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

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  

 الصفحات  المحتویات 

 ٥ - ۱ تقریر مراقب الحسابات المستقل 

 ٦ بیان المركز المالي الموحد 

 ۷ بیان الدخل الموحد 

 ۸ الملكیة الموحد بیان التغیرات في حقوق  

 ۹ بیان التدفقات النقدیة الموحد 

 ۷۱ - ۱۰ اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 
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 تقریر مراقب الحسابات المستقل إلى السادة مساھمي 
 بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)  

 الموحدة المالیة   البیانات حول تقریر

 الرأي 

تھ التابعة (معا "المجموعة") تُظھر بصورة ا "البنك") وشرك(  ن البیانات المالیة الموحدة لبنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع)إبرأینا،   
وأداءھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة   2120دیسمبر    31عادلة ومن كافة النواحي الجوھریة المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  

 محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةالموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ، وفقا للمعاییر المحاسبیة المالیة الصادرة عن ھیئة ال
. المعدلة من جانب مصرف قطر المركزي

 قمنا بتدقیق ما یلي

 تتكون البیانات المالیة الموحدة للمجموعة من:
 ؛2021دیسمبر  31بیان المركز المالي الموحد كما في  •
 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ؛ وحد بیان الدخل الم •
 المنتھیة في ذلك التاریخ؛  الموحد للسنةبیان التغیرات في حقوق الملكیة  •
 للسنة المنتھیة بذلك التاریخ؛ و وحد بیان التدفقات النقدیة الم •
 ، والمعلومات التوضیحیة األخرى. للبیانات المالیة الموحدة والتي تشمل موجزاً عن السیاسات المحاسبیة الھامةاإلیضاحات المتممة   •

 أساس الرأي

ً . إن مسؤولیاتنا  للمعاییر الدولیة للتدقیقلقد أجرینا عملیة التدقیق وفقا    مسؤولیات مراقب الحسابات ھذه المعاییر مبینة ضمن قسم  ل  وفقا
 من ھذا التقریر. تدقیق البیانات المالیة الموحدةعن 

ً لتوفیر أساس مناسبةنعتقد أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة و  لرأینا. ا

 االستقاللیة 

نحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر السلوك األخالقي الدولي 
ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملیة التدقیق التي قمنا بھا للبیانات   (متضمنة المعاییر الدولیة لالستقاللیة)  لمحاسبینل

 المھنیین. المالیة الموحدة. وقد استوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لھذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین 
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 منھجنا في التدقیق  
وعلى    وتقییم مخاطر التحریف المادي في البیانات المالیة الموحدة.  األھمیة النسبیةكجزء من تصمیم التدقیق الخاص بنا، قمنا بتحدید  

التي وضعتھا اإلدارة، على سبیل المثال، ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة   االجتھادات الحكمیةوجھ الخصوص، فقد وضعنا في الحسبان  
الجوھریة التي تتضمن وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلیة التي تعتبر غیر مؤكدة بطبیعتھا. وكما ھو متبع في جمیع عملیات  

اخلیة، بما في ذلك من بین أمور أخرى، النظر فیما إذا كان ھناك التدقیق لدینا، تناولنا أیضا مخاطر تجاوز اإلدارة للضوابط الرقابیة الد
 دلیل على التحیز بما یمثل أحد مخاطر التحریف المادي الناتج عن االحتیال.

 لنتمكن من إبداء رأي حول البیانات المالیة الموحدة ككل،  مال التدقیقعأقد صممنا نطاق التدقیق الذي قمنا بھ من أجل أداء ما یكفي من  ل
 التي تعمل فیھا المجموعة.  األنشطةآخذین في االعتبار ھیكل المجموعة والعملیات والضوابط المحاسبیة ومجاالت 

 ر التدقیق الرئیسیة أمو

 أمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت ذات أھمیة كبیرة في أعمال التدقیق التي قمنا بھا على البیانات 
ن،الشأالمالیة الموحدة للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة ككل، وعند صیاغة رأینا في ھذا  

ً  ونحن ال . عن ھذه األمور عند تكوین رأینا عنھا صالً منف نقدم رأیا

 كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق   أمور التدقیق الرئیسیة

 التمویل تسھیالتانخفاض قیمة 

تقدیر من    أفضل  القیمة  انخفاض  اإلدارةتمثل مخصصات   جانب 
عنللخسائر   وخاصة  الناتجة  االئتمان   بتسھیالت  المتعلقة  مخاطر 
الھامة   المحاسبیة  السیاسات  ملخص  في  موضح  ھو  وكما  التمویل.  
 وفقًا  القیمة  انخفاض  خسائر  تحدید  تم  ،الموحدة  المالیة  للبیانات
. 30 رقم  المالي المحاسبي للمعیار

كوفید جائحة  تفشي  أدى  الیقین    19-لقد  عدم  زیادة  بشأنالى 
 مما أدى الى زیادة في   ،اإلفتراضات المتعلقة بالتوقعات اإلقتصادیة

الخسائر   مستوى إلحتساب  المجموعة  قبل  من  المطلوب  التقدیر 
 و مخاطر التدقیق المصاحبة لھا.  اإلتمانیة المتوقعة

ھذا   على  ركزنا  اإلدارة   األمرلقد  ً   تتخذألن  غیر ومعقدة    أحكاما
من مبلغ وتوقیت االعتراف باالنخفاض   یتعلق بكلموضوعیة فیما  
 في القیمة، مثل: 

 .تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان  •

اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس خسائر االئتمان   •
الخسارة   االنتظام ونسبة  احتمالیة عدم  ذلك  بما في  المتوقعة 

 .بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام

تحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المتوقعة لكل نوع   •
 . لمتوقعة ذات الصلةمن المنتجات/ األسواق وخسائر االئتمان ا

تحدید مجموعات الموجودات المماثلة ألغراض قیاس خسائر   •
. االئتمان المتوقعة

تتضمن إجراءات التدقیق الخاصة بنا فیما یتعلق بأمور التدقیق  
 :ما یليالرئیسیة 

حصلنا على فھم لمنھجیة تحدید وحساب مخصص انخفاض  •
من ھذه   عینة، واختبار  3القیمة وذلك لتعرضات المرحلة  

 التعرضات مقابل منھجیة.

والفعالیة   • التصمیم  واختبار  بتقییم  الضبط  قمنا  ألنظمة 
الرئیسیة ذات الصلة المتعلقة بمنح واعتماد    والرقابة الداخلیة

انخفاض    تسھیالت وحساب  القروض  ومراقبة  التمویل 
 .القیمة

قمنا بتقییم مدى مالءمة سیاسة مخصصات انخفاض القیمة   •
 .30الي رقم  للمجموعة وفقًا لمتطلبات المعیار المحاسبي الم

لمراجعة   • مستقل  بشكل  الداخلیین  بخبرائنا  باالستعانة  قمنا 
وضعتھا   التي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  منھجیة  معقولیة 
اإلدارة وقامت بتطبیقھا؛ ویشمل ذلك معاییر مخاطر النموذج 
عدم   بافتراض  الخسارة  ونسبة  االنتظام  عدم  احتمالیة  مثل 

النتظام والمعلومات المستقبلیة االنتظام والتعرض عند عدم ا
وو العالقة  ذي  سیاق    المراحل  تحلیلالترجیح  في  خاصة 

 .وآثارھا و 19-جائحة كوفید

التاریخیة وفحص  فھم  ب  قمنا• البیانات  ودقة  اكتمال  مدى 
 .ر االئتمان المتوقعةوالحالیة المستخدمة لحساب خسائ
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 كیفیة تناولنا ألمور التدقیق الرئیسیة خالل التدقیق   أمور التدقیق الرئیسیة
 تحدید متطلبات االفصاح وفقا للمعاییر المحاسبیة. •

عالوة على ذالك، تعتبر موجودات التمویل و التمویل خارج بیان  
 المالیة.المركز المالي جوھریة ضمن السیاق العام للبیانات 

الخاضعة لمخاطر االئتمان    التمویل  تسھیالتتضمنت    للمجموعة 
باإلضافة إلى  ملیون لایر قطري 39,630بمبلغ  تمویلموجودات 

ملیون لایر قطري   14,356  بمبلغتمویل خارج بیان المركز المالي  
، والتي تعتبر مبلغًا مادیًا كبیرا بالنسبة  2021دیسمبر    31كما في  

) و إیضاح 11كما ھو مبین في إیضاح (  لموجودات البنك اإلجمالیة.
 من البیانات المالیة الموحدة.) 31(

االئتمان    إن مخاطر  وإدارة  االئتمان  بمخاطر  المتعلقة  المعلومات 
 . الموحدة  من البیانات المالیة  5في اإلیضاح رقم  مبینة  للمجموعة  

رقم   إیضاح  كوفید  39یتطرق  تأثیر  الخسائر   19-لتفاصیل  على 
 اإلتمانیة المتوقعة.

من   • عینة  مال  التمویل  تسھیالتاختبرنا  مدى  ئمةلتحدید 
  .تحدید المراحل المختلفةوتطبیق معاییر 

متاحة  • ائتمانیة  مراجعة  أحدث  من  عینات  على  حصلنا 
لقدرة  مناسبین  وتوثیقا  تقییما  تتضمن  أنھا  من  وتحققنا 
المقترض على الوفاء بالتزامات سداد القروض (أصل المبلغ 

 المستمرة. 19-في ضوء جائحة كوفید )لعموالتوالربح وا

تقییم مدى كفایة المخصصات اإلضافیة التي تأخذ باإلعتبار    •
اإلتمانیة   للخسائر  المجموعة   في سیما الالمتوقعة  نموذج 

وباء عن الناجمة االقتصادیة السیناریوھات في التقلبات  ضوء
 .الحكومیة واالستجابات الحالي  19-كوفید

المالیة لتحدید ما إذا قمنا بتقییم مدى كفایة إفصاحات البیانات   •
أحكام و  30رقم    المحاسبةمعاییر   كانت تتوافق مع متطلبات

 تنظیمات مصرف قطر المركزي المعمول بھا. 

 المعلومات األخرى

عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من تقریر مجلس اإلدارة (باستثناء البیانات المالیة    مجلس اإلدارة ھو المسؤول  إن
والتقریر السنوي الكامل الذي نتوقع أن یتوفر لدینا بعد ذلك    ،تاریخ تقریر التدقیق  قبلبھ  الموحدة وتقریر تدقیقنا علیھا)، والتي تم تزویدنا  

 التاریخ. 

 نعبر عن أي شكل من أشكال تأكید النتیجة في ھذا الشأن.  البیانات المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات األخرى، والإن رأینا عن 

بالنظر تنحصر مسؤولیتنا فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القیام بذلك، نقوم   
معلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البیانات المالیة الموحدة أو مع ما حصلنا علیھ من معلومات أثناء عملیة التدقیق، فیما إذا كانت ال

 أو ما قد یشیر إلى وجود تحریف بھا بشكل مادي.

استناداً إلى ما قمنا بھ  وإذا استنتجنا وجود تحریف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مراقب الحسابات، 
. لیس لدینا ما نفصح عنھ في تقریرنا في ھذا الشأن .باإلفصاح عنھا في تقریرنا من أعمال، فإننا مطالبون

عن ذلك إلى المسؤولین   فصاحعلى التقریر السنوي الكامل، فإنھ یتوجب علینا اإل  عند اطالعناوفي حال استنتجنا وجود تحریف مادي  
عن الحوكمة.
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 مسؤولیات اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق بالبیانات المالیة الموحدة

وفقا للمعاییر المحاسبیة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة   العادل لھذه البیانات المالیة الموحدةإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض  
 11قانون الشركات التجاریة القطري رقم  ومتطلبات     المعدلة من جانب مصرف قطر المركزي  والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

، وعن أنظمة الرقابة الداخلیة التي تراھا ضروریة لكي تتمكن من إعداد  المركزيالنصوص المطابقة للوائح مصرف قطر  و  2015لسنة  
 حتیال أو خطأ. بیانات مالیة موحدة خالیة من التحریفات المادیة سواء كانت ناتجة عن ا

تعتبر اإلدارة، عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، مسؤولة عن تقییم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، 
حسب مقتضى الحال، عن األمور المرتبطة باستمراریة المنشأة وعن استخدام أساس االستمراریة المحاسبي ما لم تكن اإلدارة تنوي 

 صفیة المجموعة أو إیقاف أنشطتھا أو ال یوجد أمامھا بدیل واقعي سوى القیام بذلك.  ت

 ویكون المسؤولون على الحوكمة مسؤولین عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 

 لموحدةمسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة ا 

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من أي تحریف مادي، سواء كان ناشئا  
د المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ ال یعد عن احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر مراقب الحسابات الذي یتضمن رأینا. یمثل التأكی

ضماناً بأن التدقیق الذي یتم وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف یكشف دوماً عن أي تحریف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحریف 
على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا من االحتیال أو الخطأ، وتعتبر مادیة إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة،  

 المستخدمون بناًء على ھذه البیانات المالیة الموحدة. 

ما كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، فإننا نمارس األحكام المھنیة ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة التدقیق. ك 
 أننا نقوم بما یلي:

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

، نظراً ألن االحتیال قد ینطوي على التواطؤ أو تزویر أو  خطأالذي ینشأ عن الأعلى من ذلك    یعتبر مادي ناشئ عن االحتیال  
 حذف متعمد أو تحریف أو تجاوز للرقابة الداخلیة. 

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

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

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

إل التدقیق  تقریر  في  االنتباه  بلفت  فإننا مطالبون  مادي،  استنتاج وجود شك  علیھا. وفي حال  الحصول  تم  التي  التدقیق  ىأدلة 
اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة الموحدة، أو إذا كانت اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. إن استنتاجاتنا 
تستند إلى أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق الخاص بنا. ومع ذلك فقد تتسبب أحداث أو ظروف 

 ف المجموعة عن مواصلة أعمالھا كمنشأة مستمرة. مستقبلیة في أن تتوق

وحدة إذا كانت البیانات المالیة المما  ، بما في ذلك اإلفصاحات، ووحدةتقییم العرض الكلي وھیكلة ومحتوى البیانات المالیة الم  •
 تُمثل المعامالت األساسیة واألحداث بطریقة تحقق العرض العادل.

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

مسؤولین عن رأي التدقیق الذي توصلنا إلیھ.   
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5 

 (تتمھ) مسؤولیات مراقب الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة

نقوم بالتواصل مع المسؤولین عن الحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق الذي تم التخطیط لھ واكتشافات إننا  
 الجوھریة، بما في ذلك أي قصور جوھري في الرقابة الداخلیة التي قمنا بتحدیدھا خالل أعمال التدقیق. التدقیق 

غھم بجمیع  كما أننا نقدم للمسؤولین عن الحوكمة بیاناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعاییر األخالقیة المناسبة فیما یتعلق باالستقاللیة، وإبال
التي من المعقول االعتقاد بأنھا تؤثر على استقاللیتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات الوقائیة فیما یتعلق بھذا العالقات وغیرھا من األمور  

 الخصوص.   

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

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

 األخرى والتنظیمیة  القانونیة   المتطلبات عن   تقریر

 ، فإننا نؤكد على:2015) لسنة  11وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم (

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

 تحتفظ بسجالت محاسبیة سلیمة وأن البیانات المالیة تتفق معھا؛ مجموعةأن ال •

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

2015) لسنة  11أیا من أحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم (  قد خالف   بنكأنھ لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن ال •
 . 2021دیسمبر  31المالي كما في  أو مركزه أو نظامھا األساسي بشكل قد یؤثر مادیا على نتائج تشغیلھ

 فرع قطر -عن برایس وترھاوس كوبرز 
 120155سجل ھیئة قطر لألسواق المالیة رقم 

 ولید تھتاموني  
 370سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الدوحة، دولة قطر 
2021فبرایر  __

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

sta
mpe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on

افقة
لمو

عة 
اض
ة خ
مالی
ت ال
بیانا
 ال

زي
مرك
ر ال
 قط
رف
مص



افقة
لمو

ضعة
خا

الیة
الم

بیانات
ال

ركزي
الم

طر
ق ف

صر
م

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

tam
pe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on



 ).م.ق.عش(الدولي اإلسالمي  قطر بنك
دخل الموحد بیان ال  

۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في للسنة المنتھیة  

۷ 

 ٥- ۱تقریر مراقب الحسابات المستقل محدد من صفحة 
 جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۹إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاحات 

 ۱٬۸٤٦٬٤۷٤  ۱٬۸۳٤٬۱۲٥ ۲٥ إیرادات أنشطة التمویل  
 ۳۹٥٬٥٤۱  ۳٥۳٬٥۳٦ ۲٦ صافي إیرادات أنشطة االستثمار 

 ۲٬۲٤۲٬۰۱٥  ۲٬۱۸۷٬٦٦۱ إجمالي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار 

 ۲٦۷٬۹۰۷  ۳۱۷٬۳۰۱ إیرادات رسوم وعموالت 
 ) ٦٥٬۱۹٦(  (٦۷٬۱٤٦) مصروفات رسوم وعموالت 

 ۲۰۲٬۷۱۱  ۲٥۰٬۱٥٥ ۲۷ صافي إیرادات رسوم وعموالت 

 ٤۸٬۱۸۳  ٤۱٬۹۳٦ ۲۸ صافي ربح عملیات النقد األجنبي  
 ) ٤۲٬٦۸۳(   (۲۳٬۱۰٤) ۱۳ الحصة من نتائج االستثمار في شركات زمیلة

 ۲٬٤٥۰٬۲۲٦  ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ یرادات إجمالي اإل

 ) ۱۷۹٬۰۹۹(   (۱۷۰٬۹۰۱) ۲۹ تكالیف الموظفیـن 
 ) ٤۰٬٥٤۸(   (۳٥٬۰۱۰) ۱٦و  ۱٥ استھالك وإطفاء 

 ) ۲۱۲٬٥٤۳(  (۱٥٦٬۸۱٦) مصروفات تمویل 
 ) ۱۲۱٬۱۹۲(   (۱۲۱٬٦۷۳) ۳۰ مصروفات أخرى 

 ) ٥٥۳٬۳۸۲(  (٤۸٤٬٤۰۰) إجمالي المصروفات 

 ٥٬۱٦۳ (۲۸۷)   )٤( ب ٥ انخفاض القیمة من أرصدة مستحقة من البنوك  عكس /)خسائر( صافي
 ) ۱۱٬۱۱۱(   ۱٬۱۷٤ االنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق مالیة  )خسائر( /عكسصافي 

 ) ۱۰۳٬٤۰۱(  - ۱٤ صافي خسائر انخفاض في قیمة استثمارات عقاریة 
 ) ۲۳۱٬۱۷۲(   (۳۷۷٬۲۰۳) ۱۱ صافي خسائر انخفاض القیمة من موجودات التمویل 

-  (٥٤٬۳٤٤) ۱۳ خسائر انخفاض القیمة من االستثمار في شركة زمیلة صافي
انخفاض القیمة من التعرضات خارج بیان المركز  (خسائر) /عكسصافي 

 ) ٥٦٬٤۱٥(   ۱۹٬۸۷۲ ) ٤(ب  ٥ المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان   
 ۱٬٤۹۹٬۹۰۸  ۱٬٥٦۱٬٤٦۰صافي ربح السنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار 

 ) ٥٦۲٬۲۰۰(   (٥٥۸٬۱۱۳) ۲۲ العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار من األرباح 
 ۹۳۷٬۷۰۸  ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ صافي ربح السنة 

 العائد على السھم  
 ۰٫٥٥ ۰٫٥۹ ۳۳ ) لایر قطري للسھم(العائد األساسي والمخفف للسھم 
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 ).م.ق.عش( قطر الدولي اإلسالمي  بنك
 الموحد   الملكیة حقوق في التغیرات بیان

 ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیة

 ٥-۱تقریر مراقب الحسابات المستقل محدد من صفحة 
 جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۹ إلى ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

۸ 

 احتیاطي قانوني  رأس المال  
احتیاطي 
مخاطر 

احتیاطي القیمة  
 العادلة 

احتیاطیات  
 أرباح مدورةأخرى

إجمالي حقوق  
الملكیة العائدة 
 لمساھمي البنك

صكوك مؤھلة  
كأدوات رأس  

 اإلجمالي مال إضافي 
 ألف لایر قطري  قطري ألف لایر  قطري ألف لایر  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاح

  
 ۸٬۳۲۳٬٦۳٦  ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۲۳۱٬۱۸٦ ۱٬٤۳۳٬۱۰۳ ۷۹٬٥٥٤ ۱٬٦٥۱ ۷٥۰٬۸۳۱  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰   ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  ۲۰۲۱ ینایر ۱لرصید في ا

  ۱٬۱۱٦-۱٬۱۱٦ --  ۱٬۱۱٦ ---  حركة احتیاطي القیمة العادلة
 ۱٬۰۰۳٬۳٤۷-۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ -- -- - صافي ربح السنة 

 ۱٬۰۰٤٬٤٦۳-۱٬۰۰٤٬٤٦۳  ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ - ۱٬۱۱٦ -- -إجمالي اإلیرادات والمصروفات المعترف بھا للسنة  
 (٤۹۱٬۹٥۰)- (٤۹۱٬۹٥۰)  (٤۹۱٬۹٥۰) -  -  -  - - )و( ۲۳ أرباح نقدیة موزعة على المساھمین

 -- - (۳٤) ۳٤  -  -  -- صافي الحركة في االحتیاطیات األخرى 

۳۸ المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة و الریاضیة  
- -- -- (۲٥٬۰۸۳) (۲٥٬۰۸۳)-(۲٥٬۰۸۳) 

۲٤ اعتماد أرباح على صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي
- -- --   (۱۰۸٬۲٥٦)

(۱۰۸٬۲٥٦
)  -(۱۰۸٬۲٥٦) 

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

 ۸٬۱٦۰٬۱٥۹ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۰٦۷٬۷۰۹ ۱٬۳٥۱٬۲٦۰ ۷۹٬٥٥۳ ۸٦٦ ٦٦۹٬۹۸۳  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في  الرصید
 ۷۸٥-۷۸٥ -- ۷۸٥ -- - حركة احتیاطي القیمة العادلة

 ۹۳۷٬۷۰۸-۹۳۷٬۷۰۸ ۹۳۷٬۷۰۸ -- -- - صافي ربح السنة 
 ۹۳۸٬٤۹۳-۹۳۸٬٤۹۳ ۹۳۷٬۷۰۸ - ۷۸٥ -- -إجمالي اإلیرادات والمصروفات المعترف بھا للسنة  

 ) ٦٤۳٬۳۱۷(-) ٦٤۳٬۳۱۷( ) ٦٤۳٬۳۱۷(  -  -  -  -  - )و( ۲۳ أرباح نقدیة موزعة على المساھمین
 -- - ) ۱(  ۱  - -  -  - صافي الحركة في االحتیاطیات األخرى 

 ) ۲۳٬٤٤۳(-) ۲۳٬٤٤۳( ) ۲۳٬٤٤۳( -- -- - ۳۸ المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة و الریاضیة  
 ) ۱۰۸٬۲٥٦(-) ۱۰۸٬۲٥٦( ) ۱۰۸٬۲٥٦( -- -- -۲٤ اعتماد أرباح على صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي

 -- - ) ۸۰٬۸٤۸( ۸۰٬۸٤۸ المحول إلى احتیاطي المخاطر 
 ۸٬۳۲۳٬٦۳٦ ۲٬۰۹۲٬٤٥۰ ٦٬۲۳۱٬۱۸٦ ۱٬٤۳۳٬۱۰۳ ۷۹٬٥٥٤ ۱٬٦٥۱ ۷٥۰٬۸۳۱  ۲٬٤٥۲٬۳٦۰ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحد  النقدیة التدفقات بیان

 ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱  في المنتھیة  للسنة

 ٥-۱تقریر مراقب الحسابات المستقل محدد من صفحة 
 جزءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.  ۳۹ إلى ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

۹ 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاحات 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ۹۳۷٬۷۰۸  ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ صافي ربح السنة 

 تعدیالت للبنود التالیة: 
 ۲۳۱٬۱۷۲  ۳۷۷٬۲۰۳ ۱۱ خسائر انخفاض قیمة موجودات تمویل 

 ۱۱٬۱۱۱ (۱٬٦٥۸) خسائر االنخفاض في قیمة استثمارات في أوراق مالیة  /(عكس) صافي
القیمة من التعرضات خارج بیان خسائر االنخفاض   /(عكس) صافي

 ٥٦٬٤۱٥ (۱۹٬۸۷۲) المركز المالي
 ) ٥٬۱٦۳(  ۲۸۷  انخفاض القیمة من أرصدة مستحقة من البنوك  (عكس) /صافي خسائر

 ۱۰۳٬٤۰۱-  یة العقار اتستثماراإلصافي خسائر انخفاض قیمة 
 - ٥٤٬۳٤٤ خسائر انخفاض القیمة من االستثمار في شركة زمیلة صافي
 ) ٥٬۸۰۸(  ۲٬٦۱۱ ۱۳ عند تحویل استثمار في شركات زمیلة  تقییم عمالت أجنبیة (ربح) /خسائر

 ٦۸٬۸۰۷  ٦٤٬۱۸۳ ۱٦، ۱٥، ۱٤ استھالك وإطفاء 
 ) ۳۱٬۳۳۹(  (۲۷٬۸٦۱) ۲٦ استثمارات في أوراق مالیة صافي ربح من بیع 

 ) ۲٬۳۲٥(  (۱٬٦۹۷) ۲٦ إیرادات توزیعات األرباح 
 ٦٬٤٥۰ ٤٬۰۹٦ الصكوك  العالوة على إطفاء

 ٤۲٬٦۸۳  ۲۳٬۱۰٤ ۱۳ الحصة من نتائج شركات زمیلة 
 ۱٤٬٥٥٦  ۹٬٥٤٤ ۲۱ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

 ۱٬٤۲۷٬٦٦۸  ۱٬٤۸۷٬٦۳۱ التغیرات في رأس المال العامل التدفقات النقدیة قبل 

 تغیرات رأس المال العامل: 
 ) ۱۷۷٬٥۹٤( (۱۲۰٬٤۷۱) احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

 ) ٤٥۳٬٥٥۰( (۱٬۹۲۱٬٦۱٥) أرصدة مستحقة من البنوك 
 ) ۳٬۷۳٤٬٥٥۰(  ۳٬۱۰٥٬۸۲۲ موجودات تمویل 
 ) ٥٥٬٥٤٦(  ۱۰٥٬۹۰۸ موجودات أخرى 

 ) ٬۳۲٥۸۸۱( (۳٬۲۰٦٬۹٤۳) أرصدة مستحقة إلى بنوك ومؤسسات مالیة 
 ۱٬٥٦۱٬۲۰۸ (٥٥۷٬۰۱۷) حسابات العمالء الجاریة 

 ) ۲٥٬۸٤۳(  ٥۳٬۸۱۹ مطلوبات أخرى 
(۱٬۰٥۲٬۸٦۷)  )۲٬۳۳۹٬٥۳۲ ( 

 ) ۳٬٥۷٤(  (۲٬٥٥۱) ۲۱ مكافآت مدفوعة لنھایة الخدمة للموظفین 
 ) ۲٬۳٤۳٬۱۰٦( (۱٬۰٥٥٬٤۱۸) صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة التشغیل 

 التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة االستثمار 
 ) ۷۸۳٬۸۰۳( (۲٬۳۱۳٬۰۰۷) شراء استثمارات في أوراق مالیة 

 ۱٬۱۳٦٬۱٦٦ ۹٤۹٬۰٤۷ متحصالت من بیع استثمارات في أوراق مالیة 
 ) ۸٬۰٦۳( (۸٬۸٦٦) ۱٥ شراء موجودات ثابتة 

 ) ۱٦٬٥۲۳( (۲۱٬٤٥۸) ۱٦ شراء موجودات غیر ملموسة 
 ۹۸۰ ۹۸۰ ۱۳ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة

 ۸ ۱۲۹ متحصالت من بیع موجودات ثابتة 
 ) ٤٥٬٦۸٥(- اإلستثمارات في الشركات الزمیلة إضافات على 

 ۲٬۳۲٥ ۱٬٦۹۷ ۲٦ إیرادات توزیعات األرباح 
 ۲۸٥٬٤۰٥ (۱٬۳۹۱٬٤۷۸) من أنشطة االستثمار   ناتجةال /(المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۳٬٥٦۱٬۰٥۲  ۲٬۸٤۸٬٥۳۰ االستثمارالتغیر في حقوق أصحاب حسابات 

 -  ۹۷۳٬۱۲٤ متحصالت من إصدار صكوك تمویل 
 ) ٦۳۳٬۷۲۸( ) ٤۹٦٬٥۰٦( أرباح نقدیة موزعة على المساھمین 

 ) ۱۰۸٬۲٥٦( ) ۱۰۸٬۲٥٦( ۲٤ اعتماد أرباح على صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي 
 ۲٬۸۱۹٬۰٦۸ ۳٬۲۱٦٬۸۹۲ التمویل صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة 

 ۷٦۱٬۳٦۷  ۷٦۹٬۹۹٦في النقد وما في حكمھ  زیادةصافي ال
 ٤٬٦٥۳٬٦۰٥  ٥٬٤۱٤٬۹۷۲ ینایر ۱النقد وما في حكمھ في 

 ٥٬٤۱٤٬۹۷۲  ٦٬۱۸٤٬۹٦۸ ۳٤ دیسمبر  ۳۱النقد وما في حكمھ في 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۰ 

 الرئیسیة الوضع القانوني واألنشطة  ۱

. ویمارس البنك نشاطھ من خالل مركزه ۱۹۹۰لسنة    ٥۲بموجب المرسوم األمیري رقم    )"البنك"(  )ش.م.ق.ع(تأسس بنك قطر الدولي اإلسالمي  
 فرعا محلیا. إن أسھم البنك مدرجة للتداول في بورصة قطر. ۱٥الرئیسي الكائن في شارع حمد الكبیر بالدوحة و

. تشتمل البیانات المالیة الموحدة للبنك للسنة ٦٦٤. وعنوانھ المسجل ھو الدوحة، دولة قطر، صندوق برید  ۱۳۰۲۳إن رقم السجل التجاري للبنك ھو   
 )"المجموعة"(عة ذات الغرض الخاص و یطلق علیھما معا تھ التاباعلى البیانات المالیة للبنك وشرك ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 بلد التأسیس 
 رأس المال 

 ألف لایر قطري
أنشطة األعمال  

 الرئیسیة 
 

 نسبة الملكیة الفعلیة 
۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

شركة صكوك بنك قطر الدولي  
-  إصدار صكوك - جزر كایمان     اإلسالمي المحدودة

 ۱ اإلضافيشركة صكوك رأس المال 
-  إصدار صكوك - جزر كایمان   بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة

 إیضاح: 
بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة    ۱  شركة صكوك رأس المال اإلضافيو    تأسست شركة صكوك بنك قطر الدولي اإلسالمي المحدودة ) ۱(

 مسؤولیة محدودة، وذلك بغرض إصدار صكوك لصالح بنك قطر الدولي اإلسالمي.في جزر الكایمن كشركة معفاة ذات 

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

 .۲۰۲۲  ینایر  ۲٤  وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

 أسس اإلعداد  ۲

 بیان االلتزام  )أ(

للمؤسسات المالیة االسالمیة كما    والمراجعةالتي اصدرت من ھیئة المحاسبة   (FAS) "وفقا "لمعیار المحاسبة المالیة  الموحدةالمالیة    بیاناتاعداد ال   تم
(تاریخ التنفیذ) الذي    ۲۰۲۰أبریل    ۲۹بتاریخ    ۱۳/۲۰۲۰اعتمدت المجموعة تعمیم مصرف قطر المركزي رقم.  .  تعدلت من مصرف قطر المركزي

انخفاض القیمة وخسائر االئتمان  "  ۳۰  ورقم  ""االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة  ۳۳المالیة رقم  یعدل متطلبات معیار المحاسبة  
) التفاقیات إعادة الشراء وإلنخفاض قیمة استثمارات  IFRSویتطلب من البنوك اتباع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (،  " وااللتزامات المرھقة

، قامت المجموعة بتطبیق التعمیم اعتباًرا من تاریخ السریان وتمحقوق   تطبیق   الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة. وفقًا لذلك 
المجموعة قبل  بأثر مستقبلي من  المحاسبیة  السیاسات  المحاسبة  .  التغییرات على  ذالك، أصدرت ھیئة  الى  الم  والمراجعةباإلضافة  الیةللمؤسسات 

. لم یقم مصرف قطر المركزي بإصدار تعلیمات للبنوك  ۲۰۲۱ینایر    ۱و یسري ھذا المعیار اعتبارا من    ۳۲معیار المحاسبة المالیة رقم    االسالمیة 
فصارح إلإرجع  . المجموعة تنتظر تعلیمات صادرة عن مصرف قطر المركزي بھذا الشأن " ۳۲اإلسالمیة في قطر لتطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  

صادرةوبالنسبة لألمور غیر المشمولة بمعاییر المحاسبة المالیة، تستخدم المجموعة توجیھات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة ال  )".ه(أ  ۳
 عن مجلس معاییر المحاسبة الدولي.  

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

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

 أساس القیاس  )ب(

القیمة العادلة من تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء االستثمارات في أوراق مالیة المصنفة على أنھا استثمارات ب
 بیان الدخل. خالل حقوق الملكیة واستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  )ج(

. وفیما عدا ما تم اإلشارة إلیھ بخالف ذلك، تم تقریب مجموعةتعرض البیانات المالیة الموحدة بالریال القطري، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض ل
 البیانات المالیة المعروضة بالریال القطري إلى أقرب ألف لایر قطري. 

 استخدام التقدیرات واألحكام  )د(

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

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

ھامة التى تتضمن افتراضات وأحكام جوھریة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا األثر األھم على  یتم االفصاح عن المعلومات حول المجاالت ال
 . ٦رقم  ضاحیالمبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة في اإل 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۱ 

أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

بشكل ثابت من   تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في ھذه البیانات المالیة الموحدة، وقد تم تطبیقھا
 . )هأ( ۳ثر المعاییر المذكورة في إیضاح أ قبل المجموعة باستثناء 

 أساس توحید البیانات المالیة  )أ(

 الخاص الشركة ذات الغرض  ) ۱(

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

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

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

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

المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص، وبالتالي قد تتع  تمتلك المجموعة صالحیات اتخاذ قرار  • رض لمخاطر  الحصول على غالبیة 
 عرضیة ناتجة عن أنشطة الشركة ذات الغرض الخاص؛

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

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

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

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

 والشركة ذات الغرض الخاص. 

 االستثمار في شركات زمیلة  )ب(

بأنھ القدرة على المشاركة في القرارات المالیة    جوھري. ویعرف التأثیر الجوھري  الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة فیھا تأثیر
 والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، لكن دون سیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات. 

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

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

 التي یتم تحدیدھا عند االستحواذ.  )النخفاض القیمة المتراكمة

ف بالتغیرات  یتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ على الشركات الزمیلة في بیان الدخل الموحد بینما یتم االعترا 
ة. تتم تسویة التغیرات المتراكمة الالحقة لالستحواذ في مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار.  في حصتھا من االحتیاطي الالحقة لالستحواذ في حقوق الملكی 

ر عندما تتساوى حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة مع مساھمتھا في الشركة الزمیلة أو تزید عنھا، بما في ذلك أی ذمم مدینة أخرى غی
 افیة إال إذا أبرمت المجموعة إتفاقا قانونیا أو قامت بسداد دفعات نیابة عن الشركة الزمیلة. مضمونة، فإن المجموعة ال تعترف بأیة خسائر إض

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

 الموحد.

اتجةسارة النیتم استبعاد األرباح من المعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد مساھمة المجموعة في الشركات الزمیلة. كما یتم استبعاد الخ 
لیة الموحدة،  من التعامالت بین المجموعة وشركاتھ الزمیلة، إال اذا كانت تلك المعاملة تقدم دلیال على انخفاض قیمة أصل محول.إلعداد البیانات الما

ائر المخففة للتعدیالت  یتم استخدام سیاسات محاسبیة مشابھة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف. یتم االعتراف باألرباح أو الخس
 الدخل الموحد.  انیفي االستثمار في الشركات الزمیلة وذلك في ب
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۲ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 )تتمة(االستثمار في شركات زمیلة  )ب(

أشھر،   ثالثة  من  بأكثر  الموحد  المالي  المركز  انیب  خیتار  سبقی  ال  خیتار   حتى  ةیالمال  اناتیالب  على  لةینتائج الشركات الزمتستند حصة المجموعة في  
تغللمجموعة  ةیالمحاسب  اساتی الس  مع  لتتفق  تعدیلھا  وتم تم  الزم  ةیالمحاسب  اساتیالس   ریی.  توافقھا مع    ایمتى كان ذلك ضرور  لةیللشركات  لضمان 
 التي تتبعھا المجموعة.  اساتیالس

العادلة. ویتم االعتراف في    مةیستثمار بالقاال   من  بھا   المحتفظ  بالحصة  واالعتراف  اس یبق المجموعة تقوم  لة،یالزم الشركة على  الھام  ریعند فقدان التأث
والمتحصالت من استبعاد   ةی العادلة للحصة المتبق  مةیالھام والق  ریعند فقدان التأث  لةیللشركة الزم  ةی الدفتر  مةی الق  نیبیان الدخل الموحد بأي فروقات ب 

 االستثمار.

 العمالت األجنبیة  )ج(

 معامالت وأرصدة بالعمالت األجنبیة 

 ذی تنف  خیتار  فى  السائدة  الصرف  أسعار  أساس  على  ةیفیالوظ   العملة  إلى  ةیأجنب   بعملة  سدادا  تتطلب  التي  تلك  أو  ة ی تتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنب
 .المعاملة

ك لذ   في  دةلسائا   رفلصا  رسعاأ باستخدام  الوظیفیة  لعملةا   لیإ  ریرلتقا  یخرتا  في  ألجنبیةا  تبالعمال  لمسجلةا  یةد لنقا  تبا ولط لموا  وداتجولمتتم ترجمة ا 
 بسعر   الوظیفیة  العملة  إلى  وذلك  العادلة  بالقیمة  قیاسھا  یتم  والتي  األجنبیة  بالعمالت  المقومة  النقدیة  غیر  والمطلوبات  الموجودات  ترجمة  یتم.  التاریخ

التاریخیة  بالتكلفة  قیاسھا  یتم  التي  النقدیة  غیر  والمطلوبات  الموجودات  ترجمة  تتم  كما.  العادلة  القیمة  تحدید  فیھ   تم  الذي  التاریخ  في  السائد  الصرف
 .المعاملة تاریخ في الصرف سعر باستخدام  وذلك أجنبیة بعملة

والناشئة عن التحویل باستخدام أسعار صرف الموجودات    ةی الناتجة عن سداد المعامالت بالعمالت األجنب ةیإدراج فروقات صرف العمالت األجنب  تمی
 .الموحد الدخل انیب في السنة ةینھا  في السائدة ةیوالمطلوبات المال

الزمتتم ترجمة   الشركات   أو  األرباح  ترجمة  تمی  كما.  ر یالتقر  خیتار  في  السائدة  الصرف  بأسعار  القطري  الریال  إلى  ةیاألجنب  لةیاالستثمارات في 
في بند أرباح / خسائر   لةیستثمارات في الشركات الزماال  لیتحو  فروق  خسائر  لیتسج   تمی.   للسنة  الصرف  أسعار  متوسط  باستخدام  للسنة  الخسائر

 .الموحد الدخل انیب ضمن ةی أجنب عمالت مییتق

 استثمارات في أوراق مالیة  )د(

 .األخرى واالستثمارات ةیالملك حقوق  وفئة نیالد فئة أدوات في  استثمارات على ةیتشتمل االستثمارات في أوراق مال

 التصنیف ) ۱(

فئة حقوق   إن أدوات فئة الدین ھي فئة من االستثمارات، وبموجبھا ینشأ عن ھیكل المعاملة التزامات نقدیة أو غیر نقدیة. االستثمارات في أدوات من
ة، بما في ذلك  الملكیة ھي استثمارات تشیر إلى وجود فائدة متبقیة في موجودات المنشأة، بعد خصم كافة المطلوبات واألرصدة المشابھة لحقوق الملكی

. بینما تمثل    ۳۳ي رقم  معیار المحاسبالأدوات حقوق الملكیة العادیة وتلك األدوات األخرى المنظمة والمصنفة كأدوات حقوق ملكیة وفقًا لمتطلبات  
 الملكیة.أدوات االستثمار األخرى أدوات االستثمار التي ال تستوفي تعریف فئة أدوات من فئة الدین أو أدوات من فئة حقوق 

 التكلفة المطفأة 

 یتم قیاس أدوات االستثمار بالتكلفة المطفأة في حال توافر الشرطین التالیین: 

ىیتم االحتفاظ باالستثمار بموجب نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بھذه االستثمارات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة المتوقعة حت .أ
 استحقاق األداة؛ و 

 ار إما أداة فئة الدین أو أداة استثمارات أخرى والتي تتمتع بعائد فعلي معقول قابل للتحدید.یمثل االستثم .ب

 القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 یتم قیاس االستثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في حال استیفاء الشروط التالیة: 

 تحصیل التدفقات النقدیة المتوقعة وبیع االستثمارات؛ و  عدم أعمال یھدف إلى تحقیقأن یتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج  .أ
 یمثل االستثمار أداة فئة الدین غیر النقدیة أو أداة استثمارات أخرى تتمتع بعائد فعلي معقول قابل للتحدید. .ب

 . دخل الموحدالعادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الیتم تصنیف أي أدوات استثمار أخرى غیر مصنفة وفقًا للتكلفة أو القیمة 

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

sta
mpe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on

افقة
لمو

عة 
اض
ة خ
مالی
ت ال
بیانا
 ال

زي
مرك
ر ال
 قط
رف
مص



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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۳ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 (تتمھ)  استثمارات في أوراق مالیة )د(

 )تتمھ( القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

خالل  من  العادلة  مةیبالق  تصنیفھا  تمی  ال  التي  ةیالملك   حقوق  أدوات  بعض  فی لتصن  لإللغاء  قابل  ریغ  اریعند االعتراف األولي، تقوم المجموعة باخت
  .ةیالعادلة من خالل حقوق الملك مةیكاستثمارات بالق فھایتصن تمی مركز المالي لال انیب

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

حتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج العمل "اآلخر"  من ذلك (على سبیل المثال، یتم اال 
عند تحدید نموذج العمل لمجموعة من الموجودات   مجموعةنظر فیھا التویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تشتمل العوامل التي  

كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات وكیفیة تقییم أداء األصل وإبالغھ إلى موظفي اإلدارة العلیا وكیفیة تقییم    على الخبرة السابقة حول
بالنسبة لالستثمارات ھو فقط لتحصیل التدفقات النقدیة    مجموعةالمخاطر وإدارتھا وكیفیة تعویض المدراء. على سبیل المثال، نموذج العمل لدى ال

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

 االعتراف وإلغاء االعتراف  ) ۲(

خ یالتار  ھذا  في  األصل،   عیب  أو  شراء  على  المجموعة  ھی ف  تعاقدت  الذي  خیالتار:  أي  المتاجرة،   خیتار  في  المالیة  األوراق   في  باالستثمارات  االعتراف  تمی
 استالم  في   الحقوق  انتھاء   عند  المالیة   األوراق   في  باالستثمارات  االعتراف  إلغاء   تم ی.  لألداة  ةیالتعاقد   األحكام  في  طرفا  المجموعة  ھ یف  تصبح  الذي

 . ةی الملك وعوائد مخاطر عیجم من ریكب  جزء لیبتحو  المجموعة تقوم عندما أو ةیالمال  الموجودات من ةیالنقد  التدفقات

 القیاس  ) ۳(

 القیاس األولي  
استثمارات   على  االستحواذ  في  تكبدھا   تمی   التي  المعاملة  تكلفة  باستثناء  ، المعاملة   تكلفة  ھایإل  مضافا  العادلة  مةیبالق  ةی المال  لالستثمارات  األولي   اس یالق  تمی

 . الموحد الدخل انیب  على لھایتحم تمی والتي الدخل انیب خالل من العادلة مةیبالق

 القیاس الالحق 
 الناتجة  الخسائر أو باألرباح االعتراف تمیو المالي المركز خیتار في العادلة مةیبالق اسھایق إعادة تمی الدخل انیب خالل من العادلة مةیاالستثمارات بالق

الفعلي   الربح  معدل  قةیطر  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  المصنفة  االستثمارات  تقاس.  ھایف  تنشأ  التي  الفترة  في  الموحد  الدخل  انیب  في  اسیالق  إعادة  عن
خسارة   أو  االعتراف  إلغاء  من  والناشئة  اإلطفاء  ةیعمل  عن  الناشئة  الخسائر   أو  األرباح  عی بجم  االعتراف  تمی .  مةیالق  في  االنخفاض  خسارة  ناقصا

 . الموحد الدخل انیب في  وذلك االستثمارات مةیق في االنخفاض

الناشئة   الخسارة  أو   بالربح  االعتراف  تمیو   المالي  المركز  خیتار  في   العادلة  مةیبالق   وذلك   ةی الملك  حقوق   خالل  من  العادلة  مة ییعاد قیاس االستثمارات بالق
 حقوق  ضمن منفصل بشكل العادلة مةیالق اطيیاحت في عرضھا تمیو الموحد  الملكیة حقوق في التغیرات انیب في  لالستثمارات العادلة مةیالق رییتغ من

الخسارة   أو  الربح  تحویل  یتم  ة، یالملك  حقوق  خالل  من  العادلة  مةیبالق  المصنفة   االستثمارات  استبعاد  أو  لیتحص  أو  مةیالق  انخفاض  أو  عیب  وعند.  الملكیة
 ، إال في حالة أدوات من فئة حقوق الملكیة، الموحد  الدخل  انیب  إلى  وذلك  الموحد  الملكیة  حقوق  في  التغیرات  انیب  في  سابقا  بھا  المعترف  المتراكمة

 اإلستثمارات. حیث یتم اإلعتراف بھذا الفرق في بیان التغیرات في حقوق الملكیة  ولیس في بیان المركز المالي في حال إلغاء ھذه 

العادلة على أساس    مةیموثوق بھ للق  اسیمنھا اشتقاق ق  مكنیلھا سعر مدرج بالسوق أو أي طرق مناسبة أخرى    سی یتم تسجیل االستثمارات، التي ل
 .)إن وجدت( مةیمستمر، وذلك بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في الق
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱٤ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 استثمارات في أوراق مالیة (تتمھ)  )د(

 (تتمھ) القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

 مبادئ القیاس  ) ٤(

 قیاس التكلفة المطفأة 
بھ األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف األولي مخصوما منھ مدفوعات السداد    قاسیالتكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي ھو المبلغ الذي  

مبلغ االستحقاق  المبلغ األولي المعترف بھ و  نیمعدل الربح الفعلي ألي فرق ب قةیأو مخصوما منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طر ھ یمضافا إل ةیاألصل 
الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً متمماَ    عیاحتساب معدل الربح الفعلي جم  تضمنی. كما  مةیلخسارة االنخفاض في الق  ضی ناقصا أي تخف

 لمعدل الربح الفعلي. 

 قیاس القیمة العادلة 
بحتة ضمن األنشطة    ةیوراغبین في معاملة تجار  نیمطلع  )بائع ومشتري(  نیطرف  نیبھ مبادلة أصل أو سداد التزام ب  مكنیالعادلة ھي المبلغ الذي    مةیالق

بقةیاد یاالعت المجموعة  لتلك األداة في تار  مةی الق   اسی. وتقوم  السوق  باستخدام سعرعرض  المدرجة  انیب  في  األعمال  ختام  خیالعادلة لالستثمارات 
ةیالسوق   مةیالق  االعتبار  في  األخذ  بعد  العادلة  مةیللق   معقول  ریتقد  دیبتحد  المجموعة  تقوم  المدرجة،   ریستثمارات غلال  بالنسبة  أما.  الموحد  المالي  المركز

ة یالمستقبل ةیالنقد  التدفقات  خصم بواسطة النقد حكم  في  ما  بنود  می ق  دیبتحد المجموعة  وتقوم  ةیالمستقبل  ةیالنقد   التدفقات  میی لتق وفقا  أو مماثلة  أخرى ألداة
 . المتماثلة المخاطر خصائص ذات للعقود ةیالحال  الربح معدالت باستخدام

 موجودات تمویل  )ھـ(

المقدم   لی. تتضمن ھذه الموجودات التمودی تقدمھ المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحد  عةیوفقا ألحكام الشر  لیعلى تمو  لیتشتمل موجودات التمو
إثبات موجودات    تم یاإلسالمي األخرى.    لیواالستصناع وطرق التمو  كیبالتمل   ةیمن  خالل المرابحة والمضاربة والمشاركة والمساومة واإلجارة منتھ 

 .)إن وجدت( مةیبتكلفتھا المطفأة ناقصا مخصصات خسائر االنخفاض في الق لیالتمو

 المرابحة والمساومة 
التي(شراء السلعة    قیمعامالت المرابحة والمساومة عن طر  بیبشروط مؤجلة. تقوم المجموعة بترت  عاتیھي مب   نةیذمم المرابحة والمساومة المد

في أقساط من جانب    )التكلفة زائد ھامش الربح(  عی سداد سعر الب  تمیبھامش ربح على التكلفة.   )دیالمستف(إلى المرابح   عھایوب  )المرابحةتمثل موضوع  
 إن(  مةیبالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في الق  نةیإثبات ذمم المرابحة المد   تمی.  ھایمتفق عل  ةیالمرابح على مدى فترة زمن

في  الدخول  وعدم  بالمرابحة  عیالب   في  بوعده  الشراء  أمر  ُمصدر  إلزام  قاعدة  قی بتطب  البنك  قومی  المركزي،   قطر  مصرف  ماتیبناًء على تعل  .)وجدت
 .بالمواصفات وفائھا حالة في البضائع  بقبول الشراء أمر  ُمصدر ھایف تعھدی  ال مرابحة معاملة یأ

 المضاربة والمشاركة  
االعتراف بھذه    تمیالمجموعة برأس المال في المضاربة وبرأس المال والعمل في المشاركة.    ھایالمضاربة والمشاركة ھي شراكات تساھم ف  لیتمو

 . )إن وجد( مةی العادلة للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في الق مةیالعقود بالق

 لیك اإلجارة المنتھیة بالتم
 مةیوھي تشكل الق(  ھیربح متفق عل  ھایلالصل بالتكلفة مضافا إل   ةیالشراء واإلجارة الفور  كونیعندما    لیالتمو  اكلیمن ھ  نةیتنشأ ذمم اإلجارة المد

بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات   نةی بالتملیك المد ةی ذمم اإلجارة المنتھ لیتسج تمیسداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة،  تمی. )مجملھا في العادلة
 .)إن وجد( مةیومخصص خسارة االنخفاض في الق )وھي تشكل التكلفة المطفأة في مجملھا(اإلجارة ناقصا اإلیرادات  المؤجلة 

 االستصناع 
أو اقتناء منتج استنادا    عی وتقوم بمزاولة تصن  )المشتري(مع "المستصنع"    )البائع(المجموعة بصفتھا "الصانع"    ھیتتصرف ف  عیاالستصناع ھو عقد ب

 . ھیإلى المواصفات المستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عل

 الوكالة 
الستثمار أموال    )لیالوك(الطرف األخر    نییبتع   )الموكل(  لیالتمو  وفریوھو الذي    ن، یأحد الطرف   قومی.  نیطرف  نیوكالة ب  ةی تمثل عقود الوكالة اتفاق

عائدا متوقعا للموكل. یتم االعتراف بعقود    قدمیالعقد وھو    عةیاألموال استنادا إلى طب  لیالوك  ستخدمی.  ةیاإلسالم  عةیالموكل في معاملة تلتزم بالشر
الوكالة بالتكلفة المطفأة. 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱٥ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى )و(

 االعتراف والقیاس األولي  ) ۱(

والمؤسسات   البنوك  حسابات  وأرصدة  ةی الجار  العمالء  وحسابات   لیالتموتقوم المجموعة مبدئیا باالعتراف باألرصدة المستحقة من البنوك وموجودات  
 ةی المال  والمطلوبات  الموجودات  عی بجم  االعتراف  یتم.  ھیف   تنشأ  الذي  خ یالتار  في  االخرى  والمطلوبات  الموجودات  وبعض  لی التمو  وصكوك  ةیالمال
 . لألداة ةیالتعاقد  األحكام في طرفا المجموعة ھیف  تصبح الذي خیالتار وھو السداد خیتار في ایمبدئ

فی الدخل، یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا تكال  انیالعادلة من خالل ب  مة یبالنسبة للبند غیر المسجل بالق
 . إصداره أو علیھ االستحواذ إلى  مباشرة بصورة تنسب  التي المعاملة

ً   األخرى  ةیالمال   والمطلوبات  الموجودات  تقاس  األولي،   اسیبعد الق تم   میق  أي  استبعاد  بعد  الفعلي  الربح  معدل  قةیطر  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقا
 . مةیالق  انخفاض ومخصص شطبھا

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ) ۲(

المالي   األصل  لیبتحو  امھایق  عند  أو  المالي  األصل  من  ةیالنقد   التدفقات  في  ةی االعتراف باألصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدتقوم المجموعة بإلغاء  
 مخاطر  من  رایكب  جزءا   تحول  وال  المجموعة   ھایف   تحتفظ  ال   التي  الحالة  في  أو   المالي  األصل  ة یملك  وعوائد  مخاطر  عی جم  لیتحو   ھایف   تمی   معاملة  في

   .المالي االصل على طرةیبالس  تحتفظ ال أنھا كما ةیالملك وعوائد

إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة   تمیالمحولة والتي تتأھل إللغاء االعتراف بھا والتي    ةیاالعتراف بأي منفعة في الموجودات المال  تمی
أو(لألصل   ةیالدفتر مةیالق نی االعتراف بالفرق ب  تمی المركز المالي الموحد. عند إلغاء االعتراف بأصل مالي،  انیكأصل أو التزام مالي منفصل في ب

 ) تحملھ  تمی دیجد مطلوب  أي  ناقصا   ھیعل   الحصول  تمی   دیمتضمنا أي أصل جد(والمقابل المستلم    )المخصصة لجزء من األصل المحول ةیالدفتر  مةیالق
 الدخل الموحد.  انیفي ب

 المخاطر من ریكب بجزء أو عیبجم إما تحتفظ ولكنھا المالي مركزھا انیب في بھا معترف موجودات لیبتحو تقوم ثیتدخل المجموعة في معامالت بح
 .المحولة  بالموجودات  االعتراف  إلغاء  تمی  ال  والعوائد،   المخاطر  من  ری كب   بجزء  أو  عی بجم  االحتفاظ   حالة  وفي.  منھا  لجزء   أو  ةیالمال  للموجودات  والعوائد

على  طرةی األصل المالي وتحتفظ بالس  ةیمن مخاطر وعوائد ملك  ریأو جزء كب  عی جم  لیالمجموعة وال تقوم بتحو  ھایفي المعامالت التي ال تحتفظ ف  
االصل  مةیفي ق  راتیإلى التغ  ھیبالقدر الذي تتعرض ف   دھای تحد  تمیاألصل، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل إلى حد مشاركتھا المستمرة والتي  

 المحول. 

إلغاء   رییمعا  حققی  عندما  المالي  باألصل  االعتراف  إلغاء  تمیفي بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة األصل المالي المحول مقابل رسوم.  
)التزام(افیة  أو أقل من ك  )أصل(االعتراف باألصل أو االلتزام في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافیة    تمیاالعتراف.  

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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱٦ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى  )و(

 ) تتمة(إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ) ۲(

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

 إلى إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة: 

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

بالضمانات   تقدمھا المجموعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء االعتیادیة ومعامالت    )األسھم والسندات(ال یتم إلغاء االعتراف  األوراق    تمویلالتي 
اء االعتراف لم  ألن المجموعة تحتفظ بكافة المخاطر والعوائد على أساس سعر إعادة الشراء المحدد مسبقًا، وبالتالي فإن معاییر إلغ  تمویلوال  ةالمالی

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

 .)أي: عند تنفیذ أو إلغاء أو انقضاء االلتزام الوارد بالعقد (تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالتمویالت عندما یتم إطفاؤھا 

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

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

یزات التحویل األصلي. باإلضافة إلى ذلك، یتم أخذ العوامل النوعیة األخرى، مثل العملة التي یتم تقویم األداة بھا والتغیرات في نوع معدل الربح وم
فاء، فإن أي تكالیف أو رسوم  الجدیدة المرفقة باألداة والتغیرات في التعھدات. وفي حالة احتساب تبادل ألدوات الدین أو تعدیل الشروط باعتبارھا إط

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

 التقاص  ) ۳(

ا المدرجة  یتم إجراء التقاص بین الموجودات والمطلوبات المالیة  عندما ینشأ حق قانوني أو دیني نافذ یوجب إجراء التقاص بین المبالغ المعترف بھ
 وتعتزم المجموعة إما التسویة على أساس الصافي، أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 

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

دخل: تعترف المجموعة بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان ال

الموجودات المالیة التي تعد أدوات دین؛  •
 عقود الضمانات المالیة المصدرة؛ و  •
 إجمالي ارتباطات التمویالت المصدرة.  •

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

 لتقریر؛ واستثمارات أوراق الدین التي یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ ا •
 أدوات مالیة أخرى لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل جوھري منذ االعتراف األولي بھا.  •

شھرا ھي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث عدم االنتظام باألداة المالیة المحتملة في   ۱۲تعد خسائر االئتمان المتوقعة لفترة  
 تقریر.شھرا بعد تاریخ ال ۱۲غضون 

 المتوقعة  اإلتمانیة الخسائر قیاس

 خسائر االئتمان المتوقعة ھي التقدیر القائم على الوزن المرجح الحتماالت خسائر االئتمان. وھي تقاس على النحو التالي:

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

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

المسحوبة: • التمویالت غیر  للمجموعة في حالة سحب    التزامات  المستحقة  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  بین  للفرق  الحالیة  القیمة  باعتبارھا 
 تي تتوقع المجموعة استالمھا؛ و االلتزام والتدفقات النقدیة ال

 المدفوعات المتوقعة لتعویض حاملھا ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا. عقود الضمانات المالیة:•
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۷ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

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

 إعادة ھیكلة الموجودات المالیة 

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

التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل یتم   نفإینتج عن إعادة الھیكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي،  لمإذا  •
 إدراجھا في حساب العجز النقدي من األصل الحالي؛  

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

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

 موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة

. یعد األصل المالي  في تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة
 أكثر یكون لھ أثر مجحف على التدفقات النقدیة التقدیریة المقدرة لألصل المالي. "منخفض القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث واحد أو 

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القیمة االئتمانیة البیانات التالیة القابلة للمالحظة: 
 الصعوبات المالیة الھامة التي یعاني منھا المدین أو الجھة المصدرة؛ •
 أو واقعة التأخر في السداد؛ مخالفة العقد، مثل العجز •
 إعادة ھیكلة موجودات التمویل من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فیھا بخالف ذلك؛ •
 یصبح من المحتمل أن یقوم المدین بإشھار إفالسھ أو إعادة الھیكلة المالیة؛ أو  •
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتیجة الصعوبات المالیة. •

الموجودات والمطلوبات المالیةتعدیل  )ح(

 الموجودات المالیة تعدیل 
دفقات النقدیة  إذا تم تعدیل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألصل المعدل مختلفة بشكل أساسي. في حال كانت الت

ھذه الحالة، یتم إلغاء  مختلفة بشكل أساسي، یتم عندھا اعتبار الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي على أنھا منتھیة. وفي  
. وبالتالي یعتبر یتم إعادة احتسابھ  فعلي لألصلالربح  الاالعتراف باألصل المالي األصلي ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة، ومعدل  

د ما إذا حدثت زیادة جوھریة في تاریخ إعادة التفاوض ھو تاریخ االعتراف األولي لغرض احتساب االنخفاض في القیمة، بما في ذلك لغرض تحدی
 مخاطر االئتمان. 

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

الصعوبات المالیة    بببالمبلغ الناتج عن تعدیل القیمة الدفتریة االجمالیة كأرباح أو خسارة تعدیل في بیان الدخل الموحد. إذا تم تنفیذ مثل ھذا التعدیل بس
 مع خسائر انخفاض القیمة. وفي حاالت أخرى، یتم عرضھا كصافي إیراد من أنشطة التمویل. ، فسیتم عرض الربح أو الخسارة  دینللم

 المطلوبات المالیة تعدیل 
أساسي. في  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وتكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل  

ریة لاللتزام المالي  الحالة، یتم االعتراف بالتزام مالي جدید استنادا إلى الشروط المعدلة وذلك بالقیمة العادلة. ویتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتھذه  
 المطفأ وااللتزام المالي الجدید بشروط معدلة وذلك في بیان الدخل الموحد. 

 النقد وما في حكمھ  )ط(

ي حكمھ أوراقا نقدیة وعمالت معدنیة بالصندوق وأرصدة محتفظ بھا لدى مصرف قطر المركزي وموجودات مالیة عالیة السیولة  یتضمن النقد وما ف
ستخدامھا  ذات فترات استحقاق أصلیة لثالثة شھور أو أقل من تاریخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غیر ھامة من التغیرات في قیمتھا العادلة ویتم ا

 موعة في إدارة ارتباطاتھا قصیرة األجل. من جانب المج

 یتم إدراج النقد وما في حكمھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي الموحد. 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۸ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 أدوات إدارة المخاطر  )ي (

بیع العمالت من   /الصرف األجنبي، بما في ذلك وعد لشراءتدخل المجموعة في أدوات المشتقات المالیة اإلسالمیة إلدارة التعرض لمخاطر سعر  
 جانب واحد.ویتم تحویل ھذه المعامالت وفقا ألسعار الصرف السائدة. 

 االستثمارات العقاریة  )ك(

 للمقابل  لةدلعاا  لقیمةا  أو  وعفدلم ا  دللمعاا  ديلنقا  لمبلغ ا   كلذ   في  بما  بالتکلفة  للما ا  رأس  لزیادة  أو  لإلیجار  بھا  ظ لمحتف ا  یةرلعقاا  رات الستثماا  سقیا  میت
ستثمارات العقاریة على مدى العمر اال  لتكلفة  منھجي  بشكل  االستھالك  تخصیص  یتم.  ءإلنشاا  أو  االقتناء  عند  ما  أصل  القتناء  المدفوع  اآلخر  النقدي

 االنخفاض في القیمة. اإلنتاجي. ویتم قیاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم وخسائر 

تثمار العقاري في  سیتم إضافة النفقات الرئیسیة التي تتكبدھا المنشأة والمتعلقة باإلضافات والتحسینات بعد االستحواذ علیھا  إلى القیمة الدفتریة لالس  
من االستثمار العقاري. ومع   مجموعةالمستقبلیة للأن تزید ھذه النفقات من المنافع االقتصادیة  مجموعةتوقع التبیان المركز المالي الموحد، بشرط أن 

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

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

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

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة للفترات الحالیة والمقارنة ھي كاآلتي: 
سنة 

 ۲۰ المباني 
- ٥  تجھیزات و تركیبات

۷    

 كان ذلك مناسبا.یتم إعادة تقییم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا بشكل مستقبلي متى 

 یتم تحمیل مصروفات اإلصالح والصیانة في بیان الدخل عند تكبدھا.  

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

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

 الموجودات الثابتة  )ل(

 االعتراف والقیاس  ) ۱(

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

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

  وضعت فیھا الموجودات إلى طبیعتھا ورسملة تكالیف التمویالت.
 لصلة.یتم رسملة البرامج المشتراة التي تعتبر جزءا ال یتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من المعدات ذات ا

من الموجودات    )عناصر أساسیة(في حال تضمن أحد بنود الموجودات الثابتة عناصر أساسیة لھا أعمار إنتاجیة مختلفة، یجب تسجیلھا كبنود منفصلة  
 الثابتة. 

القیمة الدفتریة لھذا البند من الموجودات  یتم تحدید أي ربح أو خسارة من استبعاد بند من بنود الموجودات الثابتة بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع  
 الثابتة، ویتم االعتراف بذلك في إیرادات أخرى/ مصروفات أخرى في بیان الدخل الموحد. 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۱۹ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 ) تتمة(الموجودات الثابتة  )ل(

 التكالیف الالحقة  ) ۲(

الموجودات الثابتة بالقیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة  یتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد عناصر  
یتم   تم استبدالھ.  الذي  للجزء  الدفتریة  بالقیمة  إلغاء االعتراف  یتم  بھا.  تكلفتھ بصورة موثوق  قیاس  للمجموعة وإمكانیة  العنصر  االعتراف  في ذلك 

 یومیة للموجودات الثابتة في بیان الدخل الموحد عند تكبدھا. بتكالیف الصیانة ال 

الثابتة نظرا  یتم االعتراف باالستھالك في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بنود الموجودات  
االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل، على أساس تكلفة األصل ناقصا قیمتھ المتبقیة  ألن ذلك یعكس بشكل وثیق النمط المتوقع الستنفاد المنافع 

 المقدرة. وال یتم حساب استھالك لألراضي واألعمال قید التنفیذ. 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة: 
سنوات

 ۲۰ المباني 
 ٥-۳ المعلومات معدات تقنیة 

 ۷-٥ تجھیزات وتركیبات 
 ٥ مركبات

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

 یتم تحمیل مصروفات اإلصالح والصیانة في بیان الدخل عند تكبدھا. 

 الملموسة الموجودات غیر  )م(

اؤھا داخلیاً،  یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة التي تم إقتناؤھا  بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف األولي. الموجودات غیر الملموسة التي تم إنش
 كبد النفقات فیھا.  باستثناء تکالیف التطویر المرسملة، ال یتم رسملتھا ویتم إظھار النفقات في بیان الدخل الموحد في السنة التي یتم ت

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

أعمارھا االنتاجیة االقتصادیة ویتم تقییمھا لتحري االنخفاض في القیمة عندما   دىم  علیالمحددة     رألعماذات ا  سة ولملما  رغی  وداتجولما  ء فاإط  میت
یكون ھناك مؤشر على انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء ألصل ما غیر ملموس ذي عمر إنتاجي محدد 

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

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

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

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

 طفاء للموجودات غیر الملموسة للمجموعة:فیما یلي ملخص لألعمار اإلنتاجیة وطرق اإل

 برمجیات 
سنوات)  ٥محددة ( األعمار اإلنتاجیة 

 یتم إطفاؤھا بطریقة القسط الثابت على مدار فترات توفرھا  طریقة اإلطفاء المستخدم 

 مقتناة   تم إنشاؤھا أو اقتناؤھا داخلیا 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲۰ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة  )ن(

تھا. في  تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على االنخفاض في قیم
إلنتاجیةا  رألعماالملموسة ذات ا  رغی  وداتجولموا  رةللشھ  بالنسبةحالة وجود أي مؤشر على ذلك، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل.  

ً وسنلالسترداد    لقابلةا  لقیمة ا  رید تق  میت  دام، لالستخ  متاحة   ونتک  ال   لتيأو ا  ددة لمحا  رغی الوقت. ویعترف بخسارة االنخفاض في القیمة عندما    سنف   في  یا
 تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل ما أو وحدة تكوین النقد القیمة المقدرة القابلة لالسترداد.

. وعند تقییم القیمة  مثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة تكوین النقد في قیمتھا االستخدامیة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أیھما أكبرتت
والذي یعكس تقییمات السوق االستخدامیة، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل ما قبل خصم الضریبة  

 الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو وحدة تكوین النقد.  

تمرولغرض اختبار انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجودات ألصغر مجموعة من الموجودات التي ینتج عنھا تدفقات نقدیة واردة من االستخدام المس
لي، یبشكل كبیر عن التدفقات النقدیة الواردة للموجودات األخرى أو وحدات تكوین النقد. وبدون اإلخالل باختبار سقف القطاع التشغوالتي تعتبر مستقلة  

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

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

ن تدفقات  للمجموعة  المؤسسیة  الموجودات  تنتج  النقد.  ال  تكوین  وحدات  من  وحدة  من  أكثر  من خالل  استخدامھا  ویتم  منفصلة  صتخصی  میتقدیة 
د لنقتكوین ا   دةحو  رختباا  نمكجزء    لقیمةفي ا   ضنخفا لتحري اال  ارھختبا ا  میتوثابت و  ولمعق  سسا أ  علی  دلنقتكوین ا  داتحولالموجودات المؤسسیة  

 الموجودات المؤسسیة لھا.  صتخصی میت  لتيا

نقد أوال  یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة في بیان الدخل الموحد. ویتم تخصیص خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا فیما یتعلق بوحدات تكوین ال
ض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى ومن ثم لتخفی )مجموعة وحدات تكوین النقد(لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة مخصصة لوحدة تكوین النقد 

 على أساس تناسبي. )مجموعة وحدات تكوین النقد(في الوحدة في وحدة  تكوین النقد 

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

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

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

 حسابات العمالء الجاریة  ) س(

وقت  في  مجموعةال  قبل  من  المستلم   بالمبلغ   المعامالت   اسیق  تمیو.  المجموعة  قبل  من  استالمھا  عند   ةیالجار  الحسابات  في  باألرصدة   االعتراف  تمی
 . المطفأة بالتكلفة الحسابات ھذه  اسیق تمی ، تقریر سنوي  كل ةینھا  وفي. التعاقد

حقوق أصحاب حسابات االستثمار   )ع(

المجموعة و بھا  أموال تحتفظ  االستثمار ھي  تقد  مكنھایحقوق أصحاب حسابات  ستثماراال  حساب   صاحب  فوضی.  الخاص  رھایاستثمارھا حسب 
ق المجموعة أنھا مناسبة بدون وضع  المجموعة  التي ترى  بالصورة  وما ھو   فیبخصوص متى وك  ودیالستثمار أموال صاحب حساب االستثمار 

 . األموال ھیأن تُستثمر ف جبی الغرض الذي 

على أصحاب حسابات االستثمار، من إجمالي الدخل من حسابات االستثمار، ویتم تخصیص   )ضاربأتعاب م(تقوم المجموعة باحتساب أتعاب إدارة 
 البت في    تمیالدخل المنسوب إلى أصحاب الحسابات لحسابات االستثمار بعد طرح المخصصات وخصم حصة المجموعة في الدخل كمضارب.  

 ستثمار.اال  حسابات وشروط أحكام حسب بھا المسموح الربح مشاركة حدود ضمن المجموعة إدارة جانب من الدخل صی تخص
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲۱ 

  )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

نیستثمار والمساھماال حسابات  أصحاب حقوق نیب الربح عیتوز )ف(
 

 :ليی كما المركزي قطر مصرف ھاتیتلتزم المجموعة بتوج
 
أصحاب  نیب  عھایتوز   تمی و  ةیالمال   السنة   ةینھا   في  والمصروفات  راداتیاإل   عی جم  االعتبار  في  األخذ  بعد  الربح  صافي  إلى  التوصل  تمی•

 .نیستثمار والمساھماال  حسابات
على مدار السنة بعد خصم أتعاب المضاربة المتفق   ةیومیال  داعاتھمی تحتسب حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار على أساس أرصدة إ  •

 والمعلنة للمجموعة. ھایعل
ھذا   فإن  المركزي،   قطر  مصرف  ماتیفي حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إھمال المجموعة بسبب عدم التزامھا بلوائح وتعل •

 در عن مصرف قطر المركزي في ھذا الشأن. ذلك إلى قرار یص خضعیستثمار. اال  حسابات أصحاب یتحملھا لن الخسارة  أو المصروف
 مجموعة في حال كانت نتائج المجموعة في نھایة السنة خسارة صافیة، فإن مصرف قطر المركزي، بصفتھ المسؤول عن تحدید مسؤولیة ال •

 . ةیاإلسالم عةیعن ھذه الخسائر، یتخذ القرار فیما یتعلق بكیفیة معالجة ھذه الخسائر دون اإلخالل بقواعد الشر
 . الربح صی تخص  عند طرف ألي  ةیأولو إعطاء تمی ستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن اال أموال  عیبسبب تجم •

 تمویل  صكوك )ص(

سنوات من تاریخ  ٥یمثل تمویل الصكوك المساھمة مشتركة في ملكیة موجودات أو منافع أو خدمات تحمل ربحا نصف سنوي ثابت وتستحق بعد 
كبند   اإلصدار. یتم اإلعتراف بھذا الربح على نحو دوري وحتى تاریخ اإلستحقاق. یتم اثبات الصكوك بالتكلفة المطفأة. یتم تصنیف ھذه الصكوك

 منفصل في البیانات المالیة الموحدة ضمن بند "صكوك تمویل". 

 صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي )ق(

المجموعة والتي تكون دائمة، غیر مضمونة وثانویة ألسھم حقوق الملكیة العادیة والتي تعتبر توزیعات األرباح لھا غیر إن الصكوك التي تصدرھا  
یحق للمجموعة عدم دفع األرباح لھذه الصكوك، ولن یكون لحاملي الصكوك . تراكمیة و یتم إقرارھا من قبل اإلدارة یتم االعتراف بھا كحقوق ملكیة

 ا یتعلق بعدم الدفع. لیس للصكوك تاریخ استحقاق ثابت. حق المطالبة فیم

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

مباشرة  الطوابع. یتم احتساب تكالیف المعاملة لمعاملة حقوق الملكیة كخصم من حقوق الملكیة إلى الحد الذي تكون فیھ التكالیف اإلضافیة مرتبطة
 بتكالیف معاملة حقوق الملكیة التي یتم التخلي عنھا كمصروفات. بمعاملة حقوق الملكیة التي كان من الممكن تجنبھا. یتم االعتراف  

القیمة بعد اإلعالن عن توزیع األرباح  في  الدائمة كخصم  بتوزیعات األرباح على الصكوك  من حیث اإلتفاق مع حاملي الصكوك    یتم االعتراف 
 بسبب المیزة غیر التراكمیة ألرباحھم.  واستیفاء المتطلبات التنظیمیة

 المخصصات  )ر(

مایتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي یمكن تقدیره بشكل موثوق، وعند
 یكون من المحتمل أن یتطلب األمر تدفقات صادرة لمنافع اقتصادیة لتسویة االلتزام.
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲۲ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 منافع الموظفین  ) ش(

 لوائح االشتراكات المحددة  ) ۱(

المصروف   إدراج  تمیو  التقاعد  لقانون  وفقا  نییالقطر  نیللموظف  بالنسبة  الدولة  رهیتحتسب المجموعة مخصص الشتراكاتھا في صندوق التقاعد الذي تد
االعتراف   تمیو.  االشتراكات  سداد   بعد بالسداد  أخرى  التزامات  أي  المجموعة لدى  ولیس.  الموحد  الدخل  انیب  في   نیالموظف   تكلفة  ضمن  ذلك  عن  الناتج

 .استحقاقھا  موعد حلول عند باالشتراكات

 مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ) ۲(

 في  خدمتھ  وفترة  الموظف  راتب  على  بناء  المكافأة  وتحتسب.  المجموعة  اساتیلس  وفقا  نیللموظف  الخدمة  ةیترصد المجموعة مخصصا لمكافآت نھا
 . المالي المركز انیب خیتار

 منافع الموظفین قصیرة األجل  ) ۳(

وبتقاس مكافات نھایة الخدمة قصیرة األجل للموظفین على أساس غیر المخصوم ویتم دفعھا عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم االعتراف بالمطل
بموجب خطط الحافز النقدي قصیر األجل أو خطط مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي بدفع ھذه  للمبلغ المتوقع دفعھ  

 المبالغ نتیجة لخدمة سابقة تم تقدیمھا من جانب الموظف ومن الممكن قیاس اإللتزام بصورة موثوق بھا. 

 رأس المال واالحتیاطیات  )ت(

األسھم تكالیف إصدار  ) ۱(

 . لملکیةا وقحق داةأل ليو ألا سلقیاا نم  وذلك لملکیةا حقوق أداة داربإص رةمباش لمتعلقةا  إلضافیةا  فلتکالیا مخص  میت

ة یالعاد لألسھم  األرباح عاتیتوز ) ۲(

 .البنك مساھمي قبل من ھایف اعتمادھا تمی التي   الفترة في  ةیالملك حقوق في ةیالعاد لألسھم  األرباح عاتیبتوز االعتراف تمی

االعتراف باإلیرادات  )ث(

 المرابحة والمساومة 
االعتراف  تمی.  المعاملة  بدء  عند  مبلغھ  دیتحد   مكنیو  ایتعاقد   دی للتحد  قابال  الدخل  كونی  عندما  والمساومة  المرابحة  معامالت  من  بالربح  االعتراف  تمی

 بھ  االعتراف  تمی  مبلغھ،   دیتحد  مكنی  وال  دیللتحد  قابل  ریغ  العقد  دخل  كونی  وعندما.  المعاملة  فترة  مدى  على  الزمني  التناسب  أساس  على  الدخل  بھذا
 . الموحد الدخل انیب من المتعثرة بالحسابات المتعلق الدخل استبعاد تمی. ای التحقق مؤكدا على نحو معقول أو عند تحققھ فعل كونی عندما

 المضاربة 
انیب  على  الخسائر  لیتحم  تمی  نمایب   المضارب،   قبل  من  عھیتوز  عند  أو  الدفعات  استالم  في  الحق  نشأی  عندما  المضاربة  لیتمو  بإیراد  االعتراف  تمی

 اإلعالن عن ذلك من قبل المضارب.  عند الموحد الدخل

من قبل المضارب، یتم خصم ھذه الخسائر من رأس مال المضاربة ویتم   ریفي حالة خسارة رأس المال قبل البدء في األعمال دون إھمال أو تقص  
من مستحقة    نةیالمدفوع من قبل المضارب یتم االعتراف بھ كذمم مد  ریفإن الجزء غ  ل، یی التعامل معھا كخسائر للمجموعة. وفي حالة اإلنھاء أو التس

 المضارب. 

 المشاركة 
 . عیالتوز عند أو  الدفعات استالم في الحق تأكدی عندما المشاركة  لیتمو بإیرادات االعتراف تمی

 اإلجارة المنتھیة بالتملیك 
من  المتعثرة  الحسابات  من  الدخل  استبعاد  تمیو.  جاریاإل  فترة  مدى  على  الزمني  التناسب  أساس  على  بالتملیك  ةی المنتھ  اإلجارة  من  بالدخل  االعتراف  تمی
 الدخل الموحد.  انیب

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

 االستصناع 
 نینسبة اإلنجاز وذلك من خالل األخذ في اإلعتبار الفرق ب   قةیالدخل الموحد للمجموعة وفقا لطر  انیاالعتراف باإلیراد  وھامش الربح في ب  تمی 

 للمجموعة. وتعترف المجموعة بالخسائر المتوقعة من عقد االستصناع بمجرد توقعھا.  ةیریالتقد  فی والتكال )السعر النقدي للمشتري (إجمالي اإلیراد 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲۳ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 )تتمة(عتراف باإلیرادات  إلا   )ث(

 ة یستثماراال ةی اإلیرادات من خدمات األعمال المصرف
متضمنة رسوم الودائع ورسوم   )والعموالت  الرسوم  رادیإ   في  عرضھا تمیالتي (  ةیستثماراال  ةیالمصرف   األعمال  خدمات  من  باإلیرادات  االعتراف  تمی

اإلجراءات    عی ذلك في العادة عندما تقوم المجموعة بتنفیذ جم  كونیالخدمة وتحقق اإلیراد. و  میتقد  تمیعندما    ة ی واألداء حسب األحكام التعاقد  قی التسو
اإلجراءات الھامة المتعلقة    دیتحد  تمیللمجموعة. ومن المعاملة    ة یأن تتدفق المنافع االقتصاد  ریالھامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على نحو كب 

عل  المتفق  األحكام  إلى  استنادا  مصلحة  في  ستصب  المعاملة  من  ةیاالقتصاد  المنافع  كانت  إذا  ما  میی تق  ستندیو.  معاملة  لكل  العقود  في  ھایبالمعاملة 
 .األخرى األطراف  من استالمھا تم التي الملزمة المؤكدة االرتباطات مدى على المجموعة

 إیرادات الرسوم والعموالت 
 الربح  معدل  اسیق  في  المطفأة  بالتكلفة  المسجل  المالي  االصل  على  الفعلي  الربح  لمعدل  متمما  جزءا  تعتبر  التي  والعموالت  الرسوم  إیرادات  إدراج  تمی

اإلدارة   ورسوم  عاتیالمب  وعموالت  الحسابات  خدمة  رسوم   ذلك  في  بما  األخرى  والعموالت  الرسوم  بإیرادات  االعتراف  تمیو.  المالي  لألصل  الفعلي
 .بھا  الصلة ذات الخدمات أداء عند لیوالمشاركة في التمو بی والترت

 إیرادات توزیعات األرباح 
االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح عندما یتأكد الحق في استالم توزیعات األرباح.   تمی

 العائد على السھم  )خ(

 الخسارة  أو  الربح  بقسمة  للسھم  األساسي  العائد  حتسبی.  ةیالعاد  األسھمھ  بالنسبة  للسھم  والمخفف  األساسي  العائد  اناتیب  بعرض  مجموعةال  تقوم
.الفترة  خالل  القائمة  لألسھم  المرجح  المتوسط  العدد   على   مجموعة بعد خصم الربح المستحق للصكوك المؤھلة كرأس مال إضافيال  لمساھمي  المنسوبة

عی جم  ألثر  وفقا  القائمة   ةیالعاد  لألسھم   المرجح  المتوسط  والعدد   المساھمین  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  ةی بتسو   للسھم  المخففة  العائدات   د یتحد  تمی
 . المحتملة المخففة ةیالعاد  األسھم

 تقاریر القطاعات  )ذ(

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

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

 األرباح المحظورة وفقا للشریعة  )ض(

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

 الشرعیة. 

 لضمان المعاد حیازتھ ا )ظ(

ات المعاد حیازتھا مقابل سداد الموجودات المالیة ضمن بیان المركز المالي الموحد تحت بند "موجودات أخرى" بقیمتھا العادلة،  الضمان  اثبات  یتم
 ویتم المحاسبة عنھا بما یتماشى مع سیاسة المجموعة الخاصة باالستثمارات العقاریة.

 ذمم الوكاالت الدائنة )أأ(

الستخدام   المجموعة  على  ودیق  أي  وجدی  ال.  للعمالء  المستحق  العائد  على  االتفاق  تمیتقبل المجموعة ودائع من العمالء بموجب عقد وكالة والذي بموجبھ  
 .المستحقة األرباح الى إضافة  بالتكلفة  الدائنة الوكالة ذمم مةیق  تسجل. الوكالة عقود  اتفاقیات إطار في وردت التي األموال

 عقود الضمانات المالیة وارتباطات التمویالت )أب(

 . وقبوالت ضمان وخطابات ةیمستند اعتمادات على تشتمل ةیمال  ضمانات بإصدار اديیاالعت العمل اقیتقوم المجموعة في س

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

 یالت البنكیة األخرى. عن العمالء وذلك لضمان التمویالت وأرصدة السحب على المكشوف وسواھا من التسھ
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲٤ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 )تتمة(عقود الضمانات المالیة وارتباطات التمویالت  )أب(

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

 ؛ أو   ))۲ب( ٥المحتسب وفقا لإلیضاح (قیمة مخصص الخسارة  •
 العالوة المستلمة عند االعتراف األولي ناقصا الدخل المعترف بھ.  •

ً یخ یھذه التقدیرات بناء على الصفقات المماثلة والخسائر المتكبدة تارویتم تحدید   . اإلدارة بأحكام مدعومة ا

 ضمن  الموحد  الدخل  انیب  في  المستلمھ  اإلصدار  عالوة  إطفاء  لیتسج  تمیو.  الموحد  الدخل  انیب  إلى  الضمانات  مطلوبات  في  ادةی یتم تحویل أي ز
 ". وعموالت رسوم"إیرادات 

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

بالنسبة للعقود التي تشمل كال من  أما یتم االعتراف بمخصص الخسارة ضمن المخصصات.  ، لمالیةا  تلضماناا دعقوو تمویالتلا  رتباطاتال بالنسبة
المسحوب  ال تستطیع المجموعة بشكل منفصل تحدید خسائر االئتمان المتوقعة على عنصر االرتباط غیر  والتي  التمویل وااللتزام غیر المسحوب  

سارةبشكل منفصل عن تلك الخسائر الناشئة من عنصر التمویل، یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على االلتزام غیر المسحوب مع مخصص الخ
جتمعة القیمة  الخاصة بالتمویل. یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة ضمن المخصصات إلى الحد الذي تتجاوز فیھ خسائر االئتمان المتوقعة م

 الدفتریة اإلجمالیة للتمویل. 

المطلوبات المحتملة   )أج(

عمالت  عی ب  /لشراء  الجانب  ةی أحاد   بتعھدات  تعلقی  مایف  المجموعة  والتزامات  ةیتتضمن المطلوبات المحتملة خطابات الضمان واالعتمادات المستند 
ة ی المال  اناتیالمتممة للب   ضاحاتیالمركز المالي الموحد، ولكن یتم اإلفصاح عنھا في اإل   انی . وال یتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في برھایوغ

 الموحدة ما لم تكن بعیدة.  

 أرقام المقارنة  )دأ(

 معلومات  مع  المبالغ  عیجم  عن  اإلفصاح  أو  اإلبالغ  جبی  ذلك،   خالف  منھما  أي  شترطی  أو   ما  ریتفس  أو   ما  اریمع  ھایف  سمحی  التي  الحاالت  عدا  مایف
 . المقارنة

 معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة  )هأ(

 ۲۰۲۱ینایر  ۱ كما فيمعاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة یسري مفعولھا  ) ۱(

 خالل الفترة، طبقت المجموعة المعاییر و التعدیالت التالیھ على المعاییر إلعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. 

 إجارة  ۳۲المعیار المحاسبي رقم 

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

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

۱۱بتاریخ    ۰۰۰۱۲۹۱/۲۰۲۱صدر مصرف قطر المركزي تعمیما رقم  أ.  ۲۰۲۱ینایر    ۱یسري مفعول ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في  
للسنة    مجموعةعلى البیانات المالیة لل  ۳۲معیار المحاسبة المالیة رقم    إلعتماد   أألثرفي قطر إجراء تقییم    أإلسالمیة، یطلب فیھ من البنوك  ۲۰۲۱  أبریل

وأي مؤشرات أخرى ذات صلة والنسب التنظیمیة. تعمل البنوك اإلسالمیة في قطر على االمتثال لمتطلبات مصرف  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
 قطر المركزي. سیتم تنفیذ المعیار بما یتماشى مع تعلیمات مصرف قطر المركزي.

مجموعةال تنكا لتقریر، التقریر لمصرف قطر المركزي. وفقا ل تقدیم وتم ۳۲اسبي رقم أثر تطبیق المعیار المح حول تقریر بتحضیر مجموعةال ةقام
 .۲۰۲۱ینایر  ۱في  كما   ملیون لایر قطري على التوالي  ٦۱٫۸ملیون لایر قطري و    ٦۱٫۸و صافي إلتزام إجارة بمبلغ    اإلنتفاعحق    بموجودات  تعترفس

إن التأثیر على بیان الدخل للفترة غیر جوھري    .۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر قطري على التوالي كما في    ٤٤٫۷ملیون لایر قطري و    ٤٤٫۷و بمبلغ  
 . مجموعةبالنسبة لعملیات ال
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲٥ 

 )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  ۳

 (تتمھ) معاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة )هأ(

 (تتمھ)   ۲۰۲۱ینایر  ۱ كما فيمعاییر وتعدیالت وتفسیرات جدیدة یسري مفعولھا  ) ۱(

 (آیبور) البنوك بین اإلقراض معدل إصالح

األزمة المالیة، أصبح إصالح واستبدال أسعار الفائدة المعیاریة مثل سعر لیبور بالدوالر األمریكي وغیره من األسعار المعروضة بین   تبعات بعد
 بشأن توقیت ھذه التغییرات وطبیعتھا الدقیقة. الشكوك . ال یزال ھناك بعض میةالعال الرقابیة جھات") أولویة بالنسبة لل آیبورالبنوك ("

. لم آیبور" إعفاء مؤقتًا من تطبیق متطلبات محاسبة التحوط المحددة على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح ۱یالت "المرحلة قدمت تعد
 تأثیر جوھري على المجموعة حیث ال یوجد لدى المجموعة أي تعرض للتحوط المادي.  عفائاتیكن لإل

، والتي تتطلب، بالنسبة لألدوات المالیة  ۲۰۲۱ینایر  ۱التعدیالت على المجموعة اعتباًرا من عالوة على ذلك، تم تطبیق "المرحلة الثانیة" من 
لقیمة العادلة من المقاسة باستخدام قیاس التكلفة المطفأة (أي األدوات المالیة المصنفة على أنھا التكلفة المطفأة وموجودات الدیون المالیة المصنفة با 

عكس التغییرات على أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة المطلوبة من خالل اإلصالح المعیاري لسعر الفائدة من تن ، خالل الدخل الشامل اآلخر)
ح معیار سعر خالل تعدیل سعر الفائدة الفعلي. ال یتم االعتراف بأرباح أو خسائر فوریة. ال تنطبق ھذه الوسیلة إال على التغییرات التي یتطلبھا إصال

ا ھو الحال إذا، وفقط إذا كان التغییر ضروریًا كنتیجة مباشرة إلصالح معیار سعر الفائدة واألساس الجدید لتحدید التدفقات النقدیة  الفائدة، وھذ
 التعاقدیة مكافئ اقتصادیًا لألساس السابق (أي األساس الذي یسبق التغییر مباشرة).

النقدیة التعاقدیة لألصل والمطلوبات المالیة بالمعاییر المذكورة أعاله ، یتم تطبیق عندما ال یفي بعض التغییر أو كلھ في أساس تحدید التدفقات 
فائدة الفعلي.  الوسیلة العملیة المذكورة أعاله أوالً على التغییرات المطلوبة من خالل إصالح معیار سعر الفائدة ، بما في ذلك تحدیث األداة معدل ال

طریقة العادیة (أي ، یتم تقییمھا للتعدیل أو االستبعاد ، مع االعتراف بأرباح / خسائر التعدیل الناتجة  یتم المحاسبة عن أي تغییرات إضافیة بال
 مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال یتم استبعاد األداة). 

 لم یكن تأثیر اإلصالح أعاله جوھریًا على البیانات المالیة للمجموعة.

"  ۳٥المعیار المحاسبي رقم   "احتیاطیات المخاطر

. ویحل ھذا المعیار ۲۰۱۸"احتیاطیات المخاطر في عام  ۳٥أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة المعیار المحاسبي رقم 
السابق   ۱۱لمثقلة باألعباء" محل المعیار المحاسبي رقم "االنخفاض في القیمة وخسائر االئتمان واالرتباطات ا ۳۰إلى جانب المعیار المحاسبي رقم 

 . تطبیقھ عند مادي تأثیر أي المعیار لھذا یكن  ولم "المخصصات واألحتیاطیات".

يمن ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقاریر المالیة الحتیاطیات المخاطر التي تم وضعھا للتخفیف من المخاطر المختلفة الت  الھدف
یواجھھا أصحاب المصلحة، وخاصة المستثمرون الذین یجنون الربح ویتكبدون الخسارة، من المؤسسات المالیة اإلسالمیة ("المؤسسات"). یحدد  

احتیاطیات  عیار المبادئ المحاسبیة الحتیاطیات المخاطر بما یتماشى مع أفضل ممارسات التقاریر المالیة وإدارة المخاطر. یشجع المعیار االحتفاظ بالم
ثمار مخاطر كافیة لحمایة مصالح أصحاب المصلحة في الربح والخسارة خاصة ضد المخاطر المختلفة بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق واالست 

 في األسھم، وكذلك معدل مخاطر العائد بما في ذلك المخاطر التجاریة المحولة لحاملي حقوق الملكیة. 

 ۲۰۲۱ ینایر ۱ من اعتبارامعاییر وتعدیالت على المعاییر وتفسیرات جدیدة صادرة ولكنھا لیست ساریة المفعول ) ۲(

، ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر من قبل ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة لفترات التقریر 
وعلى معامالتھا المستقبلیة  للنظر في أي تأثیر على فترات التقریر الحالیة أو المستقبلیة    مجموعة. ویتم حالیًا تقییم ھذه المعاییر من قبل إدارة المجموعةال

 المتوقعة. 

سبة المالي رقم   ""وعد وخیار وتحوط  ۳۸معیار المحا

. والھدف من ۲۰۲۰"وعد وخیار وتحوط" في عام    ۳۸أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  
المحاسبة   مبادئ  المعیار ھو وصف  الشریعة  ھذا  المتوافقة مع  الوعد  بترتیبات  یتعلق  فیما  المناسبة لالعتراف والقیاس واإلفصاح  التقاریر  وإعداد 

الت التحوط  اإلسالمیة الوعد والخیار والتحوط  للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. باإلضافة إلى ذلك، یھدف ھذا المعیار إلى تقدیم مبادئ محاسبیة لمعام
  ى الوعد أو الخیار، أو سلسلة أو مزیج منھما.والتي عادة ما تستند إل

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

 تقوم المجموعة حالیا بتقییم تأثیر ھذا المعیار. وسوف تقوم المجموعة بتطبیق ھذا المعیار الجدید في تاریخ سریانھ.
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲٦ 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ٤ 

 خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القیمة  )أ(
 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطري ألف لایر 
 المتوقعة  اإلتمان لخسائر الخاضعة تعرضاتال

 ۱۳٬٤۲۷٬۳۹٦-۸۱٬۹۷۳ ۱۳٬۳٤٥٬٤۲۳ مستحقة من البنوك  أرصدة
 ۷٬۱۹۹٬۷۹٥ ۱۳٬٥۰۹ ۱۸٥٬۸٥٦ ۷٬۰۰۰٬٤۳۰ استثمارات من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة 

 ۳۸٬۲۹٤٬٥٤۱ ۹۸۰٬۹۳۹ ۳٬۳٦۲٬۰۱۸ ۳۳٬۹٥۱٬٥۸٤ *موجودات تمویل 
التعرضات خارج بیان المركز المالي التي تخضع  

 ٦٬٦۳٤۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲      ٤٤۱٬۱۱٤ ۱۳٬۹۰۸٬۱٦٤ لمخاطر االئتمان
 ۷۳٬۲۷۷٬٦٤٤ ۱٬۰۰۱٬۰۸۲ ٤٬۰۷۰٬۹٦۱ ٦۸٬۲۰٥٬٦۰۱ اإلجمالي 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
 دیسمبر ۳۱

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

 المتوقعة  اإلتمان لخسائر الخاضعة تعرضاتال
 ۱۰٬٥۰۸٬۸٥٤-٤٬٦۲٥ ۱۰٬٥۰٤٬۲۲۹ مستحقة من البنوك  أرصدة

 ٥٬۷۹۸٬٤۹۰ ۱۳٬٥۱٦ ۱۸٤٬۸۳۷ ٥٬٦۰۰٬۱۳۷ استثمارات من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ٤۱٬۳۸۱٬۸۳٤ ٦٤٥٬٥٦۲ ۳٬۳۲۰٬۸۷۲ ۳۷٬٤۱٥٬٤۰۰ *موجودات تمویل 

التعرضات خارج بیان المركز المالي التي تخضع  
 ۱۳٬۲٦٦٬۰٦٤ ۱۳٬٥٦۲ ٤۲۸٬٥۱۷ ۱۲٬۸۲۳٬۹۸٥ لمخاطر االئتمان

 ۷۰٬۹٥٥٬۲٤۲ ٦۷۲٬٦٤۰ ۳٬۹۳۸٬۸٥۱ ٦٦٬۳٤۳٬۷٥۱ اإلجمالي 

 المؤجلة  االرباح صافي* 

 المتوقعة  االئتمان خسائر خصم قبل ةیإجمال أعاله األرصدة  تعتبر

 إدارة المخاطر المالیة  ٥

 مقدمة ونظرة عامة  )أ(
 

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

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

یعتمد إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة على نموذج خطوط الدفاع الثالثة ضمن النموذج؛  
 
 )كون عادة من خطوط األعمال ومعظم مھام الشركاتیت(خط الدفاع األول •
 )یتكون عادة من مھام الرقابة مثل إدارة مخاطر المجموعة ، التزام المجموعة، وادارة مالیة المجموعة (خط الدفاع الثاني  •
 )یتكون عادة من التدقیق الداخلي(خط الدفاع الثالث  •

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

مستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة و صكوك تمویل. تشتمل األدوات المالیة  تشتمل المطلوبات المالیة على الحسابات الجاریة للعمالء واألرصدة ال
 أیضاً على حقوق أصحاب حسابات االستثمار والمطلوبات المحتملة واالرتباطات المدرجة في بنود خارج بیان المركز المالي.

 تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالیة جراء استخدامھا لألدوات المالیة: 
 ئتمان مخاطر اال •
 مخاطر السیولة  •
 مخاطر السوق  •
 مخاطر التشغیل؛ و •
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 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲۷ 

 مخاطر رأس المال.  •

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 مخاطر االئتمان  )ب(

المجموعة.   تجاه  التعاقدیة  بالتزاماتھ  الوفاء  في  المقابل  الطرف  أو  المدین  فشل  الناتجة عن  الخسارة  االئتمان ھي مخاطر   من  ساساأ  تنشأمخاطر 
 و بعض التعرضات خارج بیان المركز المالي. واستثمارات في أوراق الدین كلبنوا منالمستحقة  بالغلموا  للمجموعة لتمویلا داتموجو

ال  تسعى  لتجنب تركزات المخاطر غیر المبررة مع األفراد أو مجموعة    تمویلالمجموعة إلى إدارة التعرض لمخاطر االئتمان عبر تنویع أنشطة 
ان العمالء في مواقع أو أعمال محددة. كما تحصل على ضمانات، عند االقتضاء. ویعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة على تقییم مخاطر االئتم

 لمقابل. ویتم تنفیذ التوجیھات فیما یتعلق بقبول أنواع الضمانات ومؤشرات التقییم. للطرف ا

 قیاس مخاطر االئتمان  ) ۱(

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

احتمال باستخدام  المتوقعة  االئتمان  المجموعة خسارة  تقیس  المقابلة.  األطراف  بین  االنتظام  بھا والرتباطات عدم  المرتبطة  الخسارة  یة عدم  لنسب 
 یل. لمزید من التفاص  )۲ب( ٥االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام والخسارة بافتراض عدم االنتظام. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

 )باستبعاد األرصدة مع وزارة المالیة(تصنیف مخاطر االئتمان 

. تستخدم المجموعة كل على حدةتستخدم المجموعة تصنیفات مخاطر االئتمان الداخلیة التي تعكس تقییمھا الحتمالیة عدم انتظام األطراف المقابلة  
مثل الدخل (ویتم إدخال معلومات المدین والتمویل المحصل في وقت التطبیق    .المقابلةنماذج تصنیف داخلیة مصممة لفئات مختلفة من األطراف  

وذلك في نموذج التصنیف. ویتم استكمال ذلك بالبیانات    )القابل لالستبعاد لتعرضات األفراد ومعدل الدوران ونوع الصناعة لتعرضات المؤسسات
عن على حدة. باإلضافة إلى ذلك، تمكن النماذج الخبیر المسؤول    دینیف االئتماني لكل مالخارجیة مثل معلومات درجة االئتمان لدى وكالة التصن

ن شأنھ  مخاطر االئتمان من إبداء رأیھ عن مخاطر االئتمان بحیث یتم إدخال ھذا الرأي في التصنیف االئتماني الداخلي النھائي لكل تعرض. وھذا م
 من مدخالت البیانات األخرى في النموذج.  أن یسمح إلدخال اعتبارات قد یتم التقاطھا كجزء

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

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

 األفراد 
 بعد تاریخ االعتراف األولي، بالنسبة لألفراد، یتم مراقبة سلوك المدین في السداد على أساس دوري. 

 الشركات 
العالقات بدمج أي معلومات/ تقییمات االئتمان المحدثة أو الجدیدة في نظام  بالنسبة للشركات، یتم تحدید التصنیف على مستوى المدین. و یقوم مدیر  

كل عام من مصادر مثل    دیناالئتمان على أساس مستمر. باإلضافة إلى ذلك، یقوم مدیر العالقات أیًضا بتحدیث المعلومات حول الجدارة االئتمانیة للم
 ي الداخلي المحدث واحتمالیة عدم االنتظام. البیانات المالیة العامة. ویحدد ذلك التصنیف االئتمان 

 الخزینة واالستثمار
تحدیث  بالنسبة لسندات الدین في محفظة الخزینة، یتم استخدام درجات التصنیف الخارجیة المعتمدة لدى وكاالت التصنیف الخارجیة. ویتم مراقبة و 

االنتظام المرتبطة بكل درجة على أساس معدالت عدم االنتظام المحققة خالل    ھذه الدرجات االئتمانیة المنشورة باستمرار. یتم تحدید احتمالیة عدم
 السابقة، وفقا لما تم نشره من قبل وكالة التصنیف.  ۱۲األشھر الـ 

مستویات تصنیف. یحدد المقیاس الرئیسي لكل فئة تصنیف نطاقًا محددًا من احتماالت عدم االنتظام،    ۱۰طریقة التصنیف لدى المجموعة تتكون من  
 والتي تكون مستقرة بمرور الوقت. 
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۲۸ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

   (تتمة) قیاس مخاطر االئتمان ) ۱(

 كم یلي:ھي  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  مجموعةالمالیة للالتصنیفات الخاصة بتمویل األصول 

موجودات  
 التمویل 

استثمارات  
الدین المدرجة  
 بالتكلفة المطفأة 

التعرضات خارج   
بیان المركز المالي  

التي تخضع لمخاطر 
 االئتمان 

أرصدة مستحقة 
 من البنوك 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۱ 

 دیسمبر ۳۱
۲۰۲۰ 

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

 درجة التصنیف 
AAA  إلىAA- ٤٬٦۱٤٬۲۰۲  ٥٬۱۹٤٬۹۹۳  ۲٬۷۲۰٬۸۱٦  ۷٦٤٬٦٦۲ ۱۳٬۲۹٤٬٦۷۳ ۱۷٬۳۱٥٬۲٦۰ 

A+   إلىA- ۳٬۹۲۸٬۳۰۳  ۱٬۱٥۲٬۳٥  ٥٥۹٦٬٤٦٦ ۱۱٬٤۲۹٬۷٤٦ ۱۷٬۱۰٦٬۸۷۰ ۱٤٬۳۸۹٬٥۸۰ 
BBB   إلىBBB- ۱٥٬۱۰٥٬۳٤۱  ۱۱۰٬٦۳۱ ۱٬۹٦۱٬٤۱٤  ۱٬۱٦۱٬۹٦۱ ۱۸٬۳۳۹٬۳٤۷ ۱۲٬۷۷۸٬۰۱۳ 
BB+  إلىB- ۱۰٬٤۸۷٬۰۳۸  ٦٦۹٬٥٥٤ ۷٬۰٦۲٬۸۱۹  ۲٥٬٦۱٤ ۱۸٬۲٤٥٬۰۲٥ ۱٤٬۸۹۷٬۱۲٤ 

CCC+   إلىCCC- ۳٬۸۱۲٬۷۰٥   ۱۳٬۳٤٥  ۱٬۹٥۸٬۹۸٥٬-  ٥۷۸٥٬۰۳٥ ۱۱٬٤٦۹٬۷۰۳ 
Ca ۳۲٤٬٦۸٤-٤۸٬۷۷۸-۳۷۳٬٤٦۲ ۳۰٥٬۰۷٤ 
C ۱۳٤٬٤۲۱-۳٦۰-۱۳٤٬۷۸۱ ۱۲٥٬۳۳۲ 
D ۹۳۹٬۱٦٬-٤٤۲۷٤-۹٤٥٬٤۱۸ ٦۲٦٬٦۹۱ 

 ۷۱٬۹۰٦٬۷۷۷ ۷٤٬۲۲٤٬٦۱۱  ۱۳٬۳۸۱٬۹۸۳ ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ ۷٬۱٤۰٬۸۷۸ ۳۹٬۳٤٥٬۸۳۸ اإلجمالي* 

 ةرباح المستحق األاستبعاد مع  * اإلجمالي
 تعتبر األرصدة أعاله إجمالیة قبل خصم خسائر االئتمان المتوقعة 

 قیاس خسارة االئتمان المتوقعة  ) ۲(

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

شھرا  ۱۲: خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ۱المرحلة 

االعتراف األولي والتي ال تنطوي على زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو التي  تتضمن المرحلة األولى الموجودات المالیة عند  
وفقًا لتعلیمات    )صفرا(وتحمل وزنا ائتمانیا    )Aa(أو    )Aaa(سندات سیادیة محلیة تحمل تصنیفًا ائتمانیًا    -۱تنطوي على مخاطر ائتمانیة منخفضة [

موجودات مالیة أخرى قد تصنفھا    -۳أو     )Aa(أو    )Aaa(أدوات الدین ذات التصنیف الخارجي    -۲كفایة رأس المال لمصرف قطر المركزي، أو  
یتم اال الموجودات،  لھذه  بالنسبة  التقریر].  تاریخ  المصرف بعدم االعتراض في  بعد الحصول على خطاب من  النحو  عترافالمجموعة على ھذا 

. وتعد خسائر )أي: دون خصم مخصص االئتمان(شھرا وتحتسب األرباح على مجمل القیمة الدفتریة لألصل    ۱۲بخسائر االئتمان المتوقعة لفترة  
یر. ولیس  شھرا بعد تاریخ التقر ۱۲شھرا ھي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة في غضون  ۱۲االئتمان المتوقعة لفترة 

شھرا غیر أن خسارة االئتمان بكاملھا على األصل موزونة على أساس احتمال حدوث خسارة في  ۱۲من المتوقع حدوث عجز نقدي على مدار فترة 
 شھرا المقبلة.  ۱۲فترة الـ 

 غیر منخفضة القیمة االئتمانیة-: خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین ۲المرحلة 

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

االنتظام    القیمة الدفتریة لألصل. وتعد خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین ھي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من جمیع أحداث عدم
احتمالیة عدم االنتظام   المحتملة على مدار الفترة المتوقعة لألداة المالیة. وتعد خسائر االئتمان المتوقعة ھي المتوسط المرجح لخسائر االئتمان مع إدراج

 على مدار العمر باعتباره الوزن. 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۲۹ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 ) تتمة(قیاس خسارة االئتمان المتوقعة  ) ۲(

 منخفضة القیمة االئتمانیة -: غیر منتظمة السداد ۳المرحلة 

تتضمن الموجودات المالیة التي لدیھا دلیل موضوعي على انخفاض القیمة في تاریخ التقریر المالي وفقًا للمؤشرات المحددة في تعلیمات    ۳المرحلة  
،ة علیھا مصرف قطر المركزي. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین بما في ذلك األرباح المحسوب

، یجب أال تقل النسبة المئویة للمخصص لھذه  ۳إلى المرحلة    ۲عند تحویل الموجودات المالیة من المرحلة    وفقًا لتعلیمات مصرف قطر المركزي.
 الموجودات عن النسبة المئویة للمخصص الذي تم تكوینھ قبل التحول. 

"المعلومات المستقبلیة في نموذج اعاة المعلومات المستقبلیة. ویشتمل قسم  یتمثل المفھوم السائد في قیاس خسائر االئتمان المتوقعة في وجوب مر
 على وصف عن كیفیة قیام المجموعة بدمج ذلك في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بھا. خسائر االئتمان المتوقعة"

ودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة عند االعتراف األولي.  الموجودات المالیة المشتراة أو المنشأة ذات االئتمان منخفض القیمة ھي تلك الموج
 . )۳المرحلة (یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة الخاص بھا دائًما على أساس عمر الدین 

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

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

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

 زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان ( ) االعتراف األولي(
 ) منذ االعتراف األولي

 ) االئتمانیةموجودات منخفضة القیمة (

  
 خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدین شھراً  ۱۲خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

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

 الجوھریة في مخاطر االئتمان الزیادة  •

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

 بناء على الخبرة التاریخیة للمجموعة وتقییم االئتمان من قبل أحد الخبراء بما في ذلك المعلومات المستقبلیة. 

 المعاییر النوعیة: 

 بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المدین یفي بواحد أو أكثر من المعاییر التالیة: 
 خصم المباشر إلغاء ال •
 تمدید اآلجال الممنوحة  •
 التحمیل على المدى القصیر  •

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

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

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

sta
mpe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on

افقة
لمو

عة 
اض
ة خ
مالی
ت ال
بیانا
 ال

زي
مرك
ر ال
 قط
رف
مص



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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۰ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 )تتمة(قیاس مخاطر االئتمان المتوقعة     )۲(

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

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

 التوقف عن السداد 
یوًما مع تقدیم معلومات معقولة لدعم استخدام فترات تأخیر أطول والتي    ۳۰یمكن تطبیق التوقف عن السداد عند تأخر المدفوعات التعاقدیة ألكثر من  

 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یوًما. لم تستخدم المجموعة االعفاء من مخاطر االئتمان المنخفضة ألي من أدواتھ المالیة في السنة المنتھیة في  ٦۰عن ال تزید 

 تعریف عدم االنتظام والموجودات منخفضة القیمة االئتمانیة  •

یتماشى تماًما مع تعریف انخفاض القیمة االئتمانیة، عندما تستوفي واحدًا أو  تعّرف المجموعة األداة المالیة باعتبارھا في حالة عدم انتظام، والذي  
 أكثر من المعاییر التالیة: 

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

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

 المدین في حالة تحمل على المدى الطویل •
 تعسر المدین  •
 ) المالیة(المالي  )التعھدات (المدین في حالة مخالفة للتعھد  •
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتیجة الصعوبات المالیة  •
 دین وترتبط بالصعوبة المالیة للم مولبل المإجراء امتیازات من ق •
 احتمال قیام المدین بإشھار إفالسھ  •
 یتم شراء أو إنشاء موجودات مالیة بخصم كبیر والذي یعكس خسائر االئتمان المتكبدة. •

تعریف عدم االنتظام ألغراض إدارة مخاطر تم تطبیق المعاییر المذكورة أعاله على جمیع األدوات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة وھي متوافقة مع  
رة بافتراض  االئتمان الداخلیة. تم تطبیق تعریف عدم االنتظام بشكل ثابت على نموذج احتمالیة عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام ونسبة الخسا

  عدم االنتظام في كل حسابات الخسارة المتوقعة للمجموعة.

. وقد تم اٌ عندما لم تعد تفي بأي من معاییر عدم االنتظام لفترة متتالیة مدتھا اثني عشر شھر )أي أنھا تعافت(م عدم االنتظام ال تعد األداة المالیة في حك
على أساس التحلیل الذي یعتبر احتمال وجود أداة مالیة یعود إلى وضع عدم االنتظام بعد التعافي باستخدام مختلف    اٌ تحدید ھذه الفترة اثني عشر شھر

 ریفات التعافي المحتملة. تع

 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر-قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  •

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

 ظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام، المحددة كالتالي: عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنت

المالیة   • بتعھداتھ  بالوفاء  المدین  التزام  عدم  احتمال  مدى  االنتظام  عدم  احتمالیة  القیمة  (تمثل  وانخفاض  االنتظام   عدم  "تعریف  حسب 
، أو على مدار عمر الدین المتبقي )شھرا  ۱۲النتظام لمدة  احتمالیة عدم ا(المقبلة    ۱۲، إما على مدى األشھر الـ  ) االئتمانیة" الوارد أعاله

 لاللتزام. 
شھًرا القادمة أو    ۱۲یعتمد التعرض عند عدم االنتظام على المبالغ التي تتوقع المجموعة استحقاقھا في وقت عدم االنتظام، على مدى الـ   •

د، تدرج المجموعة الرصید المسحوب الحالي عالوة على أي  على مدار عمر الدین المتبقي. على سبیل المثال، بالنسبة لالرتباط المتجد
 مبلغ إضافي من المتوقع سحبھ إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت عدم االنتظام، في حال حدوث ذلك. 

ة بمدى الخسارة الناتجة عند التعرض لعدم االنتظام. تختلف نسبة الخسارة  تمثل نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام توقعات المجموع•
ة بافتراض عدم االنتظام وفقا لنوع الطرف المقابل ونوع وأقدمیة المطالبة وتوافر الضمان أو الدعم االئتماني اآلخر. یتم التعبیر عن نسب

. )التعرض عند عدم االنتظام(حدة من التعرض في وقت عدم االنتظام الخسارة بافتراض عدم االنتظام بأنھا نسبة الخسارة المئویة لكل و
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۱ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 ) تتمة(قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  ) ۲(

ام لكلیتم تحدید خسائر االئتمان المتوقعة من خالل عرض احتمالیة عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظ
مسبق بمعنى أن التعرض لم یكن  (شھر قادم ولكل تعرض فردي أو قطاع جماعي. یتم ضرب ھذه العناصر الثالثة معا وتعدیلھا الحتمالیة االستمرار 

 . )الدفع أو غیر منتظم في شھر سابق

شھرا الحالیة. ویدرس    ۱۲یتم وضع احتمالیة عدم االنتظام على مدار عمر الدین من خالل تطبیق جدول االستحقاق على احتمالیة عدم االنتظام لمدة  
ار أعمار التمویالت. ویستند جدول االستحقاق جدول االستحقاق كیفیة وضع حاالت عدم االنتظام في المحفظة من نقطة االعتراف األولي على مد

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

دار عمر الدین بناء على جدول السداد المتوقع، والذي یختلف حسب نوع  شھرا وعلى م  ۱۲یتم تحدید حاالت التعرض عند عدم االنتظام على مدى  
 المنتج. 

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

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

 استخدام الحد الحالي، بناء على تحلیل بیانات عدم االنتظام األخیرة للمجموعة. 

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

ةبالنسبة للمنتجات المضمونة، یستند ذلك إلى نوع الضمانات وقیم الضمانات المتوقعة والخصومات التاریخیة إلى قیم السوق/ القیم الدفتری •
 نتیجة المبیعات القسریة والفترة الزمنیة حتى إعادة االستحواذ وتكالیف االسترداد الملحوظة. 

بالنسبة للمنتجات غیر المضمونة، عادة ما یتم تحدید حاالت نسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام على مستوى المنتج بسبب االختالف  •
م تحقیقھا عبر  تم  التي  االسترداد  في عملیات  االنتظام من خالل  المحدود  بافتراض عدم  الخسارة  نسبة  حاالت  وتتأثر  المدینین.  ختلف 

 استراتیجیات التحصیل، بما في ذلك مبیعات وسعر الدیون المتعاقد علیھا. 

بافتراض عدم االنتظام  یتم أیضا إدراج المعلومات االقتصادیة المستقبلیة عند تحدید احتمالیة عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام ونسبة الخسارة  
"المعلومات المستقبلیة المدرجة في  شھرا وعلى مدار عمر الدین. وتتفاوت ھذه االفتراضات وفقا لنوع المنتج. یرجى الرجوع إلى قسم    ۱۲على مدى  

 لشرح المعلومات المستقبلیة وإدراجھا في حساب خسائر االئتمان المتوقعة.  نماذج خسائر االئتمان المتوقعة"

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

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

الجوھریة في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان المتوقعة معلومات مستقبلیة. قامت المجموعة بإجراء تحل  یلیتضمن تقییم كل من الزیادة 
 لكل محفظة.  وحددت المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة

م االنتظام  تختلف ھذه المتغیرات االقتصادیة واألثر المرتبط بھا على احتمالیة عدم االنتظام والتعرض عند عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عد
فریق االقتصاد في المجموعة من قبل    )"السیناریو االقتصادي األساسي"(باختالف األدوات المالیة. ویتم توفیر توقعات ھذه المتغیرات االقتصادیة  

 على أساس دوري وتقدیم أفضل تقدیر لالقتصاد خالل السنوات الخمس القادمة. 

ان باإلضافة إلى السیناریو االقتصادي األساسي، یقدم فریق االقتصاد في المجموعة أیًضا سیناریوھات محتملة أخرى إلى جانب سیناریوھات أوز
یناریوھات  السالترجیح. یتم إجراء تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان باستخدام احتمالیة عدم االنتظام على مدار عمر الدین وفقا لكل أساس و

"الزیادة الجوھریة  أنظر قسم  (األخرى، مضروبة في سیناریو ترجیح األوزان ذي العالقة، جنبا إلى جنب مع مؤشرات النوعیة والتوقف عن السداد  
 .)في مخاطر االئتمان"
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۲ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 ) تتمة(قیاس خسائر االئتمان المتوقعة  ) ۲(

 االفتراضات االقتصادیة المتغیرة 

في اعتباره كل العوامل المتغیرة في االقتصاد الكلي من أجل إظھار ھذه العوامل في معلومات احتمالیة عدم االنتظام والتعرض عند    مجموعةال  تأخذ
عالمیة،عدم االنتظام ونسبة الخسارة بافتراض عدم االنتظام المستقبلیة، وسوف یعتمد ھذا كلھ على مؤشرات االقتصاد الكلي المحلیة والمؤشرات ال

یةلك النھج الشخصي تجاه ھذه المؤشرات. قد تنعكس عوامل االقتصاد الكلي أیًضا في نظام التصنیف مع األخذ في االعتبار القطاعات االقتصاد وكذ
 والتأثیرات االقتصادیة ذات الصلة.

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

اریة في تقییم  یمكن أن تؤثر عوامل االقتصاد الكلي على المدینین أو سلوك الدفع للوفاء بااللتزامات. تستعین المجموعة بأحكام مستمدة من الخبرة اإلد
 .مجموعة باإلضافة إلى تكوین تلك التأثیرات تجاه استراتیجیة التأثیر عوامل االقتصاد الكلي ھذه على قطاعات مختلفة، 

الظروف   سیتم إجراء المزید من المراجعات المتكررة لالفتراضات االقتصادیة المتغیرة في حالة حدوث أي تغییرات ھامة في المتطلبات التنظیمیة أو
 . مجموعةأو أي تغییرات أخرى في العوامل الداخلیة والخارجیة التي قد تؤثر بشكل جوھري على ال جموعةاالقتصادیة أو استراتیجیة أعمال الم

 في االعتبار األمور التالیة باعتبارھا من متغیرات االقتصاد الكلي األكثر جوھریة:  تضع المجموعة

جمالي الناتج المحلي المعلومات التنبؤیة بشأن الحجم  إجمالي الناتج المحلي: یشیر إلى حجم االقتصاد. سوف توفر التوقعات المستقبلیة إل •
المتوقع لالقتصاد، عالوة على اإلشارة إلى التوسع أو االنكماش االقتصادي. یمكن أیًضا استخدام مستوى إجمالي الناتج المحلي كمؤشر  

 لتوقع األرباح واإلیرادات للعمالء من الشركات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم.

النفط: وبالنظر إلى أن اقتصاد قطر یعتمد بشكل رئیسي على قطاع النفط والغاز، فإن ھذا المؤشر یمثل القاعدة الرئیسیة القتصاد    سعر •
 قطر.

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

المتوقعة في    ةیالخسائر االئتمان  اسیعلى المدخالت واالفتراضات الخاصة بق  ۱۹  -  دیاستعرضت المجموعة األثر المحتمل لتفشي كوف •
ةی االقتصاد ئةی عدم االنتظام بناء على الب ة یالحتمال ةی النظرة المستقبل  ثیضوء المعلومات المتاحة عالوة على ذلك، قامت المجموعة بتحد 

-V-shaped and Uانتعاش او كما تسمى ب .(  وھاتی ناری مستخدما نموذج السیناریوھات التشاؤمیة القائمة على س  وقعةوالمت  ةی الحال
shaped ف یالقطاع االقتصادي حسب التصن   لیمن خالل التركیز على تحل   ة یمخاطر المحفظة االئتمان  لیبتحل  ضا ی). وقامت المجموعة أ

في دولة قطر والتي تشمل    ةیالكل   ةی للعوامل اإلقتصاد  ةیباستخدام كل من المنھج التنازلي وتجربة المجموعة الخاصة. إن النظرة المستقبل
دیسمبر    ۳۱.(۲۰۲۲دوالر امریكي في    ٥۲٫٥۹، و۲۰۲۱في    كيیدوالر امر  ٥۲٫٥  عادلیالنفط السنوي والذي    لیأ) متوسط سعر برم

لایر قطري    اریمل  ٥۲۲  عادلی  ۲۰۲۱المحلي اإلجمالي لسنة    ناتجدوالر للبرمیل). ب) ال  ٥۲٫۲دوالر:    ٤٥: سعر برمیل النفط  ۲۰۲۰
:الناتج المحلي اإلجمالي  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱٪).(۱٫۱۷سبة نمو تعادل  (ن  ۲۰۲۲لایر قطري في    اریمل   ٥۱٦٪)، و  ۱٫۹٥  –(نسبة نمو  

). ج) التضخم في ٪ ۱٫۹٥٥-(نسبة نمو تعادل  ۲۰۲۱ملیار لایر قطري    ٦۲٦).  ٪٤٫۳-نسبة نمو تعادل    ۲۰۲۰ملیار لایر قطري:    ٦۳۹
)ةیدون النفقات الرأس مال) د)  إنفاق الحكومة (ب۲۰۲۱:  ٪۱٫٤۹٥،  ۲۰۲۰:  ٪۱٫۲-دیسمبر  ۳۱(۲۰۲۲% في    ۱٫۳٤و  ۱٫٤۹٪  -۲۰۲۱
ملیار لایر قطري:    ۱۰۷٫۷:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱. (۲۰۲۲ملیار لایر قطري في    ۱۰٦٫٦،  ۲۰۲۱ملیار لایر قطري في    ۱۰۳٫٤تعادل  
المتوقعة على متوسط الوزن المرجح لثالث سیناریوھات:   ةی ). تم احتساب الخسائر اإلتمان۲۰۲۱قطري:    ملیار لایر  ۱۰۳٫٤،  ۲۰۲۰

%  ۲٥للسابي و  ٪۲٥لألساسي،    ٪٥۰:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱على التوالي (  ٪۲٥،  ٪۲٥،  ٪٥۰التشائم بوزن    د یالمتشائم، وشداألساسي،  
المتحسنة). بشكل عام، ال   المرحلة، مما یجعلھ من الصعب إظھار   تطوریو  ًرایمتغ  ۱۹  -دی وضع كوف  زالیلألوضاع  بسرعة في ھذه 

كونیلمتوقعة بشكل موثوق. وعلى الرغم من ذلك، وإدراًكا من المجموعة بأنھ من المتوقع أن  ا  ةی الخسائر االئتمان  راتیفي تقد   راتیالتأث 
الخسائر    اسیالمتشائم في ق ویناری الس ةیفي احتمال   ادة یالز ریم تأثییاالقتصاد الكلي، فقد قامت المجموعة بتق ئةیعلى ب ریتأث  روسیلتفشي الف

 المتوقعة.  ةیاالئتمان

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

sta
mpe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on

افقة
لمو

عة 
اض
ة خ
مالی
ت ال
بیانا
 ال

زي
مرك
ر ال
 قط
رف
مص



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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۳ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 التعرض لمخاطر االئتمان  ) ۳(

 الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانیة لألدوات المالیة الخاضعة النخفاض القیمة  •

أعاله أسوأ سیناریو یمكن أن تتعرض لھ المجموعة من مخاطر االئتمان دون األخذ بعین االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا   ۱ب٥و    أ٤یمثل اإلیضاح  
یقوم    )أ٤(أو حجز تعزیزات ائتمانیة أخرى. وبالنسبة للموجودات المدرجة في بیان المركز المالي الموحد، فان التعرض للخطر المبین في اإلیضاح 

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

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

 من المبلغ المعترف بھ كالتزام في بیان المركز المالي الموحد.

 ان والتعزیزات االئتمانیة األخرىالضم  •

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

ي األنواع المجموعة بإعداد تقییم للضمانات التي تم الحصول علیھا كجزء من عملیة إنشاء التمویل. ویتم مراجعة ھذا التقییم بشكل منتظم. وفیما یلتقوم  
 الرئیسیة للضمانات التي یتم الحصول علیھا: 

 مرھونة من خالل الرواتب.,االفراد بالنسبة لتمویالت  •
ل الشركات، الرھونات على الممتلكات العقاریة والمخزون والنقد واألوراق المالیة.  بالنسبة للتمویل التجاري وتموی •
 بالنسبة لتمویالت العقارات، الرھونات على الممتلكات السكنیة واألوراق المالیة. •

 تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات. 

 تأمین التسھیالت االئتمانیة الفردیة المتجددة بشكل عام من خالل الرواتب. یتم بشكل عام تأمین التمویل طویل األجل والتمویل للمنشآت؛ ویتم 

ك ناھ  نیک  مل  ، جمالي إ  سساأ  علیتحصل المجموعة على ضمانات وتعزیزات ائتمانیة أخرى في سیاق النشاط المعتاد وذلك من األطراف المقابلة. و
 . بالمجموعة  الضمانات  سیاسات  في  تغییرات  ھناك  تكن  لم  ذلك،   إلى  باإلضافة.  عةولمجما   بھا  ظ تحتف  لتيا   تلضماناا  ودةج  في  وظملح  دھورت   لسنةا  لخال

ملیون لایر قطري    ۳۸٤ھي    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱القیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا مقابل موجودات تمویلیة منخفضة القیمة االئتمانیة كما في  
 ملیون لایر قطري). ۳۳۳٫۳: ۲۰۲۰(

 الخسارة مخصص  ) ٤(

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

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

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

 المخصصات المتعلقة بالموجودات التي تم شطبھا خالل السنة. موجودات مالیة تم إلغاء االعتراف بھا خالل السنة وشطب•
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳٤ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 )تتمة(مخصص الخسارة  ) ٤(

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

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
خسائراالئتمان 

لمدة     ۱۲المتوقعة 
 شھرا

خسائراالئتمان 
مدار  على  المتوقعة 

 عمر الدین 
إنخفاض  خسائر 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  اإلجمالي   القیمة 
 ألف لایر قطري   لایر قطريألف   ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 أرصدة مستحقة من البنوك
 مخصص الخسارة كما في  

 ٥٬۹۳٦  ۷۷۳  - ٤  ۷٦۹ ۲۰۲۱ینایر  ۱
 -- -- - ۱للمرحلة  التحویالت
 -- - ۱۳ (۱۳) ۲ للمرحلة التحویالت
 -- -- - ۳ للمرحلة التحویالت

خالل    /التكلفة  صافي (عكس) 
 ) ٥٬۱٦۳( ۲۸۷-۸ ۲۷۹ سنة ال

في   كما  الخسارة  ۳۱مخصص 
 ۷۷۳  ۱٬۰٦۰  - ۲٥ ۱٬۰۳٥*۲۰۲۱دیسمبر 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
خسائراالئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شھرا ۱۲

خسائراالئتمان 
المتوقعة على  

 مدار عمر الدین
إنخفاض ر خسائ
 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  اإلجمالي   القیمة 

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري
بالتكلفة   المصنفة  الدین  استثمارات 

 المطفأة
 من خالل حقوق الملكیة و  

 ٥٬۳۱۳  ۷٬۲۹٥  - ٦٬۰٦۸ ۱٬۲۲۷ ۲۰۲۱ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في  
 -- -- - ۱التحویالت للمرحلة 
 -- -- - ۲التحویالت للمرحلة 
 -- -- - ۳التحویالت للمرحلة 

 ۱٬۹۸۲  (۱٬٦٥۸)  - (٥٬۳٦۳) ۳٬۷۰٥ سنة خالل ال  التكلفة /(عكس)  صافي
في   كما  الخسارة  دیسمبر    ۳۱مخصص 

۲۰۲۱ ٤٬۹۳۲ ۷۰٥٬٦-٥۳۷ ۷٬۲۹٥ 

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
خسائراالئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شھرا ۱۲

خسائراالئتمان 
المتوقعة على  

 مدار عمر الدین
 خسائر

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ اإلجمالي  إنخفاض القیمة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 التمویلیةالموجودات 
 ٦۷۰٬۸٦۲ ۸۳۲٬۳۸۹ ٤٥۷٬٦۰۸ ۲۱۰٬٦۱۰ ۱٦٤٬۱۷۱ ۲۰۲۱ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في  

 -- (۱۹۳) (۲٬۳٥٤) ۲٬٥٤۷ ۱للمرحلة  التحویالت
 -- (۱٥٬٥۸٥) ۹۱٬٦٥۷ (۷٦٬۰۷۲) ۲ للمرحلة التحویالت
 -- ۸۲٬۱٥۲ (۸۱٬۷۱۸) (٤۳٤) ۳ للمرحلة التحویالت

 ۲۳۱٬۱۷۲ ۳۷۷٬۲۰۳ ۲۱٥٬۰۳۳ ۳۸٬٥۸٥ ۱۲۳٬٥۸٥ سنة صافي التكلفة خالل ال
من    /المسترد تصنیف  التعرضات إعادة 

البیان   المالي  المركز  بیان  خارج إلى 
-۳٬۹۹٦ ۳٬۹۹٦- - المركز المالي 

 ) ٦۹٬٦٤٥((٥٬٥۸۷) (٥٬٥۸۷)-- سنة شطب/ التحویالت خالل ال
في   كما  الخسارة  دیسمبر    ۳۱مخصص 

۲۰۲۱ ۲۱۳٬۷۹۷ ۲٥٦٬۷۸۰ ۷۳۷٬٤۲٤ ۱٬۲۰۸٬۰۰۱ ۸۳۲٬۳۸۹ 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳٥ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 )تتمة(مخصص الخسارة  ) ٤(

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة 
خسائراالئتمان 
المتوقعة لمدة  

 شھرا ۱۲

خسائراالئتمان 
المتوقعة على  

 مدار عمر الدین

 خسائر
إنخفاض 

 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ اإلجمالي  القیمة 

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري
لایر ألف 

قطري
لایر   ألف 

 ألف لایر قطري  قطري 
 التعرضات خارج بیان المركز المالي

في   كما  الخسارة  ینایر   ۱مخصص 
۲۰۲۱ ۹۹٬۹۱۷  ۷٬۳۲۸-۱۰۷٬۲٥  ٤٥۰٬۸۳۰ 

 -- - (٤۲٥) ٤۲٥ ۱للمرحلة  التحویالت
 -- - ۲٬٥۱٦ (۲٬٥۱٦) ۲ للمرحلة التحویالت
 -- -- - ۳ للمرحلة التحویالت

 ٥٦٬٤۱٥ (۱۹٬۸۷۲) - (٦٬۱٤۷) (۱۳٬۷۲٥) سنةخالل ال صافي التكلفة/(عكس) 
 -- --- سنة شطب/ التحویالت خالل ال

في   كما  الخسارة  دیسمبر    ۳۱مخصص 
۲۰۲۱ ۸٤٬۱۰۱ ۳٬۲۷۲-۸۷٬۳۷۳ ۱۰۷٬۲٤٥ 

 التعدیل على الموجودات المالیة  ) ٥(

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

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

 الغالب على موجودات التمویل. 

االعتراف األولي،    دعن ألصلیةا  روطلشبموجب ا طرلمخاا مع نةربالمقاو ریرلتقا یخرتا فيالتعدیل  دبع وداتج ولمانتظام لھذه ا دمع طرمخا متقیی میت
المجموعة األداء الالحق للموجودات   تراقب  .)أعاله  )ح(  ۳  حیضاإ(  ألصلياباألصل    رافالعتإلغاء ا  لیإ  ؤديی   ال  بالتاليو  راً کبی  لی دعلتا  ونیک  العندما  

۲أو المرحلة    ۳المعدلة. قد تحدد المجموعة أن مخاطر االئتمان قد تحسنت بشكل كبیر بعد إعادة الھیكلة، بحیث یتم تحویل الموجودات من المرحلة  
الدین( عمر  مدار  على  المتوقعة  االئتمان  المرحلة    )خسائر  م(  ۱إلى  على  المتوقعة  االئتمان  بالنسبة  ) شھرا  ۱۲دى  خسائر  فقط  الحالة  ھي  ھذه   .

 شھًرا متتالیة أو أكثر.  ۱۲للموجودات التي تم تنفیذھا وفقًا للشروط الجدیدة لمدة 

 "صافي"  االئتمان لمخاطر التعرض مع ةیتركز مخاطر الموجودات المال ) ٦(

 القطاعات الجغرافیة 
دون األخذ بعین االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو أي تعزیزات ائتمانیة  (یوضح الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالقیمة الدفتریة  

 ، وفقًا لتصنیف للقطاعات الجغرافیة وبناء على بلد اإلقامة لألطراف المقابلة للمجموعة. )محجوزة

۲۰۲۱ 
الموجودات المسجلة في  

بیان المركز المالي  
قطر  الموحد:

دول مجلس التعاون  
 الخلیجي األخرى 

دول الشرق األوسط  
 اإلجمالي أخرى  األخرى 

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

أرصدة لدى مصرف قطر  
  ۲٬۰۳۹٬۸٦۷ -- -  ۲٬۰۳۹٬۸٦۷ المركزي   

أرصدة مستحقة من 
  ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۲۰۸٬۱۸۸   ۲٬۳۸٤   ۷٬٤۷۷  ۱۳٬۲۰۸٬۲۸۷ البنوك

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ -- - ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات تمویل
استثمارات في أوراق  

 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷  ٤۹۱٬۰۸۸-۷۲۳٬۰۸۷ ٦٬۰۰٥٬۹۷۲ مالیة
 ۱۸۰٬٤۹۹ -- - ۱۸۰٬٤۹۹ موجودات أخرى 

٥۸٬٤٦٥٬٥۰٦ ۷۳۰٬٥٦٤  ۲٬۳۸٦  ٤۹۹٬۲۷٥ ٦۹٬۸۹۷٬۷۳۰ 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳٦ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 (تتمة) "صافي" االئتمان لمخاطر التعرض مع ةیتركز مخاطر الموجودات المال ) ٦(

۲۰۲۰ 
 الموجودات المسجلة في بیان المركز المالي الموحد: 

 قطر 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

األخرى
دول الشرق  

اإلجماليأخرى األوسط األخرى 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ۱٬۸۹۱٬۰٤۹ -- - ۱٬۸۹۱٬۰٤۹أرصدة لدى مصرف قطر المركزي   
 ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ ۱٤۹٬۹٥۲ ۳٬۳۷۸ ۱۱٬۹۰۹ ۱۰٬۳٤۲٬۸٤۲ أرصدة مستحقة من البنوك

 ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦ ۱۳۰ -- ٤۰٬٥۱۳٬۷۷٦ موجودات تمویل
 ٥٬۸٥۲٬۱٦۳ ٤۱۷٬۷۰۲-۲٥۳٬۲٥۲ ٥٬۱۸۱٬۲۰۹ استثمارات في أوراق مالیة 

 ۲۹۰٬۹۱٦ -- - ۲۹۰٬۹۱٦ موجودات أخرى 
٥۸٬۲۱۹٬۷۹۲ ۲٦٥٬۱٦۱ ۳٬۳۷۸ ٥٦۷٬۷۸٥ ٤۹٬۰٥٦٬۱۱٥ 

۲۰۲۱ 
 بنود خارج بیان المركز المالي

قطر 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

األخرى
دول الشرق  

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

 ۷٬۱٤۹٬٥٦۷ -- -       ۷٬۱٤۹٬٥٦۷ تسھیالت تمویل غیر مستغلة
 ٦٬٤۰٥٬٤۳۹  ۱٥٬۷۹۳ --  ٦٬۳۸۹٬٦٤٦ خطابات ضمان 
 ۷۸۷٬٤۰٤ -- - ۷۸۷٬٤۰٤ خطابات اعتماد 

 ۱۳٬٥۰۲ -- - ۱۳٬٥۰۲ أخرى 
۱٤٬۳٤۰٬۱۱۹ -- ۱٥٬۷۹۳  ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ 

۲۰۲۰ 
 المركز المالي بنود خارج بیان 

 قطر 

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

األخرى
دول الشرق األوسط  

اإلجماليأخرىاألخرى
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

 ٥٬۲۳۸٬٥۳۰ -- - ٥٬۲۳۸٬٥۳۰ تسھیالت تمویل غیر مستغلة 
 ۷٬۱۲۷٬۲٦۲ ۱٥٬۷۰٦ -- ۷٬۱۱۱٬٥٥٦ خطابات ضمان
 ۸۹۲٬۲٥۹ -- - ۸۹۲٬۲٥۹ خطابات اعتماد

 ۸٬۰۱۳ -- - ۸٬۰۱۳ أخرى 
۱۳٬۲٥۰٬۳٥۸ -- ۱٥٬۷۰٦ ۱۳٬۲٦٦٬۰٦٤ 

 قطاعات األعمال 
الضمانات المحتفظ بھا أو أي تعزیزات ائتمانیة  یوضح الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بالقیمة الدفتریة قبل األخذ في االعتبار  

 أخرى، وفقًا لتصنیف قطاعات األعمال لألطراف المقابلة للمجموعة. 
 إجمالي التعرض 

۲۰۲۱ 
 إجمالي التعرض 

۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

صلة  ذات ومنشآت ةیحكوم ئاتیھ
 

۱۲٬۸٦۸٬۳۷۷ ۱٦٬۸۷٤٬۰٥٦ 
 ۸٬۰۳۰٬۲٥٤ ۸٬۳۱۹٬۸۱۲ عقارات 
 ۱۲٬۰۰٤٬٤۲۱ ۱۳٬۰۸۳٬٦۱٥ أفراد 
 ۱۳٬۲٦٦٬۰٦٤ ۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ مطلوبات محتملة  
 ۱۲٬۸٤۸٬۸٤۱ ۱٥٬٦۳٤٬۲۷٤ خدمات  
 ٦٬٤٤۸٬۱۰۰ ٦٬۰۰٤٬۹٥٦ تجارة  
 ۲٬۰۸۹٬۳۳٥ ۳٬٤۰٦٬٤۸۹ مقاوالت 
 ۳۹۹٬۱۱٤ ۳٦۹٬٤٦٥ صناعة  
 ٥۰۳٬۳۰٦ ۱۸٤٬۷٥٤ أخرى 

۷٤٬۲۲۷٬٦٥٤ ۷۲٬٤٦۳٬٤۹۱ 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۷ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر االئتمان  )ب(

 سیاسة الشطب  ) ۷(

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

حدید بعد النظر في معلومات مثل حدوث تغییرات جوھریة في الوضع المالي للمدین/ المصدر بحیث لم یعد المدین/ المصدر یقوم بسداد  ویتم ھذا الت
الرصید األصغر، ت المعیاریة ذات  التمویل  بالنسبة لموجودات  التعرض.  كافیة لسداد كامل  العائدات من الضمانات لن تكون  أن  أو  ستندااللتزام، 

: ۲۰۲۰(ألف لایر قطري    ٥٬۷۸۲  الشطب عموًما إلى حالة المتأخرات عن السداد لمنتج معین. بلغ المبلغ المشطوب خالل السنة ما قیمتھقرارات  
 . )ألف لایر قطري ۳٥٬۸

 مخاطر السیولة  )ج(

سبیل المثال سحب ودائع العمالء أو المتطلبات  مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا نتیجة، على  
إلى ذلك. ومن   النقدیة من االرتباطات التعاقدیة أو التدفقات النقدیة الصادرة األخرى، مثل استحقاق الدیون أو طلب الھامش ألدوات إدارة المخاطر وما

أنشطتھ التجاریة واستثماراتھ. وفي الظروف القصوى، یمكن أن یؤدي شأن ھذه التدفقات الصادرة أن تستنفذ الموارد النقدیة المتاحة لتمویل العمیل و
المخاطر  نقص السیولة إلى تخفیضات في بیان المركز المالي الموحد ومبیعات الموجودات، أو احتمال عدم القدرة على الوفاء بارتباطات التمویل. إن

میع العملیات المصرفیة، ویمكن أن تتأثر بمجموعة من األحداث الخاصة بكل  المتمثلة في عدم قدرة المجموعة على القیام بذلك تعتبر مالزمة لج
التنظیمیة   والصدمات  واالستحواذ  االندماج  ونشاط  االئتمانیة  األحداث  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  ذلك،  في  بما  السوق  مستوى  وعلى  مؤسسة 

 والكوارث الطبیعیة. 

 إدارة مخاطر السیولة  ) ۱(

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

على أساس یومي من خالل سیناریوھات اختبار ضغط السیولة وإبالغ نتائجھا إلى لجنة المخاطر التخاذ إجراء بشأنھا إذا   مجموعةمخاطر السیولة لل
 لزم األمر. وتخضع سیاسات وإجراءات السیولة للمراجعة واالعتماد من قبل مجلس اإلدارة. 

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

 ). ٪۱۰۳٬۳۰: ۲۰۲۰٪ (۱۳۷٬٦۷: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ة على المخاطر. نسبة السیولة كما في لمتطلبات رأس المال القائم

 التعرض لمخاطر السیولة  ) ۲(

إجمال  أي  العمالء،  من  الودائع  إلى  السائلة  الموجودات  نسبة صافي  ھو  السیولة  مخاطر  إلدارة  المجموعة  تستخدمھ  الذي  الرئیسي  اإلجراء  يإن 
قاق مقابل إجمالي المطلوبات حسب تواریخ االستحقاق. ولھذا الغرض، یتم اعتبار صافي الموجودات السائلة على أنھ  الموجودات حسب آجال االستح

ن البنوكیشتمل على النقد وما في حكمھ واألوراق المالیة من فئة الدین من الدرجة االستثماریة والتي یوجد لھا سوق نشط وسائل ناقصا أي ودائع م
وارتباطات أخرى تستحق خالل الشھر التالي. یتم استخدام حساب مماثل، ولكنھ لیس متطابقًا، لقیاس التزام المجموعة   وتمویالتوصكوك صادرة  

على أساس یومي وإجراء اختبار ضغط    مجموعةبحد السیولة الذي حدده مصرف قطر المركزي. تقوم إدارة مخاطر السوق بمراقبة مخاطر السیولة لل
 بمتطلبات مصرف قطر المركزي. مجموعة تلتزممن أن الللسیولة للتأكد 

 فیما یلي تفاصیل نسبة صافي الموجودات السائلة لدى المجموعة إلى الودائع من العمالء في تاریخ التقریر وخالل السنة:

۲۰۲۱ 
% 

۲۰۲۰ 
%

 دیسمبر ۳۱في 
 ۱۱۲۱۰٥ متوسط السنة 

 ۱٤۱۱۲۱الحد األقصى للسنة  
 ۹۱۹۳ األدنى للسنة الحد 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۸ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر السیولة  )ج(

 تحلیل االستحقاق  ) ۳(

أساس استحقاقاتھا المتبقیة. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار في حالة عدم وجود تاریخ  یتم إعداد تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار لدى المجموعة على 
 استحقاق متفق علیھ. 

 سنوات ۳أكثر من سنوات ۳-سنة واحدة  سنة واحدة  -أشھر  ٦أشھر  ٦- أشھر ۳أشھر ۳ أقل من القیمة الدفتریة 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطريألف لایر  ۲۰۲۱

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

 ۱۱٬۱۲٥٬۸۹٥ ۸٬۷۰۰٬٦٥۰ ٤٬۳۳۳٬۰٦۷ ۳٬٥۹٤٬۹۸۷ ۹٬۲۷٦٬۲۸۲ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات تمویل
 ۲٬٥۳۸٬۳۰۱ ۳٬۹۰۱٬۰۳۹ ۳۷٤٬۳٤۷ ۲۲۰٬٦۰۳ ۱۸٥٬۸٥۷ ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ استثمارات في أوراق مالیة 

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

 --  ۳۹۳٬۰۹۷ ۱٬۳٤۲٬۹۱۸  ۸٬۱۸٥٬٥۳٤  ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة
 -- --  ۷٬٤۲۸٬۱۸۸  ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ حسابات العمالء الجاریة

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

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

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

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

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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۳۹ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر السیولة  )ج(

 ) تتمة(تحلیل االستحقاق  ) ۳(

سنوات ۳أكثر من  سنوات ۳-سنة واحدة  سنة واحدة  -أشھر   ٦أشھر  ٦-أشھر   ۳  أشھر  ۳أقل من  القیمة الدفتریة  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ۲۰۲۰

 ۱٬۷۲٥٬۳۸٥ -- - ۱٬۰٥۱٬۰۳٥ ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
 ۱٬۲۳۸٬۱۱۰ ۳۳٬٥۹۱ ٤۸۷٬۰۲۹ ۷۰۰٬۰۳۸ ۸٬۰٤۹٬۳۱۳ ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ أرصدة مستحقة من البنوك

 ۹٬۳۹٦٬٦۷۲ ۹٬۹۹۱٬۰۰٤ ۳٬۱٦٦٬٤۸۷ ٤٬۰٤۰٬۰۳٦ ۱۳٬۹۱۹٬۷۰۷ ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦ موجودات تمویل
 ۲٬۰۹۲٬۳۷۷ ۳٬۱۲۰٬۱٥۹ ٦۳۸٬٥۰۰ ۷۳۹ ۳۸۸ ٥٬۸٥۲٬۱٦۳ استثمارات في أوراق مالیة 

 -- - ۱٬۷٤۸ ۲۸۹٬۱٦۸ ۲۹۰٬۹۱٦ موجودات أخرى 
 ۱٤٬٤٥۲٬٥٤٤ ۱۳٬۱٤٤٬۷٥٤ ٤٬۲۹۲٬۰۱٦ ٤٬۷٤۲٬٥٦۱ ۲۳٬۳۰۹٬٦۱۱ ٥۹٬۹٤۱٬٤۸٦ الموجودات إجمالي 

-۹۱٬۰٤۹ ٦٦۸٬۲۳۳ ٦۹۷٬۸۲٦ ۱۱٬٦۷۱٬۳۸٤ ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة
-- -- ۷٬۹۸٥٬۲۰٥ ۷٬۹۸٥٬۲۰٥ حسابات العمالء الجاریة

 ۱٬۸۱۳٬۷۷٥ ۷۲۷٬۱٥٤ -- ۲٤٬٦۷۳ ۲٬٥٦٥٬٦۰۲ تمویل صكوك 
 ٦۰٬۰۱٤-۲۲٥٬۲٦٦-٦٥۸٬۳۲۹ ۹٤۳٬٦۰۹ مطلوبات أخرى 

 ۱٬۸٤۳٬۷۸۹ ۸۱۸٬۲۰۳ ۸۹۳٬٤۹۹ ٦۹۷٬۸۲٦ ۲۰٬۳۳۹٬٥۹۱ ۲٤٬٦۲۲٬۹۰۸ إجمالي المطلوبات

-٦٬۲٤٦٬۰٦٦ ۲٬٥۰٦٬۲۱٦ ۲٬۸۰۷٬۰٦٦ ۱٦٬۸۰۷٬۷۷٦ ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ۱٬۸۷۳٬۷۸۹ ۷٬۰٦٤٬۲٦۹ ۳٬۳۹۹٬۷۱٥ ۳٬٥۰٤٬۸۹۲ ۳۷٬۱٤۷٬۳٦۷ ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲ إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 ۱۲٬٥۷۸٬۷٥٥ ٦٬۰۸۰٬٤۸٥ ۸۹۲٬۳۰۱ ۱٬۲۳۷٬٦٦۹ ) ۱۳٬۸۳۷٬۷٥٦( ٦٬۹٥۱٬٤٥٤ فجوة االستحقاق  
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 الموحدة  المالیة للبیانات المتممة اإلیضاحات

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤۰ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 مخاطر السوق  )د(

. تنشأ قلسو ا  رسعاأ  في  اتلتغیرا بسبب  مالیة  داةأل  لمستقبلیةا  لنقدیةا  تلتدفقا أو ا  لةدلعاا  لقیمةا  تقلب  مخاطروھي    ق، لسوا  لمخاطر  لمجموعةا  ضتتعر
تمخاطر السوق من المراكز المفتوحة في معدل الربح والعملة ومنتجات حقوق الملكیة، وكلھا معّرضة لحركات السوق العامة والخاصة والتغیرا 

 سعار حقوق الملكیة.  في مستوى تقلبات معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأ

على   تتركز مخاطر السوق الناشئة عن أنشطة التداول وغیر التداول في خزینة المجموعة ویتم مراقبتھا من قبل إدارة مخاطر السوق لدى المجموعة 
 أساس یومي. یتم تقدیم تقاریر منتظمة بذلك إلى لجنة المخاطر. 

اسي من إدارة معدل الربح للموجودات والمطلوبات المصرفیة لألفراد والشركات لدى المجموعة. تنشأ المحافظ غیر المحتفظ بھا للمتاجرة بشكل أس
ن فئةتتكون المحافظ غیر المحتفظ بھا للمتاجرة من مخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر حقوق الملكیة الناتجة عن استثمارات المجموعة في أدوات م

 الدین وفئة حقوق الملكیة. 

 قراض بین البنوك (آیبور)إصالح معدل اإل

ستبدال أسعار العرض بین البنوك إعقدت الھیئات التنظیمیة والبنوك المركزیة في مختلف الوالیات القضائیة مجموعات عمل وطنیة لتحدید معدالت  
یورو و   الیبور جنیھ استرلینيبالنسبة إلى    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱") لتسھیل االنتقال المنظم إلى ھذه األسعار. سیتم إیقاف نشر أسعار لیبور بحلول  آیبور("

 ۳۱بحلول  . في حالة اللیبور بالدوالر األمریكي، سیتم إیقاف أسعار الفائدة لمدة أسبوع وشھرین  ین یاباني الیبور  وفرانك سویسري الیبو    والیبور  
 .۲۰۲۳یونیو  ۳۰وسیتم إیقاف أسعار الفائدة األخرى بالدوالر األمریكي بحلول  ۲۰۲۱دیسمبر 

للمجموعة وعمالئھا. یشرف ھذا البرنامج على انتقال كل من الشركات   الیبوربھدف تسھیل االنتقال المنظم من  آیبوربدأت المجموعة برنامج انتقال 
على العقود القدیمة باإلضافة إلى اإلصدار الجدید للعقد الذي    آیبور. یركز البرنامج حالیًا على تقییم تأثیر انتقال  الموجودات و المطلوباتتقودھا لجنة  و

راف المقابلة  یشیر إلى المعدل المرجعي البدیل والتغییرات المقترحة على العملیات والعقود القانونیة وأنظمة تكنولوجیا المعلومات والتواصل مع األط
على  ۱۹-كوفیدوالعمالء. بدأت المجموعة في إشراك العمالء لتحدید قدرتھم على االنتقال بما یتماشى مع جاھزیة توفر منتج السعر البدیل. لقد أثر  

انتقال   لعملیة  العمالء على االنتقال مبكًرا وأسفر عن جداول زمنیة مضغوطة  أدآیبورقدرة  لذلك، كان تطویر واستخدام  المناسبة،  .  الترحیل  وات 
 ضروریًا لتمكین انتقال أكثر تنظیًما مقترنًا بالنھج التشریعیة للمنتجات التي یصعب تحویلھا ھیكلیًا.  ISDAوالمبادرات الصناعیة مثل بروتوكول 

وبالتالي ال یوجد أي   نیھ استرلینيالیبور جأو  ین یاباني الیبورأو  فرانك سویسري الیبوأو  یورو الیبورلیس لدى المجموعة أي تعرض جوھري لـ 
، كان لدى البنك أدوات مالیة قائمة على لیبور بالدوالر األمریكي بقیمة اسمیة للعقود تبلغ    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تأثیر على عملیة االنتقال. كما في  

 . ۲۰۲۳یونیو  ۳۰بور بالدوالر األمریكي في ملیون لایر قطري تستحق استحقاقھا بعد االستبدال المتوقع لی ٦۳۲ملیار لایر قطري ، منھا  ۱٬۳٦۱

 إدارة مخاطر السوق  ) ۱(

الحدود. إن إدارة مخاطر السوق بالمجموعة    لجنة  /رالستثماا   لجنةعلى عاتق لجنة الموجودات والمطلوبات/    قلسو ا   مخاطرتقع المسؤولیة الشاملة عن  
وعن اإلدارة الیومیة لجمیع    )تخضع لمراجعة وموافقة لجنة المخاطر/ مجلس اإلدارة (ھي المسؤولة عن وضع سیاسات تفصیلیة إلدارة مخاطر السوق  

مناسبة لضمان مصالح جمیع المساھمین.   مخاطر السوق. الھدف الرئیسي إلدارة مخاطر السوق ھو تحدید وتصنیف وإدارة مخاطر السوق بطریقة
اطر/ تنظر المجموعة إلى إدارة مخاطر السوق باعتبارھا أحد الكفاءات األساسیة، ولیس غرضھا تحیید مخاطر السوق، بل تعظیم المفاضلة بین المخ

مة أساسیة إلدارة المخاطر التي تأخذ  العوائد ضمن حدود محددة بوضوح. یتطلب وجود مخاطر السوق قیاس حجم التعرض. یعتبر ھذا اإلجراء عال
 شكل إما تقلیل التعرض من خالل التحوط أو االحتفاظ برأس مال كاٍف لحمایة المجموعة من مخاطر انخفاض القدرة التشغیلیة. 

ات اختبار الضغط.  تتمثل األداة الرئیسیة المستخدمة لقیاس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن محافظ المجموعة في وضع نماذج سیناریوھ

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

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

اعدھا ومن خالل وضع حدود معتمدة مسبقا لمجموعات إعادة التسعیر. وتعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات ھیئة لمراقبة االلتزام بھذه الحدود وتس
 الخزینة المركزیة للمجموعة في أنشطة المراقبة الیومیة.  
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 ).م.ق.عش( قطر الدولي اإلسالمي  بنك
 الموحدة  المالیة  للبیانات  المتممة اإلیضاحات 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤۱ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر السوق  )د(

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

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

 . )۱۹اإلیضاح (جمیع الحسابات الجاریة للعمالء غیر حساسة للربح 

عادة التسعیر في إ
 القیمة 

 الدفتریة 
 أقل من  

 شھرأ ۳
 ٦-أشھر  ۳ 

 أشھر
 أشھر ٦
 سنة واحدة  -

 ۳-سنة واحدة 
 سنوات

أكثر من
 سنوات ۳

 غیر حساسة 
 للربح 

معدل الربح 
 الفعلي

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

-۲٬٦٦۹٬۹٦۰ -- - - - ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
 ٪۲۱۸٬۱۲٥۰٫۷۱-۱٬۲۷۱٬٦٦۸ ۳۹۳٬۱۹٦ ۱٬۹۰۰٬۲۷٤ ۹٬٦٤۳٬۰۷۳ ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ أرصدة مستحقة من البنوك

 ٪٤٫۳۷-۸٬۷۰۰٬٦٥۰۱۱٬۱۲٥٬۸۹٥ ٤٬۳۳۳٬۰٦۷ ۳٬٥۹٤٬۹۸۷ ۹٬۲۷٦٬۲۸۲ ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات تمویل
 ٪۳٫٥٦ ۳٬۹۰۱٬۰۳۹۲٬٥۳۸٬۳۰۱۲٥٬۸٥۹ ۳٤۸٬٤۸۹ ۲۲۰٬٦۰۳ ۱۸٥٬۸٥٦ ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ استثمارات في أوراق مالیة 

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

 ٪۰٫۲٦ ۲۲۲٬۹۷۲ -- ۳۹۳٬۰۹۷ ۱٬۳٤۲٬۹۱۸ ۷٬۹٦۲٬٥٦۲ ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة
 -- - ۲٬۸۱٥٬۰۱۳ ۷۲۷٬۸۰۹ - - ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ صكوك تمویل 

 ٪۱٫۸٥ -- ۸٬۱۸۱٬٦۳۷ ۳٬۰۳٦٬۸٤۲ ۳٬٤٥۲٬۳۲۳ ۱٦٬٥٤٦٬۸۷۹ ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
 ۲٬٦۹۰٬۹۷۲ ۱۳٬٦٦٤٬۱۹٦ ۲٬۸۷٦٬۷۰۷ ۹۱۷٬۰۰٤ ۹۲۰٬٦۲۳ (٥٬٤۰٤٬۲۳۰) ۱٥٬٦٦٥٬۲۷۲ فجوة الحساسیة لمعدالت الربح 

 ۱٥٬٦٦٥٬۲۷۲ ۱۲٬۹۷٤٬۳۰۰ (٦۸۹٬۸۹٦) (۳٬٥٦٦٬٦۰۳) (٤٬٤۸۳٬٦۰۷) (٥٬٤۰٤٬۲۳۰) ۱٥٬٦٦٥٬۲۷۲ الفجوة التراكمیة لحساسیة معدالت الربح
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في 

٤۲ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر السوق  )د(

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

 . )۱۹اإلیضاح (جمیع الحسابات الجاریة للعمالء غیر حساسة للربح 

عادة التسعیر في  إ
 القیمة 

 الدفتریة
 أقل من  

 شھر أ ۳
 ٦-أشھر   ۳ 

 أشھر 
أشھر  ٦
 سنة واحدة -

 ۳-سنة واحدة 
 سنوات

 أكثر من
 سنوات ۳

 غیر حساسة
 للربح 

معدل الربح  
 الفعلي 

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

-۲٬۷۷٦٬٤۲۰ -- - - - ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
٪۱٦٥٬۳۱٤۱٬۰٤ ۱٬۲۳۸٬۱۱۰ ۳۳٬٥۹۱ ٤۸۷٬۰۲۹ ۷۰۰٬۰۳۸ ۷٬۸۸۳٬۹۹۹ ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ أرصدة مستحقة من البنوك

٪٤٬٦۷-۹٬۳۹٦٬٦۷۲ ۹٬۹۹۱٬۰۰٤ ۳٬۱٦٦٬٤۸۷ ٤٬۰٤۰٬۰۳٦ ۱۳٬۹۱۹٬۷۰۷ ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦ وجودات تمویلم
٪۳٬۸۱ ٦۰٬۸۳٦ ۲٬۰۹۲٬۳۷۷ ۳٬۱۲۰٬۱٥۹ ٥۷۷٬٦٦٤ ۷۳۹ ۳۸۸ ٥٬۸٥۲٬۱٦۳ ستثمارات في أوراق مالیة ا

٥۹٬٦٥۰٬٥۷۰ ۲۱٬۸۰٤٬۰۹٤٬ ٤۷٤۰٬۸۱۳ ٤٬۲۳۱٬۱۸۰ ۱۳٬۱٤٤٬۷٥٤ ۱۲٬۷۲۷٬۱٥۹ ۳٬۰۰۲٬٥۷۰ 
   

٪۰٬۸٤ ۲٥۹٬٥٤٥-۹۱٬۰٤۹ ٦٦۸٬۲۳۳ ٦۹۷٬۸۲٦ ۱۱٬٤۱۱٬۸۳۹ ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة
 -- ۷۲۷٬۱٥٤۱٬۸۱۳٬۷۷٥ - - ۲٤٬٦۷۳ ۲٬٥٦٥٬٦۰۲ كوك تمویل ص 

٪۲٬۰٥ -- ٦٬۲٤٦٬۰٦٦ ۲٬٥۰٦٬۲۱٦ ۲٬۸۰۷٬۰٦٦ ۱٦٬۸۰۷٬۷۷٦ ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
 ۲٬۷٤۳٬۰۲٥ ۱۰٬۹۱۳٬۳۸٤ ٦٬۰۸۰٬٤۸٥ ۱٬۰٥٦٬۷۳۱ ۱٬۲۳٥٬۹۲۱ ) ٦٬٤٤۰٬۱۹٤( ۱٥٬٥۸۹٬۳٥۲ فجوة الحساسیة لمعدالت الربح 

 ۱٥٬٥۸۹٬۳٥۲ ۱۲٬۸٤٦٬۳۲۷ ۱٬۹۳۲٬۹٤۳ ) ٤٬۱٤۷٬٥٤۲( ) ٥٬۲۰٤٬۲۷۳( ) ٦٬٤٤۰٬۱۹٤( ۱٥٬٥۸۹٬۳٥۲ الفجوة التراكمیة لحساسیة معدالت الربح

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

sta
mpe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on

افقة
لمو

عة 
اض
ة خ
مالی
ت ال
بیانا
 ال

زي
مرك
ر ال
 قط
رف
مص



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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤۳ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر السوق  )د(

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

 تحلیل الحساسیة 

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

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

 نقطة أساس متوازیة  ۱۰۰
 نقص زیادة  حساسیة صافي الربح 

 ألف لایر قطري قطريألف لایر 

۲۰۲۱ 
 (٥۹٬۸۰٥) ٥۹٬۸۰٥ دیسمبر  ۳۱في 

۲۰۲۰ 
 )٤٥٬۱۹۰( ٤٥٬۱۹۰ دیسمبر  ۳۱في 

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

 مخاطر أسعار حقوق الملكیة 
ردیة.مخاطر أسعار حقوق الملكیة ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لحقوق الملكیة نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات حقوق الملكیة واألسھم الف 

یان الدخل  تنشأ مخاطر التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة من أوراق حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل ب 
 والقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة. 

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

التغیر في أسعار السوق مؤشرات
 األثر على الربح والخسارة  األثر على حقوق الملكیة حقوق الملكیة

% ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۰۲ ۷۹ ۱٬٥۸۰ ۱٬۲٤۸ ۱۰ -+/  بورصة قطر 
 -- ۳٦۰ ۷۳۰ ۱۰ -+/  سوق البحرین لألوراق المالیة 

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

 مخاطر العملة 
صرف العملة األجنبیة. تتعرض المجموعة لتأثیر تقلبات  تتمثل مخاطر العملة في مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار  

ااألسعار السائدة لصرف العمالت األجنبیة على مركزھا المالي. یقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود قصوى لمستوى التعرض للعمالت، ویتم مراقبتھ 
 بشكل یومي. 

 : األخرى  راتیالمتغ  كافة  ثبات  مع  الدخل  انیب  في  القطري  الریال  مقابل  في  العمالت  أسعار   في  معقول  بشكل  المحتملة  الحركة  أثر  التالي  الجدول  وضحی

 العملة
التغیر في سعر العملة وسعر 

 األثر على بیان الدخل الموحد   حقوق الملكیة
% ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۹۰۳ ۹٥۳ ۱۰ - +/ الیورو
 ٥٦٦ ۹۷۱ ۱۰ -+/  جنیھ إسترلیني

 ۱۸٬۹۲٥ ۱۱٬۸۹۱ ۱۰ -+/ أخرى
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤٤ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(مخاطر السوق  )د(

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

كل   بدایة  في  وباإلجمالي  حدة  على   عملة  لكل  الحدود  وضع  یتم.  دارةإلا   سمجل   وضعھا  التي  الحدود  نضم ألجنبیةا تلعمالا  تضا رتع  عةولمجمتدیر ا
ھذا   جراء  من  بالعمالت  متعلقة  مخاطر  ألي   معرضة  غیر  المجموعة  أن  من  الرغم  وعلى.  األمریكي  الدوالر  مقابل  مثبت  القطري  الریال   سعر  إن.  سنة

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

 مخاطر التشغیل  )ھـ(
 
تمخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناجمة عن مجموعة واسعة من األسباب المتعلقة بارتباط المجموعة بالمؤسسا  

ك التيتل  المالیة، بما في ذلك العملیات واألفراد والتكنولوجیا والبنیة التحتیة، وعن عوامل خارجیة بخالف مخاطر السوق واالئتمان والسیولة مثل
 تنشأ عن المتطلبات القانونیة والنظامیة ومعاییر السلوك المھني المقبولة عموما للشركات. 

 
عالیة  وھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة بحیث تعمل على التوازن بین تجنب الخسائر واألضرار المالیة على سمعة المجموعة مع تحقیق ف

 بة التي تحد من المبادرة واإلبداع. شاملة للتكلفة وتجنب إجراءات الرقا
 

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

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

 إدارة رأس المال  )و(

 رأس المال التنظیمي 
مال. یتم  إن سیاسة المجموعة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة من أجل اكتساب ثقة المستثمر والممول والسوق والستدامة التطویر المستقبلي لألع

وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بین العائدات األعلى التي یمكن أیضا االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساھمین  
 تحقیقھا بمعدل مدیونیة أعلى والمنافع والضمانات التي یمكن الحصول علیھا من خالل مركز رأسمالي قوي.

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

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

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

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ۳بازل  ۳بازل 

 ٥٬۲۸۰٬۹٦٤ ٥٬٥۸۹٬۸۳٦ ۱حقوق الملكیة المشتركة من الفئة 
 ۷٬۳۷۳٬٤۱٤ ۷٬٦۸۲٬۲۸٦ رأس المال األساسي 
 ٤۲٥٬۸۲۸ ٥٦۲٬٦۸٤ رأس المال المساعد 

 ۷٬۷۹۹٬۲٤۲ ۸٬۲٤٤٬۹۷۰ إجمالي رأس المال التنظیمي 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤٥ 

 )تتمة(إدارة المخاطر المالیة  ٥

 ) تتمة(إدارة رأس المال  )و(

 الموجودات المرجحة بالمخاطر 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۳بازل  ۳بازل 

 ٤۳٬٥٤۱٬۸۲۲ ٤٥٬٤۰۲٬۸۸۱ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر االئتمان
 ٦۹۱٬۸۲۲ ٦۳۰٬٤٤۳ بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر السوق الموجودات المرجحة 

 ۲٬۸۹۸٬۱۸٦ ۳٬۲۱۷٬۱٤۱ الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق بمخاطر التشغیل
 ٤۷٬۱۳۱٬۸۳۰ ٤۹٬۲٥۰٬٤٦٥ إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 ۷٬۷۹۹٬۲٤۲ ۸٬۲٤٤٬۹۷۰ رأس المال التنظیمي 
٪۱۱٬۲۰ ٪۱۱٫۳٥ ۱نسبة حقوق الملكیة المشتركة من الفئة 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة مئویة من
٪۱٦٬٥٥ ٪۱٦٫۷٤ ) نسبة رأس المال(رأس المال 

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

رأس المال 
بدون األساسي

ھامش األمان 
 المتحفظ 

رأس المال 
األساسي 

متضمن ھامش 
 األمان المتحفظ 

شریحة نسبة  
رأس المال 

األولى متضمن  
ھامش األمان 

 المتحفظ 

شریحة نسبة  
رأس المال األولى 

متضمن والثانیة 
ھامش األمان 

 المتحفظ 

إجمالي رأس المال 
 متضمنالتنظیمي 

ھامش األمان 
المتحفظ و ھامش  
البنك ذات التأثیر 

 الھام 

إجمالي رأس المال متضمن 
ھامش األمان المتحفظ و ھامش 
البنك ذات التأثیر الھام و تكلفة  

یة  راس المال من الركیزة الثان
وفقا لعملیة التقییم الداخلي لكفایة  

 رأس المال

۲۰۲۱ 
٪۱٦٬۷٤٪۱٦٬۷٤٪۱٦٬۷٤٪۱٥٬٦۰٪۱۱٬۳٥٪۱۱٬۳٥ الفعلي

 تماشیاً  الحد األدنى
 قطر مصرف مع 

٪۱۳٬٥۰٪۱۲٬٥۰٪۱۲٬٥۰٪۱۰٬٥۰٪۸٬٥۰٪٦٬۰۰المركزي

۲۰۲۰ 
٪۱٦٬٥٥٪۱٦٬٥٥٪۱٦٬٥٥٪۱٥٬٦٤٪۱۱٬۲۰٪۱۱٬۲۰ الفعلي 

مع تماشیاً   األدنى  الحد
قطر مصرف

٪۱۳٬٥۰٪۱۲٬٥۰٪۱۲٬٥۰٪۱۰٬٥۰٪۸٬٥۰٪٦٬۰۰المركزي

 استخدام التقدیرات واألحكام  ٦

 المصادر الرئیسیة لحاالت عدم التأكد من التقدیر )أ(

لتقدیرات واالفتراضات  ل  مستمر تقییم إجراءیتم  تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات.  
 . أنھا معقولة بالنظر إلى الظروف أحداث مستقبلیة یعتقد على اتوذلك بناًء على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى تتضمن توقع

 قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  ) ۱(

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

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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤٦ 

 ) تتمة(استخدام التقدیرات واألحكام  ٦

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

 )تتمة(قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  ) ۱(

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

 تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان؛ •
 اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة؛ •
 خسائر االئتمانیة المتوقعة ذات الصلة؛ و تحدید العدد واألوزان النسبیة للسیناریوھات المتوقعة لكل نوع من المنتجات/ األسواق وال •
 تحدید المجموعات ذات الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس خسائر االئتمان المتوقعة.  •

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

 تحدید القیم العادلة  ) ۲(

المحاسبیة   السیاسات  في  موضح  ھو  كما  التقییم  أسالیب  استخدام  یتطلب  قوس  رسع  لھا  لتي لیسا  لمالیةا  تبا ولطلموا  وداتجوللم  لةدلعاا  لقیمةا  دیدتحإن  
موضوعیة،  لق أ  لةدلعاا  لقیمةا  ونتک  ،والتي تمتاز بشفافیة قلیلة في السعر  ررمتک  رغی  بشكلالمتاجرة بھا    یتم   التي   المالیة   لألدوات  بالنسبة.  الھامة

رى ألخا   والمخاطر  رلتسعیا  تضا را فتوا  وق لسا   لمواع الشك حول   و  والتركیز  لة ولسیامخاطر   علی  داً عتماا األحكام    نم  تةو متفا  تجا در  بل طتتو
 .المحددة  داةألا  علی رثؤت لتيا

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

 .لتقریرا یخرتا في إقفال الیوم  عند لمعلنةا لسوقیةا ضلعرا رسعاأ لىإ عبالرجو  لةدلعاا لقیمةا تحدید یتم  ، جةرلمدا  راتلالستثما بالنسبة ) ۱(

ثالث،  طرف  أي  مع   امؤخرً   تمت   ة مباشر  بیع   أو  اء شر  تمعامال   لىإ   عبالرجو  لةدلعاا لقیمةا تحدید یتم  درجة،لما غیر  راتلالستثما  بالنسبة ) ۲(
بالرجوع  العادلة  القیمة  تحدید  یتم  التنفیذ،   قید  أنھا  أو  إتمامھا  تم  حدیثة  ھامة  معامالت  وجود  عدم  حالة  في.  التنفیذ  قید  أنھا  أو  إتمامھا  یتم  والتي

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

یة المستقبلیة  بالنسبة لالستثمارات التي لھا تدفقات نقدیة ثابتة أو قابلة للتحدید، تستند القیمة العادلة على صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقد ) ۳(
 المقدرة التي تحددھا المجموعة باستخدام معدالت األرباح الحالیة الستثمارات مماثلة في الشروط والخصائص. 

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

األحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة   )ب(

 تقییم األدوات المالیة  ) ۱(

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

 في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.  )غیر المعدلة(: األسعار المدرجة ۱المستوى  •

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

مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من 
 بیانات السوق. 

تقییم مدخالت  : أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب ال۳المستوى   •
یمھا  ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقی

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

جموعة تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم الم
 بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم.
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٤۷ 

 ) تتمة(استخدام التقدیرات واألحكام  ٦

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

 ) تتمة( تقییم األدوات المالیة ) ۱(

السوق التي یمكن مالحظتھا تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار  
وأسالیب    واسالیب تقییم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم أسعار ربح خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتمان

ار مؤشرات األسھم والتغیرات  أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار الصكوك واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسع
كز المالي والذي  المتوقعة لألسعار وارتباطاتھا. إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ بیان المر

 كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین في السوق وفق معاملة تجاریة بحتة. 

 الموجودات المالیة تصنیف  ) ۲(

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

 قیاس القیمة العادلة باستخدام 

۲۰۲۱ 
 اإلجمالي 

في  المدرجة األسعار
 أسواق نشطة

 )۱المستوى (

مدخالت جوھریة 
 قابلة للمالحظة

 )۲المستوى (

 مدخالت جوھریة
 غیر قابلة للمالحظة

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

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

استثمارات من فئة حقوق الملكیة مدرجة ومصنفة بالقیمة  -
 -- ۱۹٬۷۸٦ ۱۹٬۷۸٦ العادلة من خالل حقوق الملكیة 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة غیر مدرجة ومصنفة بالقیمة  -
 ٥٬۲۸۳ -- ٥٬۲۸۳ العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 قیاس القیمة العادلة باستخدام

۲۰۲۰ 
 اإلجمالي 

في المدرجة األسعار 
 أسواق نشطة

 )۱المستوى (

مدخالت جوھریة 
 قابلة للمالحظة 

 )۲المستوى (

 مدخالت جوھریة
 غیر قابلة للمالحظة 

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

استثمارات من فئة حقوق الملكیة مدرجة ومصنفة بالقیمة  -
 -- ۱٬۰۲۳ ۱٬۰۲۳ العادلة من خالل بیان الدخل 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة مدرجة ومصنفة بالقیمة  -
 -- ۱۹٬٤۰٥ ۱۹٬٤۰٥ العادلة من خالل حقوق الملكیة 

استثمارات من فئة حقوق الملكیة غیر مدرجة ومصنفة بالقیمة  -
 ٤۰٬٤۰۸ -- ٤۰٬٤۰۸ العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 . ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱خالل السنتین المنتھیتین في  ۲و  ۱لم یتم القیام بأي تحویالت بین المستویین 

. تم تعدیل المدخالت  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  اسیالق  اتیالمصنفة ضمن المستوى الثالث تتناسق مع تقن ةیالعادلة لألدوات المال  مةیالق  اسیق اتیتقن
بیانات  لھذه ال  ۳۹كما ھو موضح في اإلیضاح رقم    ۱۹-بشكل مناسب لتأثیرات كوفید  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بتاریخ  الجوھریة غیر القابلة للمالحظة  

 . المالیة الموحدة

 .۸تم بیان تفاصیل تصنیف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالیة باإلیضاح 

 اإلنتاجیة للموجودات الثابتةاألعمار  ) ۳(

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

سة األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملمو  ) ٤(

عتبار المنافع  تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة وذلك الحتساب اإلطفاء. ویتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في اال
 االقتصادیة المتوقع استالمھا من استخدام الموجودات غیر الملموسة.  
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 القطاعات التشغیلیة  ۷
 

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

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

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

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

إدارة   واالستثماراتالخزینة  أدوات  الصكوك واستخدام  القروض وإصدار  المجموعة من خالل  في  المركزیة  المخاطر  التمویل وإدارة  أنشطة  تتولى 
 المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصیرة األجل وصكوك الشركات والحكومة. 

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

الم لجنة  تراجعھا  التي  الداخلیة  اإلدارة  تقاریر  في  إدراجھا  یتم  والتي  والمطلوبات  الموجودات  ونمو  القطاع  ربح  على  بناًء  األداء  وجودات یقاس 
 تعتقد اإلدارة أن تلك المعلومات ھي األكثر ارتباطاً بتقییم نتائج قطاعات معینة. والمطلوبات. یستخدم ربح القطاع لقیاس األداء حیث 

تم أدناه إدراج معلومات تتعلق بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع. 

۲۰۲۱ 
الخدمات المصرفیة  

للشركات  
الخدمات المصرفیة  

لألفراد 
 الخزینة 

 اإلجمالي  واالستثمارات 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطريألف لایر 

 إیرادات خارجیة:
 ۲٬۱۸۷٬٦٦۱ ۳٥۳٬٥۳٦ ۷۸۹٬۱٤۹  ۱٬۰٤٤٬۹۷٦ إجمالي اإلیرادات من أنشطة التمویل واالستثمار

 ۲٥۰٬۱٥٥-۱۰٦٬۹۹۷  ۱٤۳٬۱٥۸ صافي إیرادات رسوم وعموالت
 ٤۱٬۹۳٦ ٤۱٬۹۳٦- - األجنبيصافي ربح من عملیات النقد 

  (۲۳٬۱۰٤) (۲۳٬۱۰٤) -- ) ۱۳إیضاح (الحصة من نتائج االستثمار في شركات زمیلة 
 ۲٬٤٥٦٬٦٤۸ ۳۷۲٬۳٦۸ ۸۹٦٬۱٤٦  ۱٬۱۸۸٬۱۳٤ إجمالي إیراد القطاع

 
 (۲۸۷) (۲۸۷) -  - صافي خسائر انخفاض القیمة من أرصدة مستحقة من البنوك

 ۱٬۱۷٤ ۱٬۱۷٤ -  - االنخفاض في قیمة االستثمارات في أوراق مالیة عكس صافي 
 (۳۷۷٬۲۰۳)-  (۸٥٬٥٦۷)  (۲۹۱٬٦۳٦) صافي خسائر انخفاض القیمة من موجودات التمویل 

 (٥٤٬۳٤٤) (٥٤٬۳٤٤)-- صافي خسائر انخفاض القیمة من االستثمار في شركة زمیلة 

القیمة من التعرضات خارج بیان المركز  صافي خسائر انخفاض 
 ۱۹٬۸۷۲ -- ۱۹٬۸۷۲ المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

االستثمار في  حسابات   أصحاب حقوق  العائد على/مصروفات تمویل
 (۷۱٤٬۹۲۹) (۱٥٦٬۸۱٦) (۳۳٥٬۲۰۹) (۲۲۲٬۹۰٤)   األرباح

صافي ربح القطاع الذي ینبغي اإلفصاح عنھ قبل توزیع  
 ۱٬۳۳۰٬۹۳۱ ۱٦۲٬۰۹٥ ٤۷٥٬۳۷۰ ٦۹۳٬٤٦٦ المصروفات غیر القطاعیة    

۲۰۲۰ 
الخدمات المصرفیة  

للشركات
الخدمات المصرفیة  

 لألفراد 
 الخزینة

اإلجمالي واالستثمارات 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

  إیرادات خارجیة:
 ۲٬۲٤۲٬۰۱٥ ۳۹٥٬٥٤۱ ۷۸۳٬۹۰۲ ۱٬۰٦۲٬٥۷۲ إجمالي اإلیرادات من أنشطة التمویل واالستثمار

 ۲۰۲٬۷۱۱-۷٦٬۹٥۷ ۱۲٥٬۷٥٤ صافي إیرادات رسوم وعموالت
 ٤۸٬۱۸۳ ٤۸٬۱۸۳-- صافي ربح من عملیات النقد األجنبي

 ) ٤۲٬٦۸۳( ) ٤۲٬٦۸۳( -- ) ۱۳إیضاح (الحصة من نتائج االستثمار في شركات زمیلة 
 ۲٬٤٥۰٬۲۲٦ ٤۰۱٬۰٤۱ ۸٦۰٬۸٥۹ ۱٬۱۸۸٬۳۲٦ إجمالي إیراد القطاع 

 
 ٥٬۱٦۳ ٥٬۱٦۳-- صافي عكس انخفاض القیمة من أرصدة مستحقة من البنوك 

 ) ۱۱٬۱۱۱( ) ۱۱٬۱۱۱( -  - االستثمارات في أوراق مالیة صافي خسائر االنخفاض في قیمة 
 ) ۱۰۳٬٤۰۱( ) ۱۰۳٬٤۰۱( -  - العقاریةصافي خسائر االنخفاض في قیمة االستثمارات 

 ) ۲۳۱٬۱۷۲(-  ) ٥٥٬٤۷۲(  ) ۱۷٥٬۷۰۰( صافي خسائر انخفاض القیمة من موجودات التمویل 

بیان المركز  صافي خسائر انخفاض القیمة من التعرضات خارج 
 ) ٥٦٬٤۱٥( -- ) ٥٦٬٤۱٥( المالي التي تخضع لمخاطر االئتمان

االستثمار  حسابات   أصحاب حقوق  العائد على/مصروفات تمویل
 ) ۷۷٤٬۷٤۳( ) ۲۱۲٬٥٤۳( ) ۳۳٥٬٥٦٤( ) ۲۲٦٬٦۳٦(   في األرباح

صافي ربح القطاع الذي ینبغي اإلفصاح عنھ قبل توزیع 
 ۱٬۲۷۸٬٥٤۷ ۷۹٬۱٤۹ ٤٦۹٬۸۲۳ ۷۲۹٬٥۷٥ المصروفات غیر القطاعیة    
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 )تتمة(القطاعات التشغیلیة  ۷

 الخدمات المصرفیة
 للشركات 

المصرفیة  الخدمات 
لألفراد 

 الخزینة 
 اإلجمالي  واالستثمارات 

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

 ٥۸٬۸۳۲٬۷۹۹ ۲۱٬۸۰۱٬۹۱۷ ۱۳٬۳۷۰٬٥٤٦ ۲۳٬٦٦۰٬۳۳٦ موجودات القطاع التي ینبغي اإلفصاح عنھا 

االستثمار التي ینبغي اإلفصاح مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 ٥۲٬۱۱۰٬۲٤۰ ۱۳٬٤٦٤٬۳۷۱ ۲۲٬۸۳۱٬۷٤٦  ۱٥٬۸۱٤٬۱۲۳ عنھا للقطاع 

 الخدمات المصرفیة 
للشركات

الخدمات المصرفیة  
 لألفراد 

 الخزینة
اإلجمالي واالستثمارات 

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

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

مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار التي ینبغي اإلفصاح 
 ٥۲٬۰٤٦٬٤۲۳ ۱٥٬٦۹٤٬۰۹٤ ۲۲٬٤۲۳٬٦۸۸ ۱۳٬۹۲۸٬٦٤۱ عنھا للقطاع 

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

۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٬۲۷۸٬٥٤۷ ۱٬۳۳۰٬۹۳۱ صافي ربح القطاع الذي ینبغي اإلفصاح عنھ قبل توزیع المصروفات 
 ) ۳٤۰٬۸۳۹( (۳۲۷٬٥۸٤) مصروفات غیر موزعة

 ۹۳۷٬۷۰۸ ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ صافي الربح الموحد للسنة 

 الموجودات
 ٥۸٬۱۰۹٬۰۷۲  ٥۸٬۸۳۲٬۷۹۹ إجمالي موجودات القطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا 

 ۳٬۲۰٤٬٥۹٦  ۲٬۹٥۹٬۱۹٦ مبالغ غیر موزعة أخرى 
 ٦۱٬۳۱۳٬٦٦۸  ٦۱٬۷۹۱٬۹۹٥ إجمالي الموجودات الموحدة 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
 ٥۲٬۰٤٦٬٤۲۳  ٥۲٬۱۱۰٬۲٤۰ إجمالي مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار للقطاعات التي ینبغي اإلفصاح عنھا.

 ۹٤۳٬٦۰۹  ۹۷۸٬۹٤٥ مبالغ غیر موزعة أخرى 
 ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲  ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ اإلجمالي الموحد للمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المناطق الجغرافیة 
يعند عرض المعلومات على أساس المناطق الجغرافیة، تعتمد اإلیرادات على الموقع الجغرافي للعمالء وتستند الموجودات إلى الموقع الجغراف

 للموجودات. 

قطر 

دول مجلس  
التعاون  

الخلیجي 
األخرى

الشرق األوسط 
بخالف دول  

التعاون  مجلس 
 أمریكا الشمالیة أوروبا  الخلیجي 

باقي 
 اإلجمالي دول العالم   

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

ألف لایر  
قطري

۲۰۲۱ 
  ۲٬٤٥٦٬٦٤۷  ۸٬۰۹۷ -- -  ۱۹٬۲۲۰  ۲٬٤۲۹٬۳۳۰ إیرادات خارجیة
موجودات غیر  

 ۳۰٬۸۲۷٬۹۹۹  ۱۷٦٬٦۲٥ -- - ۷۱٤٬٥٦۳ ۲۹٬۹۳٦٬۸۱۱ متداولة

۲۰۲۰ 
 ۲٬٤٥۰٬۲۲٥ ٥٬٥٦٦- ) ۱۲( - ٤۱٬۸۹۳ ۲٬٤۰۲٬۷۷۸ إیرادات خارجیة
موجودات غیر  

 ۲۸٬۹٤٤٬۹۰٥ ٤۱٥٬۷٤۸ -- - ۳۰٤٬۰۸۹ ۲۸٬۲۲٥٬۰٦۸ متداولة
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 القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة  ۸

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

القیمة العادلة من خالل  
 بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل  
 التكلفة المطفأة   حقوق الملكیة 

إجمالي القیمة  
 العادلة القیمة   الدفتریة

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

 ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ ۲٬۷۷٦٬٤۲۰- - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
 ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱- - أرصدة مستحقة من البنوك

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

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

 ۳۱٥٬٤۹۱ ۳۱٥٬٤۹۱ ۳۱٥٬٤۹۱- - )باستبعاد الموجودات غیر المالیة(موجودات اخرى 
۱٬۰۲۳  ٥۹٬۹٥  ٤٥۹٬۹۰٥٬۰۹۳ ٥۹٬۹٦٦٬۰٦۱ ٦۰٬۰۱۱٬۳۰۹ 

 ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲- - أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة
 ۷٬۹۸٥٬۲۰٥ ۷٬۹۸٥٬۲۰٥ ۷٬۹۸٥٬۲۰٥- - حسابات العمالء الجاریة

 ۲٬٥٦٥٬٦۰۲ ۲٬٥٦٥٬٦۰۲ ۲٬٥٦٥٬٦۰۲- - صكوك تمویل 
 ۹٤۳٬٦۰۹ ۹٤۳٬٦۰۹ ۹٤۳٬٦۰۹- - )باستبعاد المطلوبات غیر المالیة(مطلوبات أخرى 

 ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤ ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤ ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤- -   حقوق أصحاب حسابات االستثمار
-- ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲ ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲ ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲ 

القیمة العادلة من  
خالل بیان الدخل  

القیمة العادلة من خالل  
 التكلفة المطفأة  حقوق الملكیة

إجمالي القیمة 
 القیمة العادلة  الدفتریة 

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

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

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

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

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

  ۹٬۹۲۱٬٥٤۹  ۹٬۹۲۱٬٥٤۹  ۹٬۹۲۱٬٥٤۹- - والمؤسسات المالیةأرصدة مستحقة إلى البنوك 
  ۷٬٤۲۸٬۱۸۸  ۷٬٤۲۸٬۱۸۸  ۷٬٤۲۸٬۱۸۸- - حسابات العمالء الجاریة

  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲- - صكوك تمویل 
 ۹۷۸٬۹٤٥ ۹۷۸٬۹٤٥ ۹۷۸٬۹٤٥- - )باستبعاد المطلوبات غیر المالیة(مطلوبات أخرى 

  ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱  ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱  ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱-- االستثمار  حسابات أصحاب  حقوق
--٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥۱ 

 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي ۹

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۸۸٥٬۳۷۱  ٦۳۰٬۰۹۳ الصندوق وفي أجھزة الصراف اآللي نقد في 
 ۱٬۷۲٥٬۳۸٥  ۱٬۸٤٥٬۸٥٦ )۱( احتیاطي النقد لدى مصرف قطر المركزي 
 ۱٦٥٬٦٦٤  ۱۹٤٬۰۱۱ أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي 

۲٬٦٦۹٬۹٦۰  ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ 

 .للمجموعة ةیومیال ةیلیالتشغ  اتیالعمل في لالستخدام متاح ریغ المركزي  قطر مصرف  لدى النقدي اطيیاالحت )۱(

 أرصدة مستحقة من البنوك  ۱۰

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٬۸٥٤٬۰۰۸  ٤٬۰۷۱٬۹۰۳ ودائع مضاربة
 ۸٬٤٤۲٬٦۰۳  ۹٬۰۹۱٬۹٥٥ أرصدة المرابحة في السلع والمعادن

 ۱٦٥٬۳۱٥  ۲۱۸٬۱۲٥ حسابات جاریة
 ٤٦٬۹۲۸  ٤٥٬٤۱۳ أرباح مستحقة 

 ) ۷۳۳(  (۱٬۰٦۰) )۲و  ۱المرحلة (مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة ألرصدة مستحقة من البنوك 
۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦  ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ 

 موجودات التمویل  ۱۱

 وفقا للنوع  )أ(
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۳٬٥٦۷٬۸۳۰ ۳۰٬٤۰٦٬۹٤۱ المرابحة والمساومة 
 ٦٬٦۷۲٬٥۸۹  ٦٬۹۱۷٬۲٦۲ اإلجارة المنتھیة بالتملیك

 ۳۳۳٬۱۳٥  ۳۲۹٬۳۹۳ االستصناع
 ۱٬٥۱۳٬٤۲٥  ۱٬۳٤۰٬٤۸۹ المضاربة 
 ٦۰۳  ٥۹۳ المشاركة 

 ۳٤۳٬۱۳٦  ۳٥۱٬۱٦۰ أخرى 
 ۳۱٥٬۰۲٤  ۲۸٤٬۳۰٤ أرباح مستحقة 

 ٤۲٬۷٤٥٬۷٤۲  ۳۹٬٦۳۰٬۱٤۲ إجمالي موجودات التمویل

 ) ۱٬۳٦۳٬۹۰۸( (۱٬۳۳٥٬٦۰۱) خصم: أرباح مؤجلةت
 ) ۳۷٤٬۷۸۱(  (٤۷۰٬٥۷٥) )۲و  ۱المرحلة (مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لموجودات التمویل 

 ) ٤٥۷٬٦۰۸(  (۷۳۷٬٤۲٦) )۳المرحلة (مخصص انخفاض القیمة لموجودات التمویل 
 ) ۳٥٬٥۳۹( (٥٥٬٦٥۹) أرباح معلقة 

 ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦  ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ صافي موجودات التمویل 

 .)ملیون لایر قطري ۱٥۰: ۲۰۲۰( ۲۰۲۱دیسمبر ۳۱في  لایر قطري ملیون  ۸۳٬۷إجمالي القیمة الدفتریة لعقود االستصناع قید التنفیذ بقیمة 

بالكامل بعد استیفاء الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات مصرف قطر  خالل السنة، قام البنك بشطب الدیون المعدومة المرصود لھا مخصص  
 . )لایر قطري ملیون  ۷۳: ۲۰۲۰(لایر قطري  ملیون  ٥٬۷۸ المركزي بمبلغ

ملیون لایر قطري والذي    ۹۸۱  ما قیمتھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في   مطروحاً منھا األرباح المؤجلة بلغ إجمالي موجودات التمویل غیر منتظمة السداد  
 %).۱٬٥٦ ملیون لایر قطري والذي یمثل  ٦٤٦:  ۲۰۲۰(من إجمالي موجودات التمویل  ٪۲٬٥۷یمثل

 ۱۹-یبین تقییم اثر كوفید ۳۹إیضاح رقم 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥۲ 

 )تتمة(موجودات التمویل  ۱۱

 الحركة في مخصص انخفاض قیمة موجودات التمویل واألرباح المعلقة:فیما یلي  )ب(

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
اإلجمالية ح معلقاربأ انخفاض القیمة  اإلجمالي  أرباح معلقة  انخفاض القیمة 

 ألف لایر
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطريقطري

 ۷۰۹٬٥۸۰ ۳۸٬۷۱۸ ٦۷۰٬۸٦۲ ۸٦۷٬۹۲۸ ۳٥٬٥۳۹ ۸۳۲٬۳۸۹ ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۹۸٬۱۲٦ ۱٤٬۰۰۹ ٤۸٤٬۱۱۷ ٦۲۱٬۸۳۱ ۲۸٬٥۲۸ ٥۹۳٬۳۰۳ مخصصات مكونة خالل السنة 
 ) ۲٦٦٬٥٤۸( ) ۱۳٬٦۰۳( ) ۲٥۲٬۹٤٥( (۲۲٤٬۳۱۳)  (۸٬۲۱۳) (۲۱٦٬۱۰۰) مبالغ مستردة خالل السنة

التعرضاتإعادة تصنیف من  /المسترد
إلى البیان  المالي  المركز بیان خارج

 -- - ۳٬۹۹٦ - ۳٬۹۹٦ المركز المالي 
 ) ۷۳٬۲۳۰(  ) ۳٬٥۸٥(  ) ٦۹٬٦٤٥( (٥٬۷۸۲)  (۱۹٥) (٥٬٥۸۷) ذمم مشطوبة خالل السنة 

 ۸٦۷٬۹۲۸  ۳٥٬٥۳۹  ۸۳۲٬۳۸۹ ۱٬۲٦۳٬٦٦۰ ٥٥٬٦٥۹  ۱٬۲۰۸٬۰۰۱ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

Pric
ew

ate
rho

us
eC

oo
pe

rs 

sta
mpe

d f
or 

Ide
nti

fic
ati

on

افقة
لمو

عة 
اض
ة خ
مالی
ت ال
بیانا
 ال

زي
مرك
ر ال
 قط
رف
مص



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

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥۳ 

 )تتمة(موجودات التمویل  ۱۱

 خسائر االئتمانیة المتوقعة في أصول التمویل ومخصص االنخفاض في قیمة أصول التمویل من قبل قطاعات األعمال الداخلیة ال الحركة في مخصصات  )ج(

۲۰۲۱ 
 ٤٥۷٬٦۱۰ ۲۰۸٬٥٤۰ ۱٦٦٬۲۳۹ ٦۸٬٥۷٤ ۲۱٬۱۹٥ ۷٬۹٥۸ ۲۷۲٬۲۰٤ ۱٥٤٬۰۰۸ ٥۲٬۲۹۸ ٦۱٬۱٤۲ ۱۸٬٦۳۱ ۱٤٬۳۸٥ ٥٥٬٦۹۰ ۱٤٬۷۰٦ ۹۱٬٥۹۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید االفتتاحي كما في 
 ۳٤۲٬۳۰۲ ۱٤۲٬٥۳۹  ۱۰۸٬٤٦۲ ۲٬۰٦٤ ٦۰٥ ۲٬۲۲٥ ۲۹۳٬۳۹۹ ۹۰٬٦۲۰ ۲٥٬٤۷٤ ۲۲٬۸۷٦ ٤٬۹۳۳ ٦٬۸۲۸ ۲۳٬۹٦۳ ٤٦٬۳۸۱ ۷۳٬۹۳٥السنة مخصصات مكونة خالل  
 (٦۰٬۸۹٥) (۹٤٬۳۰۱)  (٦۰٬۹۰٤)   - (۸٬۲٥۰) (۱٬۷٦۷) (۳٥٬٦۱۸) (۷۷٬٤۸۲) (۲٤٬٥٤٥) (۱٥٬۱۲۲) (٤٬۹٤٤)  (۷٬٤۷٦) (۱۰٬۱٥٥) (۳٬٦۲٥)  (۲۷٬۱۱٦) مبالغ مستردة خالل السنة

 ۷۳۹٬۰۱۷ ۲٥٦٬۷۷۸ ۲۱۳٬۷۹۷ ۷۰٬٦۳۸ ۱۳٬٥٥۰ ۸٬٤۱٦ ٥۲۹٬۹۸٥ ۱٦۷٬۱٤٦  ٥۳٬۲۲۷ ٦۸٬۸۹٦ ۱۸٬٦۲۰ ۱۳٬۷۳۷ ٦۹٬٤۹۸ ٥۷٬٤٦۲  ۱۳۸٬٤۱۷ صافي مخصص انخفاض قیمة خالل السنة
 خارج التعرضاتإعادة تصنیف من  /المسترد

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

 -- -- -- -- -- - - - - - تحویل العمالت األجنبیة والتعدیالت 
 ۷۳۷٬٤۲٦ ۲٥٦٬۷۷۸ ۲۱۳٬۷۹۷ ۷۰٬٦۳۸ ۱۳٬٥٥۰ ۸٬٤۱٦ ٥۳۲٬٦۰۳ ۱٦۷٬۱٤٦ ٥۳٬۲۲۷ ٦٤٬٦۸۷ ۱۸٬٦۲۰ ۱۳٬۷۳۷ ٦۹٬٤۹۸  ٥۷٬٤٦۲ ۱۳۸٬٤۱۷ ۲۰۲۱ ۳۱ الرصید في

۲۰۲۰ 
 ٤۰٥٬۸۹٤ ٤۱٬۳٤٦ ۲۲۳٬٦۲۲ ٦٬٦۳۹ ٤٬۲۹۲ ۱۳٬۱۲٤ ۳۲٤٬۱٤۹ ۹٬۲۲۲ ۱۲۹٬۹٤٤ ٦۷٬۳۸۰ ٤٬۸۲٥ ٤٬۷٤٦ ۷٬۷۲٦ ۲۳٬۰۰۷ ۷٥٬۸۰۸ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید االفتتاحي كما في 

 ۱۹۸٬۸۸۱ ۱۸۳٬٦۳۱ ۱۰۱٬٦۰٥ ٦۲٬۰۱٤ ۱۸٬۹۸٥ ٤٬٥۰۱ ۷۱٬٥۹۱ ۱٤٦٬۱۹۷ ۱۹٬۸۳٦ ۱۷٬۳۰٤ ۱۳٬۹٤٦ ۱۱٬۲۱۰ ٤۷٬۹۷۲ ٤٬٥۰۳ ٦٦٬۰٥۸ مخصصات مكونة خالل السنة 
 ) ۷۷٬٥۲۰( ) ۱٦٬٤۳۷( ) ۱٥۸٬۹۸۸( ) ۷۹( ) ۲٬۰۸۲( ) ۹٬٦٦۷( ) ٥۳٬۹۱٦( ) ۱٬٤۱۱( ) ۹۷٬٤۸۲( ) ۲۳٬٥۱۷( ) ۱٤۰( ) ۱٬٥۷۱( )۸( ) ۱۲٬۸۰٤( ) ٥۰٬۲٦۸( مبالغ مستردة خالل السنة

 ٥۲۷٬۲٥٥ ۲۰۸٬٥٤۰ ۱٦٦٬۲۳۹ ٦۸٬٥۷٤ ۲۱٬۱۹٥ ۷٬۹٥۸ ۳٤۱٬۸۲٤ ۱٥٤٬۰۰۸ ٥۲٬۲۹۸ ٦۱٬۱٦۷ ۱۸٬٦۳۱ ۱٤٬۳۸٥ ٥٥٬٦۹۰ ۱٤٬۷۰٦ ۹۱٬٥۹۸ صافي مخصص انخفاض قیمة خالل السنة
 ) ٦۹٬٦٤٥( -- ---) ٦۹٬٦۲۰( -- ) ۲٥( - - - - - ذمم مشطوبة خالل السنة 

 -- -- -- -- -- - - - - - تحویل العمالت األجنبیة والتعدیالت 
 ٤٥۷٬٦۱۰ ۲۰۸٬٥٤۰ ۱٦٦٬۲۳۹ ٦۸٬٥۷٤ ۲۱٬۱۹٥ ۷٬۹٥۸ ۲۷۲٬۲۰٤ ۱٥٤٬۰۰۸ ٥۲٬۲۹۸ ٦۱٬۱٤۲ ۱۸٬٦۳۱ ۱٤٬۳۸٥ ٥٥٬٦۹۰ ۱٤٬۷۰٦ ۹۱٬٥۹۸ ۲۰۲۰دیسمبر ۳۱ الرصید في

 اإلجمالي  تمویل عقاري األفراد  الشركات الصغیرة والمتوسطة  الشركات 

 ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة ۳ المرحلة ۲ المرحلة ۱ المرحلة
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥٤ 

 )تتمة(موجودات التمویل  ۱۱

 وفقا للقطاع   )د(
 
 
 
 
 

المرابحة  
 اإلجمالي  أرباح مستحقة   أخرى  المضاربة  االستصناع   اإلجارة المنتھیة بالتملیك المشاركة   والمساومة 

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

  ٤٬٦٥٥٬٦۱٥  ۳۳٬۳۹۹ ۸-۹۲٬۸۹٦ --  ٤٬٥۲۹٬۳۱۲ صلة  ذات ومنشآت ةیحكوم ئاتیھ
  ٤۰٦٬٤۹۲  ۲٬۹۱٦ ۱٬۰۲۱-۸٬۱٥۹ --  ۳۹٤٬۳۹٦ صناعة 
  ٦٬۳۱٤٬۷۱۳  ٤٥٬۳۰۱ ۱۳۷٬۳۹۸ ۱٦۹٬٥۱٥۱۳۱٬۳٥۸  ۲۰۹٬۹۰۲ -  ٥٬٦۲۱٬۲۳۹ تجارة 

  ۱٬۳۰۷٬۸۳۳  ۹٬۳۸۲ ۸٤۳ ٤٬۸۷۱۷٬۱۰۰  ۹۰٬٤۸٤ -  ۱٬۱۹٥٬۱٥۳ خدمات 
  ۳٬٥۹۸٬۱۸۰  ۲٥٬۸۱۳ ٥۹٬٦۰٥ ۱٬۲۰۲٬۰۳۱-۲٥٥٬۰۰۱ -  ۲٬۰٥٥٬۷۳۰ مقاوالت 
  ۸٬۳۸۹٬۰۰٤  ٦۰٬۱۸۲ ۳٤ --٥٬٤٥۷٬۰۱۸ -  ۲٬۸۷۱٬۷۷۰ عقارات
  ۱٤٬۹٥٤٬۰۳۲  ۱۰۷٬۲۷۹ ۱٤۸٬۰۱۰-٥۳٬۹٥۲  ۹۰٤٬۸٥۷  ٥۹۳  ۱۳٬۷۳۹٬۳٤۱ شخصي 

  ٤٬۲۷۳ ۳۲ ٤٬۲٤۱ -- --   - أخرى
  ۳۹٬٦۳۰٬۱٤۲  ۲۸٤٬۳۰٤ ۳٥۱٬۱٦۰  ۱٬۳٤۰٬٤۸۹  ۳۲۹٬۳۹۳  ٦٬۹۱۷٬۲٦۲ ٥۹۳  ۳۰٬٤۰٦٬۹٤۱ إجمالي موجودات التمویل 

 (۱٬۳۳٥٬٦۰۱) یخصم: أرباح مؤجلة 
 (٤۷۰٬٥۷٥) )۲و  ۱المرحلة (مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لموجودات التمویل 

 (۷۳۷٬٤۲٦) )۳المرحلة (لموجودات التمویل  مخصص انخفاض القیمة
 (٥٥٬٦٥۹) أرباح معلقة 

 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ صافي موجودات التمویل 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥٥ 

 )تتمة(موجودات التمویل  ۱۱

 تتمة)(  وفقا للقطاع )د(

 اإلجمالي  أرباح مستحقة   أخرى  المضاربة  االستصناع   اإلجارة المنتھیة بالتملیك  المشاركة   المرابحة والمساومة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري لایر قطريألف  

۲۰۲۰ 
 ۱۰٬۲۲۰٬٥٦۷ ۷٥٬۳۲۳ ۸۲۲-۱۱٤٬٤۹۸ -- ۱۰٬۰۲۹٬۹۲٤صلة  ذات ومنشآت ةیحكوم ئاتیھ

 ٤٥٦٬۲۷۳ ۳٬۳٦۳ ۳٬۱۱۳-۲٤٬٥٦۰ -- ٤۲٥٬۲۳۷ صناعة 
 ٦٬۷۷۳٬۸۹۹ ٤۹٬۹۲۲ ۱۲٥٬٦۹۲ ۱۲۲٬۸۰۸٥۱۲٬۱۲۳ ٤٦۷٬٥۷٦ - ٥٬٤۹٥٬۷۷۸ تجارة 

 ۱٬٤۱۰٬۷۲۷ ۱۰٬۳۹۷ ۲٬۳٤٦ ٥٬٦۸۳٥٬۱۰۰ ۱٤۳٬٦۷۹ - ۱٬۲٤۳٬٥۲۲ خدمات 
 ۲٬۱٦٤٬۱٥۹ ۱٥٬۹٤۹ ٦۷٬۰۸۳ ۹۹٦٬۲۰۲-۳۷٬٥۸٤ - ۱٬۰٤۷٬۳٤۱ مقاوالت 
 ۷٬٥۱٤٬۹۲٤ ٥٥٬۳۸۳ ٤٤ --٤٬۷۳٦٬٥۸۰ - ۲٬۷۲۲٬۹۱۷ عقارات
 ۱٤٬۱۹٥٬۰٦۰ ۱۰٤٬٦۱٤ ۱٤۰٬۲۳۹-۱٬۲۸۷٬۱۷۰٦٥٬٥۸٦ ٦۰۳ ۱۲٬٥۹٦٬۸٤۸ شخصي 

 ۱۰٬۱۳۳ ۷۳ ۳٬۷۹۷-- -- ٦٬۲٦۳ أخرى
 ٤۲٬۷٤٥٬۷٤۲ ۳۱٥٬۰۲٤ ۳٤۳٬۱۳٦ ۱٬٥۱۳٬٤۲٥ ۳۳۳٬۱۳٥ ٦٬٦۷۲٬٥۸۹ ٦۰۳ ۳۳٬٥٦۷٬۸۳۰ إجمالي موجودات التمویل 

 ) ۱٬۳٦۳٬۹۰۸( یخصم: أرباح مؤجلة 
 ) ۳۷٤٬۷۸۱(  )۲و  ۱المرحلة (مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لموجودات التمویل 

 ) ٤٥۷٬٦۰۸(  )۳المرحلة (لموجودات التمویل  مخصص انخفاض القیمة
 ) ۳٥٬٥۳۹( أرباح معلقة 

 ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦ صافي موجودات التمویل 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥٦ 

 استثمارات في أوراق مالیة  ۱۲

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
اإلجمالي غیر مدرجةمدرجة  اإلجمالي  غیر مدرجة مدرجة 

 ألف لایر
قطري 

 ألف لایر
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطريقطري 

استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من  
 خالل بیان الدخل

 ۱٬۰۲۳- ۱٬۰۲۳ ۷۸۹ - ۷۸۹ استثمارات من فئة حقوق الملكیة -
۷۸۹ - ۷۸۹ ۱٬۰۲۳ -۱٬۰۲۳ 

استثمارات من فئة الدین المصنفة  
 )۱(بالتكلفة المطفأة 

 ٤٬۲۲٥٬۷۳۷ ۳٬٥٤٥٬۰۰۰ ٦۸۰٬۷۳۷ ٥٬۱۹٤٬۹۹۲  ٤٬٥۲۰٬۰۰۰ ٦۷٤٬۹۹۲ صكوك حكومة قطر  -
 ۱٬٥۲۲٬۳۳۲-۱٬٥۲۲٬۳۳۲ ۱٬۹٤٥٬۸۸٦ - ۱٬۹٤٥٬۸۸٦ ذات معدل ثابت-
 ٥۰٬٤۲۱ ۲۹٬٤۸٤ ۲۰٬۹۳۷ ٥۸٬۹۱۷ ۳٤٬۹۷۷ ۲۳٬۹٤۰ أرباح مستحقة  -
یخصم: مخصص الخسائر االئتمانیة  -

المتوقعة الستثمارات في أوراق مالیة  
 ) ۷٬۲۹٥(-) ۷٬۲۹٥( (٥٬٦۳۷)-(٥٬٦۳۷) )۲و  ۱المرحلة (

۲٬٦۳۹٬۱۸۱ ٤٬٥٥٤٬۹۷۷ ۷٬۱۹٤٬۱٥۸ ۲٬۲۱٦٬۷۱۱ ۳٬٥۷٤٬٤۸٥٬ ٤۷۹۱٬۱۹٥ 
 

الملكیة  استثمارات من فئة حقوق 
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

 ٥۹٬۸۱۳ ٤۰٬٤۰۸ ۱۹٬٤۰٥ ۲٥٬۰٦۹ ٥٬۲۸۳ ۱۹٬۷۸٦ *حقوق الملكیة
 ۱۳۲ ۱۳۲-۱۳۱ ۱۳۱- أرباح مستحقة 

 ٥٬۸٥۲٬۱٦۳ ۳٬٦۱٥٬۰۲٤ ۲٬۲۳۷٬۱۳۹ ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤٬٥٦۰٬۳۹۱  ۲٬٦٥۹٬۷٥٦ اإلجمالي 

 إیضاحات:   

:  ۲۰۲۰(ملیون لایر قطري     ۷٬۱۷۱  ما قیمت  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بلغت القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في   ) ۱(
 . )ملیون لایر قطري ٥٬۸۳٦

 .)ب( ٦یتم اإلفصاح عن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة والتحویالت بین فئات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في اإلیضاح  ) ۲(

: ۲۰۲۰(ملیار لایر قطري    ۱٬۹  تبلغ القیمة الدفتریة لالستثمارات في األوراق المالیة المرھونة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء ما قیمتھ ) ۳(
 .۱۸في اإلیضاح  )ملیار لایر قطري ۱٬۹

 .۱۹-یبین تقییم اثر كوفید ۳۹إیضاح رقم  ) ٤(

باستثمارات من نوع حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل التغیرات في حقوق الملكیة   المرتبطیتضمن إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة *
 ألف لایر قطري، والذي یمثل انخفاًضا في القیمة العادلة.  ٤۸٤رصیدًا قدره 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥۷ 

 ) تتمة(استثمارات في أوراق مالیة  ۱۲

 : فیما یلي التغیرات التراكمیة في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة خالل السنة 

۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
القیمة العادلة  

 الموجبة 
القیمة العادلة  

 اإلجمالي  السالبة 
القیمة العادلة  

الموجبة
القیمة العادلة  

اإلجمالي السالبة 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۲٬۳۳٦ (٦۷۱) ۳٬۰۰۷  ٤٬٤۲٤   (۲۲٥)  ٤٬٦٤۹ ینایر  ۱الرصید في 
  ۲٬۰۸۸  ٤٤٦  ۱٬٦٤۲   ۳٬۳٦٥  (۹٥)  ۳٬٤٦۰ صافي التغیر في القیمة العادلة

  ٤٬٤۲٤  (۲۲٥)  ٤٬٦٤۹  ۷٬۷۸۹   (۳۲۰)  ۸٬۱۰۹ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

إن الحركة في مخصص انخفاض قیمة األوراق المالیة من فئة الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة واألوراق المالیة من فئة حقوق الملكیة   ) ۱(
 المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ھي كما یلي: 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٦٤٬٥۹۷ ٦٦٬٦٤۲ ) بالصافي(ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٬۹۸۲ (۱٬٦٥۸) التكلفة المكونة خالل السنة /(عكس)

 ٦۳ )۲۰٦( التغیر في العمالت األجنبیة
 ٦٦٬٦٤۲ ٦٤٬۷۷۸ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 االستثمار في شركات زمیلة  ۱۳

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۳٦٬٦۲۲ ۳٤٤٬۹۹۰ ) بالصافي(ینایر  ۱الرصید في 
 ٤٥٬٦۸٥- ستثمارات خالل السنة الفي ا زیادة

 ٥٬۸۰۸ (۲٬٦۱۱) خسائر من تقییم العملة األجنبیة
 ) ٤۲٬٦۸۳( (۲۳٬۱۰٤) الحصة من نتائج أعمال الشركات 

 ) ۹۸۰( (۹۸۰) توزیعات أرباح نقدیة مستلمة  
 ٥۳۸ ۲۱ حركات أخرى 

-(٥٤٬۳٤٤) خسائر انخفاض القیمة من االستثمار في شركة زمیلة
 ۳٤٤٬۹۹۰ ۲٦۳٬۹۷۲ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 لدى المجموعة االستثمارات التالیة في الشركات الزمیلة: 

 نسبة الملكیة بلد التأسیس  أنشطة الشركة اسم الشركة
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  قطريألف لایر 

 ۲۱٤٬٤۲۳  ۱٥۲٬۹۹۱٪٤۹٪٤۹قطر  استثمار عقاري  ) ش.م.ق.خ.(مكین القابضة 
 ٤٦٬۷۰۰  ٤٦٬۳۸٦٪٤۹٪٤۹قطر  تمویل  ) ذ.م.م.( ةیاإلسالم الت یشركة التسھ

 ٥٬۷۸٤  ٦٬۱۰٦٪٤۹٪٤۹قطر  مقاوالت )ذ.م.م.(شركة المقاول 
 ۷۸٬۱۱۹  ٥۸٬٤۸۹٪٤۰٪٤۰ المغرب مصرفي بنك أمنیة 

۲٦۳٬۹۷۲  ۳٤٤٬۹۹۰ 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٥۸ 

 )تتمة(االستثمار في شركات زمیلة  ۱۳

االعتبار    بعینالتي أخذت    ۲۰۲۰والمدققة لعام    ۲۰۲۱الغیر مدققة لعام    ةی المال  اناتیبال استناداً إلى    لةیالمركز المالي وٕایرادات الشركات الزم  ليی  مایف
 :كالتالي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سمبرید ۳۱في  ةیمن قبل المجموعة للسنة المنتھ

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 مكین القابضة

 ش.م.ق.خ.

شركة 
التسھیالت  
اإلسالمیة 

  ) ذ.م.م(

شركة 
المقاول  

 اإلجمالي  أمنیة بنك ) ذ.م.م.(

 لایر قطريألف 
ألف لایر  

قطري
ألف لایر  

 ألف لایر قطري ألف لایر قطريقطري

 ۲٬۹٥۹٬۲۸۹  ۲٬۰٦۳٬٦۳٤  ۱۲٬۲٤۳  ۱۰۳٬٤۸۲  ۷۷۹٬۹۳۰ إجمالي الموجودات 

 ۲٬۲۰۲٬٥٥۰  ۱٬۹۰۷٬٥۷۲ ۳٤۲  ۸٬۷٦۷  ۲۸٥٬۸٦۹ إجمالي المطلوبات 

 / ربح )خسارة(إجمالي 
  (۱۹٬٤۳۸)  (۲۱٬۳۷۱) ۱٬٥٥۷ ۳٬۱۷۷ (۲٬۸۰۱) التشغیل

 / )الخسارة(الحصة من 
  (۲۳٬۱۰٤)  (۱۷٬۰۱۹) ۳٦۰ ٦٥٤ (۷٬۰۹۹) الربح 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۲٬٤۹۸٬٥۸۸ ۱٬٥۸۲٬۱۳۱ ۱۱٬٤۰٤ ۱۰۱٬۹۳۹ ۸۰۳٬۱۱٤ إجمالي الموجودات 

 ۱٬٦۹۳٬۷٦۲ ۱٬۳۸٦٬۸۳٤ ۱۳٥ ۸٬٦٤٦ ۲۹۸٬۱٤۷ إجمالي المطلوبات

 / ربح )خسارة(إجمالي 
 ) ۱۱٬۰۰۳( ) ۳۲٬۷۷۷( ۱٬٦۳۲ ٥٬۷۳۱ ۱٤٬۱۱٤ التشغیل 

 / )الخسارة(الحصة من 
 ) ٤۲٬٦۸۳( ) ۱٤٬۰٦۱( ) ۲٥( ۸۰ ) ۲۸٬٦۷۷( الربح 
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٥۹ 

 استثمارات عقاریة  ۱٤
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۸٥۳٬۸٦۷ ۷۲٤٬۲٦۷ ) بالصافي(ینایر  ۱الرصید في 
 ۲٬۰٦۰ ۲٬۳٥۸ اإلضافات

 ) ۲۸٬۲٥۹( (۲۹٬۱۷۳) االستھالك خالل السنة
 ) ۱۰۳٬٤۰۱(- العقارات االستثماریة  مخصص

 ۷۲٤٬۲٦۷ ٦۹۷٬٤٥۲ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 إیضاح: 

 .)ملیون لایر قطري ۱٬۳۲٥: ۲۰۲۰(ملیون لایر قطري  ۱٬۲۸۳ما قیمتھ  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة كما في 

في موقع وفئة    مییوالخبرة للتق   ة یالمؤھالت المھن  ھمیلد  نیالتي قام بھا مقیمین مستقل  ماتییستثمارات العقاریة على متوسط التقلال  العادلة   مةیاعتمدت الق
معلومات   وكذلك  بالسوق  ثةیحد  معامالت  على  بناءً   العادلة  مةیالق  دی. تم تحد۲۰۲۰  سمبرید  ۳۱و  ۲۰۲۱  سمبرید  ۳۱ییم كما في  ق العقارات الخاضعة للت

 .۱۹-كوفید تأثیر باإلعتبار لألخذ باإلضافة ةی المھن وأحكامھم نیالمستقل نیمیالمق

االستثمارات العقاریة تقع في دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة.  

ألف  ٤۷٬۸۲۲:  ۲۰۲۰(ألف لایر قطري    ٤٦٬۸٦۰الدخل الموحد ما قیمتھ    انیستثمارات العقاریة المدرجة في ب اال   من  جاریاإل   إیرادات  مةیبلغت ق 
 .)۲٦إیضاح ( )لایر قطري

والتي نشأت    )ألف لایر قطري  ٥٬٤۱۹:  ۲۰۲۰(لایر قطري    ألف  ٦٬۹۰٥  ما قیمتھ  )تشمل اإلصالح والصیانة(بلغت مصروفات التشغیل المباشرة  
 . صافي إیرادات أنشطة االستثمارمن استثمارات عقاریة حققت إیرادات إیجار خالل السنة وأدرجت في بیان الدخل الموحد تحت بند 

والتي تمتلكھا مشاركة مع    )ألف لایر قطري  ۱۷۷٬۳۷۷:  ۲۰۲۰(ألف لایر قطري    ۹۱٬۷۳٦ تتضمن االستثمارات العقاریة حصة البنك بما قیمتھ
 أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى وتخضع لألحكام العادیة المطبقة على مؤسسات الملكیة المشتركة.

 ال تخضع االستثمارات العقاریة للمجموعة إلى أی أتعاب أخرى أو رھن أو حظر على نقل الملكیة. 

 .۲۰۲۰خالل سنة  إنخفاض قیمة بعض اإلستثمارات العقاریة خارج قطرنتیجة  ألف لایر ۱۰۳٬٤۰۱قامت المجموعة بتكوین مخصص بقیمة 
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٦۰ 

 الموجودات الثابتة  ۱٥

تجھیزات معدات و تقنیة  أراضي و 
 اإلجمالي  سیاراتوتركیبات المعلومات مباني 

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

 التكلفة
 ٤۷۱٬٦۱٥ ۱٬٥۳۲ ۱۳٤٬۱۱٦ ۱۰۷٬۸۰۲ ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

  ۸٬۸٦٦  ٤۸٤  ٥٬۰٦٤  ۳٬۳۱۸ - إضافات
  (۹٬٦٦۲)  (٤۱۷)  (۹٬۲٤٥)  -  - استبعادات 

  ٤۷۰٬۸۱۹  ۱٬٥۹۹  ۱۲۹٬۹۳٥   ۱۱۱٬۱۲۰  ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
    

 ٤٦۷٬٥۱۷ ۱٬۳۷۰ ۱۳۳٬۰۰٤  ۱۰٤٬۹۷۸  ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۸٬۰٦۳ ۲۲۸ ٤٬٦۲٥  ۳٬۲۱۰  - إضافات

 )۳٬۹٦٥( ) ٦٦( ) ۳٬٥۱۳( ) ۳۸٦(  - استبعادات 
 ٤۷۱٬٦۱٥ ۱٬٥۳۲ ۱۳٤٬۱۱٦ ۱۰۷٬۸۰۲  ۲۲۸٬۱٦٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
  االستھالك المتراكم 

 ۲۲۹٬۱۹٦ ۱٬۳۳۸ ۱۰۲٬۰۲۱ ۱۰۱٬۹٥۷  ۲۳٬۸۸۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في  
  ۱۹٬۹۱٤  ۷۷  ۱۳٬۲۳٥  ٥٬۳٤۲   ۱٬۲٦۰ االستھالك خالل السنة

  (۹٬٦٦۲)  (٤۱۷)  (۹٬۲٤٥)  -  - استبعادات 
  ۲۳۹٬٤٤۸  ۹۹۸  ۱۰٦٬۰۱۱   ۱۰۷٬۲۹۹   ۲٥٬۱٤۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

    
 ۲۰٦٬٥۳٥ ۱٬۲۹۹ ۸۹٬۷۸۹  ۹۲٬۸۲۷  ۲۲٬٦۲۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في  

 ۲٦٬٦۲٦ ۱۰٥ ۱٥٬۷٤٥  ۹٬٥۱٦  ۱٬۲٦۰ االستھالك خالل السنة
 ) ۳٬۹٦٥( ) ٦٦( )۳٬٥۱۳(  ) ۳۸٦(  - استبعادات 

 ۲۲۹٬۱۹٦ ۱٬۳۳۸ ۱۰۲٬۰۲۱ ۱۰۱٬۹٥۷ ۲۳٬۸۸۰ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 القیم الدفتریة 
 ۲٤۲٬٤۱۹ ۱۹٤ ۳۲٬۰۹٥ ٥٬۸٤٥ ۲۰٤٬۲۸٥ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۲۳۱٬۳۷۱ ٦۰۱ ۲۳٬۹۲٤ ۳٬۸۲۱  ۲۰۳٬۰۲٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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٦۱ 

 الموجودات غیر الملموسة  ۱٦

 اإلجمالي  برمجیات
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 صافي القیمة الدفتریة 
  ۳٥٬۹۳۱  ۳٥٬۹۳۱ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

  ۲۱٬٤٥۸  ۲۱٬٤٥۸ إضافات
  ٥۷٬۳۸۹  ٥۷٬۳۸۹ الصافیةالتكلفة 

  (۱٥٬۰۹٦) (۱٥٬۰۹٦) إطفاء خالل السنة
  (۱٥٬۰۹٦) (۱٥٬۰۹٦) طفاء الصافياإل

  ٤۲٬۲۹۳  ٤۲٬۲۹۳ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۳۳٬۳۳۰ ۳۳٬۳۳۰ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٦٬٥۲۳ ۱٦٬٥۲۳ إضافات

 ٤۹٬۸٥۳ ٤۹٬۸٥۳ التكلفة الصافیة
 ) ۱۳٬۹۲۲( ) ۱۳٬۹۲۲( خالل السنةإطفاء 

 ) ۱۳٬۹۲۲( ) ۱۳٬۹۲۲( طفاء الصافياإل
 ۳٥٬۹۳۱ ۳٥٬۹۳۱ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 موجودات أخرى ۱۷

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۲٤٬٥۷٥ ۲۹٬۰۸٤ مبالغ مدفوعة مقدما ودفعات مقدمة 
 ۸٥٬٥٤٥ ۸٤٬٥٤٥ دیون تم اإلستحواذ علیھا مقابل تسویة أصول
 ۲٤٬۱۸٤ ۱٬٦٥۱ ضمان  /ستردادلإل قابل تأمین
 ۱۸۱٬۱۸۷ ۹٤٬۳۰۳ أخرى 

۲۰۹٬٥۸۳ ۳۱٥٬٤۹۱ 

 أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة  ۱۸

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۲٬۸٥۸٬٤۰۹  ۹٬٦۹٤٬۳٥۱ ذمم وكالة دائنة
 ۲٥۹٬٥٤٥  ۲۲۲٬۹۷۲ حسابات جاریة

 ۱۰٬٥۳۸ ٤٬۲۲٦ األرباح المستحقة 
۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ 

 إیضاح: 
) وتحمل ۲۰۲۰سنوات :  ۳أیام إلى    ٤(  سنة  ۱أیام إلى    ٤تتضمن ذمم الوكالة الدائنة على العدید من التسھیالت مع فترات استحقاق تتراوح ما بین  

 ). ٪۳٬۱۲  - ٪۰٬۰۲: ۲۰۲۰سنویا (  ٪۱وحتى  ٪۰٫۰۰۸ربح من  نسبة
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٦۲ 

 حسابات العمالء الجاریة  ۱۹
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 لایر قطري ألف  ألف لایر قطري

 الحسابات الجاریة وفقا للقطاع: 
 ٤٬۷٥٤٬۹۲٥  ٤٬٤۳٤٬٦۰۱األفراد  -
 ۲٬۳٥۸٬۱٥٤  ۲٬۱٦۲٬۲٦۸ الشركات  -
 ۷۳۹٬۷۱۰  ۷٤۷٬٤٤۷ الحكومة  -
 ۱۳۲٬٤۱٦  ۸۳٬۸۷۲ مؤسسات مالیة غیر مصرفیة -

۷٬٤۲۸٬۱۸۸  ۷٬۹۸٥٬۲۰٥ 

 كوك تمویل ص ۲۰

 األداة
 تاریخ

االصدار 
نسبة 
 أرباح مستحقة  مطفأ غیر قسط المبلغ المصدر الربح 

مصروفات
 الدفع مسبقة

۲۰۲۱  
 إجمالي

۲۰۲۰ 
إجمالي 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري
صكوك بنك قطر 
الدولي اإلسالمي 

 ۱٬۸۳۸٬۳۸٥ ۱٬۸٤٤٬۸٤۱ (۷۳٥) ۲٤٬۸۲٦- ۱٬۸۲۰٬۷٥۰ ٪ ٤٫۲ ۲۰۱۹مارس  ۲۰۲٤
صكوك بنك قطر 
الدولي اإلسالمي 

- ۹۷۰٬۱۰۹ (٥٬٤۲۰) ۱۲٬٥۰۸ ٥۲٬٦٤٦ ۹۱۰٬۳۷٥ ٪ ٤٫۲ ۲۰۲۱ أكتوبر ۲۰۲٤
صكوك بنك قطر 
الدولي اإلسالمي 

 ۷۲۷٬۲۱۷ ۷۲۷٬۸۷۲ (٤۹۱) ٦۳- ۷۲۸٬۳۰۰ ٪ ۳٫۱ ۲۰۱۹ سبتمبر ۲۰۲۲
  ۳۱في  كماالرصید 
 ۲٬٥٦٥٬٦۰۲ ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ )٦٬٦٤٦( ۳۷٬۳۹۷ ٥۲٬٦٤٦ ۳٬٤٥۹٬٤۲٥دیسمبر 

 المطلوبات األخرى ۲۱
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۱۷٬٤۰٦ ۱٥۳٬۷۹۷ تأمینات نقدیة 
 ٦۷٬٦٦۳ ٦۱٬۷۱٦ شیكات مقبولة الدفع 
 ۱۲۳٬۹٤۷ ۱۲۱٬٤۱۷ مصروفات مستحقة 

 ۱۲٦٬٤۷۲  ۱٤۲٬۲۸۳ قبوالت
 ۸۲٬۷۹۰  ۷۸٬۲۳٤ توزیعات أرباح مستحقة الدفع للمساھمین

 ٤٤٬۱٤۸   ٥۱٬۱٤۱ )۱(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ۲۳٬٤٤۳ ۲٥٬۰۸۳ المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

 ۱٬٦۱٥ ۹۳۷ مبالغ محتجزة من الموردین 
المرحلة  (مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات االئتمانیة خارج المركز المالي 

 ۱۰۷٬۲٤٦  ۸۷٬۳۷٤ ) األولى و الثانیة
 ۲٤۸٬۸۷۹ ۲٥٦٬۹٦۳أخرى

۹۷۸٬۹٤٥ ۹٤۳٬٦۰۹ 

 إیضاح: 
 فیما یلي الحركة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین:  ) ۱(

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳۳٬۱٦٦ ٤٤٬۱٤۸ ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٤٬٥٥٦ ۹٬٥٤٤ ) ۲۹إیضاح ( المكون للسنة 

 ) ۳٬٥۷٤( (۲٬٥٥۱) مدفوعات خالل السنة 
 ٤٤٬۱٤۸ ٥۱٬۱٤۱ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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٦۳ 

 حسابات االستثمار حقوق أصحاب  ۲۲

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۲۸٬۱۹۸٬٤۲۹ ۳۱٬۰۲۱٬٥٦۸ رصید حقوق أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة الربح 
 ٥٦۲٬۲۰۰  ٥٥۸٬۱۱۳ ) أ(یضاف: أرباح ألصحاب حسابات االستثمار للسنة 

) ۳۹٦٬٥۰۰( (۳٦۷٬۰۲۲) یخصم: األرباح المدفوعة خالل السنة 
مةیالربح وقبل الحصة من احتیاطي الق عیحقوق أصحاب حسابات االستثمار بعد توز دیإجمالي رص 

 ۲۸٬۳٦٤٬۱۲۹ ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ) ب( العادلة 

 وفقا للنوع:
 ۲۱٬۲۸۲٬۰٤٦  ۲۳٬۷۰۷٬۸٥۱ حسابات ألجل 
 ۷٬۰۸۲٬۰۸۳ ۷٬٥۰٤٬۸۰۸ حسابات توفیر

 ۲۸٬۳٦٤٬۱۲۹  ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ )ب(اإلجمالي 

 وفقا للقطاع: 
۱۸٬۱۱۳٬۷۷۰  ۱۸٬٦۸۹٬۱٤۹األفراد 

 ٤٬۱٥۸٬۳۹۲  ٦٬۱۰٥٬٤٥۸ الحكومة 
 ۲٬۲٦۷٬۷٥٤  ۲٬۱۸۱٬٥٦٥الشركات

 ۳۳۳٬۸۸۲  ٦٤٦٬۹۰٥ المؤسسات المالیة غیر المصرفیة
 ۳٬٤۹۰٬۳۳۱  ۳٬٥۸۹٬٥۸۲ مؤسسات شبھ حكومیة 

 ۲۸٬۳٦٤٬۱۲۹  ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ )ب(اإلجمالي 

 الحصة وقبل الربح عیتوز بعد االستثمار  حسابات أصحاب  حقوق دیإجمالي رص 
 ۲۸٬۳٦٤٬۱۲۹  ۳۱٬۲۱۲٬٦٥۹ ) ب( العادلة  مةی من احتیاطي الق  

 ۲٬۹۹٥  ٥٬۰۲۲ حصة في احتیاطي القیمة العادلة 
 ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤  ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ االستثمارإجمالي رصید حقوق أصحاب حسابات  

 ۹٦۷٬۰۱۰ ۹۸۰٬٥۳٤ حصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار من أرباح السنة قبل حصة البنك كمضارب  
 ) ۸۷۰٬۳۰۹( (۸۸۲٬٤۸۱) حصة البنك كمضارب 
 ٤٦٥٬٤۹۹ ٤٦۰٬۰٦۰ الدعم المقدم من البنك 

 ٥٦۲٬۲۰۰ ٥٥۸٬۱۱۳ )أ(صافي العائد ألصحاب حسابات االستثمار 

 ۲۰۲۰دیسبمر  ۳۱و  ۲۰۲۱دیسبمر  ۳۱جمیع أرصدة أصحاب حسابات االستثمار غیر مقیدة كما في 

 حقوق المساھمین  ۲۳

 رأس المال  )أ(

 )باآلالف(عدد األسھم  دیسمبر  ۳۱في 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

  
 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ والمدفوع بالكامل*رأس المال المصدر 

ملیون سھم بقیمة اسمیة قدرھا لایر  قطري واحدا لكل منھا   ۱٬٥۱٤ألف لایر قطري ویضم    ۱٬٥۱۳٬٦۸۷* یبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  
 واحدا لكل منھا). ملیون سھم بقیمة اسمیة قدرھا لایر  قطري  ۱٬٥۱٤ألف لایر قطري ویضم  ۱٬٥۱۳٬٦۸۷: ۲۰۲۰(
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االحتياطي القانوني  (ب)

من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني   %10وتعديالته، يحول    2012لسنة    13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم  

لسنة   11من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري رقم    %100مساويا  

من رأس    %100مبالغ لالحتياطي القانوني حيث أن االحتياطي القانوني يزيد عن    وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. لم تقم المجموعة بتحويل أي  2015

 المال المدفوع.

احتياطي مخاطر  (ج)

شتراط  وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تكوين احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل لكل من القطاعين العام والخاص با

أدنى بنسبة المعلقة.    %2.5  حد  الخاص داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات واألرباح  للقطاع  المجموعة  الممنوح من قبل  التمويل  من إجمالي 

غ إجمالي القيمة  التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر. بل

 . (مليون لاير قطري 80,8: 2020)مليون لاير قطري  52,8 لمحولة الحتياطي المخاطر خالل السنة ما قيمتها

احتياطي القيمة العادلة  (د)

انيب  في  وٕادراجها  األرباح  تحقق  خالل   من  إال  عيللتوز  قابلة  ريغ  فهي  وبالتاليفي نهاية السنة،   محققة  ريغ  خسائر  أو  أرباح  مثلي  العادلة  مةيالق  اطييإحت

 . الموحد الدخل
20212020

ألف لاير قطري ألف لاير قطري

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكية:

866 1,651 يناير  1الرصيد في 

2,309 3,143 الحركة خالل السنة

( 1,524) (2,027) حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

1,651 2,767 ديسمبر 31كما في 

 احتياطيات أخرى (هـ)

تمثل االحتياطيات األخرى الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة بعد خصم توزيعات األرباح المستلمة. 

فيما يلي الحركات في الحصة غير الموزعة من أرباح الشركات الزميلة هي كالتالي: 

20212020

ألف لاير قطري لاير قطريألف 

 : لةيالزم  الشركات أرباح في الموزعة ريالحصة غ

79,55479,553 يناير  1الرصيد في 

( 980) (980)إضافة: الربح غير الموزع لشركات زميلة للسنة

981 1,014 يخصم: ربح شركة زميلة معترف به

79,58879,554

مقترح توزيعها أرباح نقدية  (و)

من رأس المال المدفوع بمبلغ    %32.5:  2020)لاير قطري    مليون  567,6 من رأس المال المدفوع بمبلغ  %37,5اقترح مجلس اإلدارة أرباح نقدية بنسبة 

 . للبنك السنوي ةيالعموم ةي، وهي خاضعة لموافقة مساهمي البنك في اجتماع الجمع(لاير قطري ونيمل 492
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٦٥ 

 كأدوات رأس مال إضافيصكوك مؤھلة  ۲٤

 ۲۰۱٦ صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي التي صدرت خالل نھایة عام )أ(

ملیار لایر قطري. ھذه الصكوك غیر   ۱، قامت المجموعة بإصدار صكوك دائمة مؤھلة لإلدراج للشریحة األولى من رأس المال بمبلغ  ۲۰۱٦خالل عام  
وسیتم مراجعتھ عند إنقضاء الخمس    مضمونة كما أن توزیعات األرباح اختیاریة وغیر تراكمیة وتدفع سنویا. إن معدل الربح للخمس سنوات األولى ثابت

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

 ۲۰۱۹صكوك مؤھلة كأدوات رأس مال إضافي التي صدرت خالل نھایة عام  )ب(

ملیون دوالر أمریكي مدرجة في    ۳۰۰، أصدرت المجموعة صكوك دائمة وغیر مضمونة، مؤھلة كرأس مال إضافي للمجموعة بمبلغ  ۲۰۱۹في عام  
یحق للمجموعة عدم دفع أرباح لھذه الصكوك، ولن یكون لحملة   وعة. كمابورصة لندن. إن دفع األرباح لھذه الصكوك غیر تراكمي، ویتم وفقًا لقرار المجم

كوك تاریخ الصكوك حق المطالبة فیما یتعلق بعدم الدفع. یكون لمعدل الربح المطبق تاریخ إعادة ضبط وفقًا لشروط اتفاقیة الصكوك المصدرة. لیس للص
 استحقاق ثابت. صنفت المجموعة الصكوك ضمن حقوق ملكیة. 

 إیرادات أنشطة التمویل  ۲٥
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٬٤۳٦٬٤۱۷  ۱٬۳۷۳٬۲٥۱ المرابحة والمساومة 
 ۳۳۱٬۲۳٤  ۳٦٤٬۱۲۳ اإلجارة المنتھیة بالتملیك

 ۱۳٬۲۹۲  ۱۲٬۸۸۲ االستصناع
 ٦٥٬٥۳۱  ۸۳٬۸٦۹ المضاربة 

۱٬۸۳٤٬۱۲٥  ۱٬۸٤٦٬٤۷٤ 

 إیرادات أنشطة االستثمار صافي  ۲٦
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۲٦٬۹۸۳  ۹٤٬۰۷۲ ةیإیراد من ودائع البنوك لدى بنوك إسالم
 ۲۲۳٬۲۷۳  ۲۲۰٬٤۰۸ إیراد من استثمارات في أدوات ذات طبیعة دین 

 ۲٬٤٦۷  ۳٬٥۹٥بالقیمة العادلة صافي الربح من بیع استثمارات من فئة حقوق الملكیة
 ۲۸٬۸۷۲  ۲٤٬۲٦٦ بالقیمة المطفأة  الدیون نوع من  استثمارات بیع من الربح صافي

 ٤۷٬۸۲۲  ٤٦٬۸٦۰ إیرادات اإلیجارات 
 ۸  ۱۲۹ الربح من بیع موجودات الثابتة 

 ۲٬۳۲٥  ۱٬٦۹۷ إیراد توزیعات األرباح
 ) ۲۸٬۲٥۹( (۲۹٬۱۷۷) استھالك االستثمارات العقاریة

 ) ۷٬۹٥۰( (۸٬۳۱٤) رسوم االستثمارات 
۳٥۳٬٥۳٦  ۳۹٥٬٥٤۱ 

یرادات ورسوم و عموالتصافي ا ۲۷
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 إیرادات رسوم وعموالت
 ۱٥۷٬۸٥۲  ۱۸۷٬٦٥۰ رسوم بنكیة 

 ۷۰٬٥٤۰  ۸٥٬٥۷۸ عموالت على تمویل محلي  
 ۳۹٬٥۱٥  ٤٤٬۰۷۳ عموالت على اعتمادات مستندیة وخطابات ضمان 

۳۱۷٬۳۰۱  ۲٦۷٬۹۰۷ 
 )٦٥٬۱۹٦( (٦۷٬۱٤٦) مصروفات رسوم وعموالت 

 ۲۰۲٬۷۱۱  ۲٥۰٬۱٥٥ صافي إیرادات رسوم وعموالت 
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٦٦ 

 صافي الربح من عملیات النقد األجنبي ۲۸
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۳٥٬۱۲۳  ۳۹٬٦۰٥ التعامل في العمالت األجنبیة
 ۱۳٬۰٦۰  ۲٬۳۳۱إعادة تقییم الموجودات والمطلوبات  

٤۱٬۹۳٤  ٦۸٬۱۸۳ 

 تكالیف الموظفین ۲۹
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ٥۷٬۳٤٤  ٥٥٬٦۹۲ رواتب أساسیة 
 ۲٥٬٤۲۲  ۲٤٬۹۸٤ بدل السكن 

 ۱٤٬٥٥٦  ۹٬٥٤٤ )۲۱إیضاح (مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ۱٬۹٤۱  ۲٬۲۷٤ تكالیف صندوق تقاعد الموظفین  

 ۷۰٥  ٥۷۳ التدریب 
 ۷۹٬۱۳۱  ۷۷٬۸۳٤ منافع الموظفین األخرى 

۱۷۰٬۹۰۱  ۱۷۹٬۰۹۹ 

 مصروفات أخرى ۳۰
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  قطريألف لایر 
 

 ۲۷٬۹۱۳  ۲۳٬۷۱٦ مصروفات الحاسب اآللي والصراف اآللي 
 ۲۰٬۹٦٥  ۲۱٬۲۹۷ إیجار 

 ۱۷٬٥۰۹  ۱٦٬۷٦۹ أتعاب مھنیة
 ۱٥٬۰۹۲  ۱۳٬۹۲۳ ھاتف وتیلیكس وبرید  

 ۱۳٬۳۹٤  ۱۳٬۷۷۹ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۷٬٦۳٤  ۸٬٦۱٦ دعایة وإعالن  

 ٤٬۱۰٥  ۳٬۸۷٥ صیانة ونظافة مصروفات 
 ٤٬۷۲۷  ۹٬٦۲٦ رسوم واشتراكات 

 ۷۱٥  ۸۰۷ میاه وكھرباء
 ۱٬۲۹۳  ۱٬۸۲۲ مصروفات خدمات أمنیة

 ۹۲۱  ۷۱۹ أدوات مكتبیة ومطبوعات
 ۱۰  ۹٤ مصروفات سفر وتنقالت  

 ۱٬۲۳۸  ۱٬۳۳۳ تأمین 
 ۹٤٤  ۱٬۰۰۰ ة یمكافآت الرقابة الشرع
 ۳٥۰  ٤۱۳ مصروفات الضیافة 

 ۷٥۰- تبرعات
 ۳٬٦۳۲  ۳٬۸۸٤ مصروفات متنوعة 

۱۲۱٬٦۷۳  ۱۲۱٬۱۹۲ 

 المطلوبات وااللتزامات المحتملة  ۳۱
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري
 المطلوبات المحتملة 

 ٥٬۲۳۸٬٥۳۰ ۷٬۱٤۹٬٥٦۷    تسھیالت غیر مستخدمة 
 ۷٬۱۲۷٬۲٦۲ ٦٬٤۰٥٬٤۳۹ خطابات ضمان 
 ۸۹۲٬۲٥۹ ۷۸۷٬٤۰٤ خطابات اعتماد 

 ۸٬۰۱۳ ۱۳٬٥۰۲ أخرى
۱٤٬۳٥٥٬۹۱۲ ۱۳٬۲٦٦٬۰٦٤ 
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٦۷ 

 )تتمة (المطلوبات وااللتزامات المحتملة  ۳۱

 تسھیالت غیر مستغلة 

االرتباطات   أن  بما.  المقبلة  السنة  في  االرتباطات  تلك  معظم  نتھيی تمثل االرتباطات بمنح االئتمان ارتباطات تعاقدیة بصرف تمویالت وتمویالت متجددة.  
 . ةیمستقبل  ةینقد متطلبات بالضرورة مثلی ال التعاقدي المبلغ إجمالي فإن بموجبھا السحب تمی أن دون تنتھي قد

ة یضمان واعتمادات مستندخطابات 

خطابات الضمان وخطابات االعتماد المجموعة بسداد مدفوعات نیابة عن العمالء في حالة وقوع حدث معین. تحمل خطابات الضمان وخطابات  تُلزم  
 . التیاالعتماد االحتیاطیة نفس مخاطر االئتمان المرتبطة بالتمو

 أصحاب حسابات االستثمار تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق  ۳۲

 القطاع الجغرافي  
 الجغرافي:  عی ستثمار حسب التوزاال حسابات أصحاب وحقوق والمطلوبات الموجودات تركز ليی مایف

قطر  ۲۰۲۱

دول مجلس  
 التعاون 

 اإلجمالي أخرى أمریكا الشمالیة أوروبا الخلیجي األخرى 
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري لایر قطريألف  ألف لایر قطري ألف لایر قطري

نقد وأرصدة لدى مصرف  
  ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ -- --  ۲٬٦٦۹٬۹٦۰ قطر المركزي

 ۱۳٬٤۲٦٬۳۳٦ ۱٥۱٬۳۲۳ ٥۹٬۲٤۹- ۷٬٤۷۷  ۱۳٬۲۰۸٬۲۸۷ أرصدة مستحقة من البنوك 
 ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ -- -- ۳۷٬۰۳۰٬۸۸۱ موجودات تمویل 

 ۷٬۲۲۰٬۱٤۷ ٤۹۱٬۰۸۸ -- ۷۲۳٬۰۸۷ ٦٬۰۰٥٬۹۷۲ استثمارات في أوراق مالیة 
استثمارات في شركات  

 ۲٦۳٬۹۷۲ ٥۸٬٤۸۹ -- - ۲۰٥٬٤۸۳ زمیلة
 ٦۹۷٬٤٥۲ -- - ۸٥٬۲۳۹  ٦۱۲٬۲۱۳ استثمارات عقاریة 

  ۲۳۱٬۳۷۱ -- --  ۲۳۱٬۳۷۱ موجودات ثابتة 
  ٤۲٬۲۹۳ -- --  ٤۲٬۲۹۳ ملموسة موجودات غیر 

  ۲۰۹٬٥۸۳ -- --  ۲۰۹٬٥۸۳ موجودات أخرى 
 ٦۱٬۷۹۱٬۹۹٥ ۷۰۰٬۹۰۰ ٥۹٬۲٤۹- ۸۱٥٬۸۰۳ ٦۰٬۲۱٦٬۰٤۳ إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 المطلوبات 
 أرصدة مستحقة للبنوك  

 ۹٬۹۲۱٬٥٤۹ ۸۰٦٬٥۳٥ -- ۲٬۸٤۰٬۳۷٥  ٦٬۲۷٤٬٦۳۹ والمؤسسات المالیة 
 ۷٬٤۲۸٬۱۸۸ ۳٤٬٥۱٤ ٥۳ --  ۷٬۳۹۳٬٦۲۱ حسابات العمالء الجاریة 

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

 ۲۱٬۸۷۱٬٥۰٤ ۸٤۱٬۰٤۹ ٥۳  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۸٤۰٬۳۷٥ ۱٤٬٦٤۷٬۲۰٥ إجمالي المطلوبات 
 

حقوق أصحاب حسابات  
 ۳۱٬۲۱۷٬٦۸۱ ۳۷٬۷۲۲ ٥٬۹٦۱- ٦۷  ۳۱٬۱۷۳٬۹۳۱ االستثمار 

 
إجمالي المطلوبات وحقوق  
 ٥۳٬۰۸۹٬۱۸٥ ۸۷۸٬۷۷۱  ٦٬۰۱٤  ۳٬٥٤۲٬۸۲۲ ۲٬۸٤۰٬٤٤۲ ٤٥٬۸۲۱٬۱۳٦ أصحاب حسابات االستثمار 
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

٦۸ 

 ) تتمة(تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار  ۳۲

 )تتمة(القطاع الجغرافي 

۲۰۲۰ 
 

 قطر 

دول مجلس  
التعاون 

اإلجماليأخرى أمریكا الشمالیة  أوروبا  الخلیجي األخرى 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

نقد وأرصدة لدى مصرف  
 ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ -- -- ۲٬۷۷٦٬٤۲۰ قطر المركزي

 ۱۰٬٥۰۸٬۰۸۱ ۱۲٬٤۳٤ ۳٦٬۱۹٥ ۱۰٤٬۷۰۲ ۱۱٬۹۰۹ ۱۰٬۳٤۲٬۸٤۱ أرصدة مستحقة من البنوك 
 ٤۰٬٥۱۳٬۹۰٦ ۱۳۰ -- - ٤۰٬٥۱۳٬۷۷٦ موجودات تمویل 

استثمارات في أوراق  
 ٥٬۸٥۲٬۱٦۳ ٤۱۷٬۷۰۰-۲ ۲٥۳٬۲٥۲ ٥٬۱۸۱٬۲۰۹ مالیة 

استثمارات في شركات  
 ۳٤٤٬۹۹۰ ۷۸٬۱۱۹ -- - ۲٦٦٬۸۷۱ زمیلة

 ۷۲٤٬۲٦۷ -- - ۹۷٬۰۲٤ ٦۲۷٬۲٤۳ استثمارات عقاریة 
 ۲٤۲٬٤۱۹ -- -- ۲٤۲٬٤۱۹ موجودات ثابتة 

 ۳٥٬۹۳۱ -- -- ۳٥٬۹۳۱ موجودات غیر ملموسة 
 ۳۱٥٬٤۹۱ -- -- ۳۱٥٬٤۹۱ موجودات أخرى 

 ٦۱٬۳۱۳٬٦٦۸ ٥۰۸٬۳۸۳ ۳٦٬۱۹٥ ۱۰٤٬۷۰٤ ۳٦۲٬۱۸٥ ٦۰٬۳۰۲٬۲۰۱ إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

  المطلوبات 
 أرصدة مستحقة للبنوك  

 ۱۳٬۱۲۸٬٤۹۲ ۸٦٥٬٥۷۲-  ۳٤٬۹۸۲  ٤٬٦۲۹٬۹٦٦  ۷٬٥۹۷٬۹۷۲ والمؤسسات المالیة 
 ۷٬۹۸٥٬۲۰٥ ٦٦۷ -- - ۷٬۹۸٤٬٥۳۸ حسابات العمالء الجاریة 

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

 ۲٤٬٦۲۲٬۹۰۸ ۸٦٦٬۲۳۹-  ۲٬٦۰۰٬٥۸٤  ٤٬٦۲۹٬۹٦٦  ۱٦٬٥۲٦٬۱۱۹ إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات  
 ۲۸٬۳٦۷٬۱۲٤ ۳٬۹۸۱ ۱۳٬۳۹۰ ٦٬۱۷۲- ۲۸٬۳٤۳٬٥۸۱ االستثمار

إجمالي المطلوبات وحقوق  
 ٥۲٬۹۹۰٬۰۳۲ ۸۷۰٬۲۲۰ ۱۳٬۳۹۰ ۲٬٦۰٦٬۷٥٦ ٤٬٦۲۹٬۹٦٦ ٤٤٬۸٦۹٬۷۰۰ حسابات االستثمار أصحاب 

 عائد السھم األساسي والمخفف من الربح  ۳۳

السنة.  یتم احتساب الربحیة األساسیة للسھم الواحد بقسمة صافي األرباح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستحقة خالل
۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۹۳۷٬۷۰۸ ۱٬۰۰۳٬۳٤۷ ) ألف لایر قطري  ( البنك في صافي ربح السنة   یحصة مساھم
 ) ۱۰۸٬۲٥٦( (۱۰۸٬۲٥٦) ) ۲٤إیضاح ( ناقص: نصیب الصكوك المؤھلة كأدوات رأس مال اضافیة

 ۸۲۹٬٤٥۲ ۸۹٥٬۰۹۱ الربح ألغراض احتساب عائد األسھم
 ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ ۱٬٥۱۳٬٦۸۷ )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

 ۰٬٥٥ ۰٬٥۹ ) لایر قطري لكل سھم(عائد السھم األساسي والمخفف 

ملیون   ۱۰۸:  ۲۰۲۰(يملیون لایر قطر  ۱۰۸  الصكوك المؤھلة كأدوات رأس مال اضافیة بقیمةب  الخاصة  نقدیة  أرباح س اإلدارة لدفع  لموافقة مج   تمت
ھذه الدفعات من  تخفیض  تم. ۲۰۲۱ عام خالل علیھم الموافقةو قد تمت الموافقة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الفترة المنتھیة  تخص الدفعات  ھذه إنلایر قطري), 

   .المخفف و  األساسي السھم على العائدصافي الربح للوصول للربح المستعمل في احتساب 

 . وبالتالي، فإن األرباح المخففة لكل سھم تعادل األرباح األساسیة لكل سھم. السنةال توجد أسھم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل 
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٦۹ 

 النقد وما في حكمھ  ۳٤

 : كالتالي أشھر ثالثة من أقل ةیأصل إستحقاق خیبتوار  أرصدة على یتضمن حكمھ في وما النقد فإن الموحد،  ةی النقد التدفقات انیلغرض ب

۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱٬۰٥۱٬۰۳٥ ۸۲٤٬۱۰٤ ) المقید المركزي  قطر مصرف اطيیباستثناء حساب احت(نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
 ٤٬۳٦۳٬۹۳۷ ٥٬۳٦۰٬۸٦٤ أرصدة مستحقة من البنوك

٦٬۱۸٤٬۹٦۸ ٥٬٤۱٤٬۹۷۲ 

 . للمجموعة ةی ومیال اتیالعمل في استخدامھ لعدم وذلك المركزي قطر مصرف لدى النقدي اطيیاالحت تم استثناء 

 أطراف ذات عالقة  ۳٥

اذ القرارات  تعتبر األطراف بأنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر ھام علیھ عند اتخ
المجموعة،   على  ھام  نفوذ  لدیھم  أو  السیطرة  على  القدرة  لدیھم  الذین  المساھمین  العالقة  ذات  األطراف  تتضمن  والتشغیلیة.  الزمیلة  المالیة  والشركات 

ممارسة نفوذ ھام علیھا أو على    )الذین لدیھم القدرة على ممارسة نفوذھم على المجموعة (للمجموعة، والشركات التي تستطیع المجموعة والمساھمین  
 مساھمیھا، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفیذیة للمجموعة.

 ئمة خالل السنة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي یملكون فیھا حصصا جوھریة كما یلي: بلغت األرصدة/ المعامالت القا 

۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 مجلس اإلدارة   شركات زمیلة
المساھمون  

 وأخرون
شركات

 زمیلة 
مجلس

اإلدارة  
المساھمون 

 وأخرون
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 الموجودات
 ۳٬۱٤۷٬۲۰۷ ٥٤۲٬۰٤٥ ٥٬۸۰۰ ۳٬۰۰٦٬۳۷٤ ٥۹٤٬۲٥٤ ۳۱ موجودات تمویل

 ٦٦۲٬٤۱۸ ۲۱۲٬٤٤۹ ۲۱٬۷٥٤ ۷۲۹٬۹۳۰ ۲۷٥٬۲۱۳ ۱٤٬۸٤۰ حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

 بنود خارج بیان المركز المالي:

 ۳۹۷٬٦۳۰ ۷٬۳۲٦ ۹۱۲ ۲٦۷٬۳۱۷ ۱۳٬۲۸۳ ۷۲ مطلوبات محتملة وضمانات وارتباطات أخرى     

 بنود بیان الدخل الموحد: 
 ۱۳۲٬۱۷۲ ۲۰٬۹۲۹ ۳۹۱ ۱۱۲٬۲۰٥ ۲۲٬۰۱٥ ۲۷۹ لیإیرادات من موجودات التمو

 ٦٬۸۳۹ ۲٬۱۳۹ ٤۷۷ ۱۱٬۰۱۰ ۳٬۷۲٦ ٤۱۱ أرباح ودائع مدفوعة 
-۱۳٬۳۹٤ -- ۱۳٬۸۰٦- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة  

 : السنة  خالل البنك مع نیالمباشر وأقربائھم  اإلدارة مسؤولي كبار تعامالت ليی مایف
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ألف لایر قطري  لایر قطريألف 

 ۱٬۲٥۸ ٦۲۰أخرى مضمونة التیوتمو عقاري برھن التیتمو
 ۱۲٤ ۲٤۲ بطاقات االئتمان

۸٦۲ ۱٬۳۸۲ 
 بلغت مكافآت كبار مسؤولي اإلدارة خالل السنة كالتالي: 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري

 ۱۳٬۱۹۹ ۱٤٬۲۰۹ منافع قصیرة األجل 
 ۸٦۲ ۱٬۳۱۸ منافع طویلة األجل 

۱٥٬٥۲۷ ۱٤٬۰٦۱ 
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۷۰ 

 الزكاة  ۳٦

 .األساسي للنظام  وفقا ھایمساھم  عن ابةیبالن   الزكاة دفع أو لیبتحص  المجموعة تقوم ال. نیالمساھم قبل من مباشر بشكل الزكاة تحمل تمی

 ھیئة الرقابة الشرعیة  ۳۷

ة یاإلسالم  بالمبادئ  المجموعة  التزام  على  حرصونی و  عةیالشر  مبادئ  في  نیالمتخصص  العلماء  من  ثالثة  من  المجموعة  في  ةی الشرع  الرقابة  ئةیتتألف ھ 
قبل  من  المعتمدة  واإلجراءات  بالوثائق  المتعلق  لی الدل  فحص  المجموعة  مراجعة  تتضمن.  ةیاإلرشاد   نیوالقوان  الصادرة  الفتاوى  إلى  وفقا  وعملھا  العامة

 .ةیاإلسالم عةیالشر لمبادئ وفقا مزاولتھا تتم أنشطتھا أن من التأكد أجل من المجموعة

ة یاضیالمساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والر ۳۸

 ۲۰۲۱والمؤسسات عند تحقق االرباح. قامت المجموعة برصد مخصصات خالل    ةی ریتقوم المجموعة بالوفاء بالتزاماتھا من خالل التبرعات لألنشطة الخ
الصادرة ضاحاتیواإل ۲۰۰۸لسنة  ۱۳من صافي األرباح وفقاً للقانون رقم  )لایر قطري ۲۳٬٤٤۳: ۲۰۲۰( ٪۲٬٥ لایر قطري بما یمثل ۲٥٬۰۸۳ بمبلغ
 .۲۰۱۰لسنة 

 ۱۹-تأثیر كوفید ۳۹

”) عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطیل األنشطة التجاریة واالقتصادیة.  ۱۹-("كوفید  انتشرت جائحة فیروس كورونا  
حالة من عدم الیقین في البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على حد سواء، عن تدابیر   ۱۹-كما أثار كوفید  

 وتحفیزیة مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة.مالیة 

 تخطیط استمراریة األعمال 

اإلجراءات لضمان سالمة وأمن موظفي المجموعة وخدمة العمالء دون انقطاع. ھذا وقد اتخذت    بعض تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ
بحسب ما ھو معتاد في سیناریو    اواصل المجموعة مقابلة عمالئھتالمجموعة جمیع التدابیر لضمان الحفاظ على مستویات الخدمات وحل شكاوى العمالء و

 األعمال االعتیادیة. 

بانتظا المجموعة  للنظر في مدى قدرة تجري  المال. ویتم استخدام اختبارات الضغط  المالي وكفایة رأس  المركز  بیان  لتقییم مرونة  م اختبارات الضغط 
الخاصةالمجموعة على تحمل المخاطر وتقدیم رؤى حول استقراره المالي. وتراقب المجموعة الوضع عن كثب وقد قامت بتفعیل ممارسات إدارة المخاطر  

 .۱۹-دارة تعطل األعمال، والمحتمل أن یؤثر على العملیات واألداء المالي نتیجة لتفشي كوفید بھا وذلك إل

 تأثیر على الخسائر االئتمانیة المتوقعة ال

ألوقات. وتقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة في جمیع ا  ۳۰رقم  اإلسالمي    ةمعیار المحاسبالإطار    لدى المجموعة حوكمة قویة لضمان مالئمة
إطار   جوانب  جمیع  على  اإلشراف  یتم  التحدید،  وجھ  المحاسبالوعلى  رقم    ۳۰رقم  اإلسالمي    ة معیار  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  لجنة  قبل  ۹من 

من   مستمر،  بشكل  المجموعة  وتقوم  آخرین.  وأعضاء  المالي  القطاع  رئیس  بمشاركة  المخاطر  قطاع  رئیس  اللجنة  ویترأس  اللجنة،  ("اللجنة").  خالل 
 فیما یخص الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  ۳۰ي رقم معیار المحاسبالمدخالت ومنھجیة  بمراجعة مدى مالئمة

على المدخالت واالفتراضات الخاصة بقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة في ضوء المعلومات    ۱۹-المحتمل لتفشي كوفید    األثراستعرضت المجموعة  
ً البیئة االقتصادیة الحالیة والمتوقعة  على    بناءحتمالیة عدم االنتظام   ال  المستقبلیة  النظرة  بتحدیث  المجموعة  قامت المتاحة. عالوة على ذلك،    نموذج   مستخدما

بتحلیل مخاطر    المجموعة  توقام  .(V-shaped and U-shaped)انتعاش او كما تسمى ب    سیناریوھاتلسیناریوھات التشاؤمیة القائمة على  ا أیضاً 
باإلضافة صة.  المحفظة االئتمانیة من خالل التركیز على تحلیل القطاع االقتصادي حسب التصنیف باستخدام كل من المنھج التنازلي وتجربة المجموعة الخا

 ). ۲(ب)( ٥ایضاح رقم في  إلقتصادیةاالمجموعة بمراجعة النظرة المستقبلیة للعوامل  ، قامتذلك إلى

على العوامل النوعیة والكمیة عند تحدید    ۱۹-باإلضافة إلى االفتراضات الموضحة أعاله، فقد أولت المجموعة اعتباًرا خاًصا للتأثیر ذي الصلة لكوفید  
ي الخسائر اإلتمانیة  ف  إن الزیادة  الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وتقییم مؤشرات انخفاض قیمة التعرض في القطاعات التي یحتمل أن تتأثر بذلك.

 الربع مرتبطة بزیادة في خسائر إنخفاض القیمة الناتجة عن التحوط اإلضافي للتعرضات لبعض القطاعات. المتوقعھ لھذا

لمالیة للمجموعة،  یر القد أخذت المجموعة بعین االعتبار التأثیرات المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة عند تحدید المبالغ المسجلة للموجودات المالیة وغ
 لبات السوق. وھي تمثل أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك، تبقى األسواق متقلبة وتظل المبالغ المسجلة حساسة لتق
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 ) ش.م.ق.ع( بنك قطر الدولي اإلسالمي 
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة

۷۱ 

 (تتمھ) ۱۹-تأثیر كوفید ۳۹

 دارة السیولة ا

أزمة   والناجمة عن  األسواق  في  العالمیة  للضغوط  البنوك  اتخذ   ۱۹-كوفید  تتعرض  البیئة،  وفي ھذه  األجنبیة.  التمویل  أسواق  في  السیولة  نقص  ت بفعل 
بعنایة بما في ذلك الخطة الطارئة لمعالجة السیولة. وقد تمثل التركیز األساسي للجنة األصول وااللتزامات لدى  االمجموعة بالفعل تدابیر إلدارة السیولة لدیھ

 المجموعة في إدارة السیولة. 

أوعز مصرف قطر المركزي بتخفیض معدل األرباح و  قام.  ۱۹-ملیار لایر قطري لبرنامج الحد من تأثیر كوفید    ۷٥حكومة قطر حزمة بقیمة  أصدرت  
الشراء (ریبو) بمعدل  المتضررة  للقطاعات  المخفضة  الربح  بمعدالت  جدیدة  تسھیالت  بتوفیر  المحلیة  البنوك اتفافیات اعادة  عائد، والمدعومة من خالل 

الناشئة عن اتفافیات اعادة الشراء    الفوائدصفري، بالإلضافة إلى توفیر ضمانات من حكومة قطر للبنوك المحلیة بھدف دعم القطاعات المتضررة. تأثییر
یعتبر جوھري.  ال (ریبو) بمعدل عائد صفري

. ۲۰۲۱تزامات القطاع الخاص حتى دیسمبر باإلضافة إلى ذلك، قد شجع مصرف قطر المركزي البنوك على تأجیل أقساط القروض وال

خالل   منوالقطاعات التي تضررت بشدة    والمتوسطةیھدف إلى دعم الشركات الصغیرة    والذيبإطالق برنامج لتخصیص ضمانات    الحكومة  تكما قام 
حكومة دولة قطر ومصرف قطر المركزي جنبًا إلى  واالیجارات لدى العمالء. إن الجمع بین التدابیر المذكورة أعاله من قبل     مدفوعات مرافق الخدمات

كل فعالجنب مع اإلدارة السلیمة للسیولة من قبل المجموعة سیساعدان على ضمان قدرة المجموعة على تلبیة متطلبات الخدمات المصرفیة لعمالئھا بش
 ودون انقطاع. 

 خسائر انخفاض القیمة من االستثمار في شركة زمیلة 

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

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

 المعدلة  المالیة الموجودات إحتساب

تعامیم  من خالل ال   ، المتأثرة   للقطاعات  الدفعات  لتأجیل  المحلیة   البنوكمصرف قطر المركزي    شجع ،  ۱۹-جائحة كوفیدلألوضاع االقتصادیة مابعد    نظراً 
قامت المجموعة بتأجیل الدفعات لبعض عمالء الشركات الصغیرة و المتوسطة و عمالء الشركات   ، . بناًء على ذلك ۲۰۲۰  مارس  ۲۲في تاریخ    الصادر

 ستقوم المجموعة بإطفاء المبلغ المتبقي من األرباح المؤجلة على الفترة المتبقیة من التسھیالت االئتمانیة.  ، الكبرى. إمتثاالً لمتطلبات معاییر المحاسبة المالیة
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