
ق.خ.ش.م. دخان  بنك 
المختصرة الموحدةالمرحلیةالمالیةالبیانات

فيأشھر المنتھیةالثالثةلفترة 
٢٠٢٢مارس ٣١

(مراجعة) 



.ق.خ . م.شدخانبنك
المرحلیة المختصرة الموحدةالبیانات المالیة 

٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

المحتویات 

الصفحة 

-- المراجعة لمدقق الحسابات المستقل تقریر  

١المرحلي الموحد بیان المركز المالي

٢المرحلي الموحد بیان الدخل  

٤-٣المرحلي الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

٥المرحلي الموحدبیان التدفقات النقدیة

٦المرحلي الموحدثمارات المقیدة ستالبیان التغیرات في حسابات ا

٢٩-٧المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 



الكرام دارةاإلمجلسالسادة إلىمراجعةال حولالمستقلالحسابات مراقب تقریر
. ق. خ.م.شدخانبنك

المقدمة 
إليهمیشار(التابعةوشركاته")  البنك(".ق.خ.م.شدخانلبنكالمرفقة  الموحدةالمختصرة المرحليةالماليةالبياناتبمراجعةقمنالقد

والبيانات،٢٠٢٢مارس ٣١فيكما الموحدالمرحليالمالي المركز بيانتتضمنوالتي،٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  ")  المجموعة" بـجميعاً 
ذلك فيالمنتهيةالثالثة أشهر لفترةالمقيدةثماراتستاالحساباتفيالتغيراتو النقدیةوالتدفقاتالملكيةوحقوق للدخلالموحدةالمرحلية
.األخرى المتممةواإلیضاحاتالتاریخ،

) FAS(الماليةالمحاسبةلمعایيروفقاً الموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذهوعرضإعدادعنمسؤولاإلدارةمجلس  إن
مسؤوليتناإن.  ، والمعدلة من قبل مصرف قطر المركزي )AAOIFI(اإلسالميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهيئةعنالصادرة

.  بها قمنا التيالمراجعةأعمالإلىنادااستالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتهذهحولنتيجةإبداءهي

المراجعة نطاق
المستقل المدقققبلمنالمرحليةالماليةالبياناتمراجعة"٢٤١٠المراجعةبإجراءاتالمتعلقالدوليللمعياروفقاً مراجعتنا تمتلقد

الماليةاألمورعنالمسؤوليناألشخاصمنأساسيبشكلفساراتاستإجراءالمرحليةالماليةالبياناتمراجعةتتضمن".  للمنشأة
للمعایير وفقاً یتمالذيالتدقيقنطاقعن بكثيریقلالمراجعةنطاقإن.  أخرى مراجعةوإجراءاتتحليليةإجراءاتوتطبيقوالمحاسبية

وعليه التدقيق،أعمالخاللالهامةاألموربكافةعلمعلىیجعلنا أنیمكنالذيالتأكيدعلىالحصولیمكننا الوبالتاليللتدقيق،الدولية
.الماليةالبياناتهذهتدقيقحولرأیاً نبديالفإننا 

النتيجة
لم المرفقةالموحدةالمختصرةالمرحليةالماليةالبياناتبأننعتقدیجعلنا ما علمنا إلىیردلمبها،قمنا التيالمراجعةأعمالإلىنادااست
، اإلسالميةالماليةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةهيئةعنالصادرةالماليةالمحاسبةلمعایيروفقاً المادیة،النواحيكافةمنإعدادها،یتم

.المعدلة من قبل مصرف قطر المركزي 

عن إرنسـت ویونغ

ـــــــــــــــــــــزیـــ  ــــــاد نــــ ـــــــ ــادر ـــ
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠٢٢أبریل  ٢٧الدوحة في





. المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٤ى إل١اإلیضاحات المرفقة من 
٢

.ق.خ . م.شدخانبنك
المرحلي الموحدبیان الدخل 

٢٠٢٢مارس٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترة

مارس ٣١المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر 
٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري اتإیضاح

٧٣٦٬٠٧٤٦٤٥٬١٧٣صافي إیراد أنشطة التمویل 
١٨٨٬٤٣٦١٨٦٬٥٨٤صافي إیراد أنشطة االستثمار 

٩٢٤٬٥١٠٨٣١٬٧٥٧مجموع صافي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار 
٨٣٬٧١٦٥٦٬٨٩٠إیرادات رسوم وعموالت 

(١٨٬٣٨٦)(٢٤٬٧٨٩)مصروفات رسوم وعموالت 
٥٨٬٩٢٧٣٨٬٥٠٤صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٧٣٬٩٤٤٣٥٬٤٣٣صرف عمالت أجنبیةصافي ربح
(٢٬٩٢١)١١٣٨٨مشتركةاریع حصة من نتائج شركات زمیلة ومش

٥٬٤٦١٤٣٬٠٥٣إیرادات أخرى
١٬٠٦٣٬٢٣٠٩٤٥٬٨٢٦إجمالي اإلیرادات 
(٩٥٬٦٠٠)(١٠٥٬٨٣٥)تكالیف موظفین 
(٣٣٬٦٥٩)(٣٣٬٣٧٤)استھالك وإطفاء 
(٥٢٬٠٦٣)(٣٩٬٥٨٩)مصروفات أخرى

(٢٧٬٠٥٤)(٧٬٤٩١)تكلفة تمویل
(٢٠٨٬٣٧٦)(١٨٦٬٢٨٩)إجمالي المصروفات 

(٢٥٨٬٩٠٣)(١٧٩٬٨١٤)(ج)٤تمویل موجوداتخسارة انخفاض قیمة صافي
(٣٢)(٥٤)(ج)٤مبالغ مستحقة من بنوك قیمةانخفاض ة خسار صافي
٢٠٣٥٨(ج)٤مالیة استثماراتانخفاض قیمةاستردادصافي
أرصدة خارج بنود المیزانیة  انخفاض قیمةاسترداد(خسارة) /صافي
١٥٬٥٧٥(٢٬٢٥٩)(ج)٤اإلئتمان لمخاطر تخضع

(١٨١٬٩٢٤)(٢٤٣٬٣٠٢)
٦٩٥٬٠١٧٤٩٤٬١٤٨المقیدة غیراالستثمارحساباتالربح للفترة قبل العائد على أصحاب

(٢٢٦٬٩٢٥)(٣٠٢٬٣٢٦)١٣المقیدة غیر االستثمار حساباتالعائد على أصحاب 

٣٩٢٬٦٩١٢٦٧٬٢٢٣صافي ربح الفترة قبل الضریبة  
(٥٥٠)(٥٥٠)مصروف الضریبة  

٣٩٢٬١٤١٢٦٦٬٦٧٣صافي ربح الفترة 

صافى ربح الفترة المنسوب إلى: 
٣٩٢٬١٤١٢٦٦٬٦٧٣ملكیة البنك حاملي حقوق 

--رةحقوق أقلیة غیر مسیط
٣٩٢٬١٤١٢٦٦٬٦٧٣صافي ربح الفترة 

العائد على السھم 
١٧٠٫٧٢٠٫٥١العائد األساسي والمخفف للسھم (لایر قطري للسھم) 



المرحلیة المختصرة الموحدة. من ھذه البیانات المالیةیتجزأال تشكل جزءً ٢٤إلى١اإلیضاحات المرفقة من 
٣

ش.م.خ.ق.دخان  بنك 
بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد  

٢٠٢٢مارس٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثة لفترة

أشھرالمنتھیة فيالثالثةلفترة 
مخاطر إحتیاطيخزینة أسھمقانوني إحتیاطيالمال رأس٢٠٢٢مارس  ٣١

قیمةالإحتیاطي
عادلةال

إحتیاطیات 
مدورةأرباحأخرى

حقوق إجمالي
المنسوبةالملكیة
ملكیةحقوق لحاملي

البنك
أقلیةحقوق 
مسیطرة غیر

مؤھلةالصكوك
مالكرأس

حقوق إجمالي إضافي
الملكیة

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

٢٠٢٢ینایر ١في كماالرصید
٧٣٬٣٣٣١٬١٣٥٬٢٠٧١٢٬١٦٥٬٧٢٠٩١١٬٨٢٠٬٧٥٠١٣٬٩٨٦٬٥٦١(٢٧٬٠٩٨)١٬٣٣٨٬٧١٦(٣٨٬٣٥٠)٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٤٤٩٬٨١٢(مدققة) 

٣٩٢٬١٤١--٣٩٢٬١٤١٣٩٢٬١٤١------السنة صافي ربح 
في إحتیاطي القیمة العادلة  الحركة

(٣٣٬٩٨٨)--(٣٣٬٩٨٨)--(٣٣٬٩٨٨)----) ١١(إیضاح 

٣٥٨٬١٥٣--٣٩٢٬١٤١٣٥٨٬١٥٣-(٣٣٬٩٨٨)----للفترة المحققإجمالي الدخل 

الربح من صكوك مؤھلة كرأس مال  
(٣٥٬٩٦٠)--(٣٥٬٩٦٠)(٣٥٬٩٦٠)------إضافي 

١٤(إیضاح رباح مدفوعةأتوزیعات 
-----------(و)) 

٢٠٢٢مارس  ٣١الرصید في 
٧٣٬٣٣٣١٬٤٩١٬٣٨٨١٢٬٤٨٧٬٩١٣٩١١٬٨٢٠٬٧٥٠١٤٬٣٠٨٬٧٥٤(٦١٬٠٨٦)١٬٣٣٨٬٧١٦(٣٨٬٣٥٠)٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٤٤٩٬٨١٢مراجعة)(



المرحلیة المختصرة الموحدة. من ھذه البیانات المالیةیتجزأال تشكل جزءً ٢٤إلى١اإلیضاحات المرفقة من 
٤

ش.م.خ.ق.دخانبنك 
المرحلي الموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق  

تتمة -٢٠٢٢مارس٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثة لفترة

أشھرالمنتھیة في الثالثة لفترة 
مخاطر إحتیاطيخزینة أسھمقانوني إحتیاطيالمال رأس ٢٠٢١مارس  ٣١

قیمةالإحتیاطي
عادلة ال

إحتیاطیات  
مدورة أرباحأخرى 

حقوقإجمالي 
المنسوبة الملكیة
ملكیةحقوقلحاملي 

البنك
أقلیةحقوق
مسیطرة غیر

إجمالي حقوق
الملكیة 

ألف 
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف 
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف
قطري لایر

ألف
قطري لایر

٧٣٬٣٣٣٦٩٣٬٣٨٣١١٬٥٠٣٬٩٤٧٩١١١٬٥٠٤٬٠٣٨(٢٤٬٦٢١)١٬٢٣٥٬٦٢٩(٣٨٬٣٥٠)٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٣٣٠٬٤٧٣(مدققة)٢٠٢١ینایر ١في كما الرصید 

٢٦٦٬٦٧٣-٢٦٦٬٦٧٣٢٦٦٬٦٧٣------صافي ربح الفترة 
١٥٬٨٧٣-١٥٬٨٧٣--١٥٬٨٧٣----في إحتیاطي القیمة العادلة  الحركة
استبعادعندالمدورة األرباحإلىتحویل 
العادلةبالقیمةالمصنفةالملكیةحقوقأدوات
---(٨٬١٧٠)-٨٬١٧٠----الملكیةحقوقخاللمن

١٬٠٥٨-١٬٠٥٨--١٬٠٥٨----الحصة في الدخل الشامل لشركات زمیلة 
٢٨٣٬٦٠٤-٢٥٨٬٥٠٣٢٨٣٬٦٠٤-٢٥٬١٠١----للفترة المحققإجمالي الدخل 

(٥١٩٬٥٧٥)-(٥١٩٬٥٧٥)(٥١٩٬٥٧٥)------(و)) ١٤(إیضاح رباح مدفوعةأتوزیعات 
١٬٢٣٥٬٦٢٩٤٨٠٧٣٬٣٣٣٤٣٢٬٣١١١١٬٢٦٧٬٩٧٦٩١١١٬٢٦٨٬٠٦٧(٣٨٬٣٥٠)٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٣٣٠٬٤٧٣مراجعة)(٢٠٢١مارس ٣١الرصید في 



المرحلیة المختصرة الموحدة.  من ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٤إلى ١المرفقة مناإلیضاحات 
٥

ش.م.خ.ق.دخانبنك 
المرحلي الموحدبیان التدفقات النقدیة

٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة

٢٠٢٢٢٠٢١
(مراجعة) (مراجعة)

قطري لایر ألفألف لایر قطري اتإیضاح
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

٣٩٢٬٦٩١٢٦٧٬٢٢٣قبل الضریبة صافي ربح الفترة
تعدیالت لـ: 

٥٤٣٢(ج)٤مبالغ مستحقة من بنوك قیمةانخفاض خسارةصافي
انخفاض قیمة أرصدة خارج بنود  )استرداد(/ خسارةصافي

(١٥٬٥٧٥)٢٬٢٥٩(ج)٤اإلئتمانلمخاطر تخضعالمیزانیة 
١٧٩٬٨١٤٢٥٨٬٩٠٣(ج)٤تمویل موجوداتانخفاض قیمةسارةصافي خ

(٥٨)(٢٠٣)(ج)٤استثمارات مالیة صافي استرداد انخفاض قیمة 
٣٣٬٣٧٤٣٣٬٦٥٩وإطفاء استھالك

٦٬٤٥٧٤٬٣٢٨نھایة خدمة الموظفینكافأةمخصص م
(٢١٬٣٩٠)(٣٬٢٩٨)بیع استثمارات مالیةمنربحصافي 

(١٠٬٠٠٢)(١١٬٣٢١)أرباح إیراد توزیعات 
(٨٧٥)(١٢٥)ثابتةموجوداتاستبعادمنربح

٢٬٩٢١(٣٨٨)١١ةع مشتركیر امن نتائج شركات زمیلة ومشحصة 

٥٩٩٬٣١٤٥١٩٬١٦٦الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 

(٥٨٦٬٦٢٨)٣٢٬١٦٧حتیاطي لدى مصرف قطر المركزيالتغیر في حساب اإل
٢٤٥٬٩٧٦) ٧٦٥٬٣٧٤(مبالغ مستحقة من بنوكالتغیر في 

(١٦٬٦٥٥٬٦٦٢)(١٧٤٬٥٣٩)التغیر في موجودات تمویل 
(١١٦٬٨٢٢)(٢٣٧٬٧٢٠)التغیر في موجودات أخرى 

(٥٨٥٬٩٨٦)١٬٤٥٦٬٤٢٦التغیر في مبالغ مستحقة إلى بنوك 
٨٠٨٬٨٨٣١٩٢٬١٠٧لعمالء لحسابات الجاریةالالتغیر في 

٨٨٦٬٩٩٣٣٨٠٬٠٢٦التغیر في مطلوبات أخرى

(١٦٬٦٠٧٬٨٢٣)٢٬٦٠٦٬١٥٠
١١٬٣٢١١٠٬٠٠٢توزیعات أرباح مستلمة 

(٢٬٤٦٩)(٣٬٨٤٧)لموظفین ل المدفوعةخدمةالنھایةمكافأة
(١٦٬٦٠٠٬٢٩٠)٢٬٦١٣٬٦٢٤األنشطة التشغیلیة (المستخدم في) /صافي النقد من 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
(٥٥٣٬٣٨٨)(٥٠٠٬٨٤٢)استثمارات مالیة، بالصافي إقتناء

٩٥٠٬٦٧١٦٧٥٬١٨٦استثمار بیعمن متحصالت
(٧٬٧٧٤)(٣٬٨٢٢)ملموسةغیر موجوداتوثابتةموجوداتشراء 

٤٥٩٢٬٧٣٦ثابتةموجودات بیعمنمتحصالت
٤٤٦٬٤٦٦١١٦٬٧٦٠االستثماریةاألنشطة من صافي النقد

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
١٤٬٢٨٧٬٧٣٤(٦٬١٦٥٬٥١٧)المقیدة غیر االستثمار حساباتالتغیر في 
(٥١٩٬٥٧٥)-مدفوعةأرباحتوزیعات

-(٣٥٬٩٦٠)الربح من صكوك مؤھلة كرأس مال إضافي 
١٣٬٧٦٨٬١٥٩(٦٬٢٠١٬٤٧٧)األنشطة التمویلیة من) /فيالمستخدم(صافي النقد 

(٢٬٧١٥٬٣٧١)(٣٬١٤١٬٣٨٧)في النقد وما في حكمھ النقص صافي
٩٬٣٠٣٬٣٣٥٦٬٦٥١٬٧٣٥ینایر ١النقد وما في حكمھ في 
١٩٦٬١٦١٬٩٤٨٣٬٩٣٦٬٣٦٤مارس ٣١النقد وما في حكمھ في 



المرحلیة المختصرة الموحدة.من ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٤إلى١اإلیضاحات المرفقة من
٦

ش.م.خ.ق. دخانبنك 
المرحلي الموحدثمارات المقیدة ستالبیان التغیرات في حسابات ا

٢٠٢٢مارس٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثة لفترة

٢٠٢٢مارس  ٣١اشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 
الفترة خاللالحركة

٢٠٢٢ینایر ١في 
(مدققة)

٢٠٢٢مارس ٣١في 
(مراجعة)

القیمةإجمالي
/ثماراتاست 

إجمالي إیراد إعادة تقییم (سحوبات)
رباح  أتوزیعات 

مدفوعة 
بصفتھا المجموعة رسوم 

القیمةإجماليوكیالً 
قطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفألف لایر قطري 

٦٣٦٬٣١٨---٥٩٠٬٦١١٢٥٬٩٣٥١٩٬٧٧٢إدارة المحافظ الخاصة

٢٬٤٢٣٬٩٠٩-(٢٠٬٤٧٧)٢٬٢٣٠٬٤٣٨١٤٩٬٠٥٧٤٤٬٤١٤٢٠٬٤٧٧وكاالت مقیدة أخرى 
٣٬٠٦٠٬٢٢٧-(٢٠٬٤٧٧)٢٬٨٢١٬٠٤٩١٧٤٬٩٩٢٦٤٬١٨٦٢٠٬٤٧٧

٢٠٢١مارس ٣١اشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 
الفترةخاللالحركة

٢٠٢١ینایر ١في 
(مدققة) 

٢٠٢١مارس٣١في
) مراجعة(

القیمةإجمالي 
/ ثماراتاست

إجمالي إیراد إعادة تقییم (سحوبات)
رباح  أتوزیعات 
مدفوعة

بصفتھا  المجموعةرسوم 
القیمةإجمالي وكیالً 

قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري 

٣٣٧٬٥١٤--٩٬٢٦٦(٣٬٤٢٦)٢٧٥٬٦٧٤٥٦٬٠٠٠إدارة المحافظ الخاصة 

٨٤٧٬١٠٤---٧٨٠٬٢٤٩٦٣٬٧٤٤٣٬١١١وكاالت مقیدة أخرى 
١٬١٨٤٬٦١٨--٩٬٢٦٦(٣١٥)١٬٠٥٥٬٩٢٣١١٩٬٧٤٤



ش.م.خ.ق. دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٧

المنشأة الصادر عنھا التقریر .١

بدأ ").  التأسیس تاریخ("٢٠٠٨ینایر٢٨بتاریخ٣٨٠١٢رقمتجاريبسجلقطریةمساھمةكشركةقطردولةفي.  ق.خ .م.ش دخانبنكتأسس 
التابعة وشركاتھالبنكیعمل). ١٩/٢٠٠٧/ م.ر( رقمالمركزيقطرمصرفترخیص بموجب ٢٠٠٩فبرایر ١فيأنشطتھ") البنك(" دخان  بنك

وفًقا شاراتستواالثمار ستواالالتمویلأنشطةفيأساسيبشكل")  المجموعةشركات "بـفرديبشكلإلیھمویشار "  المجموعة"بـجمیعا إلیھمیشار(
باألنشطةالقیامیتم . للبنكاألساسيوالنظامالتأسیس عقدألحكامووفقاً لبنكالشرعیة با ھیئة الرقابة تحدده حسبمااإلسالمیةالشریعةوأحكام لمبادئ

. العمالءعنوبالنیابةالملكیةأصحابلغرض ثماریة ستاال

اعتمادھا تمفقدثمومنالبنكین،كالإدارةمجلس أعضاءبموافقةاندماجاتفاقیة")  IBQ("الدوليقطروبنكالبنكأبرم،٢٠١٨أغسطس ١٢في
٢١وفي . ٢٠١٨دیسمبرشھر خاللانعقدت التي البنكینلكال العادیةغیر العمومیة الجمعیات اجتماعات خالل البنكینكال مساھمي قبلمن الحًقا
من )  ٢(١٦١المادةأحكامبموجبالمركزي قطرمصرف موافقةتلقيبعدالتنفیذحیزاالندماجدخل،")االتفاقیةسریانتاریخ("٢٠١٩أبریل
موجودات علىبروة بنكحوذاستاالتفاقیة،سریانتاریخفي.  االندماج واتفاقیةالتجاریةالشركاتقانونمن٢٧٨والمادةالمركزيالمصرفقانون

حیز االندماجدخولومع.  الدوليقطرلبنكالحالیینالمساھمینلصالحدخانبنكقبلمنجدیدةأسھمإصدارمقابلالدوليقطربنكومطلوبات
السجالتالجدیدالمندمجالكیانیحمل.  التجاریةالشركاتقانونمن ٢٩١المادةألحكاموفًقاقانونيككیانالدوليقطربنكحلتمالتنفیذ،

.  اإلسالمیة الشریعة ألحكاموفقاً ویعمل، دخانلبنكالقانونیة والتراخیص

مقابل كل  دخانسھمًا من أسھم بنك  ٢٫٠٣١تم تنفیذ اتفاقیة االندماج من خالل مبادلة األسھم، بحیث حصل كل مساھم في بنك قطر الدولي على  
٪ من البنك المندمج في حین  ٥٧الجدیدة، یمتلك المساھمون في بنك بروة نحو  دخانسھم یملكھ من أسھم بنك قطر الدولي. بعد إصدار أسھم بنك  

٪.  ٤٣یمتلك مساھمو بنك قطر الدولي نحو 

أصبح البنك بعد إتمام  . قطردولة الدوحة،في المنتشرة التسعةوفروعھبالدوحة الكبیر حمد شارعفيالواقعالرئیسيفرعھخالل من البنك یعمل 
االجتماعیة بنسبة  اً  عملیة االندماج مملوك  للتقاعد والتأمینات  الھیئة العامة  ٪،  ١١٫٦٧٪، وصندوق المعاشات العسكریة (قطر) بنسبة  ٢٤٫٤٨إلى 

القابضة (الذراع اال قطر  واالستوشركة  قطر  ستثماري  لجھاز  المباشر  بنسبة  ستلالراتیجي  قطر)  لدولة  السیادیة  الثروة  الذي یمثل صندوق  ثمار 
بنك منالتجاریةعالمتھبتغییر البنكقام.  الصلة ذاتالحكومیةوالھیئاتالشركات و٪، واألسھم المتبقیة مملوكة من قبل عدد من األفراد ٦٫٩٦
.قطر دولةفي بھاالمعمول واللوائحللقوانینوفًقا الالزمةات الموافقعلى الحصولبعد ٢٠٢٠أكتوبرشھر  خاللدخان بنكإلى بروة

تعرض الشركات التابعة األساسیة للمجموعة كالتالي: 
النسبة المئویة للملكیة

اإلنشاء تاریخ بلد التأسیس اسم الشركة 
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٩٩٩١٠٠قطر.) ق.خ. م.ش (شركة المستثمر األول  

٪١٠٠٪ ١٩٩٩١٠٠قطر.) ق.خ .م.ش (األولى للتمویل شركة 

٪١٠٠٪ ٢٠٠٨١٠٠قطر.) ق.خ .م .ش (شركة األولى لإلجارة 

٪١٠٠٪ ٢٠١٥١٠٠جزر الكایمن بي بي جي صكوك المحدودة 

٪١٠٠٪ ٢٠١٨١٠٠جزر الكایمن للمشتقات اإلسالمیة بي بي 

٪١٠٠٪ ٢٠٢١١٠٠جزر الكایمن لبنك دخان ١صكوك الفئة 

إن توصیف النشاط التجاري واألنشطة  .  المجموعة عن نیابةالمشتقاتمعامالت في للدخول كایمانجزر في اإلسالمیة بي بي للمشتقات تأسست
.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١الرئیسیة لكل شركة تابعة مدرجة أعاله یتماشى مع االیضاح الوارد في البیانات المالیة المدققة كما في 

. ٢٠٢٢أبریل٢٧في الصادراإلدارةمجلس لقرار وفقاً إصدارھا والموافقة على  الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة البیانات إعتماد تم



ش.م.خ.ق. دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٨

أساس اإلعداد.٢
بیان اإللتزام(أ)

المالیة البیانات إعداد في المستخدمةتلك معتتماشى  المحاسبیةالسیاساتباستخدامالموحدة المختصرةالمرحلیة المالیةالبیاناتإعدادتم
ھو كما ٢٠٢٢ینایر١مناعتباًرایسري مفعولھا  جدیدةمعاییر تطبیقباستثناء،٢٠٢١دیسمبر ٣١فيالمنتھیة للسنة السنویة الموحدة 
الصادرة عن ھیئة  ") FAS("وفقًا لمعاییر المحاسبة المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة تم إعداد البیانات المالیة  . ٣اإلیضاحفيمبین

،والمعدلة من قبل مصروف قطر  اإلسالمیةالشریعةوأحكام مبادئل فقاً و")AAOIFI"المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (
،مصرف قطر المركزيوالقوانین والتعلیمات في ھذا الشأن الصادرة عنللمجموعةالشرعیةالرقابةھیئةتحددهالذيالنحوعلىالمركزي،

معاییر   مع متطلبات  بما یتماشى  القطري.  الشركات التجاریة  معاییر  ،المالیةالمحاسبة وأحكام قانون  ال تغطیھا  لألمور التي  وبالنسبة 
الدولیة للتقاریر  رشاد بالمعاییر  ست باالالمجموعة المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة تقوم  

ذات الصلة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، وبالتالي فقد تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  ")IFRS(" المالیة  
"التقاریر المالیة المرحلیة". ٣٤الموحدة وفقاً لإلرشادات المزودة من قبل معیار المحاسبة الدولي رقم 

في االستثمار"٣٣رقمالمالیةالمحاسبةمعیارمتطلبات ٢٠٢٠أبریل٢٩بتاریخ ١٣/٢٠٢٠رقمالمركزيقطرمصرفتعمیمیعدل
ویتطلب "  المرھقةوااللتزامات االئتمان وخسائرالقیمة انخفاض" ٣٠رقمالمالیةالمحاسبةومعیار "  المماثلة واألدواتواألسھمالصكوك 

الملكیة حقوقنوعمنباالستثماراتیتعلقفیما"المالیة األدوات "٩المالیةللتقاریرالدوليالمعیارمبادئاتباعاإلسالمیةالبنوكمن
السیاسات في التغییراتاعتمادوتمالسریان تاریخ مناعتباًراالتعمیمبتطبیقالبنكقام .  الملكیة حقوقخالل منالعادلةبالقیمةالمدرجة 
. البنكقبلمن مستقبلي بأثرالمحاسبیة

واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة السنویة، وبالتالي  المعلوماتجمیع المرحلیة المختصرة الموحدة ال تتضمن البیانات المالیة 
المنتھیة في   البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة  مع  المالیة  أن تقرأ ھذه البیانات  لیس  . ٢٠٢١دیسمبر  ٣١یجب  ذلك  إلى  إضافة 

. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتھیة في  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة بالضرورة أن تعطي نتائج فترة  
أساس القیاس (ب)

العادلة من خالل  ثمارات المصنفة بالقیمة ستعدا االتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما  
ثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والمشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر والتي تم قیاسھا  ستالحقوق الملكیة وا
بالقیمة العادلة. 

العملة الوظیفیة وعملة العرض (ج)

یھ  تم عرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة باللایر القطري وھي العملة الوظیفیة للمجموعة. فیما عدا ما تمت اإلشارة إل
العمالت الوظیفیة للشركات  ترجمة. تم  قطريالمالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایرالمعلوماتبخالف ذلك، تم تقریب  

للمجموعة على أنھا باللایر القطري. التابعة  

خدام التقدیرات واألحكام است(د)
یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة بموجب معاییر المحاسبة المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وإفتراضات  

الصادرعنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  تؤثرعلى تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ  
الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

ھا  تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم فی
وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك. مراجعة التقدیرات 



ش.م.خ.ق. دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٩

تتمة  –أساس اإلعداد .٢
تتمة-خدام التقدیرات واألحكام است(د)

تتمة-الھامةواألحكامالتقدیراتفيالتغییرات

تتمة - خدام التقدیرات واألحكام است(د)

إن األحكام الھامة التي وضعت من قبل اإلدارة من أجل إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة عند تطبیق السیاسات  
التي التالیةالتقدیراتذلكفيبما،  ٣١٢٠٢١المحاسبیة كانت نفسھا المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  

:   ١٩-انتشار جائحة كوفیدبسببالیقینعدممن عالٍ لمستوى تخضع

المتوقعة االئتمانیةوالخسائر ١٩-كوفیدجائحة ) ١(
جدًا عالیة لمستویات تخضع ١٩-كوفیدلجائحة الكلي التأثیر تقدیر لغرض المتوقعة االئتمانیة الخسائر على إجراؤھا یتم تغییرات أي إن
.  التغییراتھذه إجراءفيعلیھا االستناد یمكن الحالي الوقتفيكافیة ومقبولةمعقولةمعلومات توفر عدم ظلفي وذلكالیقین،عدممن

والخسائر االئتمانمخاطرعلىتؤثرالتي الھامةاالقتصادیةالمتغیرات وتحدیدالتاریخیةللمعلوماتتحلیلبإجراءسابًقاالمجموعة قامت
االقتصادیة المتغیراتھذه حول التنبؤاتعلى الحصول یتم.  العملیةھذه خالل الخبراء أحكام استخدام تم كما محفظة،لكل المتوقعة االئتمانیة 

الخاصة المتوقعة االئتمانیةالخسائرنماذجفيالبنكیعتمد.  خارجیةمصادرمن")  والھبوطيوالصعودي األساسي االقتصادي السیناریو("
:  مثلاقتصادیة،كمدخالتالتطلعیة المعلومات من واسعة مجموعةعلىبھ

. قطردولة صادرات حجممتوسط-١
.الحكومي اإلنفاقحجممتوسط-٢
.  قطرلدولةاإلجماليالمحليالناتج-٣

زیادة ھناككانتإذاماتحدیدعندوكذلكالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاس فيالتطلعیة والمعلوماتالكلياالقتصادعواملإدراجویلزم
.  نشأتھامنذ)  SICR(االئتمانمخاطرفيكبیرة 

الیقین عدم تأثیر لتعكس باالحتماالت المرجحة السیناریوھات تقییمبإعادة المجموعة  قامتالمؤكدة،غیر الحالیة االقتصادیة البیئة ضوءفي
توقعات أي مع الحال ھو كما . ٢٣اإلیضاح راجع .  ٢٠٢٢مارس ٣١في المنتھیة للفترة المتوقعة االئتمانیة الخسائر قیاس على الحالي 

جوھري بشكل الفعلیة النتائجتختلف قدوبالتاليالضمني، الیقینعدممن عالیة لدرجة تخضعالحدوث واحتماالتتوقعاتفإن اقتصادیة، 
. المتوقعةالنتائج عن 

) الشھرةذلكفي بما(المالیة وغیر المالیة الموجودات تقییم) ٢(
المالیة والمطلوباتللموجوداتالعادلةالقیمةتحدیدعند  الحالیةاالقتصادیةللتقلباتالمحتملةالتأثیراتاالعتبار  فيأیًضا المجموعة  أخذت  
أو ة  المتاح المعلومات  على بناءً لإلدارة تقییمأفضل عتبر ذلك ھو ی ومالحظتھا،یمكن مدخالت لھا یوجد ال والتي للمجموعة المالیة وغیر
.السوقلتقلبات حساسةالمسجلةالمبالغتظل األسواق حالة عدم االستقرار بإال أنھ مع استمرار . مالحظتھا یمكنالتي 



ش.م.خ.ق. دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

١٠

السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣

حدة كما  والمحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المرحلیة المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة المإن السیاسات  
، باستثناء التغییرات الموضحة أدناه: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في وللسنة المنتھیة في 

عنینتجلم.  الموحدةالمختصرةالمرحلیةالمالیة البیاناتھذهإعدادخاللالتالیةوالتعدیالت المعاییربتطبیقالمجموعة قامتالفترة،خالل
عن تسفر قدأنھا إال للمجموعة،السابقالتقریر في المسجلة الملكیة حقوقأو الربح صافي في تغییراتأيأدناه والتعدیالتالمعاییر تطبیق

.  السنةنھایة فيإضافیة إفصاحات 

٢٠٢٢ینایر١منالمفعول وساریةالجدیدةوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر

یة مؤسسات الوقفللالتقاریر المالیة إعداد –٣٧معیار المحاسبة المالیة رقم 
. یھدف ھذا  ٢٠٢٠في عام  ٣٨) معیار المحاسبة المالیة رقم  AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (

عیار إلى وضع مبادئ إلعداد التقاریر المالیة للمؤسسات الوقفیة التي یتم إنشاؤھا وتعمل وفًقا لمبادئ وقواعد الشریعة اإلسالمیة. ومنالم 
مبادئللمستفیدین وتشجیعالمنفعةالمتوقع أن یساھم تطبیق ھذا المعیار الشامل بدور في تحسین فعالیة وكفاءة عملیات األوقاف وتعظیم  

.  المساءلة واإلدارة السلیمة

الوعد والخیار والتحوط  -٣٨معیار المحاسبة المالیة رقم 
. ویھدف ھذا  ٢٠٢٠في عام  ٣٨) معیار المحاسبة المالیة رقم AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (

القیاس واإلفصاح فیما یتعلق بالترتیبات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة لكل من  المعیار إلى إیضاح مبادئ المحاسبة واإلبالغ لالعتراف و
"الوعد" و "الخیار" و "التحوط" للمؤسسات المالیة اإلسالمیة. 

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد

العرض العام واإلفصاح في البیانات المالیة -) ٢٠٢١فيالمعدل(١معیار المحاسبة المالیة رقم 
یحل  و.  ٢٠٢١المعدل في عام  ١) معیار المحاسبة المالیة رقم  AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (

،  والمؤسسات المالیة اإلسالمیةبنوك  المالیة للالبیانات  في  العرض العام واإلفصاح  -السابق  ١معیار المعدل محل معیار المحاسبة المالیة  ھذا ال 
مفاھیم   الملكیة  اشبألموجودات  لویقدم  المیزانیة العمومیة  المدرجة  ه حقوق  لتعزیز  األخرى  ةالشاملواالیرادات  الخاضعة لإلدارة  وخارج 

مع السماح بالتطبیق ، ٢٠٢٣ینایر  ١تبدأ في أو بعد  المعلومات المقدمة لمستخدمي البیانات المالیة. یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي  
.  أعالهالمعیار أثر المبكر. تقوم المجموعة حالًیا بتقییم 

التقاریر المالیة للزكاة-٣٩معیار المحاسبة المالیة رقم 
. یحّسن ھذا  ٢٠٢١في عام  ٣٩) معیار المحاسبة المالیة رقم  AAOIFIأصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (

المؤسسات،  وسجالت  تحدید المعالجة المحاسبیة للزكاة في دفاتر  لبشأن "الزكاة" ویھدف ٩المعیار ویحل محل معیار المحاسبة المالیة رقم  
والعرض  التحقیق مثل ،التقاریر المالیةإعداد محاسبة وسالمیة. تنطبق متطلبات ال اإلمالیة المؤسسة ال بما في ذلك العرض واإلفصاح من قبل 

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

.  ار أعالهیالمعأثر تطبیق مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم المجموعة حالًیا بتقییم ،٢٠٢٣ینایر ١للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  

إعداد التقاریر المالیة لنوافذ التمویل اإلسالمي-٤٠معیار المحاسبة المالیة رقم 
من  ھدف  ال .  ٢٠٢١في عام  ٤٠معیار المحاسبة المالیة رقم  ) AAOIFI( ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةأصدرت  

على جمیع المؤسسات المالیة التقلیدیة  ھو ینطبق  و،وضع متطلبات إعداد التقاریر المالیة لنوافذ التمویل اإلسالميھو  ھذا المعیار المعدل  
"الخدمات  ١٨ن ھذا المعیار ویحل محل معیار المحاسبة المالیة  سالمي. یحسّ اإلتمویل  الافذ ومالیة إسالمیة من خالل نالتي تقدم خدمات  
مع  ،٢٠٢٤ینایر  ١المؤسسات المالیة التقلیدیة". یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  المقدمة من خالل المالیة اإلسالمیة 
.  ار أعالهیالمعتطبیق المبكر. تقوم المجموعة حالًیا بتقییم أثر السماح بالتطبیق
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إدارة المخاطر المالیة.٤
٣١تتفق مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  المجموعةإن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر في  

للمجموعة المالیة المخاطرإدارةوسیاساتأھدافمع أیًضاوافق  تتوالتي ١٩-كوفیدبجائحةالخاصةاالعتباراتبعض یلي فیما .  ٢٠٢١دیسمبر  
:  المستمر والتقییمللمراجعةتخضع ولكنھا ٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتھیةوللسنةفي كماالموحدةالمالیةالبیاناتفيموضح ھو كما

الحالي االقتصاديالسیناریوظل فيالمخاطرإدارة) أ
بتطبیق  العالمأنحاءجمیع فيوالحكوماتالتنظیمیةة، وقامت الجھاتالمحلی اتاالقتصادعلىاانتشارھمنالحدوتدابیر ١٩-كوفیدجائحةأثرت

لضمان المطلوبةاإلجراءاتوتطبق  كثبعنالموقفالمجموعة  تراقبھذه الجائحة.آثارمنللتخفیفتحفیزیةةواقتصادیةمالیإجراءات  
وتتخذمستمر بشكلالوضعبمراقبةللمجموعةالعلیا اإلدارةتقوم. ءلعمالل اتخدممراریة تقدیم الاست لضمان و المجموعة موظفي وأمنسالمة

ھذه خاللااللكتروني األمن مخاطر لجمیعكبیر بشكلالمراقبة بتعزیز المجموعة  قامت.  مخاوفأيمعالجةل المناسبالوقت فيقرارات 
والمراقبة المخاطرتدابیر تقییموتمللموظفینبعدعنالعملراتیجیة است تنفیذ تم.المجموعة الخاصة المعلوماتأمنبروتوكوالت من األوقات 
مخاطر إجمالي ارتفاع  ت تضمنجوانب عدة  منقطر دولة  في البنوكعلى تأثیرًا  ١٩-كوفیدجائحة كان ل.  توفر الحمایة لھممن للتأكد الصلةذات

١٩-كوفیدجائحة لالھامةالجوانبوفیما یلي بیان  .  الرسوم من  دخلالوانخفاضمعینة،قطاعات بموجودات التمویلفظابمح المتعلقة االئتمان
.  للمجموعةالمخاطر إدارةسیاساتفي 

االئتمانومخاطرالموجودات جودة) ١
عدة  المجموعةأجرت.  بالجائحةالتي تأثرت  قطاعات شتى الفيالعاملین المقترضین لتحدید تقییمات بإجراءالمجموعة  المخاطرإدارةتقوم

٪  ١٨٫٣عند  حالًیا بھ ) المحتفظ  CAR buffer(المال  رأس كفایةحمایة نسبة ھامش ھي على یقین بأن  و االئتمانمحفظةعلى إجھاداختبارات
ھو ھامش كاف.  

السیولة إدارة ) ٢
.  التسھیالتسداد بتأخیر المتضررة للقطاعات بالسماحالمجموعة  قامت  ،١٩-كوفیدجائحةتفشي عن نتجت التياالقتصادیةالظروف إلى بالنظر 
أجرت .  الضرورةعند الالزمة الوقائیة التدابیر واتخاذ مرار استب السیولةمركز بمراقبة للبنك التابعة )  ALCO(والمطلوبات األصول لجنة تقوم

ٍ ھو حالًیاالبنكبھیحتفظالذيالسیولةاحتیاطيبأن یقینعلىوھيلدیھاالسیولةنسبعلى إجھاد اختباراتعدةالمجموعة   لمواجھة كاف
. النقدیةالتدفقات حقاقاستملففيالسلبیةالحركة 

المال رأس كفایة نسبة) ٣
االئتمان مخاطر أن حین في للمقترضین،االئتمانیة التسھیالت من المزید لمنح لضغوط المالیةالمؤسساتتتعرض الحالي، السیناریوظلفي

تعتقد.  المالرأس كفایةنسبةمنظور من المجموعة  علىإضافیةضغوًطاأیًضاتضعقدالمتعثرةالتسھیالتوزیادةعامبشكلالمتدھورة
أو السوقأواالئتمانمخاطر في السلبیة الحركةولمواجھةالمالرأس كفایةنسبةمتطلبات لتغطیة كافحمایة ھامش لدیھا أن المجموعة  
. العملیات

"والخسائر اإلئتمانیة واإللتزاماتقیمةال ) "انخفاض ٣٠معیار المحاسبة المالي رقم ( )ب(
ھیئة المحاسبة   (والمراجعةأصدرت  رقم  المالي  المحاسبة  معیار  المالیة اإلسالمیة  "  ٣٠للمؤسسات  والخسائر  قیمةانخفاض)  الموجودات 

. إن الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة الخاصة بإعداد التقاریر  ٢٠١٧" في عام  العالیةاإلئتمانیة واإللتزامات ذات المخاطر  
مالیةللمؤسسات ال ثمار وبعض الموجودات األخرىستالقیمة والخسائر االئتمانیة لمختلف عملیات التمویل اإلسالمي واالانخفاض حولالمالیة 
ن مستخدمي البیانات المالیة  یمن أجل تمكعالیةمقابل اإللتزامات ذات المخاطر ال قیمةانخفاضمخصصات  تكوین(المؤسسات) وةاإلسالمی

ت. حل معیار  الصلة بتلك الموجودات والمعامال ذات على وجھ الخصوص من إجراء تقییم عادل للمبالغ فیما یتعلق بالتدفقات النقدیة المستقبلیة 
)  ٢٥) "المخصصات واالحتیاطیات" وأجزاء من معیار المحاسبة المالي رقم (١١) محل معیار المحاسبة المالي رقم (٣٠المحاسبة المالي رقم (

.في القیمةنخفاضثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المالیة المماثلة" التي تتناول االست"اال

االئتمان مخاطر مثل( بھا المتعلقة المخاطر طبیعة علىنادا استفئات ثالث إلىوالتعرضاتالموجودات ٣٠رقم المالیة المحاسبة معیار صنف  ی
القابلة القیمة صافي نھج )  ٢(االئتمانیة؛ الخسائر نھج )  ١(:  ھذهالموجودات فئات من فئة لكلالخسائر لتقییممناھج ثالثةویحدد ، )وغیرھا
. القیمةانخفاضنھج) ٣(للتحقیق؛

المجموعة قامت  ٢٠١٨، مع السماح بالتطبیق المبكر. وبرغم ذلك، خالل عام  ٢٠٢٠ینایر  ١یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في  
المحاسبة المالیة   من  ٣٠مبكًرا بتطبیق معیار  مصرف قطر المركزي المتعلقة  ٢٠١٨ینایر  ١اعتباًرا  الخاصة  اعد بالقوبناء على تعلیمات 

بالخسائر االئتمانیة المتوقعة. تم اإلفصاح عن كافة التعدیالت ذات الصلة على الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة والحصص غیر المسیطرة 
. ٢٠١٨دیسمبر ٣١في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في ٢٠١٨ینایر ١كما في 

ال  بیان  الصلة  واألحكامبالتقدیراتالمتعلقةالرئیسیةاالعتباراتحولالتفاصیلمنمزیدتم  في المتوقعةاالئتمانیةالخسائربحساب ذات 
.٢٣و) د (٢رقم یناإلیضاح
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تتمة  -إدارة المخاطر المالیة.٤
خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القیمة )  ج(

اإلجماليالمتعثرة ٢المرحلة ١المرحلة 
قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري 

تعرض (القیمة الدفتریة) التي تخضع لخسائر  
٢٠٢٢مارس ٣١كما في  االئتمان المتوقعة

(مراجع) 
٦١٬٧٩٨٬٢٦٧١٣٬١٠١٬٤٢٦٣٬٢٦٧٬٧٤٩٧٨٬١٦٧٬٤٤٢موجودات تمویل -
٢٬٩٩٤٬٣٧٦--٢٬٩٩٤٬٣٧٦مبالغ مستحقة من بنوك -
١٬٩٤٣٬٢٠٣-١٬٨٤٣٬٩٧٩٩٩٬٢٢٤بالتكلفة المطفأة  المدرجةثمارات الدین است-
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

١٤٬٩١٠٬٢٦٥٦٬٠٣٠٬٥٢٠١٧٥٬٣٠٠٢١٬١١٦٬٠٨٥تخضع لمخاطر االئتمان 
٨١٬٥٤٦٬٨٨٧١٩٬٢٣١٬١٧٠٣٬٤٤٣٬٠٤٩١٠٤٬٢٢١٬١٠٦

٢٠٢٢ینایر ١كما في -الرصید االفتتاحي 
(مدقق)

٦٠٬٧١٥٥٨٤٬٨٨٤٢٬١١٤٬٨١٤٢٬٧٦٠٬٤١٣موجودات تمویل -
٤١--٤١مبالغ مستحقة من بنوك -
١٣٬٨٦٣-٣٬٤٣٢١٠٬٤٣١بالتكلفة المطفأة  المدرجةثمارات الدین است-
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

٣٥٬٤٢٩٩٤٬٧٧٣١٦٨٬٧١٥٢٩٨٬٩١٧تخضع لمخاطر االئتمان 
٩٩٬٦١٧٦٩٠٬٠٨٨٢٬٢٨٣٬٥٢٩٣٬٠٧٣٬٢٣٤

صافي التحویل بین المراحل 
-٧٨٨٢٬٩٥٦(٣٬٧٤٤)موجودات تمویل -
----مبالغ مستحقة من بنوك -
----بالتكلفة المطفأة  المدرجةثمارات الدین است-

التيالعمومیةالمیزانیةبنودخارج التعرضات -
االئتمان لمخاطرتخضع -(٣٬٥٣١)٣٬٥٣١--

(٧٬٢٧٥)٤٬٣١٩٢٬٩٥٦-
للفترة (بالصافي) المخصص

١٠٬٨٨٦٩٬٩٣٧١٥٨٬٩٩١١٧٩٬٨١٤موجودات تمویل -
٥٤--٥٤مبالغ مستحقة من بنوك -
(٢٠٣)-(١٬١٣٩)٩٣٦بالتكلفة المطفأة  المدرجةثمارات الدین است-
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

٢٬٢٥٩-٢٬٩٦٣(٧٠٤)تخضع لمخاطر االئتمان 
١١٬١٧٢١١٬٧٦١١٥٨٬٩٩١١٨١٬٩٢٤

(٧٣٤)(٧٣٤)--شطب  –موجودات تمویل-
األرباحصافي الحركة في –موجودات تمویل-

١١٬٥١٧١١٬٥١٧--المعلقة 
١١٬١٧٢١١٬٧٦١١٦٩٬٧٧٤١٩٢٬٧٠٧

٢٠٢٢مارس  ٣١كما في -الرصید الختامي 
(مراجع) 

٦٧٬٨٥٧٥٩٥٬٦٠٩٢٬٢٨٧٬٥٤٤٢٬٩٥١٬٠١٠موجودات تمویل -
٩٥--٩٥مبالغ مستحقة من بنوك -
١٣٬٦٦٠-٤٬٣٦٨٩٬٢٩٢بالتكلفة المطفأة  المدرجةثمارات الدین است-
المیزانیة العمومیة التي  بنود التعرضات خارج -

٣١٬١٩٤١٠١٬٢٦٧١٦٨٬٧١٥٣٠١٬١٧٦تخضع لمخاطر االئتمان 
١٠٣٬٥١٤٧٠٦٬١٦٨٢٬٤٥٦٬٢٥٩٣٬٢٦٥٬٩٤١
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تتمة -السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
تتمة –خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القیمة )  ج(

اإلجمالي المتعثرة ٢المرحلة ١المرحلة 
قطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفألف لایر قطري 

تعرض (القیمة الدفتریة) التي تخضع لخسائر  
٢٠٢١مارس ٣١كما في االئتمان المتوقعة

(مراجع) 
٥٧٬٢٥٥٬٨٢٧١٧٬٥٩٣٬٥٦٢٢٬١٩٥٬٨٢٧٧٧٬٠٤٥٬٢١٦موجودات تمویل -
٣٬٣٥١٬٤٠٥--٣٬٣٥١٬٤٠٥مبالغ مستحقة من بنوك -
١٬٧٤٥٬٠١٥-١٬٦٥٢٬٣٦٩٩٢٬٦٤٦بالتكلفة المطفأة  المدرجةاستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

١٦٬٢٧١٬٢٣٦٣٬٩٢١٬٠٣١٢٣٬٧٦١٢٠٬٢١٦٬٠٢٨تخضع لمخاطر االئتمان 
٧٨٬٥٣٠٬٨٣٧٢١٬٦٠٧٬٢٣٩٢٬٢١٩٬٥٨٨١٠٢٬٣٥٧٬٦٦٤

(مدقق) ٢٠٢١ینایر ١كما في -الرصید االفتتاحي 
١١٣٬٣٨١٥٨٥٬٩٨٤١٬١٣٨٬٣٨٧١٬٨٣٧٬٧٥٢موجودات تمویل -
١٢٦--١٢٦مبالغ مستحقة من بنوك -
١٣٬٤٣٣-٣٬٩٦٧٩٬٤٦٦بالتكلفة المطفأة  المدرجةاستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

٥٦٬٤٠٦٢٥٧٬٨٠٤٣٬٢٣٠٣١٧٬٤٤٠تخضع لمخاطر االئتمان 
١٧٣٬٨٨٠٨٥٣٬٢٥٤١٬١٤١٬٦١٧٢٬١٦٨٬٧٥١

صافي التحویل بین المراحل 
-١٥٬٨٣٨٩٬٩٨٥(٢٥٬٨٢٣)موجودات تمویل -
----مبالغ مستحقة من بنوك -
----بالتكلفة المطفأة  المدرجةاستثمارات الدین -

التيالعمومیةالمیزانیةبنودخارج التعرضات -
االئتمان لمخاطرتخضع -(١٤٬٢٧٣)١٤٬٢٧٣--

(٤٠٬٠٩٦)٣٠٬١١١٩٬٩٨٥-
للفترة (بالصافي) خصص الم

١٣٬٧٢٥١٨٣٬٤٥٤٦١٬٧٢٤٢٥٨٬٩٠٣موجودات تمویل -
٣٢--٣٢مبالغ مستحقة من بنوك -
(٥٨)-١٬٧٩٤(١٬٨٥٢)بالتكلفة المطفأة  المدرجةاستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

(١٥٬٥٧٥)٨٦٦(٦٬٢١٦)(١٠٬٢٢٥)تخضع لمخاطر االئتمان 
١٬٦٨٠١٧٩٬٠٣٢٦٢٬٥٩٠٢٤٣٬٣٠٢

(٣٩٢)(٣٩٢)--شطب  –موجودات تمویل-
األرباحصافي الحركة في –موجودات تمویل-

١٥٬٢٠٢١٥٬٢٠٢--المعلقة 
١٬٦٨٠١٧٩٬٠٣٢٧٧٬٤٠٠٢٥٨٬١١٢

٢٠٢١مارس ٣١كما في -الرصید الختامي 
(مراجع) 

١٠١٬٢٨٣٧٨٥٬٢٧٦١٬٢٢٤٬٩٠٦٢٬١١١٬٤٦٥موجودات تمویل -
١٥٨--١٥٨مبالغ مستحقة من بنوك -
١٣٬٣٧٥-٢٬١١٥١١٬٢٦٠بالتكلفة المطفأة  المدرجةاستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنود التعرضات خارج -

٣١٬٩٠٨٢٦٥٬٨٦١٤٬٠٩٦٣٠١٬٨٦٥تخضع لمخاطر االئتمان 
١٣٥٬٤٦٤١٬٠٦٢٬٣٩٧١٬٢٢٩٬٠٠٢٢٬٤٢٦٬٨٦٣
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تتمة –الھامةالمحاسبیةالسیاسات . ٤
تقییم جودة االئتمان)د(

الملوائح العتماد نظراً  االئتمانیة  تصنیف مقیاس علىبھا الخاص الداخلياالئتمان تصنیفمقیاس بتعیین المجموعة  قامت ، قعةتوالخسائر 
Moody's  ،إلى ناداً است،  االئتمانیةالمجموعة  لمخاطر االئتمانوجودة التصنیفدرجات حسبالمقابلة لألطراف تحلیًال أدناه الجدولویقدم
: ٢٠٢٢مارس ٣١فيكما )  یعادلھاماأو( Moody'sتصنیفات

درجة التصنیف
موجودات 

تمویل 
مبالغ مستحقة من  

بنوك

ثمارات في أوراق  است
الدین المتاحة بالقیمة  

المطفأة 

التعرضات خارج  
المیزانیة العمومیة 
التي تخضع لمخاطر  

اإلئتمان 
قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري 

Aaa إلىAa١٩٨٬٧٦٩-٣٢٧٬٣٦٥٬٥٦٥٦٤٣٬١٩٠
Aإلى ١A٣٨٬٥٨٦٬٦٧٩٢٬٢٤٦٬٤٤٨١٬٢٠٦٬٣٤٠١٬١٣٢٬٦٠٤

Baaإلى  ١Baa٣٢١٬١٣٩٬٤٨٩١٠٢٬٢٤٠٨٩٬١٦٨١٦٬٠٧١٬١٠٨
Baإلى ١B٣١٢٬٠١٧٬٦٧١٢٬٤٩٨٦٤٧٬٦٩٥٣٬٥٣٨٬٣٠٤

١٧٥٬٣٠٠--B٣٣٬٢٦٧٬٧٤٩أقل من 
---٥٬٧٩٠٬٢٨٩غیر مصنفة 
٧٨٬١٦٧٬٤٤٢٢٬٩٩٤٬٣٧٦١٬٩٤٣٬٢٠٣٢١٬١١٦٬٠٨٥(مراجع) اإلجمالي

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في كما 

درجة التصنیف
موجودات  
تمویل

مبالغ مستحقة من  
بنوك

ثمارات في أوراق  است
الدین المتاحة بالقیمة  

المطفأة 

التعرضات خارج  
المیزانیة العمومیة التي  

تخضع لمخاطر  
اإلئتمان 

قطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألف

Aaa إلىAa٣٣٠٬٣٤٠٬٩٤٥٥٤٦٬٨٥٥٥٥٬٧٣٠١٬٥٢٩٬٣٠٣
Aإلى ١A٣١٠٬٥٤٠٬٨٣٣٢٬٢٧٨٬٦٨٧١٬٢٤٤٬٤٧٣٢٬٢٢٣٬٨٧٤

Baaإلى  ١Baa٣١٦٬١٢١٬٣٠٤٥٢٥٬٨٦٣١٠٣٬٨٧٤١٢٬٠٨٦٬٨٩١
Baإلى ١B٣٤٠٬٩٣٨٤٬٣٥٢٬١٩٩-٣١٢٬٥٤٨٬٤٤٧

٢٣٬٧٦١--B٣٢٬١٩٥٬٨٢٧أقل من 
---٥٬٢٩٧٬٨٦٠غیر مصنفة 
٧٧٬٠٤٥٬٢١٦٣٬٣٥١٬٤٠٥١٬٧٤٥٬٠١٥٢٠٬٢١٦٬٠٢٨(مدقق)اإلجمالي

القطاعات التشغیلیة .٥
راتیجیة  ستاألقسام االراتیجیة للمجموعة. تعرض  ستأربع قطاعات تشغیلیة یصدر عنھا التقریر كما ھو موضح أدناه وھي األقسام االالمجموعةلدى  

بمراجعة تقاریر اإلدارة  المجموعة وھیكل التقاریر الداخلیة. تقوم لجنة إدارة المجموعة منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة 
. المجموعةعنھ التقریر في  راتیجي بشكل شھري على األقل. یشرح الملخص التوضیحي التالي العملیات في كل قطاع یصدر استالداخلیة لكل قسم  

تتضمن التمویالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء الشركات. الخدمات المصرفیة للشركات
وتتضمن أیضاً إدارة الموجودات  تتضمن التمویالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء األفرادالخدمات المصرفیة لألفراد

لعمالء القطاع الخاص. 
خدام أدوات إدارة  استمن خالل االقتراض والمجموعةتقوم بأنشطة ادارة السیولة والمخاطر المركزیة في ثماراتستقسم الخزینة واال

ثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصیرة األجل وأدوات ذات  ستالمخاطر ألغراض إدارة المخاطر واال
للمتاجرة وأنشطة  المجموعةثمارات  استطبیعة أدوات الدین للشركات والحكومة. كما یقوم القسم أیضا بإدارة  

تمویل الشركات. 
ثماریة وإدارة ستالخدمات المصرفیة اال

الموجودات
شارات المالیة  ستال. ویتضمن ذلك بصفة أساسیة خدمات االمجموعةوھي تقوم بتشغیل أنشطة إدارة أموال  

شاریة وھیكلة األسھم وإعادة الھیكلة والودائع  ستالمتضمنة إبرام الصفقات والھیكلة والتقییمات والخدمات ا
وإدارة محافظ العمالء وھیكلة المنتجات السائلة وھیكلة وتسویق وإدارة  متضمنة تمویل المشاریع والصكوك  

كتتاب العام  إل كتتاب الخاص والطرح المبدئي لإلحواذ واستالالصنادیق مفتوحة ومقفلة النھایة والھیكلة وا
كتتاب الخاص والطرح المبدئي لالكتتاب العام. إل في األسھم الخاصة وھیكلة األسھم وا
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تتمة-القطاعات التشغیلیة. ٥
. یستخدم  المجموعة. یقاس األداء بناء على ربح القطاع كما تم إدراجھ في تقاریر اإلدارة الداخلیة والتي تمت مراجعتھا من قبل لجنة إدارة  تقاریر ومطلوبات كل قطاع یصدر عنھ موجوداتتم إدراج معلومات تتعلق بنتائج فیما یلي 

بمنشآت أخرى تعمل في ھذه المجاالت. عالقة بتقییم نتائج قطاعات معینة ذات بشكل كبیر ربح القطاع لقیاس األداء حیث ترى اإلدارة أن معلومات كھذه ھي المعنیة 

معلومات عن القطاعات التشغیلیة

(مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١
الخدمات المصرفیة 

للشركات 
المصرفیة الخدمات 

لألفراد 
قسم الخزینة
واالستثمار

الخدمات المصرفیة 
االستثماریة وإدارة 

اإلجماليموزعة غیرالموجودات
قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري 

٩٢٤٬٥١٠-٣٤٩٬٨٩٤٣٨٦٬١٨٠١٨٦٬٣٣٦٢٬١٠٠ثمار ستإجمالي إیرادات أنشطة التمویل واال
٥٨٬٩٢٧-٣٬٢٧٣-٤٦٬٨٥٠٨٬٨٠٤صافي إیراد الرسوم والعموالت 

٣٩٢٬١٤١-١٩٤٬٦٤٧٤٬٧٩٧(١١٬٧٠٤)٢٠٤٬٤٠١إجمالي صافي ربح القطاع 

٤٠٬٣٤١٬٧٥٨٣٦٬٨٣٩٬٧٧٠٢٩٬٤٦٤٬٤٦٦٤٢٢٬٩٩١٩٧٢٬٥٦٦١٠٨٬٠٤١٬٥٥١القطاع موجودات إجمالي 

(مراجعة) ٢٠٢١مارس  ٣١
الخدمات المصرفیة  

للشركات 
الخدمات المصرفیة  

لألفراد 
قسم الخزینة 

واالستثمار 

الخدمات المصرفیة  
االستثماریة وإدارة  

اإلجمالي موزعة غیرالموجودات 
قطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفألف لایر قطري 

٨٣١٬٧٥٧-٣٤٧٬٦٥٨٢٩٧٬٥١٥١٨٣٬٩٩٤٢٬٥٩٠ثمار ستإجمالي إیرادات أنشطة التمویل واال
٣٨٬٥٠٤-٢٨٬٣٩٨٨٬٢٥٧١٥١٬٨٣٤صافي إیراد الرسوم والعموالت 

٢٦٦٬٦٧٣-(٤٨٧)١٥٠٬٩٨٨(٥٥٬٥٧٠)١٧١٬٧٤٢إجمالي صافي ربح القطاع 

٤٠٬١٧١٬٨٩٦٣٦٬١٣٩٬١٣٤٢٢٬٥٦٤٬٦٢٩٤٦٧٬٥١٦١٬٠٥١٬٠٣٣١٠٠٬٣٩٤٬٢٠٨القطاع موجودات  إجمالي 
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القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة .٦

للمجموعة: یورد الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  

من  القیمة العادلة
بیان الدخل خالل

من خاللالقیمة العادلة
العادلةالقیمةالدفتریةإجمالي القیمةالمطفأةالتكلفةالملكیةحقوق 

قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري (مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
٧٬٤٠٢٬٣٠٧٧٬٤٠٢٬٣٠٧٧٬٤٠٢٬٣٠٧--مبالغ مستحقة من بنوك 

٢٬٩٩٤٬٢٨١٢٬٩٩٤٬٢٨١٢٬٩٩٤٬٢٨١--موجودات تمویل 
٧٥٬٢١٦٬٤٣٢٧٥٬٢١٦٬٤٣٢٧٥٬٢١٦٬٤٣٢--مالیة: الثمارات ستاال
١٬٣٩١٬٧٤٣١٬٣٩١٬٧٤٣-١٩٤٬٩٥٤١٬١٩٦٬٧٨٩مقاسة بالقیمة العادلة -

١٨٬٩٢٧٬٦٢٠١٨٬٩٢٧٬٦٢٠١٨٬٩٢٤٬٢٠٢--المطفأة بالتكلفةمقاسة -
٣٤٬٨١٠٣٤٬٨١٠--٣٤٬٨١٠أدوات إدارة المخاطر 

٢٢٩٬٧٦٤١٬١٩٦٬٧٨٩١٠٤٬٥٤٠٬٦٤٠١٠٥٬٩٦٧٬١٩٣١٠٥٬٩٦٣٬٧٧٥

١٨٬٢١١٬٥٦٧١٨٬٢١١٬٥٦٧١٨٬٢١١٬٥٦٧--مبالغ مستحقة إلى بنوك
٧٬٠٠٩٬٧٠٣٧٬٠٠٩٬٧٠٣٧٬٠٠٩٬٧٠٣--عمالء للحسابات جاریة 

٢٤٬٢٨٧٢٤٬٢٨٧--٢٤٬٢٨٧أدوات إدارة المخاطر 
٢٥٬٢٢١٬٢٧٠٢٥٬٢٤٥٬٥٥٧٢٥٬٢٤٥٬٥٥٧-٢٤٬٢٨٧

٦٥٬٠٥٩٬٨٩٠٦٥٬٠٥٩٬٨٩٠٦٥٬٠٥٩٬٨٩٠--المقیدة غیراالستثمارحسابات حقوق أصحاب 
٩٠٬٢٨١٬١٦٠٩٠٬٣٠٥٬٤٤٧٩٠٬٣٠٥٬٤٤٧-٢٤٬٢٨٧
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تتمة -القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة .٦
یورد الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة: 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١
من خاللالقیمة العادلة

بیان الدخل 
من خاللالقیمة العادلة

العادلة القیمةالدفتریة إجمالي القیمة المطفأة التكلفةالملكیة حقوق
قطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفقطري لایر ألفألف لایر قطري 

٧٬٢٤٥٬٨٤٢٧٬٢٤٥٬٨٤٢٧٬٢٤٥٬٨٤٢--نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
٥٬٥٥٨٬٩٨٠٥٬٥٥٨٬٩٨٠٥٬٥٥٨٬٩٨٠--مبالغ مستحقة من بنوك 

٧٥٬٢٢١٬٧٠٧٧٥٬٢٢١٬٧٠٧٧٥٬٢٢١٬٧٠٧--موجودات تمویل 
المالیة: ثمارات ستاال
١٬٣٩٠٬٩٣٣١٬٣٩٠٬٩٣٣-١٧٧٬٣٢٣١٬٢١٣٬٦١٠مقاسة بالقیمة العادلة -
١٩٬٤٠٨٬٦٨٧١٩٬٤٠٨٬٦٨٧١٩٬٤٧٩٬٦٠٩--المطفأة تكلفة مقاسة بال-

٨٧٬١٣٦٨٧٬١٣٦--٨٧٬١٣٦أدوات إدارة المخاطر 
٢٦٤٬٤٥٩١٬٢١٣٬٦١٠١٠٧٬٤٣٥٬٢١٦١٠٨٬٩١٣٬٢٨٥١٠٨٬٩٨٤٬٢٠٧

١٦٬٧٥٥٬١٤١١٦٬٧٥٥٬١٤١١٦٬٧٥٥٬١٤١--مبالغ مستحقة إلى بنوك
٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠--عمالء للحسابات جاریة 

٢٣٬٤٣٠٢٣٬٤٣٠--٢٣٬٤٣٠أدوات إدارة المخاطر 
٢٢٬٩٥٥٬٩٦١٢٢٬٩٧٩٬٣٩١٢٢٬٩٧٩٬٣٩١-٢٣٬٤٣٠

٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٧١٬٢٢٥٬٤٠٧--المقیدة غیر االستثمار حساباتأصحاب
٩٤٬١٨١٬٣٦٨٩٤٬٢٠٤٬٧٩٨٩٤٬٢٠٤٬٧٩٨-٢٣٬٤٣٠

لتتماشى مع طریقة العرض والتصنیف  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة في البیانات المالیة المرحلیة لفترة  ٢٠٢١مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثةایضاح: تم إعادة تصنیف بعض القیم العادلة وتصنیف األدوات المالیة لفترة  
المطبقة في الفترة الحالیة.
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تتمة -القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة .٦

القیمة  مقیاس یحلل الجدول أدناه األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر وفق مستوى القیمة العادلة الذي یصنف فیھ  
العادلة:

اإلجمالي٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري (مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١

٣٤٬٨١٠٣٤٬٨١٠--أدوات إدارة المخاطر (موجودات) 
٢٨٦٬٤٥٤١٬٣٩١٬٧٤٣-١٬١٠٥٬٢٨٩استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

١٬١٠٥٬٢٨٩٣٢١٬٢٦٤١٬٤٢٦٬٥٥٣

٢٤٬٢٨٧٢٤٬٢٨٧--أدوات إدارة المخاطر (مطلوبات) 
--٢٤٬٢٨٧٢٤٬٢٨٧

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١

٨٧٬١٣٦٨٧٬١٣٦--أدوات إدارة المخاطر (موجودات) 
٢٨٢٬١٣٧١٬٣٩٠٬٩٣٣-١٬١٠٨٬٧٩٦ثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة است

٣٦٩٬٢٧٣١٬٤٧٨٬٠٦٩-١٬١٠٨٬٧٩٦

٢٣٬٤٣٠٢٣٬٤٣٠--أدوات إدارة المخاطر (مطلوبات) 
--٢٣٬٤٣٠٢٣٬٤٣٠

في فئات محاسبیة مختلفة في ظروف معینة: للموجودات والمطلوبات لیتم تسجیلھا مبدئیاً نطاقاً قدم السیاسات المحاسبیة للمجموعة ت

  وفى الشروط حتى یتم تصنیف الموجودات  استالذي  الوصف المجموعة حددت ،متاجر بھاكعند تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة
والمطلوبات كمتاجر بھا وذلك كما تم توضیحھ وعرضھ في السیاسات المحاسبیة. 

 وفت أحد معاییر ھذا التسجیل استأنھا المجموعة حددت،بیان الدخل عند تخصیص موجودات أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل
الموضحة في السیاسات المحاسبیة. 

٢خدام طریقة تقییم مستوى  استالتي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة، تم  المالیةالعادلة للموجودات والمطلوباتلغرض اإلفصاح عن القیمة  
المالیة  ثناء  استب بالقیمة منخفضةالموجودات  تقییمھا  تم  تقییمخدام  استوالتي  تم  ٣مستوى  طریقة  فیما  مستوى  است،  تقییم  طریقة  ١خدام 
المدرجة في السوق.ثمارات المالیة  ستلال

. ٢٠٢١دیسمبر٣١تلك المستخدمة في  معمتماشیة٣المستوىب المصنفةالعادلةللقیمةالمالیةاألدواتقیاس فيالمستخدمة  التقییمتقنیةكانت
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مركزيقطر النقد وأرصدة لدى مصرف .٧
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفلایر قطري ألف 
٣٧٥٬٩٢١٣٧٩٬٣٢٥نقد

٣٬٣٥٠٬٢٦٤٣٬٣٨٢٬٤٣١إحتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي* 
٣٬٦٧٦٬١٢٢٣٬٤٨٤٬٠٨٦أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي 

٧٬٤٠٢٬٣٠٧٧٬٢٤٥٬٨٤٢

العملیات الیومیة للمجموعة. خدام في ستحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غیر متاح لالاإلإن *

مبالغ مستحقة من بنوك .٨
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 

٥٧٠٬٦٥٣٢٬٠٥١٬٧١٢حسابات جاریة 
١٬٦٢٨٬٦٠٢٣٬٢٧٥٬٢٠٤ودائع وكالة لدى بنوك 

١٧٣٬٤٢١١٨٤٬٤٣٣ودائع مضاربة 
٦٢١٬٦٨٩٤٧٬٥٦٣ودائع مرابحة في السلع والمعادن 

١١١٠٩أرباح مستحقة 
(٤١)(٩٥)* مخصص إنخفاض القیمة 

٢٬٩٩٤٬٢٨١٥٬٥٥٨٬٩٨٠

. ) ج(٤رقم اإلیضاح  راجع ومخصص إنخفاض القیمة  ات لتعرضا تدّرج للمزید حول * 

تمویلموجودات .٩
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 
٦٩٬٠٧٦٬٠١٦٦٨٬٧٥٣٬٧٧٣مرابحة 

٥٬٠٤٩٬٠٤٧٤٬٩٩٢٬٠٦٤إجارة منتھیة بالتملك 
٦٧٥٬١٢٣٦٩٠٬٤٠٨استصناع  
١٬٠٧٨٬٤٩٢١٬٠٩٤٬٠٦١مساومة  
١٬٠٤٨٬٠٣٥٩١٢٬٩٨٧قبوالت  

١٩٦٬٥١١١٨٢٬٥٧٠بطاقات إئتمان 
٢٬٠٦٩٬٧٢٢٢٬١٢٩٬٧٥٧أخرى 

٥١١٬٥٩١٤٩٧٬٨٢٦أرباح مستحقة 
٧٩٬٧٠٤٬٥٣٧٧٩٬٢٥٣٬٤٤٦إجمالي موجودات التمویل 

١٬٢٧١٬٣٢٦(١٬٥٣٧٬٠٩٥)ربح مؤجل یخصم:
٢٬٥٥٦٬٦٣٠(٢٬٧٣٥٬٧١٠)المكون النخفاض قیمة موجودات تمویل  مخصص ال 

٢٠٣٬٧٨٣(٢١٥٬٣٠٠)الربح المعلق الخاص بموجودات التمویل غیر المنتظمة* 
٢٬٧٦٠٬٤١٣(٢٬٩٥١٬٠١٠)*  القیمةانخفاضمخصص

٧٥٬٢١٦٬٤٣٢٧٥٬٢٢١٬٧٠٧صافي موجودات التمویل  
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تتمة -تمویلموجودات .٩
بلغ المبلغ  ،٢٠٢٢مارس  ٣١في  ).  ج( ٤رقم  یرجى اإلطالع على إیضاح  فیما یتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القیمة بالنسبة للمراحل،  *  

دیسمبر  ٣١(في  التمویلموجوداتمن إجمالي  ٪٤٫٢نسبة  ملیون لایر قطري والذي یمثل  ٣٬٢٦٧٫٧غیر المنتظمةالتمویل  موجوداتاإلجمالي ل
. )٪ من إجمالي موجودات التمویل٤٫٢نسبة والذي یمثل ملیون لایر قطري٣٬٢٧٦٫٢: ٢٠٢١

التي  التسھیالتقیمة ملیون لایر قطري) ٢٬١٢٩٫٨: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(ملیون لایر قطري٢٬٠٦٩٫٧تشمل الموجودات المالیة األخرى مبلغ 
اإلسالمیة  الشریعة  مع  متوافقة  مماثلة  منتجات  إلى  التحویل  قید  وھي  األعمال،  دمج  عند  علیھا  الحصول  أساس  تم  على  بھا  االحتفاظ  تم  أو 

خدام  استبالتسھیلبالتكلفة المطفأة ویتم تحقیق إیراداتھا المقابلة على أساس الوقت المحدد على مدى فترة التسھیالتیتم إدراج ھذه .االستمراریة
معدل الربح الفعلي إلى حین اتمام التحویل.  

مالیة ثمارات است.١٠
(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١(مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١

اإلجمالي غیر مدرجة مدرجة اإلجماليمدرجةغیر مدرجة 
قطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري 

العادلة من ثمارات مصنفة بالقیمة است
خالل بیان الدخل: 

محتفظ بھا  كات مصنفة  ثماراست
: للمتاجرة 

٨١٬٨٠١-٦٨٬١٤٦٨١٬٨٠١-٦٨٬١٤٦الدینأدوات فيثماراتاست- 

٩٥٬٥٢٢-١٢٦٬٨٠٨٩٥٬٥٢٢-١٢٦٬٨٠٨الملكیةحقوقأدوات فيثماراتاست- 

١٧٧٬٣٢٣-١٩٤٬٩٥٤١٧٧٬٣٢٣-١٩٤٬٩٥٤

ثمارات في أدوات الدین مصنفةاست
ة المطفأبالتكلفة  

 *٢٬٤٥٩٬٥٤٦١٦٬٣٣٤٬٤٦٧١٨٬٧٩٤٬٠١٣٢٬٩٢٤٬٢٥٧١٦٬٣٣٣٬٢١٦١٩٬٢٥٧٬٤٧٣ذات معدل ثابت
 (١٣٬٨٦٣)-(١٣٬٨٦٣)(١٣٬٦٦٠)-(١٣٬٦٦٠)** القیمة انخفاض مخصص

٢٬٤٤٥٬٨٨٦١٦٬٣٣٤٬٤٦٧١٨٬٧٨٠٬٣٥٣٢٬٩١٠٬٣٩٤١٦٬٣٣٣٬٢١٦١٩٬٢٤٣٬٦١٠

ثمارات في أدوات حقوق ملكیة  است
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق  

٩١٠٬٣٣٥٢٨٦٬٤٥٤١٬١٩٦٬٧٨٩٩٣١٬٤٧٣٢٨٢٬١٣٧١٬٢١٣٬٦١٠الملكیة 

٣٬٥٥١٬١٧٥١٦٬٦٢٠٬٩٢١٢٠٬١٧٢٬٠٩٦٤٬٠١٩٬١٩٠١٦٬٦١٥٬٣٥٣٢٠٬٦٣٤٬٥٤٣مستحقة أرباح داتایرا
١٤٧٬٢٦٧١٦٥٬٠٧٧

٢٠٬٣١٩٬٣٦٣٢٠٬٧٩٩٬٦٢٠

ثمارات في األوراق المالیة السیادیة. وتشمل ھذه  ستالمصنفة بالتكلفة المطفأة بسعر ثابت تمثل االالمدرجةثمارات في أدوات الدین غیر  ست* اال
ملیون٢٠٢١:٣٬١٣٨٫٢دیسمبر ٣١(ملیون لایر قطري ٣٬١٣٩٫٥ثمارات محفظة السندات السیادیة المستحوذ علیھا والتي بلغت قیمتھا ستاال

اإلسالمیةالشریعة مع متوافقة مماثلة سیادیةأداة إلى التحویلدوناالستحقاق تاریخ حتىبھا االحتفاظ یتم التيو عند دمج األعمال، )لایر قطري
. للبنكالشرعیة الھیئة أقرتھلما وفًقا

.  ) ج( ٤اإلیضاح رقم راجع ،بالنسبة لتعرض مخصص إنخفاض القیمة* *

٧٬٧٧٥٫٩:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(قطري لایرلیونم ٥٬١٣٤٫٨مبلغ الشراءإعادة إتفاقیات بموجب المرھونة الدین دوات ألالدفتریةالقیمة بلغت 
).  قطريلایر ملیون
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  
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٢١

تتمة - مالیةثمارات است.١٠
:كالتاليثماراتستلالالقیمة العادلة  إحتیاطيالتغیر التراكمي فيیعرض 

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مدققة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري 

(٢٤٬٦٢١)(٢٧٬٠٩٨)ینایر ١الرصید في 
(١٣٬١٠٣)(٣٣٬٩٨٨)صافي التغیر في القیمة العادلة 

٩٬٥٦٨-المحول إلى بیان الدخل الموحد من انخفاض القیمة 
(٣٣٬٩٨٨)(٣٬٥٣٥)

١٬٠٥٨-الزمیلة للشركة العادلةالقیمةفيالتغیراتمن حصة
(٢٧٬٠٩٨)(٦١٬٠٨٦)السنة/ الفترةنھایةفيالرصید 

مشتركة مشاریعوثمارات في شركات زمیلةاست.١١
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 

٦٢٬٥٥٧٨٣٬٥٣٥ینایر ١الرصید في 
(٥٬٨٤١)٣٨٨نتائج  الحصة من 

١٬٠٥٨-مشتركة مشاریعالعادلة لشركات زمیلة وحصة من التغیرات في القیمة 
(١٦٬١٩٥)-انخفاض القیمة 

٦٢٬٩٤٥٦٢٬٥٥٧السنة/ الفترةنھایةفيالرصید 

بنوكإلىمستحقةمبالغ.١٢
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 

٣٦٤٬٣٨٥١٬١٣٠٬٢٥٧دائنة* مرابحة سلع 
٤٬٧٠٠٬٠٠٠٦٬٤٥٠٬٠٠٠مستحق إلى مصرف قطر المركزي* 

١٣٬١٤٦٬٧٧٨٩٬١٧٤٬٦٠٢وكالة دائنة 
٤٠٤٢٨٢مستحقة أرباح  

١٨٬٢١١٬٥٦٧١٦٬٧٥٥٬١٤١

ملیون لایر قطري). ٧٬٧٧٥٫٩: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري ( ٥٬١٣٤٫٨ھذا المبلغ إتفاقیات إعادة شراء بقیمة یشمل*
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٢٢

المقیدةغیراالستثمارحسابات أصحاب حقوق.١٣
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 

٦٤٬٥٩٣٬٢٠٢٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣(أ) الربحالحصة من قبل  المقیدةغیراالستثمارحساباترصید أصحاب 
أل للتوزیع  القابلة  للفترة المقیدة غیر االستثمار حسابات صحاب  األرباح 

٣٠٢٬٣٢٦١٬١٢٣٬٦٠٧*(ب)
الموزعة األرباحبعد خصم السابقالعامأرباح ا متضمنالدفع مستحقربح
(٥٧٥٬٤٥٥)١٦٣٬٨٣٠الفترة خالل

٤٦٦٬١٥٦٥٤٨٬١٥٢المقیدة غیراالستثمارحساباتربح مستحق الدفع ألصحاب صافي  
٥٣٢٥٣٢حصة في إحتیاطي القیمة العادلة  

٦٥٬٠٥٩٬٨٩٠٧١٬٢٢٥٬٤٠٧المقیدةغیراالستثمارحسابات حقوق أصحاب  إجمالي 

قبل توزیع الربحالمقیدةغیراالستثمار حساباترصید أصحاب (أ)  

٧٬٤٨٧٬٥٣٥٥٬٩٧٢٬٠٧٦حسابات توفیر 
١٬٣٦٧٬٨٩٩٢٬٤٥٦٬٢٩٥الطلب حسابات تحت 
٥٥٬٧٣٧٬٧٦٨٦٢٬٢٤٨٬٣٥٢حسابات ألجل

٦٤٬٥٩٣٬٢٠٢٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣اإلجمالي

أشھر المنتھیة فى الثالثةلفترة 

للفترة المقیدةغیراالستثمارحسابات أصحاب أرباح  (ب) 
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس ٣١

٢٠٢١
(مراجعة) (مراجعة)

ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

١٩٬٢٦٧١٩٬٠٨٥حسابات توفیر 
٨٩٢٩٢٥حسابات تحت الطلب 

٤١٬٤٣٢١٤٬٨٠٢واحد  شھر –حسابات ألجل 
٦١٬٤٨٦٤٣٬٣٣٥شھور ٣–حسابات ألجل 
١٤٬٠٥٤١٨٬٨٧٦شھور ٦–حسابات ألجل 
٢٣٩٠شھور ٩–حسابات ألجل 
١٦٢٬٢١٠١٢٣٬٧٦٥شھور ١٢–حسابات ألجل 
١٬٨٠٨٢٬٠١٠سنتین –حسابات ألجل 
١٬١٧٥٣٬٧٣٧سنوات ٤–حسابات ألجل 

٣٠٢٬٣٢٦٢٢٦٬٩٢٥*اإلجمالي

غیر ومنالعام،نھایةفيالمالكین ومساھمة كمضاربالمجموعةحصةتحدیدسیتمولكنثمار،ستاالات حسابباصح أعلىالعائدصافي یمثل*  
. للتوزیعالقابلالربحمبلغتغیر یأن متوقع ال
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٢٣

الملكیة حقوق .١٤
رأس المال (أ)

سھم عادیةأ
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

٥٢٣٬٤١٠٥٢٣٬٤١٠)  باأللف سھم(صدر المُ 

لایر  ١٠بقیمة اسمیة  سھم عادي)الف ٥٢٣٫٤١٠:  ٢٠٢١دیسمبر٣١(ألف سھم عادي٥٢٣٫٤١٠للبنك ھو  رأس المال المصرح بھ  إن  
ألف سھم عادي) من رأس المال المصرح بھ  ٢٠٢١:٥٢٣٬٤١٠دیسمبر  ٣١ألف سھم عادي (٥٢٣٫٤١٠قطري لكل سھم. تم إصدار عدد  

والمدفوع بالكامل.  

حتیاطي قانوني إ(ب)
منسوب  صافي الربح المن ٪١٠تحویل جب، یوعقد التأسیس والنظام األساسى للبنك٢٠١٢لعام ١٣رقم لقانون مصرف قطر المركزي  وفقاً 

حتیاطي غیر متاح للتوزیع  ھذا اإلرصید ن إمن رأس المال المدفوع.  ٪ ١٠٠االحتیاطي القانوني یعادلحتیاطي حتى لمالكي البنك للسنة إلى اإل
حتیاطي القانوني عالوة  اإلیتضمن  موافقة مصرف قطر المركزي.  شریطة  والقطريةالشركات التجاریإال في الحاالت التي حددھا قانون  

وفقاً  أسھم  إصدار  القطري. اإلصدار المستلمة عن  التجاریة  الشركات  القانوني االحتیاطيرصیدبلغ،٢٠٢١دیسمبر٣١فيكمالقانون 
بتحویل یقومالبنكأن حیث٢٠٢٢مارس ٣١في المنتھیة أشھر الثالثةلفترةإضافيتحویلأيإجراءیتملم.  قطريلایرملیون ٤٬٤٤٩٫٨

السنة.  نھایةللسنة الحالیة في المطلوبالمبلغ

حتیاطي مخاطر إ)ج(
وفقاُ للوائح مصرف قطر المركزي یجب تكوین إحتیاطي مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة عن كل من موجودات التمویل بالقطاعین الخاص  

بعاد المخصصات  استداخل وخارج قطر بعد  المجموعة من إجمالي مخاطر القطاع الخاص التي تمنحھا  ٪ ٢٫٥حد أدنى بنسبة  والعام مع اشتراط  
لمعلق. إن التمویل المقدم لـ/أو مضمون من جانب وزارة المالیة، دولة قطر، والتمویل مقابل ضمانات نقدیة مستبعد من إجمالي  المحددة والربح ا
األدنى الحد مع توافقھو ما یوقطري لایر ملیون ١٬٣٣٨٫٧، كان رصید احتیاطي المخاطر بمبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  التمویل المباشر.  

مارس ٣١في المنتھیةأشھرالثالثةلفترةإضافیة مبالغ أیةتحویلیتملم.المركزي قطرمصرفلوائحفياعلیھالمنصوص المتطلباتمن
. السنةنھایةفي للسنة الحالیة المطلوبالمبلغبتحویلالبنكیقومحیث٢٠٢٢

ى أخراتحتیاطیإ)د(
من شركات زمیلة غیر متاح للتوزیع إال فى حدود توزیعات  ،وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي المعترف بھ من حصة الربح  فإن اإلیراد 

ذلكعلىعالوة ة. ــ إلى حساب إحتیاطي منفصل في حقوق الملكیاویجب تحویلھ مشتركة ال مشاریع ال األرباح المستلمة من الشركات الزمیلة و
خسائر أي من المجموعة لحمایة المدورة األرباح من طارئ كاحتیاطي اإلدارة مجلس توصیة على بناءً مبلغ أي تجنیب للمجموعة یمكن ،

ملیون لایر قطري.  ٧٣٫٣بلغ رصید اإلحتیاطیات اآلخرى ما قیمتھ ،٢٠٢١دیسمبر ٣١في كما .متوقعةغیرأحداثأيمن تنشأ قدمستقبلیة
في  للسنة الحالیة  یث یقوم البنك بتحویل المبلغ المطلوب  ح،٢٠٢٢مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثةلم یتم تحویل أیة مبالغ إضافیة لفترة  

نھایة السنة. 
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٢٤

تتمة -حقوق الملكیة .١٤

أسھم الخزینة)ھـ(
الخزینة مطروحة من حقوق  عرض أسھم  تلایر قطري للسھم.  ١٠البالغة  ذات القیمة اإلسمیة  دخان  تمثل أسھم الخزینة األسھم العادیة لبنك  

الملكیة. 

توزیعات األرباح ) و(
) من  ٪١٠:  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١( ٪١٤بنسبة ٢٠٢١لعام نقدیةأرباح توزیع ٢٠٢٢مارس ٩جتماعھ المنعقد بتاریخ إدارة في  اإلقترح مجلس  إ

ملیون لایر  ٥٢٠:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١سھم (كل  لایر قطري ل ١٫٤٠ملیون لایر قطري بواقع  ٧٢٧بمبلغ إجمالي قدره  رأس المال المدفوع و
جتماعھا السنوي إالجمعیة العمومیة لمساھمي البنك في  من قبل  الحقا ى ھذه التوصیة  الموافقة عل تتم قد  ) وسھملكل لایر قطري  ١قطري بواقع  

. ٢٠٢٢أبریل  ١٠بتاریخ عقد انالذي 

والتعھدات المطلوبات المحتملة .١٥
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 
المطلوبات المحتملة)      ١(

١٥٬٦٠٢٬٩٢٤١٧٬١١١٬٤١٣مستخدمة تسھیالت ائتمانیة غیر  
١٨٬٩٧٠٬١٢٦١٨٬٤٥١٬٩١٩خطابات ضمان 
٢٬١٤٥٬٩٥٩٢٬٢٣٣٬٩٢٤خطابات إعتماد 

٣٦٬٧١٩٬٠٠٩٣٧٬٧٩٧٬٢٥٦
التعھدات)      ٢(

٢٬٤٧٩٬٣٧١٢٬٤٨١٬٤٢٧عقود تبادل أسعار الربح 
٨٣٦٬١٢٣٨٦٥٬٣٦٢خیارات  

١٧٬٨٠١٬٩١٥١٨٬٠٥٤٬١٨٣وعد- أدوات إدارة مخاطر أخرى
٢١٬١١٧٬٤٠٩٢١٬٤٠٠٬٩٧٢

خدمة  تسھیالت غیر مست
لتزامات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا فإن  إل . بما أن ائتمان متجددإلتزامات تعاقدیة لمنح تمویالت و وإئتمان  إللتزامات بتقدیم ااإلتمثل  

إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

عتماد إضمان وخطاباتخطابات
وخطابات االعتماد  خطابات الضمانعمالء عند وقوع حدث محدد. البالدفع بالنیابة عن المجموعةإن خطابات الضمان وخطابات االعتماد تلزم 

تحمل مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا التمویالت. 

لتزامات اإلیجارإ
بموجب عقود إیجار تشغیلي. عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء تستحق الدفع  المقرات المكتبیة  عددا من الفروع والمجموعةتستأجر  
كما یلي: 

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مدققة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري 

٦٫٥٠٨٥٫٦٤٧أقل من سنة خالل 
٢٫٩٥٥٢٫٩٥٢سنوات  ٥أكثر من سنة وأقل من خالل 
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ملموسةغیرموجودات . ١٦
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
(مدققة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 
ملموسة الموجودات غیر الالشھرة و

٤٤٣٬٠٦٠٤٤٣٬٠٦٠شھرة ال
٤١٨٬٥٩٤٤٣٣٬٢٨١عالقات العمالء 

١١٠٬٩١٢١١٥٬٨٤١الودائع األساسیة  
٩٧٢٬٥٦٦٩٩٢٬١٨٢

الشھرة تضمن تالتيللنقد المدره الوحدةقیمة انخفاض فحص 
حواذ، على كل وحدة من الوحدات المدره للنقد  ستلغرض فحص انخفاض القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة من تجمیع األعمال، منذ تاریخ اال

مراقبة یتم حیث المجموعة داخل مستوى أدنى تمثل والتي للمجموعة، تابعة شركات كونھا للمجموعة، والتي یتوقع أن تستفید من تجمیع األنشطة،  
)  د (٢مراجعة االیضاح  یرجى للمزید  و،  العامنھایة يفللوحدة المدره للنقد  القیمة انخفاضاختبار إجراءسیتم.  الداخلیة اإلدارة ألغراضالشھرة

القیمة. إنخفاضیتم االعتراف بخسائر الدفتریة،قیمتھامن أقل للوحدة المدره للنقد سترداداللالقابلة القیمةتكونعندما . )٢(

العائد األساسي والمخفف للسھم .١٧
المنسوب إلى مالكي البنك على متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة المصدرة خالل الفترة: تحتسب عائدات السھم بقسمة صافي ربح الفترة  

مارس ٣١فيالمنتھیةأشھرالثالثةلفترة
٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري 

٣٩٢٬١٤١٢٦٦٬٦٧٣البنكملكیةحقوقحاملي إلىالمنسوب الفترة ربحصافي  
-(١٧٬٩٨٠)القائمة العادیةلألسھم المرجح العددمتوسط
٣٧٤٬١٦١٢٦٦٬٦٧٣إضافي مالكرأس مؤھل للصكوكالعائد الربح:  یخصم
٥١٩٬٥٧٥٥١٩٬٥٧٥العائد للسھم لحسابالربح صافي

٠٫٧٢٠٫٥١العائد األساسي والمخفف للسھم (باللایر القطري)

٥٢٣٬٤١٠٥٢٣٬٤١٠الفترة   متوسط العدد المرجح لألسھم في أول  
(٣٬٨٣٥)(٣٬٨٣٥)خزینة أسھمیخصم:  

٥١٩٬٥٧٥٥١٩٬٥٧٥مارس  ٣١متوسط العدد المرجح لألسھم في  

. للسھماألساسیةالعائدات تساويللسھمالمخففةالعائداتفإن لكلذ و. الفترةخالل وقتأي في قائمة مخففةمحتملة أسھم ھناك تكن لم)١(

األطراف ذات العالقة .١٨
ھام على الطرف اآلخر في اتخاذ  تأثیرتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة  

المساھمین كبارو المجموعة تمارس علیھا  التي  الھامة والكیانات كبار المساھمین  القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة  
. لمجموعةلوأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  نفوذا ھاما 



ش.م.خ.ق.دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٢٦

تتمة -األطراف ذات العالقة.  ١٨

: كالتاليمعامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  عرض ت

(مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١
أخرىاإلدارةمجلسالشركات الزمیلة
قطري لایرألفقطري لایرألفألف لایر قطري 

: موجوداتال
-٦٬٢٤٠٬١٢٨-عمالء لل موجودات تمویل  

: مطلوباتال
٦٤١٬٦٥٦١٬٥٢١٬٦٦٠٣٬٦٨٠٬٠٠٣عمالء الودائع 
: العمومیةالمیزانیةخارج البنود

-١٦٬٧٥١٣٧٩٬٦٨٩الممولة غیر االئتمان تسھیالت 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١
أخرى دارة اإلمجلس الشركات الزمیلة 
قطري لایر ألفقطري لایر ألفألف لایر قطري 

موجودات: ال
-٥٬٤٦٤٬٣٦٠-عمالء لل موجودات تمویل  

مطلوبات: ال
٥٦٧٬٤٦٦١٬٣٣٣٬٦٥٥٣٬٧٤٢٬٢١٢عمالء الودائع 

البنود خارج المیزانیة العمومیة: 
-١٦٬٨٦٦٣٧٦٬٩٩١الممولة غیراالئتمانتسھیالت

المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة
خالل السنة: المجموعة فیما یلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائھم المباشرین مع 

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مدققة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري 

٩٬٧٥١٨٬٩٤٦اإلدارة موظفي كبار تمویل

أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 
مارس ٣١

٢٠٢٢
مارس ٣١

٢٠٢١
(مراجعة) (مراجعة)

قطري لایرألفألف لایر قطري 

: اإلدارةموظفي كبار مكافآت 
١٧٬٣٧٣١٦٬٦٦٠لموظفین ل األجل قصیرة منافعال

١٬٣٣٠١٬٢٦٢نھایة الخدمة للموظفین  مكافآت 
١٨٬٧٠٣١٧٬٩٢٢



ش.م.خ.ق.دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٢٧

النقد وما في حكمھ .١٩
ة ثالثحقاق أقل مناستمن األرصدة التالیة بتواریخ  حكمھفيوما النقدكونیت،الموحدالمختصر المرحليبیان التدفقات النقدیة إعدادلغرض
أشھر: 

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مدققة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري 

حساب اإلحتیاطي المقید  ثناء استنقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي (ب
٤٬٠٥٢٬٠٤٣٣٬٨٦٣٬٤١١لدى مصرف قطر المركزي) 

٢٬١٠٩٬٩٠٥٥٬٤٣٩٬٩٢٤بنوك من مبالغ مستحقة

٦٬١٦١٬٩٤٨٩٬٣٠٣٬٣٣٥

أرقام المقارنة .٢٠
إن إعادة  .عرض البیانات المالیة للفترة الحالیةطریقة  الضرورة لتكون متناسقة مع  حیثما اقتضت  بعض أرقام المقارنة تمت إعادة تصنیفھا  

المقارنة./ لسنة فترةل لمجموعةلالموحدةالملكیة حقوق أوالموحد الربحالتصنیف ھذه لم تؤثر على  

إضافي كرأسمالمؤھلةصكوك.  ٢١
دوالر ملیون٥٠٠مبلغ  ب ىاألول الفئة منإضافي مال كرأس مؤھلةثانویةمضمونةغیر دائمة صكوًكا المجموعة أصدرت ،٢٠٢١یولیو في

علیھ متفقمتوقع ربح بمعدلسنوًیا دفعھا ویتم تراكمیة،غیر ھاأرباح وتوزیعات ، مضمونةغیر الصكوك.  لندنبورصة في مدرجة و أمریكي 
المطالبة الصكوكلحامليیحقوالالصكوكھذهعلىربحتوزیععدمللمجموعةیحق.  دخان بنكلتقدیروفًقاتوزیعھاویتم،٪٣٫٩٥٠قدره  
وقد محدد،  استحقاقتاریخ للصكوكلیس . المصدرة الصكوكاتفاقیةلشروطوفًقاتعیینإعادة تاریخلھ المطبقالربحمعدل . الصكوك بأرباح

.  ملكیة كحقوقتصنیفھا تم

نسبة كفایة رأس المال .٢٢
إن الحد األدنى للمجموعة فیما  .) ٣(بحساب النسب المذكورة أعاله وفًقا لتعلیمات بازل  المجموعةللوائح مصرف قطر المركزي، قامت  وفًقا

التنظیمیة للمصرف، بما في ذلك المصدات الرأسمالیة التحوطیة ومصدات البنوك ذات األھمیة النظامیة المحلیة المعمول بھا ھو  التعلیماتیخص  
. ٢٠٢٢لعام ٪١٥٫٠

بمتطلبات رأس المال  والمنشآت الفردیة التابعة لھا المجموعة. التزمت المجموعةیلخص الجدول أدناه تكوین رأس المال التنظیمي السائد ونسب 
: المفروضة من الخارج والتي تخضع لھا

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

(مدققة) (مراجعة)
قطري لایرألفألف لایر قطري 

١١٠٬٤٣١٬٧٦١١٠٬٤٤٦٬١٣٣حقوق الملكیة العادیة شریحة رأس المال المستوى 
١١٬٨٢٠٬٧٥٠١٬٨٢٠٬٧٥٠شریحة رأس المال اإلضافیة المستوى 
٢٨٠٣٬٦٤٤٧٨٩٬٧٠٥شریحة رأس المال اإلضافیة المستوى 

١٣٬٠٥٦٬١٥٥١٣٬٠٥٦٬٥٨٨إجمالي رأس المال المؤھل 
٧١٬١٧٧٬٩٩٣٧٠٬٩٨٥٬٣٢٥إجمالي الموجودات المرجحة بحسب المخاطر 

٪١٤٫٧٪١١٤٫٧الملكیة العادیة شریحة المستوى  نسبة كفایة رأس المال لحقوق 

٪١٧٫٣٪١١٧٫٢نسبة كفایة رأس المال شریحة المستوى  
٪١٨٫٤٪١٨٫٣إجمالي نسبة كفایة رأس المال 



ش.م.خ.ق.دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٢٨

١٩-كوفیدتأثیر جائحة .٢٣
األنشطة التجاریة واالقتصادیة وألقى بظالل من عدم الیقین  في العدید من المناطق الجغرافیة حول العالم إلى توقف  ١٩-أدى تفشي جائحة كوفید

یع أنحاء  حول البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر داعمة مختلفة في جم
لمواجھة اآلثار السلبیة المحتملة لھذا الوباء.  العالم 

في نھایة فترة إعداد التقریر، شھدت أسعار  نسبًیا على أسعار النفط. وكما معتمدةداخل اقتصادات  المجموعةذلك، تتركز عملیات باإلضافة إلى  
عن كثب آخر تطورات األوضاع، وقد قامت بتفعیل خطة استمراریة األعمال وممارسات إدارة  المجموعة النفط تقلبات غیر مسبوقة. تراقب  

وتخفیف تأثیره على عملیاتھا وأدائھا المالي.  ١٩-إدارة أي تعطل محتمل لألنشطة نتیجة لتفشي وباء كوفیدالمخاطر األخرى بھدف 
)،  FASفي ضوء التوجیھات المتاحة من مصرف قطر المركزي ومعاییر المحاسبة المالیة (١٩-أجرى البنك تقییًما ألثر انتشار جائحة كوفید

، ٢٠٢٢مارس ٣١فيالمنتھیةفترة  للفي منھجیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتقدیرات وأحكام التقییم كما في ووالتي أسفرت عن التغییرات التالیة  
:  ٢٠٢١دیسمبر٣١في المنتھیة وللسنة فيكما المستخدمة التقییموأحكاموتقدیراتالمتوقعةیة االئتمانخسارة المنھجیةمع تتوافقوالتي 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة  )  ١(
مدى معقولیة المعلومات التطلعیة واألوزان المرجحة باالحتماالت:أ)
المدخالت تحدیث المجموعة من تطلبت قد النفطأسعار وتقلبات١٩-كوفیدجائحة عن الناجمة الیقینعدم وحاالت المتوقعةاالئتمانیة الخسائرإن

مجموعة على بناءً المتوقعة االئتمانیة الخسائر تقدیر تم .  ٢٠٢٢مارس ٣١فيكما المتوقعة االئتمانیة الخسائر لتحدیدالمستخدمةواالفتراضات 
للتقلبات تأثیرأعلى االعتبارفيالمجموعة  أخذتوقداألوضاع،فيالمتسارعالتطورحدوثتاریخفي كماالمتوقعةاالقتصادیةالظروفمن
وقد .  المتوقعة االئتمانیةالخسائرلتحدیداالقتصادیة السیناریوھاتوقوعواحتمالیةخطورةمدى تبیانعندالمستقبلیةالكلياالقتصاد عواملفي
. السیناریوھات لتلكالمخصصةالصلةذات المرجحةواألوزان السیناریوبناءطرقفي التعدیلخاللمن التقلبات ھذهتطبیقتم

مؤشر النموذجھذایستخدم.  PiT PDمصطلحبنیةإلىTTC PDsلتحویلالعاملأحادي Vasicek Mertonعاملنموذجنشرتم
الوقت في المتوقعة االحتمالیةتوقع ھوالنموذجناتج.  المختلفة بالمحافظالصلة ذاتالتطلعیة الكلي االقتصادمتغیراتلدمجالكلي االقتصاد
وحجم ٪) التغییر(اإلجمالي المحلي الناتجاعتبار تم،٢٠٢٢مارس ٣١مناعتباًرا.  للبنكاالئتمانلمحفظةالسداد عنالتخلف لحاالتالمناسب
الصلة ذاتالكلیةاالقتصادیةالمتغیراتمن)  المحليالناتجإجماليمنمئویةكنسبة( العامالحكومياإلنفاقوإجمالي)  %التغییر(السلعصادرات
المتغیرات ھذه علىالحصول تم ٪).  التغییر( المحليالناتجوإجمالي ٪)  التغییر( التضخماستخدامتم، التجزئةلمحفظةبالنسبة .  الشركةلمحفظة 
على ٢٠٢٣و٢٠٢٢لعام٢٫٦٣و٣٫٩٦ھو٪)  التغیر(اإلجماليالمحليالناتج)  ١):  العالمياالقتصادآفاق(الدوليالنقدصندوقمنلقطر

الحكومي اإلنفاقإجمالي)  ٣؛ التواليعلى ٢٠٢٣و٢٠٢٢لعام ١٫٧٩و١٫٥١ھو )  للتغیر المئویة النسبة ( السلعصادراتحجم)  ٢.  لتواليا
و ٣٫١٨ھو٪) التغیر( التضخم) ٤؛التوالي على٢٠٢٣و٢٠٢٢لعام ٢٨٫٢٥و٣٠٫٧٦ھو) اإلجماليالمحلي الناتجمن مئویةكنسبة( العام
مؤشر إلنشاء) الرئیسیةالمكوناتتحلیل(إحصائًیاالمتعددة الكلیةاالقتصادیة المتغیرات ھذه دمجتم .  التوالي على٢٠٢٣و ٢٠٢٢لعام ٢٫٣٩
السلبي الجانب،األساس خط ؛سیناریوھاتلثالثة لالحتمالیة مرجحرقم أنھا على المتوقعةاالئتمانیة الخسائر حساب تم .  واحد كلي اقتصاد 
سلبیة سیناریوھات أي تقییمإعادة سیتماألوضاع،بالمتسارع التطورظلفي .  التوالي علىأوزان ٪  ١٠و ٪  ٢٥،٪  ٦٥بنسبة والمحسن الشدید
تفشي بالصلةذات بالتأثیراتخاًصا اھتماًما المجموعة  أولتفقدأعاله،االفتراضات إلىباإلضافة.  المواتیةغیرالظروفمراراستحال في

للتعرض القیمةانخفاض مؤشرات وتقییم)  SICR(االئتمان مخاطرفي الكبیرة الزیادةتحدیدعند والكمیة النوعیةالعوامل على ١٩-كوفیدجائحة
. تأثرھاالمحتملبالقطاعات

): SICRكبیرة في مخاطر االئتمان (الزیادة التحدید ب)
، بما قد یشیر إلى وجود  القطاعات المتضررةلبعض السداد بتأخیر المجموعة قامت، ٢٠٢٢مارس ٣١وحتى ١٩-كوفیدجائحة منذ بدایة انتشار 

أن تمدید إعفاءات السداد ھذه ال تشیر إلى وجود زیادة كبیرة في مخاطر  المجموعة ). ومع ذلك، تعتقد  SICRزیادة كبیرة في مخاطر االئتمان ( 
قترضین  االئتمان بما یستدعي إعادة تعیین المراحل ألغراض حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، حیث أن ھذه االعفاءات یتم تقدیمھا لمساعدة الم

من  المجموعةئناف الدفع بانتظام. ال تتوفر في الوقت الحالي معلومات كافیة تمّكن  استومن ثم  ١٩-كوفیدعلى تخطي تداعیات تفشي جائحة  
.  لباقي فترة التسھیلوالتغیر في مخاطر االئتمان  قصیرة المدى للمقترضینالتفریق بشكل فردي بین معوقات السیولة

سداد، مع األخذ في االعتبار السبب األساسي وراء أیة صعوبات  في تقییم المقترضین بحسب المؤشرات األخرى الحتمالیة تأخر الالمجموعةتستمر  
طویلة المدى. أنھا لجائحة أو ل مالیة واحتمال ما إذا كانت ھذه الصعوبات مؤقتة نتیجة 

تقدیرات وأحكام التقییم)  ٢(
المبالغ المسجلة للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة  أیضًا بدراسة التداعیات المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة على تحدید  المجموعةقامت  

لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة أو الملحوظة. وبرغم ذلك، ال تزال التقلبات السوقیة قائمة وتبقى المبالغ المسجلة  تبر أفضل تقییم  والتي تع
حساسة للتقلبات بالسوق.

المعالجة المحاسبیة لموجودات التمویل المعدلة )٣(
تم تقییم األثر المحاسبي  . لقطاعات المتضررةا لبعضالسداد بتأخیرالمجموعة  قامت،  ١٩-كوفیدفي ظل الظروف االقتصادیة نتیجة لتفشي جائحة  

وتمت معالجتھ وفقا لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة  ١٩-كوفیدلتمدید التسھیالت االئتمانیة لمرة واحدة نتیجة لتفشي  
)AAOIFI) في بیان مجلس المحاسبة (AAB ١٩-كوفید"اآلثار المحاسبیة لجائحة  ١/٢٠٢١) رقم  ."

المعالجة المحاسبیة لتسھیالت إعادة الشراء (الریبو) ذات العائد الصفري  )٤(
رباح المستحقة وتقدیم تسھیالت جدیدة للقطاعات المتضررة بأرباح مخفضة.  األ و نوالدأصلأقساطالبنوك بتأجیل المركزيقطر مصرفحفز 

لدعم قطردولةحكومةمنضماناتإلى باإلضافة،الشراء (ریبو) بدون تكلفةتم تقدیم الدعم لجمیع البنوك المحلیة من خالل تسھیالت إعادة  
. ٢٠٢٢مارس ٣١في المنتھیةللفترة . لم یكن العائد الناتج عن تسھیالت إعادة الشراء ذات العائد الصفري جوھریًا المتضررةالقطاعات



ش.م.خ.ق.دخانبنك 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

٢٠٢١مارس ٣١المنتھیة في اشھرالثالثةولفترةفي كما

٢٩

اإلدارة  قیدموجودات .٢٤
ثمار  ستثمار، وفقاً لشروط وأحكام اتفاق االستوالتي تفترض مسؤولیات إدارة االالمجموعةاإلدارة الصنادیق الخاصة بعمالء  قیدتمثل الموجودات  

أرباح أو خسائر  ، وبالتالي فإن  وصًیاأو وكیالً بصفتھا بالنیابة عن العمالء  المجموعة ثمارھا من  استالموقع مع العمالء. تلك الصنادیق التي تم  
ویتم دفعھا مباشرة إلى العمالء بعد خصم حصة  الموحدةالمختصرةالمرحلیةثمار في تلك الصنادیق ال یتم اإلعتراف بھا في البیانات المالیة  ستاال

٣٫٩: ٢٠٢١دیسمبر٣١(قطريلایرملیار٤٫٠الموجوداتھذهإجماليبلغ،٢٠٢٢مارس ٣١فيكماأو الرسوم المتفق علیھا.المجموعة
)  قطريلایرملیون٢٬٨٧٠٫٣:  ٢٠٢١دیسمبر٣١(قطريلایرملیون٣٬٠٦٠٫٢فقط،الموجوداتھذهبینمن،ذلكومع).  قطريلایرملیار

. االحتفاظ بھ بصفة وصي تم ی
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