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 تقرير المدقق المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

 )ش.م.ع.ق(إلى أعضاء مجلس إدارة مصرف قطر اإلسالمي 
 

 المقدمة 

الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  راجعنا  التابعة   لقد  وشركاته  )"البنك"(  )ش.م.ع.ق(  اإلسالمي  قطر  لمصرف  المرفقة 
وبيان الدخل    2022  سبتمبر   30، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في  2022  سبتمبر  30)"المجموعة"( كما في  

وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحد    2022  سبتمبر   30في  أشهر المنتهية    التسعة لفترة الثالثة أشهر و  المرحلي الموحد
أشهر المنتهية    التسعة المرحلية الموحد لفترة   المقيدة  التغيرات في حسابات االستثمار   المختصرة الموحد وبيان  وبيان التدفقات النقدية المرحلية 

 في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها. 
 

لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن   إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا  
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعدلة من جانب مصرف قطر المركزي. إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة مراجعة  

 حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استنادا  إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. 
 

 المراجعة نطاق
مراجعتنا  لقد   المراجعةلوفقا   تمت  إلجراءات  الدولي  المستقل   2410  لمعيار  المدقق  قبل  من  المرحلية  المالية  المعلومات  "مراجعة 

للمؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات، بشكل اساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية  
إن نطاق المراجعة يقل كثيرا  عن نطاق التدقيق ويتم وفقا  لمعايير وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.    والمحاسبية،

التدقيق الدولية، وبالتالي ال يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق. وعليه 
 .المختصرة الموحدة تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية فإننا ال نبدي رأيا  حول

 

  نتيجة المراجعة  
ن كافة  استنادا  إلـى مراجعتنـا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادها، م

المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية المعدلة من جانب النواحي المادية، وفقا  لمعايير المحاسبة 
 مصرف قطر المركزي.

 

 
 

 عـن إرنســت ويــونـغ  
 
 

 ادرــــــــــــــــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــزي 
 ي ـــــــب قــانـونـــــــــمحــاسـ 
 258الحسابات رقم سجل مراقبي  
2022كتوبر أ  17الدوحة في   





  مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق( 

 الموحد  الدخل المرحليبيان 
 2022سبتمبر  30في  لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
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 أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 سبتمبر  30

  2022  2021  2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  إيضاح 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   لاير قطري ألف   ألف لاير قطري   
         

  4,499,841   4,694,240   1,502,928    1,622,656   صافي إيرادات األنشطة التمويلية  
  830,476   1,041,885   283,991    353,166   صافي إيرادات أنشطة االستثمار

إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل  
 5,330,317  5,736,125   1,786,919   1,975,822  واالستثمار  

  714,400   826,321   229,940   289,514  إيرادات رسوم وعموالت   
 (154,964)  (204,213)  (54,477)   (74,188)   مصروفات رسوم وعموالت   

 559,436  622,108   175,463   215,326  صافي إيرادات رسوم وعموالت  

  174,713   97,930   32,533    25,570   صافي أرباح عمليات النقد األجنبي 
  31,320   60,644   13,829    20,709   الحصة من نتائج شركات زميلة   صافي 

  27,861   6,273   2,914    2,203   إيرادات أخرى 

 6,123,647  6,523,080   2,011,658   2,239,630  إجمالي اإليرادات  

 (483,991)  (468,470)  (158,108)   (160,848)   تكاليف الموظفين 
 (67,442)  (65,813)  (22,293)   (23,067)   إهالك وإطفاء 

 (340,396)  (319,107)  (112,101)   (97,528)   حصة حملة الصكوك من الربح
 (245,149)  (291,622)  (81,032)  (102,344)   مصروفات أخرى 

 (1,136,978)  (1,145,012)  (373,534)   (383,787)  إجمالي المصروفات 

انخفاض في قيمة   رد ( خسائر(صافي  
 (5,852)   90  (7)   (214)   اخرى استثمارات مالية 

قيمة موجودات  صافي خسائر انخفاض في  
 (1,194,407)  (1,114,333)  (279,646)   (229,472)   تمويل

 (10,805)  37,242  (17,243)   (10,658)   أخرى انخفاض قيمة  رد )خسائر( 

والعائد   صافي الربح للفترة قبل الضريبة
 3,775,605  4,301,067   1,341,228   1,615,499  ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

ناقًصا: العائد ألصحاب حسابات االستثمار 
 (1,240,896)  (1,410,635)  (416,516)   (565,121)  غير المقيدة

 2,534,709  2,890,432   924,712   1,050,378  صافي الربح للفترة قبل الضريبة 
 (14,886)  (16,799)  (6,236)   (5,751)  مصروف الضريبة 

 2,519,823  2,873,633  918,476  1,044,627  للفترة صافي الربح 

         صافي ربح  الفترة العائد إلى: 

  2,525,246  2,850,238   929,926   1,034,858  المساهمين في المصرف 
 (5,423)   23,395  (11,450)    9,769   عليهاحقوق غير مسيطر

 2,519,823  2,873,633   918,476   1,044,627  صافي الربح للفترة 

 العائدات على السهم  

العائدات األساسية/ المخففة للسهم )لاير قطري  
 1.07  1.21  0.39  0.44 12 لكل سهم( 

  
 



  مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق( 

 الموحد التغيرات في حقوق الملكية المرحليبيان 
 2022سبتمبر  30في  المنتهيةلفترة التسعة أشهر 
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 رأس المال  
احتياطي 
 احتياطي مخاطر  قانوني

احتياطي 
 عام 

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 

 الملكيةحقوق 

 
ألف لاير 

 قطري 
ألف لاير 

 ألف لاير قطري  قطري 
ألف لاير 

 قطري 
 ألف

 لاير قطري  
 ألف

 لاير قطري  
 ألف 

 لاير قطري 
 ألف

 لاير قطري  
 ألف

 لاير قطري  
 ألف

 لاير قطري  
 ألف

 لاير قطري  
 ألف

 لاير قطري  
             

 25,411,871 4,000,000 676,142 20,735,729 9,665,188 216,820 (466,695) 60,661 81,935 2,444,872 6,370,016 2,362,932 2022 ريناي 1ي الرصيد ف
 (4,223) - - (4,223) - - (4,223) - - - - - التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 130,365 - - 130,365 - - - 130,365 - - - - التغير في احتياطي القيمة العادلة 
 2,873,633 - 23,395 2,850,238 2,850,238 - - - - - - - لفترة  لربح الصافي 

 2,999,775 - 23,395 2,976,380 2,850,238 - (4,223) 130,365 - - - - أجمالي اإليراد والمصروف المحقق للفترة
 (1,358,686) - - (1,358,686) (1,358,686) - - - - - - - (15أرباح نقدية موزعة على المساهمين )إيضاح 

 (13,341) - (13,341) - - - - - - - - - الحركة في الحصص غير المسيطرة  

 (18,001) - (6,198) (11,803) (11,803) - - - - - - - استثمارات مالية بحقوق الملكية  من تسوية خسائر

 27,021,618 4,000,000 679,998 22,341,620 11,144,937 216,820 (470,918) 191,026 81,935 2,444,872 6,370,016 2,362,932 )مراجع(  2022  سبتمبر  30الرصيد في 

             
 23,206,103 4,000,000 902,576 18,303,527 7,281,413 216,820 (336,313) (109,786) 81,935 2,436,510 6,370,016 2,362,932 2021 ريناي 1ي الرصيد ف

 (145,474) - - (145,474) - - (145,474) - - - - - التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 122,384 - - 122,384 - - - 122,384 - - - - التغير في احتياطي القيمة العادلة 

 2,519,823 - (5,423) 2,525,246 2,525,246 - - - - - - - لفترة  لربح الصافي 

 2,496,733 - (5,423) 2,502,156 2,525,246 - (145,474) 122,384 - - - - أجمالي اإليراد والمصروف المحقق للفترة
 (945,172) - - (945,172) (945,172) - - - - - - - (15أرباح نقدية موزعة على المساهمين )إيضاح 

 93,581 - 33,219 60,362 60,362 - - - - - - - إعادة شراء االسهم من قبل الشركة التابعة
 (223,039) - (223,039) - - - - - - - - - الحركة في الحصص غير المسيطرة  

 8,556 - - 8,556 8,556 - - - - - - - استثمارات مالية بحقوق الملكية  من تسوية أرباح 

 24,636,762 4,000,000 707,333 19,929,429 8,930,405 216,820 (481,787) 12,598 81,935 2,436,510 6,370,016 2,362,932 )مراجع( 2021 سبتمبر 30الرصيد في 



  مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق( 

 الموحد المختصر التدفقات النقدية المرحلية بيان 
 2022سبتمبر  30في  المنتهيةلفترة التسعة أشهر 
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 سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة  
 2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  2,534,709   2,890,432 صافي الربح للفترة قبل الضريبة 
 (8,544,446)  6,553,005 صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (6,009,737)  9,443,437 األنشطة التشغيلية )المستخدمة في(  من صافي التدفقات النقدية 

    ية نشطة االستثماراألالتدفقات النقدية من 
 (5,073,505)  (1,259,982) ماليةال في االستثمارات  ات صافي التغير

 (68,217)  (6,304) صافي التغيرات في موجودات ثابتة وموجودات غير ملموسة  
 (1,019)  (475,701) صافي التغيرات في استثمارات عقارية

  12,757  12,757 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

 (5,129,984)  (1,729,230) ية نشطة االستثماراأل المستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

    ية نشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من 
 10,571,195  (9,708,911) التغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  
 (205,000)  (196,337) أرباح مدفوعة لحملة الصكوك المؤهلة كرأس مال إضافي 

 -  (1,653,101) صافي المحصل من إصدار صكوك 
 (189,819)  (19,539) التغيرات في حصص غير مسيطرة صافي 

 (945,173)  (1,358,686) المصرف  أرباح نقدية موزعة على مساهمي

 9,231,203  (12,936,574) ية نشطة التمويلاأل من  )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 

 (1,908,518)  (5,222,367) في حكمها وما ية  في النقد( النقص)  صافي
 10,078,149  8,502,257 بداية الفترة  -  في حكمهاوما   يةالنقد

 8,169,631  3,279,890 ( 16نهاية الفترة )إيضاح  -  في حكمهاوما   يةالنقد
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  مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق( 

   المرحلية الموحد التغيرات في حسابات االستثمار المقيدةبيان 
 2022سبتمبر  30في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

  خالل الفترة  اتالتغير  

 استثمار 
 2022يناير   1كما في 

 إجمالي اإليراد  إعادة تقييم  استثمارات  )مدققة( 
توزيعات أرباح  

 مدفوعة 
رسوم المصرف  

 بصفته وكيال 
   2022سبتمبر  30في 

 )مراجعة( 
 ___________________________________ قطري ألف لاير___________________________________  

  
 22,750 - - - - - 22,750 محفظة العقارات 

  339,301  (4,535)  (19,576)   77,947   41,070  (1,465,890)  1,710,285 محفظة أوراق مالية متداولة 

 1,733,035  (1,465,890)  41,070   77,947   (19,576)  (4,535)  362,051  

        
  خالل الفترة  اتالتغير  

 استثمار

  2021يناير 1كما في 
 )مدققة( 

 إجمالي اإليراد  إعادة تقييم  استثمارات
توزيعات أرباح  

 مدفوعة 
  المصرفرسوم 

 بصفته وكيال 

 سبتمبر  30في 
2021 

 )مراجعة( 
 قطري ___________________________________ ___________________________________ ألف لاير 
        

  22,750  - - - - (1,820) 24,570 محفظة العقارات 
 1,708,307 (5,991) (24,938) 48,205 5,136 100,671 1,585,224 محفظة أوراق مالية متداولة 

 1,609,794  98,851   5,136   48,205   (24,938)  (5,991) 1,731,057 
 
 
 
 
 
 



  ( ق.ع .م .ش ) اإلسالمي  قطر مصرف
 المختصرة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  2022سبتمبر   30 وللفترة المنتهية في فيكما 
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 المنشأة الصادر عنها التقرير  1

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

 2022  سبتمبر  30في  المنتهية  أشهر    التسعةلفترة    للمصرف دة  حالموالمختصرة    المرحلية  تشتمل البيانات المالية  .559ب  .ص دولة قطر،  
)ويشار  و  المصرف على   التابعة  بـليها  إشركاته  للشركات    جموعةمالعمل  ت   . "المجموعة"(مجتمعة  المصرفية  األعمال  في  أساسية  بصفة 

لة قطر وفرع واحد  في دو  افرعً   22ولديه    دة من هيئة الرقابة الشرعية للمصرف دحوفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية المواألفراد واالستثمارات  
 . في بورصة قطرللتداول  مدرجة  المصرف أسهم  .( ش.م.ع.قمصرف قطر اإلسالمي )  الشركة األم للمجموعة هي . في السودان

 : الرئيسيةالمختصرة الموحدة البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة  المرحلية  تتضمن البيانات المالية

 نشاط الشركة  بلد التأسيس  
 نسبة الملكية الفعلية 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30
     

 ٪99.99 ٪99.99 مصرفية أعمال  لبنان  بيت التمويل العربي  

 ٪ 49 ٪ 49 االستثمار العقاري  قطر  (1)ذ.م.م )"عقار"( شركة عقار للتطوير واالستثمار العقاري

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

 ٪ 100 ٪ 100 صكوك إصدار   جزر كايمان ( 2) شركة مصرف قطر اإلسالمي للصكوك المحدودة

 ٪99.71 ٪99.71 الخدمات المصرفية االستثمارية المملكة المتحدة  مصرف قطر اإلسالمي )المملكة المتحدة( 

 ٪65.62 ٪65.62 الخدمات المصرفية االستثمارية قطر  كيو إنفست ذ.م.م 

  تكنولوجيا وعمليات  خدمات إدارة قطر  (3)م. م .ذ سليوشنز  المصرف 

 ٪ 100 ٪ 100 المعلومات 

 

 : مالحظات

  على عالوة . الصلة ذات  عقار أنشطة توجيه على الحالية  القدرة تمنحها  التي الحقوق  ولديها  عقار شركة  على سيطرة   المجموعة تمارس ( 1)
  في  األعضاء من عدد ألكبر تمثيلها بحكم  عقار شركة  إدارة مجلس  اجتماعات  في  التصويت  حقوق  أغلبية لديها المجموعة  فإن ذلك،

 . اإلدارة  مجلس 

  من   وحيد  لغرض   محدودة  مسؤولية  ذات   معفاة  كشركة  كايمان  جزر   في  تأسيسها  تم  المحدودة   للصكوك  اإلسالمي  قطر  مصرف   شركة ( 2)
   .المصرف  لصالح الصكوك إصدار

  مركز   تنظيم   هيئة  لرقابة   خاضعة  محدودة   مسؤولية   ذات   كشركة   2021  أكتوبر   3  في   قطر ب     م .  م .ذ  سليوشنز   المصرفتم تأسيس شركة   ( 3)
 . عنه وبالنيابة البنك لصالح المعلومات  تكنولوجيا وعمليات خدمات   إدارةبغرض  للمال  قطر 

 س اإلعداد  اأس 2

 فقرة االلتزام  )أ( 

المالية  البيانات  إعداد  )"المختصرة   المرحلية تم  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  المحاسبة  FASالموحدة  هيئة  الصادرة عن  والمراجعة  "( 
 مصرف قطر المركزي.   جانبمعدلة من  هي  كما"( AAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )"

  9معيار المحاسبة المالية رقم  يطلب من البنوك اإلسالمية اتباع    2020أبريل    29المؤرخ في    2020/ 13تعميم مصرف قطر المركزي  
  ة دال بذلك متطلبات معيار المحاسب القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية معب "األدوات المالية" فيما يتعلق باستثمار حقوق الملكية المسجلة  

بما يتعلق  و  . يجب تطبيق التعميم بدءا من تاريخ إصداره. طبق البنك التعميم من تاريخ سريانه 33ومعيار المحاسبة المالية رقم    30  المالية رقم
 التغييرات على السياسة المحاسبية تم تطبيقها بأثر مستقبلي من جانب البنك.ب 

وفقا لمعايير المحاسبة المالية    2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةكما ولفترة    المرحلية المختصرة الموحدة تم إعداد البيانات المالية  
 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ونصوص لوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.  الصادرة عن 
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 أساس اإلعداد )تابع(  2

 فقرة االلتزام )تابع(  )أ( 

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

(IASB  بناء .)  ،34وفقا لموجهات معيار المحاسبة الدولي رقم    المرحلية المختصرة الموحدةتم إعداد البيانات المالية    فقدعليه  
 "التقارير المالية المرحلية". 

تتضمن   المالية  ال  الموحدةالبيانات  المختصرة  الموحدة   جميع  المرحلية  المالية  البيانات  في  المطلوبة  المعلومات واإلفصاحات 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن    .2021ديسمبر    31ا في  للمجموعة كمالموحدة  السنوية  السنوية، ويجب قراءتها مع البيانات المالية  

النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية    2022  سبتمبر  30المنتهية في  أشهر    التسعةفترة    نتائج ليست بالضرورة مؤشرا على 
 . 2022ديسمبر  31المنتهية في 

 التقديرات واألحكام  )ب( 

هيئة المحاسبة والمراجعة  الصادرة عن  وفقا لمعايير المحاسبة المالية    المرحلية المختصرة الموحدةيتطلب إعداد البيانات المالية  
وتقديرات وافتراضات    وضع أحكاممن اإلدارة    يتطلب ذلك  مصرف قطر المركزيللمؤسسات المالية اإلسالمية المعدلة من جانب  
والمصروفات. قد تختلف النتائج    واإليراداتللموجودات والمطلوبات    المفصح عنهاتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ  

  د فإن األحكام الهامة التي تقوم بها اإلدارة عن   المرحلية المختصرة الموحدةهذه التقديرات. عند إعداد المعلومات المالية    عنة  الفعلي
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات هي نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة 

 .  2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

 إدارة المخاطر المالية  )ج(

  31ها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تنسجم مع تلك المفصح عن
 .  2021 ديسمبر

 السياسات المحاسبية الهامة ( د)

المتبعة في إعداد البيانات   تلكمع    المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات المالية  المتبعة في إعداد  الهامة  السياسات المحاسبية    تتوافق
 : 2021 ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة المالية السنوية 

.  المرحلية المختصرة الموحدة إعداد هذه البيانات المالية  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.  

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

   يةمؤسسات الوقفللإعداد التقارير المالية  – 37معيار المحاسبة المالية رقم  •
.  2020في عام    38( معيار المحاسبة المالية رقم  AAOIFIأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ إلعداد التقارير المالية للمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها وتعمل وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة 
  المنفعةن يساهم تطبيق هذا المعيار الشامل بدور في تحسين فعالية وكفاءة عمليات األوقاف وتعظيم  اإلسالمية. ومن المتوقع أ

 للمستفيدين وتشجيع مبادئ المساءلة واإلدارة السليمة.  

 

 الوعد والخيار والتحوط   - 38المحاسبة المالية رقم  معيار •
.  2020  عام  في  38  رقم  المالية  المحاسبة  معيار(  AAOIFI)  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  أصدرت
 مع  المتوافقة  بالترتيبات  يتعلق  فيما  واإلفصاح  والقياس  لالعتراف  واإلبالغ  المحاسبة  مبادئ  إيضاح   إلى   المعيار  هذا  ويهدف
 .اإلسالمية المالية للمؤسسات"التحوط"  و"الخيار"  و"الوعد"  من لكل اإلسالمية الشريعة
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 أساس اإلعداد )تابع( 2

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

 العرض العام واإلفصاح في البيانات المالية -( 2021)المعدل في  1معيار المحاسبة المالية رقم  •
. 2021المعدل في عام    1( معيار المحاسبة المالية رقم  AAOIFIالمالية اإلسالمية ) أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  

والمؤسسات   بنوكالبيانات المالية لل  فيالعرض العام واإلفصاح    -  السابق  1معيار المعدل محل معيار المحاسبة المالية  ال  هذايحل  و
  وااليرادات الخاضعة لإلدارة  وخارج الميزانية العمومية    المدرجة  ه حقوق الملكيةاشبألموجودات  لويقدم مفاهيم    ،المالية اإلسالمية

 1لتعزيز المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    األخرى  ة الشامل

 .  أعاله معيارال أثرمع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم  ،2023يناير 
 
 التقارير المالية للزكاة  - 39معيار المحاسبة المالية رقم  •

.  2021في عام    39( معيار المحاسبة المالية رقم  AAOIFIأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )
تحديد المعالجة المحاسبية للزكاة في دفاتر لبشأن "الزكاة" ويهدف    9يحّسن هذا المعيار ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  

قبل    وسجالت من  واإلفصاح  العرض  ذلك  في  بما  الاإلمالية  المؤسسة  الالمؤسسات،  متطلبات  تنطبق    إعداد محاسبة وسالمية. 
لهذا المعيار على المؤسسات الملزمة بدفع الزكاة نيابة عن بعض أصحاب   ،والعرض واإلفصاح  التحقيقمثل    ،التقارير المالية

لبعض  المعيار  الخاصة بهذا  الزكاة تطبيق متطلبات اإلفصاح  بدفع  الملزمة  المؤسسات غير  أو جميعهم. يجب على  المصلحة 
المصلحة أو جميعهم التي تبدأ في أو بعد  أصحاب  المالية  للفترات  المعيار  مع    ،2023يناير    1، حسب االقتضاء. يسري هذا 

 ار أعاله. يتطبيق المع أثرالسماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم 

 
 إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي  - 40معيار المحاسبة المالية رقم  •

.  2021في عام    40معيار المحاسبة المالية رقم   (AAOIFIلمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أصدرت هيئة ا
المعدل    منهدف  ال المعيار  اإلسالمي  هوهذا  التمويل  لنوافذ  المالية  التقارير  إعداد  متطلبات  جميع    هوو  ،وضع  على  ينطبق 

التقليدية التي تقدم خدمات مالية   ن هذا المعيار ويحل محل  سالمي. يحسّ اإلافذ التمويل  وإسالمية من خالل نالمؤسسات المالية 
المؤسسات المالية التقليدية". يسري هذا المعيار للفترات   خالل  من   المقدمة"الخدمات المالية اإلسالمية    18معيار المحاسبة المالية  

 ار أعاله. يالمع تطبيقمع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر  ،2024يناير  1المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 التغييرات الرئيسية على التقديرات واألحكام الهامة

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

 أدوات أخرى لها مردود فعلي قابل للتحديد بصورة معقولة. 
 

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

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

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
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 القطاعات التشغيلية 3

تشغيليةأربع    اإلدارة  لدى أدناه  قطاعات  القطاعات    كما هو موضح  القطاعات    للمجموعة  االستراتيجيةوالتي تمثل  هذه  وتقدم 
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:
 

للشركات المصرفية  لمستثمر  -  األعمال  المقدمة  الخدمات  على  للشركات  المصرفية  األعمال  والشركات    يتشتمل  المؤسسات 
   .التقاعدالمشترك أو  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

 

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

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

  : موجودات والمطلوبات لكل قطاعتم إدراج المعلومات أدناه والتي تتعلق بالنتائج وال
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 )تابع( القطاعات التشغيلية  3

 القطاعات التشغيلية معلومات عن 
 

 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30
الخدمات المصرفية  

 للشركات 
الخدمات المصرفية  

 لألفراد 
وحدات المجموعة  

 األخرى 
شركات تابعة محلية  

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

      خارجية: إيرادات  
 5,736,125 287,317 611,015 1,259,649 3,578,144 إجمالي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية

 622,108 39,053 152,951 227,811 202,293 صافي إيراد الرسوم والعموالت 

 97,930 23,038 74,892    -     -  صافي ربح صرف العمالت األجنبية 

 60,644 8,879 51,765    -     -  الحصة من نتائج شركات زميلة  

 6,273 6,273    -     -     -    إيرادات أخرى 

  6,523,080   364,560   890,623   1,487,460   3,780,437  إجمالي اإليراد  

      

 (319,107)      -   (319,107)  - - حصة حملة الصكوك من الربح

 (1,410,635)  (42,331)  (191,235)  (355,135)  (821,934)  العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

    -     -   752,967   321,712  (1,074,679)  اإليرادات ما بين القطاعات  )التكاليف(

 2,873,633 163,550 1,111,605 833,530 764,948 ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد الضريبة صافي  

الخدمات المصرفية   )مراجعة(  2021 سبتمبر 30
 للشركات 

الخدمات المصرفية  
 لألفراد 

وحدات المجموعة  
 األخرى 

شركات تابعة محلية  
 المجموع  ودولية 

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

  5,330,317   178,466   664,969   1,325,635   3,161,247  إجمالي إيرادات األنشطة التمويلية واالستثمارية
  559,436   74,862   124,216   181,121   179,237  صافي إيراد الرسوم والعموالت 

  174,713   93,974   80,739     -     -  صافي ربح صرف العمالت األجنبية 
  31,320   6,123   25,197     -     -  الحصة من نتائج شركات زميلة  

  27,861   7,861   20,000     -     -    إيرادات أخرى 

  6,123,647   361,286   915,121   1,506,756   3,340,484  إجمالي اإليراد  

      
 (340,396)     -  (340,396)     -     -  حصة حملة الصكوك من الربح

 (1,240,896)  (31,130)  (282,499)  (349,820)  (577,447)  العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
    -     -   696,258   359,282  (1,055,540)  اإليرادات ما بين القطاعات  )التكاليف(

  2,519,823   133,040   931,494   815,768   639,521  الضريبة صافي ربح القطاع الصادر عنه التقرير بعد 
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 القطاعات التشغيلية )تابع(  3

 )مراجعة(  2022 سبتمبر  30
الخدمات المصرفية  

 للشركات 
 الخدمات المصرفية 

 لألفراد 
وحدات المجموعة  

 األخرى 
شركات تابعة محلية  

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

  183,720,344   6,751,482   36,236,763   25,485,260   115,246,839  موجودات القطاع الصادر عنه التقرير 

  مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للقطاع 
  156,698,726   6,330,546   44,275,337   46,252,802   59,840,041  الصادر عنه التقرير 

      

 )مدققة(  2021ديسمبر  31
الخدمات المصرفية  

 للشركات 
 الخدمات المصرفية 

 وحدات المجموعة  لألفراد 
شركات تابعة محلية  

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

 193,915,910 6,264,440 39,979,620 23,846,413 123,825,437 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

  مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للقطاع 
 168,504,039 6,176,292 54,062,865 44,525,279 63,739,603 الصادر عنه التقرير
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 المالية  وتصنيف األدوات  القيمة العادلة 4

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

 

القيمة العادلة  
حقوق  من خالل 

 الملكية 

القيمة العادلة  
بيان من خالل 
 التكلفة المطفأة  الدخل 

إجمالي القيمة  
 القيمة العادلة  الدفترية 

 -------------------------------------------------  قطري ألف لاير  -------------------------------------------------  
 2022سبتمبر 30

      ( مراجعة)
نقد وأرصدة لدى بنوك 

 7,880,114 7,880,114 7,880,114 - - مركزية 
 1,347,118 1,347,118 1,347,118 - - بنوكى اللد أرصدة

 121,026,356 121,026,356 120,576,655 449,701 - ية موجودات تمويل
      استثمارات مالية:

 3,857,531 3,857,531 - 1,409,664 2,447,867 أدوات حقوق ملكية  -
 41,162,071 41,655,856 41,397,392 258,464 - أدوات دين  -

 720,037 720,037 720,037 - - موجودات أخرى 

 2,447,867 2,117,829 171,921,316 176,487,012 175,993,227 

      
 17,885,581 17,885,581 17,885,581 - -  بنوكال من أرصدة

 18,403,918 18,403,918 18,403,918 - - حسابات العمالء الجارية 
 12,413,175 12,413,175 12,413,175 - - يةصكوك تمويل

 3,517,194 3,517,194 3,517,194 - - أخرى مطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات 

 104,478,858 104,478,858 104,478,858 - - االستثمار غير المقيدة 

 - - 156,698,726 156,698,726 156,698,726 

      

 

القيمة العادلة 
من خالل حقوق 

 الملكية 

القيمة العادلة 
من خالل بيان 

 المطفأةالتكلفة  الدخل 
إجمالي القيمة  

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

 2021 ديسمبر 31
      (مدققة)

بنوك النقد وأرصدة لدى 
 7,176,507 7,176,507 7,176,507    -     -  مركزية 
 7,460,696 7,460,696 7,460,696    -     -  بنوكال ىلد أرصدة

 128,408,527 128,408,527 127,976,212 432,315    - ية موجودات تمويل
      استثمارات مالية:

 3,765,711 3,765,711    -  1,428,483 2,337,228 أدوات حقوق ملكية  -
 40,387,805 40,614,061 40,288,493 325,568    -  أدوات دين  -

 482,481 482,481 482,481    -     -  موجودات أخرى 

  2,337,228  2,186,366 183,384,389 187,907,983 187,681,727 

      
 19,855,882 19,855,882 19,855,882    -     -   بنوكال من أرصدة

 16,907,030 16,907,030 16,907,030    -     -  حسابات العمالء الجارية 
 14,062,725 14,062,725 14,062,725    -     -  يةصكوك تمويل

 3,490,633 3,490,633 3,490,633    -     -  مطلوبات أخرى 
حقوق أصحاب حسابات 

 114,187,769 114,187,769 114,187,769    -     -  االستثمار غير المقيدة 

  -     -    168,504,039 168,504,039 168,504,039 
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 المالية )تابع(  األدواتالقيمة العادلة وتصنيف  4

 الستثمارات الماليةاالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة تعادل القيمة الدفترية فيما عدا  
  31مليون لاير قطري في    2,737لاير قطري )   مليون  2,984المسجلة بالتكلفة المطفأة بقيمة دفترية تبلغ    المدرجة
مليون لاير قطري في     2,757مليون لاير قطري )2,925ْ مبلغ  ( والتي تمثل القيمة العادلة بالنسبة لها  2021ديسمبر  

 من تدرج القيمة العادلة.  1باستخدام المستوى  اشتقاقها( والتي تم 2021ديسمبر  31

 تدرج القيمة العادلة 

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

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

 مثل ) مباشر غير أو(  األسعار مثل) مباشر بشكل سواء مالحظتها يمكن مدخالت إلى استنادا تقييم أساليب: 2 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:  3  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  االفتراضات  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  لعملة ا  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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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية )تابع(  4

 )تابع(  تدرج القيمة العادلة

 كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة:  2021ديسمبر  31و 2022 سبتمبر 30كما في 

 قياس القيمة العادلة باستخدام  

 ( 3)المستوى   ( 2)المستوى   ( 1)المستوى   اإلجمالي  ( مراجعة ) 2022 سبتمبر  30

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

 - 258,366 - 258,366 )موجودات( 
     استثمارات مالية: 
مدرجة مصنفة  في حقوق ملكية استثمارات مالية  

 - - 124,174 124,174 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
استثمارات من نوع الدين مدرجة مصنفة بالقيمة  

 - - 10,031 10,031 العادلة من خالل بيان الدخل  
استثمارات من نوع الدين غير مدرجة مصنفة بالقيمة  

 - 248,433 - 248,433 العادلة من خالل بيان الدخل  
غير مدرجة مصنفة  في حقوق ملكية استثمارات مالية  

 1,103,698 181,792 - 1,285,490 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
مدرجة مصنفة  في حقوق ملكية استثمارات مالية  

 - 1,020,612 449,299 1,469,911 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
غير مدرجة مصنفة  في حقوق ملكية استثمارات مالية  

 439,866 538,090 - 977,956 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
  خالل   من العادلة بالقيمة مصنفة  تمويل  موجودات

 449,701 - - 449,701 الدخل  بيان
أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  

 - 354,207 - 354,207 )مطلوبات( 

  

 القيمة العادلة باستخدام قياس  
 ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى  اإلجمالي  )مدققة(  2021ديسمبر  31
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري  ألف لاير  

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  
 - 88,803 - 88,803 )موجودات( 

     استثمارات مالية: 
استثمارات مالية في حقوق ملكية مدرجة مصنفة  

 - - 345,977 345,977 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
استثمارات من نوع الدين مدرجة مصنفة بالقيمة  

 - - 12,992 12,992 العادلة من خالل بيان الدخل  
استثمارات من نوع الدين غير مدرجة مصنفة بالقيمة  

 - 312,576 - 312,576 العادلة من خالل بيان الدخل  
استثمارات مالية في حقوق ملكية غير مدرجة مصنفة  

 873,065 209,441 - 1,082,506 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
استثمارات مالية في حقوق ملكية مدرجة مصنفة  

 - 520,873 833,981 1,354,854 العادلة من خالل حقوق الملكية   بالقيمة
استثمارات مالية في حقوق ملكية غير مدرجة مصنفة  

 381,838 600,536 - 982,374 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
موجودات تمويلية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 432,315 - - 432,315 بيان الدخل 
أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  

 - 202,286 - 202,286 )مطلوبات( 
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية )تابع(  4

 )تابع(  تدرج القيمة العادلة

 تدرج القيمة العادلة التحويالت ضمن 

بين    ت، لم يتم إجراء أي تحويال2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2022  سبتمبر  31خالل الفترة المنتهية في  
 لقياس القيمة العادلة.  3لقياس القيمة العادلة، ولم يتم عمل أي تحويل إلى أو من المستوى  2والمستوى  1المستوى 

 ما تم في   مع  متماشية  3  المستوىب  أنها  على  المصنفة  العادلة  المالية  األدوات  قياس  فيالمستخدمة    التقييم  طريقة  كانت
   .2021 ديسمبر 31

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

 

يناير   1في 
2022 
 )مدققه( 

)الخسارة(/ إجمالي 
المسجل في  الربح 

حقوق   /بيان الدخل 
 المبيعات / التحويالت  المشتريات  الموحد الملكية 

 2022 سبتمبر 30في 
 )مراجعه( 

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

بالقيمة العادلة من 
حقوق  خالل 
  439,866  (25,008)   108,744  (25,708)   381,838  الملكية 

بالقيمة العادلة من 
  1,103,698  (176,402)   373,641   33,394   873,065  خالل بيان الدخل 
موجودات تمويل  
مصنفة بالقيمة  

العادلة من خالل 
  449,701      -    1,417   15,969   432,315  بيان الدخل 

  1,687,218   23,655   483,802   (201,410)  1,993,265  

      

 

يناير   1في 
2021 
 )مدققه(

)الخسارة(/  إجمالي 
المسجل في  الربح 

حقوق  /بيان الدخل 
 المبيعات / التحويالت  المشتريات  الموحد الملكية 

 2021ديسمبر  31في 
 )مدققه(

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

بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق  

 381,838 (4,059) 103,068 (14,918)  297,747  الملكية 
بالقيمة العادلة من 
 873,065 ( 118,500) 235,092 12,286  744,187  خالل بيان الدخل 
موجودات تمويل  

مصنفة بالقيمة  
العادلة من خالل  

 432,315 (86,827) 9,915 (3,048)  512,275  بيان الدخل

 1,554,209 (5,680) 348,075 (209,386 ) 1,687,218 
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 انخفاض القيمة 5

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة 
لم يتم إجراء اختبار ألدوات حقوق الملكية المصنفة   13/2020بدءا من تاريخ إصدار تعميم مصرف قطر المركزي رقم  

في حالة االستثمارات في ولكن قبل هذا التقييم فإنه  على أنها بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية النخفاض القيمة  
العادلة   بالقيمة  المصنفة  الملكية  حقوق  اعتبار أدوات  يوضع  فإنه  العادلة  بالقيمة  والمقاسة  الملكية  حقوق  خالل  من 

لالنخفاض الهام أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات 
ة المصنفة بالقيمة العادلة من  قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكي

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

 .  لكيةخل الموحد عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق المفي بيان الد

 االستثمارات العقارية 

يتم قياس االستثمارات العقارية بغرض التأجير وبغرض الزيادة الرأسمالية بالقيمة العادلة ويتم قيد أرباح التقييم غير 
الموحد للتغير في حقوق الملكية تحت بند احتياطي القيمة العادلة. كما يتم االعتراف بخسائر   المرحليالمحققة في البيان  

تحت بند احتياطي القيمة العادلة في حدود الرصيد الموجب الموحد    المرحليز المالي  التقييم غير المحققة في بيان المرك
المتوفر. في حال زيادة الخسائر غير المحققة عن الرصيد المتوفر بحساب احتياطي القيمة العادلة فإنه يتم قيد نتيجة 

محققة تم االعتراف بها بحساب الدخل   الموحد. في حال كانت هنالك خسائر غير  المرحليالخسائر المحققة ببيان الدخل  
الموحد من قبل فإن األرباح غير المحققة تخص الفترة الحالية يتم االعتراف بها في حدود ما يتم استرداده من    المرحلي

الموحد. كما أن أي زيادة لهذه األرباح الغير محققة عن خسائر    المرحلي خسائر تم االعتراف بها من قبل ببيان الدخل  
 السابقة فإنه يتم إضافتها لحساب احتياطي القيمة العادلة.  السنة

 ( الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )متضمنة االستثمارات في أدوات الصكوك المصنفة بالتكلفة المطفأة
المحاسبة المالية معياربالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بانخفاض القيمة على حسب  

يتم االعتراف  اقل من القيمة المحددة من قبل مصرف قطر المركزي ,  االنخفاض  بشرط ان ال تكون قيمة  .  30رقم  

  1,114.3سجلت المجموعة مخصص بمبلغ  بالخسائر في بيان الدخل المرحلي الموحد ويظهر في حساب مخصص.  

( كمخصص النخفاض قيمة الموجودات  2021سبتمبر 30في كما مليون لاير قطري   1,194.4 مليون لاير قطري )

" في بيان الدخل المرحلي  ويلمت قيمة موجودات  في  تحت بند "صافي خسائر انخفاض    تم االعتراف بهالمالية والذي  
مليون      5.9  مليون لاير قطري )رد    0.1خسائر انخفاض في القيمة  رد  باإلضافة إلى ذلك، اعترفت المجموعة ب  الموحد.

 قيمة   في  انخفاض  رد(  خسائر(صافي    " تحت بند   المدرجة  لالستثمارات المالية  ( 2021 سبتمبر  30  فيلاير قطري كما  
 المرحلية المالية  البيانات  هذه  حول  20  إيضاح  في  مبين  هو  ماك  " في بيان الدخل المرحلي الموحدمالية  استثمارات

 .الموحدة المرحلية

 

  



  ( ق.ع .م .ش ) اإلسالمي  قطر مصرف
 المختصرة الموحدة   المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

  2022سبتمبر   30 وللفترة المنتهية في فيكما 
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 موجودات تمويل 6
   سبتمبر  30 

 2022 
 

ديسمبر  31
2021 

 
  سبتمبر 30
 2021 

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

 139,939,991   140,912,480    138,063,522  ية إجمالي موجودات تمويل
 ( 8,139,427)  (7,665,654)   (11,112,948)  ناقصا: ربح مؤجل  

الخسائر االئتمانية المتوقعة من موجودات تمويلية  
 ( 2,993,309)  (3,013,742)  (4,078,500) (* 2و 1عاملة )مرحلة  –

  –مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية 
 ( 1,650,597)  (1,768,841)  (1,784,539) (* 3منخفضة القيمة االئتمانية )مرحلة 

 (55,212)  (55,716)  (61,179)  أرباح معلقة 

 127,101,446  128,408,527  121,026,356 ية صافي موجودات تمويل

 :إيضاح

لاير قطري مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان  مليون 450يتضمن صافي الموجودات التمويلية أدوات هجينة بمبلغ 
 .وهي ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة (2021ديسمبر  31مليون لاير قطري في   405 الدخل )

  سبتمبر   30كما في  مليون لاير قطري    1,939  المؤجلةبالصافي من األرباح    ية منخفضة القيمةموجودات التـمويلالت  بلغ
مليون لاير قطري 2,390 ) األرباح المؤجلة  منبالصافي    يةموجودات التمويلالمن إجمالي  ٪  1.5  والذي يمثل  2022

 .(المؤجلةاألرباح  منبالصافي  من إجمالي موجودات التمويل ٪1.8والتي تمثل ما نسبته  2021ديسمبر  31في 

  .انخفاض القيمة حسب المرحلة   ومخصص المخاطرحول  20راجع إيضاح  *



  مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق( 

 المرحلية المختصرة الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية
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 استثمارات مالية  7

 )مراجعة( 2021 سبتمبر 30  )مدققة( 2021بر ديسم 31  )مراجعة(  2022 سبتمبر 30 

 اإلجمالي  غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  

 قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير ألف لاير قطري   قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير ألف لاير قطري   قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير 
استثمارات مصنفة بالقيمة  
            العادلة من خالل بيان الدخل 

استثمارات في حقوق   •
  1,370,653   1,063,353   307,300   1,428,483 1,082,506 345,977  1,409,664 1,285,490 124,174 الملكية 

              الديناستثمارات من نوع   •

  378,091   367,414   10,677   325,568 312,576 12,992  258,464 248,433 10,031 ثابت  سعرذات  -

 134,205 1,533,923 1,668,128  358,969 1,395,082 1,754,051   317,977   1,430,767   1,748,744  

استثمارات في أدوات ذات  
طبيعة دين المصنفة بالتكلفة  

            المطفأة  
صكوك حكومة دولة قطر  

ومرابحة مصرف قطر  
  33,517,424   31,463,378   2,054,046   39,621,425 37,551,410 2,070,015  40,439,539 38,391,963 2,047,576 المركزي 

  766,415   102,156   664,259   770,801 107,252 663,549  1,061,496 107,307 954,189 ثابت  سعرذات  -
ناقصا: مخصص   -

 (105,897)  (98,133)  (7,764)   (103,733) (103,229) (504)  (103,643) (103,234) (409) االنخفاض في القيمة* 

-  3,001,356 38,396,036 41,397,392  2,733,060 37,555,433 40,288,493   2,710,541   31,467,401   34,177,942  

استثمارات في أدوات حقوق  
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة  

  2,417,634   965,550   1,452,084   2,337,228 982,374 1,354,854  2,447,867 977,956 1,469,911 من خالل حقوق الملكية 

 4,605,472 40,907,915 45,513,387  4,446,883 39,932,889 44,379,772   4,480,602   33,863,718   38,344,320  

 

. المرحلة حسب  القيمة  انخفاض  ومخصص المخاطر حول 20 إيضاح   راجع*
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 أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة حقوق  8
 2021سبتمبر 30  2021ديسمبر  31     2022 سبتمبر  30    
 )مراجعة(   )مدققة(   )مراجعة(  

 قطري  ألف لاير   قطري  ألف لاير   قطري  لايرألف  
      

 88,545,143  90,884,114  82,223,673 حسابات ألجل 

 19,625,443  19,789,956  20,184,162 حسابات توفير 

 3,028,709  3,409,931  1,989,174 حسابات تحت الطلب 

      

 104,397,009  114,084,001  111,199,295 

 100,188  103,768  81,849 الحصة من احتياطي القيمة العادلة  

 111,299,483  114,187,769  104,478,858 اإلجمالي  

 احتياطي قانوني  9

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

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

 . رأس المال

 احتياطي مخاطر  10

المركزي قطر  لتعليمات مصرف  تمويل كل من  وفقا  لموجودات  الطارئة  الحاالت  لتغطية  احتياطي مخاطر  تكوين  يجب   ،
من إجمالي التمويل الممنوح من قبل المجموعة للقطاع الخاص داخل    ٪2.5القطاعين 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

ديسمبر    31في    احتياطي المخاطر   إلى  مليون لاير قطري 8.4 ل تم تحوي )  السنة نهاية    في سيتم تحويل المبلغ المطلوب    ه حيث ان 
2021).   

 عام  احتياطي  11

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

 العائد األساسي والمخفف للسهم  12

للفترة على المتوسط المرجح  مساهمي المصرف    علىالعائد  والمخفف للسهم بقسمة صافي الربح  األساسي    تم احتساب العائد
 خالل الفترة.  العادية القائمة ألسهم  اعدد ل

 
  30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  سبتمبر 
  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 سبتمبر 
 2022  2021  2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

ربح الفترة العائد على مساهمي  
 2,525,246  2,850,238  929,926  1,034,858 ( قطري  لاير لف )أ المصرف 

        

المتوسط المرجح لعدد األسهم  
  لاير  ألف)  القائمة خالل الفترة

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

  للسهم والمخفف  األساسي العائد
 1.07  1.21  0.39  0.44 ( قطري  لاير)

 

  . للسهم  األساسي العائد يساوي  للسهم المخفف  العائد أن حيث  الفترة، خالل   وقت أي  في  مخففة  أسهم  أية يوجد  ال



  ( ق.ع .م .ش ) اإلسالمي  قطر مصرف
 المختصرة الموحدة   المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
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 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 13

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

العمليات األجنبية واألربال المجموعة في  العملة األجنبية والموجودات صافي استثمار  ح والخسائر عن إعادة تقييم 
 . مخصص تحويل العمالت االجنبيةغير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة التي يتم االعتراف بالربح أو الخسارة عنها في  

 إضافيصكوك مؤهلة كرأس مال  14

مليار    2  بقيمةكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى من رأس المال  ص  2015  سنة أصدرت المجموعة في  
ً  .لاير قطري   بمعدل ربحهذه الصكوك غير مضمونة كما أن توزيعات األرباح تقديرية وغير تراكمية وتدفع سنويا

أن حملة    .سنوات  ست  كل يتم تعديله    ٪ 4.13365بنسبة  ابت  ث دفع األرباح كما  الحق في عدم  للمجموعة  يكون 

يتم تصنيفها  كوك ليس لديها تاريخ االستحقاق وهذه الص  .الصكوك ليس لهم الحق في المطالبة بالربح على الصكوك
قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤهلة لإلدراج للشريحة األولى    2016  سبتمبرخالل    .ضمن حقوق الملكية

 . سنواتست   ويتم تعديله كل ٪5.25مليار لاير قطري بمعدل ربح ثابت بنسبة  2لمال بقيمة من رأس ا

 أرباح  توزيعات  15

نقدية  مصرفالأصحاب حقوق ملكية  أعتمد   أرباح  للسهم   0.575   )بواقع٪  57.5  نسبةب  توزيعات  لاير قطري 
في اجتماع الجمعية    2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  ل   مليون لاير قطري  1,358.7( وبقيمة إجمالية  الواحد

 .( 2020 ديسمبر 31 في النتهية  السنة عن  قطري  لاير مليون 945.2) 2022فبراير   22العمومية بتاريخ في 

 في حكمها وما  يةالنقد 16

على األرصدة التالية والتي    في حكمهاوما    يةشتمل النقدت  ،ةالموحد  ةالمختصر  المرحلية  لغرض بيان التدفقات النقدية 
 ثالثة أشهر: لها تواريخ استحقاق أصلية أقل من 

 
  سبتمبر  30

2022  
ديسمبر  31

2021  
 سبتمبر 30

2021 
 ( مراجعة )  )مدققة(   ( مراجعة) 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

      

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية )باستثناء حساب  
و   االحتياطي الُمقيّد لدى مصرف قطر المركزي 

 2,010,076  1,171,395  2,040,251 (  البنوك المركزية االخرى 
 6,159,555  7,330,862  1,239,639 مستحق من بنوك

 8,169,631  8,502,257  3,279,890 اإلجمالي  

 التزامات محتملة وتعهدات   17
  سبتمبر  30    

2022  
ديسمبر  31

2021  
 سبتمبر 30

2021 
 ( مراجعة )  )مدققة(   ( مراجعة) 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   قطري  ألف لاير 

      أ( مطلوبات محتملة )
 8,114,530  7,731,497  8,419,645 تسهيالت تمويل غير مستخدمة  

 8,545,834  8,393,739  8,784,571 خطابات ضمان  
 5,571,274  6,193,367  3,265,939 اعتمادات مستندية  

 20,470,155  22,318,603  22,231,638 

      ب( التزامات )
 209,366  213,614  490,553 التزام استثمار

 22,441,004  22,532,217  20,960,708 إجمالي 
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة 18

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

 . فيذية في المجموعةتمارس عليها المجموعة والمساهمون نفوذا هاما وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التن

 كما يلي: المرحلية المختصرة الموحدةمعامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31  )مراجعة(  2022 سبتمبر  30 
 مجلس اإلدارة   شركات زميلة   مجلس اإلدارة   شركات زميلة  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   قطري ألف لاير   ألف لاير قطري  

        موجودات: 
 4,842,850  3,169,957  4,836,035  2,992,262   واخرى  موجودات تمويلية 

        

حقوق أصحاب حسابات  
 1,442,878  353,040  1,315,432  372,921 االستثمار غير المقيدة 

 

   
    

بنود خارج الميزانية  
        العمومية: 

مطلوبات محتملة وضمانات  
 55,245  125,798  241,239  20,315 والتزامات أخرى 

 

 )مراجعة(  2021 سبتمبر 30  )مراجعة(  2022 سبتمبر  30 
شركات   

  زميلة 
مجلس  
 اإلدارة 

 
  

شركات  
  زميلة

 مجلس 
   اإلدارة 

 ألف لاير  
  قطري

ألف لاير  
 قطري

 
  

 ألف لاير 
  قطري 

 ألف لاير 
   قطري 

            بنود بيان الدخل الموحد 
    155,932    123,687      169,717    95,095  إيراد موجودات تمويل 
    25,158    2,153      21,732    2,028  ربح مدفوع عن ودائع 

    5,730    857      13,703    810  صافي رسوم وعمالت  

 باإلدارة العليا خالل الفترة التالي: تتضمن مكافآت المسؤولين 
   سبتمبر  30 
 2022  2021 
 )مراجعة(   )مراجعة(  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

    

 59,343  61,722 المنافع الخاصة بموظفي اإلدارة العليا
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   نسبة كفاية رأس المال 19

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

ً   الرأسمالي والعبء    التأثير الهام محليًا ونظاميًا   ، هو للدعامة الثانية  التقييم الداخلي لكفاية راس المال  إلجراءات وفقا
14.65٪ . 

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

   سبتمبر 30 ديسمبر  31   سبتمبر  30 
 2022 2021 2021 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
 ( مراجعة) (مدققة) )مراجعة(  

 17,775,623 19,716,441 19,684,765 1 المستوى المال  رأس  شريحة العادية الملكية حقوق

 21,825,735 23,765,517 23,729,022 1 المستوى اإلضافية المال رأس  شريحة

 1,534,624 1,579,436 1,614,496 الثانية لرأس المال الشريحة 

 23,360,359 25,344,953 25,343,518 إجمالي رأس المال المؤهل 

 129,502,900 134,045,196 136,786,596 المخاطر حسب الموجودات المرجحة ب

  شريحة العادية الملكية لحقوق المال رأس كفاية نسبة
 ٪ 13.7 ٪ 14.7 ٪ 14.4 1 المستوى

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

 ٪ 18.0 ٪ 18.9 ٪ 18.5 المال  رأس  كفاية نسبة إجمالي 

الحد األدنى المقرر متضمن العبء الرأسمالي  
للدعامة الثانية وفقاً إلجراءات التقييم الداخلي لكفاية 

 ٪ 14.5 ٪ 14.65 ٪ 14.65 راس المال 
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 المالية  المخاطر إدارة 20

 انخفاض القيمة سائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات في الخ والتغيرالمخاطر  

  2022 سبتمبر 30 
ديسمبر  31في 

2021 

   اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

المخاطر الخاضعة للخسائر  
                 االئتمانية المتوقعة 

 6,624,783   7,289,535   670,536     -   6,618,999 بنوك مركزية مستحق من 

 7,480,826  1,367,012  19,735  2,593  1,344,684 مستحق من بنوك
استثمارات من نوع الدين 

 40,392,226   41,501,035   109,337     -   41,391,698 مسجلة بالتكلفة المطفأة

 133,191,110   126,070,778   1,878,160  21,011,764  103,180,854 موجودات تمويلية* 
 الميزانية خارج تعرضات
  لمخاطر خاضعة العمومية
 22,318,603   20,470,155   139,041  1,654,010  18,677,104 االئتمان

  171,213,339  22,668,367  2,816,809  196,698,515  
 

210,007,548 

          

         
 30في 

 2021سبتمبر
 ألف لاير قطري         
          

  218,000   218,000  218,000  -  - بنوك مركزية مستحق من 
  21,208   20,130  19,945         3                   182  مستحق من بنوك

استثمارات من نوع الدين 
 100,045  103,733  103,222  358  153 مسجلة بالتكلفة المطفأة 

  3,901,098   4,782,583  1,768,841  797,773  2,215,969 موجودات تمويلية 
تعرضات خارج الميزانية 
العمومية خاضعة لمخاطر  

  50,524   48,111  27,678  1,074  19,359 االئتمان

 2,235,663  799,208  2,137,686  5,172,557  4,290,875 

          
          

صافي التحويالت بين  
          المراحل 
 -  -  -  -  - مركزية  بنوك من  مستحق
 -  -  -  -  - بنوك من  مستحق

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

 -  -  (39,352)  88,111  (48,759)  موجودات تمويلية 
تعرضات خارج الميزانية 
العمومية خاضعة لمخاطر  

 -  -  -  -  - االئتمان

  (48,759)  88,111  (39,352)  -  - 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

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

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 سبتمبر 30في  

2021 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

          ت للفترة التحويال / الشطب

 -  -  -  -  - مركزية  بنوك من  مستحق
 -  -  -  -  - بنوك من  مستحق

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

 (451,599)  (33,877)   (18,436)   (15,020)   (421)  موجودات تمويلية 
تعرضات أخرى خارج الميزانية 

 -  -  -  -  - االئتمان العمومية خاضعة لمخاطر 

  (421)   (15,020)   (18,436)   (33,877)  (451,599) 
          

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

 -  -  -  -  - مركزية  بنوك من  مستحق
 (195)    11   (210)   (3)    224  بنوك من  مستحق

استثمارات من نوع الدين مسجلة  
  5,852   (90)   -  (358)    268  بالتكلفة المطفأة 

  1,194,407    1,114,333   73,486  (106,507)   1,147,354  موجودات تمويلية 

تعرضات أخرى خارج الميزانية 
 (936)    9,519   (9)    4,899    4,629  العمومية خاضعة لمخاطر االئتمان 

  1,152,475   (101,969)  73,267   1,123,773    1,199,128  
  سبتمبر 30كما في  -رصيد اإلقفال 

          )مراجعة(  2022

  218,000    218,000    218,000      -   - مركزية  بنوك من  مستحق
  21,013    20,141    19,735      -    406  بنوك من  مستحق

استثمارات من نوع الدين مسجلة  
  105,897    103,643    103,222      -    421  بالتكلفة المطفأة 

  4,643,906    5,863,039   1,784,539  764,357   3,314,143  موجودات تمويلية 
لمخاطر  أدوات مالية أخرى خاضعة 

  49,588    57,630    27,669    5,973    23,988  االئتمان

   3,338,958   770,330  2,153,165   6,262,453    5,038,404  
 

 معلقالبح من الرصافي بال* 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  20

 تقييمات جودة االئتمان

 االئتمان  لمخاطر  االئتمانية  والجودة  التصنيف  درجات   حسب  المقابلة  لألطراف  تحليالً   أدناه  الجدول  يوضح
 30 في كما وذلك( يعادله ما  أو) االئتماني التصنيف وكاالت بواسطة  تبعمال تصنيفال مقياس على بناءً  للمجموعة،

 . 2022 سبتمبر

درجة 
 التصنيف 

بنوك مستحق من 
 مركزية 

مستحق من 
 بنوك

استثمارات من نوع 
الدين مسجلة  
 موجودات تمويلية بالتكلفة المطفأة

 أخرى مالية أدوات
خارج الميزانية  

 خاضعة العمومية
 اإلجمالي  االئتمان لمخاطر

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

AAA   إلى 
AA- 6,577,094 9,098 40,972,503 17,665,251 3,839,983 69,063,929 
A+    إلى A- - 1,186,587 82,905 4,628,705 379,942 6,278,139 

BBB   إلى 
BBB-   - 34,824 36,596 80,097,501 11,643,910 91,812,831 
BB+    إلى B- - 72,334 347,624 16,789,594 4,312,169 21,521,721 

 8,021,895 294,151 6,889,727 61,407 64,169 712,441 غير مصنفة
 196,698,515 20,470,155 126,070,778 41,501,035 1,367,012 7,289,535 اإلجمالي 

 

 المقارنة معلومات 21      

 البيانات  عرض  مع  لتتوافق  ةالسابقة  الفتر  /  سنةلل  الموحدة  المالية  البيانات  في  الحسابات  بعض  تصنيف  إعادة  تم 
 السنة  في  الملكية  وحقوق  األرباح  على  تأثير  أي  لها  يكن  لم  هذه  التصنيف  إعادة  فإن  ذلك،  ومع الحاليةللفترة    المالية

 .السابقة الفترة/
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