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 . ق .خ . م.ش  دخان بنك
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 تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

 الكرام      .( ق.خ.م.ش) دخان بنك إدارة مجلس أعضاءإلى السادة  
 

 المقدمة 
 إليهم  يشار)  التابعة  وشركاته"(  البنك. )"ق.خ.م.ش  دخان  لبنك  المرفقة  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  بمراجعة  قمنا  لقد

 بيان و   ،  2022  يونيو  30  في  كما  الموحد  المرحلي  المالي  المركز  بيان  تتضمن  والتي  2022  يونيو  30  في  كما"(  المجموعة"  بـ  جميعا  
 المرحلي  الملكية  حقوق   في  التغيرات  وبيان  ،  2022  يونيو  30  في  المنتهية  أشهر  والستة  أشهر  الثالثة  لفترتيالموحد    المرحلي   لدخل ا

 المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  الموحد  المرحلي  المقيدة  االستثمارات  حسابات  في  التغيرات  وبيان  الموحد   المرحلي  النقدية  التدفقات  وبيان  الموحد
 . األخرى  المتممة واإليضاحات التاريخ،  ذلك في
 

 "( FAS)"   وفقاً لمعايير المحاسبة المالية  إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  اإلدارة مسؤول عن مجلس  إن

 "( اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  المركزي   من  المعدلة   ،"(AAOIFIالصادرة  قطر  مصرف  إن    . قبل 
 .استنادا  إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها الموحدة المختصرة ة المرحليةحول هذه البيانات المالي نتيجة إبداءوليتنا هي ؤ مس

 
 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي يقوم بها المدقق    2410لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة  
ولين عن األمور ؤ من األشخاص المس  اساسي  بشكلمراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات    تتضمن   .المستقل للمؤسسة"

عن نطاق تدقيق يتم وفقا  لمعايير   إن نطاق المراجعة يقل كثيرا  .  وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى   المالية والمحاسبية،
 ،تدقيقالحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال  التدقيق الدولية، وبالتالي ال نستطيع ال

 المختصرة الموحدة. وعليه فإننا ال نبدي رأيا  حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية
 

 النتيجة
  لم  المرفقة  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  بأن  نعتقد  يجعلنا  ما  علمنا  إلى  يرد  لم  بها،  قمنا التي  المراجعة أعمال  إلى  نادااست
، اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا    المادية،  النواحي  كافة   من   إعدادها،  يتم

   .المعدلة من قبل مصرف قطر المركزي 
 
 

 عن إرنسـت ويونغ
 
 

 ــادر ــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــــــــزيـــ
 258سجل مراقبي الحسابات رقم 

   2022يوليو  7  الدوحة في
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  . ق .خ . م.ش  دخان بنك

    المرحلي الموحدبيان الدخل 

 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر والستة أشهر الثالثة تيلفتر 

 

 ات إيضاح  
لفترة الثالثة اشهر المنتهية  

 يونيو  30في 
 لفترة الستة أشهرالمنتهية في  

 يونيو  30

  2022 2021  2022 2021 

 )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة(  )مراجعة(   

  

ألف لاير  
 قطري

ألف اير  
 قطري 

ألف لاير   
 ألف اير قطري  قطري

       

 1,382,718 1,460,406  737,545 724,332  التمويل  أنشطة  إيراد  صافي

 348,983 366,999  162,399 178,563  اإلستثمار أنشطة  إيراد  صافي

 1,731,701 1,827,405  899,944 902,895  واإلستثمار   التمويل  أنشطة إيرادات صافي   مجموع

       

 113,506 164,467  56,616 80,751  وعموالت  رسوم  إيرادات

 (38,709) ( 50,740)  (20,323) ( 25,951)  وعموالت  رسوم   مصروفات

 74,797 113,727  36,293 54,800  وعموالت  رسوم  إيرادات   صافي

       

 75,115 123,456  39,682 49,512  أجنبية  عمالت  صرف  ربح  صافي

  المشروع وشركات زميلة  شركات  نتائج من حصة 
 11  المشترك

 

496 

 

(1,384) 
  

884 

 

(4,305 ) 

 51,586 8,244  8,533 2,783  أخرى  إيرادات

 1,928,894 2,073,716  983,068 1,010,486  اإليرادات  إجمالي 

       

 (193,733) ( 207,156)  (98,133) ( 101,321)  موظفين  تكاليف

 (67,152) ( 67,802)  (33,493) ( 34,428)  وإطفاء  إهالك

 (98,950) ( 84,133)  (46,887) ( 44,544)  أخرى  مصروفات

 (52,369) ( 27,137)  (25,315) ( 19,646)  تمويل  تكلفة

 (412,204) ( 386,228)  (203,828) ( 199,939)  المصروفات  إجمالي 

       

 ( 426,071) ( 320,930)  ( 167,168) ( 141,116) ( ج)4 تمويل  موجودات قيمة  انخفاض خسائر   صافي

 مبالغ قيمة   في  انخفاض استرداد)خسارة(/   صافي
 22 ( 399)  54 ( 345) ( ج)4 بنوك  من مستحقة

 58 9,643  - 9,440 ( ج)4 مالية  استثمارات قيمة  في  انخفاض  استرداد    صافي

  أرصدة قيمة في  انخفاض استرداد   /  )خسائر(صافي  
 3,702 ( 11,883)  ( 11,873) ( 9,624) ( ج)4 اإلئتمان لمخاطر تخضع  الميزانية بنود خارج 

  (141,645 ) (178,987 )  (323,569 ) (422,289 ) 

  حسابات أصحاب على  العائد  قبل  للفترة  الربح
 1,094,401 1,363,919  600,253 668,902  اإلستثمارالمطلق 

 ( 507,662) ( 617,250)  ( 280,737) ( 314,924) 13 اإلستثمارالمطلق  حسابات   أصحاب على العائد

 586,739 746,669  319,516 353,978  الضريبة  قبل   الفترة  ربح  صافي

 (1,000) ( 1,260)  (450) ( 710)  مصروف الضريبة 

 585,739 745,409  319,066 353,268   الفترة  ربح  صافي

       

       : إلى منسوب  الفترة  ربح صافى 

 585,739 745,409  319,066 353,268  البنك حاملي حقوق ملكية 

 - -  - -  حقوق أقلية غير مسيطر عليها

 585,739 745,409  319,066 353,268  الفترة  ربح  صافي

       

       السهم  على   العائد

 1.13 1.37  0.61 0.65 17 العائد األساسي والمخفف للسهم )اير قطري للسهم( 
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   ش.م.خ.ق. دخان بنك 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد 

   2022 يونيو 30  في المنتهية أشهر الستة لفترة

 

  

 أشهرالمنتهية في  الستة لفترة 
 2022 يونيو 30

 رأس
 المال  

  إحتياطي
 قانوني 

  أسهم 
 خزينة 

  إحتياطي
 مخاطر 

  إحتياطي
 عادلة ال قيمة ال

إحتياطيات  
 أخرى

   أرباح
 مدورة 

  حقوق إجمالي 
  المنسوبة  الملكية
  حقوق  لحاملي
 البنك ملكية 

  أقلية حقوق
 مسيطرة  غير

صكوك مؤهلة  
كرأس مال  
 إضافي 

 إجمالي حقوق 
 الملكية 

 
 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 2022يناير  1في   كما الرصيد
 13,986,561 1,820,750 91 12,165,720 1,135,207 73,333 ( 27,098) 1,338,716 (38,350) 4,449,812 5,234,100 )مدققة( 

            

 745,409 - - 745,409 745,409 - - - - - - صافي ربح الفترة

إحتياطي القيمة العادلة  في  الحركة 
 ( 75,344) - - ( 75,344) - - ( 75,344) - - - - (10 إيضاح)

 670,065 - - 670,065 745,409 - ( 75,344) - - - - للفترة  المحققإجمالي الدخل 

            

صكوك مؤهلة    فيالمدفوع الربح 
 ( 35,960) - - ( 35,960) ( 35,960) - - - - - - (21 إيضاح) كرأس مال إضافي

  14)إيضاح  رباح مدفوعةأتوزيعات 
 ( 727,405) - - ( 727,405) ( 727,405) - - - - - - )و(( 

  2022 يونيو  30الرصيد في  
 1,338,716 (38,350) 4,449,812 5,234,100 مراجعة( (

(102,442
) 73,333 1,117,251 12,072,420 91 1,820,750 13,893,261 
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  ش.م.خ.ق.  دخانبنك 

  المرحلي الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 تتمة - 2022 يونيو 30  في المنتهية أشهر الستة لفترة

 

 

 أشهرالمنتهية في   الستةلفترة 
 2021يونيو  30

 رأس
 المال  

  إحتياطي
 قانوني 

   أسهم
 خزينة 

  إحتياطي
 مخاطر

  إحتياطي
 عادلة ال قيمةال

إحتياطيات  
 أخرى

   أرباح
 مدورة

  حقوق إجمالي
  المنسوبة الملكية
  ملكية حقوق لحاملي

 البنك 
  أقلية حقوق
 مسيطرة  غير

 إجمالي حقوق 
 الملكية 

 
 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

           

 2021يناير  1في   كما الرصيد
 11,504,038 91 11,503,947 693,383 73,333 (24,621) 1,235,629 (38,350) 4,330,473 5,234,100 )مدققة( 

           

 585,739 - 585,739 585,739 - - - - - - صافي ربح الفترة

 21,986 - 21,986 - - 21,986 - - - - في إحتياطي القيمة العادلة   الحركة 

  المدورة من األرباح إلىالمحول 
  الملكية حقوق  أدوات  استبعاد
  خالل  من  العادلة بالقيمة المصنفة
 - - - (9,728) - 9,728 - - - -   الملكية  حقوق 

حصة من الدخل الشامل لشركات  
 1,058 - 1,058 - - 1,058 - - - - زميلة

 608,783 - 608,783 576,011 - 32,772 - - - - للفترة  المحققإجمالي الدخل 

           

  14)إيضاح  رباح مدفوعةأتوزيعات 
 (519,575) - (519,575) (519,575) - - - - - - )و(( 

  2021يونيو  30الرصيد في 
 11,593,246 91 11,593,155 749,819 73,333 8,151 1,235,629 (38,350) 4,330,473 5,234,100 مراجعة( (

 

 



 

 المرحلية المختصرة الموحدة.   من هذه البيانات المالية  ال يتجزأتشكل جزءً  24إلى  1 اإليضاحات المرفقة من

 6 
 

 

  ش.م.خ.ق.  دخانبنك 

   المرحلي الموحد بيان التدفقات النقدية

   2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 
 

  

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة  لفترة

  2022  2021 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

 قطري   اير  ألف  ألف لاير قطري ات إيضاح  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 586,739  746,669  قبل الضريبة   صافي ربح الفترة

     تعديالت لـ: 

 (22)  399 )ج( 4 مبالغ مستحقة من بنوك قيمة انخفاض  (استرداد ) خسائر /   صافي

  تخضع انخفاض قيمة أرصدة خارج بنود الميزانية    (استرداد ) خسائر /   صافي
 (3,702)  11,883 )ج( 4 اإلئتمان لمخاطر 

 426,071  320,930 )ج( 4 تمويل  موجودات انخفاض قيمة خسائر صافي  

 (58)  ( 9,643) )ج( 4 استثمارات مالية صافي استرداد انخفاض قيمة 

 67,152  67,802  وإطفاء  هالكإ

 8,733  11,262  نهاية خدمة الموظفين  كافأةمخصص م

 (26,897)  ( 4,504)  بيع استثمارات مالية  من ربحصافي  

 (19,159)  ( 23,374)  أرباح إيراد توزيعات 

 (1,134)  ( 938)  ثابتة موجودات  استبعاد من ربح

 4,305  ( 884) 11 شركات المشروع المشتركحصة من نتائج شركات زميلة و

     

 1,042,028  1,119,602  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
     

 (834,739)  105,644  حتياطي لدى مصرف قطر المركزي التغير في حساب اإل
 228,093  ( 27,302)  مستحقة من بنوك مبالغ التغير في 

 (20,467,899)  891,333  التغير في موجودات تمويل 
 (71,472)  ( 518,968)  التغير في موجودات أخرى  

 (2,067,109)  ( 2,315,549)  التغير في مبالغ مستحقة إلى بنوك
 (240,455)  725,362  لعمالء ل حسابات الجارية الالتغير في 
 326,531  291,952  مطلوبات أخرى التغير في 

  272,074  (22,085,022) 
 19,159  23,374  توزيعات أرباح مستلمة 

 -  ( 1,723)  ضرائب مدفوعة 

 (3,386)  ( 6,779)  لموظفين ل المدفوعة خدمة ال  نهاية مكافأة

 (22,069,249)  286,946  األنشطة التشغيلية )المستخدم في(   /من  الناتج صافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (1,227,881)  ( 220,869)  استثمارات مالية، بالصافي  إقتناء

 1,286,711  1,029,849   استثمار بيعمن  متحصالت

 (24,709)  ( 15,881)  ملموسة  غير موجوداتو ثابتة موجودات  إقتناء

 4,088  2,408    ثابتةموجودات  بيع من  متحصالت

 38,209  795,507  األنشطة االستثمارية من  الناتج صافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 17,433,729  ( 5,646,971)  المطلق  االستثمار حساباتالتغير في 

 -  ( 35,960)  الربح من صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي 

 (519,575)  ( 727,405)  مدفوعة  أرباح توزيعات

 16,914,154  ( 6,410,336)  األنشطة التمويلية  من الناتج  /  (في  المستخدم) صافي النقد  
     

 (5,116,886)  ( 5,327,883)  في النقد وما في حكمهالنقص   صافي

 6,651,735  9,303,335  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 1,534,849  3,975,452 19 يونيو  30النقد وما في حكمه في 
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  ش.م.خ.ق.  دخانبنك 

   المرحلي الموحد ثمارات المقيدة ستالبيان التغيرات في حسابات ا

  2022 يونيو 30  في المنتهية أشهر الستة لفترة
 
 

       2022 يونيو  30اشهر المنتهية في   الستة لفترة 

  الفترة  خالل  الحركة  

 
 2022يناير   1في 

  )مدققة( 

 2022  يونيو 30في 
 )مراجعة( 

 القيمة  إجمالي  

  / ثمارات است
 إجمالي إيراد  تقييم إعادة  )سحوبات( 

رباح  أتوزيعات 
 مدفوعة 

بصفتها   المجموعة رسوم 
 القيمة  إجمالي  وكيالا 

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

        

 609,230 - - - 12,684 5,935 590,611 إدارة المحافظ الخاصة 

 2,581,209 - ( 35,833) 35,833 87,878 262,893 2,230,438 وكاالت مقيدة أخرى 

 2,821,049 268,828 100,562 35,833 (35,833 ) - 3,190,439 
 

 

      2021 يونيو 30اشهر المنتهية في  الستة لفترة 

  الفترة  خالل الحركة   

 
 2021يناير  1في 

      )مدققة( 
 2021 يونيو 30 في

 ( مراجعة )

 القيمة  إجمالي 
  / ثماراتاست 

 إجمالي إيراد  إعادة تقييم  )سحوبات( 
رباح  أتوزيعات 
 مدفوعة 

بصفتها   المجموعةرسوم 
 القيمة  إجمالي وكيالً 

 قطري  اير  ألف قطري  اير  ألف قطري  اير  ألف قطري  اير  ألف قطري  اير  ألف قطري  اير  ألف ألف اير قطري  

        

 367,265 - - 13,030 5,561 73,000  275,674 المحافظ الخاصة إدارة 

 919,738 - - - 4,560 134,929  780,249 وكاالت مقيدة أخرى 

 1,055,923  207,929 10,121 13,030 - - 1,287,003 
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 المنشأة الصادر عنها التقرير  .1
  
  بدأ"(.  التأسيس  تاريخ)"   2008  يناير  28  بتاريخ  38012  رقم  تجاري  بسجل  قطرية  مساهمة  كشركة  قطر  دولة  في.  ق. خ.م.ش  دخان  بنك  تأسس 

  التابعة   وشركاته  البنك  يعمل.  (19/2007/م.ر)  رقم  المركزي  قطر  مصرف  ترخيص  بموجب  2009  فبراير  1  في  أنشطته  "(البنك)" دخان    بنك
  وفقًا  شاراتست واال  ثمارست واال  التمويل  أنشطة  في   أساسي  بشكل"(  المجموعة  شركات "   بـ  فردي  بشكل  إليهم  ويشار"  المجموعة "   بـ  جميعا  إليهم  يشار)
ً   للبنك  الشرعية  الرقابة  هيئة  تحدده  حسبما  اإلسالمية  الشريعة  مبادئقواعد ول   باألنشطة  القيام  يتم.  للبنك   األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  ألحكام  ووفقا
 . العمالء عن وبالنيابة الملكية أصحاب  لغرض ثماريةست اال
 
  اعتمادها   تم  فقد  ثم  ومن  البنكين،   كال  إدارة  مجلس  أعضاء  بموافقة  اندماج  اتفاقية"(  IBQ)"   الدولي  قطر  وبنك  البنك  أبرم  ، 2018  أغسطس  12  في

  21 وفي. 2018 ديسمبر شهر خالل انعقدت التي البنكين لكال العادية غير العمومية الجمعيات اجتماعات خالل البنكين كال مساهمي قبل من الحقًا
  من (  2)161  المادة  أحكام  بموجب  المركزي  قطر  مصرف  موافقة  تلقي   بعد  التنفيذ  حيز  االندماج  دخل  ، "(االتفاقية   سريان  تاريخ)"   2019  أبريل
  موجودات   على   دخان  بنك  حوذاست  االتفاقية،   سريان  تاريخ  في.  االندماج  واتفاقية   التجارية  الشركات  قانون  من  278  والمادة  المركزي  المصرف  قانون

  حيز  االندماج  دخول  ومع.  الدولي   قطر  لبنك  الحاليين  المساهمين  لصالح  دخان  بنك  قبل  من  جديدة  أسهم  إصدار  مقابل  الدولي  قطر  بنك  ومطلوبات
  السجالت   الجديد  المندمج  الكيان  يحمل.  التجارية  الشركات  قانون  من  291  المادة  ألحكام  وفقًا  قانوني  ككيان  الدولي  قطر  بنك  حل  تم  التنفيذ، 

ً  ويعمل ، دخان  لبنك القانونية والتراخيص تم تنفيذ اتفاقية االندماج من خالل مبادلة األسهم، بحيث حصل كل مساهم   .اإلسالمية  الشريعة  ألحكام وفقا
الجديدة،    دخانمقابل كل سهم يملكه من أسهم بنك قطر الدولي. بعد إصدار أسهم بنك    دخانسهماً من أسهم بنك    2.031في بنك قطر الدولي على  
 ٪.  43٪ من البنك المندمج في حين يمتلك مساهمو بنك قطر الدولي نحو 57نحو  دخانيمتلك المساهمون في بنك 

 
لهيئة العامة للتقاعد  ل  مملوكالبنك  .  قطر  دولة   في  المنتشرة  التسعة   وفروعه  بالدوحة  الكبير  حمد   شارع  في  الواقع  الرئيسي  فرعه  خالل  من  البنك  يعمل

بنسبة   االجتماعية  بنسبة  24.48والتأمينات  )قطر(  العسكرية  المعاشات  وصندوق  اال٪11.67،  )الذراع  القابضة  قطر  وشركة  ثماري  ست ٪، 
٪، واألسهم المتبقية مملوكة من قبل عدد  6.96ولة قطر( بنسبة ثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدستراتيجي المباشر لجهاز قطر لال ستواال

  بعد   2020  أكتوبرشهر    خالل  دخان بنك إلى  بروة بنك  من  التجارية  عالمته  بتغيير   البنك قام. الصلة ذات  الحكومية  والهيئات   الشركات و  من األفراد 
    .قطر  دولة في  بها المعمول واللوائح للقوانين  وفقًا الالزمة  اتالموافق على الحصول 

  
 تعرض الشركات التابعة األساسية للمجموعة كالتالي:  

 النسبة المئوية للملكية      

 

 اإلنشاء تاريخ  بلد التأسيس  اسم الشركة 

 يونيو 30 

2022 

 ديسمبر 31

2021 

 ٪ 100 ٪ 100 1999 قطر .(ق .خ.م.ش )شركة المستثمر األول  

 ٪ 100 ٪ 100 1999 قطر .( ق. خ.م.ش)األولى للتمويل شركة  

 ٪ 100 ٪ 100 2008 قطر .(ق .خ.م.ش )شركة األولى لإلجارة  

 ٪ 100 ٪ 100 2015 جزر الكايمن بي بي جي صكوك المحدودة  

 ٪ 100 ٪ 100 2018 جزر الكايمن   للمشتقات اإلسالميةبي بي  

 ٪ 100 ٪ 100 2021 جزر الكايمن لبنك دخان  1صكوك الفئة  

 
إن توصيف النشاط التجاري واألنشطة  .  المجموعة  عن  نيابة   المشتقات   معامالت   في   للدخول   كايمان  جزر  في   اإلسالمية   للمشتقات بي بي    تأسست 

 . 2021ديسمبر  31الرئيسية لكل شركة تابعة مدرجة أعاله يتماشى مع االيضاح الوارد في البيانات المالية المدققة كما في 
 
ً  إصدارها والموافقة على  الموحدة   المختصرة  المرحلية المالية البياناتإعتماد   تم    .2022يوليو  6في   الصادر اإلدارة مجلس  لقرار وفقا
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 أساس اإلعداد  .2
 بيان اإللتزام  )أ(
  
سياسات محاسبية تتماشى مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية  ل  باستخدام تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   

كما هو   2022يناير   1من  اعتباًرا ، باستثناء تطبيق معايير جديدة يسري مفعولها    2021ديسمبر   31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
الصادرة عن    "(FAS)"   وفقاً لمعايير المحاسبة المالية  الموحدةالمرحلية المختصرة  تم إعداد البيانات المالية  .  3مبين في اإليضاح رقم  

ً و  AAOIFI" هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )  ،والمعدلة من قبل مصروف  اإلسالمية   الشريعةوأحكام    مبادئل  فقا
مصرف قطر    والقوانين والتعليمات في هذا الشأن الصادرة عن  للمجموعة  الشرعية  الرقابة  هيئة  تحدده   الذي  النحو  على   قطر المركزي، 

وبالنسبة لألمور التي ال تغطيها    ، المالية  المحاسبةوأحكام قانون الشركات التجارية القطري. بما يتماشى مع متطلبات معايير    ، المركزي
رشاد بالمعايير الدولية  ستباال  المجموعةإلسالمية تقوم  معايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا 

المالية   المرحلية    "(IFRS)" للتقارير  المالية  البيانات  إعداد  تم  فقد  وبالتالي  الدولية،  المحاسبة  معايير  الصادرة عن مجلس  الصلة  ذات 
 "التقارير المالية المرحلية".  34المختصرة الموحدة وفقاً لإلرشادات المزودة من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 

  في   االستثمار "   33  رقم  المالية   المحاسبة   معيار   متطلبات   2020  أبريل   29  بتاريخ   13/2020  رقم  المركزي  قطر   مصرف   تعميم  يعدل
  ويتطلب "  المرهقة  وااللتزامات  االئتمان  وخسائر  القيمة  انخفاض"   30  رقم  المالية  المحاسبة  ومعيار"  المماثلة  واألدوات  واألسهم  الصكوك

  الملكية   حقوق  نوع  من  باالستثمارات  يتعلق  فيما"   المالية  األدوات"  9  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  مبادئ  اتباع  اإلسالمية  البنوك  من
  السياسات   في  التغييرات  اعتماد  وتم  السريان  تاريخ  من  اعتباًرا  التعميم  بتطبيق  البنك   قام.  الملكية  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة
 . البنك قبل  من مستقبلي بأثر المحاسبية

 
واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية، وبالتالي   المعلوماتجميع  المرحلية المختصرة الموحدةال تتضمن البيانات المالية 

ال البيانات  مع  المالية  البيانات  تقرأ هذه  أن  المنتهية في  يجب  للسنة  للمجموعة  الموحدة  ليس  2021ديسمبر    31مالية  ذلك  إلى  . إضافة 
 .2022ديسمبر  31مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في   2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستةبالضرورة أن تعطي نتائج فترة 

  
 أساس القياس  )ب(

ثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  ست المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االتم إعداد البيانات المالية   
ثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والمشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر والتي تم قياسها  ستال حقوق الملكية وا
 بالقيمة العادلة. 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(
  
يه  تم عرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالاير القطري وهي العملة الوظيفية للمجموعة. فيما عدا ما تمت اإلشارة إل 

العمالت الوظيفية للشركات    ترجمة. تم  قطري  المالية المعروضة بالاير القطري إلى أقرب ألف اير  المعلوماتبخالف ذلك، تم تقريب  
  للمجموعة على أنها بالاير القطري.التابعة 

  

 خدام التقديرات واألحكام است )د(
  
يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وإفتراضات   

تؤثرعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادرعنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  
 ن هذه التقديرات. الفعلية ع

  
المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم فيها    تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات 

 مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك. 
 

المالية المرحلية المختصرة الموحدة عند   تطبيق السياسات  إن األحكام الهامة التي وضعت من قبل اإلدارة من أجل إعداد هذه البيانات 
  التالية   التقديرات  ذلك  في  بما،  2021ديسمبر  31المحاسبية كانت نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  

 :  19-انتشار جائحة كوفيد بسبب  اليقين عدم من عال   لمستوى تخضع التي
 

   المتوقعة االئتمانية والخسائر 19-كوفيد جائحة( 1)
  جًدا عالية   لمستويات  تخضع  19-كوفيد  لجائحة  الكلي  التأثير  تقدير  لغرض  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  على  إجراؤها  يتم  تغييرات  أي  إن
.  التغييرات  هذه  إجراء  في   عليها   نادستاال   يمكن  الحالي   الوقت  في  كافية   ومقبولة  معقولة  معلومات  توفر  عدم   ظل  في  وذلك  اليقين،   عدم  من

  والخسائر االئتمان   مخاطر  على  تؤثر التي الهامة  االقتصادية  المتغيرات  وتحديد التاريخية للمعلومات تحليل  بإجراء سابقًا المجموعة    قامت
  االقتصادية  المتغيرات  هذه  حول  التنبؤات   على  الحصول  يتم.  العملية   هذه   خالل  الخبراء   أحكام  خداماست  تم  كما  محفظة،   لكل  المتوقعة   االئتمانية

  الخاصة  المتوقعة االئتمانية الخسائر نماذج في  البنك يعتمد. خارجية مصادر من"( والهبوطي  والصعودي األساسي االقتصادي السيناريو)" 
 :  مثل اقتصادية،  كمدخالت التطلعية المعلومات  من واسعة مجموعة على به

 

 .قطر دولة صادرات حجم متوسط -1
   .الحكومي اإلنفاق حجم متوسط -2
 .  قطر  لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج -3
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 تتمة   –أساس اإلعداد  .2
 تتمة  - خدام التقديرات واألحكاماست )د(
   تتمة - الهامة واألحكام  التقديرات في التغييرات 
  
 تتمة  - المتوقعة االئتمانية  والخسائر 19-كوفيد جائحة  

  زيادة   هناك  كانت  إذا  ما  تحديد  عند  وكذلك  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  في  التطلعية  والمعلومات  الكلي  االقتصاد  عوامل  إدراج  ويلزم
 .  نشأتها منذ( SICR) االئتمان مخاطر في كبيرة

 
  اليقين   عدم  تأثير  لتعكس  باالحتماالت   المرجحة   السيناريوهات   تقييم  بإعادة المجموعة    قامت  المؤكدة،  غير  الحالية   االقتصادية   البيئة   ضوء  في

  توقعات  أي  مع  الحال  هو  كما  .23  اإليضاح  راجع.  2022  يونيو  30  في  المنتهية  للفترة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  على  الحالي
  جوهري بشكل الفعلية النتائج تختلف  قد وبالتالي الضمني،  اليقين  عدم من عالية لدرجة تخضع الحدوث  واحتماالت توقعات فإن اقتصادية، 

   .المتوقعة  النتائجعن 
 
 ( الشهرة ذلك  في بما) المالية وغير الماليةالموجودات  تقييم( 2)

  المالية  والمطلوبات للموجودات  العادلة  القيمة  تحديدعند    الحالية  االقتصادية  للتقلبات  المحتملة  التأثيراتاالعتبار    في  أيًضاالمجموعة  أخذت  
  أو ة  المتاحالمعلومات    على  بناءً   لإلدارة  تقييم  أفضل  عتبر ذلك هويو  مالحظتها،   يمكن  مدخالت  لها  يوجد  ال  والتي  للمجموعة  المالية   وغير
   .السوق لتقلبات  حساسة المسجلة  المبالغتظل  األسواقحالة عدم االستقرار بإال أنه مع استمرار . مالحظتها يمكنالتي 
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 المحاسبية الهامةالسياسات  .3

حدة كما  وإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية الم
  : التغييرات الموضحة أدناه ستثناءاب 2021ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 

 
  عن ينتج   لم.  الموحدة المختصرة  المرحلية  المالية البيانات  هذه   إعداد  خالل  التالية   والتعديالت المعايير  بتطبيقالمجموعة    قامت الفترة،  خالل
 عن تسفر  قد أنها إال للمجموعة، السابق التقرير في المسجلة الملكية  حقوق أو الربح صافي  في تغييرات أي أدناه  والتعديالت المعايير تطبيق

 .  السنة نهاية  في  إضافية إفصاحات

  2022 يناير 1 من المفعول  وسارية الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير
 

 ية  مؤسسات الوقفلل التقارير المالية  إعداد  – 37معيار المحاسبة المالية رقم 
. يهدف هذا  2020في عام    38( معيار المحاسبة المالية رقم  AAOIFIأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ) 

ومن  المعيار إلى وضع مبادئ إلعداد التقارير المالية للمؤسسات الوقفية التي يتم إنشاؤها وتعمل وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية.  
الشامل بدور في تحسين فعالية وكفاءة عمل   مبادئ   للمستفيدين وتشجيع   المنفعة يات األوقاف وتعظيم  المتوقع أن يساهم تطبيق هذا المعيار 

 .  المساءلة واإلدارة السليمة
 

 الوعد والخيار والتحوط   - 38معيار المحاسبة المالية رقم 
. ويهدف هذا  2020في عام    38( معيار المحاسبة المالية رقم  AAOIFIأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

  معيار إلى إيضاح مبادئ المحاسبة واإلبالغ لالعتراف والقياس واإلفصاح فيما يتعلق بالترتيبات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لكل من ال
 "الوعد" و "الخيار" و "التحوط" للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

 
 ول بعد المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفع 

 العرض العام واإلفصاح في البيانات المالية  -( 2021 في المعدل ) 1معيار المحاسبة المالية رقم 
يحل  و.  2021المعدل في عام    1( معيار المحاسبة المالية رقم  AAOIFIأصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

،  والمؤسسات المالية اإلسالمية بنوك  البيانات المالية لل في  العرض العام واإلفصاح    -السابق    1معيار المعدل محل معيار المحاسبة المالية  هذا ال
مفاهيم   الملكية  اشبألموجودات  ل ويقدم  االمدرجة  ه حقوق  الميزانية  لإلدارة  ولعمومية  خارج  لتعزيز األخرى    ةالشاملوااليرادات  الخاضعة 

مع السماح بالتطبيق    ، 2023يناير    1المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية. يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  
 .  أعالهالمعيار   أثرالمبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم  

 
 التقارير المالية للزكاة  - 39معيار المحاسبة المالية رقم 

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

والعرض  التحقيق  مثل    ،التقارير الماليةإعداد سالمية. تنطبق متطلبات المحاسبة و اإلمالية المؤسسة  البما في ذلك العرض واإلفصاح من قبل 
جميعهم. يجب على المؤسسات غير    لهذا المعيار على المؤسسات الملزمة بدفع الزكاة نيابة عن بعض أصحاب المصلحة أو  ، واإلفصاح

الملزمة بدفع الزكاة تطبيق متطلبات اإلفصاح الخاصة بهذا المعيار لبعض أصحاب المصلحة أو جميعهم، حسب االقتضاء. يسري هذا المعيار  
 .  ار أعاله يالمعأثر تطبيق م مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقيي ، 2023يناير   1للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

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

من هدف  ال.  2021في عام    40معيار المحاسبة المالية رقم   ( AAOIFI)  أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
على جميع المؤسسات المالية التقليدية  هو ينطبق  و  ،وضع متطلبات إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالميهو  هذا المعيار المعدل  

"الخدمات    18ن هذا المعيار ويحل محل معيار المحاسبة المالية  سالمي. يحسّ اإلتمويل  ال  افذوالتي تقدم خدمات مالية إسالمية من خالل ن
مع    ، 2024يناير    1المؤسسات المالية التقليدية". يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    المقدمة من خالل المالية اإلسالمية  

 .  ار أعالهيعالمتطبيق السماح بالتطبيق المبكر. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر 
 
 

 

 
 



 

  ش.م.خ.ق.  دخانبنك 
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما

 

 12 
 

4. 
 

  إدارة المخاطر المالية
المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في    المجموعةإن أهداف وسياسات إدارة المخاطر في     31تتفق مع تلك المفصح عنها في البيانات 

  للمجموعة   المالية  المخاطر  إدارة  وسياسات  أهداف  مع  أيًضاوافق  تت  والتي  19-كوفيد  بجائحة  الخاصة  االعتبارات  بعض  يلي  فيما.  2021ديسمبر  
 :  المستمر والتقييم  للمراجعة تخضع ولكنها 2021 ديسمبر 31 في المنتهية  وللسنة في كما الموحدة  المالية البيانات  في موضح هو كما

 الحالي  االقتصادي  السيناريوظل   في المخاطر   إدارة( أ
بتطبيق    العالم  أنحاء   جميع  في   والحكومات   التنظيمية  ة، وقامت الجهاتالمحلي  ات االقتصاد   على  ا انتشاره  من   الحد  وتدابير  19-كوفيد  جائحة   أثرت

  لضمان  المطلوبة  اإلجراءاتوتطبق    كثب  عن  الموقفالمجموعة    تراقب  هذه الجائحة.  آثار  من  للتخفيف  تحفيزية  ةواقتصادي   ةماليإجراءات  
  وتتخذ  مستمر بشكل  الوضع بمراقبة   للمجموعة العليا  اإلدارة تقوم. ءلعمالل  اتخدممرارية تقديم الاستلضمان والمجموعة  موظفي  وأمن سالمة
  هذه  خالل  االلكتروني  األمن  مخاطر  لجميع  كبير  بشكل  المراقبة  بتعزيزالمجموعة    قامت.  مخاوف  أي  معالجةل  المناسب  الوقت   في  قرارات
  والمراقبة  المخاطر تدابير تقييم وتم  للموظفين بعد  عن العملراتيجية استتنفيذ  تم .المجموعةالخاصة   المعلومات أمن بروتوكوالت من األوقات 
  مخاطر   إجمالي ارتفاع    تتضمن   جوانب عدة    من  قطردولة    في   البنوك  علىتأثيراً    19-كوفيد  جائحةكان ل.  توفر الحماية لهم  من  للتأكد   الصلة   ذات

  19-كوفيد  جائحةل  الهامة  الجوانب وفيما يلي بيان  .  الرسوممن    دخل ال  وانخفاض  معينة،  قطاعاتب  موجودات التمويل  فظابمح  المتعلقة   االئتمان
 .  للمجموعة المخاطر إدارة سياساتفي 

  االئتمان  ومخاطر الموجودات جودة( 1
عدة    المجموعة  أجرت.  بالجائحة التي تأثرت    قطاعاتشتى ال  في  العاملين  المقترضين  لتحديد   تقييمات  بإجراء المجموعة    المخاطر  إدارة  تقوم 

٪  18.3عند    حاليًا  به( المحتفظ  CAR buffer)المال    رأس  كفاية  حماية نسبة  هامشهي على يقين بأن  و   االئتمان  محفظة  على  إجهاد  اختبارات
   هو هامش كاف. 

 السيولة  إدارة( 2
.  التسهيالت  سداد   بتأخير  المتضررة   للقطاعات   بالسماحالمجموعة  قامت    ، 19-كوفيد  جائحة  تفشي   عن  نتجت  التي   االقتصادية  الظروف  إلى   بالنظر
  أجرت .  الضرورة  عند  الالزمة  الوقائية  التدابير  واتخاذ  مراراستب  السيولة  مركز  بمراقبة   للبنك  التابعة (  ALCO)  والمطلوبات  األصول   لجنة  تقوم

  لمواجهة   كاف    هو   حاليًا   البنك  به   يحتفظ   الذي   السيولة  احتياطي  بأن  يقين  على  وهي   لديها   السيولة  نسب  على   إجهاد  اختبارات  عدة المجموعة  
 . النقدية التدفقات حقاقاست ملف في السلبية الحركة

 المال   رأس كفاية نسبة( 3
 االئتمان   مخاطر  أن  حين  في  للمقترضين،   االئتمانية  التسهيالت  من  المزيد  لمنح  لضغوط  المالية   المؤسسات   تتعرض   الحالي،  السيناريو  ظل  في

  تعتقد .  المال  رأس   كفاية   نسبة  منظور  منالمجموعة    على   إضافية  ضغوًطا  أيًضا   تضع   قد   المتعثرة   التسهيالت  وزيادة   عام  بشكل   المتدهورة
  أو   السوق  أو  االئتمان  مخاطر  في  السلبية  الحركة  ولمواجهة  المال  رأس  كفاية  نسبة  متطلبات  لتغطية  كاف   حماية  هامش  لديها  أنالمجموعة  
 . العمليات 

  "والخسائر اإلئتمانية واإللتزامات قيمة ال( "انخفاض 30المحاسبة المالي رقم ) معيار  (ب)
المحاسبة   هيئة  )  والمراجعةأصدرت  رقم  المالي  المحاسبة  معيار  اإلسالمية  المالية  "  30للمؤسسات  والخسائر    قيمة  انخفاض (  الموجودات 

. إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة الخاصة بإعداد التقارير  2017" في عام    العاليةاإلئتمانية واإللتزامات ذات المخاطر  
  مالية ثمار وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات الستالقيمة والخسائر االئتمانية لمختلف عمليات التمويل اإلسالمي واال انخفاض  حول المالية 
ن مستخدمي البيانات المالية  يمن أجل تمك  عاليةمقابل اإللتزامات ذات المخاطر ال  مةقي  انخفاض مخصصات    تكوين)المؤسسات( و  ةاإلسالمي

الصلة بتلك الموجودات والمعامالت. حل معيار   ذاتعلى وجه الخصوص من إجراء تقييم عادل للمبالغ فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية 
( 25( "المخصصات واالحتياطيات" وأجزاء من معيار المحاسبة المالي رقم )11ي رقم )( محل معيار المحاسبة المال30المحاسبة المالي رقم )

   .في القيمة نخفاضثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية المماثلة" التي تتناول اال ست"اال
 
  االئتمان  مخاطر  مثل)  بها  المتعلقة  المخاطر  طبيعة  على  نادااست  فئات   ثالث  إلى  والتعرضات  الموجودات  30  رقم  المالية  المحاسبة  معيارصنف  ي

  القابلة   القيمة   صافي   نهج(  2)  االئتمانية؛  الخسائر  نهج(  1):  هذه  الموجودات  فئات   من  فئة  لكل  الخسائر  لتقييم   مناهج  ثالثة  ويحدد  ، (وغيرها
   .القيمة  انخفاض  نهج( 3) للتحقيق؛ 

 
  المجموعة قامت    2018، مع السماح بالتطبيق المبكر. وبرغم ذلك، خالل عام  2021يناير    1يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في  

الخاصة    بالقواعدبناء على تعليمات مصرف قطر المركزي المتعلقة    2018يناير    1اعتباًرا من    30مبكًرا بتطبيق معيار المحاسبة المالية  
  بالخسائر االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن كافة التعديالت ذات الصلة على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة والحصص غير المسيطرة

 .2018ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  2018يناير  1كما في 
 

ال بيان  الصلة    واألحكام   بالتقديرات  المتعلقة   الرئيسية  االعتبارات   حول   التفاصيل   من  مزيد تم    في   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بحسابذات 
   .23 و( د) 2رقم  يناإليضاح
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 تتمة  - إدارة المخاطر المالية .4

 خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القيمة   ( ج) 
 

 اإلجمالي   المتعثرة   2المرحلة   1المرحلة  
 قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  ألف لاير قطري 

تعرض )القيمة الدفترية( التي تخضع لخسائر  

 2022 يونيو 30كما في  االئتمان المتوقعة

               )مراجع( 

 77,103,908  3,825,578  12,063,241  61,215,089 موجودات تمويل  -
 1,350,261  -  -  1,350,261 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 1,604,054  -  -  1,604,054 بالتكلفة المطفأة    المدرجةثمارات الدين است -
  الميزانية العمومية التي بنود التعرضات خارج -

 21,118,901  175,300  6,165,091  14,778,510 االئتمانتخضع لمخاطر 

  78,947,914  18,228,332  4,000,878  101,177,124 
 2022يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

        )مدقق( 

 2,760,413  2,114,814  584,884  60,715 موجودات تمويل  -
 41  -  -  41 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 13,863  -  10,431  3,432 بالتكلفة المطفأة    المدرجةثمارات الدين است -
  الميزانية العمومية التي بنود التعرضات خارج -

 298,917  168,715  94,773  35,429 تخضع لمخاطر االئتمان

 99,617  690,088  2,283,529  3,073,234 
        

        صافي التحويل بين المراحل 

 -  58,728  ( 51,228)  ( 7,500) موجودات تمويل  -
 -  -  -  - مبالغ مستحقة من بنوك  -
 -  -  -  - بالتكلفة المطفأة    المدرجةثمارات الدين است -
  التي العمومية الميزانية  بنود خارج التعرضات -

 -  -  3,448  ( 3,448) االئتمان لمخاطر تخضع

 (10,948 )  (47,780 )  58,728  - 
        للفترة )بالصافي(  خصصالم 

 320,930  228,586  72,658  19,686 موجودات تمويل  -
 399  -  -  399 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 ( 9,643)  -  ( 10,431)  788 بالتكلفة المطفأة    المدرجةثمارات الدين است -
الميزانية العمومية التي   بنود التعرضات خارج -

 11,883  -  9,198  2,685 تخضع لمخاطر االئتمان

  23,558  71,425  228,586  323,569 

 ( 3,353)  ( 3,353)  -  - شطب    – موجودات تمويل -
  األرباح  صافي الحركة في  – موجودات تمويل -

 16,474  16,474  -  - المعلقة 
 23,558  71,425  241,707  336,690 

  2022  يونيو 30كما في  -الرصيد الختامي 

        )مراجع( 

 3,094,464  2,415,249  606,314  72,901 موجودات تمويل  -
 440  -  -  440 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 4,220  -  -  4,220 بالتكلفة المطفأة    المدرجةثمارات الدين است -
الميزانية العمومية التي  بنود التعرضات خارج  -

 310,800  168,715  107,419  34,666 تخضع لمخاطر االئتمان
 112,227  713,733  2,583,964  3,409,924 
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 تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة . 4
 تتمة   –خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القيمة   ( ج)
 

 اإلجمالي   المتعثرة   2المرحلة   1المرحلة  

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

)القيمة الدفترية( التي تخضع لخسائر  تعرض 

               )مراجع( 2021 يونيو 30كما في  االئتمان المتوقعة

 80,872,513  2,278,232  15,984,352  62,609,929 موجودات تمويل  -
 1,179,291  -  -  1,179,291 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 1,908,550  -  53,509  1,855,041 بالتكلفة المطفأة    المدرجةاستثمارات الدين  -
  الميزانية العمومية التي بنود التعرضات خارج -

 20,953,141  23,761  4,636,288  16,293,092 تخضع لمخاطر االئتمان

  81,937,353  20,674,149  2,301,993  104,913,495 
        )مدقق( 2021يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي 

 1,837,752  1,138,387  585,984  113,381 موجودات تمويل  -
 126  -  -  126 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 13,433  -  9,466  3,967 بالتكلفة المطفأة    المدرجةاستثمارات الدين  -
  الميزانية العمومية التي بنود التعرضات خارج -

 317,440  3,230  257,804  56,406 تخضع لمخاطر االئتمان

 173,880  853,254  1,141,617  2,168,751 
        

        صافي التحويل بين المراحل 

 -  80,118  (48,503)  (31,615) موجودات تمويل  -
 -  -  -  - مبالغ مستحقة من بنوك  -
 -  -  -  - بالتكلفة المطفأة    المدرجةاستثمارات الدين  -
  التي العمومية الميزانية  بنود خارج التعرضات -

 -  -  17,001  (17,001) االئتمان لمخاطر تخضع

 (48,616)  (31,502)  80,118  - 
        المخصص للفترة )بالصافي( 

 426,071  101,036  275,615  49,420 موجودات تمويل  -
 (22)  -  -  (22) مبالغ مستحقة من بنوك  -
 (58)  -  2,784  (2,842) بالتكلفة المطفأة    المدرجةاستثمارات الدين  -
الميزانية العمومية التي   بنود التعرضات خارج -

 (3,702)  866  1,368  (5,936) تخضع لمخاطر االئتمان

  40,620  279,767  101,902  422,289 

 (988)  (988)  -  - شطب    – موجودات تمويل -
  األرباح  صافي الحركة في  – موجودات تمويل -

 30,858  30,858  -  - المعلقة 
 40,620  279,767  131,772  452,159 

 2021يونيو  30كما في  -الرصيد الختامي 

        )مراجع(

 2,293,693  1,349,411  813,096  131,186 موجودات تمويل  -
 104  -  -  104 مبالغ مستحقة من بنوك  -
 13,375  -  12,250  1,125 بالتكلفة المطفأة    المدرجةاستثمارات الدين  -
الميزانية العمومية التي  بنود التعرضات خارج  -

 313,738  4,096  276,173  33,469 تخضع لمخاطر االئتمان
 165,884  1,101,519  1,353,507  2,620,910 
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 تتمة  – الهامة المحاسبية السياسات. 4
 تقييم جودة االئتمان   (د

الم  لوائح  العتماد  نظراً  االئتمانية    تصنيف  مقياس  على  بها  الخاص  الداخلي  االئتمان  تصنيف  مقياس  بتعيينالمجموعة    قامت  ، قعةتوالخسائر 
Moody's  ،إلى   ناداً است،  االئتمانية المجموعة    لمخاطر  االئتمان  وجودة  التصنيف  درجات  حسب  المقابلة  لألطراف  تحلياًل   أدناه  الجدول  ويقدم  
 :2022 يونيو  30 فيكما ( يعادلها ما أو) Moody's  تصنيفات

 

 درجة التصنيف

 موجودات  
  تمويل 

مبالغ مستحقة من  
  بنوك

ثمارات في أوراق  است
الدين المتاحة بالقيمة  

  المطفأة 

التعرضات خارج  
الميزانية العمومية  
التي تخضع لمخاطر  

 اإلئتمان 
 قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  ألف لاير قطري 

               

Aaa to Aa3 25,653,226  44,394  -  474,620 
A1 to A3 8,305,271  818,027  966,482  5,335,791 

Baa1 to Baa3 22,308,987  486,654  -  10,983,562 
Ba1 to B3 11,024,947  1,186  637,572  4,149,628 
Below B3 3,825,578  -  -  175,300 

Unrated 5,985,899  -  -  - 
 21,118,901  1,604,054  1,350,261  77,103,908 )مراجع(  اإلجمالي

 

 
 :2021 ديسمبر 31 فيكما 

 درجة التصنيف 

 موجودات  
  تمويل 

مبالغ مستحقة من  
  بنوك 

ثمارات في أوراق  است
الدين المتاحة بالقيمة  

  المطفأة 

التعرضات خارج  
الميزانية العمومية التي  

تخضع لمخاطر 
 اإلئتمان 

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

Aaa to Aa3 30,340,945  546,855  55,730  1,529,303 
A1 to A3 10,540,833  2,278,687  1,244,473  2,223,874 

Baa1 to Baa3 16,121,304  525,863  103,874  12,086,891 
Ba1 to B3 12,548,447  -  340,938  4,352,199 
Below B3 2,195,827  -  -  23,761 

Unrated 5,297,860  -  -  - 
 20,216,028  1,745,015  3,351,405  77,045,216 )مدقق( اإلجمالي

 

 القطاعات التشغيلية .5
راتيجية  ستراتيجية للمجموعة. تعرض األقسام االستأربع قطاعات تشغيلية يصدر عنها التقرير كما هو موضح أدناه وهي األقسام اال  المجموعةلدى   

بمراجعة تقارير اإلدارة   المجموعةوهيكل التقارير الداخلية. تقوم لجنة إدارة  المجموعةمنتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة 
 . المجموعةفي راتيجي بشكل شهري على األقل. يشرح الملخص التوضيحي التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير استالداخلية لكل قسم  

 تتضمن التمويالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء الشركات.        الخدمات المصرفية للشركات 
وتتضمن أيضاً إدارة الموجودات    تتضمن التمويالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء األفراد      الخدمات المصرفية لألفراد 

 لعمالء القطاع الخاص. 
 

 

             ثماراتستقسم الخزينة واال
 

خدام أدوات إدارة  استمن خالل االقتراض و  المجموعةتقوم بأنشطة ادارة السيولة والمخاطر المركزية في  
ثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة األجل وأدوات ذات  ستالمخاطر ألغراض إدارة المخاطر واال 

للمتاجرة وأنشطة    المجموعةثمارات  است طبيعة أدوات الدين للشركات والحكومة. كما يقوم القسم أيضا بإدارة  
 تمويل الشركات. 

 

ثمارية وإدارة ستالخدمات المصرفية اال 
                          الموجودات

 

شارات المالية  ستال. ويتضمن ذلك بصفة أساسية خدمات ا المجموعةوهي تقوم بتشغيل أنشطة إدارة أموال 
شارية وهيكلة األسهم وإعادة الهيكلة والودائع  ست المتضمنة إبرام الصفقات والهيكلة والتقييمات والخدمات ا

وإدارة محافظ العمالء وهيكلة المنتجات السائلة وهيكلة وتسويق وإدارة  متضمنة تمويل المشاريع والصكوك  
كتتاب العام  إلكتتاب الخاص والطرح المبدئي لإلحواذ واست الالصناديق مفتوحة ومقفلة النهاية والهيكلة وا

 كتتاب الخاص والطرح المبدئي لالكتتاب العام. إل في األسهم الخاصة وهيكلة األسهم وا
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   تتمة - القطاعات التشغيلية .5

. يستخدم  المجموعة. يقاس األداء بناء على ربح القطاع كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة تقاريرومطلوبات كل قطاع يصدر عنه   موجودات تم إدراج معلومات تتعلق بنتائج فيما يلي   
   مل في هذه المجاالت.بمنشآت أخرى تع عالقةبتقييم نتائج قطاعات معينة ذات  بشكل كبيرربح القطاع لقياس األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كهذه هي المعنية 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية 

 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30

 
الخدمات المصرفية  

 للشركات 

 
الخدمات المصرفية  

 لألفراد 

 
 قسم الخزينة
 واالستثمار 

الخدمات المصرفية  
االستثمارية وإدارة  

 الموجودات 
 
 موزعة  غير

 
 

 اإلجمالي 
 قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف ألف لاير قطري 
       

 1,827,405 - 3,439 363,560 761,917 698,489 ثمارستإجمالي إيرادات أنشطة التمويل واال
 113,727 - 5,456 3,536 25,146 79,589 صافي إيراد الرسوم والعموالت 

       
 745,409 - 6,568 358,991 ( 9,408) 389,258 إجمالي صافي ربح القطاع 

       
 103,704,551 952,948 422,171 26,418,179 36,975,342 38,935,911 القطاع موجودات إجمالي 

 

 
 )مراجعة( 2021 يونيو 30

 
الخدمات المصرفية  

 للشركات 

 
الخدمات المصرفية  

 لألفراد 

 
 قسم الخزينة 
 واالستثمار

الخدمات المصرفية  
االستثمارية وإدارة  

 الموجودات 
 
 موزعة غير

 
 

 اإلجمالي 
 قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف ألف اير قطري  
       

 1,731,701 - 3,717 345,266 681,793 700,925 ثمارستإجمالي إيرادات أنشطة التمويل واال
 74,797 - 4,372 - 16,604 53,821 والعموالت صافي إيراد الرسوم 

       
 585,739 - (675) 320,238 3,488 262,688 إجمالي صافي ربح القطاع 

       
 101,910,283 1,031,416 468,047 20,526,513 35,554,282 44,330,025 القطاع موجودات إجمالي 
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية .6
  
 يورد الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة: 
 

 

 

    

    

 
من   القيمة العادلة 

 بيان الدخل  خالل
  من خالل القيمة العادلة 

 العادلة  القيمة  الدفترية  إجمالي القيمة المطفأة  التكلفة  الملكية  حقوق
 قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف ألف لاير قطري )مراجعة(  2022 يونيو 30
      

 6,048,377 6,048,377 6,048,377 - - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 1,349,821 1,349,821 1,349,821 - - مبالغ مستحقة من بنوك 

 74,009,444 74,009,444 74,009,444 - - موجودات تمويل 
      مالية: الثمارات ست اال

 1,324,581 1,324,581 - 1,155,434 169,147 مقاسة بالقيمة العادلة  -

 18,547,713 18,604,979 18,604,979 - - المطفأة  بالتكلفةمقاسة  -

 77,894 77,894 - - 77,894 أدوات إدارة المخاطر 

 247,041 1,155,434 100,012,621 101,415,096 101,357,830 

      
 14,439,592 14,439,592 14,439,592 - - مبالغ مستحقة إلى بنوك 

 6,926,182 6,926,182 6,926,182 - - عمالء لل  حسابات جارية
 45,198 45,198 - - 45,198 أدوات إدارة المخاطر 

 45,198 - 21,365,774 21,410,972 21,410,972 
       

 65,578,436 65,578,436 65,578,436 - - المطلق   االستثمار حساباتحقوق أصحاب 
 45,198 - 86,944,210 86,989,408 86,989,408 
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 تتمة  -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  .6
 يورد الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:       
 

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
  من خالل  القيمة العادلة
 بيان الدخل 

  من خالل القيمة العادلة
 العادلة  القيمة الدفترية  إجمالي القيمة المطفأة   التكلفة الملكية  حقوق

 قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف قطري   اير  ألف ألف اير قطري  
      

 7,245,842 7,245,842 7,245,842 - - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
 5,558,980 5,558,980 5,558,980 - - مبالغ مستحقة من بنوك 

 75,221,707 75,221,707 75,221,707 - - موجودات تمويل 
      المالية: ثمارات ست اال

 1,390,933 1,390,933 - 1,213,610 177,323 مقاسة بالقيمة العادلة  -

 19,479,609 19,408,687 19,408,687 - - المطفأة تكلفة مقاسة بال  -
 87,136 87,136 - - 87,136 أدوات إدارة المخاطر 

 264,459 1,213,610 107,435,216 108,913,285 108,984,207 

      

 16,755,141 16,755,141 16,755,141 - - مبالغ مستحقة إلى بنوك 
 6,200,820 6,200,820 6,200,820 - - عمالء لل  حسابات جارية

 23,430 23,430 - - 23,430 أدوات إدارة المخاطر 
 23,430 - 22,955,961 22,979,391 22,979,391 

 71,225,407 71,225,407 71,225,407 - -   المطلق  االستثمار حسابات أصحابحقوق 
 23,430 - 94,181,368 94,204,798 94,204,798 

 
لتتماشى مع طريقة العرض    2022 يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة  المختصرة في البيانات المالية المرحلية  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةايضاح: تم إعادة تصنيف بعض القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية لفترة 

   والتصنيف المطبقة في الفترة الحالية.
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 تتمة  -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  .6
 

القيمة    مقياسيحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي يصنف فيه  
   العادلة:

 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

 )مراجعة(  2022 يونيو 30
 قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف قطري  لاير ألف ألف لاير قطري

     
 77,894 77,894 - - أدوات إدارة المخاطر )موجودات( 

 1,324,581 266,557 - 1,058,024 ثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة است
 1,058,024 - 344,451 1,402,475 

     
 45,198 45,198 - - أدوات إدارة المخاطر )مطلوبات(

 - - 45,198 45,198 

     
     )مدققة( 2021ديسمبر  31

     

 87,136 87,136 - - أدوات إدارة المخاطر )موجودات( 

 1,390,933 282,137 - 1,108,796 ثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة است

 1,108,796 - 369,273 1,478,069 

     

 23,430 23,430 - - أدوات إدارة المخاطر )مطلوبات(

 - - 23,430 23,430 

 

ً قدم السياسات المحاسبية للمجموعة  ت ً  نطاقا  في فئات محاسبية مختلفة في ظروف معينة:   للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا
 

وفى الشروط حتى يتم تصنيف الموجودات  استالذي    الوصف   المجموعة  حددت  ،متاجر بهاكعند تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية   •
 والمطلوبات كمتاجر بها وذلك كما تم توضيحه وعرضه في السياسات المحاسبية. 

 

وفت أحد معايير هذا التسجيل  استأنها    المجموعة حددت  ، بيان الدخلعند تخصيص موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل   •
 الموضحة في السياسات المحاسبية. 

 
القيمة   للموجودات والمطلوباتلغرض اإلفصاح عن  تم    المالية  العادلة  المطفأة،  بالتكلفة  يتم إدراجها  تقييم مستوى  استالتي    2خدام طريقة 

المالية  ثناء  استب ب  القيمة  منخفضة الموجودات  تقييمها  تم  تقييمخدام  است والتي  تم  3مستوى    طريقة  فيما  مستوى  است،  تقييم  طريقة    1خدام 
  متماشية  3 المستوى ب المصنفة العادلة   للقيمة المالية  األدوات  قياس في المستخدمة  التقييم  تقنية  كانت المدرجة في السوق.ثمارات المالية ستلال
  .2021 ديسمبر 31تلك المستخدمة في  مع
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 مركزي قطر النقد وأرصدة لدى مصرف   .7
 يونيو  30 

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

    

 379,325  359,472  النقد
 إحتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

3,276,787  3,382,431 
 3,484,086  2,412,118 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

 6,048,377  7,245,842 
 

   خدام في العمليات اليومية للمجموعة.ستالنقدي لدى مصرف قطر المركزي غير متاح لال حتياطياإل إن  *
 

 مبالغ مستحقة من بنوك   .8

 
 يونيو  30

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

 )مدققة(   )مراجعة(  

 قطري  اير  ألف  ألف لاير قطري  
    

 2,051,712  727,488 حسابات جارية 
 3,275,204  246,331 ودائع وكالة لدى بنوك 

 184,433  74,770 ودائع مضاربة 
 47,563  301,656 ودائع مرابحة في السلع والمعادن 

 109  16 أرباح مستحقة 
 (41)  ( 440) * مخصص إنخفاض القيمة 

 1,349,821  5,558,980 
 

 .(ج)4رقم اإليضاح  راجع  ومخصص إنخفاض القيمة  اتلتعرضا تدّرج للمزيد حول * 
 

   تمويل موجودات  .9
 يونيو  30 

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

    

 68,753,773  67,955,743 مرابحة 
 4,992,064  5,035,580 إجارة منتهية بالتملك 

 690,408  665,138   استصناع
 1,094,061  1,081,041 مساومة
 912,987  1,108,832 قبوالت  

 182,570  188,057 بطاقات إئتمان 
 2,129,757  1,949,340 أخرى

 497,826  552,444 أرباح مستحقة 
    

 79,253,446  78,536,175 إجمالي موجودات التمويل 
 1,271,326  1,432,267 ربح مؤجل  يخصم:

 2,556,630  2,874,207 المكون النخفاض قيمة موجودات تمويل  مخصص ال   
 203,783  220,257 الربح المعلق الخاص بموجودات التمويل غير المنتظمة    

 2,760,413  3,094,464 *  القيمة  انخفاض  مخصص
 75,221,707  74,009,444 صافي موجودات التمويل  
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 تتمة  - تمويل موجودات  .9
بلغ المبلغ    ، 2022يونيو    30في  )ج(.  4رقم  فيما يتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القيمة بالنسبة للمراحل، يرجى اإلطالع على إيضاح  *  

ديسمبر    31)في    من إجمالي موجودات التمويل  ٪5.0نسبة  مليون اير قطري والذي يمثل    3,825.6  غير المنتظمةاإلجمالي لموجودات التمويل  
   .)٪ من إجمالي موجودات التمويل4.2نسبة والذي يمثل  مليون اير قطري 3,276.2: 2021

 
التي   التسهيالت قيمة( مليون اير قطري 2,129.8 :2021ديسمبر  31) مليون اير قطري 1,949.3تشمل الموجودات المالية األخرى مبلغ  

إلى   التحويل  قيد  دمج األعمال، وهي  عليها عند  الحصول  الشريعة اإلسالميةتم  مع  متوافقة  مماثلة    أساس   على  بها  االحتفاظ  يتم أو   منتجات 
خدام  استب  التسهيلبالتكلفة المطفأة ويتم تحقيق إيراداتها المقابلة على أساس الوقت المحدد على مدى فترة    التسهيالت . يتم إدراج هذه  االستمرارية

 معدل الربح الفعلي إلى حين اتمام التحويل.  
 

 مالية ثمارات است  .10
 ( دققة)م 2021 ديسمبر 31  )مراجعة(  2022يونيو  30 كما في: 

 اإلجمالي  غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  

 
 لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف

لاير    ألف 
 قطري 

لاير    ألف
 قطري 

 لاير قطري   ألف

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من  
 خالل بيان الدخل: 

       

استثمارات مصنفة على أنه محتفظ بها  
 : للمتاجرة

 64,490 - 64,490 استثمارات في أدوات  •

 

81,801 - 81,801 

 95,522 - 95,522  104,657 - 104,657 استثمارات في أدوات دين  •

 169,147 - 169,147  177,323 - 177,323 

استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات  
      :الدين مصنفة  بالتكلفة المطفأة

 
   

 19,257,473 16,333,216 2,924,257  18,455,698 16,335,745 2,119,953 * ذات معدل ثابت  •

 (13,863) - (13,863)  ( 4,220) - ( 4,220) مخصص االنخفاض في القيمة**  •

 2,115,733 16,335,745 18,451,478  2,910,394 16,333,216 19,243,610 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية  
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق  

 1,155,434 266,557 888,877 الملكية 

 

931,473 282,137 1,213,610 

 3,173,757 16,602,302 19,776,059 
 

4,019,190 16,615,353 20,634,543 

 153,501   مستحقة أرباح إيرادات 
 

  165,077 

   19,929,560    20,799,620 

 
 

ثمارات في األوراق المالية السيادية. وتشمل هذه  ستثابت تمثل االالمصنفة بالتكلفة المطفأة بسعر    المدرجةثمارات في أدوات الدين غير  ست * اال
 مليون 3,138.2 :2021ديسمبر  31) مليون اير قطري 3,140.7 ثمارات محفظة السندات السيادية المستحوذ عليها والتي بلغت قيمتهاست اال

  مماثلة التحويل إلى صكوك سيادية    دون   االستحقاق  تاريخ  حتى  بها  االحتفاظ  يتم  والتي  ، الدولي   قطر  بنكمع    عند دمج األعمال   )اير قطري
 .للبنك الشرعية الرقابة  هيئة حسب قرار متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 
 .  (ج)4اإليضاح رقم راجع   ،بالنسبة لتعرض مخصص إنخفاض القيمة* *
 

 7,775.9:  2021ديسمبر    31)  قطري  لاير  ليونم  3,434.8  مبلغ  الشراء  إعادة إتفاقيات  بموجب  المرهونة  الدين  دواتأل  الدفترية  القيمة  بلغت
  (.  قطري  لاير مليون
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 تتمة  - ماليةثمارات است  .10
   :كالتالي ثمارات ستلالالقيمة العادلة  إحتياطي  التغير التراكمي فييعرض 

 
 يونيو  30 

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

 )مدققة(   )مراجعة(  

 قطري  اير  ألف  ألف لاير قطري  
    

 (24,621)  ( 27,098) يناير  1الرصيد في 
 (13,103)  ( 75,344) صافي التغير في القيمة العادلة 

 9,568  - المحول إلى بيان الدخل الموحد من انخفاض القيمة 
 (75,344 )  (3,535) 

 1,058  - الزميلة  للشركة  العادلة القيمة في التغيرات  من حصة

 (27,098)  ( 102,442) السنة /  الفترة نهاية فيالرصيد  

 
 

 مشتركة  مشاريعو ثمارات في شركات زميلةاست  .11
 يونيو  30 

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

 83,535  62,557 يناير  1الرصيد في 
 (5,841)  884 نتائجال حصة من 
 1,058  - ةع مشتركي رامشالتغيرات في القيمة العادلة لشركات زميلة وحصة من 

 (16,195)  - انخفاض القيمة 

 62,557  63,441 السنة /  الفترة نهاية فيالرصيد  

 

 بنوك إلى مستحقة مبالغ  .12
 يونيو  30  

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

 1,130,257  727,528    مرابحة سلع دائنة*
 6,450,000  3,000,000  مستحق إلى مصرف قطر المركزي* 

 9,174,602  10,711,453    وكالة دائنة
 282  611  مستحقة أرباح 

  14,439,592  16,755,141 

 
 مليون لاير قطري(.  7,775.9: 2021ديسمبر  31)مليون لاير قطري  3,434.8 هذا المبلغ إتفاقيات إعادة شراء بقيمة  يشمل* 
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 المقيدة  غير االستثمار حساباتأصحاب  حقوق  .13
 يونيو  30 

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

 70,676,723  65,038,138 )أ(  الربح الحصة منقبل    المطلق االستثمار حساباترصيد أصحاب 

 1,123,607  617,250 * )ب( للفترة   المقيدة غير االستثمار حساباتصحاب األرباح القابلة للتوزيع أل 

 (575,455)  ( 77,484) الفترة  خالل موزع ربح

 548,152  539,766 المقيدة  غير االستثمار حساباتربح مستحق الدفع ألصحاب صافي 
 532  532 القيمة العادلة    حصة في إحتياطي

 71,225,407  65,578,436   المقيدة غير االستثمار حساباتحقوق أصحاب إجمالي 

 
  قبل توزيع الربح  المطلق االستثمار حساباترصيد أصحاب  )أ( 
 

 5,972,076  7,112,780 حسابات توفير
 2,456,295  1,384,319 حسابات تحت الطلب 

 62,248,352  56,541,039 حسابات ألجل 
 70,676,723  65,038,138   اإلجمالي

 

 أشهر المنتهية فى  الستة لفترة                                                   

  للفترة المطلق االستثمار  حساباتأصحاب أرباح )ب( 
 يونيو 30
 2022 

 يونيو  30 
 2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف اير قطري   قطريألف لاير   

    
 38,399  39,758 حسابات توفير

 1,648  1,806 حسابات تحت الطلب 
 28,897  79,484 شهر  –حسابات ألجل  
 108,858  122,287 شهور  3-حسابات ألجل 
 33,380  23,675 شهور  6 –حسابات ألجل  
 1,617  10 شهور  9 –حسابات ألجل  
 284,757  344,547 شهر  12 –حسابات ألجل  
 3,727  3,573 سنتين  –حسابات ألجل  
 6,379  2,110 سنوات  4 –حسابات ألجل  

 507,662  617,250 *  اإلجمالي

 

  غير   ومن  العام،   نهاية   في  المالكين  ومساهمة  كمضارب  المجموعة  حصة  تحديد  سيتم  ولكن  ثمار، ستاال   اتحساب   ب اصحأ   على  العائد  صافي   يمثل*  
 . للتوزيع القابل   الربح مبلغ تغيري  أن متوقعال
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 الملكيةحقوق   .14
 رأس المال  )أ(
 سهم عادية أ 

 يونيو 30 
2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

 523,410  523,410 (  باأللف سهم)صدر الم  
 

 
اير    10بقيمة اسمية    سهم عادي(  الف  523.410:  2021  ديسمبر  31) ألف سهم عادي  523.410للبنك هو  رأس المال المصرح به    إن  

ألف سهم عادي( من رأس المال المصرح به    523,410:  2021ديسمبر    31ألف سهم عادي )  523.410قطري لكل سهم. تم إصدار عدد  
 والمدفوع بالكامل.  

 
 

 حتياطي قانونيإ )ب(
صافي الربح المنسوب  من ٪ 10تحويل  جبوعقد التأسيس والنظام األساسى للبنك، ي 2012لعام  13وفقاً لقانون مصرف قطر المركزي رقم 
هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع  رصيد  ٪ من رأس المال المدفوع. إن  100االحتياطي القانوني    يعادللمالكي البنك للسنة إلى اإلحتياطي حتى 

القانشريطة  إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري و وني عالوة  موافقة مصرف قطر المركزي. يتضمن اإلحتياطي 
القطري.  التجارية  الشركات  لقانون  وفقاً  أسهم  إصدار  المستلمة عن    القانوني  االحتياطي  رصيد  بلغ  ، 2021  ديسمبر  31  في  كما  اإلصدار 

  بتحويل   يقوم   البنك أن    حيث  2022  يونيو  30  في  المنتهية   أشهر  الستة   لفترة   إضافي   تحويل   أي  إجراء  يتم  لم .  قطري  اير  مليون   4,449.8
 السنة.   نهايةللسنة الحالية في   المطلوب المبلغ 

 
 حتياطي مخاطر إ (ج)

لتغطية الحاالت الطارئة عن كل من موجودات التمويل بالقطاعين الخاص    وفقاُ للوائح مصرف قطر المركزي يجب تكوين إحتياطي مخاطر
بعاد المخصصات  استداخل وخارج قطر بعد    المجموعةمن إجمالي مخاطر القطاع الخاص التي تمنحها    ٪ 2.5حد أدنى بنسبة  والعام مع اشتراط  

وزارة المالية، دولة قطر، والتمويل مقابل ضمانات نقدية مستبعد من إجمالي  المحددة والربح المعلق. إن التمويل المقدم لـ/أو مضمون من جانب  
مليون اير قطري وهو ما يتوافق مع الحد األدنى    1,338.7  بمبلغرصيد احتياطي المخاطر كان  ،  2021ديسمبر    31. كما في  التمويل المباشر

  يونيو   30أشهر المنتهية في    الستةراء أي تحويل إضافي لفترة  من المتطلبات المنصوص عليها في لوائح مصرف قطر المركزي. لم يتم إج 
 . السنة  نهاية  فيللسنة الحالية البنك بتحويل المبلغ المطلوب   يقومحيث  2022

 
 ىأخر  ات حتياطيإ (د)

للوائح مصرف قطر المركزي فإن اإليراد المعترف به من حصة الربح من شركات زميلة غير متاح للتوزيع إال فى حدود توزيعات    ، وفقاً 
  ،عالوة على ذلكة. ــإلى حساب إحتياطي منفصل في حقوق الملكي اويجب تحويله مشتركة ال مشاريع الاألرباح المستلمة من الشركات الزميلة و

خسائر مستقبلية قد  أي  حماية المجموعة من  لوذلك  ْى  كاحتياطي طوار  مبلغ  تجنيب أي    ،مجلس اإلدارةمن  على توصية    وبناءاً يمكن للمجموعة  
مليون اير قطري. لم يتم    73.3بلغ رصيد اإلحتياطيات اآلخرى ما قيمته    ، 2021ديسمبر    31في  كما  الحداث غير متوقعة.  تحدث نتيجة  

 يث يقوم البنك بتحويل المبلغ المطلوب في نهاية السنة. ح ، 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةتحويل أية مبالغ إضافية لفترة  
 

 أسهم الخزينة  (هـ)
عرض أسهم الخزينة مطروحة من حقوق  تاير قطري للسهم.    10البالغة  ذات القيمة اإلسمية  دخان  تمثل أسهم الخزينة األسهم العادية لبنك  

 الملكية. 
 

 توزيعات األرباح   (و) 
٪( من 10:  2020ديسمبر    31٪ )14بنسبة    2021  لعام نقدية  أرباح   توزيع   2022مارس    9دارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  اإلإقترح مجلس  

مليون اير    520:  2020ديسمبر    31سهم )كل  اير قطري ل  1.40مليون اير قطري بواقع    727بمبلغ إجمالي قدره  رأس المال المدفوع و
الحقا من قبل الجمعية العمومية لمساهمي البنك في إجتماعها السنوي  ى هذه التوصية  الموافقة عل  تتم قد  ( و سهم  لكل اير قطري    1قطري بواقع  

   .2022أبريل   10بتاريخ  عقدانالذي 
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  والتعهداتالمطلوبات المحتملة   .15
 يونيو  30 

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

 )مدققة(   )مراجعة(  
 قطري  اير  ألف  ألف لاير قطري  
    المطلوبات المحتملة (      1)

 17,111,413  16,472,845   مستخدمةتسهيالت ائتمانية غير 
 18,451,919  19,305,849 خطابات ضمان 

 2,233,924  1,813,052 خطابات إعتماد 

 37,591,746  37,797,256 

    التعهدات (      2)

 2,481,427  2,745,665 عقود تبادل أسعار الربح 

 865,362  820,370 خيارات  

 18,054,183  17,709,037   وعد - أدوات إدارة مخاطر أخرى

 21,275,072  21,400,972 

 
 خدمة  تسهيالت غير مست

قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها فإن    لتزامات إل . بما أن ائتمان متجددإلتزامات تعاقدية لمنح تمويالت و وإئتمان  إل لتزامات بتقديم ااإل تمثل  
 إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية. 

 

 عتماد إ وخطابات ضمانات
وخطابات االعتماد    خطابات الضمانبالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد.    المجموعةإن خطابات الضمان وخطابات االعتماد تلزم  

 تحمل مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها التمويالت. 
 
 لتزامات اإليجار إ

القابلة لإللغاء تستحق الدفع  . عقود اإليجار التشغيلي غير  ةبموجب عقود إيجار تشغيليالمقرات المكتبية  عددا من الفروع و  المجموعةتستأجر  
 كما يلي: 

 يونيو  30 
2022 

 ديسمبر 31 
2021 

 )مدققة(   )مراجعة(  

 قطري  اير  ألف  ألف لاير قطري  
    

 5,647  5,406 أقل من سنة خالل 

 2,952  2,251 سنوات   5أكثر من سنة وأقل من خالل 
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  ملموسة  غير موجودات.  16
 

 يونيو  30  
2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

     ملموسة الموجودات غير الالشهرة و

 443,060  443,060  شهرة ال
 433,281  403,906  عالقات العمالء 
 115,841  105,982  الودائع األساسية  

  952,948  992,182 
 

 

 الشهرة تضمن ت  التي للنقدالمدره  الوحدة  قيمة انخفاض فحص 
للنقد    حواذ، على كل وحدة من الوحدات المدرهستلغرض فحص انخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة من تجميع األعمال، منذ تاريخ اال 

  مراقبة يتم حيث المجموعة   داخل  مستوى أدنى  تمثل  والتي  للمجموعة،  تابعة   شركات  كونها للمجموعة، والتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة 
( د)2مراجعة االيضاح    يرجىللمزيد  و ،  العام  نهاية  في للوحدة المدره للنقد    القيمة   انخفاض  اختبار  إجراء  سيتم .  الداخلية  اإلدارة   ألغراض  الشهرة

 القيمة.  إنخفاضيتم االعتراف بخسائر  الدفترية،  قيمتها  من أقلللوحدة المدره للنقد  االسترداد  قابلة  القيمة تكون عندما. (2)
 

 العائد األساسي والمخفف للسهم   .17
 العدد المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل الفترة: تحتسب عائدات السهم بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مالكي البنك على متوسط 

 

  في المنتهية  أشهرالثالثة  لفترة 
 يونيو 30

  30 في المنتهية  أشهر الستة  لفترة
 يونيو

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

      
 585,739 745,409 319,066  353,268 لمجموعة ا  ملكية حقوق  حاملي إلى  المنسوب  الفترة ربحصافي 
 - ( 35,960) -  ( 17,980) إضافي  مال كرأس مؤهل للصكوكالعائد  الربح:  يخصم

      
 585,739 709,449 319,066  335,288 العائد للسهم  لحساب الربح صافي

 519,575 519,575 519,575  519,575 القائمة  العادية لألسهم المرجح العدد متوسط

      
 1.13 1.37 0.61  0.65 العائد األساسي والمخفف للسهم  )باللاير القطري( 

      
 523,410 523,410 523,410  523,410 فترةمتوسط العدد المرجح لألسهم في أول ال 

 (3,835) (3,835) (3,835)  ( 3,835) خزينة  أسهميخصم:  

 519,575 519,575 519,575  519,575  يونيو 30متوسط العدد المرجح لألسهم في 

 
 . للسهم  األساسية العائدات تساوي للسهم المخففة  العائدات فإن لكلذ و. الفترة خالل  وقت أي في  قائمة مخففة  محتملة أسهم  هناك تكن لم ( 1)

 

 األطراف ذات العالقة  .18
هام على الطرف اآلخر في اتخاذ    تأثيرممارسة  تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو  

 المساهمين  كبارو  المجموعةعليها  تمارس  التي    الهامة  والكياناتكبار المساهمين  القرارات المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة  
   .لمجموعةل وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  نفوذا هاما 
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 تتمة  –األطراف ذات العالقة .  18
 
 :كالتاليمعامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  عرضت

 )مراجعة(  2022 يونيو 30 
 أخرى  اإلدارة  مجلس  الشركات الزميلة  
 قطري  لاير ألف  قطري  لاير ألف  ألف لاير قطري 

      : موجوداتال  

 -  6,243,016  - عمالء للموجودات تمويل 

 :مطلوباتال    
 3,434,373  1,098,082  710,401 عمالء الودائع      

 :العمومية الميزانية خارج  البنود  
 -  455,810  3,490 الممولة  غير االئتمان تسهيالت     

  
 )مدققة( 2021ديسمبر  31 
 أخرى  دارة اإل  مجلس  الشركات الزميلة  
 قطري   اير  ألف  قطري   اير  ألف  ألف اير قطري  

      موجودات: ال  

 -  5,464,360  - عمالء للموجودات تمويل 

 مطلوبات: ال  
 3,742,212  1,333,655  567,466 عمالء الودائع  

 البنود خارج الميزانية العمومية:   
 -  376,991  16,866 الممولة  غير االئتمان  تسهيالت      

 

 المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة 
 خالل السنة:  المجموعةفيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرين مع 

  

 يونيو  30 
2022 

 ديسمبر 31 
2021 

 )مدققة(   )مراجعة(  

 قطري  اير  ألف  ألف لاير قطري  
    

 8,946  9,468 اإلدارة  موظفي  كبار تمويل

 
 

 أشهر المنتهية في  الستة لفترة  

 يونيو 30 
2022 

 يونيو  30 
2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

 قطري  اير  ألف  ألف لاير قطري  

    

    : اإلدارة  موظفي كبار مكافآت

 33,079  34,450 لموظفينلاألجل    قصيرة منافعال

 2,913  2,660 نهاية الخدمة للموظفين   مكافآت

 37,110  35,992 
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 النقد وما في حكمه  .19
  ستة  حقاق أقل مناستمن األرصدة التالية بتواريخ    حكمه  في  وما  النقد  كونيت  ، الموحد   المختصر   المرحلي  بيان التدفقات النقدية  إعداد   لغرض
 أشهر:

 

 يونيو  30 
2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

    

حساب اإلحتياطي المقيد  ثناء استنقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي )ب
 3,863,411  2,771,590 لدى مصرف قطر المركزي(

 5,439,924  1,203,862 بنوك من  مبالغ مستحقة
 

3,975,452  9,303,335 
 

 أرقام المقارنة   .20
اقتضت   المقارنة   أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  تم مع  حيثما  متناسقة  لتكون  الحاليةطريقة  الضرورة  للفترة  المالية  البيانات  إعادة    .عرض  إن 

    المقارنة./ السنة  فترةلل   لمجموعةل الموحدة الملكية   حقوق أو الموحد  الربحالتصنيف هذه لم تؤثر على 
 

 

 إضافي  كرأسمال مؤهلة صكوك .21
 دوالر   مليون  500مبلغ  ب  ى األول  الفئة  من  إضافي  مال  كرأس  مؤهلة  ثانوية  مضمونة  غير  دائمة  صكوًكا  المجموعة  أصدرت  ، 2021  يوليو  في

  عليه  متفق  متوقع  ربح  بمعدل  سنويًا   دفعها  ويتم   تراكمية،   غير  هاأرباح  وتوزيعات  ، مضمونة   غير  الصكوك.  لندن  بورصة   في   مدرجةو  أمريكي
  المطالبة  الصكوك  لحاملي  يحق  وال  الصكوك  هذه  على  ربح  توزيع  عدم  للمجموعة  يحق.  دخان  بنك  لتقدير  وفقًا  توزيعها  ويتم  ، ٪3.950قدره  

  وقدمحدد،    استحقاق  تاريخ  للصكوك  ليس.  المصدرة  الصكوك  اتفاقية  لشروط  وفقًا  تعيين  إعادة  تاريخ  له  المطبق  الربح  معدل.  الصكوك  بأرباح
 .  ملكية كحقوق تصنيفها تم
 

 المالنسبة كفاية رأس  .22
إن الحد األدنى للمجموعة فيما    .(3)بحساب النسب المذكورة أعاله وفقًا لتعليمات بازل    المجموعةللوائح مصرف قطر المركزي، قامت    وفقًا

ا هو  التنظيمية للمصرف، بما في ذلك المصدات الرأسمالية التحوطية ومصدات البنوك ذات األهمية النظامية المحلية المعمول به  التعليماتيخص  
 .2022لعام  15.0٪

 

والمنشآت الفردية التابعة لها بمتطلبات رأس المال    المجموعة. التزمت  المجموعةيلخص الجدول أدناه تكوين رأس المال التنظيمي السائد ونسب  
 :المفروضة من الخارج والتي تخضع لها

 
 يونيو  30

2022 

 ديسمبر 31 
2021 

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

    
 10,446,133  10,410,023 1حقوق الملكية العادية شريحة رأس المال المستوى 

 1,820,750  1,820,750 1شريحة رأس المال اإلضافية المستوى  
 789,705  807,985 2شريحة رأس المال اإلضافية المستوى  

 13,056,588  13,038,758 إجمالي رأس المال المؤهل 
 70,985,325  71,419,560 إجمالي الموجودات المرجحة بحسب المخاطر 

    
 ٪ 14.7  ٪ 14.6 1نسبة كفاية رأس المال لحقوق الملكية العادية شريحة المستوى 

 ٪ 17.3  ٪ 17.1 1نسبة كفاية رأس المال شريحة المستوى 
 ٪ 18.4    ٪ 18.3 إجمالي نسبة كفاية رأس المال 
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  19-كوفيد تأثير جائحة  .23
 

في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم إلى توقف األنشطة التجارية واالقتصادية وألقى بظالل من عدم اليقين    19-أدى تفشي جائحة كوفيد
السواء، عن تدابير داعمة مختلفة في جميع أنحاء  حول البيئة االقتصادية العالمية. وقد أعلنت السلطات المالية والنقدية، المحلية والدولية على  

 لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة لهذا الوباء.   العالم
 

في نهاية فترة إعداد التقرير، شهدت أسعار    نسبيًا على أسعار النفط. وكما  معتمدةداخل اقتصادات    المجموعةباإلضافة إلى ذلك، تتركز عمليات  
تقلبات غير مسبوقة. تراقب   إدارة  مارسات  عن كثب آخر تطورات األوضاع، وقد قامت بتفعيل خطة استمرارية األعمال وم  المجموعةالنفط 

 اتها وأدائها المالي.  وتخفيف تأثيره على عملي 19-المخاطر األخرى بهدف إدارة أي تعطل محتمل لألنشطة نتيجة لتفشي وباء كوفيد
 

(،  FASفي ضوء التوجيهات المتاحة من مصرف قطر المركزي ومعايير المحاسبة المالية )  19-أجرى البنك تقييًما ألثر انتشار جائحة كوفيد
  ، 2022  يونيو  30  في  المنتهيةفترة  للوالتي أسفرت عن التغييرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في و 

 : 2021 ديسمبر 31 في المنتهية  وللسنة في كما المستخدمة  التقييم  وأحكام وتقديرات المتوقعة يةاالئتمان خسارةال  منهجية مع تتوافق والتي

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة    ( 1)

 واألوزان المرجحة باالحتماالت: مدى معقولية المعلومات التطلعية  أ(
  المدخالت المجموعة تحديث  من  تطلبت   قد   النفط   أسعار  وتقلبات  19-كوفيد  جائحة  عن  الناجمة   اليقين  عدم وحاالت  المتوقعة  االئتمانية   الخسائر  إن

  مجموعة  على  بناءً   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير  تم.  2022  يونيو   30  في  كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتحديد  المستخدمة  واالفتراضات
  للتقلبات  تأثير  أعلى  االعتبار  المجموعة في  أخذت  وقد  األوضاع،   في  المتسارع  التطور  حدوث  تاريخ  في  كما  المتوقعة  االقتصادية  الظروف  من
  وقد.  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتحديد  االقتصادية  السيناريوهات  وقوع  واحتمالية  خطورة  مدى  تبيان  عند  المستقبلية  الكلي  االقتصاد  عوامل  في
 . السيناريوهات  لتلك  المخصصة  الصلة ذات المرجحة واألوزان السيناريو  بناء  طرق في التعديل  خالل  من التقلبات هذه تطبيق تم
 
  مؤشر  النموذج   هذا   يستخدم.  PiT PD  مصطلح  بنية  إلى  TTC PDs  لتحويل  العامل  أحادي  Vasicek Merton  عامل   نموذج  نشر  تم

  الوقت  في  المتوقعة  االحتمالية  توقع  هو  النموذج  ناتج.  المختلفة  بالمحافظ   الصلة  ذات  التطلعية  الكلي  االقتصاد  متغيرات  لدمج  الكلي  االقتصاد
  وحجم ٪(  التغيير)  اإلجمالي   المحلي  الناتج  اعتبار  تم  ،   2022  يونيو  30  من  اعتباًرا.  للبنك  االئتمان  لمحفظة  السداد  عن   التخلف  لحاالت   المناسب
  الصلة   ذات   الكلية  االقتصادية   المتغيرات  من(  المحلي  الناتج   إجمالي  من   مئوية  كنسبة )  العام   الحكومي  اإلنفاق  وإجمالي (  ٪  التغيير)  السلع   صادرات 
  المتغيرات  هذه   على   الحصول  تم٪(.  التغيير)  المحلي   الناتج   وإجمالي٪(  التغيير)   التضخم  استخدام  تم  ،   التجزئة  لمحفظة  بالنسبة.  الشركة  لمحفظة
  على   2023  و  2022  لعام  2.63  و  3.96  هو٪(  التغير)  اإلجمالي  المحلي  الناتج(  1(:  العالمي  االقتصاد  آفاق)  الدولي  النقد  صندوق  من  لقطر
  الحكومي  اإلنفاق  إجمالي(  3  ؛   التوالي  على  2023  و  2022  لعام  1.79  و  1.51  هو(  للتغير  المئوية  النسبة)  السلع  صادرات  حجم(  2.  التوالي 
  و 3.18 هو٪( التغير) التضخم( 4 ؛  التوالي على 2023 و 2022  لعام 28.25 و 30.76 هو( اإلجمالي المحلي  الناتج من مئوية كنسبة ) العام
  مؤشر  إلنشاء (  الرئيسية  المكونات  تحليل)  إحصائيًا   المتعددة  الكلية   االقتصادية   المتغيرات   هذه   دمج  تم .  التوالي  على  2023  و   2022  لعام  2.39
  السلبي  الجانب  ،   األساس  خط   ؛   سيناريوهات  لثالثة  لالحتمالية  مرجح  رقم  أنها  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  حساب  تم.  واحد  كلي  اقتصاد
  سلبية   سيناريوهات  أي   تقييم   إعادة  سيتم   األوضاع، ب  المتسارع  التطور  ظل  في .  التوالي  على   أوزان٪  10  و ٪  25  ، ٪  65  بنسبة  والمحسن  الشديد 
  تفشي ب  الصلة  ذات  بالتأثيرات  خاًصا  المجموعة اهتماًما  أولت  فقد  أعاله،   االفتراضات  إلى  باإلضافة.  المواتية  غير  الظروف  استمرار  حال  في

  للتعرض  القيمة  انخفاض  مؤشرات  وتقييم(  SICR)  االئتمان  مخاطر  في  الكبيرة  الزيادة  تحديد  عند  والكمية  النوعية  العوامل  على  19-كوفيد  جائحة
 . تأثرها المحتمل بالقطاعات

 
 (: SICRكبيرة في مخاطر االئتمان )الزيادة  التحديد   ب(

القطاعات المتضررة، بما قد يشير إلى وجود    لبعض  السداد  المجموعة بتأخير  قامت،  2022  يونيو  30  وحتى  19-كوفيد  جائحةمنذ بداية انتشار  
أن تمديد إعفاءات السداد هذه ال تشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر    المجموعة(. ومع ذلك، تعتقد  SICRزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان )

هذه االعفاءات يتم تقديمها لمساعدة المقترضين  االئتمان بما يستدعي إعادة تعيين المراحل ألغراض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث أن 
الحالي معلومات كافية تمّكن    19-على تخطي تداعيات تفشي جائحة كوفيد الوقت  بانتظام. ال تتوفر في  من    المجموعة ومن ثم استئناف الدفع 
 االئتمان لباقي فترة التسهيل.  والتغير في مخاطر قصيرة المدى للمقترضين التفريق بشكل فردي بين معوقات السيولة

 

في تقييم المقترضين بحسب المؤشرات األخرى الحتمالية تأخر السداد، مع األخذ في االعتبار السبب األساسي وراء أية صعوبات    المجموعةتستمر  
 طويلة المدى.  أنها لجائحة أو ل مالية واحتمال ما إذا كانت هذه الصعوبات مؤقتة نتيجة 

 
 تقديرات وأحكام التقييم  ( 2)

  أيضاً بدراسة التداعيات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية على تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة  المجموعةقامت  
تزال التقلبات السوقية قائمة وتبقى المبالغ المسجلة  لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة أو الملحوظة. وبرغم ذلك، ال  تبر أفضل تقييم  والتي تع

   حساسة للتقلبات بالسوق.
 

 المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة     (3)
تم تقييم األثر المحاسبي    .لقطاعات المتضررةا  لبعض  السداد  بتأخيرالمجموعة    قامت،  19-كوفيدفي ظل الظروف االقتصادية نتيجة لتفشي جائحة  

وتمت معالجته وفقا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية    19-كوفيدلتمديد التسهيالت االئتمانية لمرة واحدة نتيجة لتفشي  
(AAOIFI( في بيان مجلس المحاسبة )AAB رقم )19-كوفيد"اآلثار المحاسبية لجائحة  1/2022  ." 
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 تتمة  - 19-كوفيد تأثير جائحة  .23
 

 المعالجة المحاسبية لتسهيالت إعادة الشراء )الريبو( ذات العائد الصفري     (4)
للقطاعات المتضررة بأرباح مخفضة.  رباح المستحقة وتقديم تسهيالت جديدة  األو  نويالد   أصل  أقساط البنوك بتأجيل    المركزي قطر مصرفحفز  

  لدعم  قطر  دولة  حكومة  من  ضمانات  إلى  باإلضافة  ، تم تقديم الدعم لجميع البنوك المحلية من خالل تسهيالت إعادة الشراء )ريبو( بدون تكلفة
 . 2022 يونيو 30في  المنتهية للفترةذات العائد الصفري جوهرياً  )ريبو( . لم يكن العائد الناتج عن تسهيالت إعادة الشراءالمتضررة القطاعات 

 

 اإلدارة  قيدموجودات  .24
ثمار  ستثمار، وفقاً لشروط وأحكام اتفاق اال ستوالتي تفترض مسؤوليات إدارة اال   المجموعةاإلدارة الصناديق الخاصة بعمالء    قيدتمثل الموجودات  

، وبالتالي فإن أرباح أو خسائر  وصيًا   أو  وكيالً   بصفتها بالنيابة عن العمالء    المجموعةثمارها من  استالموقع مع العمالء. تلك الصناديق التي تم  
مالء بعد خصم حصة  ويتم دفعها مباشرة إلى الع  الموحدة  المختصرة  المرحليةثمار في تلك الصناديق ال يتم اإلعتراف بها في البيانات المالية  ست اال

  3.9:  2021  ديسمبر  31)   قطري  اير  مليار  3.9  الموجودات   هذه  إجمالي   بلغ   ،   2022  يونيو  30  في  كما   أو الرسوم المتفق عليها.   المجموعة
(  قطري  اير  مليون  2,821.0:  2021  ديسمبر  31)  قطري  اير  مليون   3,190.4  فقط  ، الموجودات   هذه بين  من  ،  ذلك  ومع(.  قطري  اير  مليار

 . االحتفاظ به بصفة وصيتم ي
 


