية استثمارات مالية 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
                   

٢٧٬٤١٦ 
                   

٢٧٬٤١٦ - - 
استثمارات من نوع الدين مدرجة مصنفة بالقيمة  

 العادلة من خالل بيان الدخل 
                   

١٧٬٦٨٠ 
                   

١٧٬٦٨٠ - - 
استثمارات من نوع الدين غير مدرجة مصنفة بالقيمة 

 العادلة من خالل بيان الدخل 
                   

٣٨٬٥٠٤ - 
                   

٣٨٬٥٠٤ - 
غير مدرجة مصنفة في حقوق ملكية استثمارات مالية 

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
              

١٬٠٦٤٬١٢٠ - 
               
٤٢٩٬٤٧٥ 

              
٦٣٤٬٦٤٥ 

مدرجة مصنفة في حقوق ملكية استثمارات مالية 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

                 
٣٦٤٬٣٦٦ 

                 
٣٦٤٬٣٦٦ - - 

غير مدرجة مصنفة في حقوق ملكية استثمارات مالية 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

              
١٬٢٠٥٬٤٨٠ - 

               
٩١٠٬٥٨٩ 

              
٢٩٤٬٨٩١ 

موجودات تمويل مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
  بيان الدخل 

                 
٥٠٠٬٨٢٢ - - 

                 
٥٠٠٬٨٢٢ 

المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية أدوات إدارة 
 - ٢٣٦٬٤٨٢ - ٢٣٦٬٤٨٢  (مطلوبات)

  قياس القيمة العادلة باستخدام  
  )٣(المستوى   )٢(المستوى   )١(المستوى   اإلجمالي  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطري ألف لایر   

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية أدوات إدارة المخاطر 
  -  ٣٧٥٬٤٣٤  -  ٣٧٥٬٤٣٤ (موجودات)

          استثمارات مالية:
استثمارات مالية في حقوق ملكية مدرجة مصنفة 

  -  ٨٬٠٦٧  ٧٠٬٦٦٠   ٧٨٬٧٢٧  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات من نوع الدين مدرجة مصنفة بالقيمة  

     -   -  ١٩٬٨٨٣   ١٩٬٨٨٣  العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات من نوع الدين غير مدرجة مصنفة بالقيمة 

  -   ٨٥٬١١٠   -   ٨٥٬١١٠  العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات مالية في حقوق ملكية غير مدرجة مصنفة 

  ٨٨٣٬٦٨٧  ٤٠٦٬٦٨٠  -   ١٬٢٩٠٬٣٦٧  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
استثمارات مالية في حقوق ملكية مدرجة مصنفة 

  -  ٢٥٬٢٩٢  ٤١٥٬٤٠١   ٤٤٠٬٦٩٣  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
استثمارات مالية في حقوق ملكية غير مدرجة مصنفة 

  ٣٩٤٬٢٧٦  ١٦٠٬٩٨٣  -   ٥٥٥٬٢٥٩  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
موجودات تمويلية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  ٥١٣٬٤٤٥  -     -    ٥١٣٬٤٤٥   بيان الدخل
أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  -  ٦٤٬٥٢٦  -  ٦٤٬٥٢٦  (مطلوبات)



  )ق .ع.م.ش( اإلسالمي قطر مصرف
  

  المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ وللفترة المنتهية في فيكما 

 

١٧  
  

  القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية (تابع)   ٤

  تدرج القيمة العادلة التحويالت ضمن 

بين   ت، لم يتم إجراء أي تحويال٢٠١٩ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
  لقياس القيمة العادلة. ٣لقياس القيمة العادلة، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى  ٢والمستوى  ١المستوى 

  ، ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ مع متماشية  ٣ كمستوى  المصنفة و العادلة بالقيمة المالية األدوات قياس في التقييم تقنية  كانت
  كما  ١٩-كوفيد  لتأثيرات مناسب بشكل ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ في  بالمالحظة الجديرة غير المدخالت تعديل تم  ، ذلك ومع
  .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذهحول  ٢٢ اإليضاح في موضح هو

  تم  والتي ٣ المستوى ضمن  لالستثمارات الختامية واألرصدة االفتتاحية  األرصدة بين التسويات أدناه يوضح الجدول
  :العادلة بالقيمة  قيدها

  
يناير   ١في 

٢٠٢٠  

إجمالي  
(الخسارة)/ الربح  
المسجل في بيان  

حقوق   / الدخل 
  المشتريات   الموحد الملكية 

المبيعات /  
  التحويالت 

 ٣٠في 
  ٢٠٢٠سبتمبر

  ---------------------------------ألف لایر قطري   -----------------------------------  
            استثمارات في حقوق الملكية  

حقوق  بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢٩٤٬٨٩١  )٩٧٬٢٦٠(  ١٩٬٤٥٣  )٢١٬٥٧٩(  ٣٩٤٬٢٧٧  الملكية

بالقيمة العادلة من خالل بيان  
 ٦٣٤٬٦٤٥ )٢٧٥٬٧٨٩( ١٦٬١٠٠  ١٠٬٦٤٥  ٨٨٣٬٦٨٩  الدخل

موجودات تمويل مصنفة بالقيمة  
 ٥٠٠٬٨٢٢     - ٣٢٬٦١٢ )٤٥٬٢٣٤( ٥١٣٬٤٤٤  العادلة من خالل بيان الدخل 

  ١٬٤٣٠٬٣٥٨  )٣٧٣٬٠٤٩(  ٦٨٬١٦٥  )٥٦٬١٦٨(  ١٬٧٩١٬٤١٠  

  
يناير   ١في 

٢٠١٩  

إجمالي 
(الخسارة)/ الربح  
المسجل في بيان  

حقوق    /الدخل 
  المشتريات   الموحد الملكية 

المبيعات /  
  التحويالت 

ديسمبر   ٣١في 
٢٠١٩  

  --------------------------------ألف لایر قطري  -------------------------------------  
            استثمارات في حقوق الملكية  

بالقيمة العادلة من خالل حقوق  
  ٣٩٤٬٢٧٧  )٥٢٬٠١٣(  ٤٬٣٣٩  ٤٤١٬٩٥١      -  الملكية

بالقيمة العادلة من خالل بيان  
  ٨٨٣٬٦٨٩  )٥٩٨٬٨٦١(    ٤٥٬٧٨٥   )٥٬١٩٢(     ١٬٤٤١٬٩٥٧  الدخل

موجودات تمويل مصنفة بالقيمة  
  ٥١٣٬٤٤٤  )٥١٬٨٢٤(    ٥٧٬٢٥٤     ١٣٬٠٨٥    ٤٩٤٬٩٢٩  العادلة من خالل بيان الدخل

  ١٬٧٩١٬٤١٠  )٧٠٢٬٦٩٨(    ١٠٧٬٣٧٨     ٤٤٩٬٨٤٤     ١٬٩٣٦٬٨٨٦ 

  انخفاض القيمة   ٥

 العادلة من خالل حقوق الملكيةاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة 
لم يتم إجراء اختبار ألدوات حقوق الملكية المصنفة   ٢٠٢٠/ ١٣بدءا من تاريخ إصدار تعميم مصرف قطر المركزي رقم  

في حالة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية على أنها بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية النخفاض القيمة. 
دلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهام أو طويل المصنفة بالقيمة العا

األجل في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة  
ملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يتم  وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق ال

واالعتراف    لكيةالموحد من حقوق الم  لكيةسابقا في بيان التغيرات في حقوق الم  استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها
به في بيان الدخل الموحد. بعد ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد 

سجلت المجموعة حتى تاريخ إصدار التعميم . لكيةعن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق الم
) كانخفاض في قيمة  ٢٠١٩سبتمبر ٣٠ليون لایر قطري في م ١٠١٫٢مليون لایر قطري ( ٢١٫٤ ة مخصصات بقيم 

  بيان الدخل المختصر الموحد.في    "صافي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات مالية"  ضمناستثمارات مالية تم أدراجها  



  )ق .ع.م.ش( اإلسالمي قطر مصرف
  

  المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ وللفترة المنتهية في فيكما 

 

١٨  
  

  انخفاض القيمة   ٥

  االستثمارات العقارية 

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

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

بها بحساب الدخل   االعتراف  في حال كانت هنالك خسائر غير محققة تم  .الموحد المختصر  الدخل    ببيانالخسائر المحققة  
من   استردادهبها في حدود ما يتم    االعترافالموحد من قبل فإن األرباح غير المحققة تخص الفترة الحالية يتم  المختصر  
الغير محققة عن خسائر   األرباحكما أن أي زيادة لهذه  .الموحدالمختصر بها من قبل ببيان الدخل  االعترافخسائر تم 

  .القيمة العادلة احتياطي السنة السابقة فإنه يتم إضافتها لحساب 

  لمصنفة بالتكلفة المطفأة)(متضمنة االستثمارات في أدوات الصكوك االموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 

المتعلقة   اللوائحخفاض القيمة على أساس بانبالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف 
في حساب مخصص.    ويظهريتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل المختصر الموحد    .٣٠المحاسبة المالية رقم  بمعيار

) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في  كما  مليون لایر قطري    ٤٤٦٫٩مليون لایر قطري (     ٩٦٠٫٦  سجلت المجموعة مخصص بمبلغ
قيمة موجودات   انخفاضتحت بند "صافي خسائر    تم االعتراف بهقيمة الموجودات المالية والذي    النخفاضكمخصص  

    ٢٫٢قيمة  انخفاض في الخسائر  رد  بالمجموعة    اعترفتباإلضافة إلى ذلك،    .الموحد   المختصر" في بيان الدخل  ويلمتال
تحت بند   المدرجة لالستثمارات المالية )٢٠١٩سبتمبر ٣٠ فيكما  مليون لایر قطري ١٣٫٦رد مليون لایر قطري (

 حول  ٢١  إيضاح   في  مبين  هو  ماك  " في بيان الدخل المختصر الموحد استثمارات مالية  قيمة   في   انخفاض   ئر خساصافي  "
  .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه

  موجودات تمويل  ٦
  سبتمبر  ٣٠  

ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ 
  سبتمبر  ٣٠   ٢٠١٩

 ٢٠١٩  
  )مراجعة(   (مدققة)   )مراجعة(  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
          

  ١١٧٬٦٢٠٬٥٦٤  ١٢٤٬٣٧٨٬١٥٤  ١٢٤٬٥٣٢٬٧٣١ ية إجمالي موجودات تمويل
  )٧٬٩٠٨٬١١٨(   )٧٬٨٥٩٬٤٢٦(   )٧٬٦٧٨٬٠٥٠(  ناقصا: ربح مؤجل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة من موجودات تمويلية  
   )١٬٢٥٠٬٠٧٤(   )٢٬١٨١٬١٥٧(  )*٢و ١عاملة (مرحلة  –

)١٬٢٩٢٬٨٥٨(  

  –مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية 
   )١٬٤٤٨٬٦١٣(  )١٬٤٢١٬٩٨٤(  )*٣منخفضة القيمة االئتمانية (مرحلة  

)١٬٣٠٥٬٦٢٢(  

  ) ٦٧٬٥٩٤(   )٦٦٬٤٤٨(  )٧١٬٨٩٥(  أرباح معلقة

  ١٠٧٬٠٤٦٬٣٧٢   ١١٣٬٧٥٣٬٥٩٣ ١١٣٬١٧٩٬٦٤٥ ية صافي موجودات تمويل

 :إيضاح

لایر قطري مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان   مليون ٥٠١يتضمن صافي الموجودات التمويلية أدوات هجينة بمبلغ 
  . وهي ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة  )٢٠١٩ديسمبر   ٣١مليون لایر قطري في  ٥١٣الدخل (

  ٣٠كما في مليون لایر قطري  ١٬٤٩٤ بالصافي من األرباح المؤجلة ية منخفضة القيمة موجودات التـمويلالت بلغ
مليون لایر   ١٫٥١٥( األرباح المؤجلة منبالصافي  يةموجودات التمويلالمن إجمالي  ٪١٫٣ والذي يمثل ٢٠٢٠سبتمبر

  .)المؤجلةاألرباح    منبالصافي    من إجمالي موجودات التمويل  ٪ ١٫٣والتي تمثل ما نسبته    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١قطري في  

   .انخفاض القيمة حسب المرحلة  ومخصص المخاطرحول  ٢١راجع إيضاح  *



  مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ع.ق)

  

  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المختصرة 
  ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ وللفترة المنتهية في فيكما 

 

١٩  
  

  استثمارات مالية  ٧
  (مراجعة)  ٢٠١٩سبتمبر ٣٠    (مدققة) ٢٠١٩بر ديسم ٣١    (مراجعة)  ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ 
 اإلجمالي  غير مدرجة   مدرجة    اإلجمالي  غير مدرجة   مدرجة    اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة  

  
  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 

استثمارات مصنفة بالقيمة  
            العادلة من خالل بيان الدخل 

  ١٬٣٧٣٬٦١٤  ١٬٣٠٤٬٤٦٨  ٦٩٬١٤٦    ١٬٣٦٩٬٠٩٤  ١٬٢٩٠٬٣٦٧  ٧٨٬٧٢٧  ١٬٠٩١٬٥٣٦  ١٬٠٦٤٬١٢٠ ٢٧٬٤١٦ استثمارات في حقوق الملكية  
  في أدوات ذات  استثمارات

                      طبيعة دين
  ٢١٬٦٨٣  ١٬٦٧٣  ٢٠٬٠١٠    ٢١٬٥٥٦  ١٬٦٧٣  ١٩٬٨٨٣  ٥٦٬١٨٤ ٣٨٬٥٠٤ ١٧٬٦٨٠  ثابت   سعرذات  -
  ٨٢٬٧٣٥  ٨٢٬٧٣٥  -    ٨٣٬٤٣٧  ٨٣٬٤٣٧  -      -     -     -  ذات سعر متغير  -

  ١٬٤٧٨٬٠٣٢  ١٬٣٨٨٬٨٧٦  ٨٩٬١٥٦    ١٬٤٧٤٬٠٨٧  ١٬٣٧٥٬٤٧٧  ٩٨٬٦١٠  ١٬١٤٧٬٧٢٠  ١٬١٠٢٬٦٢٤ ٤٥٬٠٩٦ 
استثمارات في أدوات ذات طبيعة  

                  دين المصنفة بالتكلفة المطفأة  
صكوك حكومة دولة قطر   -

ومرابحة مصرف قطر  
  ٢٩٬٨٠٦٬٢٥٧  ٢٧٬٨٢٤٬٠٤٨  ١٬٩٨٢٬٢٠٩      ٢٩٬٨٢٦٬٤٩٢  ٢٧٬٨٣٠٬١٦٦  ١٬٩٩٦٬٣٢٦    ٢٩٬٤٠٥٬٤٣٧  ٢٧٬٣٤٧٬٦٠٢  ٢٬٠٥٧٬٨٣٦  المركزي  

  ١٬٠٠٥٬٧٠١  ٢٣٢٬٦٦٠  ٧٧٣٬٠٤١      ١٬٠٧٥٬٤٥٨   ٢٧٠٬٨٤٩  ٨٠٤٬٦٠٩   ١٬٠٠٠٬٦٤٤  ٢٧٠٬١١٤  ٧٣٠٬٥٣٠  ثابت   سعرذات  -
  -  -  -    -  -  -   ٧١٬٨٣٦  ٧١٬٨٣٦      -  ذات سعر متغير  -

ناقصا: مخصص االنخفاض في  
  ) ٩٩٬٣٦١(  )٩٤٬٨٦٣(  )٤٬٤٩٨(    )١٠٠٬٢٢٦(   )٩٥٬١٤٥(   )٥٬٠٨١(   )٩٧٬٩٩٤(  )٩٥٬٠٣٠( )٢٬٩٦٤(  القيمة*

  ٣٠٬٧١٢٬٥٩٧  ٢٧٬٩٦١٬٨٤٥  ٢٬٧٥٠٬٧٥٢      ٣٠٬٨٠١٬٧٢٤    ٢٨٬٠٠٥٬٨٧٠    ٢٬٧٩٥٬٨٥٤   ٣٠٬٣٧٩٬٩٢٤  ٢٧٬٥٩٤٬٥٢٢ ٢٬٧٨٥٬٤٠٢   
استثمارات في أدوات حقوق  

ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من  
   ٥١٦٬٢٦٥  ١٦٥٬٢٠٤  ٣٥١٬٠٦١      ٩٩٥٬٩٥٢     ٥٥٥٬٢٥٩    ٤٤٠٬٦٩٣    ١٬٥٦٩٬٨٤٦  ١٬٢٠٥٬٤٨٠  ٣٦٤٬٣٦٦ خالل حقوق الملكية

  ٣٢٬٧٠٦٬٨٩٤  ٢٩٬٥١٥٬٩٢٥  ٣٬١٩٠٬٩٦٩       ٣٣٬٢٧١٬٧٦٣    ٢٩٬٩٣٦٬٦٠٦    ٣٬٣٣٥٬١٥٧    ٣٣٬٠٩٧٬٤٩٠  ٢٩٬٩٠٢٬٦٢٦  ٣٬١٩٤٬٨٦٤   
 
  . المرحلة حسب القيمة انخفاض ومخصص المخاطر حول ٢١ إيضاح راجع*

  



  )ق .ع.م.ش( اإلسالمي قطر مصرف
  

  المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
    ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠ وللفترة المنتهية في فيكما 

 

٢٠    

  االستثمار في شركات شقيقة  ٨

خالل الفترة استحوذ البنك على أسهم إضافية في شركة بوابة الشمال العقارية ("الشركة") من شركة عقار للتطوير  
مليون لایر قطري مما نتج عنه نفوذا هاما للبنك بنسبة مساهمة    ٣٠٩العقاري واالستثمار ذ.م.م، وذلك في مقابل مبلغ  

  في الشركة.   ٪٢٥

  غير المقيدة أصحاب حسابات االستثمار حقوق   ٩
 ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠    
  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)  
  قطري ألف لایر   قطري ألف لایر   قطري ألف لایر  
         

  ٧٤٬٨١٠٬٥٠٢   ٨٠٬١٦٣٬٥٥٠   ٧٤٬١٠٥٬٩٧٧  حسابات ألجل

  ١٤٬٥٢٧٬٠٩٢    ١٤٬٣٩٨٬٥٥٦  ١٨٬٠٦٧٬٩١٧  حسابات توفير

  ٢٬١١٧٬٠١٢    ١٬٩٥١٬٧٨٥  ٣٬٦٩٢٬٢٤٨  الطلبحسابات تحت 

  ٩١٬٤٥٤٬٦٠٦   ٩٦٬٥١٣٬٨٩١  ٩٥٬٨٦٦٬١٤٢  

  ٥٦٬٢١٦   ١٢٧٬٥٨٣  ٦٩٬٦٤١  الحصة من احتياطي القيمة العادلة 

 ٩١٬٥١٠٬٨٢٢   ٩٦٬٦٤١٬٤٧٤  ٩٥٬٩٣٥٬٧٨٣ اإلجمالي 

  احتياطي قانوني   ١٠

 إلى للسنة البنك لمساهمي المنسوب الربح صافي من٪ ١٠ يحول  ٢٠١٢ لسنة ١٣ رقم المركزي قطر مصرف لقانون وفقا
إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع  .المدفوع المال رأس من٪ ١٠٠ مساويا القانوني االحتياطي يصبح حتى االحتياطي

وبعد الحصول على موافقة مصرف  ٢٠١٥) لسنة ١١إال في الحاالت التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري رقم (
من  ٪١٠٠تحويل أية مبالغ إلى االحتياطي القانوني خالل الفترة نظراً لزيادة االحتياطي القانوني عن لم يتم  .قطر المركزي
  .رأس المال

  احتياطي مخاطر   ١١

، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل   ٪٢٫٥القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة  

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

 ٣١في  احتياطي المخاطر إلى مليون لایر قطري ٦١٫٢ لتم تحوي( السنةنهاية  فيسيتم تحويل المبلغ المطلوب  ه حيث ان
  .)٢٠١٩ديسمبر 

 عام  احتياطي  ١٢

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

 العائد األساسي والمخفف للسهم  ١٣

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

  
 ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   سبتمبر 
 ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  سبتمبر 
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (مراجعة)   (مراجعة)   (مراجعة)   (مراجعة)  
             

ربح الفترة العائد على مساهمي 
  ٢٬٢١٥٬٣٥٧    ٢٬٢١٦٬٥٤١     ٧٩٠٬٠٤٨    ٧٩٠٬٠١٨  المصرف

                
المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  ٢٬٣٦٢٬٩٣٢    ٢٬٣٦٢٬٩٣٢    ٢٬٣٦٢٬٩٣٢    ٢٬٣٦٢٬٩٣٢  القائمة خالل الفترة
العائد األساسي والمخفف للسهم 

  ٠٫٩٤    ٠٫٩٤   ٠٫٣٣    ٠٫٣٣  (لایر قطري)



  )ق .ع.م.ش( اإلسالمي قطر مصرف
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٢١    

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية  ١٤

جميع فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات  يشتمل احتياطي تحويل العمالت األجنبية على 
المالية للعمليات األجنبية ومن تحويل المطلوبات واألرباح والخسائر عن أدوات إدارة المخاطر التي تغطي صافي  

ات غير النقدية استثمار المجموعة في العمليات األجنبية واألرباح والخسائر عن إعادة تقييم العملة األجنبية والموجود 
  . المسجلة بالقيمة العادلة التي يتم االعتراف بالربح أو الخسارة عنها في الدخل الشامل اآلخر

  إضافيصكوك مؤهلة كرأس مال   ١٥

مليار   ٢ بقيمةكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال ص ٢٠١٥ سنةأصدرت المجموعة في 
ً  .لایر قطري   بمعدل ربحهذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا

يكون للمجموعة الحق في عدم دفع األرباح كما أن حملة الصكوك ليس لهم الحق  . سنوات ست كل  ٪٥بنسبة ابت ث
  .يتم تصنيفها ضمن حقوق الملكيةكوك ليس لديها تاريخ االستحقاق وهذه الص .في المطالبة بالربح على الصكوك

لمال بقيمة  قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس ا ٢٠١٦ سبتمبر خالل 
  . سنواتست  ويتم تعديله كل ٪٥٫٢٥مليار لایر قطري بمعدل ربح ثابت بنسبة  ٢

  أرباح توزيعات   ١٦

لایر قطري للسهم   ٠٫٥٢٥ (بواقع ٪٥٢٫٥نسبة ب توزيعات أرباح نقدية مصرفالأصحاب حقوق ملكية أعتمد 
في اجتماع الجمعية   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل مليون لایر قطري ١٬٢٤٠٫٥) وبقيمة إجمالية الواحد 

 .٢٠٢٠فبراير   ٢٤العمومية بتاريخ في 

  النقد وما يعادله   ١٧

على األرصدة التالية والتي لها تواريخ  يعادلهيشتمل النقد وما  ،الموحد المختصرلغرض بيان التدفقات النقدية 
  ثالثة أشهر: استحقاق أصلية أقل من 

  
٣٠ 
    ٢٠٢٠سبتمبر

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩    

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٩  

  )مراجعة(    (مدققة)    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
            

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية (باستثناء حساب  
  ١٬٢٨٣٬٧٣٠     ٢٬٧٠٠٬٨٩٦   ٤٬٢٩٢٬٩٤٦  االحتياطي الُمقيّد لدى مصرف قطر المركزي) 

  ٢٬٧١٧٬٠٨٧     ٣٬٥٠٩٬٣٧٢   ٨٬٩١٢٬٩٩٠  مستحق من بنوك
 ٤٬٠٠٠٬٨١٧     ٦٬٢١٠٬٢٦٨   ١٣٬٢٠٥٬٩٣٦ اإلجمالي 

  التزامات محتملة وتعهدات    ١٨
    ٣٠ 

    ٢٠٢٠سبتمبر
ديسمبر  ٣١

٢٠١٩    
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  )مراجعة(    (مدققة)    )مراجعة(  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    قطري ألف لایر  
           أ) مطلوبات محتملة(

  ٥٬٠٧٥٬١٧٦     ٥٬١٤٨٬٢٤٤   ٤٬٦٠٤٬٩٠٢  تسهيالت تمويل غير مستخدمة 
  ١٠٬٤٧٣٬١٤٠     ١٠٬٩٧٨٬٣٥٥   ١٠٬٦٢٨٬٣٢٢  خطابات ضمان 

  ٤٬١٤٩٬١٤٠     ٤٬١٦٧٬٨٦٠   ٥٬١٥٠٬٢٩٧  اعتمادات مستندية 
  ١٩٬٦٩٧٬٤٥٦    ٢٠٬٢٩٤٬٤٥٩   ٢٠٬٣٨٣٬٥٢١  
            ب) التزامات(

  ٤١٬١٢٠    ٣٧٬٣٣٧    ١٠٠٬١٣٣  التزام استثمار
 ١٩٬٧٣٨٬٥٧٦    ٢٠٬٣٣١٬٧٩٦   ٢٠٬٤٨٣٬٦٥٤ إجمالي
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٢٢    

  (تابع)  التزامات محتملة وتعهدات  ١٨

  إيجار  التزامات
  اإليجار التشغيلي تستحق الدفع كما يلي:  عقود 

 ٣٠ 
    ٢٠٢٠سبتمبر

ديسمبر  ٣١
٢٠١٩    

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٩  

  (مراجعة)    (مدققة)    (مراجعة)  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
         

  ١٢٬٤٠٥     ١٠٬٥٣٩   ١٦٬٣١٧ أقل من سنة
  ٤٨٬٥١٣     ٤٠٬٨٤٣   ٢٩٬٠١٣ أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات

 ٦٠٬٩١٨    ٥١٬٣٨٢   ٤٥٬٣٣٠ 
  معامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٩

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

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

  كما يلي: المرحلية الموحدةالمختصرة معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية 

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    (مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  
  مجلس اإلدارة    شركات زميلة    مجلس اإلدارة     شركات زميلة  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  

           موجودات: 
  ٤٬٠٠٣٬٩٧١   ٩٢٬٠٣١   ٤٬٩٧٣٬٥٧١   ٣٬٤٦٢٬٨١٥  موجودات تمويلية

             
أصحاب حسابات حقوق 

 ١٬٠٩٢٬٣٦٠  ٦٤٬٤٩٤   ١٬٦٢٢٬١٦٠   ٣٢٦٬٤٤٣  االستثمار غير المقيدة
             

بنود خارج الميزانية 
             العمومية:

مطلوبات محتملة 
وضمانات والتزامات 

  ٥٠٢٬٠٧٠   ٦٦٬٧٦١   ٤٩٠٬٦٧٠   ١٠٢٬٠٥١  أخرى
  

  )مراجعة( ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠    (مراجعة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  
شركات   

    زميلة
مجلس 
    اإلدارة

شركات 
    زميلة

  مجلس
  أخرى    اإلدارة

  
  ألف لایر
    قطري

ألف لایر 
    قطري

ألف 
  لایر
    قطري

  ألف لایر
    قطري

  ألف لایر
  قطري

              بنود بيان الدخل الموحد
  ٦١٬٥٦٦   ١٥٩٬٦٤٠   ٥٬٥٦٥   ١٦٨٬١٢٤   ١٣٧٬٣٢٢  إيراد موجودات تمويل
 -   ١٤٬٣٧٥   ١٬٤٨٤   ١٨٬٩٧٢   ١٬٠٣٨  ربح مدفوع عن ودائع

  -  ١٣٬١١٦  ٤٤٣   ١١٬٠٠٠   ١٢٬٣٧٤  رسوم وعموالت

  تتضمن مكافآت المسؤولين باإلدارة العليا خالل الفترة التالي:
  سبتمبر  ٣٠ 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
      

 ٥٦٬٧٢٦  ٥٩٬٥٢٤ المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا
  
 

    نسبة كفاية رأس المال  ٢٠
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٢٣    

. إن الحد األدنى  ٣وفقًا لتوجيهات بازل    نسب راس المالمصرف قطر المركزي، احتسبت المجموعة    لتعليماتوفقًا  
هامش الحفاظ على رأس المال وهامش البنوك ذات  التنظيمي للمجموعة وفقا لمصرف قطر المركزي، بما في ذلك  

ً  الرأسماليوالعبء  التأثير الهام محليًا ونظاميًا ، هو للدعامة الثانية التقييم الداخلي لكفاية راس المال إلجراءات  وفقا
  .٢٠٢٠لسنة  ٪١٤٫٥

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

 سبتمبر   ٣٠ ديسمبر  ٣١ سبتمبر   ٣٠ 
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  
 ) مراجعة ( ) مدققة( (مراجعة)  

  المال رأس شريحة العادية الملكية حقوق
  ١٤٬٦٤٣٬٠٩٦  ١٦٬١٧٩٬٠١٨ ١٦٬٢٩٥٬٨٢٤ ١ المستوى
  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ المستوى اإلضافية المال رأس شريحة

  ٤٧٬٩٣٣  ٤١٬٠٢٤ ٥٢٬٥٥١ األدوات األخرى للشريحة األولى لرأس المال 
  ١٬٣٠١٬٨١٨  ١٬٣٠٢٬٢١٤ ١٬٤٢٠٬٠٨٣ الشريحة الثانية لرأس المال 
  ١٩٬٩٩٢٬٨٤٧  ٢١٬٥٢٢٬٢٥٦ ٢١٬٧٦٨٬٤٥٨ إجمالي رأس المال المؤهل 

  ١٠٨٬٦٣٩٬٢٥١  ١١٠٬٤٠٤٬٠٢٨ ١١٨٬٧٣٤٬٩٩٠ المخاطر حسب الموجودات المرجحة ب
  العادية الملكية لحقوق المال رأس  كفاية نسبة

  ٪ ١٣٫٥  ٪ ١٤٫٧ ٪ ١٣٫٧ ١ المستوى شريحة
  ٪ ٨٫٥  ٪ ٨٫٥ ٪ ٨٫٥  الحد االدنى المقرر من مصرف قطر المركزي 

  ٪ ١٨٫٤  ٪ ١٩٫٥ ٪ ١٨٫٣ المال   رأس كفاية نسبة إجمالي
الحد األدنى المقرر متضمن العبء الرأسمالي  

التقييم الداخلي  للدعامة الثانية وفقاً إلجراءات  
 ٪ ١٤٫٥  ٪ ١٤٫٥ ٪ ١٤٫٥  لكفاية راس المال 
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٢٤    

  إدارة المخاطر المالية  ٢١

  انخفاض القيمةسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات في الخ  والتغيرالمخاطر 

ديسمبر   ٣١في    ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ 
  اإلجمالي   ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة    ٢٠١٩

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   لایر قطري ألف   ألف لایر قطري  
المخاطر الخاضعة للخسائر  

              االئتمانية المتوقعة 
وبنوك    مستحق من بنوك

  ١٠٬٢٣٣٬٤٦٨ ٩٬٤٣٢٬٨٨٦  ٢٠٬٦٤٧ ٣٨٢٬٩٦٧ ٩٬٠٢٩٬٢٧٢ مركزية 
استثمارات من نوع الدين 
  ٣٠٬٩٠١٬٩٥٠ ٣٠٬٤٧٧٬٩١٨  ١٠٢٬٠٥٧ ٧٢٬١٩٠ ٣٠٬٣٠٣٬٦٧١  مسجلة بالتكلفة المطفأة

  ١١٦٬١٢٣٬٤٥٧١١٦٬٤٥٢٬٢٨٠  ١٬٤٢١٬٩٨٤ ١٨٬٨٤٢٬٨٦١ ٩٥٬٨٥٨٬٦١٢  موجودات تمويلية*
  الميزانية  خارج  تعرضات
  لمخاطر خاضعة العمومية
  ٢٠٬٢٩٤٬٤٥٩ ١٣٬٨٦٨٬٥٥٧  ١٦٬١٩٠ ٥٩٨٬٢٩٨ ١٣٬٢٥٤٬٠٦٩  االئتمان

  ١٦٩٬٩٠٢٬٨١٨١٧٧٬٨٨٢٬١٥٧  ١٬٥٦٠٬٨٧٨ ١٤٨٬٤٤٥٬٦٢٤١٩٬٨٩٦٬٣١٦ 

       

  اإلجمالي   ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة   
 ٣٠في 

  ٢٠١٩سبتمبر
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   

رصيد االفتتاح للخسائر  
المتوقعة / خسائر  االئتمانية 

  ١انخفاض القيمة كما في 
             يناير 

وبنوك    مستحق من بنوك
   ٢٠٬٨٣٣   ٢٠٬٦٩٢   ٢٠٬٦٤٧  ٧  ٣٨ مركزية 

استثمارات من نوع الدين 
   ١١٢٬٩١٣   ١٠٠٬٢٢٦   ٩٤٬٨٥٠  ٤٬٣٣٧  ١٬٠٣٩  مسجلة بالتكلفة المطفأة 

    ٢٬١٢٩٬٨٠٤   ٢٬٦٩٨٬٦٨٧   ١٬٤٤٨٬٦١٣  ٦٥٠٬٠٣٧  ٦٠٠٬٠٣٧  موجودات تمويلية 
تعرضات خارج الميزانية  
العمومية خاضعة لمخاطر  

   ٩٠٬٧٨٩   ٨٥٬٨٩١   ١٤٬٩٢٠  ٦٬٤٨٥  ٦٤٬٤٨٦  االئتمان
  ٢٬٣٥٤٬٣٣٩   ٢٬٩٠٥٬٤٩٦   ١٬٥٧٩٬٠٣٠  ٦٦٠٬٨٦٦  ٦٦٥٬٦٠٠    

 ٤٣٬٤٣٧            تعديالت القيمة العادلة **
رصيد االفتتاح للخسائر  

المتوقعة / خسائر  االئتمانية 
  ١انخفاض القيمة كما في 
يناير (باستبعاد تعديالت  

  ٢٬٣٩٧٬٧٧٦  ٢٬٩٠٥٬٤٩٦  ١٬٥٧٩٬٠٣٠ ٦٦٠٬٨٦٦ ٦٦٥٬٦٠٠ القيمة العادلة) 
صافي التحويالت بين  

          المراحل 
وبنوك    مستحق من بنوك

 - -  - - - مركزية 
استثمارات من نوع الدين 

 - -  - - -  مسجلة بالتكلفة المطفأة 
 - -  ٩٬٨٤٨ )٨٬٢٥٢( )١٬٥٩٦(  موجودات تمويلية 

تعرضات خارج الميزانية  
العمومية خاضعة لمخاطر  

 - -  - - -  االئتمان
  )٩٬٨٤٨ )٨٬٢٥٢( )١٬٥٩٦  - - 
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  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٢١

  والتغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة (تابع)المخاطر 

 اإلجمالي  ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 ٣٠في 
  سبتمبر
٢٠١٩  

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

  قطري 
       ت للفترة التحويال   / الشطب

  -  ٨٠٬٠٠٠   -  ٨٠٬٠٠٠  - وبنوك مركزية   بنوكمستحق من 
استثمارات من نوع الدين مسجلة  

  -  -   -  -  -  بالتكلفة المطفأة
  )٢١٬٦١٤(  )٥٦٬١٧٤(   )٥٧٬٦٧٥(  ١٥٤  ١٬٣٤٧  موجودات تمويلية 

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

  ٢١٬٦١٤( ٢٣٬٨٢٦  )٥٧٬٦٧٥( ٨٠٬١٥٤ ١٬٣٤٧( 
        

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

  ٢٣ ٥٤٬٥٩٨  - ٥٢٬٩٩٣ ١٬٦٠٥ وبنوك مركزية   مستحق من بنوك
استثمارات من نوع الدين مسجلة  

  ) ١٣٬٥٥١( )٢٬٢٣٢(  - )١٬٩٥٠( )٢٨٢(  بالتكلفة المطفأة 
  ٤٤٦٬٨٥٣ ٩٦٠٬٦٢٨  ٢١٬١٩٨ )٢٨٬٥٠٥( ٩٦٧٬٩٣٥  موجودات تمويلية 

تعرضات أخرى خارج الميزانية  
  ٢١٬٨٥٢ )٤٦٬٣١٤(  )١٬٠٣٠( )٢٬٦٤٠( )٤٢٬٦٤٤(  العمومية خاضعة لمخاطر االئتمان 

  ٤٥٥٬١٧٧ ٩٦٦٬٦٨٠  ٢٠٬١٦٨ ١٩٬٨٩٨ ٩٢٦٬٦١٤ 
 ٣٠كما في  - رصيد اإلقفال 

       (مراجعة)  ٢٠٢٠سبتمبر
  ٢٠٬٨٥٦ ١٥٥٬٢٩٠  ٢٠٬٦٤٧ ١٣٣٬٠٠٠ ١٬٦٤٣ وبنوك مركزية   مستحق من بنوك

ارات من نوع الدين مسجلة  استثم
  ٩٩٬٣٦٢ ٩٧٬٩٩٤  ٩٤٬٨٥٠ ٢٬٣٨٧ ٧٥٧  بالتكلفة المطفأة 

 ٢٬٥٩٨٬٤٨٠ ٣٬٦٠٣٬١٤١  ١٬٤٢١٬٩٨٤ ٦١٣٬٤٣٤ ١٬٥٦٧٬٧٢٣  موجودات تمويلية 
أدوات مالية أخرى خاضعة لمخاطر  

  ١١٢٬٦٤١ ٣٩٬٥٧٧  ١٣٬٨٩٠ ٣٬٨٤٥ ٢١٬٨٤٢  االئتمان
  ٢٬٨٣١٬٣٣٩ ٣٬٨٩٦٬٠٠٢  ١٬٥٥١٬٣٧١ ٧٥٢٬٦٦٦ ١٬٥٩١٬٩٦٥
  معلقالبح من الر صافي بال* 

  تتعلق بموجودات مالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ** 
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  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٢١
 

 تقييمات جودة االئتمان
  االئتمان لمخاطر االئتمانية والجودة التصنيف درجات حسب المقابلة لألطراف تحليالً  أدناه الجدول يوضح

 ٣٠ في كما وذلك) يعادله ما  أو( االئتماني التصنيف وكاالت بواسطة تبعمال تصنيفال مقياس على بناءً  للمجموعة،
  . ٢٠٢٠سبتمبر

 درجة التصنيف

مستحق من 
وبنوك   بنوك

 مركزية

استثمارات من 
نوع الدين  

مسجلة بالتكلفة 
 تمويليةموجودات   المطفأة

  مالية أدوات
خارج  أخرى

الميزانية  
 خاضعة العمومية
 اإلجمالي  االئتمان لمخاطر

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري 
           

AAA   إلىAA-٥٣٬١٩٥٬٣٩٤ ٣٬٦٧٣٬٢٠٩ ٣٬٠٩٨٬٥٠٥٢٩٬٦٤٨٬٩٣١١٦٬٧٧٤٬٧٤٩ 
A+   إلى A- ٥٬٥٣٨٬٧٦٣ ٢٣١٬٦٨٤ ٢٬٥٩٧٬٣٠٢ ٢٬٤٢٠٬٤٢٥٢٨٩٬٣٥٢ 

BBB   إلى 
BBB- 

٨٤٬٠٦٤٬٨٢١ ٦٬٧٤٤٬١٢٣ ٧٧٬٢٧١٬٣١٩ ٣٢٬٨١٩ ١٦٬٥٦٠ 

BB+   إلى B- ١٧٬١٦٤٬٤٥٣ ٣٬١٠٥٬٨٣١ ١٣٬٧٦٩٬٧٨٢ ١٤١٬٧٨١ ١٤٧٬٠٥٩ 
 ٩٬٩٣٩٬٣٨٧ ١١٣٬٧١٠ ٥٬٧١٠٬٣٠٥ ٣٬٧٥٠٬٣٣٧٣٦٥٬٠٣٥ غير مصنفة
١٦٩٬٩٠٢٬٨١٨ ٩٬٤٣٢٬٨٨٦٣٠٬٤٧٧٬٩١٨١١٦٬١٢٣٬٤٥٧١٣٬٨٦٨٬٥٥٧ اإلجمالي

 

  ١٩أثر كوفيد   ٢٢
 

 األنشطة تعطيل في تسبب مما ، العالم مستوى على مختلفة جغرافية مناطق عبر")  ١٩-كوفيد("  المستجد كورونا وباء انتشر
 المالية  السلطات  أعلنت  و .  العالمية  االقتصادية  البيئة  في  اليقين  عدم  من  حالة  ١٩-كوفيد  وباء  عن  نجم  قد   و.  واالقتصادية  التجارية
  . المحتملة السلبية اآلثار لمواجهة العالم أنحاء جميع في مختلفة دعم تدابير عن السواء، على والدولية المحلية  ، والنقدية
 والممارسات األعمال استمرارية خطة بتفعيل  قامت وقد كثب، عن الوضع بمراقبة  اإلسالمي قطر مصرف مجموعة تقوم

 و المجموعة أعمال على ١٩-كوفيد وباء تفشي فيها يتسبب قد التي المحتملة اإلضطرابات إلدارة المخاطر إلدارة األخرى
باإلضافة إلى ذلك فإن عمليات مجموعة المصرف تتركز في اقتصاديات مستقلة نسبيا عن أسعار النفط.   .المالي  وأدائها  عملياتها
  فترة التقرير المالي شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة.  خالل

 والمعايير  المركزي  قطر  مصرفمعايير المحاسبة المالية و  من  المتاحة  التوجيهات  ضوء  في  ١٩-كوفيد  لـ  تقييًما  المصرف  أجرى
التقييم   تقديرات ومنهجية قياس خسائر األئتمان المتوقعة  في التالية  التغييراتنتج عنها  والتي المالية التقارير إلعداد  الدولية
  :٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ في  المنتهية الفترة في كما حكامواأل

  المتوقعة  االئتمان خسائر - ١

 المستخدمة  واالفتراضات  المدخالت  بتحديث  المجموعة  قيام  النفط  أسعار  تقلب  و  ١٩-كوفيد  عن  الناجمة  اليقين  عدم  حالة  إستدعت
 االئتمانية الخسائر تقدير تم وقد. ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ في") المتوقعة االئتمانية الخسائر(" المتوقعة االئتمانية الخسائر لتحديد

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

 المستمر  التحسين  نحو  مساعيها  من  كجزء  الخاصة  االفتراضية  بتجربتها  الكلي  االقتصاد  متغيرات  ارتباط  تقييم   المجموعة  أعادت
 نظرةعامل ال لدمج الكلي االقتصاد متغيراتتم تحديد  .١٩-كوفيد تأثير وتحليل  المتوقعة االئتمانية الخسائر تحديد لنماذج

 الماضية الست السنوات فترة ىمد على البنكالتعثر لدى  بتجربة ارتباطها واتجاهاستنادا إلى مستواها  مستقبليةاالستشرافية 
 االئتمان  مؤشر  هنا(  االستشرافي  العامل  تحديد  يتم.  الماضية  عاًما  ١٩  مدى  على  قطر  في  المصرفي  للقطاع  األصول  جودة  ونسبة

  حاالت  حدوث  باحتمال  للتنبؤ  االئتمان  مؤشر  استخدام  يتم.  الملحوظة  التاريخية  الكلية  االقتصادية  العوامل  من  المستخدم)  CI(  أو
 والتي ، االقتضاء  حسب الكلي االقتصاد وعوامل االئتمان مؤشر بين ترابط يوجد. للبنك االئتمانية  المحفظة في متوقعة تعثر
 الخاص القطاع ائتمان تركيز(ب) ) للبرميل دوالًرا ٥٣٫٨ ، للبرميل دوالًرا ٤٥ السنوي النفط سعر متوسط) أ( قطر في تشمل
 ديسمبر  ٣١(  التوالي  على  ٢٠٢١  و  ٢٠٢٠  المالية  للسنة٪  ٠ ،٪  ٣-  الصادرات  الحجم  في  التغير)  ج(٪  ٦٣٫٧ ،٪  ٦٢٫٢  بنسبة
٪ ٢٫٧٥:  ٢٠٢٠  اإلجمالي  المحلي  الناتجو  للبرميل  دوالًرا  ٥٧٫٩٦:  ٢٠٢١  ،  للبرميل  دوالًرا  ٦٠٫٤٩:  ٢٠٢٠  النفط  سعر:  ٢٠١٩

، ٣: ٢٠٢١ .(٪  
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  (تابع) ١٩أثر كوفيد   ٢٢

  (تابع) المتوقعة  االئتمان خسائر - ١

 والتصاعدي  والتنازلي  األساسي  ،  سيناريوهات  لثالثة  الحتمالية  مرجحة  كأرقام  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  حساب  تم
) .  التصاعدي٪  ١٥  و  التنازلي٪  ١٥  و  األساسي٪  ٧٠:  ٢٠١٩  ديسمبر  ٣١(  التوالي  على٪  ٠  و٪  ٣٥  و٪  ٦٥  بنسبة
  . المعاكسة الظروف استمرت إذا سلبية سيناريوهات أي تقييم إعادة سيتم  وبالتالي ، بسرعة يتطور الوضع

 العوامل على١٩-كوفيد  تأثير ب خاًصا اهتماًما  المصرف مجموعة أولت أعاله، الموضحة االفتراضات  إلى باإلضافة 
  القطاعات  في   للتعرض  القيمة  انخفاض  مؤشرات  وتقييم  االئتمان  مخاطر  في  الكبيرة  الزيادة  تحديد   عند   والكمية  النوعية
  المتوقعة االئتمانية  بالخسائر واالعتراف التعرضات بعض تصنيف خفض  إلى ذلك أدى وقد . تأثرها المحتمل

 الموحدة المختصرة المالية البيانات  حول ٢١اإليضاح  في  المبين النحو على القيمة  في  االنخفاض  ومخصصات
  .المرحلية

  التقييم وأحكام تقديرات - ٢

  عنها المعلن المبالغ تحديد  في الحالية االقتصادية للتقلبات المحتملة التأثيرات في المصرف مجموعة نظرت كما
.  الملحوظة  أو  المتاحة  المعلومات  على   بناءً   لإلدارة  تقييم   أفضل  تمثل  وهي  ،   للمجموعة  المالية  وغير  المالية  لألصول

 .السوق لتقلبات حساسة المسجلة المبالغ وتظل متقلبة األسواق تظل ، ذلك ومع

  المعدلة التمويلية الموجوداتعن  محاسبةال - ٣

 تأجيل  على  قطر   في  البنوك  المركزي   قطر   مصرف  شجع  ،     ١٩  كوفيد   ظهور  بعد   االقتصادية  الظروف  إلى  بالنظر
 سداد  بتأخير  البنك  قام  بموجبه  والذي  ،  ٢٠٢٠  مارس  ٢٢  في  صادر  تعميم  خالل  من  ،  المتضررة  للقطاعات  السداد 

، وتمشيا مع معايير المحاسبة المالية يقوم البنك  أشهر ثالثة لمدة والمتوسطة الصغيرة الشركات بعضاألقساط ل
 . المتبقية من التسهيالت االئتمانيةباستهالك االرباح المؤجلة علي الفترة 

  صفر  عائدإعادة الشراء بإتفاقية مقابل  تسهيالتالالمحاسبة عن   -٤

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

    شهرة  قيمة انخفاض  ٢٣

  قيمتها انخفاض اختبار يتم ) لبنان في للمصرف تابعة شركة ( العربي التمويل بيت  شراء  عند  نشأت التي الشهرة إن
  في المستمرة واالقتصادية السياسية عدم اليقين فيما يتعلق باألوضاع  بسبب العام، نهاية بعد . سنوي أساس على
 المختصرة القيمة انخفاض اختبار بإجراء المجموعة قامت .كبير بشكل التابعة الشركة عمليات تأثرت ، لبنان

ً   ،   ٢٠٢٠  مارس   ٣١  في   كما  الموحدة   للوحدات  لالسترداد   القابلة  المبالغ  كانت   إجراؤه،  تم  الذي  االختبار   إلى  واستنادا
 هذه  في  القيمة  انخفاض  إثبات  يتم  ،   عليه  وبناءً .  قطري  لایر  مليون  ٢٢٫١  بمبلغ  المدرجة  المبالغ  من  أقل  للنقد   المولدة
  .الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات

  أرقام المقارنة    ٢٤

في الفترة الحالية. برغم  المتبع تمت إعادة تصنيف بعض األرقام عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع العرض 
 ةكية الموحد لالموحد أو إجمالي حقوق المالمختصر لم يكن إلعادة التصنيف تلك أي تأثير على بيان الدخل  ،ذلك

 سنة المقارنة.   لفترة/


