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هذا المستند هو نشرة اإلدراج )“النشرة”( الخاصة ببنك دخان ش.م.خ.ق. )“البنك”(، وقد تم إعدادها 
بالتوافق مع نظام طرح وإدراج األوراق المالية في األسواق المالية )“قواعد اإلدراج”( الصادر عن هيئة قطر 

لألسواق المالية. 

تم التقّدم بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر )“البورصة”( لإلدراج المباشر ألسهم البنك 
)“األسهم”( من أجل تداولها في بورصة قطر )“اإلدراج”(. من المتوقع أن يدخل اإلدراج حيز التنفيذ وأن 

تبدأ تعامالت التداول العادية في األسهم في أو عند تاريخ 21 فبراير 2023. 

بنك دخان ش.م.خ.ق.
)شركة مساهمة خاصة قطرية قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية، تأسست بموجب قانون 

الشركات التجارية القطري الصادر بموجب القانون رقم )11( لسنة 2015 )“قانون الشركات”(، تحت السجل 
التجاري رقم 38012(

إدراج 5,234,100,000 سهم 
بسعر 4.35 للسهم الواحد

يتضمن سعر اإلدراج للسهم الواحد قيمة إسمية تعادل ريال قطري واحد. 

تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة ش.م.خ.ق.، بموجب السجل التجاري رقم 38012، وبدأ 
أعماله في 1 فبراير 2009 كبنك إسالمي كامل الخدمات في قطر. أعاد البنك تغيير اسمه لـبنك دخان 
ش.م.خ.ق. في أكتوبر 2020. البنك هو شركة مساهمة خاصة قطرية قيد التحول إلى شركة مساهمة 
عامة قطرية. رأسمال البنك عند التحول سيكون 5,234,100,000 ريال قطري )خمسة مليار ومائتان 

وأربعة وثالثين مليون ومائة ألف ريال قطري( مقسم على 5,234,100,000 )خمسة مليار ومائتان وأربعة 
وثالثين مليون ومائة ألف( سهم بقيمة إسمية تبلغ 1.00 ريال قطري للسهم الواحد. 

هذه النشرة سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ اعتمادها من قبل هيئة قطر لألسواق المالية. 

 كيو أن بي كابيتال ذ.م.م. 
مستشار اإلدراج

مبنى بنك قطر الوطني، مشيرب قلب الدوحة
ص.ب. 1000 
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 3888 4496 974+
رقم الفاكس:3885 4496 974+ 

www.qnb.com :الموقع االلكتروني
info@qnbcapital.com :البريد االلكتروني

 كي أند إل جيتس إل إل بي 
مستشار قانوني دولي

 برج تورنيدو، الطابق 31، شارع الفندق، الخليج الغربي 
ص.ب. 26100
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 6100 4424 974+
رقم الفاكس: 6101 4424 974+

www.klgates.com :الموقع االلكتروني

 مكتب شرق للمحاماة
مستشار قانوني قطري

برج مكاتب الفردان، الطابق 22، الخليج الغربي 
ص.ب. 6997 
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 2444 4021 974+
رقم الفاكس: 9823 4412 974+

www.sharqlawfirm.com :الموقع االلكتروني
info@sharqlawfirm.com :البريد االلكتروني

 إرنست آند يونغ – فرع قطر
مدققون مستقلون

رقم ترخيص مدققو الحسابات من هيئة قطر لألسواق المالية: 120154
برج القصار، الطابق 24 
شارع مجلس التعاون،

عنيزة، الخليج الغربي
ص.ب. 164

الدوحة، قطر
رقم الهاتف: 4111 4457 974+

رقم الفاكس: 4649 4441 974+
www.ey.com/en_qa  :الموقع االلكتروني
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بيان إخالء مسؤولية هيئة قطر لألسواق المالية

ال تتحمل هيئة قطر لألسواق المالية أية مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة، وتعلن الهيئة صراحة عدم 
مسؤوليتها عن أية خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناًء على كل البيانات أو المعلومات الواردة في هذه النشرة أو البعض منها.

وتخلي الهيئة مسؤوليتها تجاه أي طرف بشأن التحليل الخاص بتقييم البنك وما يتضمنه من قيم تقديرية أو افتراضات استند إليها المقّيمون، كذلك أية 
نتائج تم التوصل إليها في ضوء تلك التقديرات واالفتراضات. وال تعطي الهيئة أية تأكيدات تتعلق بالنواحي الفنية للتحليل أو دراسة الجدوى االقتصادية 
والتجارية واالستثمارية للتقديرات واالفتراضات التي حددتها نتائج التحليل وقيمة اإلدراج، حيث يقتصر دور الهيئة على ضمان تطبيق نظام المدققين 

الخارجيين والمقيمين الماليين للكيانات المدرجة والكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة. 

بيان إخالء مسؤولية وزارة التجارة والصناعة

ال تتحمل وزارة التجارة والصناعة، بصفتها الجهة المنظمة للشركات التجارية في دولة قطر، أية مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات 
الواردة في هذه النشرة، وتعلن الوزارة صراحة بأنها ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة قد يتكبدها أي شخص يتخذ قرارات وفًقا لكافة البيانات سالفة 

الذكر أو بعضها. 

كما ال تتحمل وزارة التجارة والصناعة، بصفتها الجهة المنظمة للشركات التجارية في دولة قطر، أي مسؤولية تجاه أي طرف من األطراف فيما يتعلق 
بتحليل تقييم البنك بما في ذلك القيم أو االفتراضات المقدرة التي استند عليها المقّيمون في تقديراتهم، وكذلك أية نتائج تم التوصل إليها في ضوء تلك 

التقديرات واالفتراضات. وال تعطي الوزارة أية تأكيدات تتعلق بالنواحي الفنية للتحليل أو دراسة الجدوى االقتصادية والتجارية واالستثمارية للتقديرات 
واالفتراضات التي حددتها نتائج دراسة التحليل وقيمة اإلدراج، حيث يقتصر دور الوزارة على ضمان تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية رقم )11( لسنة 

2015 المعدل بالقانون رقم )8( لسنة 2021. 

بيان إخالء مسؤولية بورصة قطر

ال تتحمل بورصة قطر أية مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة، وتعلن بورصة قطر صراحًة عدم مسؤوليتها 
عن أية خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناًء على كل البيانات أو المعلومات الواردة في هذه النشرة أو البعض منها.  

وتخلي بورصة قطر مسؤوليتها تجاه أي طرف بشأن التحليل الخاص بتقييم البنك بما في ذلك القيم أو االفتراضات المقدرة التي استند عليها المقّيمون 
في تقديراتهم، وكذلك أية نتائج تم التوصل إليها في ضوء تلك التقديرات واالفتراضات. وال تعطي بورصة قطر أية تأكيدات تتعلق بالنواحي الفنية للتحليل أو 

دراسة الجدوى االقتصادية والتجارية واالستثمارية للتقديرات واالفتراضات التي حددتها نتائج دراسة التحليل وقيمة اإلدراج، حيث يقتصر دور بورصة قطر 
على ضمان إتمام التعامالت التي تتم على أسهم البنك بحسب قواعد بورصة قطر. 

بيان إخالء مسؤولية مصرف قطر المركزي

ال يتحمل مصرف قطر المركزي أية مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة، ويعلن المصرف صراحة عدم 
مسؤوليته عن أية خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناًء على كل البيانات أو المعلومات الواردة في هذه النشرة أو البعض منها.

ويخلي مصرف قطر المركزي مسؤوليته تجاه أي طرف بشأن التحليل الخاص بتقييم البنك بما في ذلك القيم أو االفتراضات المقدرة التي استند عليها 
المقّيمون في تقديراتهم، وكذلك أية نتائج تم التوصل إليها في ضوء تلك التقديرات واالفتراضات. وال يعطي المصرف أية تأكيدات تتعلق بالنواحي الفنية 

للتحليل أو دراسة الجدوى االقتصادية والتجارية واالستثمارية للتقديرات واالفتراضات التي حددتها نتائج دراسة التحليل وقيمة اإلدراج، حيث يقتصر دور 
المصرف على ضمان تطبيق قواعد وأنظمة مصرف قطر المركزي. 

إقرار بتحمل المسؤولية من قبل مستشار اإلدراج

يؤكد مستشار اإلدراج، على حد علمه استناًدا إلى المعلومات المقدمة من المؤسسين، وأعضاء مجلس اإلدارة المعينين في البنك )“المجلس”(، واإلدارة 
التنفيذية العليا، وبعد إجراء الفحص النافي للجهالة، أن المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في تاريخ هذه النشرة هي صحيحة وكاملة وال تتضمن معلومات 

مضللة أو منقوصة.

إقرار بتحمل المسؤولية

نحن، أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا، الذين ترد أسماؤنا وتواقيعنا أدناه، نتحمل المسؤولية بالتضامن والتكافل عن المعلومات والبيانات 
الواردة في هذه النشرة، ونعلن بأننا قد بذلنا العناية الواجبة للتأكد من أن المعلومات والبيانات التي تحتوي عليها هذه النشرة هي صحيحة، وواضحة، 

ومطابقة للحقيقة وال تغفل أية معلومات من شأنها أن تقلل من أهمية وشمولية وكفاية هذه المعلومات.



التوقيعاإلسم/ المنصب

 سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 السيد عبدالعزيز محمد حمد المانع
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة 

 سعادة الشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

 سعادة الشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

 السيد عبدالعزيز محمد السليطي
عضو مجلس اإلدارة

 الدكتور أحمد محمد يوسف المانع
عضو مجلس اإلدارة

 السيد أحمد عبد الرزاق أحمد الهاشمي
عضو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة بنك دخان ش.م.خ.ق.

التوقيعاإلسم

السيد أحمد هاشم  
الرئيس التنفيذي باإلنابة

اإلدارة التنفيذية العليا لبنك دخان ش.م.خ.ق.

v

يضم المجلس، في تاريخ صدور هذه النشرة، األعضاء الواردة أسماؤهم أعاله (تجدر اإلشارة بأن عضو مجلس اإلدارة ممثل الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 
استقال من منصبه وسيتم استبداله). 



vi

للحصول على معلومات حول المخاطر التي يجب على المستثمرين أخذها في االعتبار، يرجى النظر إلى تحليل المخاطر الوارد في هذه النشرة )“عوامل 
المخاطر”( في الصفحات من 36 إلى 69. 

تاريخ الموافقة على هذه النشرة 1 فبراير 2023 

بدء التداول في بورصة قطر21 فبراير 2023

مالحظة )1(

سوف تتوقف كل التعامالت في االسهم من ظهر اليوم السابق لتاريخ الجمعية العامة غير العادية حتى التاريخ أالسبق من تاريخ بدء التداول أو تاريخ الغاء 
عملية االدراج.

)قد تتغير هذه التواريخ الغير النهائية بحسب موافقة مجلس اإلدارة، وهيئة قطر لألسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة(

عوامل المخاطر

جدول التواريخ الرئيسية غير النهائية المتعلقة باإلدراج



إشعار هام 
أعدت هذه النشرة بهدف التقدم بطلب إلى الجهات الرقابية لإلدراج المباشر لألسهم في بورصة قطر، وال يوجد طرح عام لهذه األسهم من قبل البنك. إن 

المعلومات المتضمنة في هذه النشرة موّجهة إلى المستثمرين المحتملين لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق باالستثمار في األسهم أو 
عدم االستثمار فيها، وذلك بالتوافق مع األحكام والشروط الموضحة في هذه النشرة ووفقًا للمستندات التأسيسية. ال تتضمن هذه النشرة معلومات مضللة 

وال معلومات مادية تم حذفها عن قصد بغرض التأثير على قرارات المستثمرين المحتملين فيما يتعلق باستثمارهم في األسهم. 

يتعين على المستثمرين المحتملين االطالع على مضامين هذه النشرة بكل حرص وعناية )بما في ذلك عوامل المخاطر( قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار 
في األسهم، مع النظر في كافة الحقائق الموضحة فيها في ضوء اعتبارات االستثمار الخاصة بهم. كما يتعين على المستثمرين الحصول على مشورة مهنية 
مناسبة من قبل مستشار قانوني، ومستشار مالي مستقل، و/أو مستشار ضريبي  للحصول على مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية في حال لم يكونوا على 

دراية كافية بهذه النشرة )أو أي جزء منها(. 

ال تتحمل هيئة قطر لألسواق المالية أية مسؤولية عن محتوى هذه النشرة )أو أي ترجمة لها(، وال تقدم أي تعهدات بشأن دقتها أو اكتمالها ، كما تعلن الهيئة 
صراحة عدم مسؤوليتها عن أية خسارة قد تنشأ عن أي جزء من محتوى هذه النشرة )أو أي ترجمة لها( أو نتيجة االعتماد على محتوى هذه النشرة. 

قد يخضع توزيع هذه النشرة وإدراج األسهم، في بعض البلدان، إلى بعض القيود بموجب القانون أو قد يخضع لموافقات رقابية مسبقة. وال تشكل هذه 
النشرة عرًضا للبيع أو دعوة من المساهمين أو البنك أو مستشار اإلدراج أو نيابة عنهم لشراء أي من األسهم في أي بلد خارج دولة قطر أو من خالل أو في 
مركز قطر للمال. في حال تم توزيع هذه النشرة في أي والية قضائية بخالف دولة قطر، يكون هذا التوزيع خاضعًا للقيود بموجب القانون أو قد يخضع إلى 

موافقات رقابية مسبقة. وال يجوز توزيع هذه النشرة في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع غير قانوني أو يتم اعتباره على هذا النحو. ويطلب البنك، والمساهمين، 
ومستشار اإلدراج من األشخاص الذي تقع بحوزتهم هذه النشرة االطالع على كافة هذه القيود وااللتزام بها. وال تقع على عاتق البنك، والمساهمين، ومستشار 

اإلدراج أية مسؤولية قانونية عن أية مخالفة ألية قيود على البيع أو عرض بيع أو حث على شراء األسهم من قبل أي شخص، سواء كان مشترًيا محتماًل 
لألسهم بأية والية قضائية خارج دولة قطر أم لم يكن، وسواء تم تقديم هذا العرض أو الحّث شفهًيا أو كتابًيا أم ال، ويشمل ذلك البريد اإللكتروني.

لم يتم اتخاذ أي إجراء أو لن يتم اتخاذ أي إجراء في أي بلد آخر غير دولة قطر من شأنه أن يتيح الطرح العام لألسهم أو حيازة هذه النشرة أو توزيعها أو أي 
مادة إدراج أخرى في أي دولة أو والية قضائية أخرى غير دولة قطر، حيث ينبغي اتخاذ إجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، ال يجوز طرح األسهم أو بيعها، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، وال يجوز توزيع أو إصدار هذه النشرة أو أي مادة أو إعالن آخر يتعلق باألسهم في أي دولة أو والية قضائية باستثناء الظروف التي تؤدي 
إلى االمتثال ألية نظم ولوائح معمول بها في أي دولة أو والية قضائية. يلتزم ُمتلقي هذه النشرة باالطالع على أية قيود على توزيع هذه النشرة وإدراج األسهم 
وبيعها، بما في ذلك تلك الواردة في الفقرات أدناه. وقد يشكل أي تقاعس عن االمتثال لهذه القيود مخالفة لقوانين األوراق المالية الخاصة بأية والية قضائية. 

ال تشكل نشرة اإلدراج هذه عرًضا لشراء أسهم أي شخص في أية والية قضائية ال ُيصرح لها قانوًنا بتقديم هذا العرض أو الطلب في هذه الوالية القضائية.

ال يفوض أي شخص أو ُيصرح له بتقديم أية معلومات أو تقديم أي تفويضات بخالف المعلومات والتفويضات الواردة بهذه النشرة فيما يتعلق باإلدراج. 
وفي حالة تقديمها، ال تعتبر هذه المعلومات أو التفويضات مصرح بها من قبل المساهمين، والبنك، ومستشار اإلدراج أو أي من مستشاريهم القانونيين أو 
المحاسبيين المعنيين. ويلتزم كل مستثمر محتمل بإجراء تقييمه الخاص باإلدراج والتشاور مع مستشاريه المهنيين المستقلين. وال يشكل تسليم هذه 

النشرة أو أي عملية بيع تتم بموجب هذه النشرة، تحت أي ظرف من الظروف، توصية لشراء األسهم أو إشارة ضمنية إلى عدم حصول تغيير في شؤون البنك 
أو المجموعة منذ تاريخ هذه النشرة، أو تأكيًدا على صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة اعتباًرا من أي وقت الحق لتاريخها. ومع ذلك، قد يظل محتوى 

هذه النشرة عرضة للتغيير حتى االنتهاء من اإلدراج. وإذا لزم األمر، ُتجرى هذه التغييرات من خالل تعديل هذه النشرة. يعمل مستشار اإلدراج نيابة عن البنك 
والمساهمين فيما يتعلق باألمور الموضحة في هذا المستند، وهو ال يعمل نيابة عن أي شخص آخر وال تقع على عاتقه أية مسؤولية إزاء أي شخص آخر فيما 

يتعلق باألمور الموضحة في هذه النشرة.

لم يتم التحقق من محتوى الموقع اإللكتروني للبنك، أو أي موقع إلكتروني وارد في هذه النشرة، أو أي موقع إلكتروني مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر 
بهذه المواقع اإللكترونية، وهذا المحتوى ال يشكل جزءاً من هذه النشرة وال يجوز للمستثمرين االعتماد على المعلومات الواردة فيه. 

الشروط
دولة قطر

اعتمدت هذه النشرة من قبل هيئة قطر لألسواق المالية وسيتم إتاحتها للمستثمرين داخل دولة قطر )خارج مركز قطر للمال(. 

مركز قطر للمال
ال تشكل هذه النشرة دعوة لطرح أوراق مالية من مركز قطر للمال أو إليه وليس الغرض منها ذلك، وبالتالي ال ينبغي تفسيرها على هذا األساس. لم تتم 

مراجعة هذه النشرة أو المصادقة عليها أو تسجيلها من قبل هيئة مركز قطر للمال، أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وأية جهة قانونية مختصة في مركز 
قطر للمال. وتعتبر هذه النشرة خاصة وسرية وال يجوز إعادة إصدارها أو استخدامها ألي أغراض أخرى وال تقدم  ألي شخص آخر غير معني بها. البنك ليس 

مسجاًل في مركز قطر للمال وغير معتمد أو مرخص من قبل مركز قطر للمال أو أي من هيئاته. 

 الواليات المتحدة األمريكية
لم ولن يتم تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة )“قانون األوراق المالية”(، أو لدى أي سلطة تنظيمية لألوراق 

المالية في أية دولة أو منطقة أخرى داخل الواليات المتحدة، وال يجوز طرحها أو بيعها داخل الواليات المتحدة، أو لصالح أو لحساب شخص أمريكي )على 
النحو الوارد في اللوائح بموجب قانون األوراق المالية(، إال بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بقانون األوراق المالية وقوانين األوراق المالية 

 الخاصة بكل والية أمريكية. يتم طرح األسهم خارج الواليات المتحدة األمريكية عن طريق معامالت خارجية باالعتماد على لوائح بموجب قانون األوراق المالية.

 المملكة المتحدة
ال يجوز تسليم هذه النشرة أو أي مستند آخر صدر فيما يتعلق باإلدراج إلى أي شخص في المملكة المتحدة. ويتعين االمتثال لكافة أحكام قانون الخدمات 

المالية واألسواق المالية لعام 2000، وتعديالته، فيما يخص أي شيء يتم القيام به فيما يتعلق باألسهم في المملكة المتحدة أو منها أو بخالف ذلك ما يتصل 
 بها.

االتحاد األوروبي
فيما يتعلق بكل دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية )ويشار إلى كل منها بـ”الدولة العضو ذات الصلة”(، لم ولن يتم طرح أسهم 

للجمهور في الدولة العضو ذات الصلة قبل إصدار النشرة المعنية باألسهم، والتي تتم الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة في تلك الدولة العضو 
ذات الصلة، أو حيثما كان ذلك مناسبًا، تتم الموافقة عليها في دولة عضو أخرى ذات صلة، ويتم إخطار السلطة المختصة بشأنها في تلك الدولة العضو ذات 

الصلة، وكل ذلك وفق الالئحة التنفيذية للنشرة، باستثناء أنه قد يجري طرح عام لألسهم العادية في تلك الدولة العضو ذات الصلة في أي وقت بموجب 
 االستثناءات التالية التي تنص عليها الالئحة التنفيذية للنشرة:

vii



 أ.    ألي شخص يكون مستثمراً مؤهاًل حيث يقع ضمن فئة األشخاص الذين ينطبق عليهم المعنى الوارد في المادة 2)ھ( من الالئحة التنفيذية للنشرة؛ 

 ب. ألقل من 150 شخص طبيعي أو اعتباري )بخالف المستثمرين المؤهلين بحسب التعريف الوارد في الالئحة التنفيذية للنشرة( رهنًا بالحصول على 
الموافقة المسبقة من قبل بنوك االكتتاب ألي طرح من هذا القبيل؛ أو

في أي ظروف أخرى تخضع للمادة 1)4( من الالئحة التنفيذية للنشرة،  ج. 
 

شريطة أال ينتج عن أي طرح من هذا القبيل لألسهم متطلب بنشر النشرة وفقًا للمادة )3( من الالئحة التنفيذية للنشرة أو إلى أي إجراء لتنفيذ هذه الالئحة 
التنفيذية في أي دولة عضو ذات الصلة.

وألغراض هذا الشرط، يقصد بتعبير “الطرح العام” فيما يتعلق بأي أسهم عادية في أي دولة عضو ذات صلة، اإلعالن بأي شكل وبأي وسيلة عن معلومات 
كافية بشأن شروط الطرح وأي أسهم عادية سيتم طرحها من أجل تمكين المستثمر من اتخاذ قرار بشراء أي أسهم عادية. ويقصد بعبارة “الالئحة التنفيذية 

للنشرة” الالئحة التنفيذية للنشرة )الالئحة التنفيذية )االتحاد األوروبي( 2017/1129(. 

الدول األخرى
لم ولن يتم تسجيل األسهم لالكتتاب بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، 

وسلطنة عمان، ودولة الكويت.

البيانات المستقبلية
قد تحتوي هذه النشرة على بيانات مستقبلية تشوبها المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك البيانات المتعلقة برؤى إدارة البنك وتوقعاتها المستقبلية. إن 

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق الحالية أو السابقة، هي بيانات مستقبلية تعّبر عن التوقعات الحالية إلدارة البنك 
فيما يتعلق بوضع البنك وشركات المجموعة، ونتائج عملياتهم، وخططهم، وأهدافهم، وأدائهم المستقبلي وأنشطتهم التجارية وتوقعاتهم المستقبلية 
حول الظروف واألحداث الخارجية المرتبطة بالبنك وشركات المجموعة وعملياتهم وأدائهم المستقبلي. يمكن للمستثمرين المحتملين النظر إلى هذه 

البيانات المستقبلية على أنها حقائق تاريخية أو حالية. ومن الممكن أن تشمل هذه البيانات كلمات مثل “تتوقع”، “تقّدر”، “تعتقد”، “تدرس”، “تخطط”، “تنوي”، 
“محتمل”، وغيرها من الكلمات والمصطلحات التي تحمل معنى مماثل فيما يتصل بأي مناقشة تتعلق بتوقيت أو طبيعة األداء المستقبلي أو المالي أو 

أمور أخرى. 

تستند هذه البيانات المستقبلية إلى االفتراضات التي وضعتها إدارة البنك في ضوء خبرتها في القطاعات التي تعمل فيها وكذلك تصورها لالتجاهات 
السابقة واألوضاع الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة فضاًل عن العوامل األخرى التي ترى إدارة البنك أنها مناسبة في ظل الظروف الراهنة. يتعّين 

على المستثمرين المحتملين، عند قراءة هذه النشرة، فهم أن هذه البيانات ليست ضمانات لألداء أو النتائج المستقبلية، حيث أنها تنطوي على مخاطر 
وحاالت عدم يقين )وبعضها تكون خارجة عن سيطرة إدارة البنك( وهي مبنية على افتراضات. وعلى الرغم من أن إدارة البنك ترى أن هذه البيانات المستقبلية 

تستند إلى افتراضات معقولة، فإنه ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يكونوا على دراية بوجود العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على الوضع 
المالي الفعلي للبنك أو نتائج عملياته، وتؤدي إلى نتائج تختلف اختالفا جوهرًيا عن تلك الواردة في البيانات المستقبلية. وتشمل تلك العوامل، ضمن أمور 

أخرى، تلك التي تم شرحها تحت القسم 6 “عوامل المخاطر” في هذه النشرة. 

ونتيجة لهذه العوامل، تحذر إدارة البنك من االعتماد المفرط للمستثمرين المحتملين على أٍي من البيانات المستقبلية. عالوة على ذلك، ال تتناول هذه 
البيانات المستقبلية سوى الفترة التي تم إعدادها خاللها. وقد تنشأ مخاطر وحاالت عدم يقين جديدة من وقت آلخر، ويتعذر توقع تلك األحداث أو مدى تأثيرها 

على البنك و/أو شركات المجموعة. وباستثناء ما يقتضيه القانون القطري، أو قواعد وأنظمة هيئة قطر لألسواق المالية، أو قواعد ولوائح  بورصة قطر، ال 
يتوجب على إدارة البنك تحديث أو تنقيح البيانات المستقبلية الواردة في هذه النشرة وال تعتزم القيام بذلك، بعد تاريخ إصدار النشرة. 

معلومات عن السوق والقطاع
تتضمن هذه النشرة بيانات تاريخية خاصة بالسوق وتوقعات خاصة بالقطاع تم الحصول عليها من أبحاث السوق والمعلومات المتاحة للعموم، 

والمنشورات المعنية بالقطاع، وغيرها من المصادر التي تعتبر موثوقة بشكل عام. وعلى الرغم من أن البنك ومستشار اإلدراج لديهما قناعة كافية بدقة 
المعلومات الواردة في هذه النشرة، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات، وليس هناك أي تعهدات بخصوص دقة المعلومات، أو 

كفايتها، أو اكتمالها.  
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تطّبق التعاريف التالية في هذه النشرة، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك: 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أيوفي

النظام األساسي للبنك )كما هو معّدل من وقت آلخر(النظام األساسي

بيت المشورة لالستشارات الماليةبيت المشورة 

 القانون رقم )13( لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية قانون مصرف قطر المركزي

وتعديالته

أحكام اإلفالس واإلعسار التي تشكل جزءاً من القانون التجاريأحكام اإلفالس

بنك بروة ش.م.خ.ق. )المعروف حاليًا باسم بنك دخان ش.م.خ.ق.(بنك بروة

لجنة بازل للرقابة المصرفيةلجنة بازل

مجلس إدارة البنك من وقت آلخرالمجلس أو مجلس اإلدارة

دمج أسهم البنك )المعروف سابقًا باسم بنك بروة( وبنك قطر الدولي بحسب ما هو موضح في هذه دمج  األعمال

النشرة بموجب القسم 7 )"أعمال البنك"( تحت القسم الفرعي بعنوان "لمحة تاريخية عن البنك"

نموذج يستخدم للتأكد من العوائد المتوقعة من األصول أو األوراق المالية على أساس قياسات نموذج تقييم األصول الرأسمالية

خالية من المخاطر وبيانات وعائد السوق المتوقع

قواعد السلوك الخاصة بالبنك الصادرة بتاريخ 23 أكتوبر 2012قواعد السلوك

القانون التجاري لدولة قطر رقم )27( لسنة 2006، بحسب تعديالتهالقانون التجاري

قانون الشركات التجارية لدولة قطر رقم )11( لسنة 2015، بحسب تعديالتهقانون الشركات

شركة تعتبر مماثلة للبنك، بناًء على أن يكون لدى الشركة المماثلة نموذج أعمال يمكن مقارنته و/أو شركة قابلة للمقارنة

يعمل في نفس مجال البنك

عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك )كما هو معدل من وقت آلخر(المستندات التأسيسية

دليل حوكمة الشركات الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، الصادر عن مصرف قطر المركزي في دليل حوكمة الشركات

أغسطس 2022، بحسب تعديالته 

معدل العائد الضمني المطلوب من قبل المساهمين في الشركاتتكلفة حقوق الملكية

مركز قطر للمعلومات االئتمانية المؤسس من قبل مصرف قطر المركزيمركز قطر للمعلومات االئتمانية

نموذج خصم األرباح وهو منهج تقييم للبنوك، بناًء على صافي القيمة الحالية لـتوزيعات األرباح نموذج خصم األرباح

المستقبلية المتوقعة

الحسابات الجارية وحقوق الملكية للعمالء من اصحاب حسابات االستثمارالمطلق الوديعة

القيمة السوقيةقيمة األسهم

القانون رقم )25( لسنة 2018 بشأن الضريبة االنتقائية لدولة قطر، بحسب تعديالتهقانون الضريبة

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي البنك والمنعقد من وقت آلخر وفقًا لقانون الجمعية العمومية غير العادية

الشركات والمستندات التأسيسية

قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر عن المساهمين في البنك بالتوافق مع قانون الشركات قرار الجمعية العمومية غير العادية

والمستندات التأسيسية

شركة األولى للتمويل ش.م.خ.ق.األولى للتمويل

مسرد المصطلحات المعّرفة  .1
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االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( كأس العالم قطر 2022كأس العالم )فيفا(

البيانات المالية الموّحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر البيانات المالية

2020 و31 ديسمبر 2021، والبيانات المالية الموحدة المجّمعة المؤقتة وغير المدققة للمجموعة كما 

في ولفترات الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 

شركة األولى لإلجارة ش.م.خ.ق.األولى لإلجارة

القانون رقم )1( لسنة 2019 لدولة قطر بشأن االستثمار األجنبي، بحسب تعديالته قانون االستثمار األجنبي

هم المساهمين التالية اسمائهم:المؤسسين

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق المعاشات(:  %24.48 	 

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق المعاشات العسكري(: %11.67	 

شركة السند التجارية ذ.م.م.: %10	 

الكيانات التي لها نفس المساهمين مثل شركة السند التجارية ذ.م.م.: %0.08	 

شركة بروق التجارية ذ.م.م.: %13.47	 

قطر القابضة ذ.م.م: %6.96	 

أصدر مصرف قطر المركزي قرار بتاريخ 14 ديسمبر 2022 وافق بموجبه أمتالك شركة السند 

التجارية وشركة بروق التجارية نسبة %10 من رأس مال البنك ومنح الشركتين مدة خمسة سنوات 

من تاريخ القرار للتصرف بأي نسبة زائدة عن هذه النسبة.

مجلس التعاون الخليجي والمعروف أيضًا باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمجلس التعاون الخليجي

الجمعية العمومية العادية أو الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة من وقت آلخرالجمعية العمومية

نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر نظام الحوكمة 

لألسواق المالية  في 2016، بحسب تعديالته

حكومة دولة قطرالحكومة  أو الدولة

البنك وشركات المجموعةالمجموعة 

مجتمعين، األولى لإلجارة، واألولى للتمويل، والمستثمر األول، لكونها الشركات الكبرى التابعة للبنكشركات المجموعة

الهيئة العامة للضرائب في دولة قطرالهيئة العامة للضرائب

المعيار رقم 39 )بشأن األدوات المالية( بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمعيار المحاسبة الدولي رقم 39

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

رقم 9

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والذي يغطي 

اعتماد وقياس األدوات المالية ومحاسبة التحوط 

القانون رقم )24( لسنة 2018 بشأن الضريبة على الدخل لدولة قطر، بحسب تعديالته قانون الضريبة على الدخل

الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )39( لسنة الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

2019 بشأن قانون الضريبة على الدخل، بحسب تعديالته 

إرنست آند يونغ )فرع قطر(المدققون المستقلون
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تعريف مقبول دولًيا للسوق العادل القيمة، مثل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13 معايير التقييم الدولية

)IFRS 13( )“السعر الذي سيتم تحصيله لبيع أصل أو الذي سيتم  دفعه لتحويل التزام فيه معاملة 

منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس”( أو بيانات AICPA في معايير خدمات التقييم 

VS القسم 100 )“السعر، معبًرا عنه من حيث معادالت النقدية، في أي ستتغير الملكية بين عنصر 

افتراضي مشتري راغب وقادر وبائع افتراضي راغب وقادر، يتصرف على أسس متكافئة في بيئة 

مفتوحة وسوق غير مقيد، عندما ال يكون أي منهما تحت اإلكراه للشراء أو البيع وعندما يكون كالهما 

عندهم معرفة معقولة للحقائق ذات الصلة”(

القانون رقم )14( لسنة 2004 بإصدار قانون العمل لدولة قطر، بحسب تعديالتهقانون العمل

إدراج األسهم في بورصة قطر للتداولاإلدراج

كيو أن بي كابيتال ذ.م.م.مستشار اإلدراج

نظام طرح وإدراج األوراق المالية في األسواق المالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية قواعد اإلدراج

 مساهمي البنك )من ضمنهم المؤسسين( الذين يملكون 5 بالمائة أو أكثر من األسهم عند تاريخ كبار المساهمين

تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية

عقد التأسيس للبنك )كما هو معدل من وقت آلخر(عقد التأسيس

وزارة التجارة والصناعة لدولة قطرالوزارة 

رؤية قطر الوطنية 2030 الرؤية الوطنية

منظمة الدول المصدرة للنفطأوبك

اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي البنك المنعقد من وقت آلخر وفقًا لقانون الشركات الجمعية العمومية العادية

والمستندات التأسيسية 

المعلومات المالية المستقبلية، يعني أي معلومات مالية عن المستقبلالمعلومات المالية المستقبلية

القيمة السوقية مقسومة على صافي الدخل لمدة 12 شهًراالسعر / األرباح

جهاز التخطيط واإلحصاء لدولة قطرجهاز التخطيط واإلحصاء 

العملة الرسمية لدولة قطر في الوقت الحاليريال أو ريال قطري

العائد حتى تاريخ االستحقاق على بعض سندات الحكومة القطرية سعر السندات القطرية

مصرف قطر المركزيالمصرف

شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية جهة اإليداع 

هيئة قطر لألسواق المالية الهيئة

بورصة قطر البورصة

قانون األوراق المالية األمريكي لسنة 1933، بحسب تعديالتهقانون األوراق المالية

اإلدارة التنفيذية العليا للبنك من وقت آلخراإلدارة التنفيذية العليا

هيئة الرقابة الشرعية للبنك اللجنة الشرعية

القانون رقم )10( لسنة 1987 بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة لدولة قطر، بحسب تعديالتهقانون أمالك الدولة

 قانون الضريبة على الدخل والالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل لدولة قطر وتعديالته،التشريعات الضريبية

 والممارسات المعممة والراسخة التي تقوم الهيئة العامة للضرائب بالعمل بها وتطبيقها من وقت

آلخر

المستثمر األول ش.م.خ.ق.المستثمر األول

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة
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 الواليات المتحدة، أمريكا، أو الواليات المتحدة

األمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية، وأقاليمها، وممتلكاتها، وأي والية أخرى من الواليات المتحدة، والمناطق

  األخرى التي تخضع للوالية القضائية للواليات المتحدة

العملة الرسمية للواليات المتحدة في الوقت الحالي دوالر أو دوالر أمريكي

النقطة الزمنية التي يتم فيها تقييم شركة تاريخ التقييم
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تفاصيل هامة

2
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 بنك دخان ش.م.خ.ق.
شارع حمد الكبير

ص.ب. 27778
 الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 0888 4410 974+ 
رقم الفاكس: 8889 4448 974+ 

www.dukhanbank.com :الموقع االلكتروني 
investorrelations@dukhanbank.com :البريد االلكتروني

 كيو أن بي كابيتال ذ.م.م. 
مستشار اإلدراج

مبنى بنك قطر الوطني، مشيرب قلب الدوحة
ص.ب. 1000 
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 3888 4496 974+
رقم الفاكس:3885 4496 974+ 

www.qnb.com :الموقع االلكتروني
info@qnbcapital.com :البريد االلكتروني

 كي أند إل جيتس إل إل بي 
مستشار قانوني دولي

 برج تورنيدو، الطابق 31، شارع الفندق، الخليج الغربي 
ص.ب. 26100
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 6100 4424 974+
رقم الفاكس: 6101 4424 974+

www.klgates.com :الموقع االلكتروني

 مكتب شرق للمحاماة
مستشار قانوني قطري

برج مكاتب الفردان، الطابق 22، الخليج الغربي 
ص.ب. 6997 
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 2444 4021 974+
رقم الفاكس: 9823 4412 974+

www.sharqlawfirm.com :الموقع االلكتروني
info@sharqlawfirm.com :البريد االلكتروني

 كي بي ام جي ذ.م.م.
مقّيم

الطريق الدائري الثالث 25 
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 6444 4457 974+
رقم الفاكس: 7411 4436 974+

www.kpmg.com.qa :الموقع االلكتروني

 مور ستيفنز ذ.م.م.
مقّيم

ص.ب. 17085 
الدوحة، قطر

رقم الهاتف: 6156 4443 974+
رقم الفاكس: 9617 4427 974+

www.moore-qatar.com :الموقع االلكتروني

 إرنست آند يونغ – فرع قطر
مدققون مستقلون

رقم ترخيص مدققو الحسابات من هيئة قطر لألسواق المالية: 120154
برج القصار، الطابق 24 
شارع مجلس التعاون،

عنيزة، الخليج الغربي
ص.ب. 164

الدوحة، قطر
رقم الهاتف: 4111 4457 974+

رقم الفاكس: 4649 4441 974+
www.ey.com/en_qa  :الموقع االلكتروني

2.      تفاصيل هامة 
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3

ملخص اإلدراج
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ينبغي قراءة هذا الملخص كتمهيد لهذه النشرة. يتعّين على المستثمر، عند اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم، النظر في هذه النشرة ككل وبالتحديد قسم 
عوامل المخاطر. 

التفاصيلالبنود الرئيسية

 إسم البنك، ووصفه، ومعلومات 
حول تأسيسه

بنك دخان ش.م.خ.ق. )المعروف سابقًا باسم بنك بروة( هو شركة مساهمة خاصة )قيد التحول إلى 
شركة مساهمة عامة( تأسس في قطر تحت السجل التجاري رقم 38012، ويقع مقّره الرئيسي في 

شارع حمد الكبير، ص.ب. 27778، الدوحة، قطر. تاريخ تأسيس البنك هو 28 يناير 2008. 

يعمل بنك دخان والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل واالستثمار واالستشارات أنشطة البنك
وفًقا لقواعد الشريعة اإلسالمية على النحو الذي تحدده اللجنة الشرعية للبنك وأحكام عقد التأسيس 

والنظام األساسي لكل منهما. يتم تنفيذ أنشطة االستثمار ألغراض خاصة ونيابة عن العمالء. 

5,234,100,000 ريال قطريرأسمال البنك

5,234,100,000إجمالي عدد أسهم البنك عند التحول

1.00 ريال قطريالقيمة اإلسمية للسهم الواحد عند التحول

هم المساهمين التالية أسمائهم:المؤسسين عند اإلدراج

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق المعاشات(: %24.48   •

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق المعاشات العسكري(: 11.67%  •

شركة السند التجارية ذ.م.م.: %10  •

الكيانات التي لها نفس المساهمين مثل شركة السند التجارية ذ.م.م.: %0.08  •

شركة بروق التجارية ذ.م.م.: %13.47  •

شركة قطر القابضة ذ.م.م: %6.96  •

في 14 ديسمبر 2022، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بالموافقة على تمّلك شركَتي بروق والسند 
ما يصل إلى %10 من رأس مال البنك، والتصّرف بفائض األسهم خالل فترة سماح مدتها خمس 

سنوات اعتباًرا من تاريخ صدور القرار.

33.344 %  من األسهم تتضمن أسهم خزينة, يملك البنك اسهم تبلغ %0.73 من رأس المال  أسهم  البنك المتداولة عند اإلدراج
ومصنفة كأسهم خزينة والبنك حاليًا بصدد الطلب من الجهات الرقابية الموافقة على بيع هذه 

أالسهم حسب القوانين واالنظمة المطبقة.

4.35 ريال قطريسعر اإلدراج

يجوز للبنك إعالن توزيعات األرباح بناًء على توصية مجلس اإلدارة بموافقة المساهمين في الجمعية حقوق  توزيعات األرباح
العمومية العادية وبعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية الالزمة.

عند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم حقوق التصويت
لمن يختاره من المرشحين. ويخضع التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إلى قواعد حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية. ووفقًا للنظام األساسي، تكون كافة األسهم 
متعادلة القيمة وتحمل أصواتًا متساوية وحقوق متأصلة أخرى بالتوافق مع قانون الشركات. 

 األسهم التي سبق إدراجها من قبل البنك، 
إن وجدت

ال يوجد

3.      ملخص اإلدراج 
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 ملخص عام حول 
أنشطة البنك
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التفاصيلالبنود الرئيسية

بنك دخان ش.م.خ.ق. )المعروف سابًقا باسم بنك بروة ش.م.خ.ق.(االسم القانوني

38012رقم السجل التجاري

شارع حمد الكبير، ص.ب. رقم 27778 الدوحة، قطرعنوان مقر البنك 

28 يناير 2008تاريخ التأسيس

 رأس المال بعد تحول البنك إلى شركة
مساهمة عامة قطرية

5,234,100,000 ريال قطري، مؤلفًا من 5,234,100,000
سهمًا مصدراً بقيمة اسمية قدرها 1.00 ريال قطري للسهم الواحد.

"انظر مخطط الهيكل التشغيلي تحت القسم 8 )"مناقشة اإلدارة وتحليلها(الهيكل التنظيمي

 الطبيعة العامة ألعمال البنك وأنشطته
والمجموعة

"انظر القسم 7 "أعمال البنك 

 جدول موجز لنتائج أعمال البنك خالل العامين
 الماضيين، ويشمل ذلك اإليرادات، والدخل

 التشغيلي، وصافي الربح، وبيان مقارن لألداء
الفعلي للمؤشرات المالية للبنك

"انظر القسم 15 )"البيانات المالية(

 إذا كان للبنك أو لشركات المجموعة أنشطة
 تداول خارج دولة قطر، فيجب تقديم بيان
 بموقع هذا النشاط. وفي حالة وجود جزء

 جوهري من أصول البنك أو شركات المجموعة
 خارج دولة قطر، يجب تحديد موقع هذه

األصول وقيمتها وقيمة األصول في قطر

ال ينطبق

 سياسة البنك وشركات المجموعة فيما يتعلق
 بالبحث والتطوير لمنتجات جديدة على مدى
 السنوات المالية الثالث الماضية، إن اقتضي

األمر

"انظر القسم 7 "أعمال البنك

 تفاصيل حول أي انقطاع في أعمال البنك أو
 شركات المجموعة قد يكون له أو كان له تأثير

 كبير على المركز المالي للبنك خالل فترة
االثني عشر شهراً الماضية

ال توجد

 عدد األشخاص العاملين لدى البنك وشركات
 المجموعة وأية تغييرات جوهرية طرأت على

هذا العدد خالل السنتين الماليتين الماضيتين

 كما في 30 يونيو 2022، كان لدى المجموعة 678 موظفًا. لم تطرأ أية تغييرات جوهرية على هذا العدد
.خالل السنتين الماليتين الماضيتين

 نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي
 يواجهها البنك باإلضافة إلى المزايا التنافسية

 والحصة السوقية على الصعيد المحلي
واإلقليمي

 انظر القسم 6 )"عوامل المخاطر"( والقسم 7 )"أعمال البنك"(

  أنظر القسم 6 )“عوامل المخاطر”( والقسم 7 )“أعمال البنك”( والقسم 12نظرة عامة على السوق
)“نظرة عامة على دولة قطر”(

 يؤكد كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للبنك أن طبيعة أعمال البنك وشركات المجموعة المبينة في هذه النشرة ال تشمل أي تغييرات
.جوهرية

4.      ملخص عام حول أنشطة البنك 
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ملخص حول تقارير 
التقييم من المقّيمين 

المستقلين
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منهج التقييم5.1

غرض وأسس المعلومات) أ(

تم إعداد التقييم وفقًا لقواعد المدققين الخارجيين والمقّيمين الماليين للشركات المدرجة وكذلك قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر 
لألسواق المالية، وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر. ولم يتم اعداد هذا التقييم ليستخدمه أو يعتمد عليه المستثمرون في اتخاذ قرارات تتعلق 

باالستثمار. يتعّين على المستثمرين المحتملين في البنك القيام بالتقييم الخاص بهم فيما يتعلق بقيمة البنك وما اذا كان ينبغي عليهم 
االستثمار في البنك، وما إذا كان سعر إدراج األسهم يعكس القيمة الفعلية للبنك. قد يكون سعر التداول اليومي لألسهم بعد اإلدراج أعلى أو أقل 

من سعر اإلدراج األولي لألسهم وقد ال يعكس بالضرورة القيمة الفعلية للبنك. وعلى وجه الخصوص، يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة 
 وفهم هذه النشرة بشكل كامل، بما في ذلك القسم 6 تحت عنوان )“عوامل المخاطر”(.

أساس التقييم هو القيمة السوقية العادلة، المعرفة وفقًا لمعايير التقييم الدولية على أنها السعر الذي يتم التعبير عنه بالمقابل النقدي الذي 
يتم بموجبه تبادل ملكية ما بين مشتري افتراضي تتوفر لديه الرغبة والقدرة على الشراء وبائع افتراضي تتوفر لديه الرغبة والقدرة على البيع، 

على أساس تجاري بحت في سوق مفتوحة وغير مقيدة، ودون إكراه على البيع أو الشراء وحيث يكون لكال الطرفين معرفة معقولة بكافة 
الحقائق ذات الصلة”.

تتسم عملية التقييم بالموضوعية وتعتمد على عدد من العوامل بما في ذلك مناهج التقييم المستخدمة، وخطة العمل أعدتها إدارة البنك، 
واالفتراضات التي بنيت عليها، والعوامل المرتبطة بالسوق )مثل ديناميكيات التنظيم والطلب والعرض(.

يعتمد التقييم على ما يلي:)ب(

المعلومات المقدمة من إدارة البنك بما في ذلك ودون حصر األداء المالي في السنوات الماضية، والرؤية الخاصة بالسوق والقطاع المعني،   )1(
وخطط العمل والتوقعات المالية )واالفتراضات التي بنيت عليها(. إن إدارة البنك هي فقط المسؤولة عن هذه المعلومات. تتعلق كافة 
المعلومات المالية المستقبلية بالمستقبل وتنطوي على تقديرات وافتراضات وشكوك. وتستند هذه المعلومات المالية المستقبلية 
إلى المعلومات المتوفرة في وقت إعدادها. وعليه، لن تتضمن المعلومات المالية المستقبلية األحداث غير المتوقعة التي قد تقع بعد 
تاريخ إعدادها، بما في ذلك ودون حصر، أية تغييرات تطرأ على القوانين واألنظمة، وأية تغييرات في السياسات الحكومية، وأية تغييرات 

في المعايير المحاسبية. ويعتمد تحقيق خطة العمل على تطبيق إدارة البنك لالستراتيجيات األساسية بشكل ناجح وتحقيق الفرضيات 
المرتبطة بالمعلومات ومن بينها أية تحسينات تشغيلية. كما أن األحداث والظروف في كثير من األحيان ال تقع كما هو متوقع وقد تتأثر 

النتائج الفعلية بأحداث خارجة عن سيطرة إدارة البنك مما يؤدي إلى اختالفات بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية. هذه االختالفات 
عادية وقد تكون مادية. وبالتالي، لم يتم تقديم أي رأي أو تأكيدات على مدى إمكانية تحقيق النتائج المالية المستقبلية التي تم تقديمها من 

قبل إدارة البنك؛ و 

والمعلومات األخرى المتاحة للعموم. ومع أنه ال توجد لدينا أية أسباب لالعتقاد بعدم دقة أو موثوقية هذه المعلومات، إال أنه لم يتم التحقق   )2(
من دقتها أو اكتمالها أو صحتها. إال أن المعلومات أعاله في رأينا نحن المقّيمون المستقلون، قد تم التحقق من معقوليتها.

نتيجة عملية التقييم يعتقد المجلس بأن تقييم أسهم البنك العادل يقدر بقيمة 4.55 ريال قطري. وبأن سعر السهم المقترح عند االدراج   )3(
بقيمة 4.35 ريال قطري يحتوي على خصم بقيمة 4.40%. 

أساليب التقييم5.2

تم اتباع عدد من مناهج التقييم المعروفة عالميًا لتقييم البنك وفقًا لمنهج الدخل وكذلك منهج السوق، وفي األخص التدفقات النقدية 
المخصومة )DCF(، وتقييم الدخل المتبقي )RI(، ونموذج خصم األرباح )DDM( وتحليل الشركة القابلة للمقارنة )Market Approach(. وتم التحقق 

من التقييم باستخدام مضاعفات السوق لشركات األعمال المصرفية اإلسالمية ذات الصلة المدرجة في قطر وفي منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي على نطاق واسع. تم تقييم 100 بالمائة من حقوق الملكية في البنك كما في 30 يونيو 2022، على أنها حصة مسيطرة وقابلة 

للتسويق )قبل النظر في أي خصم يمكن تطبيقه ألغراض اإلدراج المباشر(. وتم مراجعة هذه النتائح مقارنة باالداء المالي لتاريخيه )لغاية 30 
سبتمبر 2022( وحالة السوق أالحدث. وقد تم استخدام خطة العمل وغيرها من المعلومات التي قدمتها إدارة البنك في تطبيق أساليب التقييم 

المعتمدة.

الشرحالوصفالرقم 

 كيه بي إم جي ذ.م.م. )“كيه بي إم جي”(اسم وخبرة المقّيمين الماليين1

تمتد خبرة كيه بي إم جي ألكثر من 40 عامًا حيث عملت مع أهم الشركات والمؤسسات 
المرموقة في قطر، ويعمل لديها أكثر من 300 موظف مهني في مقرها في قطر، 

يخضعون إلدارة وإشراف أحد عشر شريكًا. تشمل بعض المعامالت الناجحة األخيرة 
لشركة كيه بي إم جي تقديم المشورة لشركة خدمات مالية بشأن إدراجها العام في بورصة 

قطر، ودراسة العناية الواجبة المالية للطرح العام األولي ألحد البنوك، فضاًل عن شركتين 
عائليتين بارزتين. وقد عملت كيه بي إم جي في الماضي بشكل وثيق مع هيئة قطر 

 لألسواق المالية.

 شركة أكسيس - )مور ستيفنز( ذ.م.م. )“مور قطر”(

بدأت مور قطر )المعروفة سابقًا باسم شركة أكسيس( أعمالها في عام 2005. وفي عام 
2012، أصبحت شركة أكسيس شركة عضو في شبكة مور جلوبال، وذلك بهدف توسيع 

نطاق أعمال الشبكة وخدمة احتياجات السوق المحلية من خالل توفير خدمات مهنية 
استشارية وخدمات الضمان.

5.      ملخص تقارير التقييم للمقيمين المستقلين 
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تضم مور قطر فريق عمل دائم يتألف من 65 موظفًا يقومون بخدمة عمالء الشركة عن 
طريق توفير الخدمات االستشارية المرتبطة باألعمال التجارية والتكنولوجية، وخدمات 

الضمان، والضرائب، وإدارة المخاطر، ودعم النمو. تشمل بعض المعامالت الناجحة 
لشركة “مور قطر” تقديم خدمات تقييم األعمال للعديد من معامالت الدمج واالستحواذ 
الخاصة بالشركات العامة المدرجة، والبنوك الكبرى، ومجموعة من الشركات، والشركات 

الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية. “مور قطر” هي مقّيم معتمد من قبل هيئة 
قطر لألسواق المالية منذ عام 2015، وقد عملت عن كثب مع الهيئة، ومع الشركات العامة 

المدرجة، والشركات الجديدة المحتملة.

موظفو المقّيم المالي المشاركون في الدراسة 2
التقييمية وخبراتهم

 شركة كيه بي إم جي

السيد فينكات كريشناسوامي – يرأس السيد فينكات قطاع الممارسات االستشارية 	 
في شركة كيه بي إم جي في قطر، ويتمتع بأكثر من 25 سنة من الخبرة في مجال 

األعمال واالستشارات، وباألخص  في مجاالت الشركات الخاصة، والخدمات المصرفية 
لألفراد، والتمويل، والمساعدة في عمليات االستحواذ  والتنازل، وجمع  األموال، 

واستراتيجيات دخول السوق، ومجاالت أخرى ذات صلة.
السيد كارثيك جاجاديسان – يحظى كارثيك بحوالي 12 عامًا من الخبرة اكتسبها من 	 

خالل عمله في العديد من المنظمات في قطر والهند.  وكان قد عمل مع قسم 
االستشارات لعقود تمويل الشركات في كيه بي ام جي على مدى السنوات الثمانية 

الماضية، وهو يتمتع بمعرفة واسعة حول ارتباطات تقييم األعمال ومعامالت الدمج 
واالستحواذ.

السيدة شيلبا كسواني – تتمتع شيلبا بحوالي ست سنوات من الخبرة في العديد من 	 
المنظمات في قطر وباكستان. وقد عملت مع قسم استشارات العقود في كيه بي 
إم جي على مدى العامين الماضيين، وهي تعمل بشكل رئيسي في مجال اتفاقيات 

خدمة المعامالت التي تشمل العناية الواجبة المالية وأعمال التقييم فيما يتعلق 
 بعمليات الدمج واالستحواذ.

 مور قطر
السيد سامي زيتون – السيد سامي هو الشريك اإلداري لشركة مور قطر، ويتمتع 	 

باثنين وعشرين عامًا من الخبرة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث عمل كخبير 
مهني في االستراتيجيات الحيوية باالستناد إلى خبرته الواسعة في مختلف مجاالت 

األعمال.
السيد جويل سواريز – يتمتع السيد جويل بأكثر من 16 عامًا من الخبرة الموحدة في 	 

مجال تمويل الشركات، واالستشارات اإلدارية، وإعداد التقارير المالية واإلدارة. السيد 
جويل هو محاسب عام معتمد، ومحلل تقييم معتمد، ومحاسب إداري معتمد.

السيد حمزة عبد الله – السيد حمزة هو مستشار مهني في الشؤون المالية واألسواق، 	 
ولديه خبرة مهنية وعملية تمتد على مدار ثمانية سنوات. السيد حمزة حائز على 

شهادة كمحلل نمذجة مالية وتقييم، وهو خبير مهني في إدارة المشاريع.

اإلدراج المباشر في بورصة قطرالغرض من التقييم3

طرق التقييم المستخدمة في الدراسة ومدى 4
مالءمة كل منها لطبيعة نشاط البنك

المالءمةالشرحاألسلوب

نموذج خصم 
 )DDM(  األرباح

يتم حساب قيمة أسهم البنك على 
أنها مجموع صافي القيمة الحالية 

لتوزيعات األرباح المستقبلية 
المتوقعة لمساهميه بناء على 

نسبة توزيع األرباح.
تم استخدام هذه المنهجية من 
قبل كل من كيه بي إم جي ومور 

قطر.

تراعي هذه المنهجية العوائد 
المستقبلية المتوقعة )توزيعات 

األرباح( المرتبطة بالمساهمين.
يتم تطبيق معدل خصم مناسب 

على العوائد المتوقعة للمساهمين 
لتحديد قيمة البنك.

الدخل 
)RI( المتبقي

يتم حساب قيمة أسهم البنك على 
أنها القيمة الحالية للعوائد الزائدة 

)الدخل المتبقي( التي يتوقع 
البنك تحقيقها في المستقبل. 
ويحتسب الدخل المتبقي على 

أنه صافي الدخل العائد إلى حملة 
األسهم مطروحًا منه رسم رأس 

المال. يتم حساب رسوم رأس 
المال عن طريق ضرب تكلفة 

حقوق الملكية في قيمة األسهم 
 المعدلة.  

تم استخدام هذه المنهجية من 
قبل كيه بي إم جي.

تراعي هذه المنهجية اإليرادات 
المستقبلية المتوقعة وكذلك المالءة 

المالية المتوقعة.
 يتم تطبيق معدل خصم مناسب 

على العوائد المتوقعة للمساهمين 
لتحديد قيمة البنك.
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 التدفقات
 النقدية

المخصومة
 )DCF(

يتم خصم التدفقات النقدية 
الحرة لحاملي األسهم خالل فترة 

التوقعات )بما في ذلك القيمة 
النهائية( من خالل تكلفة األسهم 

المناسبة للوصول إلى تقدير قيمة 
حقوق الملكية )EqV( للبنك.

 وبناء على قيمة حقوق الملكية، 
يتم تعديل القيمة العادلة 

لالستثمارات والودائع والقروض 
للوصول إلى قيمة حقوق الملكية 

للبنك اعتباراً من تاريخ التقييم.
تم استخدام هذه المنهجية من 

قبل مور قطر. كما استخدمت كيه 
بي إم جي هذه المنهجية لتحليل 

بعض الشركات التابعة للبنك 
وأجرت التعديالت الموضحة أعاله.

 تراعي هذه المنهجية صافي اإليرادات
.المتوقعة في المستقبل

 يتم تطبيق معدل خصم مناسب
 على العوائد المتوقعة للمساهمين

.لتحديد قيمة البنك

عند الوصول إلى القيمة، نظرنا في منهج السوق
أحدث مضاعفات السوق المعدلة 

)السعر المعدل في مقابل القيمة 
الدفترية الملموسة، والسعر 

المعدل في مقابل األرباح( لبيان 
االتجاهات المتبعة في اآلونة 

األخيرة. يتم تطبيق المضاعف 
على القيمة الدفترية الملموسة 

المعدلة ذات الصلة واألرباح 
المعدلة للبنك كما في تاريخ 
التقييم. لقد نظرنا في قائمة 

مختارة من البنوك اإلسالمية 
المدرجة والتي تعمل في المقام 

األول في قطر كشركات قابلة 
للمقارنة. باإلضافة إلى ذلك، 
نظرنا أيضًا في المؤسسات 

المالية المدرجة المماثلة في دول 
مجلس التعاون الخليجي )من 

خالل كيه بي إم جي( ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

)من خالل مور قطر(.
 تم استخدام هذه المنهجية من 
قبل كل من كيه بي إم جي ومور 

قطر.

 تعد هذه المنهجية مفيدة باعتبارها
 منهجية تقييم تكميلية أو فحص

 متقاطع ألعمال التقييم لنموذج
 خصم األرباح والدخل المتبقي. كما

 أنها تستخدم مضاعفات التداول
 لشركات السيولة العاملة في نفس

 المنطقة والقطاع وهي تعكس
.معنويات وتوقعات السوق

نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي 5
يواجهها البنك

نقاط القوة:
نمو مستدام باإلضافة إلى معدل نمو سنوي إجمالي )CAGR(  تاريخي في إجمالي 	 

األصول بنسبة 19.8 بالمائة )من السنة المالية 2019 وحتى السنة المالية 2021(  
وتحقيق ربحية مالية مع وجود عائد على معدل حقوق المساهمين )ROE( بنسبة 9.4 

بالمائة للسنة المالية 2021.  
يتمتع البنك بإمكانية الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة. كما في يونيو 2022، يشّكل 	 

إجمالي صناديق الودائع 69.9 بالمائة من إجمالي األصول، في حين تشّكل صناديق 
اإلقراض بين البنوك 13.9 بالمائة من إجمالي األصول. أما الميزانية فيتم تمويلها من 

خالل حقوق الملكية بما في ذلك إصدار الصكوك.
فائض رأس المال إضافة إلى المتطلب الرقابي )بلغ معدل كفاية رأس المال التاريخي 	 

٪17.7 من السنة المالية 2019 إلى النصف األول من العام 2022 على أساس متوسط(.
اعتراف راسخ بالعالمة التجارية.	 
زيادة التركيز على الرقمنة والمنصات الرقمية.	 
  ملف قوي للمساهمين والحكومة يبين مدى دعمهم للبنك.	 

نقاط الضعف:
يدير البنك محفظة مركزة نسبيًا.	 
شهد البنك في السنوات الماضية نسبة قروض متعثرة )NPF( أعلى من متوسط 	 

شريحة واسعة في السوق. فقد بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة  )NPF( للبنك 
حوالي 4.1 بالمائة وذلك من السنة المالية 2019 حتى النصف األول من عام 2022 

 مقابل متوسط القطاع المدرج البالغ حوالي 3.1 بالمائة كما في يونيو 2022(.
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الفرص:
آفاق مستقبلية إيجابية لالقتصاد القطري بسبب النمو المتوقع في قطاع النفط 	 

والغاز والمشاريع ذات الصلة التي قد يكون لها أو سيكون لها تأثير إيجابي على 
االقتصاد ككل.

عملية رقمنة تفضيالت العمالء وعملية تعزيز تركيز البنك على االستراتيجية 	 
الرقمية، تعتبر كل منهما مكملة لألخرى.

التحديات:
محدودية النمو السكاني المحتمل في قطر.	 
بيئة تنافسية مستمرة.	 

المزايا التنافسية للبنك وحصته السوقية محليًا 6
وإقليميًا

الميزة التنافسية

نمو مستدام مع معدل نمو سنوي إجمالي )CAGR( تاريخي في إجمالي األصول بنسبة 	 
19.8 بالمائة )من السنة المالية 2019 إلى السنة المالية 2021( وتحقيق ربحية مالية 

مع وجود عائد على معدل حقوق المساهمين بنسبة 9.4 بالمائة.  
يتمتع البنك بإمكانية الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة. كما في يونيو 2022، تشكل 	 

صناديق الودائع 69.9 بالمائة من إجمالي األصول، في حين تشكل صناديق اإلقراض 
بين البنوك 13.9 بالمائة من إجمالي األصول. أما الميزانية فيتم تمويلها من خالل 

حقوق الملكية بما في ذلك إصدار الصكوك.
فائض رأس المال باإلضافة إلى المتطلب الرقابي )بلغ معدل كفاية رأس المال في 	 

السنوات الماضية ٪17.7 على أساس متوسط(.
اعتراف راسخ بالعالمة التجارية.	 
زيادة التركيز على الرقمنة والمنصات الرقمية.	 
ملف قوي للمساهمين والحكومة يبين مدى دعمهم للبنك.	 

وفيما يتعلق بالحصة السوقية لبنك دخان، بلغ إجمالي أصول التمويل للبنوك في قطر 
)بما في ذلك البنوك التجارية واإلسالمية( 1,221.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2022، 

كما بلغ إجمالي صافي أصول التمويل للبنك 74.0 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2022، 
األمر الذي ينشأ عنه حصة سوقية من إجمالي أصول التمويل للبنك تبلغ حوالي 6.1 بالمائة 

من إجمالي القطاع المصرفي في قطر.
المصدر: الموقع اإللكتروني لمصرف قطر المركزي

االفتراضات والمبادئ التي تقوم عليها الدراسة فيما 7
يتعلق بمعدالت النمو، ومعدالت النمو المقارنة 

للشركات المماثلة أو للقطاع، ومعدالت الخصم، 
ومضاعفات األرباح

نذكر أن االفتراضات تستند إلى خطط استراتيجية تاريخية للنمو واإلدارة.
تعتمد معدالت الخصم على نموذج تسعير األصول الرأسمالية. تستند مقاييس تحديد 

تكلفة حقوق الملكية إلى مدخالت السوق القابلة للرصد للحصول على سعر خال من 
المخاطر )بالنسبة لكيه بي إم جي، تم استخدام معدل الواليات المتحدة الخال من المخاطر 

أجل عشر سنوات ، وبالنسبة لمور، تم استخدام سعر السندات القطرية أجل 10 سنوات(، 
وعالوة مخاطر السوق، في حين أن اإلصدار التجريبي يعتمد على تحليل الشركة المقارن.

تستند القيمة الدفترية الملموسة المعدلة ومضاعفات األرباح إلى تحليل شركة قابلة 
للمقارنة .
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6.      عوامل المخاطر 

قبل االستثمار، يتعّين على المستثمرين المحتملين النظر بعناية في عوامل المخاطر المتعلقة باإلدراج، وبالبنك، وبأعمال البنك وكل شركة من شركات 
المجموعة، باإلضافة إلى دراسة كافة المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة. ال تقتصر العوامل  التي يواجهها البنك وشركات المجموعة على هذه 

المخاطر وحاالت عدم اليقين فقط؛ بل إن هناك مخاطر وحاالت عدم يقين أخرى ليست معروفة للبنك وشركات المجموعة في الوقت الراهن أو يعتقد 
البنك وشركات المجموعة في الوقت الحالي أن تأثير هذه المخاطر ليس جوهريًا، وربما قد يكون لها أيضًا أثراً سلبيًا جوهريًا على المركز المالي أو على نجاح 

البنك أو شركات المجموعة. في حالة وقوع أي من هذه المخاطر أو وقوع مجموعة منها، فقد يتأثر عمل البنك أو شركة المجموعة ذات الصلة، ومركزها 
المالي، والتدفقات النقدية، ونتائج عملياتها، وتوقعاتها المستقبلية، تأثراً سلبيًا، األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض قيمة األسهم وقد يخسر المستثمرون جزًءا 

من استثماراتهم أو كلها. باإلضافة إلى ذلك، تحتوي هذه النشرة على بيانات مستقبلية تخضع لمخاطر وحاالت عدم اليقين. وقد تختلف النتائج الفعلية 
للمجموعة بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في هذه البيانات المستقبلية نتيجًة لبعض العوامل، منها المخاطر التي قد تواجهها المجموعة كما هو موضح 

أدناه. 

المخاطر المتعلقة بظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(6.1

أدى تفشي ساللة جديدة من فيروس كورونا )“كوفيد-19”( إلى ظهور تحديات اجتماعية، واقتصادية، وتحديات متعلقة باستمرارية األعمال، غير 
مسبوقة للعالم. أصاب الفيروس البشر في جميع أنحاء العالم وتسبب في عدد كبير من الوفيات. طبقت جميع البلدان تقريًبا، التي تأثرت بدرجة 

كبيرة، تدابير لمحاولة احتواء تفشي كوفيد-19، بما في ذلك إغالق الحدود وتقييد حركة مواطنيها. إال أن هذه التدابير أّدت إلى إغالق العديد من 
الشركات في تلك البلدان )ال سيما تلك العاملة في قطاعي السفر والضيافة( وخسارة كبيرة للوظائف. 

ولمعالجة هذه العوامل، اعتمدت العديد من الحكومات برامج دعم كبيرة لتأهيل المواطنين والشركات. وعلى الرغم من أن الظروف المعاكسة 
قد تراجعت خالل االثني عشر شهًرا الماضية من خالل برامج التطعيم واسعة النطاق، واستئناف الرحالت الجوية، ورفع قيود السفر إلى معظم 

البلدان، إال أن الجائحة ال تزال مستمرة وال يزال هناك خطورة من اكتشاف متحورات جديدة أكثر قابلية لالنتقال وضراوة قد تتسبب في تدهور 
جودة محفظة األصول الخاصة بالمجموعة.

لذلك، فإن التأثير النهائي لكوفيد-19 على االقتصادات العالمية والمحلية )بما في ذلك في أسعار النفط( غير واضح، فقد يستمر في التسبب في 
حدوث تقلبات كبيرة في األسواق المالية، وانخفاض السيولة واالستثمار في العالم، وقد يؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي في دول مجلس 

التعاون الخليجي والعالم.

واستجابًة لتأثير كوفيد-19 على اقتصاداتها المحلية، أعلنت العديد من الحكومات حول العالم، بما في ذلك قطر، عن حزم تحفيز مالية ولجأت 
العديد من البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة. بدأت هذه التدابير في االنحسار على مستوى العالم خالل عام 2022. 

في 22 مارس 2020، أصدر مصرف قطر المركزي تعميًما للبنوك العاملة في دولة قطر يطالبها فيه بالموافقة على تأجيل سداد أقساط األصول 
التمويلية والفوائد المستحقة على هذه األقساط لمدة ستة أشهر وتم تمديد هذه المدة الحًقا حتى 31 مارس 2022. ولتسهيل االنتقال المنظم إلى 
الوضع الطبيعي، خفض مصرف قطر المركزي حزمة التحفيز في مارس 2022 بهدف اإللغاء التدريجي الكامل للتدابير االستثنائية بحلول ديسمبر 

2022. خالل هذا الوقت، ستعيد المؤسسات المالية تقييم محافظ االقتراض الخاصة بها للمواءمة بين أقساط السداد وبيئة األعمال الجديدة. 

باإلضافة إلى إستراتيجية البنك الجديدة لمدة 5 سنوات ، فقد أبقى على المعدل المرتفع للمخصصات كتدبير لمواجهة التقلبات الدورية وفي 
الوقت نفسه قام بوضع مخصصات تتعلق ببعض القروض القديمة. بشكل منهجي، مع زيادة أسعار الفائدة والوقف التدريجي للتدابير الحكومية 

المطبقة لمواجهة وباء كوفيد-19، قد يكون عمالء المجموعة قد تأثروا بشكل سلبي، أو بالفعل تأثروا سلبًا، وهناك احتمال بأن تقل قدرة بعض 
المقترضين من المجموعة على السداد، مما قد يؤدي إلى زيادة في قروضها المتعثرة.

على الرغم من تراجع غالبية تدابير كوفيد-19 على مستوى العالم، إال أن التأثير العام المباشر وغير المباشر لتفشي الوباء ال يزال غير واضح. ال يمكن 
ضمان أنه لن يتم تطبيق مزيد من القيود على قطاعي األعمال والسفر في المستقبل وأن الخسائر الناجمة عن انخفاض القيمة لن تزداد بدرجة 

كبيرة في الفترات المستقبلية، األمر الذي قد يؤثر سلبًا على أعمال المجموعة، أو مركزها المالي، أو نتائج عملياتها، أو توقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبنك والمجموعة6.2

تعتمد المجموعة على قوة سمعتها لدى عمالئها وغيرهم من األطراف المقابلة)أ (

يعتمد نجاح المجموعة ونتائجها جزئًيا على القوة المستمرة لسمعتها. تعتقد المجموعة بأن عالمتها التجارية معروفة جيًدا في قطر. ونتيجًة 
لذلك، فإن أي دعاية سلبية تتعلق بالعالمة التجارية للمجموعة قد تؤثر سلًبا على سمعتها وقيمة عالمتها التجارية. 

تعمل المجموعة في قطاع تعتبر فيه ثقة العمالء والسمعة الطيبة ذات أهمية عالية. تتعرض المجموعة لمخاطر قد تضّر  بمعامالتها التجارية 
أو سمعتها، وتشمل هذه المخاطر من بين أمور أخرى، الخصومات القضائية، وسوء سلوك الموظفين، وفشل األعمال، ونتائج التحقيقات الرقابية، 
واإلفصاح عن معلومات سرية للعمالء، وعدم كفاية الخدمات، والتكهنات الصحفية والدعاية السلبية، سواء كان أو لم يمكن لها أساس من الصحة.

 
قد يؤدي اإلضرار بسمعة المجموعة إلى قيام العمالء أو الوسطاء الحاليين بسحب أعمالهم من المجموعة، أو الشعور بعدم الرضا عن مستوى 

تعاونها، أو اتخاذ قرار بعدم العمل مع المجموعة في المستقبل، مما قد يتسبب في انخفاض حجم مبيعات منتجاتها وخدماتها.

 قد يؤثر تباطؤ النمو االقتصادي في البلد الذي تعمل فيه المجموعة سلًبا على أعمالها)ب (

تعتمد اقتصادات دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي على قطاعي النفط والغاز، وغيرها من القطاعات المرتبطة، وكذلك على أسعار هذه 
السلع وكمياتها. لطالما ارتبط األداء المالي للمجموعة، وسيظل مرتبًطا بشكل وثيق بمعدل النمو االقتصادي لدولة قطر. تسبب الغزو األخير 

ألوكرانيا في زيادة ملحوظة في أسعار النفط والغاز، فضاًل عن أسعار عدٍد من السلع األخرى مثل القمح وغيره من المعادن األساسية، وأدت هذه 
الزيادات في األسعار إلى زيادة أسعار الشحن ومعدالت التضخم في العالم. 
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سجل معدل التضخم في قطر على أساس سنوي 2.7 بالمائة لعام 2020 و2.3 بالمائة لعام 2021 )المصدر: صندوق النقد الدولي(. وبلغ معدل 
التضخم في الربع الثاني من عام 2022 5.4 بالمائة )المصدر: مصرف قطر المركزي(. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر هذا التضخم في 

المستقبل. تاريخًيا، أدى التضخم إلى زيادة نفقات الموظفين والمعيشة ومن المرجح أن تؤدي إعادة حدوث هذا التضخم عند مستويات أعلى في 
المستقبل، إلى زيادة هذه النفقات أكثر. قد يتسبب التضخم المرتفع في إبطاء معدل النمو االقتصادي واإلنفاق االستهالكي في قطر، مما قد يكون 

له تأثير سلبي جوهري على نمو أعمال المجموعة وأرباحها.

على الرغم من محاولة دولة قطر خالل السنوات القليلة الماضية تنويع اقتصادها بعيًدا عن النفط والغاز، إال أن هذا القطاع ساهم بما ُيقّدر بنحو 
53.2 مليار دوالر أو 80.7 بالمائة، في اإليرادات السنوية للدولة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. شهدت أسعار النفط الخام تقلبات عالية 

على الصعيد العالمي، فقد تجاوز متوسط سعر النفط الخام السنوي لسلة أوبك المرجعية 100 دوالر للبرميل في الفترة من 2011 إلى 2013، 
وانخفض إلى 17.64 دوالر للبرميل في أبريل 2020، وعاود االرتفاع ألكثر من 100 دوالر للبرميل في مارس 2022، ويرجع ذلك جزئًيا إلى الوضع 

المستمر بين أوكرانيا وروسيا.

 التاثير السلبي نتيجة تقلب نسبة الفوائد/األرباح)ج (

عقب تدابير كوفيد-19 التي أدت إلى تخفيض البنوك المركزية ألسعار الفائدة، بدأت هذه األسعار في االرتفاع على مستوى العالم جزئًيا كرافعة 
اقتصادية للتعامل مع التضخم. إن من شأن هذه التغييرات، وأي تغييرات مستقبلية في هذه األسعار، أو التغييرات في حزم التحفيز المالية أو 

تدابير مصرف قطر المركزي، أن تقّلل من السيولة وتؤثر سلبًا على تكاليف التمويل الخاصة بالمجموعة، في حال لم تتمكن من نقل هذه التكاليف 
المتزايدة إلى عمالئها. إن الزيادة في أسعار الفائدة قد يكون لها أثر سلبي على قدرة بعض المقترضين من المجموعة على السداد، مما قد يتسبب 

 في زيادة قروضها المتعثرة.

تؤثر الضغوط التضخمية، جنًبا إلى جنب مع الزيادات في أسعار الفائدة، بشكل كبير على النمو االقتصادي العالمي. وعلى الرغم من أن دولة قطر 
هي أحد أكبر المستفيدين من زيادة أسعار السلع بسبب انفتاحها على قطاعي النفط والغاز، إال أن ضعف االقتصاد العالمي الحالي، أو انخفاض 

قيمة أسعار النفط والغاز، وتدهور األوضاع االقتصادية في قطر قد يؤدي إلى انخفاض النشاط التجاري للمجموعة، وزيادة تكاليف وضغوط 
التمويل، وانخفاض قيم األصول، والخسائر االئتمانية، وتخفيض القيمة الدفترية لألصول، وزيادة تكاليف انخفاض القيمة، وانخفاض األرباح 

والتدفقات النقدية.

مخاطر عمليات المجموعة في قطر)د (

تتمركز عمليات المجموعة بشكل حصري في قطر. 
على صعيد العملة،  فإن الغالبية العظمى من صافي دخل البنك من األنشطة التمويلية واالستثمارية من الشركات العاملة في قطر مقوم 

بالريال القطري والدوالر األمريكي. تم ربط الريال القطري بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1975. ونتيجًة لذلك، قد يؤثر أي تقلب في 
قيمة هذه العمالت تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا في أعمال البنك ونتائج عملياته.

تعتمد قطر، باعتبارها اقتصاد صغير نسبًيا، بدرجة كبيرة على الصادرات، ال سيما النفط والغاز. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن 
يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة قطر بنحو 3.4 بالمائة في عام 2022. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت الحكومة في الماضي على إيرادات 

النفط والقروض لتمويل مشاريع التنمية االقتصادية ومشاريع البنية التحتية. عالوًة على ذلك، يعتمد االقتصادي القطري بدرجة كبيرة على 
إيرادات النفط والغاز. تاريخًيا، اّتسمت أسواق المنتجات البترولية بالتقلب ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل. إن التدهور الكبير في األسعار 

أو التقلب الشديد في األسعار العالمية لمنتجات النفط والغاز في المستقبل قد يؤثر سلبًا على استراتيجية التنمية الخاصة بالحكومة أو قدرتها 
على االستمرار في تمويل مشاريع التنمية الداخلية و توفير الدعم لقطاعي األعمال المصرفية التجارية والعقارات. في حالة استمرار هذه الظروف، 

من المرجح أن تتأثر أعمال المجموعة، ومركزها المالي، ونتائج عملياتها، وسيولتها، وتوقعاتها المستقبلية، تأّثراً سلبًيا. 

النمو والتنويع في المحفظة التمويلية للبنك أدى إلى زيادة انكشافه االئتماني وحجم مخاطره)ھ(

إن المخاطر الناشئة عن التغيرات السلبية في جودة االئتمان وإمكانية استرداد المحفظة التمويلية، واألوراق المالية، والمبالغ المستحقة من 
األطراف المقابلة، متأصلة في مجموعة واسعة من أعمال البنك، ال سيما في أنشطته التمويلية واالستثمارية.  قد تنشأ مخاطر االئتمان نتيجة 

مزيد من التدهور العام في الظروف االقتصادية المحلية أو العالمية، أو أي تدهور في القيمة السوقية، أو قيمة أو نوع الضمانات المتاحة، أو 
نتيجة مخاطر نظامية ضمن هذه األنظمة المالية، مما قد يؤثر على إمكانية استرداد أصول البنك وقيمتها. قد يؤدي عجز البنك عن الحفاظ على 

نمو محفظته التمويلية مع الحفاظ على جودة أصوله من خالل سياسات إدارة المخاطر الفعالة، إلى زيادة مخصصات خسائر التمويل وارتفاع 
مستويات حاالت التخلف عن السداد وشطب الديون، مما قد يؤثر تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا على نتائج عمليات البنك، وأعماله، ومركزه المالي، وسيولته، 

وتوقعاته المستقبلية. 

في مارس 2011، أنشأ مصرف قطر المركزي مركز قطر للمعلومات االئتمانية الذي يهدف إلى جمع المعلومات عن العمالء المقيمين في قطر 
وتاريخهم االئتماني. تعتمد البنوك والمؤسسات المالية في قطر على التقارير االئتمانية لمركز قطر للمعلومات االئتمانية لدعم قراراتها المتعلقة 

بإدارة المخاطر ولمراقبة األداء المالي المستمر لعمالئها. ومع ذلك، نظًرا لمحدودية توافر معلومات ائتمانية مالية وعامة دقيقة وشاملة عن 
األفراد والشركات الصغيرة في قطر، فمن المرجح أن يكون من الصعب على البنك إجراء تقييم دقيق لمخاطر االئتمان المرتبطة بهذا اإلقراض. 
ونتيجًة لذلك، قد يكون العمالء من األفراد والشركات الصغيرة مثقلين بالديون بسبب التزامات ائتمانية أخرى ال يعلم بها البنك. لذلك، يتعرض 
البنك لمخاطر ائتمان األفراد والشركات الصغيرة التي قد ال يكون قادًرا على تقييمها بدقة وتكوين مخصصات لها. قد تؤدي هذه العوامل إلى أن 
يواجه البنك تأخيرات ائتمانية في محفظته لتمويل العمالء. على الرغم من أن البنك لديه سياسات للتعامل مع مشكالت التمويل، إال أنه ال يوجد 

ضمان بأن هذه السياسات ستؤدي إلى االسترداد الكامل أو الجزئي لجميع المبالغ المستحقة.

إذا عجز البنك عن الحفاظ على جودة أصوله من خالل تطبيق سياسات فعالة إلدارة المخاطر، فقد يؤدي هذا األمر إلى زيادة خسائر انخفاض القيمة 
وارتفاع مستويات التخلف عن السداد وشطب الديون، مما قد يؤثر تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا على أعمال البنك، ومركزه المالي، ونتائج عملياته، وسيولته، 

وتوقعاته المستقبلية.
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 البنك ُمعرض الحتمالية انخفاض قيمة العقارات في دولة قطر على أساس الضمانات الداعمة لإلقراض العقاري السكني والتجاري) و(

بلغ صافي األصول التمويلية للبنك، كما في 30 يونيو 2022، 74.0 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 75.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021، و58.5 
مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020، حيث بلغت قيمة التسهيالت العقارية المباشرة حوالي معدل 23 بالمائة. يمكن أن تؤدي العوامل 

االقتصادية والعوامل األخرى، مثل انخفاض عدد السكان، إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية والتجارية وانكماش التمويل السكني وسوق 
التمويل التجاري. قد يكون لذلك تأثير على قيمة الضمانات العقارية التي حصل عليها البنك، وكذلك على ربحية البنك، والتي بدورها يمكن أن يكون 

لها تأثير سلبي جوهري على أعمال البنك، ومركزه المالي، ونتائج عملياته، وسيولته، وتوقعاته. يمكن أن تؤدي هذه العوامل أيًضا إلى تباطؤ كبير في 
قطاع البناء في قطر.

مخاطر التركيز في محفظة التمويل والودائع الخاصة بالبنك ) ز(

إن التركزات في محفظة التمويل والودائع الخاصة بالبنك تجعله أكثر عرضة لمخاطر عدم السداد من قبل أكبر المقترضين من البنك، بما في 
ذلك التعرض للمخاطر من قطاعات معينة وسحب الودائع الكبيرة. ُتبّين محفظة تمويل البنك ترّكزات المقترضين والقطاع.

نظًرا لطبيعة بيئة األعمال في دولة قطر، تتركز محافظ وودائع تمويل المجموعة علي أساس الجغرافيا، وقطاع العمالء، والعملة. ثمة أيًضا درجة 
عالية نسبًيا من ترّكزات العمالء ضمن أكبر عشرة عمالء للبنك، والتي تشكل حوالي %47 من صافي أصول التمويل و%41 من الودائع في 30 يونيو 
2022. ابرم البنك عمليات مع كيانات يملكها او ذات عالقة بأعضاء مجلس االدارة وكبار المساهمين والتي تشكل نسبة جوهرية من صافي أصول 

التمويل
من الناحية الجغرافية، تتركز محفظة التمويل والودائع الموحدة للمجموعة داخل دولة قطر. وعليه فإن أي تدهور في الظروف االقتصادية بشكل 
عام في دولة قطر أو غياب اإلدارة الفعالة لتركزات المخاطر الجغرافية من قبل المجموعة سيكون له تأثير سلبي، ربما يكون جوهرًيا، على أعمالها 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
تتركز المحفظة المالية للمجموعة في قطاعات العقارات، والصناعة، والبناء. وبالتالي، واستنادا إلى التقلبات االقتصادية، قد يكون ألي تدهور في 

هذه القطاعات أثراً سلبيًا، وربما جوهرًيا، على أعمالها، ومركزها المالي، ونتائج عملياتها وتوقعاتها.
ُيمكن أن يكون للتراجع في ثروات أي من المودعين في البنك، أو في القطاعات التي يتم فيها استثمار هذه الثروات، أو االقتصاد القطري تأثير 

سلبي على أعمال البنك، ومركزه المالي، ونتائج عملياته وتوقعاته. انظر أيضًا إلى “البنك عرضة لمخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم؛ قد تتفاقم 
هذه المخاطر بسبب الظروف السائدة في األسواق المالية العالمية”.

قد تؤدي أحوال السوق إلى زيادة مخاطر انخفاض قيمة أنشطة التمويل وزيادة خسائرها ) ح(

المجموعة معّرضة لمخاطر عدم السداد من قبل المقترضين ألنشطتهم التمويلية وفًقا للشروط التعاقدية المتفق عليها. وفي حين أن 
المجموعة قد تحصل في بعض األحيان على ضمانات عند منح القروض، إال أنه قد يكون الضمان الممنوح لتأمين سداد هذه األنشطة غير كاف في 
حالة عدم السداد السترداد خسائر القروض الممنوحة من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بشكل مستمر بمراجعة وتحليل محفظتها التمويلية 

ومخاطر االئتمان، وتعتمد مخصصات البنك للخسائر التي قد تتعرض لها األنشطة التمويلية، من بين عدة أمور، على تحليله لمعدالت التأخر 
في السداد الحالية والسابقة وتقييم أي أصول أساسية، باإلضافة إلى العديد من افتراضات اإلدارة األخرى. قد تؤدي هذه التحليالت واالفتراضات 

الداخلية إلى ظهور توقعات غير دقيقة ألداء االئتمان. قد يكون للزيادة الجوهرية في خسائر النشاط التمويلي تأثير سلبي جوهري على أعمال 
المجموعة ومركزها المالي ونتائج العمليات والسيولة والتوقعات.

قد تواجه المجموعة صعوبة في التصرف/تسييل الضمانات أو إنفاذ الضمانات عند تخلف المدينين، وقد يكون الوقت والتكاليف المرتبطة بإنفاذ 
الضمانات و/او تسييلها في قطر )أو في أي مكان آخر اعتماًدا على مكان الضمان( غير مجٍد اقتصاديًا للمجموعة للقيام بمثل هذه اإلجراءات، مما 

يؤثر سلًبا على قدرة المجموعة على استرداد خسائرها التمويلية. في حال سعت المجموعة إلى التصرف في  أي من هذه الضمانات، فقد يكون من 
الصعب العثور على مشتر و/أو قد يتم بيع الضمانات بأقل بكثير من قيمتها المقدرة أو الفعلية. قد ال تتمكن المجموعة من تحقيق عائدات كافية 

من التصرف في الضمانات لتغطية خسائر التمويل، والتي قد يكون لها تأثير سلبي، وربما يكون جوهرًيا، على أعمال المجموعة ومركزها المالي، 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

عالوة على ذلك، يتم تقييم جميع الضمانات في وقت التعاقد مع األطراف المقابلة. قد تختلف قيمة الضمان بشكل جوهري في وقت التصرف في 
الضمان. إذا انخفضت قيمة الضمان الذي يغطي أصل تمويلي في وقت التصرف في الضمان، فقد ال تتمكن المجموعة من تحقيق عائدات كافية 

من التصرف في الضمانات لتغطية خسائر التمويل، والتي قد يكون لها أثر سلبي، وربما يكون جوهرًيا، على أعمال المجموعة ومركزها المالي، 
ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

احتمالية تراجع قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها في حال عدم قدرتها على االستحصال أو الحفاظ على التراخيص والتصاريح والموافقات ) ط(
المطلوبة

يحتاج البنك وكل شركة من شركات المجموعة إلى الحفاظ أو االستحصال على مجموعة متنوعة من التراخيص والتصاريح والموافقات من 
مختلف السلطات والوكاالت الرقابية والقانونية واإلدارية والضريبية وغيرها لتنفيذ وتوسيع أعمالهم. وغالًبا ما تكون عمليات الحصول على هذه 

التراخيص والتصاريح والموافقات طويلة ومعقدة وغير متوقعة ومكلفة.

في الوقت الحالي، يعمل البنك على تجديد وتحديث مختلف التراخيص والمستندات التأسيسية التي يحتاجها البنك أو شركات المجموعة. وقد 
يؤدي عدم تجديد أو تحديث التراخيص أو المستندات التأسيسية ذات الصلة في الوقت المناسب إلى تعريض الشركات ذات الصلة لغرامات رقابية.

قد تحتوي بعض الترتيبات الخاصة بأطراف ثالثة على أحكام قد تحد من قدرة البنك على إجراء تغيير في وضعه القانوني أو شكل المساهمة دون 
الحصول على موافقة مسبقة من هذه األطراف الثالثة. سيحتاج البنك إلى ضمان عدم فرض أية قيود على قدرته على القيام بإدراج أسهمه في 

البورصة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إخالل البنك بالتزاماته التعاقدية وقد يؤدي أيًضا إلى اإلضرار بسمعته.

في حال عدم قدرة البنك أو أي شركة من شركات المجموعة على الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات ذات الصلة، فقد تتراجع قدرته 
على تحقيق أهدافه االستراتيجية، وقد يترتب على ذلك تأثير سلبي على أعمال هذه الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها، وسيولتها، وتوقعاتها.
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احتمالية فشل المجموعة في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها أو دخول أسواق جديدة) ي(

تتوسع المجموعة على نحو انتقائي في منتجات األعمال والخدمات المالية الجديدة مع تنامي فرصها. ُتعرض هذه االستراتيجية المجموعة 
لعدد من المخاطر والتحديات، مثل احتمالية الفشل في تحديد الفرص المناسبة وتقديم منتجات جديدة جذابة، وعدم االمتثال للسوق الجديدة 

والمعايير الرقابية، والحاجة إلى توظيف وإعادة تدريب الموظفين من ذوي الخبرة، وقد يكون لذلك كله تأثير سلبي محتمل على أعمال المجموعة 
ومركزها المالي، ونتائج عملياتها، وسيولتها، وتوقعاتها. باإلضافة إلى ذلك، قد تواجه المجموعة زيادة في التكاليف فيما يتعلق باستراتيجيتها 

التوسعية.

قد تتضمن استراتيجية نمو المجموعة في المستقبل أيًضا عمليات استحواذ وإعادة هيكلة استراتيجية وشراكات ومشاريع مشتركة وترتيبات 
أعمال استراتيجية مع أطراف أخرى. وقد ال تساهم هذه الترتيبات بالضرورة في نمو األعمال وربحية المجموعة أو قد تكون غير ناجحة. عالوة 
على ذلك، قد تواجه المجموعة صعوبة في استيعاب الموظفين ودمج العمليات والثقافات وقد ال تحقق التآزر أو الكفاءات المتوقعة من هذه 

المعامالت. يمكن أن تؤدي هذه الصعوبات إلى تعطيل األعمال المستمرة للمجموعة، وتشتيت انتباه إدارتها وموظفيها وزيادة نفقاتها.

احتمالية تأثر الوضع المالي للمجموعة ونتائجها التشغيلية بمخاطر السوق) ك(

قد يتأثر الوضع المالي للمجموعة ونتائجها التشغيلية بمخاطر السوق الخارجة عن سيطرة المجموعة، بما في ذلك دون حصر، التضخم، وتقلبات 
أسعار الفائدة، وأسعار األوراق المالية، وأسعار صرف العمالت. مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤدي قيمة األدوات المالية في المجموعة )مع 

تضمين بعض الموجودات والمطلوبات المالية األخرى( إلى خسارة بسبب التغيرات في حالة السوق المستقبلية.

يمكن للتقلبات في أسعار الفائدة أن تؤثر سلًبا على عمليات المجموعة ومركزها المالي بعدة طرق مختلفة. قد تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة 
بشكل عام إلى خفض قيمة قروض المجموعة ذات السعر الثابت وزيادة تكاليف تمويل المجموعة. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة بشكل عام إلى 

خفض قيمة سندات الدين ذات السعر الثابت في محفظة األوراق المالية للمجموعة. قد يؤدي التقلب في أسعار الفائدة إلى فجوة في إعادة 
التسعير بين موجودات ومطلوبات المجموعة الحساسة لسعر الفائدة. نتيجة لتلك العوامل، قد تتحمل المجموعة تكاليف إضافية. أسعار الفائدة 

حساسة للعديد من العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية، مثل مصرف قطر المركزي ومجموعة 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي، والعوامل السياسية، والظروف االقتصادية المحلية والدولية. ونظًرا للربط الحالي بسعر الصرف الثابت للريال 
القطري بالدوالر األمريكي، فإن التغيرات في أسعار الفائدة في الواليات المتحدة تؤدي إلى تغييرات في أسعار الفائدة في قطر ودول مجلس 

التعاون الخليجي األخرى التي تربط عمالتها بالدوالر األمريكي أيًضا. التغييرات في أسعار الفائدة في قطر ال تعكس تلقائًيا التغيرات في أسعار 
الفائدة األمريكية، ولكن هناك ميل إلى أن يكون هناك تأثير غير مباشر. في النهاية، ال يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن المجموعة ستكون قادرة 
على حماية نفسها من أي آثار سلبية إلعادة تقييم العملة أو تقلبات أسعار الفائدة المستقبلية، والتي قد يكون ألي منها تأثير سلبي جوهري على 

الوضع المالي للمجموعة ونتائج عملياتها.

قد يتأثر الوضع المالي والنتائج التشغيلية للمجموعة أيًضا بالتغيرات في القيمة السوقية لمحفظة األوراق المالية للمجموعة. يعتمد دخل 
المجموعة من األنشطة االستثمارية على العديد من العوامل الخارجة عن سيطرتها، مثل نشاط التداول في السوق بشكل عام، ومستويات أسعار 

الفائدة )كما هو موضح أعاله(، والتقلبات في أسعار صرف العمالت والتقلبات العامة في السوق.

على الرغم من أن البنك يطبق عمليات إدارة المخاطر التي تتولى مراجعة ومراقبة جوانب مخاطر السوق لعروض االستثمار والمحافظ 
االستثمارية وفًقا لمتطلبات وإرشادات مصرف قطر المركزي، بما في ذلك الهيكل العام وحدود االستثمار، إال أن تقلبات أسعار السوق قد ال تزال 

تؤثر سلًبا على قيمة محفظة األوراق المالية للمجموعة. 

تنخرط المجموعة أيًضا في معامالت بالعمالت األجنبية وتحتفظ بمراكز مفتوحة للعمالت فيما يتعلق بالريال القطري والدوالر األمريكي، مما 
يؤدي إلى نشوء مخاطر العمالت. على الرغم من أن المخاطر المتعلقة بالعمالت األجنبية للمجموعة يتم التحكم فيها من خالل مخاطر السوق 

وسياسات إدارة المخاطر الهيكلية للمجموعة، إال أن التغيرات المستقبلية في أسعار صرف العمالت )بما في ذلك فك ارتباط العمالت بالدوالر 
األمريكي( قد تؤثر سلًبا على الوضع المالي للمجموعة ونتائج عملياتها.

تقلبات واضطرابات السوق قد تؤثر سلًبا على قيمة مراكز المجموعة في بعض األوراق المالية وتجعل من الصعب تقييم القيمة العادلة لبعض ) ل(
أصولها

تعرضت األسواق المالية لضغوط كبيرة من عام 2008 إلى عام 2009، مع انخفاض حاد في قيم األصول المتصورة أو الفعلية مصحوبة بانخفاض 
حاد في سيولة السوق. عالوة على ذلك، أدت تقلبات السوق وعدم توفر السيولة إلى صعوبة تقييم مخاطر استثمارات معينة. قد تؤدي التقييمات 

في الفترات المستقبلية، التي تعكس ظروف السوق السائدة في ذلك الوقت، إلى تغييرات جوهرية في القيمة العادلة لمخاطر المجموعة. 
باإلضافة إلى ذلك، قد تختلف القيمة المحققة في النهاية من قبل المجموعة بشكل جوهري عن القيمة العادلة الحالية أو المقدرة. قد تتطلب أي 

من هذه العوامل من المجموعة االعتراف بخسائر التقييم أو التحقق من مخصصات انخفاض القيمة، والتي قد يؤثر أي منها سلًبا على أعمالها 
ومركزها المالي ونتائج عملياتها، وسيولتها، وتوقعاتها.

إمكانية تأثر أعمال المجموعة سلًبا في حالة إلغاء ربط الريال القطري بالدوالر األمريكي أو تعديله) م(

تحتفظ المجموعة بحساباتها وتعلن عن نتائجها بالريال القطري. حتى تاريخ هذه النشرة، يظل الريال القطري مرتبًطا بالدوالر األمريكي )1.00 دوالر 
أمريكي = 3.64 ريال قطري، ويقوم مصرف قطر المركزي بشراء الدوالر األمريكي بسعر ثابت يبلغ 3.6385 ريال قطري ويبيع الدوالر األمريكي للبنوك 
العاملة في قطر في بسعر ثابت قدره 3.6415 ريال قطري(. ومع ذلك، هناك مخاطر سوقية تتعلق بإمكانية فك ارتباط الريال القطري وعمالت دول 

مجلس التعاون الخليجي المختلفة بالدوالر األمريكي، على الرغم من أن ذلك يعتمد على مستوى المراكز المفتوحة والتعرض لمخاطر الدوالر 
األمريكي للمجموعة. قد تتأثر عمليات المجموعة سلًبا إذا قامت دولة قطر بفك ربط عملتها بالدوالر األمريكي. في نهاية المطاف، ال يمكن أن يكون 

هناك أي ضمان بأن المجموعة ستكون قادرة على حماية نفسها من أي آثار سلبية إلعادة تقييم العملة أو فك االرتباط بالدوالر األمريكي مما قد 
يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها.
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قد يكون لزيادة المنافسة تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات المجموعة) ن(

يواجه البنك وشركاؤه مستويات عالية من المنافسة على جميع منتجاتهم وخدماتهم. يتنافس البنك مع البنوك المحلية اإلسالمية والتجارية 
األخرى في قطر. باإلضافة إلى البنوك المحلية، تعمل البنوك الدولية أيًضا على زيادة تواجدها في دولة قطر، إما بشكل مباشر أو من خالل 

استثمارات استراتيجية، وتتنافس مع البنك على عمالء الخدمات المصرفية التجارية والمؤسسات الحكومية. وفًقا لمصرف قطر المركزي، كما 
في 30 يونيو 2022، يوجد 16 بنكًا مسجاًل في قطر خارج مركز قطر للمال. باإلضافة إلى بنوك خدمات األفراد الحالية في قطر، من المتوقع أن تبدأ 

المزيد من البنوك الدولية أعمالها من خالل مركز قطر للمال، مما سيسمح لها بالمنافسة على الشركات الكبيرة والشركات الحكومية.

إن الطبيعة التنافسية لسوق البنوك القطرية والفشل المحتمل للمجموعة في مواصلة المنافسة بنجاح قد يؤثر سلًبا على أعمال المجموعة 
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها.

قد ال تكون أنظمة االمتثال الخاصة بالمجموعة فعالة بشكل كامل) س(

تعتمد قدرة المجموعة على االمتثال لجميع القيود القانونية المعمول بها ولوائح مصرف قطر المركزي إلى حد كبير على المحافظة على االمتثال 
ألنظمة وإجراءات االمتثال والتدقيق وإعداد التقارير، وقدرتها على جذب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين إلدارة ومراقبة هذه األنظمة واإلجراءات. 
ال تستطيع المجموعة التأكيد بأن هذه األنظمة واإلجراءات فعالة بشكل كامل. تخضع المجموعة لرقابة مشددة من قبل السلطات التنظيمية، 

بما في ذلك نشاط الفحص الدوري. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بإجراء عمليات تدقيق داخلية منتظمة وتوظف مدقًقا خارجًيا لمراقبة 
واختبار أنظمة االمتثال الخاصة بها. في حالة عدم االمتثال الفعلي أو المزعوم للوائح، يمكن أن تخضع المجموعة للتحقيقات واإلجراءات القضائية 

أو اإلدارية التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة أو رفع دعاوى مدنية، بما في ذلك من قبل العمالء للحصول على تعويضات. قد يكون ألي من هذه 
العوامل تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات المجموعة وأعمالها ومركزها المالي وسيولتها وتوقعاتها.

قد ال تتمكن المجموعة من تعيين موظفين مؤهلين من أصحاب الخبرة واالحتفاظ بهم مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمالها وقدرتها على تنفيذ ) ع(
استراتيجية النمو الخاصة بها

يعتمد نجاح المجموعة وقدرتها على الحفاظ على مستويات أعمالها الحالية ونموها، جزئًيا، على قدرة المجموعة على االستمرار في تعيين 
موظفين مصرفيين وإداريين مؤهلين من أصحاب الخبرة واالحتفاظ بهم. قد تواجه المجموعة تحديات في تعيين موظفين مؤهلين إلدارة 

أعمالها. باإلضافة إلى ذلك، إذا استمرت المجموعة في النمو، فستحتاج إلى االستمرار في زيادة عدد موظفيها. في حين يعتقد البنك أن لديه برامج 
توظيف فعالة وتدريب وتحفيز للموظفين، فإن الفشل في توظيف وتدريب و / أو االحتفاظ بالموظفين الالزمين، أو في ضوء تركيز المجموعة على 

“التقطير”، فإن النقص في القطريين المؤهلين أو غيرهم من المغتربين المستعدين لإلنتقال إلى قطر، يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على 
أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها.

خسارة الموظفين الرئيسيين قد يؤثر سلًبا على قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجياتها) ف(

يعتمد نجاح المجموعة ونموها المستقبلي إلى حد كبير على قدرتها على االحتفاظ وتحفيز أعضاء اإلدارة العليا للبنك والموظفين الرئيسيين 
اآلخرين. تعتمد المجموعة بشكل خاص على جهود أعضاء إدارتها العليا الرئيسيين، ومهاراتهم، وسمعتهم، وخبرتهم، فضاًل عن أوجه التآزر بين 

مجاالت خبرتهم ومعرفتهم المتنوعة. ال تخضع المجموعة للتغطية التأمينية ضد الخسائر التي قد تتكبدها في حالة خسارة أو فصل موظفيها 
الرئيسيين.

إمكانية ممارسة بعض المساهمين سيطرة كبيرة على البنك)ص(

يمتلك بعض كبار المساهمين حصة كبيرة في البنك مما قد يؤدي إلى ممارسة هؤالء المساهمين السيطرة على صنع القرار في البنك على 
مستوى مجلس اإلدارة أو المساهمين.

عالوة على ذلك، تنص بنود النظام األساسي على أن المساهم الحكومي لديه سلطة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة على أساس تناسبي.
يتطلب أي اقتراح في أي جمعية عامة غير عادية تصويًتا بنسبة 75% من المساهمين الحاضرين في االجتماع ليتم تمريره، بينما يلزم تصويت 

األغلبية البسيطة لتمرير اقتراح في الجمعية العمومية السنوية.
 نتيجة لذلك، قد يتمكن المساهم الحكومي أو المساهم الكبير من منع بعض اإلجراءات أو القرارات المقترحة في أي جمعية عمومية.

من شأن السياسات واإلجراءات المتخذة إلدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة أن تتركها عرضة لمخاطر غير محددة أو غير متوقعة)ق(

في سياق أنشطتها التجارية، تتعرض المجموعة لعدد متنوع من المخاطر، أهمها مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر 
الرقابية، والقانونية، والتشغيلية. قد ال تكون أساليب إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة فعالة بالقدر الكافي للتخفيف من تعرضها للمخاطر 

في جميع بيئات السوق أو ضد جميع أنواع المخاطر، بما في ذلك المخاطر غير المحددة أو غير المتوقعة. تعتمد بعض أساليب المجموعة إلدارة 
المخاطر على استخدامها لسلوك السوق التاريخي وتوثيق البيانات. قد ال تتنبأ هذه األساليب بحاالت التعرض للمخاطر في المستقبل، والتي قد 

تكون أعلى من المؤشرات التاريخية. ال يوجد تأكيد على أن عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية المتبعة 
لديها، والمراجعة الدورية، ستكون كافية لكي تسيطر أو تحمي المجموعة ضد جميع مخاطر االئتمان والمخاطر أخرى. باإلضافة إلى ذلك، قد تكون 

بعض المخاطر أكبر من مؤشرات البيانات الواقعية للمجموعة. ال يمكن للمجموعة أن تضمن أن يمتثل جميع موظفيها لسياساتها وإجراءاتها.

كما هو شائع في السوق المحلي للبنوك، يبرم البنك بعض التسهيالت لفئة معينة من الزبائن لغايات أستراتجية، ولهذه الغاية قد يستعمل البنك 
عقود اقل صرامة كما المعتاد عليه في السوق العالمي للبنوك. لدى البنك اجراءات تخوله اجراء مراجعات دورية للزبائن. هذه المراجعات الدورية 

تعطي البنك الفرصة لمراجعة البنود التجارية وتحديث العقود الخاصة بالتمويل، غير انه هناك خطر بأن المراجعة ال تكون كافية مما يؤدي الى 
عدم االتساق في بنود التمويل. 

عالوة على ذلك، فإن المجموعة معرضة، من بين أمور أخرى، لقصور العمليات أو األنظمة الداخلية والمعامالت غير المصرح بها من قبل 
الموظفين واألخطاء التشغيلية، بما في ذلك األخطاء الكتابية أو أخطاء حفظ السجالت، واألخطاء الناتجة عن الخلل في أنظمة الكمبيوتر أو 

االتصاالت السلكية والالسلكية، واالحتيال من قبل الموظفين أو أشخاص خارجيين. انظر “ عمليات المجموعة تعتمد بشكل كبير على التشغيل 
السليم ألنظمة تكنولوجيا المعلومات”. تقتصر إدارة مخاطر المجموعة والرقابة الداخلية أيًضا على المعلومات واألدوات والتقنيات المتاحة 

للمجموعة. قد ُيؤدي أي نقص جوهري في إدارة مخاطر المجموعة أو في سياسات أو إجراءات الرقابة الداخلية إلى تعرض المجموعة إلى مخاطر 
االئتمان أو مخاطر السيولة أو مخاطر السوق أو التشغيل بشكل كبير، والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها.
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لدى المجموعة تعهدات مرتبطة باالئتمان وبنود طارئة قد تؤدي إلى تكبدها خسائر محتملة)ر(

كجزء من سير أعمالها المصرفية العادية، تصدر المجموعة تعهدات باإلقراض، وضمانات، وخطابات اعتماد، وتسهيالت مالية أخرى، والتي يتم 
احتسابها إجمااًل خارج نطاق ميزانيتها العمومية، حتى يتم تمويلها أو إلغائها بالفعل. وعلى الرغم من أن هذه التعهدات مرهونة إلى حد بعيد 

بسير العمليات التجارية وبالتالي فهي خارجة عن نطاق الميزانية العمومية، إال أنها تعّرض المجموعة لمخاطر تتعلق باالئتمان والسيولة. تخضع 
التعهدات المتعلقة باالئتمان إلى ذات الشروط الخاصة بالموافقة على االئتمان وإجراءات االمتثال التي تسري على القروض والسلف، كما أن 

تعهدات تمديد التسهيالت االئتمانية مشروطة بأن يحافظ العمالء على معايير االئتمان المطلوبة. وفي حين ترى المجموعة أنه من المتوقع أن 
يتأثر جزء من التزاماتها فيما يتعلق بهذه التعهدات، إال أنها قد تصبح ملزمة بدفع مبالغ ترتبط بجزء أكبر من هذه االلتزامات، األمر الذي من شأنه 

أن يعود بأثر سلبي جوهري على احتياجاتها من عمليات التمويل ومخاطر االئتمان.

خفض التصنيف االئتماني للبنك قد يؤدي إلى الحد من قدرته على التفاوض بشأن منح تسهيالت القروض الجديدة و/أو الوصول إلى أسواق الديون )ش (
الرأسمالية وقد يزيد من تكاليف اقتراضه و/أو يؤثر سلًبا على عالقته بالدائنين

تشكل التصنيفات االئتمانية للبنك، والمعنية بقياس قدرته على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون لحين استحقاقها، عاماًل هامًا في تحديد ما 
ينفقه من تكلفة عند اقتراضه لألموال. وتعتمد معدالت تحقيق األرباح بالنسبة لعمليات التمويل التي يجريها البنك بشكل جزئي على موقعه من 

حيث التصنيفات االئتمانية. واعتباًرا من تاريخ هذه النشرة، فإن تصنيف وكالة “فيتش” للبنك بالنسبة للعمالت المحلية واألجنبية على المدى 
الطويل هو )A -( مع توقعات مستقبلية لتصنيف مستقر، أما تصنيف وكالة “موديز” فهو )A2( مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

ليس هناك أي ضمان بأن التصنيفات ستبقى سارية المفعول ألي فترة زمنية محددة، أو بأنه لن يتم خفضها أو سحبها بالكامل فيما لو استجدت 
ظروف في المستقبل تستدعي ذلك. وقد يؤدي خفض التصنيف االئتماني للبنك، أو وضعه تحت المراقبة في منزلة التصنيفات السلبية، إلى زيادة 

تكلفة عمليات االقتراض التي يقوم بها مما يؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعماله ومركزه المالي، ونتائج عملياته، وسيولته، وتوقعاته.  

يخضع البنك لمخاطر تتعلق بمحفظة الصكوك)ت (

يحتفظ البنك لحسابه الخاص بصكوك من األوراق المالية، وبعضها، وخاصة الصكوك السيادية القطرية، تقدم معدالت عائد ثابتة. في حال حصلت 
زيادة ملحوظة في معدالت الربح السائدة في األسواق وتجاوزت معدالت الربح الثابتة الممنوحة بالنسبة للصكوك التي يحتفظ بها البنك، فحينئذ 

ستنخفض القيمة السوقية لهذه الصكوك.

يخضع البنك لمخاطر تتعلق بأنشطة التداول الخاصة )ث (

يضطلع البنك بأنشطة تداول محدودة على حسابه الخاص، حيث يشكل دفتره لعمليات التداول الخاصة حوالي 0.1 في المائة من إجمالي األصول. 
وقد فرض البنك ضوابط محددة على أنشطة التداول الخاصة به، وذلك بالنظر إلى الدرجة السائدة لإلقدام على المخاطر وحالة السوق. تنطوي 

عمليات التداول الخاصة على مخاطر، ويضاف إلى ما سبق، أن نتائج عمليات التداول الخاصة من شأنها أن تتأثر على نحو بالغ بظروف السوق، ال 
سيما ما يحدث من تغيرات في أسواق األوراق المالية على المستوى اإلقليمي ومن الممكن أن تؤدي إلى تكبد البنك خسائر من شأنها أن تؤثر سلبًا 

على أعماله أو مركزه المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته.

يعتمد سير عمليات المجموعة بشكل كبير على األداء السليم ألنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها)خ (

تعتمد المجموعة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لمعالجة عدد كبير من المعامالت على أساس دقيق وفي الوقت المناسب، 
وتعمل األنظمة بشكل جوهري على تخزين ومعالجة جميع البيانات وعمليات التشغيل التي تقوم بها المجموعة. وُيعد األداء السليم في التعامل 

مع عمليات التأمين الخاصة بالمجموعة وإدارة بيانات العمالء، والسياسات، والمطالبات، وسجالت الدفع، والرقابة المالية، وإدارة المخاطر، 
والمحاسبة وغيرها من أنظمة تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى شبكات االتصاالت فيما بين الشركات التابعة لها وفروعها ومراكز معالجة 

البيانات الرئيسية، أمًرا بالغ األهمية في حسن سير أعمال المجموعة وقدرتها على المنافسة بفعالية. قد تتعطل األنشطة التجارية للمجموعة 
مادًيا  في حال فشل جزئي أو كامل ألي من أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو شبكات االتصاالت الخاصة بها. ويمكن أن يكون سبب هذا الفشل 

مجموعة متنوعة من العوامل؛ تكون معظمها خارجة عن سيطرة المجموعة سواء بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، وانقطاع 
التيار الكهربائي لفترات طويلة، والهجمات اإللكترونية، وفيروسات الكمبيوتر، وأعطال النظام. يعتمد األداء السليم ألنظمة تكنولوجيا المعلومات 

الخاصة بالمجموعة أيًضا على توافر بيانات دقيقة وموثوقة وغيرها من مدخالت النظام، والتي تخضع ألخطاء بشرية. 

إن أي فشل أو تأخير في تسجيل أو معالجة بيانات معامالت المجموعة أو أي فشل في االمتثال للوائح حماية البيانات والخصوصية المعمول 
بها، يمكن أن يعرضها للمطالبات بالتعويض عن الخسائر ودفع الغرامات والجزاءات الرقابية، وهو ما قد يؤثر سلًبا وبشكل جوهري على سمعتها. 

أصبحت منظمات األعمال، مثل المجموعة، مستهدفة بشكل متزايد من الجريمة السيبرانية، وخاصة إذا كانت هذه المنظمات تحتفظ بمعلومات 
شخصية عن عدد كبير من األشخاص. كما أن المجموعة عرضة لخطر اختراق البيانات الشخصية التي في حوزتها عن طريق الخطأ، أو نسخها، أو 
استخدامها، أو تغييرها، و/أو إتالفها سواء من قبل الموظفين أو غيرهم من األطراف الثالثة، أو خالفًا لذلك فقدانها أو الكشف عنها أو العمل على 
معالجتها في انتهاك للوائح حماية البيانات. وفي حال إخفاق المجموعة أو أي من مزودي الخدمة الخارجيين الذين تعتمد عليهم المجموعة في 
معالجة أو تخزين أو حماية هذه البيانات الشخصية بطريقة آمنة، أو خالفًا لذلك حدثت أي عملية سرقة أو فقدان للبيانات الشخصية، فقد تواجه 

المجموعة تبعات ذلك بموجب قوانين حماية البيانات. ومن شأن ذلك أن يؤدي أيًضا إلى إلحاق الضرر بالعالمة التجارية للمجموعة وسمعتها، 
وفقدانها صفقات عمل جديدة أو تجديد تلك الصفقات و/أو أن تتكبد غرامة كبيرة.

قامت المجموعة بتنفيذ واختبار خطط وعمليات األمن السيبراني واستمرارية األعمال باإلضافة إلى إجراءات التعافي من الكوارث، ولكن ال يوجد 
ضمان بأن هذه اإلجراءات الوقائية ستكون فعالة بالكامل، وبالتالي قد يؤثر أي عطل بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة وسمعتها. كما 

تعتمد المجموعة على موردي تكنولوجيا المعلومات التابعين لها لدعم تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها والبرامج المشتراة 
من الخارج، وتعتمد أيضا على استمرارية تشغيل برامجها المطورة داخليًا وقدرتها على تحديثها حسب الحاجة.
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قد ال تتلقى المجموعة دعماً من الحكومة في المستقبل، أو قد ال تتلقى دعماً في المستقبل يتناسب مع الدعم الذي كانت تتلقاه في الماضي)ذ (

في أعقاب األزمة االقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع المصرفي في قطر، شرعت الحكومة في العديد من الخطط لدعم البنوك المحلية 
في قطر. يحتفظ البنك حالًيا بودائع كبيرة لصالح الحكومة وكيانات ذات صلة بالحكومة، تبلغ 25.9 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2022، و27.1 

مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021، و12.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وكما في 30 يونيو 2022، و31 ديسمبر 2021، و31 
ديسمبر 2020، بلغ إجمالي نسبة ودائع العمالء 35.7 بالمائة، و35.0 بالمائة، و22.7 بالمائة على التوالي )التي تمثل مجموع الحسابات الجارية للعمالء 

وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيد( وهي عبارة عن ودائع حكومية وودائع كيانات ذات صلة بالحكومة، )أنظر “- مخاطر الترّكز 
في محفظة التمويل والودائع الخاصة بالبنك”(. وعلى الرغم من أن الحكومة دعمت القطاع المصرفي المحلي خالل األزمة االقتصادية العالمية 

األخيرة، إال أنه ليس هناك ما يضمن أن تقدم الحكومة أي دعم إضافي إلى المجموعة والقطاع المصرفي المحلي في حال حدوث اضطراب 
اقتصادي كبير آخر في المستقبل، ألن الحكومة ليست ملزمة حاليًا بتقديم مثل هذا الدعم بموجب القانون. 

وعلى وجه الخصوص، فإن أي تخفيض كبير في الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطرقد يدفع الحكومة إلى خفض اإلنفاق الحالي واالستثمار  في 
المشاريع. وحدوث أي تحول من هذا القبيل بالنسبة لنفقات الحكومة أو استثماراتها يمكن أن يؤثر على حجم الدعم الذي يتلقاه البنك من 

الحكومة، وبالتالي يمكن أن يؤثر  على أعمال البنك، ومركزه المالي، ونتائج عملياته، وسيولته، وتوقعاته. 

امتثال المجموعة لضوابط حوكمة الشركات   )ض (

في عام 2022، أصدر مصرف قطر المركزي المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات والتي تحدد مبادئ حوكمة الشركات بالنسبة للبنوك 
والمؤسسات المالية في قطر. هذا باإلضافة إلى أنه يتعين على الشركات المدرجة االمتثال لقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة قطر لألسواق 

المالية.

وفي حين أن مسألة إصدار هذه المبادئ التوجيهية أو القواعد تعكس ما توليه الجهات الرقابية من اهتمام متزايد بخصوص حوكمة الشركات 
لتحسين صورة وأداء الكيانات الخاضعة للرقابة في دولة قطر، غير أن أحكامها تخضع لمراجعة وتحديث مستمر تماشيًا مع متطلبات السوق 

المحلي والمعايير الدولية. 

ُتطّبق المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات وكذلك قواعد الحوكمة بصورة إلزامية على جميع البنوك المدرجة في قطر وفي حالة عدم االمتثال، 
فإن الجهة الرقابية المخولة ذات الصلة لها الحق باتخاذ إجراءات قانونية أو فرض عقوبات. هذا باإلضافة إلى أن سمعة المجموعة قد تتأثر في حال 

فشلها في تحقيق االمتثال. 

تعمل المجموعة ضمن بيئة شرعية قد تؤثر على ربحيتها وقدرتها التنافسية نتيجة وجود نقص في منتجات التمويل اإلسالمي)أ أ (

نظراً ألن المجموعة تحكمها اللجنة الشرعية، فإن مجموعة المنتجات والخدمات القادرة على تقديمها قد تكون محدودة مقارنة بتلك التي تقدمها 
البنوك التجارية، األمر الذي قد يحد من قدرتها على التنافس بفعالية مع البنوك التجارية بالنسبة للعمليات التي يجريها عمالء ليس لديهم 

حساسية تجاه ما إذا كانت ترتيباتهم المصرفية مهيكلة بطريقة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية أم ال. 

مثل بعض المنتجات المالية التقليدية، يمكن أن يشمل هيكل منتجات التمويل اإلسالمي وجود مؤسسة مالية تقدم منتجاتها عن طريق امتالكها 
لألصول المادية بشكل قانوني، بما في ذلك، على سبيل المثال، العقارات أو الطائرات أو السفن. وفي حين أنه يمكن الحد من المخاطر المرتبطة 
بملكية هذه المنتجات من خالل الترتيبات التعاقدية وشراء التأمين اإلسالمي )التكافل(، إال أنه إذا تبين أن المجموعة تتحمل تبعات مالية ناشئة 

عن ملكية األصول التي تشكل جزًءا من عرضها للمنتجات المالية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمالها ومركزها المالي، ونتائج 
عملياتها، وسيولتها، وتوقعاتها.  

قد تنشأ مخاطر االمتثال المتعلقة بالشريعة نتيجة إخفاق المجموعة في االمتثال لمبادئ وقواعد الشريعة كما اعتمدتها لجنتها الشرعية. وقد 
تؤدي هذه اإلجراءات إلى تكبد المجموعة تكاليف تتعلق بتنفيذ إجراءات “تصحيحية “. قد يؤدي األثر الناجم عن هذه اإلجراءات إلى مخاطر تتعلق 

بسمعة المجموعة والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي، ونتائج عملياتها، وسيولتها، وتوقعاتها.  
عالوة على ذلك، تقّدم المجموعة حالًيا مجموعة من منتجات التمويل اإلسالمي. حيث تتم مراجعة جميع هذه المنتجات والموافقة عليها من قبل 

أعضاء اللجنة الشرعية الذين يتعين عليهم بذل كل الجهود المناسبة لوضع تفسير للعمليات وفقًا للقواعد والمبادئ المنهجية للفقه اإلسالمي. 
وفي حين تتفق مختلف المدارس اإلسالمية على المنهجية العامة والمبادئ األساسية للتفسير، إال أنها قد تختلف على قواعد معينة.

وإذا تم التشكيك في أية مسائل تتعلق بمدى امتثال المنتجات المقدمة من قبل المجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لضوابط الشريعة 
اإلسالمية، فإن ذلك سيضّر بسمعتها وبالتالي سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

إعداد البيانات المالية للمجموعة)ب ب(

تقوم المجموعة بإعداد بياناتها المالية وفًقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
)أيوفي( على النحو المعدل من قبل مصرف قطر المركزي، ووفقًا لقواعد ومبادئ الشريعة على النحو الذي تحدده اللجنة الشرعية، واللوائح ذات 

الصلة الصادرة عن مصرف قطر المركزي واألحكام المعمول بها بموجب قانون الشركات. وفيما يتعلق بالمسائل التي ال تشملها معايير “أيوفي”، 
تلجأ المجموعة إلى تطبيق اإلرشادات ذات الصلة والمستمدة من المعايير الدولية لإلعداد التقارير المالية.   

علمًا بأن معايير أيوفي والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عرضة للتغيير من وقت آلخر وقد يكون لهذه التغييرات تأثير جوهري على كيفية 
قيام المجموعة باإلبالغ عن نتائج عملياتها ومركزها المالي.

ووفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها، يتعين على إدارة البنك العمل على وضع عدد من التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة 
عند إعدادها للبيانات المالية. حيث أن العديد من هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام تتعلق باتخاذ قرارات تقضي فيما إذا كان ينبغي خفض 
قيمة السلف المالية واألصول المالية. وتعتمد مسألة التوصل إلى أحكام جزئيًا على بيانات السوق القابلة للرصد وخبرة المجموعة على مدى 

السنوات الماضية من ناحية الخسائر المتعلقة باألصول من النوع المعني. ويتطلب األمر في حاالت أخرى التوصل إلى أحكام على قدر يفوق ما 
سبق من األهمية. كما أن إدارة البنك تعتمد بشكل كبير على سلطتها التقديرية في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية، ال سيما في الحاالت 

التي ال توجد فيها بيانات سوقية قابلة للرصد يمكن االعتماد عليها في عملية التحديد، وفي تحديد األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة، مما يؤثر 
بدوره على رسوم االستهالك السنوية على تلك األصول. وقد وضعت المجموعة سياسات وإجراءات رقابية مفصلة تهدف إلى ضمان التحكم في 

هذه التقديرات المحاسبية واالفتراضات واألحكام الهامة وتطبيقها بشكل جيد ومتسق. هذا باإلضافة إلى أن السياسات واإلجراءات تهدف إلى 
ضمان إجراء عملية تغيير المنهجيات بطريقة مالئمة. ونظًرا لحاالت عدم اليقين التي تحيط تقديرات المجموعة وافتراضاتها وأحكامها، ال يمكن 

للمجموعة أن تضمن أنها لن تكون مطالبة بإجراء تغييرات في تقديراتها المحاسبية أو إعادة إصدار بياناتها المالية للفترة السابقة مستقباًل.
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مخاطر االمتثال للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 حول نماذج ومنهجيات المخصصات )ج ج(

تم إدخال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39، والذي يقضي تطبيق نموذج "الخسائر االئتمانية 
المتوقعة" لقياس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية، بحيث لم يعد من الضروري وقوع حدث ائتماني قبل التبين من وجود خسارة 

ائتمانية. وبعد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في قطر، لجأ كل بنك إلى تطبيق نموذجه الداخلي لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة.
يعتمد نموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة" على عدة افتراضات لتحديد ما يلي: )1( احتمالية عدم االنتظام؛ و)2( الخسارة بافتراض عدم االنتظام؛ 

و)3( والتعّرضات عند عدم االنتظام. وتشمل هذه االفتراضات، على سبيل المثال ال الحصر، تقييم الوضع المالي للطرف المقابل، والتدفقات النقدية 
المتوقعة مستقباًل، وعوامل االقتصاد الكلية المستقبلية. وأي تغيير في أحد هذه المعايير سيكون له أثر سلبي، وربما جوهري، على أعمال البنك 

ونتائج عملياته ومركزه المالي. 

 قد تكون المجموعة من وقت آلخر مدعى عليها في إجراءات قانونية مختلفة )د د(

قد يكون البنك وشركات المجموعة من وقت إلى آخر، مدعى عليهم في إجراءات قانونية فيما يتعلق باألنشطة التجارية التي يضطلع بها كل واحد 
منهم. ومع ذلك، ال يستطيع البنك التنبؤ بالنتيجة النهائية ألي من المطالبات المرفوعة ضده أو المطالبات أو التحقيقات المستقبلية التي قد يتم 

رفعها ضده أو ضد أي طرف من شركات المجموعة والتي قد تتجاوز ما يملكه من احتياطيات حالية. وفي واقع الحال، فإن البنك وبعض شركات 
المجموعة تخضع حاليًا لعدد من القضايا المرفوعة ضدها والتي تتعلق بأنشطتها التجارية، سواء من حيث مالحقة المدينين أو مطالبات العمالء. 

ومن شأن الخروج بنتائج سلبية من جراء القضايا أو المطالبات أو التحقيقات الحالية أو المستقبلية التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال 
المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. 

قد تخضع المجموعة، من وقت آلخر، للتفتيش من قبل السلطات الضريبية وغيرها

قد يخضع البنك وشركات المجموعة، ، من وقت آلخر، للتفتيش من قبل السلطات الضريبية وغيرها. وال يستطيع البنك بهذا الصدد التنبؤ 
بالنتيجة النهائية ألي من المطالبات أو التحقيقات المستقبلية التي قد يتم رفعها ضده أو ضد أي طرف من شركات المجموعة والتي قد تتجاوز 
ما يملكه من احتياطيات حالية. ومن شأن الخروج بنتائج سلبية من جراء القضايا أو المطالبات أو التحقيقات  المستقبلية التأثير سلبًا وبشكل 

جوهري على أعمال المجموعة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية.

قد يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة تضارب في المصالح )و و(

يتولى عدًدا من أعضاء مجلس إدارة البنك الحاليين منصب عضو مجلس إدارة في شركات ومؤسسات أخرى بعضها ُيطلق عليها اسم "الشركات 
العائلية". ونتيجًة لذلك، قد يكون ألعضاء مجلس اإلدارة هؤالء مصلحًة في نجاح ليس فقط البنك ولكن أيًضا الشركات والمؤسسات األخرى التي 
يشغلون فيها مناصب إدارية. وبينما يتبع البنك قواعد صارمة ُتنّظم معامالت األطراف ذات الصلة واإلفصاح عن تضارب المصالح وفًقا للقوانين 

المعمول بها، فال يوجد ما يضمن عدم تصرف أعضاء مجلس اإلدارة هؤالء بما يخدم المصالح الفضلى للشركات والمؤسسات التي يشغلون 
مناصب في مجالس إدارتها، على حساب البنك. ويمكن أن يؤثر هذا التصرف سلًبا على عالقات المساهمين القائمة مع مجلس اإلدارة وكذلك على 

آفاق البنك والمجموعة.

مخاطر حقوق الملكية الفكرية)ز ز(

في تسيير أعماله، قد يعتمد البنك على عدد من الحقوق التعاقدية مع الغير والقوانين المتعلقة بحقوق النشر والتأليف والعالمات التجارية 
واألسماء التجارية وبراءات االختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية لتأسيس وحماية حقوقه الفكرية. قد ال يتمكن البنك من توفير الحماية 

الكافية لجميع الحقوق الفكرية في جميع المناطق ذات الصلة، كما أن حقوق الملكية الفكرية للبنك قد ُتنتهك أو ُتستغل من قبل أطراف أخرى. 
وعلى وجه التحديد، قد يواجه البنك قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي سبق وأن شاركها البنك وشركات المجموعة التابعة له. وقد يضطر 

البنك إلى خوض منازعات قضائية لتنفيذ أو حماية حقوق النشر والتأليف العائدة له أو العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو براءات االختراع 
أو األسرار المهنية والمعرفية أو لتحديد نطاقها أو صالحيتها أو نفاذها. وفي هذه الحالة، قد يتعين على البنك تحمل تكاليف باهظة، وقد تبوء 

جهوده في هذا الصدد بالفشل. إن عدم قدرة البنك على ضمان حقوق الملكية الفكرية أو حمايتها قد يكون له أثر سلبي جوهري على أعمال البنك أو 
تدفقاته النقدية أو مركزه المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته المستقبلية.

ال يمتلك البنك حالًيا شروًطا تعاقدية تؤدي، من الناحية القانونية، إلى التنازل التلقائي عن أي ملكية فكرية أنشأها الموظفون أثناء أداء عملهم. 
قد يؤدي ذلك إلى نزاعات محتملة بين البنك )أو شركات المجموعة ذات الصلة( وموظفيه فيما يتعلق بالحقوق بالملكية الفكرية التي أنشأها 

الموظفون ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

 المخاطر المتعلقة بعدم تطابق األصول واإللتزامات ) ح ح(

يتعرض البنك لخطر سحب جزء كبير من ودائعه أو عدم تجديدها، مما قد يؤدي إلى عدم وجود تطابق في ملف استحقاق أصول البنك والتزاماته. 
وُيمكن أن يتفاقم عدم التطابق هذا إذا حدث تأخير في تمويل المدفوعات وفي اجتذاب ودائع جديدة. وقد يكون أي حدث من هذا القبيل بسبب 

الظروف العالمية أو المحلية أو المنافسة أو انخفاض الثقة في المجموعة أو التغييرات التي تطرأ على اللوائح أو غيرها من العوامل، وكثير منها 
خارج عن سيطرة البنك وال يمكن التنبؤ بها. وفي حالة وقوع أي من هذه األحداث، سيتعين على المجموعة البحث عن مصادر تمويل قد تكون أكثر 
تكلفة لتلبية احتياجاتها من التمويل، وال ُيمكن تقديم ما يضمن بأن المجموعة ستتمكن من الحصول على تمويٍل إضافي بشروٍط معقولة تجارًيا 

عند االقتضاء، أو على اإلطالق. إن عدم قدرة المجموعة على إعادة تمويل هذه الودائع أو استبدالها بتمويٍل بديل أن يؤثر سلًبا على سيولتها وأعمالها 
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالرافعة المالية وزيادة رأس المال) ط ط(

يمكن أن تشمل العوامل المهمة التي تسهم في إفراط البنوك في استخدام الرافعة المالية انخفاض تكلفة التمويل واإلفراط في االعتماد على 
التحليل الذي تقدمه وكاالت التصنيف وعدم قدرة نظم إدارة المخاطر على تحديد العالقة القائمة بين المخاطر وتسعير المنتجات والخدمات 

بشكل مالئم استناًدا إلى المخاطر ذات الصلة. وإذا أفرط البنك في استخدام الرافعة المالية نتيجًة السبب المذكور آنًفا أو ألي سبٍب آخر، فقد 
يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته في أوقات الضغوط المالية، وقد يكون لهذا اإلخفاق تأثير سلبي على أعمال البنك ومركزه المالي وأدائه المالي 

وتوقعاته المستقبلية.

ومن جهٍة أخرى، قد يؤدي أي انخفاض في موجودات البنك بما يزيد عن التزاماته إلى التأثير على الوضع التمويلي للبنك وقد يزيد من تكلفة التمويل 
المتأتية من األطراف المقابلة فضاًل عن احتمال التسبب في حدوث انخفاض في التصنيف االئتماني. وقد يصبح البنك عندئٍذ غير قادر على الوفاء 

بالتزاماته المالية، وقد يكون لهذا اإلخفاق المحتمل تأثير سلبي على أعمال البنك ومركزه المالي وأدائه المالي وتوقعاته المستقبلية.
وبهدف تمويل استراتيجيته الخاصة بالنمو والدخول في قطاعات أعمال جديدة، يتعين على البنك توسيع قاعدة عملياته مع مواصلة تلبية 

المتطلبات الرقابية لكفاية رأس المال. وقد يسعى البنك إلى الحصول على رافعة مالية لقطاع أعمال االستثمارات البديلة، بينما يسعى للحصول 
على تمويل تجاري ألعماله المصرفية لتنويع مصادر التمويل. وإذا احتاج البنك إلى رأس مال إضافي في المستقبل، فال يوجد ما يضمن بأنه 

سيتمكن من الحصول على رأس المال هذا بشروٍط مواتية، في الوقت المناسب أو على اإلطالق. وعالوًة على ذلك، إذا انخفضت معدالت رأس المال 
في البنك إلى ما يقرب من الحد األدنى من المستويات الرقابية أو الحد األدنى من مستوياته الداخلية، فقد يتعين على البنك تعديل ممارسات 
أعماله، بما في ذلك الحد من المخاطر وتخفيف بعض األنشطة. وإذا لم يتمكن البنك من الحفاظ على نسب مرضية لمدى كفاية رأس المال 

)CAR(، فقد تتأثر جدارته االئتمانية ومن ثم قد تزداد تكلفة تمويله. وقد يكون ألٍي من هذه العوامل تأثير سلبي على أعمال المجموعة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

عدم كفاية التغطية التأمينية) ي  ي(

قد ال يغطي التأمين جميع المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة. وفي حالة وقوع حادث ما يخضع للتغطية التأمينية، فقد ال يكون هذا التأمين 
كافيًا لتعويض المجموعة عن الخسائر الفعلية المتكبدة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يمكن التأكد من أن وثائق التأمين الخاصة بالمجموعة، فور 

الحصول عليها، ستظل متاحة بشروٍط معقولة تجارًيا، أو على اإلطالق. وباإلضافة إلى ذلك، تتوافق وثائق التأمين الخاصة بالمجموعة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية، مما قد يمنعها من الحصول على تغطية كاملة، على غرار التغطية التي كان من الممكن الحصول عليها في ظل تغطية 

التأمين القياسية لمخاطر مماثلة. وسيكون لكل من هذه األحداث أو الظروف، أو وقوع حادث غير خاضع للتغطية التأمينية، تأثير سلبي، قد يكون 
جوهرًيا، على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي6.3

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي) أ(

توسع نطاق اقتصادات العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة، مدفوعة باإليرادات المتأتية من صادرات 
النفط والغاز. تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على قطاعي النفط والغاز والقطاعات ذات الصلة، فضاًل عن أسعار تلك السلع 

وكمياتها، وقد شهدت أسعار النفط تقلبات هائلة منذ عام 2008 حتى اآلن. وفي اآلونة األخيرة، تباطأ معدل النمو االقتصادي في أسواق التصدير 
الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي في آسيا، وال سيما في الصين، مما أثر على معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. وأنشأ 

مجلس التعاون الخليجي اتحاًدا جمركًيا، في عام 2003، تطبق قطر بموجبه تعريفة جمركية مشتركة بنسبة 5.0 بالمائة على معظم المنتجات، 
باإلضافة إلى عدٍد محدود من االستثناءات. وبدأ االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي عملياته بصورة كاملة اعتباًرا من 1 يناير 2015. 

وعلى الرغم من الرغبة في أن يساعد إنشاء هذا االتحاد على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، إال أنه ليس هناك 
ما يضمن إبرام اتفاقيات التجارة الحرة هذه. ومن المرجح أنه في حال حدوث أي تدهور مستمر في اقتصادات هذه البلدان أو حدوث اضطراب 

سياسي كبير، فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها 
المستقبلية.

تتعرض األسواق الناشئة مثل أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى لمخاطٍر أكبر من األسواق األكثر تطوًرا، ويمكن أن يؤثر التقلب ) ب(
المالي في األسواق الناشئة سلًبا على أعمال المجموعة

ينشط المستثمرون المؤسسون عمومًا في األسواق الناشئة ألنهم يدركون تماًما مدى أهمية المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في األسواق 
الناشئة. يجب على المستثمرين أيًضا معرفة أن األسواق الناشئة مثل أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى عرضة للتغيير السريع 

وأن المعلومات الواردة في هذه النشرة قد تصبح قديمة للغاية  بسرعة كبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، تميل االضطرابات المالية الموجودة في أي 
بلٍد من بلدان األسواق الناشئة إلى التأثير سلًبا على الثقة في بلدان األسواق الناشئة األخرى وتدفع المستثمرين إلى نقل أموالهم إلى أسواق أكثر 
تقدًما، وكما حدث في الماضي، يمكن أن تكبح المشكالت المالية أو الزيادة في المخاطر المتصورة المرتبطة باالستثمار في االقتصادات الناشئة، 

االستثمار األجنبي في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى وتؤثر سلًبا على تلك االقتصادات. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه 
الشركات التي تعمل في األسواق الناشئة خالل هذه األوقات قيوًدا مفروضة على السيولة مع سحب مصادر التمويل األجنبية ويمكن أن يؤثر ذلك 

سلًبا على أعمال المجموعة.

تشمل المخاطر المحددة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة 
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

تفشي األوبئة )مثل جائحة كوفيد19-(؛  •
عدم االستقرار السياسي اإلقليمي، بما في ذلك تغيير الحكومة أو النظام العسكري أو حدوث أعمال شغب أو غيرها من أشكال االضطرابات   •

المدنية أو العنف، بما في ذلك حدوث أعمال إرهابية؛
الحصار الجغرافي السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي، أو الضربات العسكرية أو اندالع الحرب أو الغزو أو غير ذلك من األعمال العدائية التي   •

تشارك فيها دول المنطقة؛
تقييد جوهري لتطوير البنية التحتية الصناعية واالقتصادية الجاري حالًيا في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛  •

التدخل الحكومي، بما في ذلك مصادرة األصول أو تأميمها أو زيادة مستويات الحماية؛  •
زيادة التضخم وتكلفة المعيشة؛  •

إلغاء الحقوق التعاقدية ومصادرة األصول أو عدم القدرة على إعادة األرباح أو توزيعات األرباح إلى الوطن أو جميعها؛  •
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زيادة األنظمة الحكومية أو األنشطة الحكومية المعادية، فيما يتعلق بضوابط األسعار واالستيراد والتصدير والبيئة والجمارك والهجرة   •
وتحويالت رؤوس األموال وضوابط النقد األجنبي والعمالت وسياسات العمل واستخدام األراضي والمياه والملكية األجنبية؛

اتخاذ إجراءات حكومية تعسفية أو غير متسقة أو غير قانونية؛  •
تغيير األنظمة الضريبية، بما في ذلك فرض الضرائب في البلدان المواتية للضرائب مثل قطر أو زيادتها؛  •

الصعوبات والتأخيرات في الحصول على الموافقات الحكومية وغيرها من الموافقات على العمليات أو تجديد الموافقات القائمة؛  •
عدم القدرة على إعادة توزيعات األرباح والقيود المفروضة على الحق في تحويل العملة أو أصول التصدير أو إعادتها إلى الوطن؛   •

التغييرات السلبية المحتملة في القوانين والممارسات التنظيمية، بما في ذلك الهياكل القانونية والقوانين الضريبية.  • 

ال يوجد ما يضمن أن يستمر األداء االقتصادي أو االستقرار السياسي في البلدان التي تعمل فيها المجموعة حالًيا، أو قد تعمل فيها مستقباًل. 
ويجب أن يعي المستثمرون أن تدهور ظروف السوق المالية الحالية وعدم االستقرار في قطاعاٍت معينة من االقتصادات القطرية أو اإلقليمية أو 

االضطرابات السياسية الكبرى في قطر أو منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين 
وحدوث تقلبات في األسواق واضطرابات اقتصادية، وانخفاض في أسواق العقارات، ونتيجًة لذلك، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على أعمال 

المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

تتعرض المجموعة لمخاطر مرتبطة بالظروف السياسية واالقتصادية في قطر والمنطقة) ج(

على الُرغم من أن قطر تتمتع باستقراٍر سياسي داخلي وعالقات دولية جيدة في العموم، كدولة تقع في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق 
األوسط وأفريقيا، هناك خطًرا من أن يؤثر عدم االستقرار الجغرافي السياسي اإلقليمي على الدولة. كما تشهد منطقة أوروبا الوسطى والشرقية 

والشرق األوسط وأفريقيا حالًيا مستوى غير مسبوٍق من عدم االستقرار السياسي، وحدثت في السنوات األخيرة اضطرابات سياسية بين قطر 
ودول أخرى في المنطقة واضطرابات سياسية واجتماعية هائلة في عدٍد من البلدان في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط 

وأفريقيا.

تشمل المصادر المحتملة األخرى لعدم االستقرار في المنطقة تفاقم الوضع في أيران والعراق وسوريا وأوكرانيا والحرب األهلية القائمة في 
اليمن، وتصاعد الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. ويحتمل أن يوثر حدوث مزيٍد من التدهور والصراع المحتمل بين الواليات المتحدة وبعض 

الحكومات في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأفريقيا، مثل سوريا وإيران، وروسيا بشكل سلبي على األمن اإلقليمي فضاًل عن 
أسعار النفط والغاز العالمية. ومن شأن أن يؤثر هذا التدهور في العالقات، إن تحقق، سلًبا على قطر وعلى األمن اإلقليمي األوسع نطاًقا، مما قد 
يشمل اندالع صراع إقليمي. كما أن وجود أفراد من الجيش األمريكي وقواعد عسكرية أمريكية في دولة قطر، يعّرض البالد إلى تحوالت مفاجئة 

في السياسة اإلقليمية األمريكية أو تدهور العالقات الخارجية األمريكية مع إيران أو كليهما. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اعتماد االقتصاد القطري على 
مضيق هرمز في الصادرات يجعلها عرضة ألي انقطاع في الشحن.

يمكن أن تؤثر هذه التطورات األخيرة والمستمرة، إلى جانب اندالع الحروب اإلقليمية التاريخية واألعمال اإلرهابية وأعمال القرصنة البحرية وغيرها 
من أشكال عدم االستقرار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأفريقيا، سلًبا على اقتصاد قطر وقدرتها على االنخراط في 

التجارة الدولية، األمر الذي يمكن أن يكون له أثًرا سلبًيا على أعمال المجموعة أو مركزها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. 

تستمر األنظمة القانونية في كل من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي في التطور وقد يؤدي ذلك إلى خلق بيئة من عدم اليقين بخصوص ) د(
االستثمار ونشاط األعمال

تمر قطر والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمراحٍل مختلفة من تطوير مؤسساتها القانونية والتنظيمية بحيث تتميز بأسواق أكثر 
تطوًرا. ونتيجًة لذلك، قد تحمل بعض األنظمة والقوانين تفسيرات مختلفة، واالجراءات القانونية قد ال تحصل في الوقت المناسب مقارنة مع 

أسواق اكثر تتطوراً. وبما أن البيئة القانونية ال تزال خاضعًة للتطوير المستمر، فقد يواجه المستثمرون في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي 
حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بأداء استثماراتهم. وقد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في األنظمة القانونية في قطر ودول مجلس التعاون 

الخليجي أثًرا سلبًيا جوهرًيا على حقوق المستثمرين أو استثمارات المجموعة  القائمة أو المستقبلية، والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي 
جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وآفاقها.

اعتمدت قطر قانون إعسار جديد نسبًيا وال يوجد يقين بشأن كيفية تفسير المحاكم القطرية لهذا القانون أو إنفاذه في حالة حدوث إفالس يؤثر على )ھ(
المجموعة

اعتمدت قطر أحكام اإلفالس التي دخلت حيز التنفيذ في 13 مايو 2007. وتشبه أحكام اإلفالس هذه تلك األحكام الواردة في قوانين مصر ومعظم 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى وتتعلق إلى حٍد كبير بإعالن اإلفالس وآثاره وإدارته، وتشمل التسوية لمنع حدوث اإلفالس. ومع ذلك، نظًرا 

ألن أحكام اإلفالس لم يتم  اختبارها من قبل المحاكم القطرية، فال يوجد يقين بشأن كيفية تفسير المحاكم القطرية ألحكام اإلفالس أو إنفاذها في 
حالة حدوث إفالس يؤثر على البنك أو إحدى شركات المجموعة. وال يمكن أن يوجد أيًضا ما يضمن أن محكمة قطرية ستجبر مدير إشهار اإلفالس 

على أداء أٍي من االلتزامات التعاقدية للبنك أو إحدى شركات المجموعة تجاه المستثمرين خالل فترة اإلدارة هذه. وُتمّكن أيًضا أحكام اإلفالس 
المحاكم القطرية  بتأجيل الفصل في إفالس الشركة إذا قررت المحكمة أنه من الممكن تحسين الوضع المالي لتلك الشركة خالل فترة )تحددها 

المحكمة( أو إذا حكمت على أنها في مصلحة االقتصاد الوطني. وبالمثل، نظراً  لعدم وجود سابقة، ال يوجد يقين بشأن ما إذا كان مصرف قطر 
المركزي يمارس صالحياته في اإلدارة والرقابة المؤقتة بموجب أحكام اإلفالس )بما في ذلك وضع مؤسسة مالية تحت التصفية( فيما يتعلق 

بالمؤسسات المالية التي تواجه صعوباٍت مالية وكيف ُيمكن ممارسة ذلك.

 يتناول قانون مصرف قطر المركزي اإلدارة المؤقتة وتصفية المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف. وينص قانون مصرف قطر 
المركزي على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي وضع مؤسسة مالية تحت اإلدارة المؤقتة إذا كانت هذه المؤسسة مهددة باإلفالس أو بناًء على 

طلب هذه المؤسسة المالية. ويحق للمصرف، بوصفه مديًرا مؤقًتا للمؤسسة المالية، أن يتولى السيطرة على أصول المؤسسة المالية وأن يتخذ 
الخطوات الالزمة لحماية أموال المؤسسة المالية وحقوق المودعين والمستثمرين والعمالء. ويجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي أن يقرر 

إلغاء ترخيص المؤسسة المالية وأن يضع خطة لتصفية أصولها والتزاماتها وذلك عقب انتهاء اإلدارة المؤقتة. وعالوًة على ذلك، يتحمل المصرف 
مسؤولية تنفيذ خطة التصفية واإلشراف عليها. وال توجد مبادئ توجيهية محددة فيما يتعلق بكيفية إدارة المصرف لحل أحد البنوك المفلسة في 

قطر.

وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن إفالس الشركات والوقاية منها في أبريل 2017 يهدف إلى وضع أنظمة تفصيلية إلفالس الشركات 
والوقاية منها ، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الصدد. وال يتضح موعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.
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المخاطر المتعلقة باالعتماد على كأس العالم )فيفا() و(

إستضافت دولة قطر - بطولة كأس العالم لكرة القدم )فيفا( في عام 2022. وقد خصصت الحكومة إنفاًقا رأسمالًيا هائاًل للمشاريع المتعلقة بهذا 
الحدث. وتشمل تلك المشاريع إنشاء شبكة قطارات مترو، وعدة مالعب، وكذلك مدينتين جديدتين، وشبكات طرق موسعة، وعدة مشاريع أخرى 
كبيرة وصغيرة. وساهم كأس العالم )فيفا( بالفعل بشكل كبير في التنمية االقتصادية في قطر عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مثل دورة 

األلعاب اآلسيوية لعام 2006. كما ساعد تدفق الوافدين من العمال والموظفين اإلداريين ذوي المهارات إلى البالد لتيسير التحضير لبطولة كأس 
العالم )فيفا( والنشاط االقتصادي العام المتزايد ساعد الشركات، مثل المجموعة، في زيادة اإليرادات والربحية.  

قد يؤدي استكمال مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع المتعلقة ببطولة كأس العالم )فيفا( إلى تدفق عكسي ألعداد كبيرة من الوافدين. 
وفي حال عدم بروز أي مشاريع تطوير جديدة في السنوات القادمة، فقد يؤدي انحسار النشاط االقتصادي المرتبط بتطوير البنية التحتية وغيرها 

من المشاريع، وانخفاض مستويات عدد الوافدين، إلى تأثير سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها 
وتوقعاتها المستقبلية.  

المخاطر المتعلقة بقطاع األعمال المصرفية6.4

تأثرت المجموعة وستظل متأثرة بالظروف السائدة في األسواق المالية العالمية وبالظروف االقتصادية العالمية) أ(

يزدهر قطاع الخدمات المالية بشكل عام في فترات النمو االقتصادي والظروف الجيوسياسية المستقرة ويستفيد من أسواق رأس المال التي 
تتسم بالشفافية، وتوفر السيولة، واالنتعاش، وتجربة المستثمر اإليجابية. وفي حال تكرر مستوى اضطراب وتقلب السوق مثل ما شهدناه خالل 
األزمة المالية األخيرة، التي بدأت في أواخر عام 2007 ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في النصف الثاني من عام 2008 وأوائل عام 2009، فقد 

تشهد المجموعة انخفاًضا في النشاط التجاري، وزيادة في تكاليف التمويل وضغوط التمويل، وانخفاض في قيمة األصول، وخسائر االئتمان، 
وخفض القيمة، ورسوم خفض القيمة، وانخفاض الربحية. وقد يتأثر أداء المجموعة أيًضا بمعدالت االستعادة المستقبلية لألصول، واالفتراضات 

التاريخية الكامنة وراء معدالت استعادة األصول، والتي قد ال تكون دقيقة نظًرا للتقلبات واالضطرابات غير المسبوقة في السوق في السنوات 
األخيرة.

وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة، كان أداء أسواق الدين واألسهم العالمية متقلًبا، مما يعكس التقلبات المستمرة في مناخ االقتصاد الكلي الذي كان 
وال يزال له تأثيراً كبيراً على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك قطر.

ونتيجًة لما تقدم، فإنه يمكن أن تتأثر أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها بالظروف السائدة في االقتصاد 
العالمي واإلقليمي واألسواق المالية وبالظروف االقتصادية العالمية واإلقليمية التي قد تؤثر بدورها على أعمال المجموعة.

يمكن أن تتأثر المجموعة سلًبا بسالمة المؤسسات المالية األخرى واألطراف المقابلة أو سالمتها المتصورة، مما قد يؤدي إلى مشاكل أو خسائر أو ) ب(
حاالت تخلف كبيرة عن سداد السيولة النظامية

على خلفية القيود المفروضة على السيولة، ونظًرا الرتفاع مستوى االعتماد المتبادل بين المؤسسات المالية الذي أصبح واضًحا بشكل متزايد 
َضة لخطر تدهور السالمة التجارية والمالية،  خالل األزمة المالية العالمية، فإن البنك وشركات المجموعة، مثل المؤسسات المالية األخرى، ُمَعرَّ

أو السالمة المتصورة، لمؤسسات الخدمات المالية األخرى. وفي قطاع الخدمات المالية، يمكن أن يؤدي تخلف أي مؤسسة عن السداد إلى تخلف 
مؤسسات أخرى عن السداد. ويمكن أن تؤدي الشواغل المتعلقة بمؤسسة ما أو تقصيرها في سداد ديونها إلى مشاكل كبيرة في السيولة أو 
خسائر أو حاالت تخلف عن السداد من جانب مؤسسات أخرى، ألن السالمة التجارية والمالية للعديد من المؤسسات المالية قد تكون وثيقة 

الصلة نتيجة لعالقاتها االئتمانية أو التجارية أو المقاصة أو غيرها من العالقات. وحتى االفتقار الملحوظ إلى الجدارة االئتمانية للطرف المقابل أو 
المسائل المتعلقة به قد يؤدي إلى مشاكل في السيولة على نطاق السوق وخسائر أو حاالت تخلف عن السداد من جانب البنك أو مؤسسات أخرى. 

وُيشار إلى هذا الخطر أحياًنا باسم “المخاطر النظامية” وقد يؤثر سلًبا على الوسطاء الماليين، مثل وكاالت المقاصة، وغرف المقاصة، والمصارف، 
وشركات األوراق المالية، والبورصات التي يتفاعل معها البنك يومًيا. ويمكن أن يكون للمخاطر النظامية تأثير سلبي مادي على قدرة البنك على 

جمع تمويل جديد وعلى أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وآفاقها.

عدم االمتثال للعقوبات المحلية أو الدولية ومتطلبات مكافحة غسل األموال يمكن أن يؤثر سلًبا على المجموعة) ج(

يتعّين على المجموعة االلتزام باللوائح المعمول بها في مجال مكافحة غسل األموال، ومكافحة اإلرهاب، والعقوبات المالية، وغيرها من اللوائح 
المعمول بها في قطر وغيرها من الواليات القضائية التي تتعامل معها أو التي وافقت على اعتماد معايير دولية. حيث تشترط هذه القوانين 
واللوائح على المجموعة، من بين أمور أخرى، اعتماد وإنفاذ سياسات وإجراءات لوائح اعرف عميلك ومكافحة غسل األموال المناسبة واإلبالغ 

عن المعامالت المشبوهة والمعامالت الضخمة إلى الجهات التنظيمية المعنية. وقد تبنت المجموعة سياسات وإجراءات “لوائح اعرف عميلك 
ومكافحة غسل األموال” وتراجعها بانتظام في ضوء أية مستجدات تنظيمية وسوقية ذات صلة، مثل اللوائح األوروبية واألمريكية والعقوبات 

الدولية األخرى التي ُفرضت في الماضي على الشركات التي تشارك في أنواع معينة من المعامالت مع دول أو شركات محددة أو أفراد في تلك 
الدول. وغالًبا ما تكون شروط التشريع والقواعد واللوائح األخرى التي تحدد أنظمة العقوبات واسعة النطاق ويصعب تفسيرها.

في دولة قطر بالتحديد يمتثل البنك لقانون مكافحة غسل االموال رقم 2 لسنة 2019 الذى استبدل قانون رقم 4 لسنة 2010، كما يمتثل البنك 
من بين التعليمات، لتعليمات مصرف قطر المركزي حول مكافحة األرهاب وغسل االموال. في حال أخلى او ألتمس بأن البنك قد أخلى باالمتثال 

للقوانيين واالنظمة الطبقة، يحق للجهات الرقابية التي يخضع لها البنك ان تفرض غرامات وعقوبات على البنك. كما هي حال البنوك أالخرى 
في دولة قطر خضع البنك لتدقيقات دورية من قبل مصرف قطر المركزي والتي اظهرت نقاط قابلة للتحسين والبنك بصدد أتخاذ االجراءات 

المناسبة بهذا الخصوص لكن اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة، فإنه يعتقد أنه ال هو وال شركات المجموعة تنتهك أي عقوبات أوروبية أو أمريكية 
أو دولية قائمة. وإذا خالف البنك أو شركاؤه في المستقبل أي عقوبات أوروبية أو أمريكية أو دولية قائمة أو قوانين ولوائح أخرى معمول بها، 

فقد تشمل العقوبات حظًرا أو تقييًدا على قدرة الشركة المعنية على ممارسة األعمال في بعض الواليات القضائية أو على قدرة المجموعة في 
الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية. وقد ينجم عن أية غرامات من هذا القبيل تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي 

ونتائج العمليات والسيولة والتوقعات. وفضاًل عن ذلك، وبالقدر الذي تتقاعس فيه المجموعة أو ُينظر إليها على أنها تقاعست عن االمتثال الكامل 
للقوانين واللوائح المعمول بها، يكون للجهات التنظيمية التي ُترفع إليها تقارير المجموعة الصالحية والسلطة الخاصة بفرض غرامات كبيرة 

وعقوبات أخرى على المجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، قد تتأثر أعمال المجموعة وسمعتها إذا استخدم العمالء المجموعة لغسل األموال أو ألغراض 
أخرى غير قانونية أو غير مالئمة. وقد تم تصنيف دولة قطر من قبل مجموعة العمل المالي )FATF( باعتبارها دولة ذات اختصاص قضائي ممتثل.
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البنك ُمَعرَّض لخطر عدم توافر السيولة بشكل دائم؛ وقد تتفاقم هذه المخاطر بسبب الظروف السائدة في األسواق المالية العالمية) د(

مخاطر السيولة هي خطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك التزامات التمويل، عند استحقاقها، والتي بدورها يمكن أن يكون 
لها تأثير سلبي مادي على أعمال البنك ومركزه المالي، ونتائج عملياته، وسيولته، وتوقعاته المستقبلية. وقد اعتمد البنك في السنوات الماضية 
بشكل كبير على المودعين من األفراد والشركات لتلبية معظم احتياجاته التمويلية. وتخضع هذه الودائع للتقلبات بسبب عوامل معينة خارجة 

عن سيطرة البنك، مثل أي خسارة محتملة للثقة، والضغوط التنافسية، مما قد يؤدي إلى تدفق كبير للودائع إلى الخارج خالل فترة زمنية قصيرة. 
باإلضافة إلى ذلك، كما في 30 يونيو 2022،   شكل أكبر 10 مودعين للبنك مستوى مرتفعًا نسبًيا من تركيز إجمالي ودائع العمالء )والتي تشمل 

الحسابات الجارية للعمالء وحقوق الملكية ألصحاب حسابات االستثمار المطلق( )انظر “ـمخاطر التركيز في محفظة التمويل والودائع الخاصة 
بالبنك”(. ويمكن أن يكون ألي سحوبات غير متوقعة من هذه الودائع تأثير مادي على سيولة البنك حيث قد يحتاج البنك إلى البحث عن مصادر 

تمويل أكثر تكلفة لتلبية احتياجاته التمويلية، وال يمكن تقديم أي ضمان بأن البنك سيكون قادًرا على الحصول على تمويل إضافي بشروط معقولة 
تجارًيا عند االقتضاء أو على اإلطالق. مخاطر السيولة متأصلة في العمليات المصرفية ويمكن أن يعززها عدد من العوامل الخاصة بكل مؤسسة، 
بما في ذلك اإلفراط في االعتماد على مصدر معين للتمويل )بما في ذلك، على سبيل المثال، التمويل قصير األجل والتمويل السريع(، والتغيرات 

في التصنيفات االئتمانية أو الظواهر على نطاق السوق مثل تفكك السوق والكوارث الكبرى. وشهدت أسواق االئتمان في جميع أنحاء العالم 
انخفاًضا حاًدا في السيولة والتمويل قصير األجل خالل األزمة المالية العالمية، وال سيما قرب نهاية عام 2008 وحتى عام 2009. ومنذ ذلك الحين، 

استمر توافر السيولة في التقلب.

عالوة على ذلك، ازداد تصور المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل بين البنوك بشكل كبير في السنوات األخيرة مما أدى إلى مزيد من التقييدات، مثل 
العديد من البنوك األخرى، في وصول البنك إلى المصادر التقليدية للسيولة، مثل األسواق المالية. كان وصول البنك إلى هذه المصادر التقليدية 

للسيولة مقيًدا، وربما ال يزال مقيًدا، أو متاًحا فقط بتكلفة أعلى.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن حاالت عدم اليقين أو التقلب في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان قد يحد من قدرة البنك على إعادة تمويل االلتزامات 
المستحقة بتمويل طويل األجل، ويزيد من تكلفة هذا التمويل. يعتمد توافر أي تمويل إضافي قد يحتاج إليه البنك إلى مجموعة متنوعة من 

العوامل، مثل ظروف السوق، وتوافر االئتمان بشكل عام، وإلى المقترضين في قطاع الخدمات المالية على وجه التحديد، والوضع المالي للبنك، 
ر العمالء أو المقرضون تصوًرا سلبًيا عن اآلفاق المالية للبنك إذا، على سبيل  وتصنيفاته االئتمانية، وقدرته االئتمانية، فضاًل عن إمكانية أن ُيَطّوِ

المثال، كان البنك يتكبد خسائر كبيرة أو يواجه تدفقات كبيرة من الودائع الخارجة أو إذا انخفض مستوى النشاط التجاري للبنك. وعلى وجه 
الخصوص، قد تضعف إمكانية حصول البنك على األموال إذا فرضت السلطات التنظيمية أو وكاالت التصنيف متطلبات إضافية لرأس المال 
التنظيمي أو خفضت تصنيفات ديون البنك. وإذا كان البنك غير قادر على تلبية احتياجاته من السيولة من خالل ودائع العمالء أو األسواق بين 

البنوك وغير قادر على إعادة تمويل مديونيته المستحقة، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على مركزه المالي ونتائج عملياته وتوقعاته المستقبلية. 

قد يخضع البنك لزيادة متطلبات أو معايير رأس المال بسبب المتطلبات الحكومية أو الرقابية الجديدة والتغيرات في المستويات المتصورة )هـ(
للرسملة الكافية

لقد عانت المؤسسات المالية، وربما ال تزال تعاني من عدم انتظام األسواق التي يعمل فيها البنك، مما أدى إلى زيادة متطلبات رأس المال 
لعمليات البنك. وتجدر اإلشارة إلى أنه وفًقا لقوانين ولوائح مصرف قطر المركزي، فإنه يحق لمصرف قطر المركزي تعديل متطلبات كفاية رأس 

المال وفًقا لتقديره الخاص.

يتعين على البنك حالًيا االحتفاظ بحد أدنى من إجمالي معدل كفاية رأس المال )CAR( قدره 10 بالمائة، وعلى احتياطي رأس المال بنسبة 2.5 
بالمائة، وعلى رسم إضافي قدره 0.5 بالمائة بوصفه بنًكا محلًيا مؤثًرا على النظام المالي )DSIB(، وعلى عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية  
)ICAAP( ورسوم رأس المال في الركيزة الثانية بنسبة 2.0 بالمائة بموجب متطلبات كفاية رأس المال والسيولة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة 

المصرفية )“بازل 3”( على النحو المنصوص عليه في لوائح مصرف قطر المركزي.

قد تنشأ متطلبات زيادة رأس المال على المدى المتوسط بسبب النمو في أصول البنك أو المتطلبات التنظيمية لمعالجة مستويات الرسملة غير 
الكافية وتصورات الوكاالت التي ُتَصّنِف ديون البنك. وقد يحتاج البنك أيًضا إلى رأس مال إضافي في المستقبل في حالة تعرضه لخسائر أعلى من 

َحة بالمخاطر أعلى من المتوقع. المتوقع في عملياته أو انخفاض في جودة األصول مما يؤدي إلى نمو األصول الُمَرجَّ

وتم تصميم المتطلبات التي تفرضها الجهات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال، لضمان نزاهة األسواق المالية وحماية العمالء 
واألطراف الثالثة األخرى التي يتعامل معها البنك. وقد تحد هذه اللوائح من أنشطة البنك، بما في ذلك إقراضه، وقد تزيد من تكاليف البنك 

لممارسة األعمال التجارية، أو تتطلب من البنك البحث عن رأس مال إضافي من أجل الحفاظ على متطلبات كفاية رأس المال القطري أو أنواع 
ض  مختلفة من التمويل لتلبية متطلبات السيولة القطرية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي خرق تنظيمي للمبادئ التوجيهية في قطر يمكن أن ُيَعّرِ

البنك للمسؤولية المحتملة وغيرها من الغرامات، بما في ذلك فقدان ترخيصه المصرفي العام.

قد ال يتوفر رأس المال اإلضافي، سواء في شكل ترتيبات تمويلية أو حقوق ملكية إضافية، بشروط جذابة، أو على اإلطالق. وعالوًة على ذلك، فإن أي 
تطور من هذا القبيل قد يتطلب من البنك تغيير كيفية إدارته ألعماله، بما في ذلك عن طريق الحد من المخاطر والرافعة المالية ألنشطة معينة، 

أو أن يكون له تأثير سلبي على أعماله والمنتجات والخدمات التي يقدمها وقيمة أصوله. وقد يصبح البنك خاضًعا للمبادئ التوجيهية اإللزامية 
والمراقبة المباشرة من مصرف قطر المركزي إذا أخفق في تعزيز مركزه الرأسمالي.

وال يمكن ضمان نجاح أي من هذه الطرق البديلة لزيادة نسب رأسمال البنك بشكل كاف أو ضمن الجدول الزمني المطلوب. وإذا كان البنك غير 
قادر على زيادة نسب رأسماله بشكل كاف، فقد تنخفض تصنيفاته االئتمانية، وقد ترتفع تكلفة تمويله، وقد ينخفض سعر سهمه.
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يعتبر البنك كيانًا منظماً بدرجة عالية، ويمكن أن يكون للتغييرات التي تطرأ على القوانين أو اللوائح المعمول بها، أو تفسير أو إنفاذ هذه القوانين أو )و(
اللوائح، أو عدم االمتثال لهذه القوانين أو اللوائح، تأثير سلبي جوهري على البنك

يخضع البنك لعدد من الضوابط االحترازية والرقابية المصممة للحفاظ على أمان وسالمة البنوك وضمان امتثالها لألهداف االقتصادية وغيرها 
والحد من تعرضها للمخاطر. وتشمل هذه اللوائح القوانين واللوائح القطرية )وخاصًة تلك الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق 

المالية وبورصة قطر(. ويخضع البنك، ضمن أمور أخرى، للقيود القانونية التالية ولوائح مصرف قطر المركزي:

ال يجوز أن يتجاوز إجمالي التمويل العقاري نسبة 150 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته؛  •
ال يجوز أن يتجاوز الحد االئتماني لمجموعة عمالء واحدة نسبة 20 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته؛  •

ال يجوز أن يتجاوز حد االئتمان وإجمالي االستثمارات لمجموعة عمالء واحدة 25 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته؛  •
ال يجوز أن يتجاوز الحد االئتماني للمساهم الكبير ومجموعته االئتمانية نسبة 10 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته؛  •

ال يجوز أن يتجاوز إجمالي االستثمار والتركيز االئتماني في عميل واحد نسبة 25 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته؛  •
حدود التركيز على إجمالي االئتمان والتعرضات األخرى للمخاطر للعمالء من األفراد  والبنوك واالستثمارات ومخاطر الدولة؛  •

الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال بنسبة 10 بالمائة، ونسبة الدعامة التحوطية بنسبة 2.5 بالمائة ورسوم إضافية بنسبة 0.5 بالمائة كرسم   •
 )ICAAP(  رأسمالي بنسبة 2.0 بالمائة للركيزة الثانية من ِقَبل البنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال

)وفًقا لمبادئ بازل الثالثة التوجيهية المعتمدة من مصرف قطر المركزي(؛
تطبيق برنامج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP( )وفًقا لمبادئ بازل الثالثة التوجيهية المعتمدة من مصرف قطر المركزي(؛  •

ال يجوز أن تزيد نسبة السندات الصادرة عن الشركات المساهمة القطرية عن نسبة %100 من رأس المال المدفوع )ما لم تكفله الحكومة أو   •
أحد البنوك(؛

ال يجوز أن تتجاوز نسبة األصول الثابتة 20 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته؛  •
احتياطي نقدي إلزامي بنسبة 4.50 بالمائة لودائع المقيمين وودائع بالريال القطري لغير المقيمين من إجمالي ودائع البنك. الودائع بالعمالت   •

األجنبية من االحتياطات النقدية اإللزامية لغير المقيمين تختلف حسب تاريخ استحقاقها؛
يجب أن يوافق مصرف قطر المركزي على االستثمارات في الشركات الزميلة إذا كان االستثمار أكبر من نسبة 20 بالمائة من رأس مال تلك   •

الشركة المستثمر فيها؛
الحد األدنى لمعدل تغطية السيولة 100 بالمائة )وفًقا إلرشادات بازل 3 التوجيهية المعتمدة من مصرف قطر المركزي(؛  •

الحد األدنى لصافي نسبة التمويل المستقر 100 بالمائة )وفًقا لمبادئ بازل 3 التوجيهية المعتمدة من مصرف قطر المركزي(؛  •
الحدود القصوى للفجوات التراكمية السلبية للفروق بين األصول والخصوم المتعلقة بالتعرض للعملة؛   •

االمتثال للتعليمات التنفيذية بشأن تطوير تعليمات التنفيذ لمتطلبات كفاية رأس المال – الركيزتين األولى والثانية بما يتماشى مع بازل 3.  •

قد تحد هذه اللوائح من قدرة البنك على زيادة محفظة قروضه أو زيادة رأس المال. وقد تؤدي أي تغييرات في هذه اللوائح أيًضا إلى زيادة تكلفة 
البنك في ممارسة األعمال التجارية. ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في أنظمة المؤسسات المالية كما يتضح من اإلجراءات األخيرة في جميع 

أنحاء العالم. وقد يكون لزيادة اللوائح التنظيمية والتغييرات في القوانين واللوائح )مثل بازل 3( والطريقة التي يتم بها تفسيرها أو إنفاذها تأثير 
سلبي جوهري على أعمال البنك ونتائج عملياته ووضعه المالي.

أصدرت الحكومة قانون مصرف قطر المركزي، الذي يهدف إلى تعزيز إطار التنظيم المالي في قطر وتوسيع نطاق التنظيم ليشمل المجاالت التي 
ًزا. كما أنه يضع األساس لزيادة التعاون بين الهيئات التنظيمية )مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر  تتطلب تنظيًما مالًيا جديًدا وُمَعزَّ
للمال وهيئة قطر لألسواق المالية( في قطر. وينص قانون مصرف قطر المركزي، من بين أمور أخرى، على تفويض مصرف قطر المركزي بالعمل 

كسلطة ُعليا مختصة في صياغة سياسات التنظيم واإلشراف على جميع الخدمات واألسواق المالية في قطر بما في ذلك قطاع التأمين.

وعالوًة على ذلك، يتعين على البنك االمتثال لقوانين مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب المعمول بها وغيرها من اللوائح في قطر وغيرها 
من الواليات القضائية التي يعمل فيها. وفي قطر، يجب على البنك االمتثال لقانون مكافحة غسل األموال، القانون رقم 20 لعام 2019، الذي يحل 

محل القانون رقم 4 لعام 2010، ولتعليمات مصرف قطر المركزي للمؤسسات المالية بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وغيرها. إلى 
الحد الذي قد يفشل فيه البنك أو ُيْنَظُر إليه على أنه ال يمتثل امتثااًل كاماًل للقوانين واللوائح المعمول بها، فإن الهيئات التنظيمية التي تشرف على 

َض البنك لغرامات في هذا الصدد. باإلضافة إلى ذلك،  البنك لديها السلطة والصالحية لفرض غرامات كبيرة وعقوبات أخرى على البنك. وقد َتَعرَّ
يمكن أن تتأثر أعمال البنك وسمعته إذا استخدم العمالء البنك لغسل األموال أو ألغراض غير قانونية أو غير الئقة.

ال يتشاور مصرف قطر المركزي دائًما مع المشاركين في السوق قبل إصدار لوائح جديدة، وليس من الممكن دائًما للبنك توقع موعد إصدار 
الئحة جديدة. ويؤدي ذلك إلى خطر تأثر ربحية البنك نتيجة عدم قدرته على االستعداد بشكٍل كاٍف للتغييرات التنظيمية الصادرة عن مصرف قطر 

المركزي. وعالوًة على ذلك، فإن عدم االمتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية يمكن أن يعرض البنك لاللتزامات والغرامات المحتملة.

المخاطر غير المالية متأصلة في أعمال المجموعة، بما في ذلك مخاطر النشاط االحتيالي)ز(

تتعرض المجموعة للعديد من أنواع المخاطر غير المالية المتأصلة في عمليات الخدمات المصرفية والمالية. ويمكن تعريف المخاطر غير المالية 
بأنها المخاطر التي تتعرض لها المجموعة  لتحقيق استراتيجيتها أو أهدافها نتيجًة عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص واألنظمة 

أو من األحداث الخارجية. ويشمل ذلك: األنشطة االحتيالية وغيرها من األنشطة اإلجرامية )الداخلية والخارجية(، وتعطل اإلجراءات، وانتهاكات 
اللوائح أو القوانين، واإلبالغ المالي واألخطاء الضريبية. وتوجد هذه المخاطر أيًضا عندما تعتمد المجموعة على موردين أو بائعين خارجيين لتقديم 

الخدمات للمجموعة وعمالئها.

وعلى وجه الخصوص، قد يستهدف المحتالين أي من منتجات المجموعة وخدماتها وقنوات التسليم، بما في ذلك اإلقراض والمدفوعات 
والحسابات المصرفية والبطاقات. وقد يؤدي ذلك إلى خسارة مالية للمجموعة و / أو عمالئها، أو المرور بتجربة عمالء سلبية، أو إحداث ضرر 

للسمعة، أو التقاضي المحتمل، أو اإلجراءات التنظيمية، أو اإلجراءات اإلدارية أو غيرها من اإلجراءات العدائية في أي والية قضائية تعمل فيها 
المجموعة، اعتماًدا على ظروف الحدث. ويمكن أن يكون لهذه المخاطر غير المالية تأثير سلبي مادي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وآفاقها واستراتيجيتها وسمعتها.
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قد يؤدي الفشل في إدارة المخاطر المرتبطة بالتغييرات في معدالت الضرائب أو قوانين الضرائب المعمول بها، أو سوء تفسير هذه القوانين ) ح(
الضريبية، إلى تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات البنك أو وضعه المالي أو توقعاته

المخاطر الضريبية هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في معدالت الضرائب، أو القوانين الضريبية المعمول بها، أو سوء تفسير هذه القوانين 
الضريبية، أو النزاعات مع السلطات الضريبية ذات الصلة فيما يتعلق بالمعامالت التاريخية، أو إجراء تحد لسلطة ضريبية ذات صلة. وقد يؤدي 

الفشل في إدارة هذه المخاطر بشكٍل مناسب إلى تكبد المجموعة خسائر بسبب الرسوم الضريبية اإلضافية والتكاليف المالية األخرى بما في ذلك 
العقوبات. ويمكن أن يؤدي هذا الفشل إلى دعاية معاكسة وتضرر بالسمعة وتكاليف محتملة تتجاوز بشكل جوهري المخصصات الحالية، في كل 

حالة إلى حد قد يكون له تأثير سلبي على نتائج عمليات المجموعة أو وضعها المالي أو توقعاتها.

 المخاطر المتعلقة باإلدراج وسوق التداول6.5

بعد اإلدراج، سيستمر كبار المساهمين في ممارسة تأثير كبير على البنك وإدارته واستراتيجيته وعملياته) أ(

يخضع البنك اعتباًرا من تاريخ هذه النشرة لسيطرة كبار المساهمين، الذين يمتلكون ما مجموعه %79.35 من رأس المال المصدر للبنك. 
التفاصيل الكاملة المتعلقة بكبار المساهمين موضحة في القسم 3 )“ملخص اإلدراج”( والقسم 8 )“مناقشة اإلدارة وتحليلها”( من هذه النشرة. 

ن ذلك كبار المساهمين من ممارسة  وبعد تحقيق نسبة اإلدراج، سيحتفظ كبار المساهمين على نسبة %75 من رأس المال المصدر للبنك. سُيَمّكِ
السيطرة على البنك وإدارته واستراتيجيته وسياساته وعملياته، بما في ذلك من حيث التصويت في اجتماعات المساهمين وعلى مواضيع مثل 

انتخاب وإعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، والموافقة على توزيعات األرباح والميزانيات، وإصدار األوراق المالية، وعمليات التصرف أو االستحواذ 
الكبيرة، والتغييرات في رأس المال والتعديالت على المستندات التأسيسية للبنك. وال يمكن أن يكون هناك ما يضمن أن مصالح كبار المساهمين 

قد تتزامن مع مصالح المستثمرين الُجُدد.

عدم وجود سوق تداول مسبق والتقلب المحتمل في سعر السهم) ب(

قبل اإلدراج، لم يكن هناك سوق عام لألسهم. عالوًة على ذلك، ال يوجد ضمان بأن سوق تداول نشط لألسهم سوف يتطور أو يستمر بعد اإلدراج. في 
حالة عدم تطور سوق تداول نشط لألسهم، ستتأثر سيولة األسهم، وقد يؤثر ذلك سلًبا على سعر السوق لألسهم. وقد يجد المستثمرون في هذه 

الحالة صعوبة أو استحالة في الخروج من استثماراتهم في األسهم.

قد يتقلب سعر السوق لألسهم على نطاق واسع استجابًة لعوامل مختلفة) ج(

بعد اإلدراج، قد يخضع سعر السوق لألسهم لتقلبات كبيرة نتيجة لتغير المعنويات في سوق األوراق المالية فيما يتعلق باألسهم أو األوراق 
المالية المماثلة لها أو استجابًة لعوامل وأحداث مختلفة، بما في ذلك أي تغييرات تنظيمية تؤثر على عمليات المجموعة، والتغيرات في نتائجها 

التشغيلية نصف السنوية أو السنوية وتطورات أعمالها أو أعمال منافسيها، فضاًل عن األحداث االقتصادية الكلية والجيوسياسية التي تؤثر على 
قطر. وقد يتأثر سعر السوق لألسهم أيًضا بإشاعات السوق والمضاربة اإلعالمية )حتى لو كانت هذه اإلشاعات  والمضاربة ال أساس لها من الصحة 

أو غير دقيقة(.
 باإلضافة إلى ذلك، شهدت أسواق األسهم من وقت آلخر تقلبات شديدة في األسعار والحجم، والتي باإلضافة إلى الظروف االقتصادية والسياسية 
العامة، يمكن أن تؤثر سلًبا على سعر السوق لألسهم. ولتحسين العوائد، قد يحتاج المستثمرون إلى االحتفاظ باألسهم على أساس طويل األجل 

وقد ال تكون مناسبة لالستثمار قصير األجل. وقد تنخفض قيمة األسهم أو ترتفع وقد ال يعكس سعر السوق لألسهم القيمة األساسية الستثمارات 
البنك. ويمكن للمستثمرين أن يخسروا كل استثماراتهم أو جزء كبير منها.

بورصة قطر هي سوق ناشئة ال تضمن السيولة الثابتة) د(

بورصة قطر أصغر بكثير من حيث الحجم وحجم التداول من أسواق األوراق المالية القائمة، مثل تلك الموجودة في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة. بدأت بورصة قطر التداول في عام 1997 ولكن ال يمكن ضمان نجاحها المستقبلي وسيولتها في سوق األسهم. ويمكن أن تكون عموالت 

الوساطة وتكاليف المعامالت األخرى في بورصة قطر أعلى من تلك الموجودة في البورصات األخرى. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل بشكل عام إلى 
تقليل السيولة وزيادة تقلب سعر األسهم وإضعاف قدرة المساهم على بيع أي أسهم بالمبلغ والسعر والوقت الذي يرغب فيه صاحب األسهم في 

القيام بذلك.

قد تؤثر المبيعات المستقبلية الكبيرة لألسهم من ِقَبل كبار المساهمين سلًبا على سعر السهم)ھ(

يمكن أن تؤثر مبيعات كميات كبيرة من األسهم في السوق العامة، أو تصور حدوث هذه المبيعات، سلًبا على سعر السوق لألسهم. ويمكن أن 
يكون لبيع عدد كبير من األسهم من ِقَبل كبار المساهمين أو بشكٍل عام من قبل أي مساهم كبير آخر تأثيًرا سلبًيا على سوق األسهم ويؤدي إلى 

انخفاض سعر السوق لألسهم.

لدى البنك أكثر من 1200 مساهم ال يخضعون ألي قيود لبيع اسهمهم  ) و(

باإلضافة إلى كبار المساهمين ، لدى البنك أكثر من 1,200 مساهم صغير يمثلون أكثر من 19 بالمائة من البنك. وال يخضع هؤالء المساهمون 
ألي قيود على التداول بعد اإلدراج. ويمكن أن يؤثر بيع األسهم من ِقَبل هؤالء المستثمرين عند اإلدراج سلًبا على سعر السوق لألسهم ويؤدي إلى 

انخفاض سعر السهم.
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إدارة الشركات العامة المدرجة) ز(

ستكون التزامات الرقابة التنظيمية واإلبالغ المفروضة على الشركات العامة التي يتم تداول أسهمها في بورصة قطر أكثر صرامة بكثير من تلك 
ض عدم االمتثال لاللتزامات الجارية للقوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بالشركات العامة في  المفروضة على الشركات الخاصة. ويمكن أن ُيَعّرِ

قطر البنك للغرامات أو التأنيب العلني أو تعليق التداول أو إلغاء التداول في األسهم في بورصة قطر مما سيكون له تأثير سلبي مادي على أعماله 
وحالته المالية، ونتائج العمليات والسيولة والتوقعات.

من الممكن ان ال يقوم البنك بدفع توزيعات ارباح مستقبالً او من الممكن ان يقوم بدفع توزيعات ارباح اقل من المتوقع  ) ح(

مع مراعاة المستندات التأسيسية، فإن أي قرار بدفع أرباح األسهم للمساهمين ومقدار هذه األرباح سيكون وفًقا لتقدير مجلس اإلدارة وبناًء على 
توصية من مجلس اإلدارة، رهًنا بموافقة مصرف قطر المركزي. وقد يختلف مقدار األرباح الموزعة من سنة إلى أخرى. ويعتمد توزيع األرباح على 
عدد من العوامل، بما في ذلك األرباح المستقبلية، والمركز المالي، ومتطلبات رأس المال، ومتطلبات االحتياطي القانوني، واالحتياطيات القابلة 

للتوزيع، واالئتمان المتاح للبنك، والظروف االقتصادية العامة، وغيرها من العوامل التي يعتبرها  مجلس اإلدارة مهمة من وقت آلخر. كما أن قدرة 
َدة، من بين أمور أخرى، باسترداد أي خسائر متراكمة في المستقبل  البنك على إعالن ودفع األرباح النقدية وغير النقدية على األسهم قد تكون ُمَقيَّ

وأحكام القانون القطري. لذلك، ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأنه سيتم دفع أي أرباح على اإلطالق، وال يمكن أن يكون هناك تأكيد بشأن المبلغ، 
إن وجد، الذي سيتم دفعه في أي سنة معينة.

مطالبات الدائنين المضمونين) ي(

قد يكون لمطالبات الدائنين المضمونين للبنك، في حدود وجود أي منها، أولوية على مطالبات المساهمين فيما يتعلق باألصول التي تضمن 
ديونهم. وفي حالة استحقاق أي دين مضمون للبنك أو قيام الدائن المعني بموجبه بإجراءات بشأن األصول التي تضمن الدين ذي الصلة، فقد ال 

تكون أصول البنك المتبقية بعد سداد هذا الدين المضمون كافية لسداد جميع المبالغ المستحقة فيما يتعلق بـأصحاب المصلحة المتبقين .
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المقدمة7.1

اإلسم القانوني والتجاري للبنك هو بنك دخان ش. م. خ. ق. وهو بنك مسجل في قطر بموجب السجل التجاري رقم 38012 كشركة مساهمة خاصة 
قطرية، وهو قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية. يمارس البنك وشركات المجموعة أنواعًا مختلفة من األنشطة في قطاع الخدمات 

المالية بشكل أساسي داخل قطر.

وحتى تاريخ هذه النشرة، بلغ رأس مال البنك 5,234,100,000 ريال قطري، مقسمة على 523,410,000 سهم،تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم 
10.00 رياالت قطرية وجميع األسهم مدفوعة بالكامل. وعند التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية، سيحافظ البنك على رأسماله بقيمة 

5,234,100,000 ريال قطري، وسيتم تقسيمه على 5,234,100,000 سهم، تبلغ القيمة اإلسمية للسهم الواحد 1.00 ريال قطري.

نظرة عامة7.2

تأسس البنك في عام 2008 - تحت اسم بنك بروة ش.م.خ.ق. - بموجب سجل تجاري رقم 38012 وبدأ في ممارسة نشاطه بتاريخ 1 فبراير 2009 
باعتباره بنك إسالمي متكامل الخدمات في قطر. وأعاد البنك تسمية نفسه تحت اسم بنك دخان ش.م.خ.ق. في أكتوبر 2020. ويقع المقر المسجل 

للبنك في شارع حمد الكبير، الدوحة، قطر، ورقم هاتفه هو 8888 4448 974+.

شهد البنك نمواً كبيراً في إجمالي أصوله وإجمالي دخله وذلك منذ أن بدأ البنك عمله بكامل طاقته في عام 2010. وبلغ إجمالي موجودات البنك 
103.7 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 و110.7 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021 و86.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2020. وبلغت 
حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلق65.6 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2022 و71.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2021 و46.5 مليار 

ريال قطري في 31 ديسمبر 2020. وبلغ إجمالي دخل البنك 2.1 مليار ريال قطري و4.1 مليار ريال قطري و3.8 مليار ريال قطري لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على الترتيب. وبلغ صافي الدخل 

التشغيلي للبنك )الذي يمثل إجمالي الدخل للفترة أو السنة مطروحًا منه مجموع العائد على حسابات االستثمار المطلق وتكلفة الموظفين 
واإلهالك واالطفاء والمصروفات األخرى وتكاليف التمويل للفترة أو السنة( 1.1 مليار ريال قطري و2.1 مليار ريال قطري و2.0 مليار ريال قطري 

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، على التوالي. 

وكما في 30 يونيو 2022، كان لدى البنك ما مجموعه ثمانية فروع للخدمات المصرفية لألفراد ومقر رئيسي في قطر و67 جهاز صراف آلي في 
جميع أنحاء قطر، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية واإلنترنت والهاتف المحمول والهاتف الذكي والقنوات المصرفية عبر الهاتف.

وقد حظيت نجاحات البنك بتقدير كبير على الصعيد الدولي، حيث حصل البنك على جوائز التقدير التالية: جائزة جلوبال فاينانس في حفل جوائز 
“المبتكرين” لعام 2022المتميز في الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال، وجائزة جلوبال فاينانس العالمية ألفضل بنك إسالمي خاص ضمن 

حفل جوائز جلوبال فاينانس لعام 2022، وحصل على جوائز مجلة ميد “MEED” كأفضل بنك رقمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
والبنك األكثر ابتكارا في الشرق األوسط وشمال افريقيا لعام 2022، وأفضل بنك خاص في قطر، وأفضل عروض متعددة القنوات، وأفضل عروض 
للجيل القادم، وأفضل استخدام للذكاء االصطناعي في الخدمات المالية، والتميز في التكامل متعدد القنوات، باإلضافة إلى الخدمة المتميزة في 

إدارة الثروات، حصل عليها السيد شوقي ضاهر والذي نال أيضًا جائزة أفضل مصرفي للخدمات المصرفية الخاصة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. كما حاز البنك على جائزة “أفضل بنك لألفراد” من منصة ريتيل بانكر العالمية ضمن جوائز تريل باليزر لعام 2021، وجائزة فوربس 

ألفضل 10 شركات غير مدرجة في قطر لعام 2021، وجائزة مجلة االقتصاد العالمية ألفضل الخدمات الرقمية للشركات في قطر لعام 2021، 
وأفضل منصة دفع جديدة التالمسية في  قطر لعام 2021، وجائزة مجلة االقتصاد العالمية، وجائزة مجلة إنترناشيونال فاينانس كأفضل بنك 

تحول رقمي لعام 2021، وأفضل منصة دفع التالمسية جديدة لعام D-Pay( 2021(، وجائزة جلوبال فاينانس كأفضل بنك رقمي إسالمي في قطر 
لعام 2021، وجائزة البنك الرقمي األكثر ابتكارا في قطر لعام 2021.  

لمحة تاريخية عن البنك7.3

تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة ش.م.خ.ق. كشركة مساهمة خاصة في قطر لتقديم الخدمات المصرفية واألنشطة االستثمارية 
والتمويلية من خالل العديد من طرق التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية مثل اتفاقات المرابحة واإلجارة والمضاربة والمساومة 

والوكالة واالستصناع. ويقوم البنك أيضا بممارسة أنشطة استثمارية لحسابه الخاص ونيابة عن عمالئه. يمارس البنك هذه األنشطة وفقًا لمبادئ 
الشريعة اإلسالمية على النحو الذي تحدده لجنة الرقابة الشرعية ووفقا ألحكام المستندات التأسيسية ولوائح مصرف قطر المركزي. ويحمل 

البنك رخصة مصرفية إسالمية كاملة صادرة عن مصرف قطر المركزي وخاضعة لرقابته.

في 1 فبراير 2009، بدأ البنك عملياته برأس مال مدفوع قدره 500 مليون ريال قطري مقسم إلى 50 مليون سهم تم إصدارها بسعر 10 رياالت 
قطرية للسهم الواحد. وفي ديسمبر 2009، استحوذ البنك على شركة المستثمر األول، وهي بنك استثماري، من خالل مبادلة أسهم انطوت على 
25,920,000 سهم تم إصدارها بسعر 16.80 ريال قطري للسهم الواحد. وفي يوليو 2010، استحوذ البنك على شركة األولى للتمويل ش.م.خ.ق من 
خالل مبادلة أسهم انطوت 98,429,100 سهم تم إصدارها بقيمة 16.80 ريال قطري لكل سهم وشركة شركة األولى لإلجارة ش.م.خ.ق، وهي شركة 

تأجير، من خالل مبادلة أسهم انطوت على 16,520,000 سهم تم إصدارها بقيمة 16.8 ريال قطري للسهم الواحد. ويقع مقر كل من شركة المستثمر 
األول ش.م.خ.ق وشركة األولى للتمويل ش.م.خ.ق وشركة األولى لإلجارة ش.م.خ.ق في دولة قطر وهي شركات تابعة مملوكة بالكامل للبنك. وفي 

ديسمبر 2011، باشر البنك في إصدار حقوق أولوية من خالل إصدار 109,130,900 سهم جديد بسعر 16 ريال قطري للسهم الواحد، وجمع ما مجموعه 
1,746 مليون ريال قطري. وأدت الزيادة الالحقة في رأس المال إلى رفع إجمالي رأس المال المدفوع للبنك إلى 3,000 مليون ريال قطري مقسمة 

إلى 300 مليون سهم.

وفي عام 2011، استحوذ البنك على أعمال التجزئة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التابعة لبنك قطر الدولي )اليسر(. وفي العام التالي، قام البنك 
بإنشاء قسم جديد وهو قسم الخزينة واالستثمارات وقطاع الخدمات المصرفية الخاصة. وفي عام 2012، أطلق البنك أيضا قطاع أسواق الدين 

الرأسمالية وأسس صندوق فرص األسهم الخليجية )GCC Equity Opportunities Fund( التابع لشركة المستثمر األول ش.م.خ.ق والذي يستثمر 
في األسهم القابلة للتداول والصكوك للكيانات التي لديها نماذج أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. في عام 2014، كان هناك تغيير 

في اإلدارة التنفيذية حيث تم تعيين خالد السبيعي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة. كان الدافع وراء التغيير هو التزام البنك بالتقطير وتطور المواهب 
القطرية على جميع مستويات المجموعة. استقال السيد خالد السبيعي من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة في يناير 2023 وتم تعيين 

السيد أحمد هاشم كرئيس تنفيذي باإلنابة. وسيواصل السيد خالد السبيعي دوره كمستشار لرئيس مجلس اإلدارة فيما يتعلق باستراتيجيات 
المجموعة في مختلف المجاالت، بما في ذلك اإلشراف على تنفيذ هذه االستراتيجيات من قبل اإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى تطوير المنتجات 

والموارد البشرية.
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في 12 أغسطس 2018، أبرم البنك وبنك قطر الدولي اتفاقية اندماج والتي اعتمدها مجلس إدارة كال البنكين وتمت الموافقة عليها الحقًا من قبل 
مساهمي كال البنكين في اجتماعاتهما العامة غير العادية في ديسمبر 2018. وفي 21 أبريل 2019، أصبح االندماج نافذاً عند استالم تأكيد مصرف 

قطر المركزي وتولى البنك المسؤولية عن أصول وخصوم بنك قطر الدولي مقابل إصدار 223,410 سهم جديد في البنك بنسبة تبادل قدرها 2.031 
إلى المساهمين الحاليين في بنك قطر الدولي مقابل كل سهم من أسهم بنك قطر الدولي )“دمج األعمال”(. عندما أصبح دمج األعمال نافذاً، تم 

حل بنك قطر الدولي. واحتفظت البنوك المندمجة بالتسجيالت والتراخيص القانونية للبنك واستمرت في كونها كيانًا متوافقا مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية.

وفي أكتوبر 2020، تم تغيير اإلسم التجاري للبنك إلى بنك دخان ش.م.خ.ق كجزء من تحوله االستراتيجي، والذي يتضمن رقمنة العديد من 
العمليات التجارية األساسية للبنك. وأطلق على البنك هذا االسم نسبة إلى مدينة دخان التي تقع في غرب دولة قطر، والتي فيها تم اكتشاف أول 

واهم احتياطي نفطي في قطر. وبالتالي يمثل البنك رمزا لالزدهار االقتصادي والنمو االجتماعي.

التكافل )التأمين اإلسالمي(7.4

يحتفظ البنك بوثائق التأمين والتغطية التي يراها مناسبة. ويشمل ذلك سندات التأمين الشامل للمؤسسة المالية التي تغطي المخاطر القياسية 
بما في ذلك المعدات اإللكترونية والتعويض المهني. ويحتفظ البنك تأمين قياسي على الممتلكات لجميع المباني. يتم تأمين المعدات اإللكترونية 

بشكل منفصل.
يقوم البنك بمراجعة التغطية التأمينية بشكل مستمر ويرى أنها تتوافق مع ممارسات القطاع المعمول بها في قطر.

المدققون المستقلون7.5

بموجب قرار الجمعية العمومية المؤرخ 10 أبريل 2022، تم تعيين شركة إرنست آند يونغ - فرع قطر كمدقق حسابات مستقل للبنك للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
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 مناقشة 
وتحليل اإلدارة
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الهيكل التشغيلي8.1

باألضافة الى شركات المجموعة المذكورة اعاله، يملك البنك ثالثة شركات ذات هدف خاص وهي بي بي جي صكوك المحدودة، و بي بي للمشتقات 
األسالمية وصكوك الفئة 1 لبنك دخان المحدودة والتي يوجد معلومات عنها في احدث البيانات المالية الموحدة للبنك.  

 يوجد أربعة قطاعات  عمل رئيسية لدى البنك، وتشكل اساس إعداد التقارير المالية القطاعية:

تشمل الخدمات المصرفية التجارية التمويل والودائع وغيرها من المعامالت واألرصدة مع عمالء المصرفية التجارية.  •
تشمل الخدمات المصرفية  لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة1 عمليات التمويل والودائع وغيرها من المعامالت واألرصدة مع العمالء   •

األفراد والعمالء ذوي الحسابات الخاصة.
تتولى إدارة الخزينة واالستثمارات أنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية للبنك من خالل التمويل لحساب البنك وإصدارات الصكوك   •
واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في الموجودات السائلة مثل الودائع قصيرة األجل وصكوك الشركات 

والحكومة.كما تتولى عملية اإلستثمار والتمويل لصالح البنك .
تدير الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات أنشطة إدارة األموال في البنك للغير. ويشمل ذلك بشكل رئيسي الخدمات   •

االستشارية المالية، بما في ذلك تحديد مصادر الصفقات والهيكلة والتقييمات والخدمات االستشارية وهيكلة األسهم وإعادة الهيكلة 
واالكتتاب وهيكلة الديون وإعادة الهيكلة واالكتتاب، بما في ذلك تمويل المشاريع، والتوريق والصكوك، وإدارة محافظ العمالء وهيكلة منتجات 

السيولة وهيكلة وتسويق وإدارة الصناديق المفتوحة والمغلقة وهيكلة األسهم الخاصة واالستحواذ عليها وطرحها واالكتتاب األولي فيها.

يمتثل البنك للمبادىء اإلرشادية الصادرة عن مصرف قطر المركزي لالحتفاظ بإجمالي معدل كفاية رأس المال بما في ذلك نسب الدعامة 
التحوطية، وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )ICAAP(، و نسبة إضافية للبنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي )DSIB( وفًقًا لمتطلبات 

بازل III )لجنة بازل( والتي تزيد عن 15.0 بالمائة. كما بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال لدى البنك 18.3 بالمائة في 30 يونيو 2022، و18.4 بالمائة 
في 31 ديسمبر 2021، و16.4 بالمائة في 31 ديسمبر 2020. أما رأس المال العادي من المستوى األول للبنك، بما في ذلك نسب الدعامة التحوطية، 

فقد بلغ 10,410 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2022، و10,446 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2021، و9,914 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 
2020. إضافة إلى ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال )CAR( ونسبة الشريحة األولى )CET 1( من رأس المال األساسي للبنك، بما في ذلك الدعامة 

التحوطية، 14.6 بالمائة كما في 30 يونيو 2022، و14.7 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2021، و15.2 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2020.

تضمن لجنة الرقابة الشرعية التزام البنك بمبادئ الشريعة اإلسالمية وهي مسؤولة عن فحص المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه 
)انظر القسم 9 )“اإلدارة وحوكمة الشركات”( تحت القسم الفرعي بعنوان “لجنة الرقابة الشرعية”(.

يتمتع البنك بتصنيفات طويلة األجل للمصدرين “-A” من قبل وكالة فيتش و “A2” من قبل وكالة موديز، وكالهما بتوقعات مستقرة. وتم تأسيس 
كل من فيتش وموديز في المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي، على التوالي، وهي مسجلة بموجب الئحة وكاالت التصنيف االئتمانية.

1 الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة يتم االشارة اليها أيضا "بالخدمات المصرفية الشخصية والخاصة" في البيانات المالية 

المدققة والموحدة كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021.

الخدمات المصرفية 
التجارية

الخدمات المصرفية 
للشركات

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات والجهات 

الحكومية

 إدارة الخزينة 
واالستثمار

 أسواق الديون 
الرأسمالية

الخدمات المصرفية 
الشخصية والخاصة

الخدمات المصرفية 
الشخصية

الخدمات المصرفية 
الخاصة

الشركات التابعة

شركة األولى للتمويل

شركة األولى لإلجارة

المستثمر األول

8.      مناقشة وتحليل اإلدارة  
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هيكل رأس المال8.2

كما في 30 يونيو 2022، بلغ رأس مال البنك الُمصدر والمدفوع 523,410,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت قطرية للسهم الواحد. 
 وكانت مجموعات كبار المساهمين في البنك ونسبة مساهمتهم التقريبية في 30 يونيو 2022 على النحو التالي:

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق المعاشات(: %24.48 ) أ( 
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق المعاشات العسكري(: %11.67 ) ب( 

شركة السند التجارية ذ.م.م.: %10 ) ج( 
الكيانات التي لها نفس المساهمين مع شركة السند للتجارة ذ.م.م.: %0.08 ) د( 

)ھ(  شركة بروق التجارية ذ.م.م.: %13.47
شركة قطر القابضة ذ.م.م.: %6.96 ) و( 

يتم تسجيل توزيعات األرباح ودفعها رهنا بموافقة مساهمي البنك. وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وافق مساهمو البنك على 
توزيع أرباح بقيمة 727.4 مليون ريال قطري )تمثل ٪14.0 من ارباح نقدية(.

صكوك مؤهلة كرأسمال إضافي
في يوليو 2021، أصدر البنك صكوكًا دائمة غير مضمونة ثانوية مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة األولى بمبلغ 500 مليون دوالر أمريكي ومدرجة 

في بورصة لندن. الصكوك غير مضمونة، وتوزيعات أرباحها غير تراكمية، ويتم دفعها سنويًا بمعدل ربح متوقع متفق عليه قدره 3,950% ويتم 
توزيعها وفقا لتقدير البنك. يحق للبنك عدم توزيع ربح على هذه الصكوك وال يحق لحاملي الصكوك المطالبة بأرباح الصكوك. معدل الربح المطبق 

له تاريخ إعادة تعيين وفقا لشروط اتفاقية الصكوك المصدرة. ليس للصكوك تاريخ استحقاق محدد، وقد تم تصنيفها كحقوق ملكية.

األنشطة التجارية8.3

فيما يلي معلومات موجزة عن قطاعات التقارير المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 
والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

 الخدمات المصرفية التجارية)أ (

يتكون قسم الخدمات المصرفية التجارية من قسمين: )i( الخدمات المصرفية للشركات و )ii( الخدمات المصرفية للمؤسسات والجهات 
الحكومية.

)i(الخدمات المصرفية للشركات

توفر الخدمات المصرفية للشركات مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعمالئها من 
الشركات. ويتمثل نشاطها األساسي في تمويل الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق اإلجارة، والمرابحة، والمساومة، 

والمضاربة، واالستصناع، ومنتجات تمويل التجارة الخارجية. تركز الخدمات المصرفية للشركات في المقام األول على تمويل قطاعات العقارات 
والتصنيع والتجارة والمقاوالت والتكتالت والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تتيح خدمات الدفع وإدارة النقد في الخدمات المصرفية للشركات الوصول إلى مجموعة متنوعة من الحسابات والمنتجات مثل كشوف المرتبات 
وبطاقة الراتب والشيكات بالجملة والتحصيل النقدي. باإلضافة إلى ذلك، تقدم الخدمات المصرفية للشركات مجموعة كاملة من منتجات 

التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والخبرة الالزمة لترتيب وإنشاء والمشاركة في التمويالت  المشتركة ومعامالت 
أسواق رأس المال العالمية للعمالء الكبار والمتطورين. كما يتم تقديم منتجات الخزينة واالستثمار للعمالء من الشركات للسماح لهم بتخفيف 

مخاطرهم وإدارتها وكذلك االستثمار في مجموعة واسعة من األدوات المالية.

كما يهدف هذا القسم إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خالل تحديد األصول عالية الجودة واالستثمار فيها، ومن خالل 
ارتباطه ببرنامج “الضمين” التابع لبنك قطر للتنمية، والذي يضمن 85 بالمائة من التسهيالت المقدمة من البنك إلى مدين معين في قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي بدوره يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشمل المنتجات والخدمات الرئيسية لدى الخدمات المصرفية للشركات ترتيبات التمويالت  التالية:

 أ(    المرابحة
تتيح المرابحة للعمالء القدرة على شراء الموجودات على مدى فترة زمنية تتوافق مع مصادر دخلهم ووضعهم المالي. وفي معامالت المرابحة 

يوفر البنك للعميل األموال الالزمة لشراء أصل لالستخدام التجاري. ويتفاوض العميل بالتعاون مع البنك على سعر شراء األصل مع البائع. ويقوم 
البنك بشراء األصل من البائع ثم يبيعه للعميل بعد إضافة مبلغ ربح متفق عليه ويسمح للعميل بدفع المبلغ بالكامل على أقساط على مدى 

فترة زمنية.

 ب(    المساومة
تتيح المساومة للعمالء القدرة على شراء الموجودات عند الحاجة ودفع سعر الشراء باإلضافة إلى الربح على األقساط التي تدفع على مدى فترة 

زمنية. وفي معامالت المساومة، يطلب العميل من البنك شراء أصل أو سلعة معينة من طرف ثالث، وعادة ما يكون سعر السلعة غير معروف 
للعميل. وعند شراء السلعة، يضيف البنك مبلغ ربحه ويعرض بيعه للعميل، الذي له الحق في قبول السعر أو رفضه أو التفاوض عليه. وفي حالة 

القبول، يقوم العميل بسداد المبلغ اإلجمالي للبنك على أقساط متفق عليها. وعادة ما يتم توفير مساومة لتمويل المشتريات المحلية بما في 
ذلك المركبات والعقارات واآلالت والمعدات.

يتم توفير عقود المرابحة والمسوامة للعمالء من الشركات لتمويل رأس المال العامل وشراء المصانع والمعدات، من بين أمور أخرى.

  ج(    اإلجارة
شكل اإلجارة الذي يقدمه البنك هو تمويل أو تأجير رأسمالي يمكن عمالء البنك من الشركات من الحصول على أصل من خالل التأجير. ويتعاقد 

العمالء مع البنك لسداد مدفوعات اإليجار الستخدام أحد الموجودات التي يشتريها البنك. وفي نهاية فترة اإليجار، تنتقل ملكية األصل إلى العميل. 
ويتم توفير تمويل اإلجارة في الغالب للعمالء من الشركات لشراء العقارات أو تأجيرها.
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  د(    االستصناع
وفي تمويل االستصناع، يبرم البنك عقداً مع العميل الذي يطلب التمويل من أجل تنفيذ مشروع بناء معين مثل مجمع سكني أو مبنى مكاتب أو 

سكن خاص أو مبنى سكني.

كما في 31 ديسمبر 2021، كانت المرابحة واإلجارة أكثر طرق التمويل شيوعًا لدى عمالء البنك، وتمثالن 92.3 بالمائة من إجمالي الموجودات العائدة 
المرتبطة بالخدمات المصرفية التجارية حيث بلغت قيمتهما 39.9 مليار ريال قطري.

)ii(الخدمات المصرفية للمؤسسات والجهات الحكومية

األسواق المستهدفة لقطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والجهات الحكومية هي الحكومات والكيانات ذات الصلة بالحكومة والمؤسسات 
الكبيرة في قطر وخارجها. وينصب تركيز هذا القطاع على جذب األرصدة المالية منخفضة التكلفة لجميع خطوط األعمال وتوظيف هذه األموال 

في أصول عالية القيمة. وقد ساهم عدد من مبادرات أسواق الديون الرأسمالية في تعزيز مكانة البنك وفتح أسواق خارجية مثل المملكة المتحدة 
وتركيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة للخدمات المصرفية للمؤسسات والجهات الحكومية.

وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغت 
اإليرادات العائدة إلى الخدمات المصرفية التجارية 811.0 مليون ريال قطري و1,795.4 مليون ريال قطري و1,839.7 مليون ريال قطري على الترتيب 

)39٪ و44٪ و49٪ من إجمالي إيرادات البنك على الترتيب(. وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغ صافي أرباح القطاع المعلن عنها والعائدة إلى الخدمات المصرفية التجارية 389.3 

مليون ريال قطري و752.3 مليون ريال قطري و576.6 مليون ريال قطري على الترتيب. وفي 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، 
بلغ إجمالي الموجودات العائدة إلى الخدمات المصرفية للشركات 38.9 مليار ريال قطري و39.9 مليار ريال قطري و39.0 مليار ريال قطري على 

الترتيب )38٪ و36٪ و45٪ من إجمالي موجودات البنك على الترتيب(.

الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة) ب(

 يشمل هذا القسم قسمين: )i( الخدمات المصرفية لألفراد، و )ii( الخدمات المصرفية الخاصة بما في ذلك إدارة الثروات.

)i(الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة

يوفر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد للعمالء األفراد منتجات وخدمات مصرفية إسالمية ، كما في 30 يونيو 2022، يتم توفيرها من خالل شبكة 
البنك المكونة من ثمانية فروع  لألفراد، ومقر رئيسي، و67 جهاز صراف آلي، باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت 

والهاتف المتحرك والهاتف الذكي والقنوات المصرفية عبر الهاتف )انظر القسم 8.6 “شبكة الفروع وتوزيع المنتجات”(. يتكون قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد من الوظائف الثالث التالية:

وظيفة المبيعات لألفراد، والخدمات، وتطوير األعمال، وهي مسؤولة عن إدارة عالقات العمالء وتطوير األعمال المصرفية لألفراد. يتولى   •
الفريق، من بين أمور أخرى، مسؤولية التخطيط المالي، وقسم بطاقات االئتمان والخصم، وإدارة الفروع.

وظيفة العمليات والدعم، وهي مكلفة بإدارة عمليات الفروع والحسابات والمبيعات ودعم الخدمات )بما في ذلك عمليات مركز االتصال(؛ و  •
وظيفة تطوير المنتجات والممتلكات، وهي المسؤولة عن تطوير المنتجات والمشاريع لتلبية متطلبات السوق وضمان معايير الجودة خالل   •

مراحل التطوير وما بعد التطوير.

وفي 30 يونيو 2022، بلغ إجمالي عدد عمالء الخدمات المصرفية لألفراد 88,322 عمياًل من األفراد. بلغ إجمالي ودائع العمالء من الخدمات 
المصرفية لألفراد كما في 30 يونيو 2022 ما قيمته 8.6 مليار ريال قطري، وهو ما يمثل ٪11.8. من إجمالي ودائع عمالء البنك. وتشكل 87.4 بالمائة 

 من هذه الودائع، )أو 7.5 مليار ريال قطري( ودائع حسابات توفير وحسابات جارية.

تشمل الخدمات والمنتجات الرئيسية المقدمة لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد ما يلي:
حسابات الودائع تحت الطلب غير الربحية )أو “الحسابات الجارية”(؛ و  •

حسابات الودائع تحت الطلب باألرباح )أو “حسابات التوفير”(؛  •
حسابات توفير فسيل )Faseel( العالية األرباح؛ و  •

حساب توفير جيلكم )Jeelkum( العالية األرباح لألطفال؛ و  •
حسابات الودائع ألجل بأرباح )بحد أدنى لمدة شهر واحد إلى 60 شهرا كحد أقصى(؛ و  •

خدمات بريستيج المصرفية بما في ذلك نافذة حصرية لجميع عمالء بريستيج المصرفية، ومناطق مخصصة في جميع الفروع متكاملة   •
الخدمات والبطاقات المصممة بشكل فريد ودفاتر الشيكات؛ و

خدمات التمويل االستهالكي بما في ذلك توفير التمويل للسيارات والعقارات السكنية ومواد البناء وشراء األسهم بشكل رئيسي من خالل   •
طرق تمويل المرابحة والمساومة واإلجارة؛ و

بطاقات االئتمان والخصم اإللكترونية )بما في ذلك بطاقات فيزا وماستركارد المصرفية وبطاقات االئتمان “الكالسيكية” و”الذهبية”   •
و”البالتينية” و”وورلد” أو “إنفينيت” وبطاقات الخصم الذكية للبنك(.

وتعد عملية البيع بالمرابحة هي األكثر شعبية لتمويل األفراد، حيث تمثل 63% من إجمالي أصول تمويل األفراد قبل مخصص انخفاض القيمة 
في 31 ديسمبر 2021. ويشكل تمويل اإلجارة حوالي 33% من محفظة تمويل األفراد في 31 ديسمبر 2021. ويتم توفير تمويل المرابحة والمساومة 

للعمالء األفراد لشراء السلع االستهالكية واالستثمارات بما في ذلك، من بين أمور أخرى، السيارات والمركبات األخرى واألجهزة المنزلية 
والمفروشات واألسهم في حين أن تمويل اإلجارة هو أساسًا للمعامالت العقارية.
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)ii(الخدمات المصرفية الخاصة

 )NUHNWI( ًيهدف قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في البنك إلى تقديم خدمة عالية الجودة لألفراد أصحاب الثروات المتخصصة العالية جدا
واألفراد أصحاب الثروات العالية جداً )UHNWI( واألفراد أصحاب الثروات العالية )HNWI( في قطر وخارجها الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم 

بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. فاألفراد أصحاب الثروات المتخصصة العالية جدا )NUHNWI( واألفراد أصحاب الثروات العالية جداً 
)UHNWI( واألفراد أصحاب الثروات العالية )HNWI( هم عمالء لديهم أصول سائلة أو ودائع أو استثمارات أو تعرض ائتماني أو حركة ايداعات بقيمة 

100 مليون ريال قطري و100-50 مليون ريال قطري و50-10 مليون ريال قطري على الترتيب.

تتألف الخدمات المصرفية الخاصة من ثالث وظائف أساسية على النحو التالي: 

وظيفة المبيعات واالستشارات، وتتمثل في المسؤولية عن إدارة عالقات العمالء وتشمل موظفي الخطوط األمامية مثل مديري العالقات؛ و  •
وظيفة دعم العمالء، وتتمثل في المسؤولية عن حسابات العمالء والمبيعات ودعم الخدمات؛ و  •

وظيفة تطوير المنتجات، وتتمثل أيًضا في المسؤولية عن تطوير المنتجات لتلبية احتياجات العمالء وضمان معايير الجودة أثناء مراحل   •
التطوير وما بعدها.

تشمل عروض الخدمات المصرفية الخاصة جميع أنواع منتجات التمويل اإلسالمي المصممة لتلبية متطلبات العمالء ضمن هياكل التمويل 
اإلسالمي وهي مرابحة السلع والمرابحة التجارية ومرابحة المركبات واإلجارة واالستصناع والمساومة والوكالة.

باإلضافة إلى عروض التمويل هذه، يتم تقديم االستشارات االستثمارية واالستشارات العقارية وخدمات اإلدارة. كما أن الخدمات التي يقدمها مكتب 
األسرة، والتي تشمل الثروة والتخطيط الضريبي، وخدمات الكونسيرج العالمية والبحث عن اليخوت وإدارتها، تستفيد أيضًا من التطوير المستمر. 

ويسعى البنك أيضًا في المستقبل إلى تقديم خدمات مصرفية خاصة خارجية.

بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغت 
اإليرادات المتولدة من الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة 827.5 مليون ريال قطري و1,511.9 مليون ريال قطري و1,217.4 
مليون ريال قطري على الترتيب )%40 و%37 و%32 على الترتيب من إجمالي إيرادات البنك(. وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كان صافي الربح أو الخسارة في القطاع المعلن عنها 
للخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة خسارة صافية قدرها 9.4 مليون ريال قطري، وخسارة صافية قدرها 29.1 مليون 

ريال قطري وأرباح صافية قدرها 86.7 مليون ريال قطري، على الترتيب. وفي 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي 
الموجودات المنسوبة إلى الخدمات المصرفيةلألفراد والخدمات المصرفية الخاصة 37.0 مليار ريال قطري و35.9 مليار ريال قطري و19.9 مليار 

ريال قطري، على الترتيب )%36 و%32 و%23 على الترتيب من إجمالي موجودات البنك(.

إدارة الخزينة واالستثمارات)ج(

يقوم قطاع الخزينة واالستثمارات بتمويل البنك وأنشطة إدارة المخاطر المركزية من خالل عمليات االقتراض وإصدار سندات الدين واستخدام 
أدوات إدارة المخاطر واالستثمارات في الموجودات السائلة مثل عمليات اإليداع القصيرة األجل وسندات الدين للشركات والحكومة. ومنذ عام 

2013، تطور قطاع الخزينة واالستثمارات من مجرد مركز تمويل إلى مجموعة خدمات كاملة للخزينة واالستثمارات. وفي هذا الصدد، يركز قطاع 
 الخزينة واالستثمارات على ما يلي:

إدارة السيولة وتلبية متطلبات التمويل بكفاءة لتعزيز العائد؛ و  •
تقديم خدمات الصرف األجنبي والتسعير للعمالء والفروع؛ و  •

المعامالت في السوق المشتركة بين البنوك؛ و  •
التواصل مع عمالء البنك بشأن منتجات الخزينة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية؛ و  •

توفير حلول إلدارة المخاطر التي يتعرض لها عمالء البنك.  • 

ويشارك قطاع الخزينة واالستثمارات أيضًا في االستثمارات في أسواق الصكوك وأسواق األسهم )سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو على 
الصعيد الدولي( والمنتجات المهيكلة، من بين أمور أخرى. ويمتلك هذا القطاع استثمارات محدودة في الصناديق واألسهم الخاصة. وفيما يتعلق 

بأسواق رأس المال، تتألف حافظة قطاع الخزينة واالستثمارات من األوراق المالية المدرجة في البورصة من صكوك وأسهم إقليمية أو دولية.
وقد سعى قطاع الخزينة واالستثمارات إلى تعزيز مهامه المتعلقة بالمخاطر والرقابة من خالل مراقبة جودة معامالت الخزينة والرصد المستقل 

من قبل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال. وعالوة على ذلك، فيما يتعلق بإدارة األعمال والموارد البشرية، تمت إضافة منتجات إضافية تهدف إلى 
تحسين العوائد إلى لوحة المنتجات بالقسم بما في ذلك المقايضات اإلسالمية وحلول التحوط من األسعار والعقود اآلجلة، وتم تصميم برامج 

 تدريبية لكل عضو في الفريق.

 أسواق الديون الرأسمالية

تعد معامالت الصكوك من ضمن األنشطة الرئيسية التي يتم إجراؤها في قطاع الديون الرأسمالية.
وقد عمل البنك بصفته مديًرا رئيسًيا مشتركًا، ومديًرا لالكتتاب، ومديًرا رئيسًيا مشاركًا، في عدد من عمليات إصدار الصكوك السيادية والدولية 

الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عمليات إصدارا الصكوك من قبل الشركات والمؤسسات شبه السيادية والمالية. وتشمل 
معامالت الصكوك األخيرة التي نفذها البنك، اإلصدار األول للصكوك ضمن رأس المال اإلضافي من المستوى األول من قبل البنك الدولي اإلسالمي 

القطري. 

بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغت 
اإليرادات المنسوبة إلى قطاع الخزينة واالستثمارات 425.4 مليون ريال قطري و729.7 مليون ريال قطري و737.6 مليون ريال قطري، على الترتيب 

)21% و18% و19% على الترتيب من إجمالي إيرادات البنك(. وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغ صافي ربح القطاع المعلن عنه المنسوب إلى قطاع الخزينة واالستثمارات 359.0 

مليون ريال قطري و503.6 مليون ريال قطري و393.2 مليون ريال قطري على الترتيب. وفي 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، 
بلغ إجمالي الموجودات المنسوبة إلى قطاع الخزينة واالستثمارات 26.4 مليار ريال قطري و33.6 مليار ريال قطري و25.9 مليار ريال قطري، على 

الترتيب )25% و30% و30% على الترتيب من إجمالي أصول البنك(.
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نسبة الملكية

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

202020212022سنة التأسيسبلد التأسيس

100%100%100%1999قطرشركة المستثمر األول ش.م.خ.ق

100%100%100%1999قطرشركة األولى للتمويل ش.م.خ.ق

100%100%100%2008قطرشركة األولى لإلجارة ش.م.خ.ق

100%100%100%2015جزر كايمانبي بي جي صكوك  المحدودة

100%100%100%2018جزر كايمانبي بي للمشتقات االسالمية

100%100%-2021جزر كايمانصكوك الفئة 1 لبنك دخان

الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات)ھ(

وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بلغت 
اإليرادات المنسوبة إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات 9.8 مليون ريال قطري و13.4 مليون ريال قطري، وخسارة قدرها 6.2 

مليون ريال قطري على الترتيب. وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020، بلغ صافي أرباح القطاع المعلن عنها المنسوبة إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات مبلغ وقدره 6.6 

مليون ريال قطري، وصافي خسارة قدرها 33.4 مليون ريال قطري وصافي خسارة قدرها 39.8 مليون ريال قطري على الترتيب. وفي 30 يونيو 2022 
و31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي الموجودات المنسوبة إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات 422.2 مليون ريال 

قطري و421.2 مليون ريال قطري و465.9 مليون ريال قطري على الترتيب )0.4% و0.4% و0.5% على الترتيب من إجمالي أصول البنك(.

الشركات التابعة8.4

يوضح الجدول التالي الشركات التابعة الرئيسية للبنك: 

) أ(

مالحظة:
)1( أي بي كيو فايننس المحددود وأي بي كيو غلوبل ماركيتس المحدودة تم شطب تسجيلهم في العام 2022؛ وبالتالي لم يتم ادراجهم اعاله.

شركة المستثمر األول ش.م.خ.ق.
المستثمر األول هو بنك استثماري إسالمي برأس مال قدره 240 مليون ريال قطري، ويقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية 

االستثمارية التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. المستثمر األول مرخص من قبل مصرف قطر المركزي لتقديم خدمات وحلول متخصصة 
لعمالئه من خالل ثالثة قطاعات عمل أساسية وهي:

)i(العقارات

يعمل المستثمر األول بصفته مستشاراً ومنظمًا ومسؤواًل عن التمويل ومديراً لصندوق األموال فيما يتعلق بالمعامالت العقارية لكبار 
المستثمرين السياديين والمؤسسيين وأصحاب الثروات العالية )HNWI( والشركات العقارية والشركات في قطر وعلى نطاق أوسع في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ويقدم خدمات كاملة في المجاالت االستراتيجية والمالية، وإنشاء المشاريع المشتركة وإدارة الشركات وتخطيط 
األعمال وتقديم المشورة االستثمارية في إطار متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ويتولى المستثمر األول أيًضا إدارة العديد من الصناديق التي 

تستثمر في العقارات في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

)ii(الخدمات المصرفية االستثمارية

يقدم المستثمر األول خدمة استشارية شاملة للشركات واألفراد أصحاب الثروات العالية وغيرها من المؤسسات في قطر ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. كما يقدم المستثمر األول المشورة لعمالئه بشأن عمليات االندماج واالستحواذ والتحالفات االستراتيجية واألسهم 

الخاصة واالستثمارات االستراتيجية.

)iii(إدارة الموجودات

المستثمر األول هو مدير الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومتخصص في إدارة صناديق األسهم العامة والمنتجات المهيكلة 
ومحافظ االستثمار التقديرية في محاولة لتحقيق نمو طويل األجل لرأس المال والدخل من خالل االستثمارات المدرجة نيابة عن المؤسسات 

.)UHNWI( ًاإلقليمية والدولية، وكذلك األفراد أصحاب الثروات العالية جدا

بلغ إجمالي إيرادات المستثمر األول 14.4 مليون ريال قطري و17.0 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 0.6 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على الترتيب. وبلغ صافي ربح المستثمر 

األول مبلغ وقدره 8.2 مليون ريال قطري، بينما بلغ صافي خسارته مبلغ وقدره 15.8 مليون ريال قطري و38.6 مليون ريال قطري لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، على الترتيب. وبلغ إجمالي أصول 

المستثمر األول 440.8 مليون ريال قطري و439.0 مليون ريال قطري و468.8 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 و31 
ديسمبر 2020 على الترتيب.
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بلد التأسيسالنشاط

 نسبة التملك 
كما في 31 

ديسمبر 2020 

إجمالي مبلغ 
االستثمار كما 

في 31 ديسمبر 
2020

)باأللف ريال 
قطري(

نسبة التملك 
كما في 31 

ديسمبر 2021 

إجمالي مبلغ 
االستثمار كما 

في 31 ديسمبر 
2021

)باأللف ريال 
قطري(

شركة إمداد لتأجير المعدات ذ. 
م. م. )"إمداد"(

تأجير اآلالت 
39.21%39.21 %قطروالمعدات

المملكة العربية العقاراتشركة قرية جمان للتطوير
27.42,930%27.42,930%السعودية

إدارة التطوير تنوين ذ. م. م. )"تنوين"(
48.059,626%48.063,969%قطرالعقاري

-49.0%49.016,635 %قطرمطعمشاطر عباس

شركة األولى للتمويل  ش.م.خ.ق.) ب(

تقدم شركة األولى للتمويل خدمات تمويل استهالكي وفًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية وهي شركة مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي. وتقدم 
الشركة مجموعة من منتجات التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بما يلي:

شراء السيارات والمعدات الثقيلة؛ و  •
تمويل األدوات المنزلية والعقارات؛ و  •

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ و  •
خدمات التمويل األخرى التي تهدف إلى المساهمة في الحياة االجتماعية القطرية )مثل التعليم والطب والسفر(.  •

تسعى شركة األولى للتمويل إلى إعادة تركيز دفتر تمويلها لضمان تحقيق توازن مالئم بين األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة أو المشاريع 
الصغرى فضاًل عن تمويل المركبات والعقارات وغيرها من المنتجات. كما تسعى إدارة شركة األولى للتمويل إلى توفير الخدمات عبر اإلنترنت 

وزيادة إمكانية الوصول إلى فئة المغتربين المهنيين في قطر.

بلغ إجمالي إيرادات شركة األولى للتمويل 62.7 مليون ريال قطري و128.8 مليون ريال قطري و139.8 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على الترتيب. وبلغ صافي ربح شركة 

األولى للتمويل 61.1 مليون ريال قطري و95.1 مليون ريال قطري و40.0 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على الترتيب. وبلغ إجمالي أصول شركة األولى للتمويل 1.4 مليار ريال قطري 

و1.3 مليار ريال قطري و1.4 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020 على الترتيب.

شركة األولى لإلجارة ش.م.خ.ق.) ج(

شركة األولى لإلجارة هي شركة توفر منتجات التأجير المتنوعة بطرق متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
بلغ إجمالي إيرادات شركة األولى لإلجارة 9.4 مليون ريال قطري و19.1 مليون ريال قطري و19.0 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على الترتيب. وبلغ صافي ربح شركة األولى لإلجارة 
5.8 مليون ريال قطري و8.4 مليون ريال قطري و6.5 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 والسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2021 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على الترتيب. وبلغ إجمالي أصول شركة األولى لإلجارة 304.5 مليون ريال قطري و298.7 
مليون ريال قطري و290.2 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2022 و31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020 على الترتيب.

بي بي جي صكوك المحدودة )BBG Sukuk Limited( ) د(

تأسست بي بي جي صكوك المحدودة في جزر كايمان في أبريل 2015 برأس مال مصرح به قدره 50,000 دوالر أمريكي. وتأسست باعتبارها شركة 
معفاة ذات مسؤولية محدودة لغرض وحيد هو تمويل الصكوك )إصدارها( لصالح المجموعة.

صكوك الفئة 1 لبنك دخان المحدودة )Dukhan Tier-1 Sukuk Limited()ھ(

تأسست صكوك الفئة 1 لبنك دخان المحدودة في جزر كايمان في أبريل 2021 برأس مال مصرح به قدره 50000 دوالر أمريكي لغرض إصدار صكوك 
مؤهلة باعتبارها رأس مال نيابة عن المجموعة.

بي بي للمشتقات اإلسالمية )BB Islamic Derivatives() و(

تأسست بي بي  للمشتقات اإلسالمية في جزر كايمان في يونيو 2018، وقد أُنشئت بغرض تنفيذ معامالت المشتقات المالية نيابة عن المجموعة.

االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة8.5

يوضح الجدول التالي استثمارات البنك في الشركات الزميلة كما في 31 ديسمبر:
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 إمداد)أ(

شركة إمداد هي شركة تأجير معدات وآالت في قطر. وبلغ صافي القيمة الدفترية الستثمار البنك في إمداد 1 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021 
و31 ديسمبر 2020. وجاري تصفية الشركة في الوقت الراهن.

وفي 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، ظل إجمالي أصول شركة إمداد دون تغيير بمبلغ وقدره 68.9 مليون ريال قطري. وبالنسبة للسنتين 
الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، لم يسجل البنك أي أرباح صافية سنوية من عمليات إمداد.

شركة قرية جمان للتطوير)ب (

هي شركة عقارات مقرها المملكة العربية السعودية، وبلغ صافي القيمة الدفترية الستثمار البنك فيها 2.9 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 
2021 و 31 ديسمبر 2020. وجاري تصفية الشركة في الوقت الراهن.

وكما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي أصول قرية جومان 11.4 مليون ريال قطري و105.7 مليون ريال قطري على التوالي. ولم 
يسجل البنك أي صافي ربح سنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ببنما بلغ صافي الخسارة مبلغ وقدره 0.3 مليون ريال قطري 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تنوين)ج (

تنوين هي شركة إلدارة التطوير العقاري في قطر، وبلغ صافي القيمة الدفترية الستثمار البنك فيها مبلغ وقدره 59.6 مليون ريال قطري كما في 31 
ديسمبر 2021 و64.0 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020.

وكما في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، بلغ إجمالي أصول تنوين 252.4 مليون ريال قطري و301.9 مليون ريال قطري على الترتيب. وبالنسبة 
للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020، بلغ صافي الخسائر السنوية للبنك من عمليات تنوين 5.4 مليون ريال 

قطري و17.5 مليون ريال قطري، على التوالي.

 شاطر عباس)د(

 شاطر عباس هي سلسلة من المطاعم في قطر، وبلغ صافي القيمة الدفترية الستثمار البنك فيه صفًرا في 31 ديسمبر 2021 و16.6 مليون ريال 
قطري في 31 ديسمبر 2020. تضرر مطعم شاطر عباس في السنة المالية 2021، تم بيع اإلستثمار خالل الربع الثالث من عام 2022 ونتج عنه ربح 

بسيط.

شبكة الفروع وتوزيع المنتجات8.6

كما في 30 يونيو 2022، يمتلك البنك شبكة من ثمانية فروع للخدمات المصرفية لألفراد، ومقر رئيسي، و67 جهاز صراف آلي. كما يعد البنك جزًءا 
من شبكة أجهزة الصراف اآللي الوطنية القطرية وشبكة محول نقاط البيع ألجهزة الصراف اآللي المشتركة، والذي يزيد بدوره من فرص الوصول 

إلى خدمات الصراف اآللي لعمالئه من خالل أجهزة الصراف اآللي المشتركة وأجهزة الصراف اآللي األخرى التابعة للبنوك.
تشمل قنوات التوزيع اإلضافية المتاحة للعمالء: الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة والذكية، والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، 

وبطاقات االئتمان، والخدمات المصرفية الهاتفية، ونظام االستجابة الصوتية التفاعلية.
كما طور البنك خدمات مصرفية على أجهزة اآليباد أو المساعدين الرقميين الشخصيين ومن خالل مستشارين مصرفيين افتراضيين.

المعلومات المالية المختارة8.7

خالل شهر اكتوبر 2022، أصدر بنك دخان بياناته المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. في 
نهاية الفترة، أعلن البنك عن موجودات تمويل بقيمة 75.1 مليار ريال قطري وإجمالي الموجودات بقيمة 104.6 مليار ريال قطري. بلغ إجمالي 

االيرادات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 1,078.4 مليون ريال قطري )و 3,152.1 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر( بينما 
بلغت االيرادات من األنشطة التمويلية 784.9 مليون ريال قطري في فترة الثالثة أشهر )و2,245.3 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2022(.بلغ صافي الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 335.4 مليون ريال قطري و1,080.8 مليون ريال قطري 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. ويمثل ذلك عائداً أساسًيا ومخفضًا للسهم )قبل تجزئة السهم 10 مقابل 1( بقيمة 0.61 ريال 

قطري للسهم الواحد لفترة الثالثة أشهر و1.98 ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.التفاصيل الكاملة للبيانات المالية 
المراجعة متاحة على الموقع اإللكتروني لبنك دخان ضمن قسم "عالقات المستثمرين”. 

توضح الجداول التالية معلومات المالية الموحدة المختارة للبنك كما تم استخالصها من البيانات المالية حتى تاريخ 30 يونيو 2022. وتم إعداد 
النسب المدرجة في هذه النشرة بناًء على معلومات اإلدارة والمعلومات الواردة في البيانات المالية. ويعد البنك  بياناته المالية وفًقا لمعايير 

المحاسبة المالية الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )أيوفي(، بحسب ما طرأ عليها من تعديل 
من قبل مصرف قطر المركزي، وبما يتفق مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية على النحو الذي تحدده لجنة الرقابة الشرعية، واللوائح ذات 

الصلة لمصرف قطر المركزي واألحكام المعمول بها لقانون الشركات. وبخصوص المسائل غير الواردة في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، يستعين البنك بإرشادات من المعايير الدولية ذات الصلة إلعداد التقارير المالية.

بيان المركز المالي الموحد)أ (
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المركز المالي)ب (

انخفض إجمالي موجودات  البنك بمبلغ 7,022.6 مليون ريال قطري، أو 6 بالمائة، ليصل إلى 103,704.6 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2022 
بعد أن بلغت 110,727.2 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021، حيث شكل زيادة قدرها 24,430.5 مليون ريال قطري، أو 28 بالمائة، من 

86,296.6 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وكان السبب الرئيسي لالنخفاض في إجمالي األصول في 30 يونيو 2022 مقارنة بفترة 31 
ديسمبر 2021 هو انخفاض في المبالغ المستحقة من البنوك بمبلغ 4,209.2 مليون ريال قطري وانخفاض موجودات التمويل بمبلغ 1,212.3 مليون 

ريال قطري. وكان السبب الرئيسي للزيادة في إجمالي األصول في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بفترة 31 ديسمبر 2020 هو زيادة في أصول التمويل 
بمبلغ 16,684.7 مليون ريال قطري ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في التمويل  الحكومي، وزيادة في النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي بمبلغ 

3,878.3 مليون ريال قطري.

 كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

 20202021 2022

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

3,367,5537,245,8426,048,377نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

5,891,7885,558,9801,349,821المبالغ المستحقة من البنوك

58,536,99275,221,70774,009,444موجودات التمويل

16,661,16320,799,62019,929,560االستثمارات المالية

االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
83,53562,55763,441المشترك 

3,497135,254135,137اإلستثمارات العقارية

372,126279,896265,739الموجودات الثابتة

1,070,650992,182952,948الموجودات غير الملموسة

309,317431,116950,084الموجودات األخرى

86,296,621110,727,154103,704,551إجمالي الموجودات

18,947,75316,755,14114,439,592المبالغ المستحقة الى البنوك

7,335,4876,200,8206,926,182الحسابات الجارية للعمالء

1,963,2912,559,2252,867,080المطلوبات األخرى 

28,246,53125,515,18624,232,854إجمالي المطلوبات 

46,546,05271,225,40765,578,436حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق   

5,234,1005,234,1005,234,100رأس المال

4,330,4734,449,8124,449,812االحتياطي القانوني

)38,350()38,350()38,350(أسهم الخزينة

1,235,6291,338,7161,338,716احتياطي المخاطر

)102,442()27,098()24,621(احتياطي  القيمة العادلة

73,33373,33373,333احتياطيات أخرى

693,3831,135,2071,117,251األرباح المدورة

 إجمالي حقوق الملكية المنسوية لحاملي حقوق  
11,503,94712,165,72012,072,420ملكية في البنك

919191حقوق أقلية غير مسيطر عليها

1,820,7501,820,750-صكوك مؤهلة كرأس مال إضافي

11,504,03813,986,56113,893,261إجمالي حقوق الملكية

 إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
86,296,621110,727,154103,704,551االستثمار المطلق وحقوق الملكية

)غير مدققة(
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انخفض إجمالي مطلوبات البنك وحقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق وحقوق الملكية بمبلغ 6,929.3 مليون ريال قطري، أو 7.2 بالمائة، 
حتى وصل إلى 89,811.3 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2022 بعد أن كان قد بلغ 96,740.6 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021، وهو 
ما يمثل زيادة قدرها 21,948.0 مليون ريال قطري، أو 29.3 بالمائة، من مبلغ 74,792.6 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2020. وكان السبب 

الرئيسي لالنخفاض في إجمالي المطلوبات  وحقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق  كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـفترة 31 ديسمبر 2021 
هو االنخفاض في اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق بقيمة 5,647.0 مليون ريال قطري. وكان السبب الرئيسي للزيادة في إجمالي المطلوبات  

وحقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بفترة 31 ديسمبر 2020 هو زيادة في حقوق اصحاب حسابات 
اإلستثمار المطلق قدرها 24,679.4 مليون ريال قطري.

التفاصيل المختارة لفئات الموجودات الرئيسية8.8

الموجودات المالية المعرضة لمخاطر االئتمان)أ(

تعرض الجداول التالية تفصياًل لمخاطر االئتمان للمجموعة بالقيمة الدفترية قبل األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات 
االئتمانية األخرى، حسب المنتج والتصنيف القطاعي للعمالء / االطراف المقابلة.

 كما في 30 يونيو 2022 
كما في 31 ديسمبر 2020كما في 31 ديسمبر 2021)غير مدققة(

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

67,955,74368,753,77351,113,474مرابحة

5,035,5804,992,0644,750,666إجارة منتهية بالتمليك

665,138690,4081,247,706االستصناع

1,081,0411,094,0611,172,913مساومة

1,108,832912,987559,503قبوالت

188,057182,570195,739بطاقات إئتمان

1,949,3402,129,7572,248,299أخرى

552,444497,826601,826إيرادات مستحقة

78,536,17579,253,44661,890,126إجمالي موجودات التمويل

1,432,2671,271,3261,515,382مطروًحا منها: الربح المؤجل

2,874,2072,556,6301,695,352المخصص المكون النخفاض قيمة موجودات التمويل

الربح المعلق الخاص بموجودات التمويل غير 
220,257203,783142,400المنتظمة

74,009,44475,221,70758,536,992صافي موجودات التمويل

إجمالي التعرض

كما في 31 ديسمبر
2020

كما في 31 ديسمبر
2021

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

ممول وغير ممول

27,016,16547,510,309الحكومة

2,319,0932,778,215 الصناعة

11,111,72611,826,033التجارة

11,168,33810,322,299الخدمات المالية

19,316,41618,796,782المقاوالت واالنشآت

19,305,53520,593,729العقارات

11,887,27713,113,989الحسابات الشخصية

18,985,75820,075,314الخدمات وأخرى

121,110,308145,016,670
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بيانات الدخل الموحد)ج (

تصنف االستثمارات المالية للبنك في الوقت الراهن إما كأدوات “دين” أو “حقوق ملكية”.

االستثمارات المالية)ب (

يبين الجدول التالي تفاصيل استثمارات البنك المالية المباشرة في األوراق المالية:

كما في 30 يونيوكما في 31 ديسمبر

20202021
 2022

)غير مدققة(

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

79,68881,80164,490استثمارات في أدوات حقوق الملكية

9,03695,522104,657استثمارات في أدوات دين

88,724177,323169,147

استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين مصنفة 
بالتكلفة المطفأة:

15,406,49219,257,47318,455,698ذات معدل ثابت

)4,220()13,863()13,433(مخصص االنخفاض في القيمة

15,393,05919,243,61018,451,478

استثمارات في أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة 
1,019,9671,213,6101,155,434العادلة من خالل حقوق الملكية

16,501,75020,634,54319,776,059

159,413165,077153,501إيرادات أرباح مستحقة

16,661,16320,799,62019,929,560اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
لفترة الستة أشهر المنتهية
 في 30 يونيو )غير مدققة(

2020202120212022

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

2,782,1602,932,6771,382,7181,460,406صافي اإليرادات  من أنشطة التمويل

683,105682,276348,983366,999صافي اإليرادات  من أنشطة االستثمار

3,465,2653,614,9531,731,7011,827,405إجمالي صافي اإليرادات  من أنشطة التمويل واالستثمار

254,005245,890113,506164,467اإليرادات من الرسوم والعموالت

)50,740()38,709()86,546()65,838(مصروفات الرسوم والعموالت

188,167159,34474,797113,727صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت

143,401169,54875,115123,456صافي ربح صرف العمالت األجنبية 

884)4,305()5,841()19,962(حصة من نتائج الشركات الزميلة ومشاريع مشتركة 

11,669112,46851,5868,244اإليرادات األخرى

3,788,5404,050,4721,928,8942,073,716إجمالي اإليرادات

)207,156()193,733()420,058()416,462(تكاليف الموظفين

)67,802()67,152()135,984()109,773(االستهالك واإلطفاء
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
لفترة الستة أشهر المنتهية
 في 30 يونيو )غير مدققة(

2020202120212022

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

)84,133()98,950()226,072()222,848(المصروفات األخرى

)27,137()52,369()77,105()190,603(تكلفة التمويل

)386,228()412,204()859,219()939,686(إجمالي المصاريف

)320,930()426,071()864,081()929,804(صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات التمويل

 صافي )خسارة(/ رد انخفاض في قيمة المبالغ 
)399(8522)8(المستحقة من البنوك

صافي  رد / )خسارة(االنخفاض في قيمة استثمارات 
589,643)430()5,517(مالية

صافي خسارة انخفاض القيمة على االستثمار في 
--)16,195()34,956(الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

--)10,160(-صافي خسارة انخفاض القيمة على الموجودات الثابتة

صافي )خسارة(/رد انخفاض في قيمة التعرض لبنود 
)11,883(14,94318,5233,702خارج  الميزانية العمومية تخضع لمخاطر اإلئتمان

ربح السنة/الفترة قبل العائد على أصحاب حسابات 
1,893,5122,318,9951,094,4011,363,919االستثمار المطلق 

)617,250()507,662()1,123,607()875,308(العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار المطلق

صافي ربح السنة/الفترة قبل خسارة انخفاض قيمة 
1,018,2041,195,388586,739746,669الموجودات غير الملموسة والضريبة

---)450,179(صافي خسارة انخفاض القيمة على الموجودات الثابتة

568,0251,195,388586,739746,669صافي ربح السنة/الفترة قبل الضريبة

)1,260()1,000()1,995()1,417(مصروف ضريبية

566,6081,193,393585,739745,409صافي أرباح الفترة / السنة

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريال قطري 
1.092.231.131.37للسهم الواحد(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
عن فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو )غير مدققة(

2020202120212022

باأللف ريال قطريباأللف ريال قطريباأللف ريال قطريباأللف ريال قطري

2,303,2452,528,7361,176,5141,264,275المرابحة

209,237179,59095,52188,363اإلجارة

58,33340,65318,50417,813االستصناع

103,48896,39649,27446,017المساومة

107,85787,30242,90543,938أخرى

2,782,1602,932,6771,382,7181,460,406اإلجمالي

التفاصيل المختارة لمصادر الدخل الرئيسية8.9

الدخل من أنشطة التمويل)أ (
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
لفترة الستة أشهر المنتهية
 في 30 يونيو )غير مدققة(

2020202120212022

باأللف ريال قطريباأللف ريال قطريباأللف ريال قطريباأللف ريال قطري

عائد استثمار في أدوات ذات طبيعة ادوات الدين
611,580602,268295,019338,914  بالصافي من اإلطفاء 

ايراد من المعامالت بين البنوك وودائع مرابحة
30,66310,3808,8097,588لدى بنوك إسالمية

35,44741,68819,15923,374إيراد توزيع أرباح

3,34622,83221,4303,599 صافي إيراد من بيع اإلستثمارات ذات طبيعة ادوات الدين

1,8026,4715,467905صافي ربح من بيع إستثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية

 صافي )خسارة(/ ربح القيمة العادلة من االستثمارات
)7,381()901()1,363(249المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

---18االيرادات األخرى

683,105682,276348,983366,999اإلجمالي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو )غير مدققة(

2020202120212022

باأللف ريال قطريباأللف ريال قطريباأللف ريال قطريباأللف ريال قطري

159,621142,20263,090107,268اتعاب إدارة وايرادات الرسوم األخرى

92,081101,55650,01056,549إيرادات عمولة

815945406608إيرادات الرسوم االستشارية

--455373إيرادات رسوم ملكية وإيداع

42-1,033814إيرادات رسوم األداء

254,005245,890113,506164,467

)50,740()38,709()86,546()65,838(مصروفات العموالت

188,167159,34474,797113,727صافي إيرادات الرسوم والعموالت

كما في وللسنة المنتهية في
31 ديسمبر

 كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو )غير مدققة(

2020202120212022

)بالنسبة المئوية(

4.99.410.110.7العائد على متوسط حقوق الملكية )1(

0.71.21.21.4العائد على متوسط الموجودات )2(

16.418.415.918.3نسبة كفاية رأس المال )3(

108.697.2110.6102.1صافي موجودات التمويل إلى ودائع العمالء )4 ( 

27.527.426.325.1نسبة التكلفة إلى الدخل )5(

20.841.942.852.2صافي هامش الربح )6(

صافي موجودات التمويل إلى إجمالي نسبة
67.867.977.171.4الموجودات )7(

الدخل من أنشطة االستثمار)ب (

إيرادات رسوم وعموالت)ج (

النسب المختارة)د(
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مالحظات: 
صافي الربح للفترة/السنة مقسوًما على متوسط إجمالي حقوق الملكية للفترة/السنة. ويحسب متوسط إجمالي حقوق الملكية للمالك   )1(

كمتوسط بسيط لألرصدة االفتتاحية والختامية لمجموع حقوق الملكية للمالك للسنة أو الفترة ذات الصلة. يتم عرض صافي الربح 
للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2021 و30 يونيو 2022 على أساس سنوي.

صافي الربح للفترة/السنة مقسوًما على متوسط إجمالي الموجودات للفترة/السنة. ويحسب متوسط مجموع الموجودات كمتوسط   )2(
بسيط لألرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية لمجموع الموجودات للسنة أو الفترة ذات الصلة. يتم عرض صافي الربح للفترتين 

المنتهيتين في 30 يونيو 2021 و30 يونيو 2022 على أساس سنوي.
)3(  رأس المال من المستوى األول في نهاية الفترة/السنة زائد رأس المال من المستوى الثاني في نهاية الفترة/السنة مقسوًما على 

الموجودات المرجحة للمخاطر في نهاية الفترة/السنة. تم حساب معدل كفاية رأس المال للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و31 
ديسمبر 2021 ولفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2021 و2022 وفًقا لمقررات بازل 3 الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

صافي موجودات التمويل في نهاية الفترة/السنة مقسوًما على ودائع العمالء )والتي تشمل الحسابات الجارية للعمالء وحقوق اصحاب   )4(
حسابات االستثمار المطلقة( في نهاية الفترة/السنة ذات الصلة.

مجموع تكاليف الموظفين واإلهالك واإلطفاءوالمصروفات األخرى للفترة/السنة مقسومة على إجمالي الدخل بعد خصم تكلفة التمويل   )5(
والعائد إلى ألصحاب حسابات االستثمار المطلق للفترة/السنة ذات الصلة.

صافي الربح للفترة/السنة مقسوًما على إجمالي الدخل بعد خصم تكلفة التمويل والعائد ألصحاب حسابات االستثمار المطلق لسنة ذات   )6(
الصلة.

صافي موجودات التمويل في نهاية الفترة/السنة ذات الصلة مقسوًما على إجمالي الموجودات في نهاية الفترة/السنة ذات الصلة.  )7(

صافي الدخل التشغيلي)ھ(

 تسوية صافي الدخل التشغيلي للبنك مع أقرب مقياس للممارسات المحاسبية المقبولة عمومًا )GAAP( هو كما يلي:

األداء التشغيلي)و (

 يوضح الجدول أدناه إجمالي اإليرادات القطاعية وصافي الربح )الخسارة( القطاعي لكل قطاع لكل من السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و31
.ديسمبر 2020 وكذلك إجمالي الموجودات والمطلوبات لكل قطاع  في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2020

عن الفترة/السنة المنتهية

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 302021 يونيو 2022

باأللف ريال قطري        باأللف ريال قطري        باأللف ريال قطري        

2,073,7164,050,4723,788,540إجمالي اإليرادات

مخصوما منها

)416,462()420,058()207,156(تكاليف الموظفين

)109,773()135,984()67,802(االستهالك واإلطفاء

)222,848()226,072()84,133(المصروفات األخرى

)190,603()77,105()27,137(تكاليف التمويل

)875,308()1,123,607()617,250(العائد إلى أصحاب حسابات االستثمارالمطلق

1,070,2382,067,6461,973,546صافي اإليرادات التشغيلية

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 
والخدمات 

الخاصة
قسم الخزينة 
واالستثمارات

الخدمات 
المصرفية 

االستثمارية 
وإدارة 

اإلجماليغير مخصصةالموجودات

)مليون ريال قطري(

كما في / للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021

4,050.5-1,795.41,511.9729.713.4إجمالي إيرادات القطاع )1(

صافي خسارة انخفاض القيمة
)864.1(---)579.4()284.7(على موجودات التمويل 

 صافي خسارة االنخفاض في قيمة
)0.4(-)0.5(0.1--االستثمارات المالية

 صافي استرداد خسارة انخفاض
 بنود خارج الميزانية خاضعة

لمخاطر اإلئتمان
18.5----18.5

 صافي الربح للقطاع الصادر عنه
1,193.4-)33.4(503.6)29.1(752.3التقرير

 موجودات القطاع الصادر عنه
39,871.135,883.833,558.9421.2992.2110,727.2التقرير

 هنع رداصلا عاطقلا تابولطم
96,740.6-36,968.042,232.517,528.711.4ريرقتلا
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مالحظة: 
يشمل إجمالي إيرادات القطاع لغرض هذا التحليل إجمالي اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار، وصافي إيرادات الرسوم والعموالت،   )1(

وربح صرف العمالت األجنبية، واإليرادات األخرى وحصة من نتائج الشركات الزميلة وشركات المشارع المشتركة.

 يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للمساهمة في إجمالي اإليرادات القطاعية للبنك وصافي األرباح )الخسائر( القطاعية لكل قطاع من القطاعات
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وكذلك النسبة المئوية لمساهمة كل قطاع من القطاعات المبّلغة إلجمالي موجودات البنك ومجموع

.المطلوبات في 31 ديسمبر 2021

مالحظة: 
يشمل إجمالي إيرادات القطاع لغرض هذا التحليل إجمالي اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار، وصافي إيرادات الرسوم والعموالت،   )1(

وربح صرف العمالت األجنبية، واإليرادات األخرى وحصة من نتائج الشركات الزميلة وشركات المشاريع المشتركة.

يوضح الجدول أدناه إجمالي اإليرادات القطاعية وصافي الربح )الخسارة( القطاعي لكل قطاع من القطاعات لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 
يونيو 2022 و30 يونيو 2021 وكذلك إجمالي موجودات ومطلوبات لكل قطاع من القطاعات المبّلغة في 30 يونيو 2022 و30 يونيو 2021.

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 
والخدمات 

الخاصة
قسم الخزينة 
واالستثمارات

الخدمات 
المصرفية 

االستثمارية 
وإدارة 

اإلجماليغير مخصصةالموجودات

)مليون ريال قطري(

كما في / للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020

3,788.5-)6.2(1,839.71,217.4737.6إجمالي إيرادات القطاع )1(

 صافي خسارة انخفاض القيمة على
)929.8(---)485.2()444.6(موجودات التمويل

 صافي خسارة االنخفاض في قيمة
)5.5(-)0.6()4.9(--االستثمارات المالية

 صافي استرداد خسارة انخفاض
 بنود خارج الميزانية خاضعة

لمخاطر اإلئتمان
14.9----14.9

 صافي الربح للقطاع الصادر عنه
566.6)450.2()39.8(576.686.7393.2التقرير

 موجودات القطاع الصادر عنه
38,999.419,904.925,855.9465.91,070.786,296.6التقرير

 مطلوبات القطاع الصادر عنه
74,792.6-29,482.025,860.819,441.97.9التقرير

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 
والخدمات 

الخاصة
قسم الخزينة 
واالستثمارات

الخدمات 
المصرفية 

االستثمارية 
وإدارة 

اإلجماليغير مخصصةالموجودات

)بالنسبة المئوية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021

100--443718إجمالي إيرادات القطاع )1(

  صافي خسارة انخفاض القيمة
100 - --3367على موجودات التمويل

  صافي خسارة االنخفاض في
100-113)13(- -قيمة استثمارات مالية

 صافي استرداد خسارة انخفاض
 في بنود خارج الميزانية تخضع

لمخاطر اإلئتمان
100----100

 صافي ربح /)خسارة( القطاع
100-)3(42)2(63الصادر عنه التقرير

 موجودات القطاع الصادر عنه
1100-363230التقرير

 مطلوبات القطاع الصادر عنه
100 --384418التقرير
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الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 
والخدمات 

الخاصة
قسم الخزينة 
واالستثمارات

الخدمات 
المصرفية 

االستثمارية 
وإدارة 

اإلجماليغير مخصصةالموجودات

)مليون ريال قطري(

كما في/ لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022 )غير 

مدققة(
 مجموع اإليرادات من أنشطة

1,827.4 -698.5761.9363.63.4التمويل واالستثمار

 صافي الدخل من الرسوم
113.7 - 5.5 79.625.13.5والعموالت

 صافي ربح /)خسارة( القطاع
745.4 -359.06.6)9.4(389.3الصادر عنه التقرير

 موجودات القطاع الصادر عنه
38,935.936,975.326,418.2422.2952.9103,704.6التقرير

الخدمات 
المصرفية 

للشركات

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد 
والخدمات  

الخاصة 
قسم الخزينة 
واالستثمارات

الخدمات 
المصرفية 

االستثمارية 
وإدارة 

اإلجماليغير مخصصةالموجودات

)مليون ريال قطري(

كما في/ لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021

 مجموع اإليرادات من أنشطة
1,731.7 -700.9681.8345.33.7التمويل واالستثمار

 صافي الدخل من الرسوم
74.8 - 4.4 -53.816.6والعموالت

 صافي ربح القطاع الصادر عنه
585.7 -)0.7(262.73.5320.2التقرير

 موجودات القطاع الصادر عنه
44,330.035,554.320,526.5468.01,031.4101,910.3التقرير

)i(2020 إجمالي إيرادات القطاع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

ارتفع إجمالي إيرادات البنك بمبلغ 261.9 مليون ريال قطري، أو 7 بالمائة، ليصل إلى 4,050.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021 من 3,788.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وتعزى الزيادة أساسا إلى زيادة اإليرادات من الخدمات المصرفية 

لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة واألعمال المصرفية االستثمارية وإدارة األصول، التي عوضت أكثر من انخفاض اإليرادات من األعمال 
المصرفية التجارية. وكان اداء كل قطاع من القطاعات على النحو التالي:

انخفض إجمالي اإليرادات  المنسوبة إلى الخدمات المصرفية للشركات بمبلغ 44.3 مليون ريال قطري، أو 2 بالمائة، ليصل إلى 1،795.4   أ( 
مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من 1،839.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ويعزى هذا 

االنخفاض في المقام األول إلى انخفاض في مجموع اإليرادات المتأتية من أنشطة التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021؛ و

ارتفع إجمالي إيرادات القطاع المنسوبة إلى الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات الخاصة بمبلغ 294.5 مليون ريال قطري، أو 24 بالمائة،   ب( 
ليصل إلى 1,511.9 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من 1,217.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 30 ديسمبر 

2020. تعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة في إجمالي اإليرادات من أنشطة التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ و

انخفض إجمالي إيرادات القطاع المنسوبة إلى قسم الخزينة واالستثمارات بمبلغ 7.9 مليون ريال قطري، أو 1 بالمائة، ليصل إلى 729.7   ج( 
مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من 737.6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ويعزى هذا 

االنخفاض أساسا إلى انخفاض في إيرادات صرف العمالت األجنبية؛ و

بلغ إجمالي إيرادات القطاع المنسوبة إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات 13.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في   د( 
31 ديسمبر 2021 من خسارة صافية قدرها 6.2 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. تعزى هذه الزيادة في المقام األول 

إلى انخفاض الخسارة التي تعزى إلى حصة نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وارتفاع إيرادات الرسوم للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021.

فيما يلي مناقشة موجزة ألداء التشغيل الموحد للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.
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)ii(2020 صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر

ارتفع صافي ربح البنك للسنة بمبلغ 626.8 مليون ريال قطري، أو 111 بالمائة، ليصل إلى 1.193.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2021 من 566.6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هبوط خسارة انخفاض القيمة على 

الموجودات غير الملموسة وزيادة ايرادات التمويل والدخل االستثماري. بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، سجل البنك صافي خسائر 
انخفاض القيمة بمبلغ 872.3 مليون ريال قطري مقارنة بصافي خسائر انخفاض القيمة البالغ 1,405.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020. تشمل رسوم انخفاض القيمة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل البالغة 
864.1 مليون ريال قطري وصافي خسارة انخفاض القيمة لشركة زميلة بقيمة 16.2 مليون ريال قطري. تشمل خسائر انخفاض القيمة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020 صافي خسارة انخفاض القيمة على أصول التمويل بقيمة 929.8 مليون ريال قطري، وصافي خسارة انخفاض 
القيمة على الموجودات غير الملموسة بقيمة 450.2 مليون ريال قطري وصافي خسارة انخفاض القيمة على األوراق المالية االستثمارية بقيمة 

5.5 مليون ريال قطري. تعزى خسائر انخفاض القيمة على أصول التمويل في المقام األول إلى قطاعي كبار العمالء والخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات الخاصة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وبخصوص القطاعات، ارتفع صافي الربح في الخدمات المصرفية للشركات بمبلغ 175.7 مليون ريال قطري، أو 30 بالمائة، إلى 752.3 مليون ريال 
قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من 576.6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، نتيجة للتغير في إيرادات القطاع 

المنسوبة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعد اندماج األعمال. تعرض قطاع الخدمات المصرفية 
التجارية لخسارة صافية في انخفاض قيمة الموجودات التمويلية بقيمة 284.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة 

بصافي خسارة انخفاض قيمة الموجودات التمويلية بقيمة 444.6 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وصافي استرداد 
انخفاض قيمة التعرضات خارج الميزانية العمومية الخاضعة لمخاطر ائتمانية بقيمة 18.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2021 مقارنة بصافي استرداد قيمته 14.9 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

صافي الخسارة المنسوب إلى الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة بلغ 29.1 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021 مقارنة بصافي الربح 86.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ويرجع ذلك أساًسا إلى الزيادة في صافي خسارة 

انخفاض القيمة على أصول التمويل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، على الرغم من الزيادة في إيرادات القطاع بنسبة 24 بالمائة. تعرض 
قطاع االخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة لخسارة صافية في انخفاض قيمة أصول التمويل بلغت 579.4 مليون ريال 

قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بمبلغ 485.2 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، نتيجة للمخصصات 
المحددة اإلضافية التي تم اتخاذها نتيجة للخسارة االئتمانية المتوقعة من تأثير كوفيد 19 وانخفاض جودة االئتمان في قطاعات معينة.

ارتفع صافي الربح العائد إلى قسم الخزينة واالستثمارات بمبلغ 110.4 مليون ريال قطري، أو 28 بالمائة، ليصل إلى 503.6 مليون ريال قطري 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من 393.2 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، نتيجة تغّير انخفاض تكلفة التمويل في 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ومعدل أقل لصافي انخفاضات قيمة األوراق المالية االستثمارية. سجل قسم الخزينة واالستثمارات صافي 

انخفاض في قيمة األوراق المالية االستثمارية بقيمة 0.1 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بمبلغ 4.9 مليون ريال 
قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

انخفض صافي الخسارة المنسوبة إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات بمبلغ 6.4 مليون ريال قطري إلى خسارة صافية قدرها 
33.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بصافي الخسارة البالغ 39.8 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2020، نتيجة لزيادة إيرادات القطاع المنسوبة إلى قطاع الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات وانخفاض حصة الخسارة على 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

)iii(2021 إجمالي إيرادات القطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

ارتفع إجمالي إيرادات  البنك بمبلغ 144.8 مليون ريال قطري، أو 8 بالمائة، ليصل إلى 2,073.7 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022 من 1,928.9 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. وكانت المساهمات النسبية لكل قطاع من القطاعات  

في البنك في هذه الزيادة على النحو التالي:

انخفض إجمالي إيرادات القطاع المنسوب إلى الخدمات المصرفية للشركات بمقدار 20.9 مليون ريال قطري، أو 3 بالمائة، إلى 811.0 مليون   أ( 
ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 من 831.9 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. 

ويعزى هذا االنخفاض أساسا إلى انخفاض اإليرادات األخرى؛ و

ارتفع إجمالي إيرادات القطاع المنسوبة إلى قطاع الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات الخاصة بمبلغ 100.1 مليون ريال قطري، أو 14   ب( 
بالمائة، ليصل إلى 827.5 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 من 727.5 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021. تعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة في محفظة أصول التمويل، مما أدى إلى زيادة إيرادات التمويل 
بمقدار 80.1 مليون ريال قطري إلى 761.9 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 من 681.8 مليون ريال قطري 

من فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021؛ و

ارتفع إجمالي إيرادات القطاع المنسوبة إلى قسم الخزينة واالستثمارات بمبلغ 59.6 مليون ريال قطري، أو 16 بالمائة، ليصل إلى 425.4   ج( 
مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 من 365.8 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2021. تعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى زيادة في إيرادات صرف العمالت األجنبية من 20.5 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021 إلى 58.3 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022؛ و

ارتفع إجمالي إيرادات القطاع المنسوبة إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات بمبلغ 6.0 مليون ريال قطري، أو 158   د( 
بالمائة، ليصل إلى 9.8 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 من 3.8 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021. تعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى مكاسب تعزى إلى حصة من نتائج الشركات الزميلة وشركات المشروع 
المشترك البالغة 0.9 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بالخسارة في حصة من نتائج الشركات 

الزميلة وشركة المشروع المشترك البالغة 4.3 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

)iv(2021 صافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

ارتفع صافي ربح البنك بمبلغ 159.7 مليون ريال قطري، أو 27 بالمائة، ليصل إلى 745.4 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022 من 585.7 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، سجل 

البنك صافي خسائر انخفاض القيمة البالغة 323.6 مليون ريال قطري مقارنة بصافي خسائر انخفاض القيمة البالغة 422.3 مليون ريال قطري 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. تعزى غالبية خسائر انخفاض القيمة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى خسائر 

مخصصات محددة قدرها 228.6 مليون ريال قطري مقارنة بالحسابات المصنفة للمرحلة الثالثة وزيادة في الخسائر االئتمانية المتوقعة قدرها 
95.0 مليون ريال قطري مقارنة بالحسابات المصنفة للمرحلة االولى والثانية.
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وبخصوص القطاعات الصادر عنها التقرير، ارتفع صافي الربح في الخدمات المصرفية للشركات بمبلغ 126.6 مليون ريال قطري، أو 48 بالمائة، 
ليصل إلى 389.3 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 262.7 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021.

صافي الربح المنسوب إلى الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات الخاصة بلغ خسارة صافية قدرها 9.4 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بصافي الربح البالغ 3.5 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 بسبب الزيادة في 

خسائر انخفاض القيمة.

 ارتفع صافي الربح العائد إلى قسم الخزينة واالستثمارات بمبلغ 38.8 مليون ريال قطري، أو 12 بالمائة، ليصل إلى 359.0 مليون ريال قطري لفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ 320.2 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. سجل قسم 

الخزينة واالستثمارات انخفاض صاف في قيمة األوراق المالية االستثمارية بقيمة 9.2 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2022 مقارنة بصافي االنخفاض في قيمة األوراق المالية االستثمارية بقيمة 0.1 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

صافي الربح المنسوب إلى الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الموجودات بلغ 6.6  مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2022 مقارنة بصافي الخسارة البالغ 0.7 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021. سجل قطاع الخدمات المصرفية 

االستثمارية وإدارة الموجودات صافي استرداد انخفاض في قيمة األوراق المالية االستثمارية بقيمة 0.6 مليون ريال قطري في فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022 مقارنة بعدم انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

إدارة / كفاية رأس المال8.10

بلغ إجمالي معدل كفاية رأس مال البنك 18.3 بالمائة كما في 30 يونيو 2022 بإجمالي رأس مال CET 1، بما في ذلك الدعامة التحوطية لرأس المال 
بمبلغ قدره 10,410.0 مليون ريال قطري )في كل حالة، محسوبة وفًقا إلرشادات اتفاقية بازل الثالثة الصادرة عن مصرف قطر المركزي(.

ح  وقد حافظ مساهمو البنك بوتيرة مستمرة على توافر مستوى قوي من الرسملة؛ وكان ذلك بغيَّة دعم األنشطة التجارية وتطوير البنك. ويوّضِ
نة على مخاطر ورسوم رأس المال ألغراض بيان نسبة رأس مال البنك كما في 31 ديسمبر 2020، و31  الجدول اآلتي بيانه أدناه القيم الُمتضّمِ

ديسمبر 2021، و30 يونيو 2022 مع المقارنة بينها وبين المستويات السابقة:

يتم تقييم مختلف مخاطر كفاية رأس المال على نطاق المجموعة بالتزامن مع التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الذي يتم إجراؤه سنوًيا؛ وتتم 
زة اآلتي بيانها أدناه: عملية التقييم الداخلي للبنك في المراحل الست الُمتمّيِ

ل البنك للمخاطر؛ و تحديد رؤية البنك، والُمنجزات المالية الُمستهدفة، وصياغة مدى تقبُّ  •
وضع خطة في شأن رأس المال والسيولة، فضاًل عن خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة؛ و  •

وضع خطة للتعافي و على نطاق المجموعة؛ و  •
تقييم المخاطر المادية الجوهرية، واحتساب رأس المال المطلوب توفيره، واقتراح ضوابط مناسبة للتخفيف من ِحدة المخاطر؛ و  •

عة، واحتساب متطلبات رأس المال في ظل وقوع ظروف تلك  إجراء اختبار للوقوف على مدى الضغوط على بيانات المخاطر الحالية والمتوقَّ  •
الضغوط؛ و

تقديم التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتدقيق السنوي عن طريق مراجعي حسابات خارجيين.  •

د لمخاطر االئتمان، ونهج المؤشرات األساسية للمخاطر  ي النهج الُموحَّ يمتثُل البنك في تاريخ هذه النشرة التفاقية بازل الثالثة، وذلك بعد تبّنْ
د لمخاطر السوق، واحتساب رأس ماله مع مراعاة االستقطاعات التنظيمية المطلوبة لالستثمارات في الشركات  التشغيلية، والنهج الموحَّ

الزميلة. وتبلغ قيمة معدل كفاية رأس المال المطلوب توافره 15.0 بالمائة، بما في ذلك رسوم إجراء التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والبنوك 
المحلية المؤثرة على النظام المالي بموجب متطلبات اتفاقية بازل الثالثة لجنة بازل للرقابة المصرفية.

بلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال للبنك ما نسبته 18.3 بالمائة كما في 30 يونيو 2022، وبلغ ما نسبته 18.4 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2021، وبلغ 
ما نسبته 16.4 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2020؛ وهو اكثر من متطلبات مصرف قطر المركزي للحفاظ على الحد األدنى من إجمالي معدل كفاية 

رأس المال بنسبة 15.0 بالمائة. وقد بلغ رأس المال األساسي من الشريحة األولى للبنك، بما في ذلك الدعامة التحوطية لرأس المال، ما مقداره 
10,410 مليون ريال قطري كما في 30 يونيو 2022، ومبلغ قدره 10,446 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021، ومبلغ قدره 9,914 مليون ريال 
قطري كما في 31 ديسمبر 2020. وبلغ معدل كفاية رأس المال من الفئة األولى للبنك، بما في ذلك الدعامة التحوطية لرأس المال، ما نسبته 14.6 

بالمائة كما في 30 يونيو 2022، وما نسبته 14.7 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2021، وما نسبته 15.2 بالمائة كما في 31 ديسمبر 2020.

كما في 31 ديسمبر
كما في 30 يونيو

)غير مدققة(

202020212022

)باأللف ريال القطري()باأللف ريال القطري()باأللف ريال القطري(

9,913,64112,266,88312,230,773رأس المال من الفئة 1

751,097789,705807,985رأس المال من الفئة 2

10,664,73813,056,58813,038,758إجمالي رأس المال النظامي

65,091,23370,985,32571,419,560موجودات مرجحة بالمخاطر

15.217.317.1نسبة رأس المال الفئة 1

16.418.418.3نسبة رأس المال الفئة 2
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كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

أخرىمجلس اإلدارةالشركات التابعة

)باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( 

الموجودات:

-4,854,194-تمويل العمالء

المطلوبات:

630,9661,247,6413,377,413ودائع العمالء

بنود خارج الميزانية العمومية:

-21,608454,435تسهيالت غير مستغلة

مفردات بيان الدخل الموحد:

-177,674-دخل األرباح

15,40611,044115,671مصروفات األرباح

كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

أخرىمجلس اإلدارةالشركات التابعة

)باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( 

الموجودات:

-5,464,360-تمويل العمالء

المطلوبات:

567,4661,333,6553,742,212ودائع العمالء

بنود خارج الميزانية العمومية:

-16,866376,991تسهيالت غير مستغلة

مفردات بيان الدخل الموحد:

-189,393-دخل األرباح

10,95129,19043,481مصروفات األرباح

وقد اتَّخذ البنك بالفعل اإلجراءات الداخلية اآلتي بيانها لالمتثال لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة الصادرة عن مصرف قطر المركزي:

تضطلع اإلدارة على أساس منتظم برصد مدى كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي؛ وذلك وفًقا للتقنيات المستندة إلى   •
المبادئ التوجيهية التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومصرف قطر المركزي؛ و

يضطلع قسم إدارة المخاطر في المؤسسة التابع لفريق إدارة المخاطر بإعداد البيانات المطلوبة حسب اتفاقية بازل الثالثة، سواء على نحٍو   •
د؛ و مستقل أو على أساس موحَّ

تم تنفيذ معياري السيولة )معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل الثابت( الُمقترحّيْن في إطار اتفاقية بازل الثالثة تنفيًذا كاماًل،   •
وتضطلع “لجنة الموجودات والمطلوبات” )ALCO( برصدهما على أساس منتظم.

معامالت األطراف ذات العالقة8.11

بعض األطراف ذات العالقة )ال سيَّما المالكين والكيانات التي يمارس البنك والمالكون نفوًذا كبيًرا عليها، وكذلك مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
للبنك، والكيانات التي ُيسيطر عليها البنك على نحٍو مشترك( هم عمالء للبنك في سياق العمل المعتاد. وقد أُجريت المعامالت مع هذه األطراف 

وفًقا للشروط ذاتها إلى حٍد كبير، بما في ذلك معدالت الربح والعموالت واشتراطات تقديم ضمانات، مثل المعامالت السائدة في ذلك الوقت 
بالنسبة للمعامالت المماثلة مع أطراف غير ذات عالقة، ولم تنطوي على قدٍر من المخاطرة يزيد عن مقدار المخاطرة المتصلة بهذه المعامالت 

المماثلة.

دة: وُيبّيِن الجدول التالي تفصياٌل لمعامالت البنك مع األطراف ذات العالقة كما في وللسنوات أوالفترات الُمحدَّ
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كما في المدة البالغة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 )غير مدققة(

أخرىمجلس اإلدارةالشركات التابعة

)باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( 

الموجودات:

-6,243,016-تمويل العمالء

الخصوم:

710,4011,098,0823,434,373ودائع العمالء

بنود خارج الميزانية العمومية:

-3,490455,810تسهيالت غير مستغلة

في السنة المنتهية في 31 ديسمبر

للفترة البالغة ستة أشهر 
 المنتهية في 30 يونيو 

)غير مدققة(

202020212022

)باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( 

13,0158,9469,468تمويل كبار موظفي اإلدارة الرئيسيين

في السنة المنتهية في 31 ديسمبر

للفترة البالغة ستة أشهر 
 المنتهية في 30 يونيو 

)غير مدققة(

202020212022

)باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( )باأللف ريال القطري( 

62,65265,66434,450منافع الموظفين قصيرة األجل

4,9206,1142,660منافع ما بعد التقاعد

67,57271,77837,110اإلجمالي

وقد أجرى موظفو اإلدارة الرئيسيون وأقاربهم المباشرون معامالت مع البنك خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وفي 31 ديسمبر 2021، 
والفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 على النحو اآلتي بيانه:

صة لكبار موظفي اإلدارة الرئيسيين للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020، وفي 31 ديسمبر 2021، والفترة  تشمل التعويضات الُمخصَّ
المنتهية في 30 يونيو 2022 ما يلي:

االستراتيجية وخطة األعمال8.12

رسالة البنك

تتمثَّل رؤية البنك في أن يتم النظر إليه باعتباره إحدى مجموعات الخدمات المالية اإلسالمية الرائدة في العالم، وأن ُيشتهر بروحه التي تسعى نحو 
م وخدماته الممتازة ونتائجه البارزة ومساهماته في المجتمع. وتتمثَّل الرسالة العامة للبنك في إرساء شراكات طويلة األمد مع العمالء، مع  التقدُّ

خلق قيمة طويلة األمد في الوقت ذاته لمساهميه من خالل تحقيق النمو في شأن األعمال التجارية الُمربحة والمستدامة.

ع البنك تحقيق هذه الرسالة من خالل االستراتيجيات التالية: يتوقَّ

 توسيع نطاق الخدمات المصرفية التجارية التابعة للبنك في قطر)أ(

يطمح البنك نحو االرتقاء ببصمته المصرفية التجارية؛ وذلك من خالل تقديم منتجات وخدمات ُمميَّزة تشمل، من بين جملة أمور أخرى، تقديم يد 
سية، فضاًل  رة، وخدمات مصرفية استثمارية أو استشارات مالية مؤسَّ العون للعمالء للوصول إلى أسواق رأس مالية عالمية، ومنتجات خزانة ُمتطّوِ

عن مجموعة متكاملة من خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وعالوة على ذلك، يسعى البنك سعًيا حثيًثا إلى زيادة رؤوس األموال 
الموظفة من خالل الحصول على تمويالت من اسواق المال والتجمعات البنكية.

ق البنك مكانة أفضل؛ األمر الذي من شأنه أن يجعله يستفيد من  يعتقد البنك أنه من خالل توسيع نطاق أعماله المصرفية التجارية ، سُيحّقِ
ض عنها تنفيذ الرؤية الوطنية )أنظر القسم 12 “نظرة عامة حول دولة قطر”(. ومع مراعاة استراتيجية التنمية  الفرص المحلية التي يتمخَّ

االقتصادية في قطر والمناخ االستثماري المواتي على وجه التحديد، فإن البنك يطمح نحو تمويل حصة كبيرة من مشاريع البنية التحتية الُمزمع 
تنفيذها في البالد في الفترة القادمة.
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ز في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد )ب( ع االنتقائي والُمركَّ  التوسُّ

ز لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد، والذي يتماشى من خالل العائد على الموجودات مع الُمنجزات  ع انتقائي وُمركَّ يستهدف البنك تحقيق توسُّ
زة واالرتقاء بها؛ وذلك  دها اإلدارة. ويرغب البنك على وجه التحديد في زيادة منتجاته وخدماته المصرفية الخاصة والمتمّيِ الُمستهدفة التي تحّدِ

زة  لتلبية احتياجات السوق الُمستهدفة )أي القطريين والمغتربين من ذوي الثروات العالية(، وذلك من خالل توفير مزيٍج من خدمة العمالء الُمتمّيِ
وزيادة إمكانية الوصول. وعالوة على ذلك، يخطط البنك إلطالق شبكة شاملة من أجهزة الصراف اآللي وخدمات اإلنترنت ومراكز االتصال الرائدة 

في السوق. ويسعى البنك سعًيا حثيًثا إلى زيادة قدراته في مجال إدارة الثروات؛ وذلك من خالل توفير إمكانية الوصول إلى طائفة واسعة من فئات 
مة من أطراف خارجية. مها البنك والعروض الُمقدَّ الموجودات المختلفة، من خالل المنتجات التي ُيقّدِ

سة رائدة في منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا في األسواق المالية اإلسالمية)ج ( يهدف البنك أن يصبح مؤسَّ

تتمثَّل استراتيجية قسم الخزينة واالستثمارات في أن يتعرف العمالء من الشركات واألطراف النظيرة في السوق بحلولها الُمبتكرة وجودة 
ل للعمالء الُمحتملين. ومن خالل اإلدارة الحصيفة للسيولة وااللتزامات الُمتعّلِقة بالموجودات، فإن البنك  خدمتها من أجل أن تكون الخيار الُمفضَّ

يسعى إلى االرتقاء بهيكله التمويلي، وتقديم تكلفة تمويل ُمثلى. وعالوة على ذلك، فإن البنك يهُدف أيًضا إلى زيادة قدرته على المساهمة في  أسواق 
الصكوك والتداول؛ وذلك لتكملة قدرة البنك في شأن أسواق رأس المال. وتنطوي استراتيجية قسم الخزينة واالستثمارات بالبنك أيًضا على تقديم 

منتجات مالية للتنويع من درجة المخاطر، وتوفير إدارة قوية للمخاطر، وتمكين التنسيق الوثيق مع المستثمر األول لزيادة عرض إدارة الموجودات 
بالبنك.

االستفادة من أوجه التآزر مع الشركات التابعة)د (

سعًيا إلى تعظيم فرص الدخل، وتحقيق كفاءة في البنية التحتية، متى كان ذلك ممكًنا، يطمح البنك إلى استغالل فرص البيع المتبادل عبر 
المجموعة، على سبيل المثال، رسوم البيع المتبادل وعمولة توفير المنتجات للعمالء المصرفيين من الشركات والخاصة. وبالمثل، فإن البنك 

يطمح إلى تحقيق وفورات كبيرة متأصلة مرتبطة بالبنية التحتية المشتركة والمباني وخدمات الدعم على مستوى المجموعة ووظائف الحوكمة 
)المخاطر والموارد البشرية ومراجعة الحسابات واالمتثال( واالنتقال إلى منصة مشتركة لتكنولوجيا المعلومات.

إرساء ثقافة جودة الخدمات وكفاءتها)ھ(

يتَّبع البنك نهًجا يرتكز على العمالء، ويواصل وتيرة االستثمار في تحسين تجربة العمالء، مع االبتكار في نموذج خدمة العمالء الخاص به، وذلك مع 
الة تبعث على الراحة، وتجربة  ضمان الكفاءة في التكلفة. ويولي البنك تركيًزا على تقديم خدمات ذات جودة عالية؛ وذلك من خالل توفير خدمة فعَّ

زت إمكانية الوصول إلى البنك. ويسعى البنك  فريدة للعمالء، وعروض كاملة تغطي احتياجات العمالء الرئيسية. وفي أعقاب دمج األعمال تعزَّ
جاهًدا إلى توفير تجربة وصول كاملة للقنوات المتعددة، وتقليل وقت انتظار العمالء بدرجة أكبر، مع توفير استجابات في الوقت الفعلي مدعومة 

ل الرقمي. بالتحوُّ

االستدامة من خالل نمو المطلوبات)و (

تتمثَّل إحدى االستراتيجيات الرئيسية للبنك في ضمان التمويل والسيولة الكافيين، وكذلك في تطوير ميزة مستدامة لتكلفة األموال، واغتنام 
الفرص لتعزيز الميزانية العمومية للبنك. ويطمح البنك إلى تحقيق معدل متوازن بين التمويل والودائع؛ وذلك من خالل زيادة ودائع العمالء 

)على وجه التحديد، ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(، وتوسيع نطاق قاعدة عمالئه المصرفيين من القطاع الخاص من خالل عرض قيم 
ُمميَّزة. ويسعى البنك سعًيا حثيًثا إلى خفض تكلفة التمويل بدرجة أكبر باعتبار ذلك سبياًل لتغذية نمو الميزانية العمومية وتحسين العائدات.

إدارة رأس المال وتخصيصه)ز (

ُيعد إدارة رأس المال وتخصيصه أمًرا بالغ األهمية في شأن كافة قرارات البنك فيما يتعلَّق بالتمويل  واالستثمار. ويضطلع البنك بإدارة قاعدته 
اب على رأس المال مع الحفاظ في الوقت ذاته على احتياطيات كافية على المتطلبات التنظيمية وضمان  الرأسمالية للحصول على عائد جذَّ
اب على رأس المال؛ وذلك من خالل تخصيص رأس المال للقطاعات  تحقيق النمو في المستقبل. ويطمح البنك إلى ضمان تحقيق عائد جذَّ

ل وفًقا للمخاطر على رأس مال المساهمين. ويضطلع البنك بتقييم احتياجاته من رأس المال من خالل  م أفضل عائد ُمعدَّ والمنتجات التي ُتقّدِ
اّتِباع تقنيات مختلفة مثل التنبؤ بالطلب واختبار الضغوط لضمان وجود احتياطيات كافية.

ل الرقمي)ح ( التحوُّ

ثة من األنظمة المصرفية عبر ُجل  لقد استثمر البنك منذ إنشائه بدرجة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويحظى حالًيا بمجموعة ُمحدَّ
ر البنك مجموعة  ل البنك حالًيا برمجيات رئيسية ألطراف خارجية لدعم مختلف مهامه التشغيلية، ويوّفِ المهام المصرفية األساسية. وُيشّغِ
متكاملة من الخدمات المصرفية اإللكترونية والهاتفية. وتخضع جميع واجهات العمالء الختبار اختراق صارم من طرف خارجي قبل عملية 

ن مصادقة قياسية من عاملّيْن في الصناعة؛ وذلك للتخفيف من ِحدة مخاطر الخروقات األمنية. اإلطالق، وتتضمَّ

يضطلع البنك بإنشاء مركز بيانات احتياطي في الدوحة يدعم جميع النظم الحيوية، باعتبار ذلك جزًءا من خطته الستمرارية تصريف األعمال. 
وتنتهج المجموعة سياسة الستعادة القدرة على العمل والتعافي من الكوارث، وتضطلع باختبار سيناريوهات كاملة وجزئية الستعادة القدرة على 

العمل والتعافي من الكوارث على فترات زمنية منتظمة.
دة والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت. ويضطلع البنك بتطبيق واّتِباع أعلى المعايير األمنية بغيَّة حماية البيانات لقنواته المتعّدِ

ر  وُتعد رقمنة العديد من العمليات التجارية األساسية للبنك محور تركيز استراتيجي رئيسي للبنك. وفي سياق متطلبات العمالء دائمة التطوُّ
ر بوتيرة متسارعة والحواجز الصناعية، والتي يتبنَّى فيها المنافسون التقليديون وغير الماليين الحلوَل الرقمية لتقديم الخدمات المصرفية  والتغيُّ

من خالل قنوات التوزيع غير التقليدية، فإن استراتيجية البنك الرقمية وتحليالت البيانات تهُدف إلى تحسين العوائد على رأس مال المساهمين؛ 
وذلك من خالل مزيٍج من اكتساب العمالء وتخفيض تكاليف المعالجة وتخفيض رسوم انخفاض القيمة.

ل الرقمي، تطبيًقا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في عام 2019، وأطلق  وقد أطلق البنك، كجزء من استراتيجيته طويلة األمد نحو التحوُّ
م للعمالء المتمّيِزين خدمات نقاط البيع اإلسالمية الكاملة مع خيارات سهلة االستخدام تبعث على الراحة.  مؤخًرا منتج نقاط البيع، والذي ُيقّدِ

وعالوة على ذلك، فقد اّتِخذ البنك مؤخًرا مبادرات رقمية أخرى، بما في ذلك إجراء الدفع بدون تالمس من خالل أنظمة “فيتبيت” )Fitbit(، و”أبل 
.)Google Pay( ”و”جوجل باي ،)Apple Pay( ”باي
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الموظفون)ط (

قه على المدى الطويل. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن البنك يسعى إلى استبقاء  ُيقر البنك ويعترف بمساهمة موظفيه في الربح والنجاح الذي حقَّ
موظفيه الرئيسيين والمهمين، ومراجعة أجورهم وحوافزهم ومكافأتهم على نحٍو دوري بما يتوافق واألداء الذي يضطلعون بتنفيذه. ويواصل 

سة؛ وذلك من خالل توفير هيكل أجور  البنك أيًضا إيالء التركيز على اجتذاب ذوي المواهب لشغل األدوار الوظيفية الجديدة الرئيسية داخل المؤسَّ
تنافسي، واستثمار البنك في موظفيه، والتزامه ببناء مسارات وظيفية ُملهمة للموظفين ال سيَّما للشباب المحليين.

المنافسة ونقاط القوة التنافسية8.13

المنافسة) أ(

يخضع البنك للمنافسة في قطر من البنوك المحلية واألجنبية على حد سواء، وُتبرز العوامل اآلتي بيانها بعض التحديات التنافسية التي يواجهها 
البنك:

)i(.تزايد المنافسة من البنوك المحلية والدولية في قطر

ًصا من ِقبل مصرف قطر المركزي، تتألَّف من أربعة بنوك  وفًقا لمصرف قطر المركزي، كما في 30 يونيو 2022، كان هناك ما مجموعه 16 بنًكا ُمرخَّ
محلية تقليدية، وبنك تنمية واحد مملوك للدولة، وأربعة بنوك إسالمية محلية، وسبعة بنوك أجنبية. يعد مصرف قطر الوطني أكبر بنك في قطر، 

ا في قطاع المصارف  واستحوذ على ما يقرب من 56.9 بالمائة من الحصة السوقية بين البنوك القطرية الُمدرجة )التقليدية واإلسالمية( والبنك. وأمَّ
اإلسالمية، كما في 30 يونيو 2022، كان البنك ثالث أكبر بنك إسالمي في قطر، وبلغت حصته السوقية حوالي 19.6 بالمائة من حيث إجمالي 

الموجودات، وكان من بين منافسيه الرئيسيين مصرف قطر اإلسالمي )الذي كان ُيمّثِل 36.4 بالمائة من مجموع أصول المصارف اإلسالمية في 
ر  ر بنسبة 12.0 بالمائة من مجموع أصول المصارف اإلسالمية في قطر(، ومصرف الريان )بما ُيقّدِ قطر(، ومصرف قطر اإلسالمي الدولي )بما ُيقّدِ

بنسبة 31.9 بالمائة من مجموع أصول المصارف اإلسالمية في قطر(.
وعلى الرغم من أن البنوك المحلية تنعم بعالقات أكثر قوة مع العمالء المحليين، إال أن البنوك الدولية قد يكون تحظى بموارد أكبر وإمكانية 

الحصول على تمويل بنسبة أقل من البنوك المحلية. وقد تتحلَّى البنوك الدولية أيًضا بالقدرة على االستفادة من خبراتها الدولية، وقد يكون هذا 
األمر أكثر جاذبية للشركات المحلية والهيئات الحكومية الرئيسية وكذلك الشركات األجنبية العاملة في قطر. وبهذا القدر، قد يكون البنك في وضع 

تنافسي غير مؤاٍت.

)ii(سة في مركز قطر للمال تزايد المنافسة من الكيانات المؤسَّ

سات مالية جديدة؛ وكان ذلك نظًرا لبيئته الضريبية المنخفضة، وهيكل الملكية األجنبية  لقد عِمل مركز قطر للمال على استقطاب بنوٍك ومؤسَّ
سات الدولية التي تنعم  التي تصل إلى ما نسبته 100 بالمائة، إلى جانب تحويل األرباح إلى الوطن. ويستهدف مركز قطر للمال اجتذاب المؤسَّ

بخبرات في األعمال المصرفية والتأمين وإدارة الموجودات وخدمات االستشارات المالية وتداول األوراق المالية والمشتقات، فضاًل عن التمويل 
سات  ص لها من مركز قطر للمال على البنوك االستثمارية والبنوك متعددة الجنسيات. وتضطلع المؤسَّ اإلسالمي. وتشمل الجهات الحالية الُمرخَّ

لة لدى مركز قطر للمال بأنشطة ُتصنَّف على النحو التالي: )1( “األنشطة الخاضعة للتنظيم” )الخدمات المالية في المقام األول(؛ أو )2(  الُمسجَّ
لة لدى مركز قطر للمال  مة في المقام األول لدعم الخدمات المالية(. وتخضع البنوك الُمسجَّ “األنشطة غير الخاضعة للتنظيم” )األنشطة الُمقدَّ
لفرض قيود على األنشطة المصرفية المحلية المسموح لها باالضطالع بها، ونتيجة لذلك، ال ُيمكنها إجراء معامالت مع عمالء التجزئة في قطر.

نقاط القوة التنافسية) ب(

على الرغم من المنافسة التي يتعرض لها البنك على النحو الُمبيَّن سابقًا، يؤمن البنك إيماًنا راسًخا أنه يحظى بعدٍد من نقاط القوة الرئيسية التي 
زه عن غيره، ومن بين ذلك ما يلي: قد تمنحه ميزة تنافسية ُتمّيِ

)i(التمتُّع بعالمة تجارية قوية في مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية

ُيعد البنك أحد البنوك اإلسالمية الرائدة في قطر؛ حيث يزخر البنك بمجموعة كبيرة من المنتجات االستهالكية والشاملة، وينعم بعالقات راسخة 
مع قاعدة عمالئه. وقد اكتسب البنك في أعقاب دمج األعمال تاريًخا زاخًرا بالعالقات الوطيدة داخل قطر. وقد كان بنك قطر الدولي أحد أقدم البنوك 

ى “البنك العثماني” في عام  س بنك قطر الدولي تحت ُمسمَّ الموجودة في قطر، وقد احتفل بالذكرى الستين لتأسيسه في عام 2016. وقد تأسَّ
س البنك  1956، وقد نال العديد من الجوائز واألوسمة الدولية المرموقة التي ُتعد شاهدة على مكانته باعتباره أحد البنوك الرائدة في قطر. وقد أسَّ

شبكة محلية من ثمانية فروع للخدمات المصرفية لألفراد ومقر رئيسي، تحظى بموقع استراتيجي في جميع أرجاء الدوحة. وعالوة على ذلك، فقد 
تم تكريم البنك مراًرا وتكراًرا من خالل نْيل الجوائز في المحافل الدولية واإلقليمية على دوره الرائد في قطاع الخدمات المصرفية في قطر )أنظر 

القسم 7 “أعمال البنك”(.

ن البنك من االستفادة من وفورات  لة في الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات التجارية ُتمّكِ وتؤمن اإلدارة إيماًنا راسًخا أن مكانة البنك المتأّصِ
ر منصة متكاملة لتحقيق ربحية مستدامة في السوق المصرفية القطرية. وتؤمن اإلدارة فضاًل عن ذلك أن وضع البنك في السوق  كبيرة، وتوّفِ

واإلقرار الوطيد بالعالمة التجارية في جميع أنحاء قطر يعكس مدى تركيز البنك على توفير خدمة عمالء ذات جودة عالية، وإنشاء منتجات وخدمات 
ُمبتكرة، وإرساء سجٍل حافٍل في كل من الخدمات المصرفية للمستهلكين والخدمات المصرفية التجارية.

وقد داوَم البنك على االمتثال الصارم لمبادئ الشريعة في معامالته المالية كافة؛ وذلك من خالل اّتِباع توجيهات اللجنة الشرعية. وتتألَّف اللجنة 
الشرعية من علماء ذائعي الصيت عالمًيا في مجال المعامالت اإلسالمية التجارية والمالية )أنظر القسم 9 “اإلدارة وحوكمة الشركات” تحت القسم 

الفرعي “لجنة الرقابة الشرعية”(.

)ii(دعم حكومي قوي وإرساء شراكة ذات نفٍع للطرفين مع الحكومة

تستحوذ الحكومة، على نحٍو مباشٍر وغير مباشٍر، على أكثر من 44  بالمائة من رأس مال البنك المصدر والمدفوع )أنظر القسم 8.2 “هيكل رأس 
ي دعٍم حكومٍي قوي في ظل األزمات. المال”(. البنك مملوك على نحٍو جزئٍي للحكومة؛ ولذلك يتوقع البنك تلّقْ
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وقد اتَّخذت الحكومة في السنوات األخيرة، من خالل مصرف قطر المركزي، خطوات عدة لتوفير رأس المال لدعم القطاع المصرفي التجاري 
المحلي؛ ومن ثمَّ ضمان الصحة المالية العامة للمصارف القطرية )أنظر القسم 13 “قطاع الخدمات المصرفية في قطر واللوائح التنظيمية”(. 

زت عملية الرسملة هذه من الوضع المالي للبنك، وأثبتت قدرته على تحقيق أهدافه وخططه االستراتيجية. وعالوة على ذلك، فقد رَفَعت  وقد عزَّ
الحكومة والكيانات ذات الصلة بها من مساهماتها في الودائع )والتي ُتمّثِل مجموع الودائع الحكومية في )1( الحسابات الجارية للعمالء، و)2( حصة 

اصحاب حسابات اإلستثمار المطلق( من 5.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2011 إلى 27.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021.

أدت هذه اإلجراءات الحكومية إلى زيادة تعزيز قاعدة رأس المال الراسخة للبنك. وُيشير إجمالي معدل كفاية رأس المال عند نسبة  18.4بالمائة )مع 
معدل كفاية رأس المال من الشريحة األولى، بما في ذلك الدعامة التحوطية لرأس المال بنسبة 17.3 بالمائة( كما في 31 ديسمبر 2021، إلى أن البنك 

يتمتَّع بمكانة جيدة لالستفادة من استراتيجياته الُمقررة لتحقيق النمو.

تتم التعامالت أيضًا بين البنك والحكومة من خالل توفير التمويل للحكومة والكيانات ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، فإن العديد من الكيانات التي 
ُتسيطر عليها الحكومة ُتشرك البنك على أساس منتظم في اغتنام الفرص التجارية الجديدة، وكانت والزالت من عمالء البنك الُقدامى. وقد بلغ 

تمويل الجهات الحكومية مبلغ قدره 18.7 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بمبلغ قدره 21.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 
2021، ومبلغ قدره 8.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2020.

مته الحكومة على استقرار أداء البنك في الفترات االقتصادية المضطربة، وعلى تعزيز ثقة  وقد ساعد الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم الذي قدَّ
العمالء والسوق في البنك. وبالرغم من أنه ليس هناك ضمان بأن الحكومة ستواصل دعمها للبنك، إال أن اإلدارة تؤمن إيماًنا راسًخا أنه من غير 

ح أن تتغيَّر عالقة البنك بالحكومة في المستقبل القريب. الُمرجَّ

)iii(س وااللتزام بحوكمة الشركات فريق إدارة متمّرِ

قة في القطاع المصرفي، بما في ذلك االضطالع  يتمتَّع رئيس مجلس إدارة البنك، سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، بخبرة ُمتعّمِ
سات المالية الدولية، على سبيل المثال، بنك جي بي مورغان. وعالوة على ذلك، فقد شغل سعادة  بشغل المناصب السابقة مع البنوك والمؤسَّ
الشيخ/ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مناصب شتَّى في القطاع شبه الحكومي القطري والقطاع الخاص. وُيعهد باإلدارة اليومية للبنك إلى 

الرئيس التنفيذي باإلنابة، السيد/ أحمد هاشم، الذي َشَغل هذا المنصب منذ يناير 2023. يتمتع السيد / أحمد هاشم بأكثر من 19 عاًما من الخبرة 
في القطاع المصرفي بالبنك، حيث يتعامل مع محافظ متنوعة عبر خدمات مصرفية للشركات، وشغل عدًدا من المناصب في البنك بما في ذلك 

مساعد المدير العام للخدمات المصرفية  للشركات ونائب الرئيس التنفيذي.

قة في القطاع المصرفي في قطر ومنطقة  ويحظى السيد/ أحمد هاشم بمساعدة فريٍق من اإلدارة العليا يتمتَّع بالمعارف والخبرات الُمتعّمِ
سات المالية الدولية الرائدة، ويسترشد بمجلس إدارة ذائع الصيت ينعم بالقوة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبوجه أكثر تعميًما، في المؤسَّ

واالستقرار والخبرات المهنية العالية.

ال لحوكمة الشركات. وتؤمن اإلدارة إيماًنا راسًخا أن حوكمة  لقد وضع مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر معايير إلرساء إطار عمل رصين وفعَّ
الشركات أمًرا ذا أهمية حيوية، وجزًءا أساسًيا من الممارسات التجارية للبنك. إن الفريق الحالي من المهنيين ذوي الخبرة العالية، جنًبا إلى جنٍب 

مع معايير حوكمة الشركات لُفضلى الممارسات، يرتقي بالبنك في مكانة رفيعة المستوى لتحقيق النمو في المستقبل.

)iv(عرض متكامل للمنتجات لتلبية احتياجات عمالء الخدمات المصرفية لألفراد والشركات

لة حسب الطلب بغيَّة تلبية احتياجات كل من عمالئه من األفراد  م البنك للعمالء مجموعة وافية من المنتجات والخدمات اإلسالمية الُمفصَّ ُيقّدِ
والشركات.

)v(وضع سيولة قوي مع مصادر تمويل متنوعة

يتمتَّع البنك بالقدرة على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة. وُتدار موجودات البنك مع وضع السيولة بعين االعتبار؛ وذلك من أجل الحفاظ على 
رصيد كاٍف من النقد، والمكافآت النقدية واألوراق المالية القابلة للتسويق بسهولة وُيسر. ويحتفظ البنك عالوة على ذلك بوديعة إلزامية لدى 

مصرف قطر المركزي، ويحظى بالتسهيالت التمويلية المشروطة لدى مصرف قطر المركزي.

ويقوم مدير الخزينة واإلستثمار في البنك برصد أوضاع السيولة في البنك ومتابعتها عن كثب، ويتولَّى مع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 
المسؤولية المشتركة عن إدارة مخاطر السيولة، وضمان االمتثال لمعدل السيولة في مصرف قطر المركزي.
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 اإلدارة وحوكمة
الشركة

9
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اإلدارة9.1

يقع مقر البنك في دولة قطر وهو مسجل في الدولة كبنك إسالمي خاضع لإلشراف الرقابي من قبل مصرف قطر المركزي. يتناول هذا القسم 
الهيكل التنظيمي للبنك كما في تاريخ هذه النشرة.

هيكل التشغيل وحوكمة الشركات9.2

توضح المخططات أدناه هيكلي التشغيل وحوكمة الشركات في البنك.

الهيكل التشغيلي:

الرئيس التنفيذي 
للتسويق واالتصال

الرئيس التنفيذي 
لتطوير األعمال

رئيس إدارة قسم 
الشؤون القانونية

مدير عام الخدمات 
المصرفية الخاصة

مدير عام الخدمات 
المصرفية لألفراد

مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي الهيئة الشرعية
للتدقيق الداخلي

الرئيس التنفيذي 
لاللتزام

الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي
إلدارة االئتمان

الرئيس التنفيذي 
إلدارة المخاطر

مدير عام 
الخدمات 

المصرفيةالشاملة 
للشركات

الرئيس 
التنفيذي للموارد 
البشرية والشؤون 

اإلدارية

الرئيس 
التنفيذي

لالستثمار والخزينة 

الرئيس 
التنفيذي 
للعمليات 

والتكنولوجيا 
الرقمية

الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية

رؤساء اقسام 
العمليات

رئيس قسم 
التسهيالت العقارية 

واإلدارية

رئيس قسم 
الموارد البشرية 
والتعلم والتطوير

رئيس قسم 
تكنولوجيا 
المعلومات

9.      اإلدارة وحوكمة الشركات
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هيكل حوكمة الشركات:

 مجلس 
اإلدارة

لجنة
المكافآت

اللجنة
التنفيذية

 لجنة
 إدارة المخاطر 

واالمتثال

الهيئة الشرعية

لجنة 
الترشيحات 

والحوكمة

لجنة التدقيق

 الرئيس 
التنفيذي

مجلس اإلدارة)أ (

يتحمل المجلس المسؤولية عن التوجيه واإلشراف والرقابة العامة على البنك. وتتولى اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي اإلدارة اليومية للبنك.
يتمثل الدور الرئيسي للمجلس في اإلشراف على تنفيذ البنك المبادرات االستراتيجية ووظائفها ضمن اإلطار المتفق عليه وفًقا للهياكل القانونية 

والتنظيمية ذات الصلة. يجتمع المجلس ست مرات على األقل في السنة. يضم المجلس  في الوقت الحالي تسعة أعضاء. يشغل كل عضو من 
أعضاء المجلس منصبه لمدة ثالث سنوات يجوز تجديدها. وسيكون المجلس االول عند اإلدراج والتحول معينًا لمدة خمس سنوات.

تصدر قرارات المجلس، مع استثناءات محدودة، بأغلبية أصوات الحاضرين )باألصالة أو بالوكالة( في االجتماع. فوض المجلس واإلدارة العليا للبنك 
بعض الصالحيات إلى اللجان على النحو المبين أدناه.

يضم المجلس، في تاريخ صدور هذه النشرة، األعضاء التالية وأسماؤهم )تجدر االشارة بان عضو مجلس االدارة ممثل الهيئة العامة للتقاعد 
والمعاشات قد أستقال من منصبه وسيتم استبداله(:

تاريخ الميالدسنة التعييناالسمالمنصب الوظيفي

 04/07/1984  2008  سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني  رئيس المجلس والعضو المنتدب 

 13/01/1980  2013  السيد/ عبد العزيز محمد حمد المانع  نائب رئيس المجلس 

 16/01/1994  2020  سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني  عضو مجلس إدارة 

 01/01/1977  2019  الشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني  عضو مجلس إدارة 

 05/01/1989  2019  الشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني  عضو مجلس إدارة 

 29/05/1985  2019  السيد/ عبد العزيز محمد السليطي  عضو مجلس إدارة 

 10/06/1983  2019  د/ أحمد محمد يوسف المانع  عضو مجلس إدارة 

 10/10/1984  2019  السيد/ أحمد عبد الرزاق أحمد الهاشمي  عضو مجلس إدارة 

 08/05/1984  2011  السيد/ طالل أحمد عبد الله الخاجة  أمين سر المجلس 
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فيما يلي معلومات موجزة عن السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء المجلس:

)i(ًسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس المجلس والعضو المنتدب ممثل عن شركة الذروة التجارية تملك 1،046،820 سهما 

 انضم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى المجلس كرئيس المجلس والعضو المنتدب في عام 2008  حصل على درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية إدارة األعمال في لوزان )سويسرا(. يشغل سعادة الشيخ محمد حالًيا منصب رئيس مجلس إدارة شركة 

األولى للتمويل، ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر األول، ورئيس مجلس إدارة شركة األولى لإلجارة، وعضو مجلس إدارة شركة قطر لألوراق 
المالية. 

)ii( ًالسيد/ عبد العزيز محمد حمد المانع، نائب رئيس المجلس ممثل عن شركة المتطورة للمشاريع المتخصصة تملك 1،046،820 سهما 

 انضم السيد/ عبد العزيز محمد حمد المانع إلى المجلس كنائب رئيس المجلس في عام 2013. حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة كاليفورنيا. يشغل السيد عبدالعزيز المانع في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة القطرية العامة للتأمين منصب 

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية في قطر. 

)iii(ًسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني، عضو المجلس ممثل عن شركة العديد لالستثمار العقاري تملك 1،000،000 سهما 

 انضم سعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى المجلس في عام 2020. حصل على درجة البكالوريوس في االتصاالت من جامعة نورث 
وسترن األمريكية. يشغل سعادة الشيخ ثاني آل ثاني حالًيا منصب عضو مجلس إدارة مؤسسة الدوحة لألفالم. 

)iv( ًالشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني، عضو المجلس ممثل عن شركة السند التجارية تملك 523،410،000 سهما 

 انضم الشيخ جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني إلى المجلس في عام 2019. حصل على الدبلوم العسكري من القوات المسلحة القطرية )قطر(. 

)v( ًالشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة قطر القابضة تملك 364،041،310 سهما 

 انضم الشيخ خالد بن حسن بن خالد آل ثاني إلى المجلس في عام 2019. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة قطر )قطر(. 

)vi(ًالسيد/ عبد العزيز محمد السليطي، عضو مجلس إدارة ممثل عن شركة المرقاب الخاصة تملك 1،046،820 سهما 

 انضم السيد/ عبد العزيز محمد السليطي إلى المجلس في عام 2019. حصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة أنجلينا روسكين 
)المملكة المتحدة(. يشغل السيد/ السليطي في الوقت الحالي أيًضا منصب عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ش. م. ع. ق في قطر 

وعضو مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في قطر. 

)vii( ًيملك 610،927،280 سهما )د/ أحمد محمد يوسف المانع، عضو مجلس إدارة ممثالً الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات )صندوق المعاشات العسكري 

 انضم د/ أحمد محمد يوسف المانع إلى المجلس في عام 2019.  حصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري الدولي من جامعة باريس األولى 
بانتيون سوربون )فرنسا(. 

)viii( يملك )السيد/ أحمد عبد الرزاق أحمد الهاشمي، عضو مجلس إدارة ممثالً الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات )صندوق المعاشات المدني 
1،281،164،240 سهماً

 انضم السيد/ أحمد عبد الرزاق أحمد الهاشمي إلى المجلس في عام 2019. حصل على درجة الماجستير في اإلدارة االسترتيجية من جامعة 
الدراسات العليا إلدارة األعمال في باريس )فرنسا(. 

)ix( السيد/ طالل أحمد عبد الله الخاجة، أمين سر المجلس 

انضم السيد/ طالل أحمد عبد الله الخاجة لمجلس االدارة في العام 2011. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم المعلومات واإلعالم من 
جامعة قطر. يعمل في البنك منذ العام 2009 ويتمتع بخبرة تزيد عن 16 عاًما في اإلدارة والتسويق والعالقات العامة وحوكمة الشركات. 

قواعد السلوك)ب (

تغطي قواعد السلوك سلوك أعضاء المجلس. ُتلزم قواعد السلوك الموقعين بأعلى معايير المهنية والعناية الواجبة في أدائهم لمهام عملهم. 
كما تغطي حاالت تضارب المصالح، واإلفصاح، وسرية المعلومات الداخلية. يجب على أعضاء المجلس أيًضا االلتزام باللوائح المحددة المتعلقة 

بالتداول بناًء على معلومات داخلية، وعليهم اإلفصاح عن تفاصيل حصصهم في البنك.

يعتبر بعض أعضاء المجلس المحددين وأسرهم والشركات التي يكونون مالكين رئيسين لها عمالء البنك في سياق العمل العادي. تجري 
المعامالت مع هؤالء األطراف بالشروط نفسها، بما في ذلك نسب األرباح، كتلك السائدة في الوقت نفسه للمعامالت المماثلة مع األطراف غير 

ذوي العالقة وهي ال تتضمن أكثر من حجم المخاطر العادي )انظر القسم 8 “مناقشة اإلدارة وتحليلها” تحت القسم الفرعي “معامالت األطراف 
ذات الصلة”. 

اإلدارة التنفيذية العليا)ج (

تضم اإلدارة العليا للبنك، في تاريخ صدور هذه النشرة، السادة التالية أسماؤهم:
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فيما يلي معلومات موجزة عن السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء اإلدارة العليا.

)i( أحمد إسحاق هاشم، الرئيس التنفيذي باإلنابة للبنك

يشغل السيد / أحمد هاشم منصب الرئيس التنفيذي باإلنابة لبنك دخان وهو محترف متمرس في القطاع المصرفي ولديه تاريخ مهني يمتد إلى 
أكثر من 19 عامًا من الخبرات العريقة في القطاع. يتميز أحمد بخبرة مهنية كبيرة في الصناعة المصرفية، فضاًل عن سلسلة من اإلنجازات في 

مجال الخدمات المصرفية للشركات. وقد شغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي ومساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في 
بنك دخان، وتبوأ قبلها منصب نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك قطر الدولي قبل اندماجه مع بنك بروة الذي نتج عنه بنك دخان.

.
أحمد حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في علوم القيادة من جامعة جورج تاون في واشنطن ودرجة البكالوريوس في  االقتصاد وإدارة 

األعمال مع تخصص في االقتصاد من جامعة قطر وهو أيضًا خريج من مركز قطر للقيادات.

)ii(  بهوبيندرا كمار جين، مدير عام الخدمات المصرفية الشاملة للشركات

تم تعيين بوبندرا جاين في منصب المدير العام، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في أبريل 2019، وقبل ذلك كان رئيًسا للخدمات المصرفية 
للشركات والمؤسسات في بنك قطر الدولي الدوحة منذ عام 2006. وهو محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وهو حائز على 

درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة البنجاب )الهند(. يتمتع السيد جاين بأكثر من 31 عاًما من الخبرة في مجال الخدمات المالية في قطر 
واإلمارات العربية المتحدة والهند وكوريا. شغل العديد من المناصب العليا في المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك نائب الرئيس ورئيس إدارة 

المخاطر في GE Capital India، ونائب الرئيس في Bank of America، ورئيس الخدمات المصرفية والمالية في EXL Services، ورئيس الخدمات 
المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك قطر الدولي.

)iii(شوقي هاني ضاهر، مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة

 تم تعيين شوقي ضاهر كمدير عام رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في أبريل 2019. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 
من جامعة نورث كارولينا )الواليات المتحدة األمريكية(. يتمتع السيد/ ضاهر بخبرة تزيد عن 25 عاًما في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. 

كان مسؤواًل عن قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات كمديرعام، رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك 
قطر الدولي، بعد أن انضم إلى بنك قطر الدولي في عام 1998 كمساعد مدير العالقات في الخدمات المصرفية الخاصة وتقلد مناصب إدارية عليا 

في األعمال المصرفية الخاصة. شغل السيد/ ضاهر أيًضا منصب سكرتير مجلس إدارة بنك قطر الدولي. وشغل السيد/ ضاهر سابًقا منصًبا 
 Theدبلوماسًيا في وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان. تم تكريم السيد/ ضاهر بجائزة “أفضل مصرفي خاص لعام 2016” في حفل جوائز

.MENA Banking Excellence Awards لعام 2022 من MENA Private Banker والفائز بجائزة Banker Middle East Industry

االسمالمنصب الوظيفي

أحمد إسحاق هاشم  الرئيس التنفيذي باإلنابة

 بهوبيندرا كمار جين  مدير عام الخدمات المصرفية الشاملة للشركات 

 شوقي هاني ضاهر  مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة 

 عبد العزيز أحمد جابر النعيمة  مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد 

 بشار عبدالرحيم محمد جالد  أمين الخزانة ورئيس االستثمار 

 الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني  الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 

 أسامة علي إبراهيم أبو بكر  الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

 عبد الله ماجد عبدالله المالكي  الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

 نارانيان سرينيفسان  الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية 

  نايل رباني أعوان  الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر 

 فروخ زمان  الرئيس التنفيذي إلدارة اإلئتمان 

 ثامر سليم عبدالله  الرئيس التنفيذي لاللتزام 

 طالل أحمد عبدالله الخاجة  الرئيس التنفيذي للتسويق واإلتصال 

 نورة عبد الرحمن مبارك الكواري  الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 عماد حميد الشمالي  رئيس الشؤون القانونية 
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)iv(عبد العزيز أحمد جابر النعيمة، مدير عام الخدمات المصرفية لألفراد

ُعين عبد العزيز النعيمة في منصب رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في يوليو 2019. حصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر )قطر(. 
يتمتع السيد/ النعيمة بخبرة تزيد عن 20 عاًما في القطاع المصرفي، والتحق بالعمل في البنك في عام 2009 كمدير لألعمال وعمليات الفروع، 
وشغل منصب رئيس الفروع في البنك قبل تعيينه في منصبه الحالي. قبل التحاقه بالعمل في البنك، شغل السيد النعيمة عدة مناصب في 

بنك قطر الوطني وبنك إتش إس بي سي.

)v(بشار عبدالرحيم محمد جالد، الرئيس التنفيذي لإلستثمار والخزينة

ُعين بشار جالد في منصب رئيس االستثمار وقسم الخزانة في المجموعة في سبتمبر 2012. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من 
كلية هيلزديل بوالية ميتشغان )الواليات المتحدة(. يتمتع السيد/ جالد بخبرة تزيد عن 30 عاًما في مجال الخدمات المصرفية واألسواق المالية. 

قبل التحاقه بالعمل في البنك، شغل منصب أمين الخزانة في مصرف أبوظبي اإلسالمي منذ عام 2008، بعد شغل عدًدا من المناصب في قسم 
الخزانة واالسواق المالية في بنك أبوظبي الوطني.

)vi( الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال

ُعين الشيخ فهد بن حمد آل ثاني في منصب مدير تطوير األعمال في أبريل 2009. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة 
األوروبية في جنيف )سويسرا(. يتمتع الشيخ آل ثاني بخبرة تزيد عن 12 عاًما في مجال تطوير األعمال والخدمات المصرفية. عمل في بنك قطر 

الدولي منذ نوفمبر 2006 حيث كان مسؤواًل عن إدارة العالقات الحكومية والعمالء من الشركات ذات األهمية االستراتيجية قبل أن يلتحق بالعمل 
في البنك بعد دمج األعمال.

)vii(أسامة علي إبراهيم أبو بكر، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

ُعين أسامة أبو بكر في منصب الرئيس المالي في أبريل 2011. حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والمحاسبة من جامعة اليرموك 
)األردن(، وهو محاسب قانوني معتمد في والية إلينوي )الواليات المتحدة(. يتمتع السيد/ أبو بكر بخبرة تزيد عن 25 عاًما في مجال اإلدارة المالية، 

واالستشارات، والتدقيق. عمل سابًقا في شركة قطر لالستثمار العقاري، وشركة سايبم إنترناشيونال، وشركة ديلويت.

)viii(عبد الله ماجد عبدالله المالكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية

ُعين عبد الله المالكي في منصب مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في أغسطس 2014. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 
من جامعة ليدز ميتروبوليتان )المملكة المتحدة(. )يتمتع السيد المالكي بخبرة تزيد عن 15 عاًما في قطاع الخدمات المصرفية والموارد البشرية 

واإلدارة. قبل التحاقه بالعمل في البنك، شغل السيد المالكي منصب مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية في بنك قطر للتنمية، وكان قبل 
ذلك مسؤواًل عن إدارة الموارد البشرية في شركة راس غاز المحدودة وشركة الديار القطرية لالستثمار العقاري.

)ix(نارانيان سرينيفسان، الرئيس التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا الرقمية 

نارايانان سرينيفاسان )نارو( الرئيس التنفيذي للعمليات والمسؤول الرقمي لبنك دخان. مصرفي ذو خبرة عالية وله سجل حافل )أكثر من 34 
عاًما( في اثنين من البنوك العالمية الرائدة )ستاندرد تشارترد وبنك باركليز( في مواقع متعددة في جميع أنحاء الهند وآسيا والمملكة المتحدة 

وأوروبا والشرق األوسط.

بدأ نارو حياته المهنية المصرفية مع بنك ستاندرد تشارترد، في عام 1988، ونجح في العديد من األدوار القيادية في عدة دول. في عام 2008 ، انضم 
نارو إلى بنك باركليز في لندن كمدير إداري وكان دوره األخير في باركليز هو الرئيس اإلقليمي للعمليات في )أوروبا والشرق األوسط وآسيا( وقاد 

بنجاح فرًقا كبيرة ونماها )أكثر من 4500 شخًصا( ويتكيف بشكل كبير مع بيئات العمل متعددة الثقافات.

انضم نارو إلى بنك قطر الدولي في نهاية عام 2016 كرئيس تنفيذي للعمليات. لقد قام بأدوار مثل “تغيير البنك” من خالل التخطيط المنهجي 
والقدرة على تطبيق التكنولوجيا الحتياجات العمل ولديه خبرة قوية في عمليات دمج البنوك وإدارة التكامل. نارو حاصل على بكالوريوس 

وماجستير في إدارة األعمال من الهند وكان المسؤول عن االندماج الناجح لـبنك قطرالدولي مع بنك بروة إلنشاء بنك دخان.

)x(نايل رباني أعوان، الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر

 نايل حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة كراتشي وماجستير إدارة األعمال من جامعة الهور للعلوم اإلدارية في 
باكستان. لديه أكثر من 31 عاًما من الخبرة المصرفية المتنوعة في الخدمات المصرفية للشركات / االستثمار وإدارة المخاطر في كل من الخدمات 

المصرفية التقليدية واإلسالمية. قبل انضمامه إلى بنك دخان، كان نيل يشغل منصب نائب رئيس عالقات العمالء في بنك ABN AMRO اإلمارات 
العربية المتحدة، ثم رئيس المخاطر في بنك نور اإلسالمي، اإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة إلى الشرق األوسط، حيث أمضى ما يقرب من 23 

عاًما، عمل أيًضا في باكستان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ )سنغافورة(. 

)xi(فروخ زمان، الرئيس التنفيذي إلدارة اإلئتمان

 تم تعيين فروخ زمان في منصب مدير االئتمان في أبريل 2019. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم والهندسة الصناعية من جامعة 
أوكالهوما )الواليات المتحدة األمريكية( ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نوتردام، إنديانا )الواليات المتحدة األمريكية(. يتمتع السيد/ 
زمان بأكثر من 32 عاًما من الخبرة في إدارة االئتمان والمخاطر في القطاع المصرفي. شغل منصب مساعد مدير عام - رئيس إدارة المخاطر في 
بنك قطر الدولي منذ عام 2016 وانضم إلى البنك بعد اندماج األعمال. عمل في بنك أوف أمريكا لمدة 16 عاًما حيث ترأس وظائف مخاطر األسواق 

الناشئة واالئتمان. كما أمضى 12 عاًما في بنك المشرق في دبي في مناصب عليا مختلفة. وفي اآلونة األخيرة، شغل منصب مدير االئتمان باإلنابة 
للبنك العربي المتحد.
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)xii(ثامر سليم عبد الله، الرئيس التنفيذي لاللتزام

ُعين ثامر سليم عبد الله في منصب مدير االمتثال في يوليو 2011. حصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اليرموك )األردن(. 
يتمتع السيد/ عبد الله بخبرة تزيد عن 21 عاًما في مجال الرقابة المالية، واالمتثال، والتدقيق، وإدارة المخاطر، وعمل في السابق في شركة إرنست 

آند يونغ، والبنك العربي، وشركة المستثمر األول.

)xiii(طالل أحمد عبدالله الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق واإلتصال

ُعين طالل أحمد الخاجة في منصب رئيس التسويق واالتصال في مارس 2013. حصل على درجة البكالوريوس في علم المعلومات واإلعالم. يتمتع 
السيد/ الخاجة بخبرة تزيد عن 16 عاًما في اإلدارة، والتسويق، والعالقات العامة، وحوكمة الشركات.

)xiv(نورة عبد الرحمن مبارك الكواري، الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي

نورة عبد الرحمن الكواري، رئيس التدقيق الداخلي التحقت نوره الكواري بالبنك في عام 2008 وتم تعيينها رئيًسا للتدقيق الداخلي في عام 2016. 
وباإلضافة إلى سنوات خبرتها المهنية ، فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة قطر )قطر(، ودرجة الماجستير التنفيذي 

في القيادة. من جامعة جورج تاون. وهي أيًضا خريجة مركز قطر للقيادات. تتمتع السيدة الكواري بخبرة تزيد عن 20 عاًما في التدقيق الداخلي 
وإدارة المخاطر واالمتثال وإدارة األعمال. قبل انضمامها إلى بنك دخان ، شغلت السيدة الكواري عدة مناصب في بنك قطر االسالمي.

)xv(عماد حميد الشمالي، رئيس الشؤون القانونية

 شغل السيد الشمالي منصب رئيس الشؤون القانونية في بنك قطر الدولي، وهو حاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة نورث 
وسترن )الواليات المتحدة( وشهادة الماجستير في القانون الخاص من جامعة القديس يوسف )لبنان(، كما حصل على شهادة في إدارة األعمال من 

 ”Raphael & Associés“ معهد إمبريسا )إسبانيا(. وقبل االنضمام إلى بنك قطر الدولي، عمل السيد الشمالي كمحام في مكتب رافاييل وشركائه
للمحاماة )الذي كان مرتبًطا في السابق بشركة إرنست آند يونغ( منذ عام 2003.

عنوان العمل الخاص بكل عضو من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا هو  شارع سحيم بن حمد، الدوحة، قطر . ال يوجد لدى أي عضو من 
أعضاء المجلس أو اإلدارة العليا أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح بين مهام عمله في البنك ومصالحه الشخصية و/ أو غيرها من المهام.

اللجان التابعة للمجلس9.3

لدى البنك اللجان التالية التابعة للمجلس:

اللجنة التنفيذية)أ (

عين المجلس اللجنة التنفيذية لتنوب عنه في األمور بالغة األهمية. تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة سياسات االستثمار واستراتيجياته ومعامالته، 
وأداء المجموعة، والمساعدة في صياغة سياسات االستثمار بصورة شاملة.

 تتولى اللجنة التنفيذية مراقبة أداء عمل البنك بصفة شهرية، ومراقبة الميزانية السنوية والخطط الربع سنوية وأهداف اإلدارة التنفيذية، ومراجعة 
مسودة الميزانيات قبل تقديمها لمجلس اإلدارة، ودراسة واتخاذ القرارات بشأن التمويل والتسهيالت االئتمانية في إطار الصالحيات المخولة 

لها تطبيقًا لقواعد تقديم االئتمان التي يضعها البنك، ودراسة واتخاذ القرارات بشأن المساهمات في رؤوس أموال الشركات في إطار الصالحيات 
الممنوحة لها، وإبداء الرأي في تقارير تصنيف ما يقدمه البنك من تمويل وتسهيالت ائتمانية لعمالئه والمخصصات المقترح تكوينها لمقابلتها، 

وتقارير تقييم المساهمات في رؤوس أموال الشركات وعرضها على مجلس اإلدارة مشفوعة برأيها فيها، وإبداء الرأي في تعديل الهيكل التنظيمي 
والوظيفي للبنك واللوائح والنظم الخاصة بسير العمل فيه، ومباشرة الصالحيات المقررة في لوائح البنك.

لجنة التدقيق)ب (

تتولى لجنة التدقيق النظر في نزاهة القوائم المالية، والتقارير المالية، وعملية الرقابة على اإلفصاح. كما تراقب أنظمة المحاسبة الداخلية 
والضوابط المالية في البنك، ووظيفة التدقيق الداخلي، والتدقيق السنوي المستقل للقوائم المالية الخاصة بالبنك. تنفيذ األنشطة التي تقع 

ضمن اختصاصاتها، وتعيين مستشار مستقل ومستشارين آخرين حسبما يتراءى للجنة حسب الضرورة لتنفيذ ما يناط بها من التزامات 
وواجبات، وضمان حضور مسؤولي البنك في االجتماعات حسبما يكون ذلك مالئمًا، ويكون لها حق غير مقيد بالوصول إلى أعضاء اإلدارة التنفيذية 

والموظفين وعلى المعلومات ذات الصلة، واالطالع والتصديق على مقترحات اإلدارة التنفيذية ألداء ولتعيين واتعاب مدقق الحسابات الخارجي، 
وبالتعاون مع اإلدارة التنفيذية، تقوم اللجنة باعتماد اتعاب تدقيق الحسابات السنوية وشروطها باإلضافة إلى االطالع على سياسات تقديم 
الخدمات غير المتعلقة بتدقيق الحسابات من قبل مدققين الحسابات الخارجيين، وعندما تستدعي الحاجة، االطالع على إطار العمل من 

أجل االعتماد المسبق لهذه الخدمات. كما تشارك في تعيين أو ترقية أو إقالة المراجع الداخلي الرئيسي وإذا استدعت الضرورة المناقشة مع 
المدقق الخارجي في مستوى عمل وظيفة المراجع الداخلي، ومراجعة فعالية وظيفة المراجع الداخلي وضمان أن لها وضع مالئم داخل البنك، 

واالجتماع على انفراد مع كبير المراجعين الداخليين لمناقشة أية أمور تعتقد اللجنة أو المدققون الداخليين بوجوب مناقشتها، وضمان أن النتائج 
والتوصيات الهامة المقدمة من قبل المدققين الداخليين والردود المقترحة من قبل اإلدارة يتم استالمها ومناقشتها واتخاذ اإلجراءات المناسبة 

حيالها، ومراجعة خطة المراجعة الداخلية المقترحة للعام القادم وضمان أنها تتعامل مع النواحي األساسية للمخاطر وأنه يوجد تنسيق مع 
مدققي الحسابات الخارجيين.
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لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات)ج (

تضمن لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات تشكيل المجلس على النحو الواجب للوفاء بالتزاماته تجاه المساهمين. كما تتولى عملية 
الترشيحات، بما في ذلك الترشيحات المتعلقة بالمجلس واإلدارة العليا. التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات 

والمعاييرالمعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من 
المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي 

يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد 
جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة البنك، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، 

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، واعتماد خطط شغل المناصب الشاغرة بالنسبة 
للمناصب الرئيسية، واعتماد سياسات وإجراءات الموارد البشرية، واإلشراف على إعداد وتطبيق دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة، 

والتنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من اإللتزام بالدليل، وتزويد المجلس بالتقارير والتوصيات حول مدى االلتزام بدليل حوكمة البنك ومقترحاتها 
لتعديل الدليل بما في ذلك تشكيلة المجلس وعدد أعضائه ولجانه حتى يتوافق مع أفضل الممارسات.

لجنة المكافآت)د (

تراقب لجنة المكافآت إطار المكافآت والتعويضات الخاصة بالمجلس واإلدارة العليا في البنك. حيث تتلخص مهام اللجنة في مراجعة سياسة 
التعويضات والمكافآت بالبنك بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر/ رواتب اإلدارة العليا، خطط مكافآت البنك، زيادة رواتب البنك، خطط 

عموالت المبيعات، خطط الحوافز طويلة األجل، وأي تغيرات في سياسة الموارد البشرية وتقديم توصياتها للموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال)ھ(

تعتمد لجنة إدارة المخاطر واالمتثال اإلطار العام إلدارة المخاطر في البنك من خالل وضع السياسات، والضوابط الداخلية، وطرق إدارة المخاطر 
واالمتثال. وضع سياسات إدارة المخاطر في البنك تتناسب مع وضع وخصوصية البنك وحجم وتنوع أنشطته وطبيعة المخاطر التي يواجهها 

وفقًا لالستراتيجية المعتمدة من المجلس، وبحيث تتضمن هذه السياسات إجراءات عمل واضحة إلدارة المخاطر، وتحديد سقوف عليا للتعرض 
للمخاطر، ووجود نظام شامل لمراقبة المخاطر بشكل منتظم، وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسات بشكل دوري. واعتماد سياسة وإجراءات عمل 

فعالة لمراقبة االلتزام بالسياسات والقوانين والتعليمات الرقابية ووضع وإجراءات وقائية لضمان االلتزام، وبصفة خاصة ما يتعلق بقانون ولوائح 
وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، باإلضافة إلى وضع اآلليات المناسبة لإلبالغ عن أي تجاوزات ومخالفات في حينها ومحاسبة 

المسؤولين عنها، وتزويد المجلس بتقارير دورية حول المخاطر التي يواجهها أو قد يتعرض لها البنك وأي تجاوزات عن القوانين واألنظمة ومراقبة 
مدى التزام اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة المخاطر المعتمدة ومدى التزامها بالقوانين واألنظمة واالطالع ومراجعة التقارير الواردة من إدارة 

المخاطر وااللتزام، والتحقق من وجود كادر مؤهل يعمل بشكل مستقل على إدارة المخاطر وذلك وفق نظام واضح إلدارة المخاطر يعمل على 
تحديد وقياس وضبط والتحوط لكافة المخاطر المرتبطة باألنشطة المصرفية والسبل المالئمة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد 

تنجم عنها، واالحتفاظ برأس المال الالزم لمواجهتها.

باإلضافة إلى اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة والمذكورة أعاله، تعمل لجنة االئتمان، ولجنة االستثمار الخاصة بالمجموعة، ولجنة األصول 
واإللتزامات كلجان فرعية على مستوى اإلدارة التنفيذية.

لجنة الرقابة الشرعية)و (

لجنة الرقابة الشرعية هي السلطة العليا للبنك المسؤولة عن االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية في البنك. ومع ذلك، فوضت اللجنة الشرعية 
شركة بيت المشورة لالستشارات المالية )انظر أدناه( بالوظائف األساسية الخاصة )أواًل( بمراجعة المعامالت واألنشطة المقترحة للبنك و)ثانًيا( 

إصدار القرارات والفتاوى التي توافق على، أو ترفض مثل هذه المعامالت أو األنشطة المقترحة لغرض االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية. تقدم 
شركة بيت المشورة لالستشارات المالية االستشارات لجميع إدارات البنك، فضاًل عن المستشارين القانونيين والمدققين، وذلك فيما يتعلق 

بجميع أنشطته التجارية، وتقدم أيًضا تقارير االمتثال للشريعة على أساس منتظم. باإلضافة إلى ذلك، تتعامل شركة بيت المشورة لالستشارات 
المالية مع االستفسارات التي تتلقاها من األطراف الثالثة المحلية أو الدولية بشأن أعمال البنك، سواء كانت عاملة في قطاع االستثمار المتوافق 

مع أحكام الشريعة اإلسالمية، من عدمه.

البنك ملتزم بالقرارات والفتاوى التي تصدرها اللجنة الشرعية وشركة بيت المشورة لالستشارات المالية. يجوز للجنة الشرعية، عبر شركة بيت 
المشورة لالستشارات المالية، رفض أو إيقاف أي نشاط أو إجراء للبنك غير متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. إذا تم اعتبار أحد االستثمارات 
غير متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فقد ُيطلب من البنك بيع حصته في هذا االستثمار أو التصرف فيه، مع التبرع بعائدات هذا التصرف 

لمؤسسة خيرية مقبولة لدى البنك واللجنة الشرعية.
تراجع اللجنة الشرعية، عبر شركة بيت المشورة لالستشارات المالية، باستمرار إجراءات وسياسات معامالت البنك لضمان االلتزام بأحكام 

الشريعة اإلسالمية واإلطار األوسع المحدد من فتاوى اللجنة الشرعية للتأكد من أن أنشطة البنك واستثماراته:

ال تشكل مشاركة في أنشطة ترفيهية غير مشروعة مثل الكازينوهات، والمقامرة، والسينما، والموسيقى، والمواد اإلباحية؛  •
ال تشكل مشاركة في فنادق وشركات ترفيه تقدم أًيا من المنتجات أو الخدمات السابقة؛  •

ال تتجاوز ديون البنك وذممه المدينة بما يتجاوز أصوله المنصوص عليها في أحدث ميزانية عمومية له؛ أو  •
ال تشكل أي نشاط آخر تعتبره اللجنة الشرعية مخالًفا لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية.  •

تجتمع اللجنة الشرعية لمرة واحدة سنوًيا على األقل.
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تضم اللجنة الشرعية، في تاريخ صدور هذه النشرة، األعضاء التالية أسماؤهم:

فيما يلي معلومات موجزة عن السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء اللجنة الشرعية:

)i(الشيخ وليد بن هادي، رئيس اللجنة الشرعية

حصل الشيخ وليد بن هادي على درجة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين من جامعة قطر )قطر(، ودرجة الماجستير في الشريعة والقانون 
من جامعة أم درمان اإلسالمية )السودان(، ودرجة الدكتوراه في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )المملكة العربية 

السعودية(. يشغل حالًيا منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية في كيو إنفست وعضو في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية مثل 
مصرف قطر اإلسالمي، ومصرف الريان، وبنك قطر الدولي اإلسالمي، وبنك قطر الوطني، وبيت التمويل األوروبي، وبنك التمويل اآلسيوي، وبنك 

قطر سوريا الدولي، وبيت التمويل العربي.

)ii(الشيخ أسامة قيس الدريعي، عضو اللجنة الشرعية

حصل الشيخ أسامة قيس الدرعي على درجة البكالوريوس في الحديث الشريف وعلومه من الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة )المملكة العربية 
السعودية(، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في االقتصاد اإلسالمي من جامعة مااليا )ماليزيا(. يشغل منصب المدير العام والرئيس التنفيذي 

لشركة بيت المشورة لالستشارات المالية وكذلك عضو الهيئات الشرعية لمؤسسة بيت التمويل القطري، شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق، 
ومؤسسة روزيت ميرشنت بنك )المملكة المتحدة(، ومؤسسة سنشري بنك )موريشيوس(، وشركة أماني لالستشارات )ماليزيا(.  

)iii(الشيخ عصام العنزي، عضو اللجنة الشرعية

حصل الشيخ عصام العنزي على درجة الدكتوراه في الفقه من الجامعة األردنية )األردن(. وهو عضو الهيئة الشرعية لشركة بيت االستثمار والهيئة 
االستشارية الشرعية لبنك بوبيان.

)g( بيت المشورة لالستشارات المالية

شركة بيت المشورة لالستشارات المالية مرؤوسة مباشرًة من اللجنة الشرعية ومسؤولة عن مراقبة العمليات اليومية للبنك، وضمان إجراء 
جميع األنشطة، والمنتجات، والخدمات، وتقديمها للعمالء، وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

نفذ البنك إجراءات تزيد من مستوى الوعي والفهم ألحكام الشريعة بين موظفيها من أجل التخفيف من انتهاكات هذه األحكام. عالوًة على ذلك، 
تخضع المنتجات والخدمات الجديدة للتدقيق واالعتماد من اللجنة الشرعية لضمان امتثالها ألحكام الشريعة قبل طرحها في السوق. في حالة 

حدوث انتهاكات ألحكام الشريعة، يتم توثيقها وتعديل السياسات واإلجراءات، إذا لزم األمر، لضمان عدم تكرار االنتهاكات المحددة. تدعم شركة بيت 
المشورة لالستشارات المالية هذه العملية من خالل ما تجريه من عمليات تدقيق منتظمة وعمليات مراجعة ربع سنوية لمختلف أنشطة البنك.

الموظفون9.4

نظرة عامة)أ (
بلغ عدد موظفي المجموعة في 30 يونيو 2022 عدد 678 موظف. 

تهدف سياسات الموارد البشرية في البنك إلى ضمان تلبية متطلبات التوظيف الخاصة بالمجموعة من خالل توظيف أصحاب الكفاءات وتطويرهم 
وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المخصصة، وأنظمة تقييم األداء والمكافآت.

مكافآت نهاية الخدمة وصندوق المعاشات)ب (
تساهم المجموعة في صندوق التقاعد الخاص بالموظفين القطريين والذي تديره الدولة وفًقا لقانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، 

والذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم )1( لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات االجتماعية. ُتدرج المصاريف الناتجة في “تكاليف الموظفين” تحت  
المالحظة 27 من البيانات المالية لسنة 2021 . ال يوجد على المجموعة التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساهمات واالعتراف بها لألغراض 

المحاسبية عند استحقاقها.

باإلضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة أيًضا مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفًقا لقانون العمل المتعلق بالتقاعد والمعاشات وسياسة الموارد 
البشرية الخاصة بها، عند االقتضاء. تدفع المجموعة هذه المصاريف غير الممولة على أساس راتب الموظف وسنوات الخدمة المستحقة في تاريخ 

قائمة المركز المالي ذات الصلة )كما هو مبين في القوائم المالية(.

 التقطير)ج (
كما هو الحال مع جميع البنوك في قطر، على البنك تحقيق هدف أن يمثل عدد الموظفين القطريين العاملين فيه 20 بالمائة من إجمالي عدد 

العاملين فيه، فيما يعرف بأهداف “التقطير”. مثَّل المواطنون القطريون 29.7 بالمائة من موظفي البنك في يونيو 2022.

الزكاة وااللتزامات االجتماعية9.5

ل البنك الزكاة وال يدفعها نيابًة عن مساهميه بموجب نظامه األساسي. يتحمل مساهمو البنك الزكاة مباشرًة. ال ُيحّصِ

االسمالمنصب الوظيفي

 الشيخ وليد بن هادي  رئيس اللجنة الشرعية 

 الشيخ أسامة قيس الدريعي  عضو 

 الشيخ عصام العنزي  عضو 
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تتعرض المجموعة لمختلف أنواع المخاطر في سياق أعمالها العادي، بما في ذلك مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق )التجارية 
وغير التجارية(، ومخاطر التشغيل، ومخاطر أمن المعلومات. تتمثل فلسفة إدارة المخاطر في المجموعة في السيطرة على اإلطار العام 

للمخاطر-للعائدات وتحسينها. وتتمثل الوظائف األساسية إلدارة المخاطر في المجموعة في تحديد جميع المخاطر الرئيسة في المجموعة، 
وقياسها، والتخفيف منها عند االقتضاء وإذا أمكن، وإدارة مراكز المخاطر، وتحديد مخصصات رأس المال. تراجع المجموعة سياسات وأنظمة إدارة 

المخاطر فيها، إذا لزم األمر، لمؤاءمتها مع التغيرات في السوق، والمنتجات، وأفضل الممارسات في مجال عملها.
ف المجموعة المخاطر على أنها  تهدف المجموعة إلى تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعائد وتقليل اآلثار السلبية في أدائها المالي. ُتعّرِ

احتمالية وقوع الخسائر أو ضياع األرباح بسبب عوامل داخلية أو خارجية.

تكوين فريق إدارة المخاطر10.1

إدارة المخاطر  .10

تكوين فريق مراجعة إدارة االئتمان للشركات 10.2

رئيس المخاطر

الرئيس التنفيذي 
إلدارة االئتمان

منسق اإلدارة

مدير مخاطر 
المؤسسة والسوق

والتشغيل
مدير دعم المخاطر

 مدير أمن 
المعلومات

 مهندس
 البنك

مدير تمويل األفراد 
والتحصيل 

 مدير األصول 
الخاصة

مدير مراجعة  
االئتمان الكيانات 

الكبيرة 

مدير مراجعة  
االئتمان الكيانات 

الكبيرة 
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هيكل إدارة المخاطر10.3

إشراف المجلس)أ (

يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة عن وضع إطار إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه.

لجنة إدارة المخاطر واالمتثال)ب (

تتحمل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال المسؤولية الكاملة عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ، وأطر العمل، والسياسات، والحدود.

لجنة االئتمان)ج (

فوض المجلس سلطته للجنة االئتمان العتماد أنشطة التمويل، وإعادة تفويضها، وتوجيهها، ومراقبتها، ومراجعتها، ضمن حدود محددة. 
باإلضافة إلى ذلك، ُكلفت لجنة االئتمان بمهمة ضمان االلتزام بسياسات االئتمان وإجراء عمليات االئتمان بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

تمثل لجنة االئتمان أعلى مستوى من سلطة الموافقة التنفيذية على االئتمان في المجموعة، وهي مسؤولة عن اتخاذ قرارات االئتمان والتوصية 
بسياسات االئتمان والتوجه المستقبلي ألنشطة االئتمان في المجموعة.

لجنة األصول والخصوم)د (

تتحمل لجنة األصول والخصوم المسؤولية عن إدارة الميزانية العمومية للمجموعة. وتضع المبادئ التوجيهية الخاصة باإلدارة العامة لمخاطر 
السيولة ومعدل الربح. كما تحدد استراتيجية االقتراض والتمويل )تخصيص األصول( لزيادة األرباح وتقليل المخاطر.

لجنة مخاطر التشغيل)ھ(

تتحمل لجنة مخاطر التشغيل المسؤولية عن إدارة جميع جوانب مخاطر التشغيل في المجموعة واإلشراف عليها، والتنفيذ الفعال لجميع 
سياسات ومعايير التشغيل.

التدقيق الداخلي الخاص بالمجموعة)و (

يتولى التدقيق الداخلي للمجموعة فحص مدى كفاية إجراءات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة ومدى االمتثال لها، فضاًل عن تدقيق وظيفة 
مخاطر المجموعة نفسها وفًقا لخطة التدقيق المعتمدة. ُتناَقش النتائج التي يخُلص إليها مع اإلدارة وُترفع التقارير والتوصيات النهائية إلى لجنة 

التدقيق.

لجنة االستثمار في المجموعة)ز (

تشرف لجنة االستثمار في المجموعة على عملية االستثمار في قسم الخزينة واالستثمارات وُتقيم وتناقش مقترحات القسم وتراجع المحافظ 
بشكل دوري. تدعم اللجنة قسم الخزانة واالستثمارات في إدارة األصول القابلة لالستثمار في المجموعة بطريقة حكيمة ومجدية مع األخذ في 

االعتبار المركز المالي العام للمجموعة.

السياسات والمعايير10.4

ُوضعت مبادئ إدارة المخاطر في المجموعة في صورة مجموعة من السياسات، والمعايير، والمبادئ التوجيهية، واإلرشادات، واإلجراءات 
المؤسسية، تراجع جميعها بشكل منتظم أو عند االقتضاء، للحفاظ على مالءمتها لحدود المخاطر الحالية في المجموعة. يستند الهيكل، والحدود، 
وشروط الضمان، واإلدارة المستمرة، والمراقبة، وإعداد التقارير عن االنكشاف االئتماني في المجموعة إلى فئات العمليات المتداخلة الست التالية:

تحديد مستوى تقبل المخاطر بما يتماشى مع أهداف العمل االستراتيجية؛	 
تحديد جميع المخاطر الجوهرية، وقياسها، والتخفيف منها )عند االقتضاء(، ومراقبتها؛	 
وضع المعايير للحفاظ على بقاء اإلطار العام للمخاطر في المجموعة ضمن المبادئ التوجيهية المحددة؛	 
مراقبة األصول محددة القيمة الدفترية والمساعدة في هيكلة المعامالت؛	 
الموازنة بين المخاطر والعائدات على النحو األمثل؛ و	 
تفسير وإثبات االمتثال لمتطلبات أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية وتوقعاتهم.	 

مخاطر االئتمان10.5

مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد المجموعة لخسائر مالية إذا لم يفي العميل أو الطرف المقابل في األداة المالية بالتزاماته التعاقدية. تدير 
المجموعة مخاطر االئتمان من خالل تنويع االستثمارات، وأسواق رأس المال، وأنشطة اإلقراض والتمويل لتجنب التركيزات غير المبررة لمخاطر 

االئتمان مع األفراد أو مجموعات العمالء في مواقع أو أعمال محددة. كما تحصل على ضمانات، عند االقتضاء.

تسعى المجموعة إلى إدارة انكشافها االئتماني والتخفيف منه من خالل عدة وسائل، منها:
هيكلة الصفقات بشكل مناسب من أجل السيطرة بشكل أفضل على اإلفراج عن األموال؛	 
توفير الضمانات الكافية عن طريق الحصول على ضمانات ملموسة أو تنازالت؛	 
تنويع محافظ التمويل في العديد من الصناعات أو القطاعات، والمواقع الجغرافية والمنتجات؛	 
فحوصات االئتمان للمدينين أو المساهمين القطريين او المقيمين في قطر من خالل نظام مركز قطر للمعلومات االئتمانية والحصول 	 

على انكشافاتهم وحدودهم االئتمانية من خالل مصرف قطر المركزي؛ و  
المراجعات الدورية ومراقبة المحفظة من خالل مراجعة سنوية على مستوى العالقة.	 
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لتقليل المخاطر، تحصل المجموعة على ضمانات، عند االقتضاء، استناًدا إلى مخاطر االئتمان المتصورة للطرف المقابل. ُتطبق المبادئ 
التوجيهية على مستوى جميع قطاعات التشغيل فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات ومعايير التقييم. تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات 

التي يتم الحصول عليها فيما يتعلق بأنشطة التمويل الخاصة بالمجموعة، وتطلب ضمانات إضافية وفًقا لالتفاق المبرم وُتقيم القيمة السوقية 
للضمانات التي يتم الحصول عليها خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر انخفاض القيمة.

تتمثل األنواع الرئيسة للضمانات التي يتم الحصول عليها فيما يلي:

بالنسبة لتمويل األوراق المالية – النقد أو األوراق المالية؛	 

بالنسبة للتمويل التجاري والمؤسسي – الرهون العقارية على الممتلكات العقارية، والمخزون، واآلالت والمعدات، والنقد/ الهامش أو الودائع 	 
واألوراق المالية، وفي حالة تمويل المشروعات، الحصول على تنازل عن عائدات المشروع، وهو مصدر سداد مؤكد )ُتنحى مخاطر األداء جانًبا(. 

في ظل هياكل التمويل اإلسالمي، تنتقل ملكية األصل األساسي، في كثير من الحاالت، إلى البنك، إال أن ذلك قد ال يكون القاعدة، وبداًل من ذلك، 
يتم طلب رهن عقاري على األصل لصالح البنك؛ و

بالنسبة لتمويل األفراد – الرهون العقارية على العقارات السكنية واألوراق المالية.	 

تقييم تصنيف المخاطر10.6

ل هذا التركيز على المخاطر  تنص سياسة المجموعة أيًضا على الحفاظ على دقة تصنيفات المخاطر واتساقاها عبر محفظتها االئتمانية. ُيسّهِ
المطبقة المقارنة بين االنكشافات االئتمانية عبر جميع قطاعات األعمال، والمناطق الجغرافية، والمنتجات. تهدف شبكات تصنيف المخاطر في 

المجموعة إلى تقديم أساس موضوعي محدد مسبًقا التخاذ القرارات االئتمانية، وُيدعم نظام التصنيف في المجموعة عن طريق مجموعة متنوعة 
من التحليالت المالية، جنًبا إلى جنب مع معلومات السوق المعالجة لتوفير بيانات رئيسة لقياس مخاطر الطرف المقابل. ُتشتق جميع تصنيفات 

المخاطر الداخلية وفًقا لسياسة التصنيف في المجموعة وُتقيم وُتحدث بانتظام.

الخدمات المصرفية للشركات)أ (

بوجٍه عام، تبدأ عملية الموافقة على االئتمان فيما يتعلق بالخدمات المصرفية التجارية باجتماع بين العميل وممثل البنك لتقييم متطلبات 
التمويل، وإعداد طلب االئتمان، وتقديم الطلب لفريق مراجعة االئتمان. تتضمن مرحلة التقييم تحليل إدارة مراجعة االئتمان للعميل بدقة من 

خالل مراجعة قوائمه المالية، وهيكل األعمال، وهيكل المنشأة، وخلفية المالك/ المساهم، ومخاطر الصناعة، والضمانات المقدمة، والمصادر 
األولية والثانوية )عند االقتضاء( للسداد وفحص االئتمان، من بين أشياء أخرى، من خالل أنظمة إعداد التقارير الخاصة بمركز قطر للمعلومات 

االئتمانية ومصرف قطر المركزي. بناًء على هذه التقييمات، ُيعد فريق المراجعة المعني مذكرة تقييم مستقلة حتى يتسنى للجنة االئتمان إجراء 
المراجعة واتخاذ القرار. عند استالم مذكرة التقييم ومقترح األعمال، إذا أمكن، ستتخذ لجنة االئتمان قراًرا إذا كان التمويل ضمن سلطتها المفوضة 

)حالًيا 250 مليون ريال للتسهيالت الجديدة للمدين الواحد(. إذا كانت التسهيالت المقترحة ألحد المدينين أعلى من السلطة المفوضة للجنة 
االئتمان، حينها يوصى بالمقترح لرئيس المجلس المفوض بالموافقة على هذه التسهيالت نيابًة عن المجلس. يصادق على هذه الموافقات من 

ِقبل الرئيس في االجتماع التالي للمجلس.

الخدمات المصرفية لألفراد)ب (

كجزء من سياسة ائتمان المجموعة الخاصة بالعمالء من األفراد، يجري مركز قطر للمعلومات االئتمانية فحوصات االئتمان عبر اإلنترنت. يعرض 
مركز قطر للمعلومات االئتمانية تاريخ االئتمان الكامل ووضع الخصوم ألي طلب محتمل للتأكد مما إذا كان هؤالء المتقدمون بالطلبات مدرجين 

في إحدى القوائم السوداء لدى مصرف قطر المركزي. تقدم المجموعة التمويل على أساس هذه الفحوصات، مما يضمن االمتثال للمبادئ 
التوجيهية لمصرف قطر المركزي بشأن االئتمان االستهالكي والتنازالت عن الرواتب من جانب أي جهة عمل للمتقدمين بالطلبات.

بالنسبة لتمويل األفراد، عادًة ما ُيدعى العميل إلى اجتماع لتقديم أي مستندات ومعلومات مطلوبة وملء طلب االئتمان. بعد ذلك، ستجري إدارة 
ائتمان األفراد تحلياًل عميًقا لكشوفات حساب العميل، ومدة الخدمة، ووثائق الهوية وغيرها من الفحوصات المعقولة التي قد يرونها ضرورية. 

بمجرد التوصل إلى قرار، سيتولى فريق العمليات )تسجيل الصفقات( مراجعته وإبالغ العميل به.

ُتخفف مخاطر ائتمان تمويل األفراد بشكل أكبر عن طريق تأمين مصدر السداد من العمالء من األفراد من خالل التنازل عن رواتب أولئك العمالء 
لصالح المجموعة. تودع جهات عمل أولئك العمالء رواتبهم مباشرًة في حساباتهم لدى المجموعة. بعد ذلك، يحق للمجموعة الحجز على الرواتب 

المودعة في حسابات العمالء لحين تحصيل دفعات ديونهم لدى المجموعة.

في حالة عدم التنازل عن الرواتب لصالح المجموعة، ال يقدم التمويل إال مقابل ضمانات نقدية مودعة لدى المجموعة ومرهونة مقابل التسهيالت.

حددت المجموعة حدود حسب الطرف المقابل، والمجموعة المقترضة، والبلد، والمجلس، والشركات التابعة والشقيقة. تراقب جميع االنكشافات 
مقارنًة بهذه الحدود ويراقب أي انتهاك عن كثب ويتم اإلبالغ عنه للجهة المعنية أو للمستوى المناسب. كما يتم إبالغ المجلس بالحسابات السرية 

من خالل لجنة إدارة المخاطر واالمتثال.

مخصصات مخاطر االئتمان )انخفاض القيمة(  )ج (

توضع سياسات وإجراءات المخصصات في المجموعة وفًقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي المحددة. ُتصنف تسهيالت التمويل الفردية 
على مقياس متدرج إلى: )اواًل( ممتازة؛ )ثانًيا( قوية؛ )ثالًثا( جيدة؛ )رابًعا( ُمرضية؛ )خامًسا( كافية؛ )سادًسا( هامشية؛ )سابًعا( ضعيفة؛ )ثامًنا( دون 

المستوى؛ )تاسًعا( مشكوك فيها؛ و)عاشًرا( خسارة. الفئات الثالثة األخيرة هي تصنيفات متعثرة وتتطلب مخصًصا مقابل التسهيل غير المسدد 
)بعد األخذ في االعتبار الضمانات المؤمنة مقابل التسهيل(. تراجع التسهيالت المتعثرة غير المسددة على أساس فردي وُتصنف وفًقا لذلك على 

النحو التالي:

دون المستوى: تسهيالت مستحقة الدفع ألكثر من 90 يوًما )ولكن ألقل من 180 يوًما(، وتتطلب مخصًصا بنسبة 20 بالمائة مقابل الجزء غير 	 
المضمون منها؛

مشكوك فيها: تسهيالت مستحقة الدفع ألكثر من 180 يوًما )ولكن ألقل من 270 يوًما(، وتتطلب مخصًصا بنسبة 50 بالمائة مقابل الجزء غير 	 
المضمون منها؛ و

خسارة: تسهيالت مستحقة الدفع ألكثر من 270 يوًما، وتتطلب مخصًصا بنسبة 100 بالمائة مقابل الجزء غير المضمون منها.	 
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تعد المجموعة مسودة بمتطلبات المخصصات سنوًيا بناًء على الفئات المذكورة أعاله الخاصة بمصرف قطر المركزي، ُتقدم إلى المصرف في 
نوفمبر من كل عام. يتمتع مصرف قطر المركزي بسلطة تغيير مسودة المخصصات بالتشاور مع المجموعة. ُتطبق عملية التغيير والتشاور 

لمصرف قطر المركزي بطريقة متسقة مع جميع البنوك القطرية.

كما يشترط مصرف قطر المركزي على البنوك حساب مخصصات االئتمان وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. بموجب 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يقاس انخفاض القيمة باعتباره الفرق بين القيمة الدفترية لألصول المالية والقيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المقدرة المخصومة على أساس معدل الربح الفعلي األصلي لألصول. يتم االعتراف بالخسائر في قائمة الدخل الموحدة وتظهر في أحد 
حسابات المخصصات. عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض حجم خسارة انخفاض القيمة، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة 
الدخل الموحدة في حدود خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابًقا. تأخذ المجموعة في االعتبار أدلة انخفاض قيمة األصول المالية المحسوبة 

بالتكلفة المطفأة على مستوى األصل المحدد والمستوى الجماعي. ُتقيَّم جميع األصول المالية المهمة بشكل فردي لتحديد انخفاض القيمة. 
بعد ذلك، ُتقيَّم تلك األصول التي تبين أن قيمتها لم تنخفض، بشكل جماعي لتحديد أي انخفاض في القيمة قد حدث ولم ُيحدد بعد. ُتقيَّم األصول 

المالية غير المهمة بشكل فردي بشكل جماعي لتحديد انخفاض القيمة عن طريق تجميع األصول ذات خصائص مخاطر مماثلة.

تتطلب تعليمات مصرف قطر المركزي أن تكون مخصصات االئتمان أعلى المخصصات المحسوبة وفًقا لمعايير أيام تجاوز االستحقاق أو وفًقا 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تدير المجموعة جودة ائتمان األصول المالية باستخدام تصنيفات االئتمان الداخلية. ُتصنف جميع االنكشافات االئتمانية التجارية حسب المخاطر 
باستخدام نظام تصنيف مخاطر محللي المخاطر الخاص بمؤسسة موديز، المعترف به كمعيار على مستوى الصناعة. ُيدعم نظام التصنيف من 

خالل مجموعة متنوعة من التحليالت المالية )العوامل الكمية( جنًبا إلى جنب مع معلومات السوق المعالجة وكذلك العوامل النوعية األخرى 
لتوفير بيانات رئيسة لقياس مخاطر الطرف المقابل. بالنسبة للعمالء من الشركاء والعمالء التجاريين، تستخدم طريقة تصنيف المخاطر مقياًسا 

من 22 نقطة )يتراوح من 1 إلى 10(، بناًء على العوامل الكمية والنوعية مع 19 فئة سداد )1 إلى 7( وثالث فئات متعلقة بالتعثر. تهدف نتيجة عملية 
تصنيف المخاطر إلى إظهار جودة ائتمان الطرف المقابل والمساعدة في تحديد أسعار مناسبة تتناسب مع المخاطر ذات الصلة.

التحصيالت)د (

التحصيالت من األفراد: تتمثل مسؤولية إدارة االئتمان والتحصيل في المقام األول في استرداد االنكشاف المستحق ومتأخر الدفع للمجموعة )1(
في المنتجات المصرفية لألفراد من العمالء. تبدأ أنشطة التحصيل واالسترداد عندما يفشل العميل في دفع الحد األدنى المستحق في تاريخ 

االستحقاق ذي الصلة أو عندما تتلقى المجموعة معلومات موثوقة تفيد أن العميل قد أصبح عاطاًل عن العمل أو ال يمكن االتصال به.

الخدمات المصرفية للشركات: تصدر تقارير المستحقات المتأخرة للعمالء والقطاعات )بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات والخدمات )2(
المصرفية الحكومية والمؤسسية( يومًيا.   تعكس هذه التقارير المستحقات المتأخرة اعتباًرا من اليوم األول لعدم سداد العميل للقسط أو 
الدفعة. تتم مشاركة التقارير مع فرق العمل المعنية ومديري العالقات المعنيين الذين يتابعون مع عمالئهم لضمان تسوية المستحقات 

المتأخرة على الفور.

يضم البنك فريقًا متخصصًا إلدارة األصول الخاصة والذي يتولى مسؤولية متابعة األصول المتعثرة واستردادها. باإلضافة إلى ذلك، على أساس 
كل حالة على حدة، قد يتم تعيين عمالء محددين لفريق إدارة األصول إلدارتهم، تبًعا لدرجة خطورة المشكالت.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة)ھ(

ُيعترف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي لم تحدث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان الخاصة بها 
منذ االعتراف األولي، ُتخصص خسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد المحتملة خالل االثنى عشر 

شهًرا التالية )"خسائر االئتمان المتوقعة خالل انثي عشر شهًرا"(. بالنسبة لتلك االنكشافات االئتمانية التي حدثت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
الخاصة بها منذ االعتراف األولي، يلزم إنشاء مخصص خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة خالل العمر المتبقي من االنكشاف بصرف النظر عن 

توقيت التخلف عن السداد )"خسائر االئتمان المتوقعة خالل عمر االنكشاف"(.

تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر الخاصة بخسائر االئتمان المتوقعة في األدوات المالية التالية التي لم ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الداخل:

الموجودات المالية التي هي أدوات دين؛	 

عقود الضمان المالي المصدرة؛ و	 

التزامات التمويل المصدرة.	 

اعتباًرا من إصدار تعميم مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2020، ال يختبر انخفاض قيمة أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلية من 
خالل حقوق الملكية. ومع ذلك، سابقًا، كانت تصنف االستثمارات من نوع حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل استثمار حقوق الملكية وتقاس 

بالقيمة العادلة، ويؤخذ في االعتبار أي انخفاض كبير )حيث تنخفض القيمة السوقية بنسبة 20 بالمائة كحد أدنى( أو طويل األمد )حيث تنخفض 
القيمة السوقية لمدة تسعة أشهر على األقل( في القيمة العادلة ألي استثمار إلى ما دون تكلفته، عند تحديد ما إذا كانت االستثمارات قد انخفضت 

قيمتها من عدمه. في حالة وجود أي دليل من هذا القبيل على االستثمارات من نوع حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل استثمار 
حقوق الملكية، ُتحذف الخسارة التراكمية المعترف بها سابًقا في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة من حقوق الملكية ويعترف بها في 
قائمة الدخل الموحدة. بعد ذلك، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة الستثمارات حقوق الملكية من خالل 

قائمة الدخل الموحدة.

تقيس المجموعة مخصصات الخسائر بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة خالل عمر االنكشاف، باستثناء ما يلي الذي تقاس له كخسائر 
ائتمان متوقعة خالل اثنى عشر شهًرا:

األوراق المالية لالستثمار في الديون التي ُتحدد بأنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ إعداد التقرير؛ و  	 

األدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان عليها بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولى بها.	 

خسائر االئتمان المتوقعة خالل اثنى عشر شهًرا هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد في أداة مالية التي 
تكون ممكنة خالل 12 شهًرا من تاريخ إعداد التقرير.
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خسائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. وتقاس على النحو التالي:

الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ إعداد التقرير: باعتبارها القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي )أي الفرق 	 
بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفًقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها(؛

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ إعداد التقرير: باعتبارها الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية 	 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛

التزامات التمويل غير المسحوبة وخطاب االعتماد: باعتبارها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة 	 
في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها؛ و

عقود الضمان المالي: المدفوعات المتوقعة لتعويض المالك مطروًحا منها أي مبالغ تتوقع المجموعة الحصول عليها.	 

ُيحدد مخصص معيار المحاسبة المالية رقم 30 عن طريق نهج ثنائي الخطوات:

الخطوة األولى: يجب تخصيص التسهيالت إلحدى مراحل انخفاض القيمة الثالثة بتحديد ما إذا كان قد حدثت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ 
االعتراف األولي أو ما إذا كانت قيمة التسهيل قد انخفضت.

الخطوة الثانية: يتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة، أي خسارة االئتمان المتوقعة خالل اثنى عشر شهًرا لجميع التسهيالت في المرحلة 
األولى وخسارة االئتمان المتوقعة خالل عمر االنكشاف لجميع التسهيالت في المرحلة الثانية. ُتغطى التسهيالت في المرحلة الثالثة عن طريق 

مخصصات محددة وفًقا للوائح مصرف قطر المركزي.

الموجودات المالية المعاد هيكلتها)و (

في حالة إعادة التفاوض على شروط أحد الموجودات المالية أو تعديلها أو في حالة استبدال أصل مالي موجود بآخر بسبب الصعوبات المالية 
للمقترض، يتم إجراء تقييم لما إذا كان يجب إلغاء االعتراف باألصل المالي وتقاس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة لن تؤدي إلى إلغاء االعتراف بأصل موجود، يتم تضمين التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي 	 
المعدل في حساب العجز النقدي من األصول الموجودة؛ و

إذا كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى إلغاء االعتراف بأصل موجود، فعندئذ يتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد 	 
على أنها التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الموجود وقت إلغاء االعتراف به. يتم تضمين المبلغ في حساب العجز النقدي من األصل 

المالي الموجود المخصوم اعتباًرا من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى تاريخ إعداد التقارير.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية)ز (

في كل تاريخ إلعداد التقرير، تقيم المجموعة ما إذا كانت األصول المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة وأصول الدين المالية المحتسبة بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق الملكية، قد انخفضت قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث واحد أو أكثر ذو 

تأثير ضار في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

تشمل األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية لألصل المالي البيانات القابلة للرصد التالية:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو الُمصدر؛	 

مخالفة للعقد مثل حدث التخلف أو التأخر في السداد؛	 

إعادة هيكلة أحد الموجودات التمويلية من جانب المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛	 

احتمالية تعرض المفترض لإلفالس أو ألي إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو 	 

اختفاء سوق نشطة إلحدى األوراق المالية بسبب صعوبات مالية.	 

عند إجراء تقييم لما إذا كان االستثمار في الديون السيادية، بخالف ذلك الخاص بالديون السيادية للبلد األم )أي قطر(، قد انخفضت قيمته 
االئتمانية، تأخذ المجموعة العوامل التالية في االعتبار:

تقييم السوق للجدارة االئتمانية بما تعكسه على عائدات السندات؛	 

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية؛ و	 

يتم إعفاء أي انكشافات ائتمانية للحكومة، ممثلة في وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، من تطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفًقا 	 
لتعميم مصرف قطر المركزي رقم 9 لسنة 2017.

عرض مخصص خسارة االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي)ح (

ُتعرض مخصصات الخسارة لخسارة االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول؛	 

التزامات التمويل وعقود الضمان المالي: بوجه عام، كمخصص:	 

عندما تشتمل األداة المالية على كٍل من مكون مسحوب ومكون غير مسحوب، وال يمكن المجموعة تحديد خسارة االئتمان المتوقعة في 	 
التزام القرض/ مكون خارج الميزانية العمومية بشكل منفصل عن تلك الموجودة في المكون المسحوب: تعرض المجموعة مخصص 

خسارة موحد لكال المكونين. حيث أن: ُيعرض المبلغ كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب. وُيعرض أي زيادة في مخصص 
الخسارة عن إجمالي مبلغ المكونات المسحوبة كمخصص في الخصوم األخرى؛ و

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية: ال ُيعترف بأي مخصص خسارة في قائمة المركز المالي ألن القيمة الدفترية 	 
لهذه األصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، ُيفصح عن مخصص الخسارة وُيعترف به في احتياطي القيمة العادلة.
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سياسة الشطب)ط (

ُتشطب الموجودات التمويلية وسندات الدين )إما جزئًيا أو كلًيا( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي باستردادها. هذا هو الحال عندما تقرر 
المجموعة أن المقترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تظل 

األصول المالية التي ُتشطب خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة الخاصة باسترداد المبالغ المستحقة.

احتياطي المخاطر)ي (

باإلضافة إلى تحمل مخاطر االئتمان ومخصصات انخفاض القيمة المحددة، تحتفظ المجموعة باحتياطي مخاطر وفًقا لمتطلبات مصرف قطر 
المركزي. ووفًقا للوائح مصرف قطر المركزي، يجب إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية حاالت الطوارئ في كٍل من األصول التمويلية للقطاعين العام 

والخاص. يبلغ الحد األدنى الحتياطي المخاطر فيما يتعلق باألصول التمويلية للقطاع الخاص 2.5 بالمائة من انكشاف القطاع الخاص اإلجمالي 
الخاص بالمجموعة )داخل قطر وخارجها( بعد استبعاد المخصصات المحددة واألرباح. ُيستبعد التمويل المقدم إلى وزارة المالية أو المضمون من 

جانبها أو التمويل مقابل الضمانات المالية من إجمالي التمويل المباشر. يخضع استخدام احتياطي المخاطر للموافقة المسبقة لمصرف قطر 
المركزي.

في 1 يناير 2019، وبموافقة مصرف قطر المركزي، استخدمت المجموعة 645.6 مليون ريال من رصيد احتياطي المخاطر للتعامل مع تأثير اليوم 
األول من تطبيق لوائح خسائر االئتمان المتوقعة. باإلضافة إلى ذلك، ووفًقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي، فيما يتعلق بدمج األعمال، تعين 

على المجموعة االحتفاظ برصيد احتياطي مخاطر ما قبل الدمج الخاص ببنك قطر الدولي، األمر الذي أدى إلى زيادة رصيد احتياطي المخاطر 
الخاص بها بنحو 529.9 مليون ريال خالل عام 2019. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بلغت مخصصات احتياطي المخاطر 103.1 مليون 

ريال )31 ديسمبر 2020: 425.1 مليون ريال قطري( لالمتثال الكامل للحد األدنى من متطلبات احتياطي المخاطر لمصرف قطر المركزي. في 31 
ديسمبر 2021، بلغ رصيد احتياطي المخاطر 1,338.7 مليون ريال )31 ديسمبر 2020: 1,235.6 مليون ريال(.

التركزات الزائدة للمخاطر)ك (

تنشأ التركزات عندما يمارس عدٌد من األطراف المقابلة أنشطة تجارية مماثلة، أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها، أو أنشطة ذات خصائص 
اقتصادية مماثلة من شأنها أن تؤثر على قدرتهم في الوفاء بااللتزامات التعاقدية التي تتأثر بالمثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية 

أو غيرها من الظروف. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر في صناعة أو منطقة جغرافية معينة.

تجنًبا للتركزات الزائدة للمخاطر، تتضمن سياسات المجموعة وإجراءاتها مبادئ توجيهية معينة للتركيز على الحفاظ على محفظة متنوعة، مع 
وضع حدود على االنكشافات الجغرافية والقطاعية. يتم التحكم في التركيزات المحددة لمخاطر االئتمان وإدارتها وفًقا لذلك.

مخاطر السيولة10.7

مخاطر السيولة هي مخاطر عجز المجموعة عن الوفاء بالتزاماتها وقت استحقاقها لعوامل منها )على سبيل المثال ال الحصر( سحب ودائع 
العمالء، أو المتطلبات النقدية من االلتزامات التعاقدية أو غيرها من التدفقات النقدية الخارجية، مثل استحقاقات الديون أو طلبات تغطية 

الهامش ألدوات إدارة المخاطر. يستنفد مثل هذه التدفقات الخارجة الموارد النقدية المتاحة لتمويل العمالء وأنشطة التداول واالستثمارات. في 
الظروف القصوى، يمكن أن يؤدي نقص السيولة إلى تخفيضات في قائمة المركز المالي الموحدة ومبيعات األصول، أو قد يؤدي إلى العجز عن 

الوفاء بالتزامات التمويل.

يتمثل المقياس الرئيس الذي تستخدمه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة في نسبة صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء. لهذه 
األغراض، يشمل صافي الموجودات السائلة النقد والنقد المعادل وسندات الدين من الدرجة االستثمارية التي يوجد لها سوق نشطة وسائلة 

مطروًحا منه أي ودائع من البنوك والقروض وااللتزامات األخرى التي ُتستحق خالل الشهر التالي. بلغت نسبة صافي الموجودات السائلة 
لمجموعة )الذي يشمل النقد والنقد المعادل وسندات الدين من الدرجة االستثمارية التي يوجد لها سوق نشطة وسائلة مطروًحا منه أي ودائع من 
البنوك والقروض وااللتزامات األخرى التي ُتستحق خالل الشهر التالي( إلى ودائع العمالء في 30 يونيو 2022، و31 ديسمبر 2021، و31 ديسمبر 2020، 

18 بالمائة، و20 بالمائة، و21 بالمائة، على التوالي. تراقب لجنة األصول والخصوم مراكز السيولة عن كثب عند عرض تحليل النسبة الصارم الذي 
تجريه دائرة مخاطر السوق في البنك. كما تنفذ دائرة مخاطر السوق في البنك سلسلة من سيناريوهات اختبار اإلجهاد المحددة من مصرف قطر 

المركزي الختبار السيولة في المجموعة.

مخاطر السوق10.8

مخاطر السوق هي مخاطر تأثر أرباح المجموعة أو رأس مالها وقدرتها على تحقيق أهدافها التجارية بشكل سلبي بسبب التغيرات في مستوى 
تقلب معدالت السوق أو أسعارها مثل معدالت الربح، وأسعار األسهم، وأسعار الصرف األجنبي. تدير المجموعة مخاطر السوق ضمن اإلطار 

المحدد من ِقبل مصرف قطر المركزي. تمتلك لجنة األصول والخصوم السلطة العامة إلدارة مخاطر السوق وضمان االمتثال لهذا اإلطار. تتحمل 
دائرة مخاطر السوق في البنك المسؤولية عن وضع سياسات إدارة المخاطر التفصيلية )تخضع للمراجعة والموافقة من ِقبل المجلس(، وعن 

المراجعة اليومية لتنفيذها. باإلضافة إلى ذلك، وضع المجلس حدوًدا للمخاطر بناًء على عدد من العوامل، منها حدود االنكشاف في الدولة.

يولي البنك اهتماًما كبيًرا بمخاطر السوق. يستخدم نماذج مناسبة، وفًقا لممارسات السوق القياسية، لتقييم مراكزه، ويتلقى معلومات منتظمة 
عن السوق لتنظيم مخاطر السوق التي يتعرض لها.

يتكون إطار مخاطر سوق التداول الخاص بالبنك من العناصر التالية:

حدود لضمان عدم تجاوز المخاطرين لمعايير إجمالي المخاطر والتركيزات المحددة من لجنة األصول والخصوم. 	 

التقييمات المستقلة لقيمة المراكز بسعر السوق وتسوية المراكز؛ و	 

تتبع أوامر إيقاف الخسارة لمراكز التداول في الوقت المناسب.	 

يتضمن برنامج منتجات الخزينة السياسات واإلجراءات وحدود التداول لضمان التنفيذ السلس لسياسة مخاطر السوق في العمليات اليومية.

فيما يتعلق بمحافظ التداول الخاصة بالمجموعة، تتمثل األداة الرئيسة المستخدمة في قياس االنكشاف لمخاطر السوق والسيطرة عليه ضمن 
محافظ التداول الخاصة بالمجموعة في القيمة المعرضة للخطر. القيمة المعرضة للخطر لمحفظة التداول هي الخسارة المقدرة التي ستنشأ 

في المحفظة خالل فترة زمنية محددة من حركة سوق معاكسة ذات احتمالية محددة. تستخدم المجموعة نظاًما متكاماًل لحساب القيمة 
المعرضة للخطر. كما تستخدم حدود القيمة المعرضة للخطر إلجمالي مخاطر السوق، والصرف األجنبي، ومعدل الربح ومخاطر حقوق الملكية. 
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تتمثل المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المحافظ غير التداولية في مخاطر معدل الربح، وهي مخاطر الخسائر الناشئة عن التقلبات في 
التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغير في معدالت ربح السوق. تدير المجموعة مخاطر معدالت الربح في 

المقام األول من خالل مراقبة فجوات معدالت الربح ومن خالل استراتيجيات إدارة المخاطر. لجنة األصول والخصوم هي الجهة المسؤولة عن 
مراقبة االمتثال لهذه الحدود ويساعدها قسم الخزينة واالستثمارات في أنشطة المراقبة اليومية التي تنفذها.

بشكل منفصل، أصدر مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وثيقًة حول المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر للمؤسسات )باستثناء مؤسسات 
التأمين( التي تقدم الخدمات المالية اإلسالمية فقط. تشمل هذه المبادئ التوجيهية أقسام حول "مخاطر معدل العائد" و"مخاطر السيولة" التي 

تلتزم بها المجموعة.

على وجه التحديد، تحدد المجموعة ما يلي على أنه مخاطر السوق الرئيسة:

مخاطر السيولة: لتخفيف مخاطر السيولة، تتبع المجموعة برنامج منتجات الخزينة المعتمد وتتبع بصرامة الحدود الموضوعة من ِقبل مصرف 
قطر المركزي. عالوًة على ذلك، تجري دائرة مخاطر السوق في البنك اختبارات إجهاد محفظة حقوق الملكية وتولد حسابات القيمة الدفترية 

المعرضة للخطر لتداول حقوق الملكية من خالل نظام أوراكل للمخاطر.

مخاطر معدالت الربح )محفظة الصكوك(: تتبع المجموعة برنامج منتجات الخزينة المعتمد بناًء على حجم اإلصدار، والتصنيفات، وحدود القطاع، 
من بين أشياء أخرى. ونتيجًة لذلك، يجب أن تعتمد دائرة مخاطر السوق في البنك ولجنة االستثمار في المجموعة أي انحراف عن برنامج منتجات 

الخزانة. باإلضافة إلى ذلك، تراقب دائرة مخاطر السوق في البنك التي تجري أيًضا اختبارات إجهاد محفظة الصكوك، موجبات اإلجراءات اإلدارية 
وأوامر إيقاف الخسارة.

مخاطر الصرف األجنبي: يتبع جميع المتداولين برنامج منتجات الخزانة المعتمد وتراقب دائرة مخاطر السوق في البنك الحدود يومًيا. تعتمد هذه 
الحدود الداخلية على المراكز خالل اليوم )التي يتبعها المكتب األمامي واألوسط( والمراكز الليلية التي تراقبها دائرة مخاطر السوق في البنك.

مخاطر التشغيل والمخاطر األخرى10.9

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدم كفاية العمليات أو فشلها، أو األشخاص واألنظمة، أو البنية 
التحتية، أو عن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان، والسوق، والسيولة، كتلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة 
عموًما للسلوك المؤسسي. تشمل فئات مخاطر التشغيل الرئيسة العمالء، والمنتجات، وممارسات األعمال، واألضرار التي تلحق باألصول المادية 

وإدارة الكوارث، ومخاطر أمن المعلومات وعمليات االحتيال الخارجية، وإدارة التنفيذ والعمليات، وتعطل األعمال أو األنظمة.

تخفف المجموعة من هذه المخاطر من خالل إصدار وتطبيق إطار إدارة مخاطر التشغيل على مستوى المجموعة. يقنن إطار إدارة مخاطر 
التشغيل نهج المجموعة في تحديد مخاطر التشغيل، وقياسها، وإدارتها، واإلبالغ عنها، والسيطرة عليها. ويؤسس لفهم مشترك لمخاطر 

التشغيل وإدارة المخاطر، لتعزيز التطبيق الموحد للتقنيات واستخالص البيانات ذات الصلة. كما يحدد أساس ثقافة مخاطر التشغيل الخاصة 
بالمجموعة وينطبق على جميع أقسام المجموعة، بما في ذلك الشركات التابعة التي تسيطر عليها المجموعة إدارًيا.

باإلضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة معايير شاملة إلدارة مخاطر التشغيل في المجاالت التالية:

متطلبات الفصل السليم بين الواجبات، بما في ذلك التصريح المستقل بالمعامالت؛	 
متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها؛	 
االمتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية؛	 
توثيق الضوابط واإلجراءات؛	 
متطلبات التقييم الدوري لمخاطر التشغيل التي تتم مواجهتها ومدى كفاية الضوابط؛	 
إجراءات معالجة المخاطر المحددة؛	 
متطلبات اإلبالغ عن خسائر التشغيل واإلجراءات التصحيحية المقترحة؛	 
وضع خطط الطوارئ؛	 
التدريب والتطوير المهني؛	 
المعايير األخالقية والتجارية؛ و	 
تخفيف المخاطر، بما في ذلك التأمين متى كان ذلك فعااًل.	 

تتعرض المجموعة لعدٍد من المخاطر األخرى، منها المخاطر المؤسسية والتنظيمية. تمثل المخاطر المؤسسية مجموعة العوامل التي قد 
تؤثر في الموارد البشرية للمؤسسة وتتسبب في آثار سلبية )مثل الخطأ البشري، واالستنزاف، والمشكالت األسرية للموظفين( تؤثر في قدرة 

المجموعة على العمل.

يضع المجلس استراتيجية وإطار إدارة مخاطر التشغيل وُينفذان على مستوى المجموعة بشكل متسق. باإلضافة إلى ذلك، ُيكلف فريق متفرغ 
ومستقل بقيادة رئيس إدارة المخاطر التشغيلية بتنفيذ إطار إدارة مخاطر التشغيل. ويكون مرؤوًسا من مدير المخاطر في المجموعة. ترشح كل 

وحدة أعمال أيًضا مديًرا لمخاطر التشغيل في الوحدة يكون بمثابة نقطة االتصال برئيس إدارة  المخاطر التشغيلية فيما يتعلق بجميع مخاطر 
التشغيل الخاصة بوحدة األعمال المعنية.

طورت  المجموعة أيًضا في نظام لمخاطر التشغيل إلنشاء مستودع لجميع حوادث مخاطر التشغيل، والخسائر واألحداث الوشيكة. هناك إجراء 
فعال لإلبالغ عن المشاكل، وإجراء تحليل لألسباب الجذرية، وتنفيذ خطط لتجنب المشاكل المتكررة.

مخاطر اإلمتثال10.10

المخاطر الرقابية والقانونية هي مخاطر التأثير السلبي في األنشطة التجارية، أو األرباح أو رأس المال، أو العالقات الرقابية أو السمعة نتيجًة لعدم 
االمتثال أو عدم التكيف مع اللوائح، أو القوانين، أو المدونات أو القواعد الخاصة بالقطاع ذات الصلة، أو التوقعات الرقابية، أو المعايير األخالقية 

الحالية أو المتغيرة.

يتضمن تحديد المخاطر الرقابية وتقييمها أنشطة تقييم المخاطر الرسمية المنفذة على مستوى المؤسسة، على مستوى األعمال الفردية 
والتشغيل وعلى المستوى المؤسسي. تقاس المخاطر من خالل تقييم تأثير التغييرات الرقابية والمؤسسية، وإدخال المنتجات والخدمات 

الجديدة، واالستحواذ على خطوط األعمال الجديدة أو تطويرها. كما تقاس من خالل اختبار فعالية الضوابط الموضوعة لضمان االمتثال للمتطلبات 
التنظيمية.
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المنازعات القضائية10.11

في سياق أعمالها العادية، تخضع المجموعة، وقد تخضع بين الحين واآلخر، لإلجراءات الحكومية والقانونية وإجراءات التحكيم. هناك عدد من 
دعاوى تحصيل الديون رفعها البنك ويصعب التنبؤ بشكل مؤكد بحجم مبلغ االسترداد المحتمل الحصول عليه منها. لم يتم تكوين مخصص في 

تاريخ هذه النشرة بخصوص أي دعاوى قانونية مقامة ضد المجموعة. من الناحية اإلجرائية، تقوم إدارة الشؤون القانونية بمراجعة سنوية للتأكد 
مما إذا كان هناك حاجة إلى توفير المخصصات للدعاوى القضائية القائمة ويتم إبالغ إدارة الشؤون المالية، إذا لزم األمر، بالمبلغ المقدر لتدبير 

المخصصات المالية الالزمة.

إدارة/ كفاية رأس المال  10.12

كما في 30 يونيو 2022، بلغ معدل كفاية رأس المال )CAR( للبنك 18.3 بالمائة، مع إجمالي رأس مال أساسي من المستوى األول )CET 1(، بما في 
ذلك الدعامة التحوطية، قدره 10,410.0 مليون ريال )في كل حالة، يحتسب وفًقا للمبادئ التوجيهية التفاقية بازل الثالثة الصادرة عن مصرف قطر 

المركزي(.  

لقد حافظ المساهمون في البنك باستمرار على مستوًى قوي من الرسملة لدعم أنشطته التجارية وتطويره. يوضح الجدول التالي القيم المرجحة 
بالمخاطر واألعباء الرأسمالية ألغراض نسبة رأس المال في البنك في 31 ديسمبر 2020، و31 ديسمبر 2021، و30 يونيو 2022 مقارنًة بالمستويات 

التاريخية:

ُيجرى تقييم مختلف مخاطر كفاية رأس المال على مستوى المجموعة بالتزامن مع التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي ُتجرى سنوًيا. ُتجرى 
عملية التقييم الداخلي في البنك في المراحل الست المختلفة التالية:

تحديد رؤية البنك وأهدافه المالية وصياغة مستوى تقبله للمخاطر؛	 

صياغة خطة لرأس المال والسيولة باإلضافة إلى خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة؛	 

صياغة خطة استرداد وتسوية على مستوى المجموعة؛	 

تقييم المخاطر الجوهرية، وحساب رأس المال المطلوب، واقتراح الضوابط المناسبة لتخفيف المخاطر؛	 

إجراء اختبارات اإلجهاد لألطر العامة الحالية والمتوقعة للمخاطر وحساب متطلبات رأس المال في ظروف اإلجهاد؛ و	 

عرض التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والتدقيق السنوي لها بواسطة المدققين الخارجيين.	 

30 يونيو 2022
غير مدققة

)باأللف ريال قطري(

31 ديسمبر 2021
ق ُمدقَّ

)باأللف ريال قطري(
10,410,02310,446,133طبقة األسهم العادية من رأس مال من الفئة 1

1,820,7501,820,750رأس مال إضافي من الفئة 1
807,985789,705رأس مال إضافي من الفئة 2

13,038,75813,056,588إجمالي رأس المال المؤهل

71,419,56070,985,325األصول المرجحة بالمخاطر
%14.7%14.6معدل كفاية رأس المال ضمن طبقة األسهم العادية من الفئة 1

%17.3%17.1معدل كفاية رأس المال من الفئة 1

%18.4%18.3إجمالي معدل كفاية رأس المال

اتفاقيات بازل بشأن رؤوس األموال10.13

اتفاقية بازل الثالثة)أ (

في تاريخ هذه النشرة، يلتزم البنك باتفاقية بازل الثالثة، بعد أن تبنى النهج الموحد لمخاطر االئتمان، ونهج المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل، 
والنهج الموحد لمخاطر السوق، وحساب رأس ماله مع مراعاة الخصومات الرقابية المطلوبة لالستثمارات في الشركات الزميلة. معدل كفاية 

رأس المال المطلوب هو 15.0 بالمائة، بما في ذلك أعباء التقييم الداخلي لكفاية رأس المال والبنوك المحلية المؤثرة على النظام المالي بموجب 
متطلبات اتفاقية بازل الثالثة الصادة عن لجنة بازل.

بلغ معدل كفاية رأس المال اإلجمالي الخاص بالبنك 18.3 بالمائة في 30 يونيو 2022، و18.4 بالمائة في 31 ديسمبر 2021، و16.4 بالمائة في 31 
ديسمبر 2020، وهو ما فاق متطلب مصرف قطر المركزي للحفاظ على حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال اإلجمالي قدره 15.0 بالمائة. بلغ رأس 

المال العادي األساسي من المستوى األول في البنك، بما في ذلك الدعامة التحوطية، 10,410 مليون ريال في 30 يونيو 2022، و10,446 مليون ريال 
في 31 ديسمبر 2021، و9,914 مليون ريال في 31 ديسمبر 2020. بلغ رأس المال العادي األساسي من المستوى األول في البنك، بما في ذلك الدعامة 

التحوطية، 14.6 بالمائة في 30 يونيو 2022، و14.7 بالمائة في 31 ديسمبر 2021، و15.2 بالمائة في 31 ديسمبر 2020.

نفذ البنك بالفعل اإلجراءات الداخلية التالية لالمتثال لمتطلبات اتفاقيات بازل الثالثة الخاصة بمصرف قطر المركزي.

تراقب اإلدارة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال الرقابي على أساس منتظم باتباع التقنيات المستندة إلى المبادئ التوجيهية 	 
الموضوعة من ِقبل لجنة بازل ومصرف قطر المركزي.

تعد اإلدارة المسؤولة عن إدارة مخاطر المؤسسة التابعة إلدارة المخاطر عوائد اتفاقية بازل الثالثة، على أساس مستقل وعلى أساس موحد؛ و	 
تم تطبيق معياري السيولة التكميليين )معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر( المقترحان بموجب اتفاقية بازل الثالثة 	 

بشكل كامل ويخضعان لإلشراف الرقابي من قبل لجنة األصول والخصوم. 
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تشكل المعلومات الواردة أدناه ملخًصا لألحكام األساسية للنظام األساسي المعدل التي سيعتمدها البنك )بغرض التحول إلى شركة مساهمة 
عامة قطرية( واألحكام التي تصف حقوق المساهمين.

فيما يلي ملخص لألحكام األساسية وال ُيعتبر ملخص كامل أو شامل.

معلومات عامة عن الشركة11.1

بنك دخان هو شركة مساهمة عامة قطرية، يبلغ رأس ماله المصدر 5,234,100,000 ريال قطري، مقسًما على 5,234,100,000 سهم عادي بقيمة 
1.00 ريال قطري للسهم الواحد.

وفًقا للنظام األساسي للبنك، تتمثل األهداف الرئيسية للبنك في القيام بجميع أنواع األنشطة المصرفية والتمويلية والعقارية والخدمات 
االجتماعية وفًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

مجلس اإلدارة11.2

يتولى  إدارة البنك مجلس إدارة مكون من أثني عشرة عضواَ تنتخب الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ثمانية منهم، وتعين الهيئة 
العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية ثالثة أعضاء ممثلين عنها وتعين شركة قطر القابضة عضو واحد ممثل عنها، وال يجوز ألي منهما االشتراك 

في انتخاب أعضاء مجلس االدارة، باستثناء أول مجلس إدارة عند تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ُيكون من تسعة أعضاء، ويتم تعيينه 
لمدة خمسة سنوات. عالوة على ذلك، فإن مجلس اإلدارة مخول بتفويض بعض أو كل صالحياته للجان التي ينشئها. يعين مجلس اإلدارة أمينًا 

لمجلس اإلدارة وفقًا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية. 

تضارب المصالح11.3

ال يجوز ألي من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المشاركة في أي عمل من شأنه منافسة البنك، أو التجارة لحسابه 
الخاص أو لحساب الغير في أي أنشطة يمارسها البنك، ما لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وإال يجوز للبنك المطالبة بتعويض 

ذت لحسابه/لحسابها. من هذا الشخص أو اعتبار العمليات التي قام بها قد ُنِفّ

حقوق التصويت11.4

عند التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، يصوت المساهم لصالح المرشحين الذين يختارهم على أن يكون لكل سهم صوت واحد. يجوز 
للمساهمين تقسيم حصص التصويت الخاصة بهم على أكثر من مرشح واحد، ولكن ال يجوز استخدام السهم الواحد للتصويت ألكثر من مرشح 

واحد. يخضع التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية.

القروض أو الضمانات الممنوحة لمجلس اإلدارة11.5

يجوز للبنك منح قروض نقدية من أي نوع إلى أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو منح ضمان ألي قروض يبرمها هذا العضو وفًقا لقواعد 
وأنظمة مصرف قطر المركزي.

حقوق المساهمين11.6

وفًقا للنظام األساسي، تكون جميع األسهم متساوية في القيمة ومتساوية في التصويت باإلضافة إلى الحقوق األصيلة األخرى، والتي تشمل وفًقا 
لقانون الشركات

الحق في استالم األرباح المعلنة في الجمعية العمومية.	 

حقوق تفضيلية لالكتتاب في أي أسهم جديدة، باستثناء ما هو منصوص عليه في القانون.	 

الحق في المشاركة في توزيع عائدات أصول البنك عند التصفية. و	 

الحق في الدعوة لحضور الجمعيات العامة والتصويت في هذه االجتماعات سواء باألصالة أو باإلنابة وفقًا للنظام األساسي.	 

تعديل رأس المال11.7

يجوز للجمعية العامة غير العادية اصدار قرار بزيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية وفقًا ألحكام 
النظام األساسي وقانون الشركات. كما يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة عالوة إصدار إلى القيمة االسمية للسهم وأن تحدد 

مقدارها، بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة. تضاف قيمة هذه العالوة إلى االحتياطي القانوني للبنك. يجب أن تستند الزيادة إلى قرار الجمعية 
العمومية غير العادية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.

عالوة على ذلك، مع مراعاة أحكام قانون الشركات، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال البنك فقط في اتخاذ تقرير 
مراقب الحسابات في عين االعتبار والحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين: )1( زيادة رأس المال عن 

حاجة البنك؛ أو )2( إذا ُمني البنك بخسائر.

نقل ملكية األسهم11.8

بعد اإلدراج، يكون إصدار األسهم ونقلها وبيعها والتبرع بها ورهنها والحجز عليها )وأي معاملة أخرى أو التصرف فيها( وفًقا لتعليمات ولوائح 
وسياسات هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر

وصف حقوق المساهمين والنظام األساسي   .11
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توزيعات األرباح11.9

يجوز اإلعالن عن أرباح األسهم بناًء على قرار صادر من الجمعية العمومية العادية بعد استالم توصية من مجلس اإلدارة والحصول على جميع 
الموافقات التنظيمية الالزمة.

تهدف سياسة البنك لتوزيع أرباح إلى تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين واحتياجات أعمال البنك. لذلك، هناك عدد من العوامل التي تؤثر على 
قرار دفع توزيعات األرباح ومقدار وشكل أي أرباح.

حقوق األولوية11.10

يكون للمساهمين حق األولوية في االكتتاب في األسهم الجديدة ومن الممكن التنازل عن حق األولوية لصالح طرف ثالث بعد الحصول على موافقة 
وزارة التجارة والصناعة.

الجمعيات العامة11.11

يحق لكل مساهم حضور الجمعيات العمومية. يرسل مجلس اإلدارة دعوات للمساهمين لحضور الجمعية العمومية عن طريق نشر هذه الدعوة 
)قبل 21 يوًما على األقل من تاريخ االجتماع المقترح( في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وموقع البنك اإللكتروني وبورصة قطر.

يقوم مجلس اإلدارة بإعداد بيان سنوي ليطلع عليه المساهمين قبل كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية العادية، والذي سيتضمن 
المعلومات التالية )يتم تقديمها قبل االجتماع بأسبوع واحد على األقل(:

جميع المبالغ التي حصل عليها الرئيس وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية بما في ذلك األجور واألتعاب والرواتب 	 
وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتعويضات عن المصروفات وأي مبالغ أخرى حصلوا عليها بأي صفة.

المزايا العينية والنقدية التي يستحقها رئيس مجلس اإلدارة وكل عضو خالل السنة المالية.	 

المكافأة التي اقترحها مجلس اإلدارة لتوزيعها على أعضائه.	 

المبالغ المخصصة لكل عضو مجلس اإلدارة حالي.	 

البدالت المدفوعة ألي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.	 

المعامالت التي يكون فيها لرئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو لإلدارة العليا مصلحة تتعارض مع مصالح البنك.	 

المبالغ التي تم انفاقها بالفعل على الدعاية بأي شكل من األشكال، وتفاصيل عن كل مبلغ. و	 

التبرعات مع إعطاء معلومات عن المستفيدين وأسباب وتفاصيل كل تبرع	 

الجمعية العمومية العادية11.12

سيقوم مجلس اإلدارة بتوجيه دعوة لجميع المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. 
تختص هذه الجمعية العمومية العادية بما يلي

سماع واعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خالل العام وتقرير المدقق.	 

مناقشة واعتماد الميزانية العمومية للبنك وحساب األرباح والخسائر.	 

مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة.	 

دراسة اقتراح مجلس اإلدارة والموافقة عليه فيما يتعلق بتوزيع األرباح.	 

النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية وتحديد مكافآتهم.	 

مراجعة العطاء الخاص بتعيين مدققي حسابات البنك وتحديد أتعابهم. و	 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إذا لزم األمر.	 

يتم إرسال الدعوة كما هو موضح أعاله مرفقة بجدول األعمال وجميع البيانات والوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم مناقشاتها في هذه 
الجمعية العمومية العادية.

عند الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية، ينشر الرئيس الدعوة مع الميزانية وحساب األرباح والخسائر وملخًصا وافيًا لتقرير مجلس 
اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في جريدتين يوميتين محليتين، على أن تكون إحداها على األقل باللغة العربية وعلى موقع البنك 

اإللكتروني. يجب إرسال نسخ لهذه الوثائق المذكورة أعاله إلى وزارة التجارة والصناعة قبل نشرها.

عالوة على ذلك، يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد بناء على طلب مدقق الحسابات. إذا لم يوجه مجلس اإلدارة الدعوة 
لعقد هذا االجتماع في غضون 15 يوًما من تاريخ طلب مدقق الحسابات، فيجوز لوزارة التجارة والصناعة الموافقة على هذا الطلب عن طريق إرسال 

دعوة إلى المساهمين على نفقة البنك.

يجوز للمساهم أن يعين كتابًيا مساهًما آخر لينوب عنه في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، ولكن ال يجوز للمساهم تعيين عضو 
مجلس إدارة كوكيل، باستثناء ما هو منصوص عليه في النظام األساسي، ويجب أال يتجاوز عدد األسهم التي يكون المحامي وكياًل عنها عن %5 من 

رأس مال البنك.
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ال ُيعد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيًحا ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ٪50 على األقل من إجمالي رأس مال البنك. في 
حالة عدم اكتمال النصاب، توجه دعوة لعقد اجتماع ثان خالل خمسة عشر يوًما من االجتماع األول عن طريق النشر في صحيفتين محليتين 

يوميتين، على أن تكون صحيفة منهم على األقل باللغة العربية وعلى الموقع اإللكتروني للبنك ويجب نشره قبل 15 يوًما على األقل من تاريخ 
االجتماع. يعتبر االجتماع الثاني صحيًحا بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة.

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألصوات الممثلة في هذا االجتماع.

يكون لكل مساهم عدد من األصوات مساوًيا لعدد أسهمه. ومع ذلك، باستثناء الكيانات االعتبارية وكبار المساهمين، ال يجوز ألي مساهم، سواء 
باألصالة أو باإلنابة، امتالك عدد من األصوات يتجاوز 5 في المائة من عدد األصوات الحاسمة الممثلة في االجتماع.

الجمعية العمومية غير العادية11.13

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية إلتخاذ قرار بشأن ما يلي:

تعديل الوثائق التأسيسية؛	 

زيادة أو تخفيض رأس مال البنك؛	 

تمديد مدة البنك؛	 

الحل أو التصفية أو التحول أو االندماج مع شركة أخرى أو االستحواذ على البنك؛	 

بيع المشروع الذي قام البنك من أجله أو التصرف فيه بأي شكل من األشكال؛ و	 

الموافقة على المعامالت مع األطراف ذات الصلة.	 

ومع ذلك، ال يحق للجمعية العامة غير العادية إجراء تعديالت على النظام األساسي والتي قد تزيد من التزامات المساهمين أو تغير من جنسية 
البنك أو تنقل مقره من دولة قطر إلى أي دولة أخرى. تعتبر أي محاولة للقيام بذلك الغية وباطلة.

يدعو مجلس اإلدارة إلى عقد جمعية عامة غير عادية عند الضرورة أو بناًء على طلب كتابي من أحد المساهمين أو بناًء على طلب من أي عدد من 
المساهمين يمثلون ٪25 على األقل من رأس مال البنك المصدر وفي غضون 15 يوًما من تقديم الطلب.

ال يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيًحا، إال إذا حضره مساهمون ووكالء يمثلون ٪75 على األقل من رأس مال البنك، وإذا لم يتوفر 
هذا النصاب القانوني، فيجب توجيه الدعوة لعقد اجتماع ثان في غضون 30 يوًما من االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيًحا إذا حضره عدد 

من المساهمين يمثلون %50 من رأس مال البنك، وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، فيجب توجيه الدعوة لعقد اجتماع ثالث في غضون 30 يوًما 
من االجتماع الثاني، ويكون االجتماع الثالث صحيًحا بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

إذا تعلق األمر بحل البنك أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه أو بيع المشروع الذي قام البنك من أجله، أو التصرف في المشروع بأي وجه آخر، فيشترط 
لصحة االجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون 75 بالمائة على األقل من رأس مال البنك.

تمرر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.

الحد األقصى للمساهمة11.14

ال يجوز ألي فرد أو كيان باستثناء كبار المساهمين )من ضمنهم المؤسسين( أو أي من الحكومة والمؤسسات والكيانات ذات الصلة التي يحق 
لها المساهمة وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها، تملك أكثر من %5 من أسهم البنك في أي وقت إال بعد الحصول على الموافقات واإلعفاءات 

الالزمة.

المساهمة غير القطرية11.15

سيعمل البنك بعد االدراج على االستحصال على الموافقات من الجهات الرسمية المختصة لزيادة نسبة تملك االجانب الى 100%.
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 نظرة عامة 
حول دولة قطر
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مقدمة12.1

كان االقتصاد القطري واحداً من أكثر االقتصادات قدرة علي تحمل الصدمات في منطقة الشرق األوسط خالل فترة الجائحة العالمية، حيث تقلص 
الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي بنسبة %3.6 فقط في عام 2020. تشير تقديرات البنك الدولي إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي بنسبة 3.0% 

عام 2021 ويتوقع حدوث نمو بنسبة %4.8 عام 2022. أدى النمو القوي على مدى سنوات عديدة إلى أن تصبح دولة قطر واحدة من أكثر البلدان 
ازدهاًرا في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 185.500 ريال قطري )51,000 دوالر أمريكي( في عام 2020. يأتي القدر 

األكبر من ثروة دولة قطر من مواردها الهيدروكربونية. ففي 31 ديسمبر 2020، بلغت احتياطيات دولة قطر المؤكدة من النفط إلى ما يقرب من 
144000 برميل من المكافئ النفطي للفرد. وفًقا ألحدث "مراجعة إحصائية للطاقة العالمية" صادرة عن شركة بي بي، والتي ُنشرت في يوليو، فإن 
احتياطيات الغاز الطبيعي لدولة قطر هي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. في ديسمبر 2010، تصدرت دولة قطر عناوين الصحف العالمية عندما 

ُمنحت حق استضافة كأس العالم لكرة القدم مما يتيح فرصًا لدولة قطر لالستثمار في تطوير بنيتها التحتية وتنويع اقتصادها.

ركزت دولة قطر على تنويع اقتصادها في محاولة لتقليل اعتمادها التاريخي على عائدات النفط والغاز. ففي اآلونة األخيرة، قدم قطاعا التشييد 
والعقارات مساهمات كبيرة في النمو االقتصادي لدولة قطر، وتم توجيه استثمارات كبيرة لزيادة العائدات االقتصادية، خصوصًا من قطاع 

البتروكيماويات والخدمات المالية وتطوير البنية التحتية والسياحة.

نالت دولة قطر استقاللها عن المملكة المتحدة في 3 سبتمبر 1971، وحكمها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من 27 يونيو 1995 حتى 
25 يونيو 2013، وهو اليوم الذي سلم فيه السلطة البنه الرابع، وأمير دولة قطر الحالي، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. خالل 
فترة حكمه، قام سمو الشيخ حمد بتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى االستفادة من موارد النفط والغاز للدولة بطريقة رشيدة، مما يسرع 
من عجلة التنمية االقتصادية وبناء البنية التحتية الحديثة الممكنة في دولة قطر. خالل فترة النمو االقتصادي واالجتماعي السريع، حافظت دولة 

قطر على قيمها الثقافية والتقليدية كدولة عربية وإسالمية.

كما أجرى سمو الشيخ حمد عدداً من اإلصالحات الحكومية، من بينها وضع دستور يفصل رسميًا بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
كما قامت دولة قطر بإصالح نظامها القانوني ليتماشى مع القوانين والمعايير والممارسات الدولية. فضاًل عن ذلك، تمتلك دولة قطر مجموعة 

منظمة من المؤسسات التي تدعم نمو التجارة، داخلًيا وخارجًيا، مثل مركز قطر للمال، وبورصة قطر، والهيئات التنظيمية مثل مصرف قطر 
المركزي، وهيئة قطر لألسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. تتمتع دولة قطر بعالقات قوية مع الدول الغربية، وال سيما الواليات 

المتحدة، التي تحتفظ بوجود عسكري كبير في البالد. باإلضافة إلى ذلك، قطر دولة عضو في األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والعديد 
من المنظمات الدولية األخرى. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، فإن مستوي الفساد في دولة قطر منخفض، وقد أنشأت دولة قطر اللجنة 

الوطنية للنزاهة والشفافية وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، وكل منهما مسؤول عن تنفيذ التزاماته بما يتماشى مع عضوية دولة قطر في 
األمم المتحدة. كما أن دولة قطر من الدول الموقعة على عدد من االتفاقيات والبروتوكوالت األخرى. إلى جانب عضويتها في المنظمات الدولية، 

استضافت دولة قطر العديد من المؤتمرات والقمم االقتصادية والسياسية والمالية، وأصبحت على مدى السنوات العديدة الماضية وسيًطا مهًما 
في النزاعات اإلقليمية.

الجغرافيا12.2

تشترك دولة قطر في الحدود البرية والبحرية مع المملكة العربية السعودية، والحدود البحرية مع البحرين واإلمارات العربية المتحدة وإيران، 
وتمتد على شبه جزيرة قاحلة نسبًيا مغطاة بالرمال يبلغ طولها حوالي 160 كيلومتًرا، وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 11493 كيلومتر مربع. 

الدوحة هي عاصمة دولة قطر وتقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر وهي مركزها التجاري والمالي والثقافي. يوجد في مدينة الدوحة مطار 
قطر الدولي ومنشأة الميناء الرئيسي، ويقع فيها أيضًا أهم المدن الصناعية في دولة قطر وهي مدينة راس لفان الصناعية )الواقعة شمال الدوحة( 

ومدينة مسيعيد الصناعية )الواقعة جنوب الدوحة(.

السكان12.3

في يونيو 2022، قدر جهاز التخطيط واإلحصاء إجمالي عدد مواطنين دولة قطر بـ 2.66 مليون. يمثل ذلك زيادة قدرها ٪10.5 عن رقم التعداد 
السكاني لعام 2015 البالغ 2,404,776. وأشار تعداد عام 2015 إلى أن %39.8 من إجمالي عدد السكان يقيمون في العاصمة الدوحة، وأن نسبة 25.2% 

من السكان تقيم في الريان. يشكل المواطنون غير القطريين، وخاصة العمال الوافدين، نسبة كبيرة من السكان في دولة قطر.

اللغة الرسمية لدولة قطر هي اللغة العربية، وتستخدم اللغة اإلنجليزية على نطاق واسع.

الرؤية الوطنية12.4

في أكتوبر 2008، قامت األمانة العامة للتخطيط التنموي للدولة بوضع ونشر الرؤية الوطنية لدولة قطر. تحدد الرؤية الوطنية التوجهات 
المستقبلية العامة واألهداف طويلة المدى لدولة قطر التي توفر اإلطار الذي يمكن من خالله تطوير االستراتيجيات وخطط التنفيذ الوطنية. 

ساعدت الرؤية الوطنية في تعزيز التنسيق بين الوكاالت الحكومية ودمج جهود التخطيط للحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المدني، إلى جانب 
إنشاء األساس لتطوير االستراتيجيات والسياسات المستقبلية لدولة قطر.

الركائز األربعة للرؤية الوطنية هي التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية، والتي تهدف الدولة في سياقها إلى تحقيق التوازن بين: )1( 
التحديث والحفاظ على التقاليد )2( احتياجات الجيل الحالي واحتياجات األجيال القادمة )3( النمو المدار والتوسع العشوائي )4( حجم ونوعية القوى 
العاملة الوافدة )5( النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وإدارة البيئة. يمكن تحقيق أهداف الرؤية الوطنية من خالل تنفيذ مجموعة من الخطط 

على المدي المتوسط. في مارس 2011، تم إطالق أول خطة ست سنوات، والتي يشار إليها باسم استراتيجية التنمية الوطنية )NDS 2011-2016(، وفي 
.)NDS 2018-2022( مارس 2018، تم إطالق استراتيجية التنمية الوطنية الثانية

العالقات الخارجية12.5

قطر دولة عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996. وتماشيًا مع التزامها تجاه منظمة التجارة العالمية، تركز سياسات دولة قطر على 
تحرير االقتصاد والتجارة، وخفض التعريفات الجمركية، وزيادة وتنويع الصادرات. في عام 2001، استضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع 

لمنظمة التجارة العالمية، الذي أطلق الجولة الحالية من المفاوضات التجارية المعروفة باسم أجندة الدوحة للتنمية.

نظرة عامة حول دولة قطر  .12
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قطر أيًضا عضو في العديد من المنظمات الدولية والمتعددة األطراف، من بينها: األمم المتحدة )قطر كانت عضًوا غير دائم في مجلس األمن 
الدولي للفترة 2007-2006، وشغلت منصب رئيس الدورة 66 للجمعية العامة لألمم المتحدة(، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر 

اإلسالمي، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، والوكالة الدولية لضمان االستثمار وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير. كانت دولة قطر أيًضا عضًوا في أوبك حتى يناير 2019.

في 23 ديسمبر / كانون األول 2008، وقع ممثلو 11 دولة منتجة للغاز، بما في ذلك قطر وروسيا وإيران، مذكرة حكومية دولية وميثاًقا إلنشاء 
منتدى الدول المصدرة للغاز رسمًيا، الذي اختار الدوحة مقراً مستقبليًا ألمانته الدائمة. في فبراير 2010، بدأ األمين العام لمنتدى الدول المصدرة 

للغاز مهامه في مدينة الدوحة والتي يقع فيها أيضًا مقر مكتب االتصال التابع للمنتدى، الذي يسهل شؤون المنتدى. غلي جانب االجتماعات 
الوزارية العادية، ُعقدت القمة األولى للغاز في الدوحة في ديسمبر 2011. تشمل أهداف المنتدى تبادل المعلومات حول مجموعة واسعة من 

القضايا مثل التقنيات الجديدة وبرامج االستثمار والعالقات مع الدول المستهلكة للغاز الطبيعي وحماية البيئة.

عضوية مجلس التعاون الخليجي12.6

قطر دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب البحرين والكويت واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. 
في عام 2003، أنشأت دول مجلس التعاون الخليجي اتحاًدا جمركًيا والتي بمقتضاها تطبق دولة قطر تعريفة جمركية موحدة بنسبة %5.0 على 
معظم المنتجات، مع عدد محدود من االستثناءات. في عام 2005، انضمت دولة قطر كجزء من مجلس التعاون الخليجي إلى مبادرة اسطنبول 

للتعاون، وهي مبادرة لمنظمة حلف شمال األطلسي لتعزيز األمن اإلقليمي في الشرق األوسط الكبير.

في نوفمبر 2016، نفذت دول مجلس التعاون الخليجي االتفاقية اإلطارية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة، والتي 
دخلت حيز التنفيذ بالفعل في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ 

في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى خالل السنوات القادمة. سيتم تطبيق ضريبة بنسية %5.0 على سلة واسعة من السلع والخدمات، مع 
استثناءات محتملة تشمل المواد الغذائية األساسية والرعاية الصحية والتعليم. في 3 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء القطري على قانون ضريبة 

القيمة المضافة والئحته التنفيذية والذي من المتوقع أن يعكس أحكام االتفاقية اإلطارية لمجلس التعاون الخليجي. لم يتم نشر قانون ضريبة 
القيمة المضافة القطري والئحته التنفيذية في الجريدة الرسمية حتى اآلن، وبالتالي فإن الالئحة التنفيذية للقانون لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

السياسة االقتصادية12.7

الهدف االقتصادي األساسي لدولة قطر هو خلق مناخ استثماري مزدهر يشجع االستثمار المحلي ويحدد الفرص اإليجابية لالستثمار الخارجي. تبلغ 
الطاقة اإلنتاجية الحالية من الغاز الطبيعي المسال في قطر 77 مليون طن سنوًيا. ومع ذلك، تعمل قطر حالًيا على بناء توسعة للحقل الشمالي 

)"توسعة حقل الشمال"(، تتكون من ستة قاطرات جديدة للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يزيد المشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
بنسبة ٪64 ليصبح 126 مليون طن سنوًيا. سيتم توسيع حقل الشمال على مرحلتين. تتضمن المرحلة األولى، الحقل الشمالي الشرقي، أربعة 

قاطرات انتاج جديدة والتي من المتوقع أن تزيد إنتاج دول قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوًيا إلى 110 مليون طن سنوًيا، مع 
توقع أول انتاج للغاز في عام 2025. أما المرحلة الثانية، الحقل الشمالي الجنوبي، فستضيف قاطرتين انتاج أخريين والتي من المتوقع أن تزيد إنتاج 

الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوًيا، مع توقع أول انتاج للغاز بحلول عام 2027. ستستخدم توسعة حقل الشمال استخداًما مبتكًرا 
الحتجاز الكربون والطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز االستدامة. من المتوقع أن تتضافر التداعيات اإليجابية الناتجة عن زيادة إنتاج 

النفط والغاز مع جهود التنويع واإلصالحات الهيكلية لتعزيز النشاط االقتصادي واإلنفاق في قطاعي التصنيع والخدمات.

على مر العقود اعتمد االقتصاد القطري على إنتاج النفط الخام. ومع ذلك، في أوائل التسعينيات، وضعت الدولة استراتيجية متعددة االتجاهات 
وسريعة المسار لتسريع تسويق احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة لدولة قطر كوسيلة لتنويع االقتصاد مما يؤدي إلى تحديثه في نهاية المطاف. 

تم تنفيذ هذه اإلستراتيجية وفًقا لنهج يعتمد على ثالثة محاور: المحور األول، تطوير انتاج الغاز الطبيعي المسال وتسيل الغاز لتصديره إلى العالم، 
المحور الثاني مد خطوط األنابيب ألسواق التصدير اإلقليمية، أما المحور الثالث يهدف إلى استخدام الغاز إلنتاج البتروكيماويات محليًا واالستهالك 
الصناعي. تماشيًا مع هذه االستراتيجية، قامت دولة قطر بضخ استثمارات كبيرة في كامل سلسلة القيمة لقاطرات انتاج الغاز الطبيعي المسال 

والناقالت ومرافق التخزين واالستقبال، لتصبح رائدة عالمية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

على الرغم من أن دولة قطر تركز على ضمان التنمية المثلى والمستدامة وتسويق قطاع النفط والغاز الذي ال يزال العمود الفقري لالقتصاد 
القطري، فإن أحد الركائز األساسية للسياسة االقتصادية الحالية لدولة قطر هو االلتزام بتنويع االقتصاد الكلي بحيث تتكامل اإليرادات الحكومية 
من قطاع النفط والغاز مع زيادة نسبة اإليرادات الحكومية من األنشطة غير المرتبطة بقطاع النفط والغاز. وفقُا للرؤية الوطنية، تشمل األهداف 

االقتصادية طويلة المدى لدولة قطر تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قطاعها الخاص. ولتحقيق هذه األهداف، قامت الدولة بزيادة إجمالي اإلنفاق إلى 
192.1 مليار ريال قطري )52.8 مليار دوالر أمريكي( للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث تم إنفاق جزء كبير على مشاريع البناء الكبرى 

مثل السكك الحديدية، والتطوير العقاري لمدينة لوسيل، ومطار حمد الدولي والموانئ والطرق والرعاية الصحية والتعليم.

تعمل دولة قطر أيًضا على تعزيز دور القطاع الخاص من خالل إجراء إصالحات تنظيمية تهدف إلى تحسين مناخ األعمال في دولة قطر وخلق 
بيئة تدعم إنشاء الشركات ومنافسة القطاع الخاص واالستثمار األجنبي المباشر، من خالل اتخاذ خطوات مثل تحرير قطاع االتصاالت السلكية 
والالسلكية وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. باإلضافة إلى ذلك، سعت دولة قطر إلى زيادة اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر من خالل تطبيق 

القوانين التي تسمح بمزيد من المشاركة األجنبية في االقتصاد المحلي. على سبيل المثال، أنشأت الحكومة مركز قطر للمال، والذي يمّكن 
الشركات المالية العالمية من العمل في دولة قطر، على الرغم من وجود قيود على مثل هذه المؤسسات المالية التي تتعامل مع عمالء التجزئة.

باإلضافة إلى ذلك، في 13 ديسمبر 2018، أصدرت الحكومة قانون الضريبة على الدخل الجديد ليحل محل القانون السابق رقم 21 لعام 2009. 
بموجب قانون الضريبة على الدخل )الذي ينطبق خارج مركز قطر للمال ويحتفظ بمعظم بنود واألحكام من القانون السابق(، يتم فرض ضريبة 
على الدخل في أي سنة ضريبية بمعدل ضريبة ثابت يبلغ %10.0، باستثناء بعض شركات النفط والغاز حيث سيتم االستمرار في فرض ضرائب 

عليها بالمعدل السابق البالغ %35.0 )ينطبق القانون الجديد اآلن أيًضا على االتفاقيات المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية(. هذا جزء من خطة 
واسعة لتنويع االقتصاد القطري لتقليل االعتماد على قطاع النفط والغاز، والذي يمثل حوالي %37 من إجمالي الناتج المحلي االسمي في عام 2021. 

ومع ذلك، فإن الشركات القطرية المملوكة بنسبة %100 للقطريين ال تدفع ضريبة الدخل.

في ديسمبر 2018، تم سن قانون المكوس ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2019. اعتباًرا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه، ينطبق قانون المكوس على 
التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة )بما في ذلك الكحول( بنسبة %100، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

في فبراير 2019، دخل قانون االستثمار األجنبي حيز التنفيذ، والذي ألغي القيود المفروضة على االستثمار األجنبي مبدئيًا بحيث يسمح باستثمارات 
من غير القطريين في قطاعات كبيرة في االقتصاد القطري. وفقًا لذلك القانون، يمتلك وزير التجارة والصناعة السلطة التقديرية في الموافقة على 

االستثمار من غير القطريين الذي تتجاوز نسبته %49 من رأس مال الشركة. تنص الالئحة التنفيذية المتعلقة بقانون االستثمار األجنبي على أن 
الشروط واإلجراءات تنطبق على المستثمرين األجانب الذي تتجاوز نسبتهم %49 من المساهمة. ومع ذلك، فإن الموافقة على هذا الطلب تقديرية. 

تم منح العديد من البنوك القطرية المدرجة في البورصة القطرية الموافقة على زيادة حدود الملكية األجنبية إلى 100 ٪ في األشهر األخيرة.
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ملحوظات:
)1( تستند أرقام إجمالي الناتج المحلي إلى أحدث البيانات المتاحة من جهاز التخطيط واإلحصاء 

)2( ألغراض حساب الناتج المحلي اإلجمالي، يتم تضمين بعض األنشطة التكرير المرتبطة بشكل عام بصناعة النفط والغاز في قطر في قطاع  
التصنيع كجزء من القطاعات غير قطاع النفط والغاز، مثل إنتاج وتسيل الغاز والبتروكيماويات واألسمدة والصلب واأللمنيوم والحديد وطالء المعادن.

)3( تشمل الخدمات االجتماعية ورسوم الخدمات المصرفية المفروضة والخدمات الحكومية والخدمات المنزلية ورسوم االستيراد.

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172018201920202021

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة

)المبلغ بالمليون ريال قطري، باستثناء النسب المئوية(

199,40534.0260,19839.0229,80335.9152,34329.0240,75236.8قطاع النفط والغاز

القطاعات غير قطاع النفط 
والغاز حسب النشاط:

التمويل وخدمات األعمال 
91,62315.691,75713.793,82114.793,07517.7100,59615.4والتأمين والعقارات

47,1898.054,9728.249,8827.841,5867.957,3238.8التصنيع )2(

79,04013.582,60012.478,17412.275,11214.387,83913.4التشييد

52,8909.055,2038.355,8388.748,8089.353,4978.2التجارة والمطاعم والفنادق

32,0065.535,6205.337,2535.830,9695.936,8285.6النقل والمواصالت

6,7851.25,1800.86,2481.06,0531.26,5171.0الكهرباء والماء

1,2590.21,4570.21,4720.21,7810.31,9510.3الزراعة والثروة السمكية
76,20413.080,35312.087,55913.775,93114.468,33510.5خدمات أخرى )3(

إجمالي القطاعات غير قطاع 
386,99666.0407,14261.0410,24664.1373,31471.0412,88663.2النفط والغاز

586,401100667,339100640,049100525,657100653,638100إجمالي الناتج المحلي االسمي

الناتج المحلي اإلجمالي12.8

بعد أن انخفض الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لدولة قطر بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2019، وبنسبة 18.1 بالمائة في عام 2020، عاد لالرتفاع بنسبة 
24.4 بالمائة في عام 2021، نتيجة للتغيرات في أسعار النفط التي تؤثر على قطاع النفط والغاز. في السنوات السابقة، انخفض الناتج المحلي 

اإلجمالي االسمي السنوي بنسبة %21.6 في عام 2015، وبنسبة %6.2 في عام 2016 وزاد بنسبة %6.2 عام 2017، مما يعكس عموًما اتجاهات أسعار 
السلع األساسية خالل هذه الفترات.

يوضح الجدول التالي بعض المعلومات حول الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لدولة قطر حسب القطاع االقتصادي وبحسب النسبة المئوية 
للمساهمة في إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لكل سنة من السنوات الخمس المنتهية في 31 ديسمبر:

في يونيو 2014، أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في مراجعتها السنوية لتصنيف السوق، رفع تصنيف قطر من "سوق حدودية" إلى 
"سوق ناشئة". يعتبر هذا التصنيف من بين المعايير التي يستخدمها عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين وصناديق األسهم الخاصة لتحديد 
األسواق التي يمكنهم االستثمار فيها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الترقية إلى زيادة االستثمار في األوراق المالية القطرية مع دخول المستثمرين 

المؤسسيين األجانب والمستثمرين السلبيين أو الذين يتتبعون المؤشرات.
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اقتصاد دولة قطر12.9

دولة قطر هي واحدة من أكثر البلدان ازدهاًرا في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 237600 ريال قطري )65200 
دوالر أمريكي( في عام 2021. يأتي القدر األكبر من ثروة دولة قطر من مواردها الهيدروكربونية. وفًقا ألحدث التقارير الصادرة عن شركة بي بي، بلغت 

احتياطيات قطر المؤكدة من النفط الخام والغاز الطبيعي )بما في ذلك المكثفات( ما يقرب من 170 مليار برميل من المكافئ النفطي. تتكون 
احتياطيات الهيدروكربون هذه من احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 871.1 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و25.4 مليار برميل من 

النفط الخام )بما في ذلك المكثفات(. تقع جميع احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي والمكثفات تقريًبا في حقل الشمال، والذي تقدر إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية بأنه جزء من أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم اعتباًرا من يناير 2015. وفًقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية، 

تمتلك دولة قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي بعد إيران وروسيا. ووفًقا لشركة قطر للطاقة، تمتلك دولة قطر أكثر من 100 عام من 
احتياطيات الغاز المؤكدة عند مستويات اإلنتاج الحالية،

في أوائل التسعينيات، وضعت دولة قطر استراتيجية متعددة االتجاهات وسريعة المسار لتسريع تسويق احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة 
للدولة كوسيلة لتنويع االقتصاد مما يؤدي إلى تحديثه في نهاية المطاف. تماشيًا مع هذه االستراتيجية، قامت دولة قطر بضخ استثمارات كبيرة 

في كامل سلسلة القيمة لقاطرات انتاج الغاز الطبيعي المسال والناقالت ومرافق التخزين وإعادة التحويل إلى غاز بعد التصدير للخارج. ٌتعد دولة 
قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم منذ عام 2006. طورت دولة قطر أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال من خالل مشاريع 

الغاز الطبيعي المسال الرائدة التي تقوم بها شركاتها قطر غاز وراس غاز ومن خالل شراكات استراتيجية مع عدد من شركات النفط والغاز الرائدة 
عالميًا، مثل إكسون موبيل وشل وتوتال وكونوكو فيليبس. عالوة على ذلك، تتمتع دولة قطر اآلن بمزايا التكلفة المجدية في قطاع الغاز بسبب 

وفورات الحجم الكبيرة وهيكل التكلفة المنخفضة، نتيجة ضخ االستثمارات في كامل سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال. تتمتع دولة قطر 
أيًضا بموقع جغرافي مركزي جيد للشحن العالمي إلى جميع المناطق الرئيسية المستهلكة للغاز في العالم، وبناًء على االلتزامات التعاقدية، 

من المتوقع أن يتم بيع الغاز الطبيعي المسال القطري على مستوى العالم للعمالء في مناطق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الوسطى والجنوبية 
)المكسيك واألرجنتين( وشمال غرب أوروبا )المملكة المتحدة وبلجيكا( وأوروبا الغربية )إيطاليا وفرنسا وإسبانيا( وجنوب آسيا )الهند( وشرق آسيا 

)الصين وماليزيا وتايالند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان( والشرق األوسط ) اإلمارات العربية المتحدة(. يتم بيع معظم الغاز الطبيعي المسال 
الذي تنتجه مشاريع التنقيب واإلنتاج في قطر بموجب اتفاقيات الشراء أو الدفع طويلة األجل التي توفر اليقين بشأن حجم الشراء.

سيساعد قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة %64 في تمويل المرحلة التالية من التنمية في دولة قطر. ستتطلب هذه الزيادة في 
القدرة اإلنتاجية ضخ استثمارات كبيرة في المنشآت البرية والبحرية بما في ذلك بناء ستة قاطرات جديدة للغاز الطبيعي المسال لمعالجة الغاز. 

من المتوقع أن تؤدي هذه االستثمارات الجديدة إلى حدوث تأثيرات مضاعفة كبيرة على االقتصاد بشكل عام، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، 
ودفع التنمية في الدولة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية.

ركزت دولة قطر أيًضا على تطوير واستغالل قاعدة موارد الغاز الطبيعي لديها بحكمة خارج قطاع صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتنفيذ 
استراتيجية التكرير مدفوعة بالفرص إلضافة قيمة إلى إنتاج النفط والغاز الحالي باإلضافة إلى متطلبات االقتصاد المحلي. من جانبها، طورت 

شركة قطر للطاقة خط أنابيب الغاز للمساهمة في التصدير لألسواق اإلقليمية والبتروكيماويات المحلية واالستهالك الصناعي. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن شركة قطر للطاقة هي المساهم األكبر في عدد من الشركات الصناعية الموجودة بشكل أساسي في مدينة مسيعيد الصناعية، والتي 

تستخدم الغاز الطبيعي كمواد وسيطة و/أو وقود إلنتاج العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل البتروكيماويات واألسمدة والصلب 
والحديد واأللمنيوم وطالء المعادن، سواء لالستهالك المحلي أو للتصدير.

باإلضافة إلى ذلك، استخدمت دولة قطر فوائض ميزانيتها لتنويع االقتصاد من خالل زيادة اإلنفاق على البنية التحتية والبرامج االجتماعية 
والرعاية الصحية والتعليم، مما أدى إلى تحديث االقتصاد القطري. كما أعطي النمو االقتصادي لدولة قطر الفرصة لتنويع اقتصادها من خالل 
االستثمار المحلي والدولي في فئات مختلفة من األصول. في عام 2005، أنشأت الدولة جهاز قطر لالستثمار القتراح وتنفيذ استثمارات محلية 
وخارجية الحتياطيات قطر المالية المتنامية. يهدف جهاز قطر لالستثمار إلى تعزيز اقتصاد الدولة من خالل تنويع فئات األصول عبر مجموعة 

واسعة من المناطق الجغرافية. من خالل جهاز قطر لالستثمار، قامت دولة قطر باالستثمار في األسهم الخاصة والقطاع المصرفي والعقارات 
واألوراق المالية المتداولة واألصول البديلة. واصل جهاز قطر لالستثمار تطوير استراتيجية التنويع االقتصادي في قطر مع المساهمة في التوسع 

االقتصادي الكبير للدولة من خالل محفظته المتنامية من االستثمارات االستراتيجية الدولية والمحلية طويلة األجل. شهدت الميزانية القطرية 
لألعوام 2015 و2016 و2017 عجزا مما أدي إلى تحول الدولة لسد العجز من خالل إصدار السندات، كطريقة لمواصلة استثماراتها في اقتصادها. 

يعكس العجز في الميزانية التزام دولة قطر المستمر بضخ نفقات رأسمالية في مشاريع البنية التحتية الجارية باإلضافة إلى أسعار النفط 
المتحفظة. شهدت ميزانية دولة قطر عام 2019 فائًضا، وعجزاً في ميزانية 2020، ثم تحولت لتحقيق فائض في ميزانية عام 2021. من المتوقع أن 

يشهد فائض الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع لعام 2022 زيادة بشكل كبير على خلفية االنتعاش االقتصادي بعد جائحة كوفيد19- وكأس العالم 
لكرة القدم وارتفاع أسعار النفط.

قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للقطاع المالي في دولة قطر استجابًة لالنكماش االقتصادي العالمي عامي 2009-2008 كإجراء وقائي للحفاظ على 
االستقرار العام للقطاع المصرفي في دولة قطر. في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، بدأ جهاز قطر لالستثمار في ضخ أموال مباشرة في القطاع 

المصرفي التجاري في دولة قطر من خالل خطة لشراء حصص ملكية أسهم تصل إلى %20 في جميع البنوك المحلية المدرجة في بورصة قطر، 
باستثناء بنك قطر الوطني. في يناير 2009، استحوذ جهاز قطر لالستثمار على %5.0 من أسهم مصرف قطر اإلسالمي مقابل 956 مليون ريال 

قطري )263 مليون دوالر أمريكي( وعلى %5.0 من أسهم البنك التجاري بنحو 807 مليون ريال قطري )221.7 مليون دوالر أمريكي( وعلى %5.0 من 
أسهم بنك قطر الدولي اإلسالمي مقابل 464 مليون ريال قطري )127.5 مليون دوالر أمريكي( وعلى %5.0 من أسهم البنك األهلي مقابل 161 مليون 

ريال قطري )44.2 مليون دوالر أمريكي( وعلى %5.0 من أسهم بنك الدوحة مقابل 369 مليون ريال قطري )101.4 مليون دوالر أمريكي(. في فبراير 
2009، استحوذ جهاز قطر لالستثمار على %20.0 من أسهم شركة األولى للتمويل مقابل 257 مليون ريال قطري )70.6 مليون دوالر أمريكي(. وقد 

استندت عمليات ضخ رأس المال هذه إلى سعر سهم البنك المعني كما في 12 أكتوبر 2008. باإلضافة إلى ذلك، وافق مساهمو مصرف الريان على 
زيادة رأس المال إلصدارها إلى جهاز قطر لالستثمار، ووافق مساهمو بنك الخليج على زيادة رأس المال السهمي بنسبة تصل إلى %20.0 ليتم 
إصدارها إلى جهاز قطر لالستثمار. نفذ جهاز قطر لالستثمار إجراءات لالستحواذ على %5.0 إضافية من حصة في رأس مال البنوك القطرية بما 

يتفق مع الخطة المذكورة أعاله لشراء حصص ملكية تصل إلى %20.0 في البنوك التجارية المحلية. في أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010، اشترى 
جهاز قطر لالستثمار ما يقرب من 2.7 مليار ريال قطري )741.7 مليون دوالر أمريكي( من األسهم في البنوك المحلية، وهو ما يمثل حزمة الدعم 

الرابعة التي تقدمها الحكومة بما يتماشى مع خطة 2008/2009 المشار إليها أعاله. في ديسمبر 2009، استحوذ جهاز قطر لالستثمار على أسهم 
البنك التجاري بمبلغ 807 مليون ريال قطري )221.7 مليون دوالر أمريكي(، مما أدى إلى زيادة حصته إلى 9.1%.

باإلضافة إلى ذلك، في 9 مارس 2009، أعلنت الحكومة القطرية أنها ستقوم بشراء جزء من المحافظ االستثمارية لسبعة من البنوك المحلية 
التسعة المدرجة في بورصة قطر من أجل زيادة دعم القطاع المصرفي. في 22 مارس 2009، تم االنتهاء من هذه المشتريات بسعر شراء إجمالي 

يقارب 6.5 مليار ريال قطري )1.8 مليار دوالر أمريكي( تم دفعها من خالل مجموعة من السندات النقدية والسندات الحكومية المحلية. وكان سعر 
الشراء هذا مساوًيا لصافي القيمة الدفترية لمحافظ االستثمار هذه كما هو مسجل في سجالت كل بنك في 28 فبراير 2009.

في محاولة لزيادة السيولة وتشجيع اإلقراض، عرضت الحكومة في أوائل يونيو 2009 شراء جزء من المحافظ العقارية واستثمارات تسعة بنوك 
تجارية محلية بسعر بيع يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه المحافظ واالستثمارات مع سقف إجمالي يبلغ 15.5 مليار ريال قطري )4.3 مليار دوالر 

أمريكي(.

جري انهاء خالف دبلوماسي سابق بين قطر وبعض دول المنطقة في إعالن العال الذي تم التوقيع عليه خالل القمة 41 لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية في أوائل يناير 2021. ونتيجة لذلك، يمكن بدأ عودة السفر والتجارة اإلقليمية وتدفق االستثمار إلى طبيعته، مما يؤدي إلى تحسين 

ظروف األعمال في جميع أنحاء المنطقة.
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تعد شركة قطر للطاقة، المملوكة بالكامل للدولة والتي تمثل المصدر الرئيسي إليرادات الدولة، مسؤولة عن جميع مراحل صناعة النفط والغاز 
في دولة قطر. تغطي األنشطة الرئيسية لشركة قطر للطاقة والشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة االستكشاف والحفر واإلنتاج والتخزين 
والنقل وتسويق وبيع النفط الخام والمكثفات وخطوط األنابيب والغاز والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات وتسيل الغاز والصلب واألسمدة 

وغيرها من المنتجات والخدمات. تقوم شركة قطر للطاقة بعملياتها وأنشطتها في مختلف المواقع البرية والبحرية، في حين يتم إجراء بعض 
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز والمشاريع الجديدة بموجب اتفاقيات مشاركة اإلنتاج مع شركات النفط والغاز العالمية. تعتمد استراتيجية تكرير 
النفط لشركة قطر للطاقة على الفرص المتاحة إلضافة قيمة إلى إنتاج النفط والغاز الحالي باإلضافة إلى متطلبات االقتصاد المحلي. شركة قطر 

للطاقة هي أيًضا المساهم األكبر في عدد من الشركات الصناعية الموجودة بشكل أساسي في مدينة مسيعيد الصناعية، والتي تستخدم الغاز 
الطبيعي كمواد وسيطة و / أو وقود إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة متنوعة، مثل البتروكيماويات واألسمدة والصلب، سواء لالستهالك المحلي 

أو التصدير.

على الرغم من أن األنشطة المتعلقة بالنفط تمثل حالًيا جزًءا كبيًرا من إيرادات شركة قطر للطاقة وصافي التدفقات النقدية لها، إال أن الدولة 
تتوقع أن مساهمة اإليرادات غير النفطية في التدفق النقدي الصافي لشركة قطر للطاقة ستزداد باطراد. تأتي غالبية ايرادات الدولة من النفط 

والغاز من بيع الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في عام 2011 نتيجة الستثمارها في تسويق احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في قطر. ومع 
ذلك، ال تزال مبيعات النفط الخام والمنتجات المكررة كبيرة. تقوم دولة قطر حالًيا ببناء توسعة حقل الشمال، الذي يتكون من ستة قاطرات جديدة 
للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة %64 ليصبح 126 مليون طن سنوًيا. سيتم توسيع حقل الشمال 

على مرحلتين. تتضمن المرحلة األولى، الحقل الشمالي الشرقي، أربعة قاطرات انتاج جديدة والتي من المتوقع أن تزيد إنتاج قطر من الغاز 
الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوًيا إلى 110 مليون طن سنوًيا، مع توقع أول انتاج للغاز في عام 2025. أما المرحلة الثانية، الحقل الشمالي 

الجنوبي، فستضيف قاطرتين انتاج آخرين وهي من المتوقع أن تزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوًيا، مع توقع أول انتاج 
للغاز بحلول عام 2027. 

تتمثل استراتيجية شركة قطر للطاقة في االستمرار في المساهمة في تنويع االقتصاد القطري وأصول الدولة من خالل االستفادة من خبرة 
شركة قطر للطاقة إلى جانب ثروة النفط والغاز الهائلة التي تمتلكها الدولة، لتوليد عوائد طويلة األجل من االستثمار في صناعة النفط والغاز 

الدولية. تماشيًا مع هذه االستراتيجية، استثمرت شركة قطر للطاقة خارج دولة قطر في صناعة النفط والغاز في األسواق الخارجية واستكشفت 
وقّيمت العديد من فرص االستثمار واالستحواذ التي من شأنها تحسين عمليات شركة قطر للطاقة باإلضافة إلى تعظيم قيمة موارد النفط 

والغاز في دولة قطر، بما في ذلك التوسع في أنشطة التكرير في قطاع الغاز الطبيعي، بحيث يكون للدولة مشاركة وملكية أكبر في كامل سلسلة 
قيمة الغاز الطبيعي المسال.

القطاعات غير قطاع النفط والغاز) ب(

في السنوات األخيرة، استثمرت دولة قطر بشكل كبير في تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها التاريخي الكبير على عائدات النفط والغاز. في الوقت 
الحالي، تساهم القطاعات غير قطاع النفط والغاز في دولة قطر بشكل كبير في االقتصاد الكلي للدولة، حيث يساهم بنسبة 63.2 % من إجمالي 
الناتج المحلي االسمي في عام 2021، مقابل %40.4 في عام 2005. في السنوات القادمة، من المتوقع أن تستمر القيمة المطلقة للقطاعات غير 

قطاع النفط والغاز في النمو جنبًا إلى جنب مع االقتصاد الكلي لدولة قطر. في السنوات األخيرة، تأرجحت نسبة المساهمة النسبية للقطاعات غير 
قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي االسمي مقارنة بقطاع النفط والغاز بسبب تقلب أسعار السلع األساسية. قدمت قطاعات التمويل 

وخدمات األعمال والتأمين والعقارات كأحد القطاعات غير قطاع النفط والغاز أكبر مساهمة في إجمالي الناتج المحلي االسمي في عام 2021، كما 
كان الحال منذ عام 2006.

قطاع النفط والغاز) أ(

يوضح الجدول التالي إجمالي االحتياطيات المؤكدة لدولة قطر من النفط الخام والغاز الطبيعي ومكثفات الحقول، اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020 
)أحدث البيانات الشاملة المتاحة اعتباًرا من 30 يونيو 2022(.

ملحوظات:

)1(   يشمل احتياطيات غاز حقل الشمال.

)2(    تم تحويل األحجام المؤكدة من الغاز الطبيعي إلى براميل من المكافئ النفطي على أساس السعرات الحرارية وفًقا لمعامل تحويل قدره مليار قدم 
مكعب من الغاز )باستثناء المكثفات( إلى 0.178 مليون برميل من المكافئ النفطي.

المصدر: المراجعة اإلحصائية للطاقة العالمية لعام 2021 الصادر عن شركة بي بي، قطر للطاقة 

كما في 31 ديسمبر

201820192020

مثبتمؤكدمثبتمؤكدمثبتمؤكد
الغاز الطبيعي )ال يشملذلك المكثفات( 

843.41,776.208311,763.80818.61,756.10)بتريليونات األقدام المكعبة( )1(

21.473.921.874.221.874.2النفط الخام والمكثفات )بمليارات البراميل(

إجمالي براميل المكافئ النفطي )بمليارات 
172390170388168387البراميل( )2(
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يوضح الجدول التالي المساهمة االسمية والنسبة المئوية للقطاعات غير قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي االسمي لدولة قطر من 
عام 2017 إلى عام 2021.

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

20172018201920202021

%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة%القيمة

)المبالغ بالمليون ريال قطري باستثناء النسب المئوية(

 القطاعات غير قطاع 
386,99666.0407,14261.0410,24664.1373,31471.0412,88663.2النفط والغاز

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء 

المالية العامة لدولة قطر12.10

معلومات عامة)أ( 

شهدت دولة قطر نمًوا كبيًرا في اإليرادات وفوائض كبيرة في الميزانية من عام 2000 حتى عام 2014، مدفوًعا بشكل أساسي بالتطور السريع 
لقطاع النفط والغاز.  وقد شهدت دولة قطر انخفاًضا في اإليرادات وعجًزا في الميزانية في عام 2017، نتيجة النخفاض أسعار النفط السائدة في 
ذلك الوقت، ولكن شهدت الميزانية القطرية فائضًا في عامي 2018 و2019. وبلغت اإليرادات الحكومية 207.9 مليار ريال قطري )57.2 مليار دوالر 

أمريكي( في نهاية عام 2018 و214.7 مليار ريال قطري )59.0 مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام 2019. بحلول 31 ديسمبر 2019، كان هناك فائض 
إجمالي قدره 6.3 مليار ريال قطري )1.7 مليار دوالر أمريكي( أو %1.0 من الناتج المحلي اإلجمالي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقد بلغ العجز 

10.4 مليار ريال قطري )3.1 مليار دوالر أمريكي(، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بينما شهد عام 2021 فائضًا قدره 1.6 مليار ريال قطري )0.4 
مليار دوالر أمريكي(.

تتمثل المصادر الرئيسية إليرادات الحكومة في الميزانية في اإليرادات المتعلقة بالنفط والغاز الناتجة عن أنشطة شركة قطر للطاقة. في عام 
2022 )وهي أحدث فترة يتوفر لها توزيع لميزانية العام بأكمله(، بلغت هذه النسبة %79 من إجمالي اإليرادات، مقابل %76 في العام السابق. تتم 
صياغة ميزانية الحكومة باستخدام تقدير متحفظ لسعر برميل النفط للسنة المالية ذات الصلة: 65 دوالًرا أمريكًيا للميزانية لكل من السنوات 

المالية المنتهية في 31 مارس 2014 و 2015 ؛ 65 دوالًرا أمريكًيا لميزانية فترة التسعة أشهر المالية المختصرة المنتهية في 31 ديسمبر 2015؛ 48 
دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛ 45 دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛ 45 
دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ 55 دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ 55 

دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛ و 40 دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و 
55 دوالًرا أمريكًيا لميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تتلقى وزارة المالية العائدات وإيرادات الضرائب على مبيعات تصدير النفط 
الخام والمنتجات المكررة ومنتجات الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة من شركة قطر للطاقة وشركائها في المشاريع 

المشتركة. باإلضافة إلى إيصاالت بيع الصادرات، تتلقى الحكومة جزًءا كبيًرا من صافي دخل شركة قطر للطاقة على شكل تحويالت متنوعة. 
تمتلك الحكومة مصادر إيرادات أخرى بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب على عمليات الشركات المملوكة ألجانب ورسوم مقابل خدمات 

معينة تقدمها الحكومة.

تتمثل البنود الرئيسية لإلنفاق الحكومي في تطوير البنية التحتية لدولة قطر، وأجور ورواتب موظفي الحكومة، ومدفوعات أصل الدين وفوائد الدين 
فيما يتعلق بالمديونية الحكومية )الداخلية والخارجية(. وتشمل البنود األخرى لإلنفاق الحكومي توفير الخدمات االجتماعية مثل الرعاية الصحية 

والتعليم والمعاشات التقاعدية لموظفي الحكومة السابقين، وكذلك المرافق، مثل خدمات المياه والكهرباء والهواتف. في السنوات األخيرة، 
زادت الحكومة من إجمالي النفقات بشكل كبير حيث استثمرت الحكومة في تطوير البنية التحتية المادية لدولة قطر لتلبية احتياجات سكانها 

المتزايدين وتطوير قطر لتصبح مركز تجاري ومصدر رائد للغاز الطبيعي المسال. يتسم نمو النفقات بالنمو التدريجي على أساس سنوي بمعدل 
نمو سنوي مركب نسبته %10.2 بين السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2001 والسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2004 ونمو أكثر أهمية 

على أساس سنوي بمعدل نمو سنوي مركب نسبته %33.5 بين السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2004 والسنة المالية المنتهية في 31 مارس 
2008، حيث انتقلت مشاريع البنية التحتية األكبر في قطر من مرحلة التخطيط إلى مرحلتي التطوير والبناء. بينما ارتفع اإلنفاق القطري بمعدل 

نمو سنوي مركب %6.3 من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2008 إلى 31 ديسمبر 2021، حيث ارتفع إجمالي النفقات إلى 192.1 مليار ريال 
قطري )52.8 مليار دوالر أمريكي( من 86.2 مليار ريال قطري )23.7 مليار دوالر أمريكي( في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2008.

سياسات وعمليات الميزانية) ب(

تلعب الموازنة العامة للدولة دوًرا محورًيا في االقتصاد القطري وهي أداة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية للحكومة. تعتبر السياسة 
المالية جوهر السياسة االقتصادية العامة للدولة، والتي تهدف إلى االستفادة الكاملة من الموارد االقتصادية لدولة قطر لرفع مستوى المعيشة 
في قطر وتحقيق التنمية المستدامة من خالل التعاون بين القطاعين العام والخاص. تعتبر الحكومة اإلنفاق الحكومي محفًزا رئيسًيا للنشاط 

االقتصادي، وبالتالي عاماًل مساعًدا للنمو االقتصادي لدولة قطر.

حتى 31 مارس 2015، عملت الحكومة في إطار سنة مالية تبدأ في 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس. من 1 يناير 2016، تغيرت الحكومة إلى ميزانية 
السنة التقويمية )1 يناير إلى 31 ديسمبر(. لذلك، عملت الحكومة بموجب فترة مالية مختصرة مدتها تسعة أشهر من 1 أبريل 2015 إلى 31 ديسمبر 
2015، وأصدرت ميزانيات لسنوات تقويمية كاملة منذ ذلك الحين. في كل عام، تشرف دائرة الموازنة في وزارة المالية على إعداد الموازنات الوزارية 

وميزانية الوكاالت للسنة المالية التالية. بعد موافقة وزير المالية، يتم تقديم الميزانية الموحدة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها )عادة بحلول 
1 ديسمبر قبل السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير(. ترفع ميزانية المشاريع الرأسمالية إلى مجلس الشورى لمناقشتها، ويرفع مجلس الشورى 

توصياته إلى مجلس الوزراء إلقرارها. بعد ذلك، ترفع الميزانية إلى األمير العتمادها، وفي حال الموافقة عليها يصدر مرسوم بتنفيذها.

إلى جانب إصدار الميزانية، تنشر وزارة المالية تعميما بشأن إعداد ميزانية الدولة. ينص التعميم على أن السياسة المالية للدولة تركز على تحقيق 
أعلى قيمة ممكنة للنقود لموارد ميزانية الدولة، وضمان تخصيص الموارد بشكل مناسب لتمكين تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب، بما في 

ذلك مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين الكفاءة وتوفير التكاليف فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وتحفيز النشاط االقتصادي 
للقطاع الخاص لزيادة النمو وتوسيع فرص العمل للمواطنين القطريين.
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172018201920202021

ألف ريال قطري

اإليرادات

132,988173,129169,986134,100156,300عائدات النفط والغاز واالستثمار

30,28434,78644,76337,89537,400تحويالت متنوعة

163,272207,915214,749171,186193,700اجمالي االيرادات

النفقات

53,12155,68861,43957,99758,700الرواتب واألجور

60,15255,46762,66757,92560,900النفقات الجارية

3,9133,8404,0933,5103,500رأس المال الثانوي

86,07977,84080,22063,02269,000المشاريع الكبرى

203,265192,835208,419182,454192,100إجمالي النفقات

1,600)10,400(15,0806,330)39,993(إجمالي )عجز( / فائض

المصدر: وزارة المالية ومصرف قطر المركزي نقاًل عن وزارة المالية

يوضح الجدول التالي اإليرادات الفعلية والنفقات والفائض اإلجمالي للحكومة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و2018 و2019 و2020 و2021.

مديونية دولة قطر) ج(

بلغ إجمالي المديونية المستحقة على الحكومة القطرية في 31 ديسمبر 2019 ما قيمته 398.5 مليار ريال قطري )109.5 مليار دوالر أمريكي(، مع 
مديونية داخلية بلغت 173.3 مليار ريال قطري )47.6 مليار دوالر أمريكي(، ومديونية خارجية 225.2 مليار ريال قطري )61.9 مليار دوالر أمريكي( 

وشكل إجمالي المديونية في 31 ديسمبر 2019 ما نسبته ٪62.3. من إجمالي الناتج المحلي االسمي لدولة قطر في عام 2019. وفي عام 2020، ظلت 
المديونية الخارجية ثابتة نسبًيا عند 228.9 مليار ريال قطري )62.8 مليار دوالر أمريكي(.

أنشأ مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 17 لسنة 2008 )بصيغته المعدلة( لجنة السياسة المالية للدولة والتي تضم في عضويتها كبار المسؤولين 
الحكوميين، حيث تضم وزير المالية رئيسًا، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبًا للرئيس، وممثلين عن جهاز قطر لالستثمار وشركة قطر 

للطاقة. في إطار واليتها، تقدم لجنة السياسة المالية للدولة )أ( إرشادات لجميع الكيانات المرتبطة بالحكومة والتي تسعى للوصول إلى أسواق 
رأس المال الدولية و )ب( تنسق توفير القروض من قبل مصدري الديون القطريين من أجل زيادة السيولة وتحسين تكاليف االقتراض للمقترضين 

القطريين.

لم تتخلف دولة قطر عن سداد أي أصل قرض أو قسط أو فائدة على أي من مديونيتها الداخلية أو الخارجية. في يونيو 2017 تم تخفيض التصنيف 
االئتماني طويل األجل لدولة قطر ليصبح AA-  ووضعها على "قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية" مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للتطورات 

السياسية في قطر. في أغسطس 2017، أزالت ستاندرد آند بورز قطر من " قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية"، مشيرة إلى أن "هذا يعكس 
توقعاتنا بأن السلطات ستستمر بنشاط في إدارة تأثير المقاطعة مع الحفاظ على نقاط قوة التصنيف األساسية لدولة قطر، بما في ذلك المالية 

 .Aa3 العامة القوية". وبالمثل، في مايو 2017 تم تخفيض تصنيف السندات القطرية بالعملة األجنبية والمحلية من قبل وكالة موديز ليصبح
في يوليو 2017، ثبتت وكالة موديز التصنيف االئتماني لقطر عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية. في يونيو 2018، رفعت وكالة فيتش توقعات 
التصنيف السيادي لقطر إلى "مستقر" من "سلبي"، مستشهدة "باستقرار قطاع األعمال بسبب ضخ السيولة في القطاع العام، وتقلص العجز 
المالي الحكومي". وأتبع ذلك، رفع وكالة فيتش لنظرتها المستقبلية لجميع البنوك القطرية إلى "مستقرة" في يوليو 2018، مما يعكس وجهة 

نظر فيتش بأن قطر نجحت في إدارة آثار الخالف الدبلوماسي مع بعض جيرانها. في يوليو وديسمبر 2018، اتخذت وكالة موديز وستاندرد آند بورز 
إجراًء مماثاًل، حيث رفعت توقعات تصنيفات الُمصِدرين طويلة األجل إلى "مستقرة" من "سلبية"، مشيرة إلى أن ذلك "دليل على المرونة الواسعة 

لمقاييس االئتمان في قطر" وقدرة قطر على "التخفيف بشكل فعال من اآلثار االقتصادية والمالية للمقاطعة "باعتبارها المحرك الرئيسي 
للتصنيف. في يناير 2021، تم حل الخالف الدبلوماسي بعد توقيع جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية "التضامن واالستقرار" خالل 
القمة الواحدة واألربعين لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية. منذ ذلك الحين، تحسنت العالقات والتعاون بين قطر 

وجيرانها بشكل كبير.

النظام النقدي والمالي لدولة قطر) د(

إن مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر لألسواق المالية هي الهيئات التنظيمية الثالث المكلفة بالتنظيم واإلشراف 
على النظام النقدي والمصرفي والمالي وأسواق رأس المال في دولة قطر. أصدرت الحكومة قانون مصرف قطر المركزي الذي يهدف إلى تطوير 

إطار التنظيم المالي في قطر وتوسيع نطاق التنظيم ليشمل المجاالت التي تتطلب تنظيًما مالًيا جديًدا ومعزًزا. كما أنه يضع األساس لزيادة 
التعاون بين الهيئات التنظيمية في دولة قطر. يخول قانون مصرف قطر المركزي المصرف بالعديد من األمور ليكون بمثابة السلطة العليا 
المختصة بصياغة سياسات التنظيم واإلشراف على جميع الخدمات واألسواق المالية في قطر، بما في ذلك قطاع التأمين الذي كان يخضع 

للتنظيم من قبل وزارة التجارة والصناعة.
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المصدر: مصرف قطر المركزي

يضطلع مصرف قطر المركزي بمهمة صياغة وتنفيذ السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، وهو مكلف باإلشراف على النظام المصرفي 
والمؤسسات المالية غير المصرفية )بما في ذلك شركات التأمين(. تشمل أهداف مصرف قطر المركزي الحفاظ على استقرار الريال وحرية تحويله 

إلى العمالت األخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار النظام المالي والمصرفي في قطر. كما يعمل مصرف قطر المركزي بصفته 
السلطة اإلشرافية والمنظمة األساسية للبنوك التجارية في دولة قطر، ويصدر التراخيص والموافقات لشركات الخدمات المصرفية والمالية 

العاملة في دولة قطر. هيئة تنظيم مركز قطر للمال هي هيئة قانونية مستقلة تابعة لمركز قطر للمال تعمل على اصدار التراخيص واإلشراف 
على األعمال المصرفية والمالية والمتعلقة بالتأمين والتي تقدم خدمات مالية واستشارية داخل أو من مركز قطر للمال. هيئة قطر لألسواق 
المالية هي السلطة التنظيمية المستقلة ألسواق رأس المال في قطر التي تنظم وتشرف على بورصة قطر إلى جانب صناعة األوراق المالية 

واألنشطة المرتبطة بها.

مصرف قطر المركزي12.11

تأسس مصرف قطر المركزي كمؤسسة مستقلة في عام 1993 ويعمل بالتنسيق مع وزارة المالية، التي تمتلك حالًيا واحًدا من خمسة مقاعد في 
مجلس اإلدارة. يتولى مصرف قطر المركزي مهمة الحفاظ على االستقرار النقدي والمالي. يشير االستقرار النقدي إلى استقرار األسعار والعملة، 

بينما يشير االستقرار المالي بشكل أساسي إلى اإلشراف على القطاع المالي ودعمه وتطويره. يدير مصرف قطر المركزي مجلس إدارة يرأسه 
محافظ المصرف. يضم مجلس اإلدارة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وثالثة أعضاء آخرين على األقل، من بينهم ممثل عن وزارة المالية 

وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. يوضح الرسم البياني أدناه الهيكل التنظيمي لمصرف قطر المركزي.

مجلس اإلدارة

 قسم االستقرار 
المالي واإلحصاء

 قسم إدارة 
المخاطر

 مركز قطر 
 للمعلومات 

االئتمانية

قسم الشؤون 
القانونية

وحدة الخدمات 
المصرفية للعمالء

قسم الشؤون المالية 
واإلدارية

قسم البحوث 
والسياسات النقدية

قسم اإلشراف 
والرقابة قسم اإلستثمار

 قسم الدين 
العام والشؤون 

 المصرفية 
واإلصدار

 قسم نظم 
 المدفوعات 
 والتسويات 
المصرفية

 المكتب 
التنفيذي

المراقب العام

المحافظ ورئيس 
مجلس اإلدارة

 قسم االستقرار 
المالي واإلحصاء



99

مركز قطر للمال12.12

مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته الحكومة في عام 2005 بهدف جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات متعددة 
الجنسيات إلى الدوحة من أجل تنمية وتطوير سوق الخدمات المالية في المنطقة. يختلف مركز قطر للمال عن المراكز المالية األخرى في 

المنطقة، كونه بيئة مالية وتجارية داخلية.

يتألف مركز قطر للمال من أربع هيئات رئيسية هي: مركز قطر للمال، وهيئة مركز قطر للمال، والمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، 
ومحكمة مركز قطر للمال. تحدد هيئة مركز قطر للمال االستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال، بينما تنظم هيئة مركز قطر للمال وترخص 
وتشرف وتنظم األعمال المصرفية واألوراق المالية والتأمين واألعمال المالية األخرى التي تتم داخل أو من مركز قطر للمال، عند الضرورة. كما 

تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتسجيل واإلشراف على المديرين والمسؤولين المعينين اآلخرين في األعمال المرخصة من قبلها. تم 
تصميم النهج التنظيمي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال بشكل وثيق على غرار نهج هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. تختص المحكمة 
المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بالنظر في النزاعات الناشئة داخل مركز قطر للمال، وتنظر محكمة مركز قطر للمال في االستئنافات ضد 

قرارات هيئة مركز قطر للمال. تعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ومحكمة مركز قطر للمال 
هيئات قانونية مستقلة تقدم تقاريرها إلى مجلس الوزراء.

تنقسم الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى فئتين: الشركات التي تقدم خدمات مالية، وهي أنشطة خاضعة للتنظيم، والشركات 
التي تعمل في أنشطة غير خاضعة للتنظيم.

السياسة النقدية12.13

في الوقت الحالي، يقوم مصرف قطر المركزي بصياغة السياسة النقدية لدولة قطر بهدف، من بين أمور أخرى، تنظيم أسعار الفائدة، والحفاظ على 
استقرار الريال القطري، والسيطرة على التضخم. انظر القسم 13   "قطاع الخدمات المصرفية في قطر وأنظمته" تحت القسم الفرعي بعنوان 

"أسعار الفائدة" و "التضخم". يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية كما يعمل باستقاللية بعيداً عن التدخل السياسي في إدارته 
للسياسة النقدية.

الهيئة العامة للضرائب لدولة قطر12.14

أنشأت دولة قطر الهيئة العامة للضرائب، وهي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ جميع القوانين الضريبية وتحسين االمتثال الضريبي في الدولة. تم 
إنشاء الهيئة العامة للضرائب ككيان منفصل، تعمل تحت إشراف وزارة المالية، ويتماشى إنشائها مع خطط دولة قطر لتقليل اعتماد الدولة على 

موارد النفط والغاز.

القانون المنشئ للهيئة العامة للضرائب يخولها بتنفيذ جميع القوانين الضريبية، ووضع جميع اللوائح واإلجراءات والتعليمات ذات الصلة، وكذلك 
المسؤولية عن تنفيذها، ومراجعة وتقييم نماذج اإلقرار الضريبي وتحصيل الضرائب من الكيانات الخاضعة. كما يفوض القانون الهيئة العامة 

للضرائب بتمثيل دولة قطر في المنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة وفي المؤتمرات والفعاليات الدولية وتوقيع اتفاقيات ضريبية مع الدول 
األخرى لتشجيع التعاون االقتصادي واالستثمارات المشتركة.
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مصرف قطر المركزي13.1

يشرف مصرف قطر المركزي، بصفته جهة إشراف، على أنشطة البنوك التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية في قطر )بما في ذلك شركات 
التأمين( وذلك بهدف تقليل المخاطر المصرفية والمالية في القطاع المالي القطري. كما يجري مصرف قطر المركزي عمليات تفتيش منتظمة 
للبنوك التجارية فضاًل عن مراجعة التقارير والبيانات اإللزامية األخرى المقدمة من البنوك التجارية، بما في ذلك تقارير االمتثال الشهرية الخاصة 

بكفاية رأس المال.

ذ مصرف قطر المركزي اللوائح المتعلقة بالقروض المتعثرة، ومخاطر االئتمان الكبيرة، والمخاطر الخاصة بالدولة، وسوق المال وحسابات  نفَّ
الصرف األجنبي، والمعدالت االئتمانية، واألصول الثابتة الستخدام البنوك، ومتطلبات االحتياطي، واستثمارات البنوك. وبالتالي يتمتع مصرف قطر 

المركزي بصالحية فرض عقوبات في حالة عدم امتثال البنوك لهذه اللوائح. ويطالب مصرف قطر المركزي البنوك التجارية بأن تحافظ على حد 
أدنى لمتطلبات االحتياطي عند 4.50 بالمائة ومتطلبات كفاية رأس المال بنسبة 15.0 بالمائة. )بما في ذلك المحافظة على احتياطي رأس المال ، 

وصندوق المؤسسة المالية المهمة من الناحية النظامية، ورسوم رأس المال الخاص بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال البالغة 2.0 بالمائة.( بما 
يتماشى مع مستوى "الرسملة السليمة" في معايير بازل 3 وفوق الحد األدنى المقترح للمبادئ التوجيهية وهو 10.0 بالمائة )باستثناء المحافظة 

على احتياطي رأس المال(. كما يطالب مصرف قطر المركزي كل بنك تجاري باالحتفاظ برصيد احتياطي للمخاطر ال تقل نسبته عن 2.5 بالمائة 
من إجمالي مبلغ التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة من البنك وفروعه على النحو المقرر في نهاية كل عام. وُتستبعد بعض المخصصات 

واالئتمان المقدم إلى وزارة المالية فضاًل عن االئتمان المضمون بضمانات نقدية من حساب المبلغ اإلجمالي للتسهيالت االئتمانية المباشرة 
وذلك بهدف تحديد الحد األدنى لرصيد احتياطي المخاطر. وال يجوز ألي بنك استخدام أي جزء من مبلغ احتياطي المخاطر الخاص به دون الحصول 

على موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. كما يتعين على البنوك التجارية أن تطالب المراجعين المستقلين المعتمدين من مصرف قطر 
المركزي مراجعة حساباتها السنوية والحصول على موافقة مسبقة بتعيين اإلدارة العليا من مصرف قطر المركزي.

أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم AR / 2/2014 في يناير 2014 لكافة البنوك التجارية في قطر مع إصدار تعليمات بشأن تنفيذ متطلبات 
بازل 3 الخاصة بمصرف قطر المركزي. ويبلغ الحد األدنى لمتطلبات كفاية رأس المال التي اقترحها مصرف قطر المركزي بموجب اتفاقية بازل 
3 حالًيا 12.5 بالمائة )بما في ذلك المحافظة على احتياطي رأس المال بنسبة 2.5 بالمائة( وفضاًل عن ذلك، فإن البنوك التي تم تحديدها على أنها 

بنوك تابعة للمؤسسة المالية المهمة من الناحية النظامية تخضع لمخزون احتياطي إضافي، على النحو الذي يحدده مصرف قطر المركزي لكل 
مؤسسة مالية مهمة تم تحديده. وتبلغ نسبة االحتياطي في المؤسسة المالية المهمة المعمول به في البنك 0.5 بالمائة. وكجزء من إطار عملية 

التقييم الداخلي لكفاية رأس المال )الركيزة الثانية(، قدم مصرف قطر المركزي الحد األدنى لرسوم رأس المال الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية 
رأس المال بنسبة 2.0 بالمائة، والتي تشكل جزًءا من الحد األدنى لمتطلبات رأس المال باإلضافة إلى متطلبات الحد األدنى لرأس المال بالركيزة 

األولى. واعتباًرا من 1 يناير 2018، تعين على البنوك التجارية في قطر أيًضا الحفاظ على حد أدنى من غطاء السيولة بنسبة 100٪.

يفرض مصرف قطر المركزي أيًضا حدوًدا معينة للمخاطر وضوابط ائتمانية على البنوك التجارية بما ال يزيد عن 20.0 بالمائة من رأس مال أي 
بنك واحتياطاته ويمكن أن تمتد إلى عميل واحد في شكل تسهيالت ائتمانية وال تزيد عن 25.0 بالمائة من رأس مال أي بنك تجاري واحتياطاته وقد 

تمتد لعميل واحد في شكل تسهيالت ائتمانية أو استثمارية )بدون موافقة استثنائية محددة(. ومن ثمَّ ال يجوز ألي عميل اقتراض أكثر من 3.0 
مليار ريال قطري )824.1 مليون دوالر أمريكي( إجمااًل من البنوك التجارية القطرية دون الحصول على موافقة محددة من مصرف قطر المركزي. 

وال يمكن أن تتجاوز التسهيالت االئتمانية الممنوحة لكبير مساهمين واحد في أي بنك ما نسبته 10.0 بالمائة من رأس مال هذا البنك واحتياطاته 
)بدون موافقة استثنائية محددة(. وال تتجاوز التسهيالت االئتمانية الممنوحة لدولة واحدة في شكل قروض للعمالء أو للحكومة ما نسبته 20.0 

إلى 150.0 بالمائة من رأس مال البنك واحتياطاته حسب فئة الدولة. وال يتجاوز الحد األقصى للتمويل العقاري الذي يمكن منحه لكافة العمالء ما 
نسبته ٪150.0 من رأس مال البنك واحتياطاته في أبريل 2011، وقدم مصرف قطر المركزي حدوًدا أقصى للقروض االستهالكية الفردية المضمونة 

مقابل الرواتب. وال ُيسمح للمواطنين القطريين اقتراض أكثر من مليوني ريال قطري )549،450 دوالًرا أمريكًيا( بفترة سداد أقصاها ست سنوات. 
وال ُيسمح للمغتربين باقتراض أكثر من 0.4 مليون ريال قطري )109.890 دوالًرا أمريكًيا( مع فترة سداد أقصاها أربع سنوات. وفيما يتعلق 

بالتمويل العقاري المتاح لألفراد مقابل رواتبهم، ال يتجاوز إجمالي التمويل العقاري 70.0 بالمائة من قيمة العقار المرهون. وفيما يتعلق بالتمويل 
المقدم ألنواع أخرى من المقترضين، ال يتجاوز التمويل 60.0 بالمائة من قيمة العقار المرهون. ففي عام 2010، بدأ مصرف قطر المركزي أيًضا 

عملية إنشاء مركز قطر للمعلومات االئتمانية بهدف جمع معلومات االئتمان االستهالكي وإتاحتها للبنوك التجارية. وبدأ مركز قطر للمعلومات 
االئتمانية عملياته في مارس 2011.

في المادة الرابعة من تقرير دولة قطر المنشور في يونيو 2022، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن "الهيئات المعنية استجابت بسرعة وحزم ألزمة 
فيروس كورونا المستجد. حيث ساعدت تدابير االحتواء االستباقية والرعاية الصحية المتقدمة والتطعيم السريع وحزمة الدعم الشاملة على 

تقليل اآلثار الصحية واالقتصادية للوباء. وكانت هناك حالة قوية من االنتعاش االقتصادي، مدعومة بانتعاش الطلب المحلي وأسعار المحروقات 
السائلة المواتية فضاًل عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي إلى ما نسبته 3.4 

بالمائة في عام 2022، مدفوعا بنمو غير نفطي )قدره 4.1 بالمائة(. وكانت توقعات النمو على المدى المتوسط مدعومة بمشروع توسيع حقل الغاز 
الطبيعي المسال. وارتفع معدل التضخم العام إلى ما نسبته 2.3 بالمائة )متوسط الفترة( في عام 2021، مدفوًعا باالنتعاش القوي في الطلب 

المحلي، وخاصة على الخدمات، فضاًل عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. ومع استمرار هذه التوجهات، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى ما نسبته 
3.5 بالمائة في عام 2022، قبل أن ينخفض على المدى المتوسط. وقد ساعد ارتفاع أسعار المحروقات السائلة على تعزيز أوضاع الحسابات المالية 
والجارية من أدنى مستوياتها في عام 2020، مما أدى إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 0.3 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي وفائض في الحساب 

الجاري بنسبة 14.7 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2021. ومن المتوقع أن يزداد فائض الحسابات المالية والجارية في عام 2022 إلى 
ما نسبته 5.4 بالمائة و20 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي. وسيدعم مشروع التوسعة الخاص بالغاز الطبيعي المسال األرصدة 

المالية والخارجية على المدى المتوسط ".

وشرع مصرف قطر المركزي في تنفيذ اختبار الشدة أحادي العامل لمحافظ البنوك التجارية في قطر عام 2010. ويغطي االختبار مجاالت واسعة 
من مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي ومخاطر سوق األسهم. وتوضح نتائج اختبارات الجهد 

هذه التأثير المحتمل للظروف المالية المعاكسة على معدل كفاية رأس المال للبنك أو العائد على األصول. وأشارت اختبارات الشدة على البنوك 
التجارية، على أساس إجمالي، والتي أجراها مصرف قطر المركزي بناًء على بيانات شهر مارس 2010، إلى أن ال معدل كفاية رأس المال وال عائدات 

أصول البنوك التجارية في قطر تعرضا إلى التراجع بشكل كبير.

خلص صندوق النقد الدولي في تقريره عن دولة قطر بموجب المادة الرابعة، والذي ُنشر في يونيو 2022، إلى أن "البنوك ال تزال تتمتع برؤوس أموال 
وسيولة جيدة، لكن المخاطر المالية ارتفعت. وبنهاية عام 2021، ارتفعت نسبة الشق األول من رأس المال إلى 18 بالمائة، في حين ارتفعت نسبة 

القروض المتعثرة إلى 2.4 بالمائة، على الرغم من عدم خضوع القروض الُمجمدة إلعادة التصنيف. وبنهاية عام 2021، زاد اعتماد القطاع المصرفي 
على التمويل األجنبي إلى 39 بالمائة من إجمالي المطلوبات )110 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي( ولكن مع وجود تدابير احترازية، فقد انخفض 

هذا االعتماد مؤخًرا ".

ُيصدر مصرف قطر المركزي أيًضا العملة المحلية وُيجري عمليات المقاصة والتسويات البنكية. ويدير قسم االستثمار في مصرف قطر المركزي 
استثمارات االحتياطيات المالية لمصرف قطر المركزي التي تكون بشكل أساسي في شكل أوراق مالية ُتصدرها الحكومات األخرى أو تضمنها 

بآجال استحقاق تصل إلى عشر سنوات. وُتحفظ هذه االستثمارات عند مستوى يساوي 100.0 بالمائة على األقل من الرياالت التي يصدرها مصرف 
قطر المركزي في أي وقت.

قطاع الخدمات المصرفية في قطر وأنظمته  .13
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أسعار الفائدة13.2

قبل عام 2000، فرض مصرف قطر المركزي سقوًفا معينة على معدالت الفائدة على االئتمان والودائع التي تقدمها البنوك التجارية. وأزال مصرف 
قطر المركزي هذه القيود بهدف زيادة تحرير القطاع المالي. ومع ذلك، قدم مصرف قطر المركزي سقًفا لمعدالت الفائدة التي يمكن تحميلها على 

القروض الشخصية بنسبة 1.5 بالمائة أعلى من سعر اإلقراض القياسي في أبريل 2011 ونسبة 1.0 بالمائة شهريا لبطاقات االئتمان. وبخالف ذلك، 
يخلو النظام المصرفي في قطر من أي شكل من أشكال سقوف أسعار الفائدة.

يستخدم مصرف قطر المركزي ثالثة أسعار فائدة مختلفة: سعر اإلقراض وسعر اإليداع وسعر إعادة الشراء العكسي حيث يستخدم معدل 
اإلقراض لتسهيالت اإلقراض التي يمكن للبنوك التجارية من خاللها الحصول على السيولة من مصرف قطر المركزي. كما ُيستخدم سعر اإليداع 

لتسهيالت اإليداع التي يمكن للبنوك التجارية من خاللها إيداع الودائع لدى مصرف قطر المركزي. وقد يتم تحويل كل من هذه التسهيالت إلى اليوم 
التالي، عند تنفيذ المعامالت إلكترونًيا. ويعتبر سعر إعادة الشراء العكسي هو سعر فائدة محدد مسبًقا يحدده مصرف قطر المركزي بخصوص 

معامالت إعادة الشراء العكسي المبرمة بين مصرف قطر المركزي والبنوك التجارية. ويستخدم مصرف قطر المركزي سعر العائد للسيولة 
الطارئة الليلية لإلقراض لليلة واحدة للبنوك التجارية.

كان مصرف قطر المركزي يتتبع عن كثب أسعار الفائدة لبنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي قبل يوليو 2007، حيث أن الريال القطري مرتبط 
بالدوالر األمريكي. ومع ذلك، لم يعتبر مصرف قطر المركزي أنه من الضروري خفض أسعار الفائدة بنفس القدر، أو بالسرعة نفسها، مثل بنك 

االحتياطي الفيدرالي األمريكي في المناسبات العديدة الماضية التي قام فيها األخير بتخفيض أسعار الفائدة. ومنذ ديسمبر 2016، شرع مصرف 
قطر المركزي مرة أخرى في تتبع أسعار الفائدة لبنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي عن كثب. وفي تاريخ نشرة اإلصدار هذه، كان معدل اإليداع من 

مصرف قطر المركزي 5 بالمائة وسعر اإلقراض 5.5 بالمائة.

العملة13.3

تم تثبيت الريال القطري مقابل الدوالر األمريكي بمعدل 3.64 ريال قطري لكل دوالر أمريكي منذ عام 1980. ويهدف مصرف قطر المركزي للحفاظ 
على استقرار الريال مقابل الدوالر األمريكي. وحيث أن الريال القطري مرتبًطا بالدوالر األمريكي، يتقلب سعر صرف الريال مقابل العمالت الرئيسية 

األخرى تماشًيا مع تحركات سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل هذه العمالت. ومن ثمًّ يقّيم تقرير المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي 
في يونيو 2022 "عملية الربط بالدوالر ليظل ركيزة نقدية ذات مصداقية، يتم دعمها بشكل أكبر من خالل االندماج المالي واإلصالحات المعززة 

للتنافسية.

التضخم13.4

انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2019 وبنسبة 2.6 بالمائة في عام 2020. وفي عام 2021، 
ارتفع التضخم بنسبة 5.5 بالمائة.

يوضح الجدول التالي مؤشر أسعار المستهلك ومتوسط النسبة المئوية للتغير السنوي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021، 
فضاًل عن الحصة التي يمثلها كل عنصر في المؤشر العام باستخدام المجموعة الجديدة، والتي تستند إلى أسعار سنة 2018 باستخدام سلة مؤلفة 

من 12 سلعة وخدمة:

202120202019االهميات النسبيةمجموعات السلع والخدمات

10,00098.896.599.1مؤشر أسعار المستهلك لالستهالك المنزلي 

1,345102.9100.2100.0أغذية ومشروبات

28246.0244.4227.0  تبغ

55892.094.599.0المالبس واألحذية

2,11788.092.797.0اإلسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

788104.1101.0100.8األثاث والمعدات المنزلية وصيانة منازل دورية

265101.3101.8100.2الصحة

1,459108.598.699.4المواصالت

52393.090.992.3االتصاالت

1,11384.778.593.4خدمات الترفيه والثقافة

578110.5107.3105.5التعليم 

661107.2103.9100.6مطاعم وفنادق

565106.8104.1102.6سلع وخدمات متنوعة
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ضريبة القيمة المضافة13.5

حسب تاريخ نشرة اإلصدار هذه، ال تفرض قطر ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع والخدمات. ومع ذلك، في نوفمبر 2016، نفذت دول مجلس 
التعاون الخليجي االتفاقية اإلطارية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة، المبرمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية والبحرين ومن المتوقع أن تدخل حيز النفاذ في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى خالل السنوات القادمة. 

وتفرض االتفاقية اإلطارية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن ضريبة القيمة المضافة ضريبة واحدة بمعدل 5.0 بالمائة على سلة واسعة من 
السلع والخدمات. وبتاريخ 3 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء على قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية، والتي من المتوقع أن تعكس 
أحكام االتفاقية اإلطارية لدول مجلس التعاون الخليجي. ولم ُينشر قانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية في الجريدة الرسمية حتى 

اآلن، وبالتالي فهو لم يدخل حيز النفاذ بعد. ومن المعلوم أنه سُتطبق ضريبة القيمة المضافة في السنوات القادمة.

قد يؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطر على البنك سلًبا بالقدر الذي ال يستطيع فيه استرداد ضريبة القيمة المضافة الُمدخلة.

الضرائب المقتطعة13.6

بتاريخ 11 ديسمبر 2019، نشرت قطر الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الجديدة المتعلقة بقانون الضريبة على الدخل. حيث تلغي 
الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الجديدة الالئحة التنفيذية السابقة، وتسري اعتباًرا من 12 ديسمبر 2019.

تماشيًا مع قرار قطر في نوفمبر 2017 باالنضمام إلى اإلطار الشامل لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومواءمة القواعد الضريبية في قطر مع 
اإلجماع العالمي الناشئ حول قواعد الضرائب الدولية المشتركة، تتضمن لوائح ضريبة الدخل أحكاًما بشأن قضايا مثل المنشأة الدائمة، والتعريف، 
ومتطلبات التوثيق الخاصة بتسعير التحويل. وقد تغيرت العديد من قواعد الضرائب المحلية. أما التغييرات الرئيسية التي أدخلها قانون الضريبة 

على الدخل ولوائح ضريبة الدخل فهي كالتالي:

عمليات الدمج واالندماج.  •
قواعد االستقطاع الضريبي وعملية االسترداد.  •

قواعد ترحيل الخسائر وخصم الديون المعدومة.  •
ضريبة أرباح رأس المال، بما في ذلك الموعد النهائي لتقديم اإلقرارات الضريبية على أرباح رأس المال.  •

شروط إعفاء المساهمين القطريين والكيانات القطرية المملوكة كلًيا أو جزئًيا.  •
اإلجراءات اإلدارية، بما في ذلك التسجيل وتمديد عملية اإليداع والتغييرات في الفترات المحاسبية.  •

المقر الرئيسي وبدالت نفقات الترفيه.  •
بدالت التبرعات الخيرية، بما في ذلك الزكاة.  •

ضعف الرسملة وقيود خصم الفائدة األخرى.  •
الضرائب المدفوعة نيابة عن غير المقيمين.  •

خصم المخصصات، بما في ذلك مخصصات نهاية الخدمة واإلجازة.  •
فئات األصول الثابتة ومعدالت االستهالك المتسارعة.  •

العموالت المدفوعة للوكالء المحليين.  •
الحدود المالية لتقديم اإلقرار الضريبي.  •

عمليات اإلفصاح والمرفقات باإلقرارات الضريبية.  •
إجراء عمليات التدقيق والتقييم الضريبي.  •

عمليات االعتراض واالستئناف.  •
إجراءات اإلخطار بالعقود والعقوبات المرتبطة بها.  •

قواعد منع التهرب الضريبي.  •
عمليات اإلفصاح الخاصة باألطراف المعنية ومتطلبات توثيق سعر التحويل.  •

طرق التواصل مع الهيئة العامة للضرائب، بما في ذلك من خالل الوسائل الرقمية.   •
تعليمات بخصوص البوابة اإللكترونية الجديدة )ضريبة(.  •

إمداد النقد13.7

ازداد امداد النقد في قطر بشكل مطرد منذ عام 2006، ويرجع ذلك في المقام األول إلى الزيادات المطردة في اإلنفاق الحكومي والتوسع في ائتمان 
القطاع الخاص، الذي زاد أكثر من خمسة أضعاف خالل الفترة من 2007 إلى 2022. وقد حدث التوسع في ائتمان القطاع الخاص على الرغم من 

تطبيق الحكومة لنسبة االئتمان وزيادة متطلبات االحتياطي المخصصة لتعديل هذا التوسع االئتماني.

واعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، ارتفع مقياس امداد النقود بمعناه الضّيق والذي يشمل العملة المملوكة للجمهور والودائع المقومة بالريال للقطاع 
الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إلى )148.3 مليار ريال قطري )40.7 مليار دوالر أمريكي( بنسبة 1.2 بالمائة اعتباًرا من 31 ديسمبر 

2020. واعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، انخفضت العملة المتداولة إلى 13.7 مليار ريال قطري )3.5 مليار دوالر أمريكي( من 13.8 مليار ريال قطري 
)3.8 مليار دوالر أمريكي( اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020. واعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 135.6 مليار ريال قطري )37.2 

مليار دوالر أمريكي( من 132.7 مليار )36.4 مليار دوالر أمريكي( اعتباًرا من 31 ديسمبر 2020. واعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، ارتفع مقياس امداد 
النقد بمفهومه الواسع والذي يشمل امداد النقد بمعناه الضّيق زائد المدخرات والودائع ألجل بالريال والودائع بالعمالت األجنبية للقطاع الخاص 
والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية إلى 608.5 مليار ريال قطري )167.1 مليار دوالر أمريكي(، بزيادة قدرها ٪1.4. واعتباًرا من 31 ديسمبر 2020 

انخفضت الودائع ألجل إلى )282.4 مليار ريال قطري )77.6 مليار دوالر أمريكي(( واعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، انخفضت بنسبة 1.9 بالمائة اعتباًرا من 
31 ديسمبر 2020. وارتفعت الودائع بالعمالت األجنبية بنسبة ٪7.4. من 165.5 مليار ريال قطري )45.4 مليار دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 2020 

إلى 177.7 مليار ريال قطري )48.8 مليار دوالر أمريكي( كما في 31 ديسمبر 2021. كما ارتفع إجمالي المال القريب الذي تمثله الودائع ألجل والودائع 
بالعمالت األجنبية إلى 460.2 مليار ريال قطري )126.4 مليار دوالر أمريكي( اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، بنسبة 1.4 بالمائة بزيادة من 31 ديسمبر 

.2020
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السيولة13.8

ُيصدر مصرف قطر المركزي، نيابة عن الحكومة، السندات والصكوك وأذون الخزانة الستيعاب السيولة المحلية وتطوير منحنى العائد للسندات 
المحلية المقومة بالريال. كما أصدر مصرف قطر المركزي عدًدا من السندات المحلية منذ عام 1999. تظهر البيانات الخاصة بمصرف قطر 

المركزي أن الحكومة تمتلك إجمالي 129.4 مليار ريال قطري )35.5 مليار دوالر أمريكي( من السندات المحلية والصكوك وأذونات الخزانة 
المستحقة حتى 1 سبتمبر 2022. وبتاريخ 1 سبتمبر 2022، تضمن اإلصدار المحلي للحكومة ما يلي: أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية شهرًيا، 

مع 3.0 مليار ريال قطري )0.8 مليار دوالر أمريكي(؛ صكوك 51.6 مليار ريال قطري )14.21 مليار دوالر أمريكي(؛ 74.8 مليار ريال قطري )20.5 مليار 
دوالر أمريكي( في شكل سندات حكومية طويلة األجل. وفي 30 يونيو 2022، أصدرت الحكومة 319.6 مليار ريال قطري )87.8 مليار دوالر أمريكي( من 

السندات طويلة األجل بالعمالت األجنبية، وفًقا لموقع لبلومبرج.

النظام المصرفي13.9

البنوك التجارية )خارج مركز قطر للمال() أ(

تتألف البنوك التجارية في قطر في الغالب من أربعة بنوك تقليدية مملوكة محلًيا، وأربعة بنوك إسالمية تعمل وفًقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية 
)بما في ذلك حظر فرض الفائدة على القروض(.

مع استبعاد بنك قطر للتنمية المتخصص المملوك للدولة والذي يمثل أقل من واحد بالمائة من السوق، وتعتبر البنوك المحلية التقليدية في 
قطر هي بنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك األهلي. وشكلت البنوك التقليدية ما نسبته 73.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع 
المصرفي كما في 30 يونيو 2022 )المصدر: البيانات المالية السنوية لكافة البنوك المدرجة من بورصة قطر والبيانات المالية للنصف األول من عام 

.)2022

البنوك اإلسالمية في قطر هي بنك قطر اإلسالمي وبنك قطر الدولي اإلسالمي ومصرف الريان والبنك. وبلغت حصة المصارف اإلسالمية ما 
نسبته 26.8 بالمائة من حصة السوق من إجمالي األصول كما في 30 يونيو 2022. )المصدر: البيانات المالية السنوية لكافة البنوك المدرجة من 

بورصة قطر والبيانات المالية للنصف األول من عام 2022(

أما البنوك األجنبية السبعة الموجودة في قطر هي البنك العربي، بنك صادرات إيران، بي إن بي باريبا، بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط، وبنك 
المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، ويونايتد بنك ليمتد، في حين يمثل بنًكا متخصًصا مملوًكا للدولة، )بنك قطر للتنمية(، جزًءا صغيًرا من إجمالي 

القطاع المصرفي.

البنوك التجارية هي المؤسسات المالية األساسية في قطر، التي تتلقى الودائع وتقدم الخدمات االئتمانية واالستثمارية، باإلضافة إلى خدمات 
الصرف األجنبي والمقاصة. في حين أن الودائع التي تتم في البنوك التجارية القطرية غير مؤمنة حيث ال يوجد نظام تأمين على الودائع في قطر.

كان هناك في اآلونة األخيرة بعض عمليات الدمج في القطاع المصرفي القطري. ففي أبريل 2019، أكمل البنك الدولي وبنك قطر الدولي عملية 
الدمج. وعندما دخلت عملية دمج األعمال حيز النفاذ، تم حل بنك قطر الدولي. واحتفظ البنك المندمج بالتسجيالت والتراخيص القانونية للبنك 

واستمر في كونه كياًنا متوافًقا مع الشريعة اإلسالمية. وفضاًل عن ذلك، اندمج بنك الخليج التجاري ومصرف الريان مع مصرف الريان في عام 2021 
وظلَّ هو الكيان القائم.

تم رفع تصنيف أالئتماني الطويل األجل لدولة قطر الى AA من AA- من تاريخ نوفمبر 2022 مع االشارة الى تحسن في الوضع المالي للحكومة. 
"لقد انخفض مستوى تكلفة الفائدة على الديون في عوائد دولة قطر، ونقدر ان يبقى المستوى منخفض كون دولة قطر بصدد تسديد الديون 

المستحقة"، كما اصدرت الوكالة في بيانها. وبالمثل أشارة موديز في نوفمبر 2022 ان تصنيق Aa3 لسندات دولة قطر في العمالت االجنية 
والوطنية تم تصنيفه بااليجابي من قبل الوكالة. . وأكدت موديز على عدد من نقاط القوة االئتمانية المضمنة في ملف االئتمان القطري. بما في 
ذلك المركز الكبير لألصول الصافية لحكومة قطر، ومستويات عالية بشكل استثنائي من الدخل الفردي، واحتياطيات كبيرة من الوقود السائل، 

وانخفاض نسبي في المالية العامة وأسعار النفط الخارجية. وتستمر هذه العوامل في توفير قدرة كبيرة لقطر على استيعاب الصدمات. يطالب 
مصرف قطر المركزي البنوك التجارية بالحفاظ على حد أدنى إجمالي قدره 12.5 بالمائة من قيمة معدل النمو السنوي المركب. )بما في ذلك 

احتياطي حفظ رأس المال ولكن باستثناء رسوم رأس المال الخاصة بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( وفًقا لمتطلبات بازل 3 الخاصة 
بمصرف قطر المركزي. وفي يناير 2014، أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم AR/2/2014 يتضمن متطلبات جديدة وفًقا لتوصيات بازل 3. 

ويعرض الجدول التالي نظرة عامة على عرض النقد ويحدد مؤشرات سيولة معينة لدولة قطر في 31 ديسمبر في كل عام من السنوات 2017 إلى 
2021 بالريال القطري )في الماليين(:

ودائع الطلبالعملة المتداولةنهاية الفترة
عرض النقد

 )عرض النقد 
بمعناه الضّيق(

ودائع بالعمالت الودائع الزمنية
المال القريباألجنبية

عرض النقد
)عرض النقد 

بمفهومها الواسع(

201711,590.3111,497.4123,087.7259,691.2220,553.2480,244.4603,332.1

201811,243.9107,832.0119,075.9245,367.8199,564.3444,932.1564,008.0

201911,599.5113,103.2124,702.8295,406.6157,894.2453,300.8578,003.5

202013,791.1132,668.0146,459.1287,924.0165,504.0453,428.0599,887.1

202112,708.1135,611.3148,319.4282,466.2177,714.7460,180.9608,500.3
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وفي السنوات الماضية، التزمت البنوك التجارية بمتطلبات كفاية رأس المال لمصرف قطر المركزي، وفي نهاية عام 2021، كان متوسط نسبة رأس 
المال في القطاع 19.2 بالمائة. مقابل ما نسبته 18.8 بالمائة في عام 2020، 18.6 بالمائة في 2019 و18.0 بالمائة في عام 2018. في نهاية عام 2021، بلغ 

متوسط المستوى األول من معدل النمو السنوي المركب لكافة البنوك 18.0 بالمائة مقابل ما نسبته 17.6 بالمائة. وفي عام 2020، 17.5 بالمائة في 
2019 و17.0 بالمائة في عام 2018 ونتيجة لتحديات الظروف االقتصادية، في مايو 2009، عدل مصرف قطر المركزي طريقته في حساب معدل كفاية 
رأس المال. راجع "عوامل المخاطر -قد يخضع البنك لمتطلبات أو معايير رأس المال المتزايدة بسبب المتطلبات الحكومية أو التنظيمية الجديدة 

والتغييرات في المستويات المتصورة للرسملة الكافية". وتلتزم البنوك التجارية في قطر حالًيا باتفاقية بازل 3، الركيزة األولى، واعتباًرا من يناير 
2014، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات لكافة البنوك التجارية في قطر باالمتثال لمتطلبات بازل 3 الخاصة بمصرف قطر المركزي.

قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للقطاع المالي في قطر استجابًة لالنكماش االقتصادي العالمي 2009-2008 كإجراء وقائي للحفاظ على االستقرار 
العام للقطاع المصرفي في قطر. وفي أواخر 2008 ومطلع 2009، شرع جهاز قطر لالستثمار في ضخ رأس مال مباشر في قطاع البنوك التجارية 
في قطر من خالل خطة لشراء حصص ملكية تصل إلى ما نسبته 20.0 بالمائة في كافة البنوك المحلية المدرجة في بورصة قطر، باستثناء بنك 

قطر الوطني. وفي يناير 2009، استحوذ جهاز قطر لالستثمار على ما نسبته 5.0 بالمائة من أسهم مصرف قطر اإلسالمي مقابل 956 مليون ريال 
قطري )263 مليون دوالر أمريكي( بنسبة 5.0 بالمائة من أسهم البنك التجاري بنحو 807 مليون ريال قطري )221.7 مليون دوالر أمريكي( بنسبة 5.0 
بالمائة من أسهم بنك قطر الدولي اإلسالمي مقابل 464 مليون ريال قطري )127.5 مليون دوالر أمريكي( بنسبة 5.0 بالمائة من أسهم البنك األهلي 

مقابل 161 مليون ريال قطري )44.2 مليون دوالر أمريكي( وبنسبة 5.0 بالمائة من أسهم بنك الدوحة مقابل 369 مليون ريال قطري )101.4 مليون 
دوالر أمريكي(. وفي فبراير 2009، استحوذ جهاز قطر لالستثمار على 20.0 بالمائة من أسهم شركة األولى للتمويل مقابل 257 مليون ريال قطري 

)70.6 مليون دوالر أمريكي(. وقد استندت عمليات ضخ رأس المال هذه إلى السعر الخاص بسهم المؤسسة المعنية كما في 12 أكتوبر 2008. 
وفضاًل عن ذلك، وافق مساهمو مصرف الريان على زيادة رأس المال لتصدر جهاز قطر لالستثمار، كما وافق مساهمو بنك الخليج التجاري على 
زيادة رأس المال بنسبة تصل إلى 20.0 بالمائة لتصدر لجهاز قطر لالستثمار. وقد نفذ جهاز قطر لالستثمار إجراءات لالستحواذ على 5.0 بالمائة 

إضافية كحصة في رأس مال البنوك القطرية بما يتفق مع الخطة المذكورة أعاله لشراء حصص ملكية تصل إلى 20.0 بالمائة في البنوك التجارية 
المحلية. وفي أواخر عام 2009 وأوائل عام 2010، اشترى جهاز قطر لالستثمار ما يقرب من 2.7 مليار ريال قطري )741.7 مليون دوالر أمريكي( من 
األسهم في البنوك المحلية، وهو ما يمثل حزمة الدعم الرابعة التي تقدمها الحكومة تماشًيا مع خطة سنة 2008/2009 المشار إليها أعاله. وفي 
ديسمبر 2009، استحوذ جهاز قطر لالستثمار على أسهم البنك التجاري بمبلغ 807 مليون ريال قطري )221.7 مليون دوالر أمريكي(، مما أدى إلى 

زيادة حصته إلى 9.1 بالمائة.

باإلضافة إلى ذلك، في 9 مارس 2009، أعلنت الحكومة أنه بهدف زيادة دعم القطاع المصرفي في قطر، ستشتري الحكومة جزء من المحافظ 
االستثمارية لسبعة من البنوك المحلية التسعة المدرجة في بورصة قطر. حيث تم االنتهاء من هذه المشتريات في 22 مارس 2009 بسعر شراء 

إجمالي يقارب 6.5 مليار ريال قطري )1.8 مليار دوالر أمريكي( دفعتها من خالل مزيج من السندات النقدية والسندات الحكومية المحلية. وكان سعر 
الشراء هذا مساوًيا لصافي القيمة الدفترية لمحافظ االستثمار المقيدة في سجالت كل بنك بتاريخ 28 فبراير 2009.

ومحاولة منها لزيادة السيولة وتشجيع اإلقراض، عرضت الحكومة في أوائل يونيو 2009 شراء جزء من المحافظ العقارية واستثمارات تسعة بنوك 
تجارية محلية بسعر بيع يعادل صافي القيمة الدفترية لهذه المحافظ واالستثمارات. وفي ظل وجود سقف إجمالي يبلغ 15.5 مليار ريال قطري 

)4.3 مليار دوالر أمريكي(.

وقد نما حجم االئتمان المقدم من البنوك التجارية للقطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12.6 بالمائة من 479 مليار ريال قطري )131.6 
مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام 2017 إلى 766.8 مليار ريال قطري )210.7 مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام 2021. وقد بلغ االئتمان االستهالكي 

ما نسبته ٪20.9. من إجمالي ائتمان القطاع الخاص الممنوح من البنوك التجارية في 31 ديسمبر 2021، بينما بلغ االئتمان الممنوح للقطاعات 
األخرى على النحو التالي: العقارات 20.7 بالمائة، التجارة العامة 49.5 بالمائة؛ الخدمات 28.4 بالمائة؛ وقطاعات أخرى 1.2 بالمائة من إجمالي ائتمان 

القطاع الخاص. وارتفع حجم االئتمان االستهالكي بنسبة 9.0 بالمائة في ديسمبر 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وزاد االئتمان الممنوح لقطاع 
العقارات بنسبة 5.4 بالمائة، وزاد ائتمان التجارة العامة بنسبة 11.1 بالمائة وزاد االئتمان المقدم لقطاع الخدمات بنسبة 15.8 بالمائة.

وانخفض مستوى القروض "المتعثرة" لكافة البنوك التجارية إلى 2.2 بالمائة من رأس المال في عام 2019 بعد أن كان 3.0 بالمائة في عام 2018، 
كما ارتفع إلى 2.3 بالمائة في عام 2020، وارتفع في عام 2021 إلى 2.6 بالمائة بموجب لوائح مصرف قطر المركزي. تعّرف القروض المتعثرة، بموجب 

أنظمة مصرف قطر المركزي، على أنها القروض التي تستوفي إحدى الشروط التالية لمدة ثالثة أشهر على األقل: )1( ال يستطيع المقترض سداد 
أقساط القرض وفات موعد استحقاق القرض )2( فات موعد استحقاق التسهيالت االئتمانية األخرى لذلك المقترض )3( لم ُتجدد حدود االئتمان 

الحالية الممنوحة لذلك المقترض لتسهيالته االئتمانية األخرى )رابعا( يتجاوز المقترض حد االئتمان المتفق عليه بنسبة 10.0 بالمائة أو أكثر 
بدون إذن مسبق. وتصنف البنوك التجارية في قطر القروض المتعثرة إلى ثالث مجموعات: دون المستوى القياسي، والمشكوك في تحصيلها، 

والمتعثرة. والقروض دون المستوى هي تلك التي لم يتم أداؤها لمدة ثالثة أشهر أو أكثر، والقروض المشكوك في تحصيلها هي تلك التي لم يتم 
أداؤها لمدة ستة أشهر أو أكثر، والقروض المتعثرة هي تلك التي لم يتم أداؤها لمدة تسعة أشهر أو أكثر.
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يلخص الجدول التالي معدل الفائدة على القروض ونسبة القروض المتعثرة إلى رأس المال للنظام المصرفي كما في 31 ديسمبر في كل من 
السنوات 2018 إلى 2021.

يوضح الجدول التالي توزيع التسهيالت االئتمانية للبنوك التجارية كما في 31 ديسمبر في كل من السنوات من 2017 إلى 2021:

زاد إجمالي ودائع البنوك التجارية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 4.3 بالمائة من 823.0 مليار ريال قطري )226.1 مليار دوالر أمريكي( في نهاية 
عام 2017 إلى 974.1 مليار ريال قطري )267.6 مليار دوالر أمريكي( في نهاية عام 2021 وكما في 31 ديسمبر 2021، شكلت الودائع ما نسبته 53.3٪ 

من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية. ونمت ودائع القطاع الخاص بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.2 بالمائة من عام 2017 إلى عام 2021، مقارنة 
بانخفاض قدره 2.2 بالمائة لودائع القطاع العام. وكما في 31 ديسمبر 2021، شكلت الودائع تحت الطلب 18.9 بالمائة من إجمالي الودائع والودائع 

ألجل واالدخار بنسبة 52.2 بالمائة )النسبة المتبقية 28.9 بالمائة هي ودائع غير المقيمين وغير مصنفة حسب مدتها(. وفي 31 ديسمبر 2021، 
كان ما مجموعه 49.6 بالمائة من الودائع هي ودائع بالعملة المحلية و21.6 بالمائة عمالت أجنبية )النسبة المتبقية 28.8 بالمائة هي ودائع غير 

المقيمين وغير مصنفة وفًقا لعملتهم(.

2018201920202021

10.19.99.69.3رأس المال / إجمالي األصول 

17.017.517.618.0رأس المال من المستوى األول / األصول المرجحة بالمخاطر 

18.018.618.819.2نسبة كفاية رأس المال 

3.02.22.32.6القروض المتعثرة صافية من المخصصات / رأس المال

20172018201920202021

)باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري()باأللف ريال قطري(

175,578.3151,916.6133,790.4136,797.5142,257.8حكومية

146,198.5148,299.1170,020.5196,988.9218,664.8مؤسسة حكومية

19,784.718,459.013,673.619,085.218,729.8المؤسسات شبه الحكومية

341,561.5318,674.7317,484.4352,871.7379,652.4إجمالي قروض القطاع العام

      

64,535.583,985.4132,093.3146,861.3379,652.4التجارة العامة

186,076.8185,923.9181,884.5190,385.4202,943.3عقارات ومقاولون

123,372.9127,232.5137,225.9146,999.7160,280.0استهالك

105,009.4144,083.0195,504.3216,166.823,945.1أخرى

478,994.6541,224.8646,707.9700,413.2766,820.8إجمالي قروض القطاع الخاص

820,556.1859,899.5964,192.31,053,284.91,146,473.2إجمالي القروض المحلية

90,482.180,531.774,893.775,424.869,969.3قروض خارج قطر

911,038.2940,431.21,039,086.01,128,709.71,216,442.5إجمالي القروض
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يوضح الجدول التالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك التجارية القطرية كما في 31 ديسمبر من كل عام من 2017 إلى 2021:

ازداد إجمالي أصول البنوك التجارية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.6 بالمائة من 2017 إلى 2021. ويعد االئتمان المحلي أكبر عنصر في إجمالي 
األصول حيث زاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.7 بالمائة من عام 2017 إلى عام 2021. وامتد هذا النمو االئتماني المتأصل إلى القطاعين العام 

والخاص وكان مدفوًعا بالنمو االقتصادي السريع وزيادة االستهالك الخاص والمخصصات الكبيرة في اإلنفاق الحكومي لمشاريع التنمية الكبرى. 
وفضاًل عن ذلك، زادت االستثمارات المحلية للبنوك التجارية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8 بالمائة من نهاية عام 2017 إلى نهاية عام 2021. في 
حين زادت االستثمارات المحلية بنسبة 15.4 بالمائة في 12 شهًرا حتى 31 ديسمبر 2021 إلى 239.4 مليار ريال قطري )65.8 مليار دوالر أمريكي(. وفي 

المقابل، ارتفعت حصتها من إجمالي األصول مما نسبته 12.3 بالمائة في نهاية عام 2020 إلى ما نسبته 13.1 بالمائة في نهاية عام 2021.

كما في 31 ديسمبر

20172018201920202021
)بمليون ريال قطري(

القطاع العام:

حسب المدة والعملة:

141,334.4112,585.4179,621.5168,765.1164,503.4بالريال القطري

30,569.423,807.423,346.727,380.831,094.1ودائع تحت الطلب

110,765.088,778.0156,274.8141,384.3133,409.2ودائع ألجل

174,063.5169,420.593,458.694,524.1124,172.1بالعمالت األجنبية

9,707.312,219.612,589.414,807.018,612.8ودائع تحت الطلب

164,356.2157,200.980,869.279,717.1105,559.4ودائع ألجل

حسب القطاع:

94,167.688,502.374,523.374,254.897,648.3الحكومة

188,805.3163,246.6166,790.7156,018.0151,648.7المؤسسات الحكومية

32,425.030,257.031,766.133,016.439,378.5المؤسسات شبه الحكومية

315,397.9282,005.9273,080.0263,289.2288,675.5إجمالي ودائع القطاع العام

القطاع الخاص:

حسب المدة والعملة:

278,802.8279,497.4290,344.9315,315.5318,468.3بالريال القطري

90,050.189,498.992,826.4112,176.4111,236.8ودائع تحت الطلب

188,752.7189,998.5197,518.6203,139.1207,231.5ودائع ألجل

91,708.779,763.177,502.381,746.086,296.7بالعمالت األجنبية

19,596.316,634.217,524.919,479.023,619.4ودائع تحت الطلب

72,112.463,128.959,977.462,267.062,677.3ودائع ألجل

حسب القطاع:

170,999.4178,953.5199,365.7216,119.4219,268.3شخصي

199,512.1180,307.0168,481.5180,942.1185,496.7الشركات والمؤسسات

370,511.5359,260.5367,847.3397,061.5404,765.0إجمالي ودائع القطاع الخاص

إجمالي الودائع:

حسب العملة:

420,137.2392,082.8469,966.4484,080.6482,971.7بالريال القطري

265,772.2249,183.6170,960.9176,270.1210,468.8بالعمالت األجنبية

حسب المدة:

149,923.1142,160.1146.287.4173,843.2184,563.1إجمالي الودائع تحت الطلب

535,986.3499,106.3494,640.0486,507.5508,877.4إجمالي الودائع ألجل

137,125.5169,076.3208,221.8245,157.8280,668.9ودائع غير المقيمين

823,034.9810,342.7849,149.1905,508.5974,109.5إجمالي الودائع
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يوضح الجدول التالي الميزانية العمومية الموحدة للبنوك التجارية القطرية كما في 31 ديسمبر من كل عام من 2017 إلى 2021:

كما في 31 ديسمبر

20172018201920202021
)بمليون ريال قطري(

الموجودات

4,949.24,971.84,804.812,480.311,882.2االحتياطي النقدي

45,486.366,315.355,384.374,711.781,201.5أرصدة لدى مصرف قطر المركزي

الموجودات األجنبية:

3,526.05,522.88,003.49,461.39,257.1النقد

77,285.589,950.594,416.086,011.0110,235.9مطالبات البنوك األجنبية

90,482.180,531.874,893.775,424.869,969.3االئتمان األجنبي

58,801.459,139.758,960.857,244.357,621.8االستثمارات األجنبية

4,347.23,941.23,870.04,538.94,494.4الموجودات األجنبية األخرى

الموجودات المحلية:

48,847.256,015.265.354.962,910.662,811.9مستحق من بنوك في قطر

820,556.1859,899.5964,192.31,053,284.71,146,473.2االئتمان المحلي

183,695.9165,785.4185,120.9207,457.9239,428.9االستثمارات المحلية

6,997.76,586.17,110.77,725.37,464.9الموجودات الثابتة المحلية

18,665.219,296.727.442.830,921.726,579.8الموجودات المحلية األخرى

1,363,639.81,417,956.01,549,554.61,682,172.51,827,420.9إجمالي األصول

المطلوبات:

المطلوبات األجنبية:

137,125.5169,076.3208,221.8245,157.8280,669.0ودائع غير المقيمين

177,284.1218,743.4273,502.9312,611.2350,691.8مستحق لبنوك أجنبية

47,069.851,060.561,616.879,423.281,415.7سندات الدين

4,146.7)2,170.8()4,835.3()882.0(398.9الخصوم األجنبية األخرى

المطلوبات المحلية:

685,909.4641,266.4640,927.3660,350.7693,440.5ودائع المقيمين

37,021.349,097.163,224.054,314.561,907.8مستحق للبنوك المحلية

34,354.221,788.713,984.331,269.032,697.8مستحق لمصرف قطر المركزي

1,001.71,561.51,325.51,742.01,739.7سندات الدين

1,856.52,706.02,628.82,994.32,976.9الهوامش

146,716.3145,499.6155,420.8164,844.8172,932.9حسابات رأس المال

13,624.820,796.023,798.426,904.534,450.4أحكام

81.277.397,242.5109,739.3104,731.3110,351.7المطلوبات غير المصنفة

1,363,639.81,417,956.01,549,554.61,682,172.51,827,420.9اجمالي المطلوبات
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ما لم ترد اإلشارة لخالف ذلك، فإن البيانات المالية الواردة في هذه النشرة تتعلق بالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الستة 
اشهرالمنتهية في 30 يونيو 2022 والبيانات الموحدة المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر  2021 و2020.

تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، بحسب ما 
خضعت إليه من تعديالت من قبل مصرف قطر المركزي، وأحكام الشريعة اإلسالمية، والمبادئ المحددة من قبل لجنة الشريعة اإلسالمية. ووفقًا 

لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يسترشد البنك بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالنسبة للمسائل 
التي ليست مشمولة ضمن معايير المحاسبة المالية. إن عملة القيد وعملة العرض المستخدمة من قبل المجموعة هي الريال القطري.

تقريب المبالغ14.1

تم تقريب مبالغ بعض البيانات المالية الواردة في هذه النشرة، وبالتالي، فإن األرقام الخاصة بنفس الفئة قد تتباين من جدول آلخر، كما أن 
اإلجمالي في بعض الجداول قد ال يكون جمعًا حسابيًا صحيحًا لألرقام التي تسبقه. 

العملة14.2

يعرض البنك بياناته المالية بالريال القطري. يرتبط الريال القطري بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت مقداره 3.6415 ريااًل قطريًا للدوالر األمريكي 
الواحد منذ يوليو 2001، ولذلك، فإن تحويل المبالغ من الدوالر األمريكي إلى الريال القطري يتم بهذا السعر المذكور لجميع الفترات في هذه 

النشرة. لكن، يرجى العلم بأن هذه األسعار ربما تختلف عن األسعار الفعلية المستخدمة في إعداد البيانات المالية للبنك وكذلك البيانات المالية 
المستخرجة من البيانات المالية الواردة في هذه النشرة.

ليس هناك أية تعهدات بخصوص تحويل أي عملة معينة مشار إليها في هـذه النشـرة إلى الدوالر األمريكي أو الريـال القطري، حسب مقتضى 
الحال، بأي سعر محدد أو غير ذلك. 

تتضمن الفقرة التالية البيانات المالية للبنك اعتباراً من 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2021 و30 يونيو 2022 بنفس الترتيب الذي تم نشره مسبقًا، 
لذا سيتبع تسلسل رقم صفحات النشرة من الصفحة 111 إلى الصفحة 336 ذات ترقيم صفحات البيانات المالية السابقة.

إعداد البيانات المالية  .14
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 التقرير  عنها الصادر المنشأة 1
  

)"البنك"( في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بموجب السجل    (سابقا    -  . ق. خ. م.ش  بروة  بنك.( )ق. خ. م.ش )  دخان بنكتأسس 
بموجب   2009فبراير  1)"تاريخ التأسيس"(. بدأ البنك مباشرة أنشطته بتاريخ  2008يناير  28بتاريخ  38012التجاري رقم 

شركة  ، قام البنك بتغيير وضعه القانوني من  2019مارس    21(. وفي  RM/19/2007ترخيص مصرف قطر المركزي رقم )
بعد الحصول على موافقة المساهمين ووزارة األعمال والتجارة  )ش.م.خ.ق.(  مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية  

بــ "شركات المجموعة"(    بدولة قطر. يعمل البنك وشركاته التابعة )يشار إليهم مجتمعين بــ "المجموعة" ويشار إليها منفرده 
الشريعة اإلسالمية حسبما تحدده هيئة الرقابة  وأحكام  شارات وفقا لمبادئ  ست ثمار واالست بشكل أساسي في أنشطة التمويل واال

 مالء.  بالنيابة عن العو   ألعمال البنكثمار  ست الشرعية للبنك ووفقا  ألحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك. يتم القيام بأنشطة اال
 

"( اتفاقية اندماج بموافقة أعضاء مجلس إدارة كال البنكين، ومن  IBQ، أبرم البنك وبنك قطر الدولي )" 2018أغسطس    12في  
العمومية غير العادية لكال البنكين التي انعقدت    الجمعياتثم فقد تم اعتمادها الحق ا من قبل مساهمي كال البنكين خالل اجتماعات  

تلقي    2019أبريل    21. وفي  2018خالل شهر ديسمبر   بعد  التنفيذ    موافقة)"تاريخ سريان االتفاقية"(، دخل االندماج حيز 
من قانون الشركات التجارية    278( من قانون المصرف المركزي والمادة  2)161مصرف قطر المركزي بموجب أحكام المادة  

المنتشرة في دولة   التسعةي شارع حمد الكبير بالدوحة وفروعه الرئيسي الواقع ف فرعهواتفاقية االندماج. يعمل البنك من خالل 
 قطر. 

   
٪، 11.67٪، وصندوق المعاشات العسكرية )قطر( بنسبة  24.48لهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية بنسبة  ل البنك مملوك

ثمار الذي يمثل صندوق الثروة السيادية لدولة  ست راتيجي المباشر لجهاز قطر لالست ثماري واالست وشركة قطر القابضة )الذراع اال 
  التجارية  عالمته  بتغيير  البنك  قام.  ٪، وتؤول ملكية األسهم المتبقية إلى عدد من األفراد والكيانات المؤسسية6.96قطر( بنسبة  

  بها  المعمول   واللوائح  للقوانين  وفق ا  الالزمة   الموافقات  على  الحصول   بعد  2020  أكتوبر  شهر  خالل   دخان  بنك  إلى  بروة  بنك  من
   .قطر  دولة  في
 

 كالتالي: هي  الشركات التابعة األساسية للمجموعة
 

 لملكية ا  حصة     

 
 اإلنشاء تاريخ   بلد التأسيس  اسم الشركة 

 ديسمبر   31 
2021 

 ديسمبر 31
2020 

      

 ٪ 100 ٪100 1999 قطر  ( 1) ).ش.م.خ.ق (شركة المستثمر األول   
 ٪ 100 ٪100 1999 قطر  ( 2) .( ش.م.خ.ق األولى للتمويل ) شركة  
 ٪ 100 ٪100 2008 قطر  ( 3) .( ش.م.خ.قشركة األولى لإلجارة )  
 ٪ 100 ٪100 2015 جزر الكايمن  ( 4بي بي جي صكوك المحدودة ) 
 - ٪100 2021 جزر الكايمن   (5) المحدودة  1الفئة  من دخان صكوك 
 ٪ 100 - 2015 جزر الكايمن  ( 6بي كيو فاينانس ليمتد ) آي 
 ٪ 100 - 2017 جزر الكايمن  (7آي بي كيو جلوبال ماركتس ليمتد )  

 

 

  الشريعة   مبادئ  مع  تتوافق  التي  االستثمارية  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  كاملة  مجموعةشركة المستثمر األول   توفر    (1)
 . اإلسالمية

  مصرف  ولوائح  األساسي  نظامها  للوائح  وفق ا  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  التمويل  أنشطة  في شركة األولى للتمويل   تعمل   (2)
 .المركزي قطر 

 .اإلسالمي  التأجير نشاط  في   أساسي بشكلشركة األولى لإلجارة  نشاط  يتمثل   (3)
المحدودة    تأسست    (4) بي جي صكوك  تمويل    كايمانجزر    فيبي  ذات مسؤولية محدودة لغرض وحيد هو  كشركة معفاة 

 .المجموعةالصكوك )إصدار( لصالح 
 .كرأس مال نيابة عن المجموعة   مؤهلةإضافية    بغرض اصدار صكوك  عامال  خالل  تأسيسها  تم  المحدودة  1الفئة    من  صكوك بنك دخان (5)

  ،سنةال  خالل   .المجموعةلصالح    أدوات الدينللمشاركة في إصدار    كايمانجزر    فيبي كيو فاينانس ليمتد    آي  تأسيس  تم  (6)
  .الكيان  هذا عملياتبإنهاء  المجموعة قامت 

  خالل   .المجموعة نيابة عن    المشتقات المالية معامالت  إلجراء    كايمانجزر    في آي بي كيو جلوبال ماركتس ليمتد    تأسيس  تم   (7)
 .  الكيان  هذا عمليات بإنهاء المجموعة  قامت السنة،

  



 .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك
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 اإلعداد أساس 2
 االلتزام  بيان  )أ( 

 

المالية    البيانات  المحاسبة   (”FAS“) المالية    المحاسبة معايير  لوفقا     الموحدةأعدت  المالية    والمراجعة الصادرة عن هيئة  للمؤسسات 
  هيئة   تحدده   الذي   النحو   على  اإلسالمية   الشريعة وأحكام    مبادئل  فقا  و  المركزي   قطر  مصرف  قبل   من  معدلةال ( ”AAOIFI“)اإلسالمية  

مصرف قطر المركزي. بما يتماشى مع متطلبات معايير    والقوانين والتعليمات في هذا الشأن الصادرة عن   للمجموعة   الشرعية   الرقابة 
للمؤسسات المالية    والمراجعة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة    المحاسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير    بالنسبة  ،المالية  المحاسبة
 .  الصلة  ذات   (”IFRS“) رشاد بالمعايير الدولية للتقارير المالية ست تقوم المجموعة باال ،اإلسالمية

 
 :  أدناه  المالية المحاسبة  معايير على المركزي  قطر  مصرف تعديالت عن اإلفصاح تم
 

  بالتمليك المنتهية واإلجارة  اإلجارة  -  32معيار المحاسبة المالية رقم 
  معيار تطبيق  ل  أثر  تقييم  إجراء  قطر   في   اإلسالمية   البنوك  من  يطلب   2021  أبريل  11  بتاريخ  تعميما    المركزي   قطر   مصرف  أصدر

  مؤشرات   وأي   والسيولة   المال  رأس   وكفايةالمرحلية    واألرباح  الدخل   وحسابالمطلوبات  والموجودات    على  32  رقم   المالية   المحاسبة
السنة    خالل  األثر  تقييم  بإجراء  البنك  قام .  المركزي  قطر  مصرف   تعليمات  مع  يتماشى  بما  المعيارتطبيق    تم.  تنظيميةال  نسب الو  صلة  ذات
 .  ككل الموحدة المالية  البيانات على جوهري  تأثيرال يوجد  إجراؤه،  تم الذي  للتقييم وفق ا. والمركزي  قطر مصرف  إلى قام بتقديمه و
 

   الملكية  حقوق  خالل من  العادلة بالقيمة المصنفة الملكية  حقوق  في  االستثمارات
  في   االستثمار"  33  رقم   المالية  المحاسبة  معيار  متطلبات  2020  أبريل  29  المؤرخ   13/2020  رقم  المركزي  قطر   مصرف  تعميم  يعّدل

"  باألعباء  المحملة   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   باتباع  اإلسالمية   البنوك   ويلزم

  السياسات   على   التغييرات  تطبيق   وتم  سريانه   تاريخ  من  اعتبارا    التعميم  بتطبيق  البنك  قام .  الملكية  حقوق   خالل   من  العادلة   بالقيمة   المدرجة 
 .جوهري  تعديل أي  ذلك عن ينتج ولم البنك، قبل  من مستقبلي بأثر المحاسبية

 
 1 رقم المالية  المحاسبة معيار
  البيانات   في  واإلفصاح  العام  العرض"  1  رقم  المالية  المحاسبة   معيار  متطلباتأيضا     13/2020  رقم  المركزي  قطر  مصرف   تعميم  يعدل
  . المحاسبية   السياسة  في  بالتغيير  المتعلقة  واإلفصاحات   رجعي   بأثر  تطبيقبال  يتعلق   فيما"  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات   للمصارف  المالية
  كما   البنك  قبل   من  مستقبلي  بأثر  المحاسبية  السياسات   في  التغييرات  تطبيق تم  وه  سريان   تاريخ  مناعتبارا    التعميم  البنك  اعتمد  ،وبالتالي

 .( أ)  3 يضاحباإل مبين هو
 

 القياس  أساس  )ب( 
المالية    دادعإتم    فيما عدا    الموحدةالبيانات  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  الملكية    بالقيمةالمصنفة    ثمارات ست االوفقا   العادلة من خالل حقوق 

وأدوات إدارة المخاطر المتوافقة    ،إدارة المخاطر  المشتقات المالية ألهدافوأ  الدخل  بيانالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل    ثماراتست واال
 بالقيمة العادلة.  ياسهاق  تم التيو  مع الشريعة اإلسالمية

  

 العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  )ج( 
  

تم    ، . فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه بخالف ذلكللمجموعة القطري وهي العملة الوظيفية    بالاير   الموحدةهذه البيانات المالية    عرض تم   
على    للمجموعةتقريب المعلومات المالية المعروضة بالاير القطري إلى أقرب ألف اير. تم تقييم العمالت الوظيفية للشركات التابعة  

  . لقطريأنها الاير ا
 

 واألحكام التقديرات  خدام است )د( 
  

  تطبيق  على تؤثر وافتراضات  وتقديرات  أحكام وضع  اإلدارة من المالية المحاسبة  معايير بموجب  الموحدة المالية  البيانات إعداد يتطلب 
  هذه   عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد.  والمصروفات   واإليرادات   والمطلوبات  للموجودات   التقرير  عنها  الصادر  والمبالغ  المحاسبية   السياسات 
  الفترة   في  المحاسبية   التقديرات  على   التعديالت  إدراج  يتم.  مستمر  نحو   على  بها  المتعلقة  واالفتراضات   التقديرات  مراجعة   تتم  .التقديرات

   .بذلك تتأثر مستقبلية فترات   أية وفي التقديرات  مراجعة فيها تتم التي
  

اإلفصاح عن المعلومات حول األمور الهامة التي تتضمن افتراضات وأحكام جوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثير   تم
 . 5 باإليضاح الموحدة  المالية البيانات في هام على المبالغ المحققة 
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 الهامة  المحاسبية السياسات
 

 . الموحدة المالية  البيانات هذه في  المعروضة  الفترات جميع مع يتوافق  بشكل أدناه الموضحة  المحاسبية السياسات تطبيق تم
 

   المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة (أ)
 

 2021يناير  1والتعديالت والتفسيرات الجديدة وسارية المفعول من  المعايير
 

 

 : اإلجارة 32رقم   المالي  المحاسبة  معيار
  يضع المبادئ   32  رقم  المالي  المحاسبة  معيار.  "بالتمليك  المنتهية  واإلجارة  اإلجارة"  8  رقم   المالي  المحاسبة  معيار  محل  يحل  المعيار  هذا

  فيها   تدخل  التي  المختلفة  أشكالها  ذلك  في  بما  عنها،  واإلفصاح  وعرضها   وقياسها  بها  واالعتراف  اإلجارة   معامالت   لتصنيف  المحددة
ا  المعيار  هذا   يسري .  سواء   حد  على  والمستأجر   المؤجر   صفة  في   اإلسالمية  المؤسسات المالية    مصرف   أصدر.  2021  يناير  1  من  اعتبار 

ا  المركزي   قطر    المالية   المحاسبة  معيار  لتطبيق  األثر  تقييم  إجراء  قطر   في  اإلسالمية  البنوك  من  يطلب  2021  أبريل  11  بتاريخ  تعميم 
  تنظيمية   ونسب  مؤشرات   أيو  والسيولة   المال   رأس   وكفاية   المرحلية  واألرباح  الدخل   وحساب  والمطلوبات  الموجودات   على   32  رقم
 يتماشى  بما  المعيار  تنفيذ  وسيتم  الصدد،  هذاب   المركزي  قطر  مصرف  لمتطلبات   االمتثال  على   قطر  في  اإلسالمية   البنوك  تعمل .  صلة   ذات
 .  المركزي  قطر  مصرف إلىقام بتقديمه و الفترة  خالل  األثر تقييم بإجراء  البنك قام.  المركزي  قطر  مصرف  تعليمات مع
 

(  ب   تشغيلية  إجارة (  أباعتبارها    لديها  إجارة  كل   تصنيف   مستأجر،  أو  كمؤجر  إما   بصفتها  المؤسسة،  على   يجب  المعيار،  هذا  بموجب 
مع انتقال   بالتمليك  منتهية  إجارة(  ج   الهبة؛   أو  البيع  طريق   عن  إما  -   اإلجارة   مدة  انتهاء  بعد  لملكيةا  انتقال  مع  بالتمليك  منتهية  إجارة

 . المتناقصة اإلجارة  مشاركة  ذلك  في بما،  اإلجارة مدة خالل للملكية   تدريجي
 

  الكمبيوتر   أجهزة   المثال،   سبيل  على" )القيمة ضئيلة  "الموجودات    إيجار   عقود  -  للمستأجرين  االعتراف   من   إعفاء  على   المعيار  يشتمل
ا  12  تهامدالتي تبلغ    اإليجار  عقود  أي)  األجل   قصيرة  اإليجار  وعقود(  الشخصية    يعترف   اإليجار،  عقد  بدء  تاريخ  في(.  أقل  أو   شهر 
  اإلجارة،   التزام  وصافي  (ستخداماال   حقموجودات    أي)  اإليجار  مدة  خالل   األساسي  األصل  استخدام  في   الحق  يمثل  بأصل   المستأجر
مطلوبات    صافي  خصم  يجب  ذلك،باالضافة إلى  (.  مقابل  كالتزام  تظهر)  المؤجلة  اإلجارة  تكلفة(  ب   و  اإلجارة  التزام  إجمالي(  أ  من  ويتألف
 .  اإليجار مدة بدء  قبل المقدمة اإليجار مدفوعات  مقابل  اإلجارة

 

   نتقاليةاال حكاماأل
   . بعده أوالمعيار   سريان تاريخ في  المنفذة للمعامالت مستقبلي أساس على المعيار هذا تطبيق  عدمالمؤسسة  ختارت  قد
 

  اإلسالمية   المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئةالمصدر من قبل    "اإلجارة "  32  ة المالية رقمالمحاسب   معيار  المجموعة  طبقت
  في   التغييرات  بعض  معيارهذا ال  تطبيق  عن  نتج.  مستقبلي  أساس  على  ،2021  يناير  1له، وهو    اإللزامي  التطبيق  تاريخ  مناعتبارا  
  معيار الخاصة ب   المحاسبية   السياسات  تفاصيل فيما يلي    . اإلجارة  نوع   من   للمعامالت  والقياس  والتصنيف  لالعتراف   المحاسبية   السياسات 
 .  الحالية تبعة للسنةالمو  32 رقم المالية المحاسبة

 

 قياس  وال التصنيف
  ها تصنيف  مستأجر  أو   كمؤجر  المجموعة  على   يجب  التيو  اإلجارة  نوع  من  لمعامالتا  تصنيف  32  رقم   المالية  المحاسبة  معيارتضمن  ي 
 :  التاليك
 

 تشغيلية؛ إجارة )أ(   
 ، وتشمل:  بالتمليك منتهية إجارة)ب( 
 البيع أو الهبة؛ وبطريق إما  -لملكية بعد انتهاء مدة اإلجارة  تحويل امع توقع  بالتمليك منتهية إجارة (  1)     
 ؛(متناقصة إجارة مشاركة )متضمنة  فترة اإلجارة  وذلك على مدى  -لملكية  لتدريجي التحويل الإجارة منتهية بالتمليك مع ( 2)     
 

  المعالجة   بين  التمييز  إزالة   تمت  حيث  المالي،  المركز   بيان  في  تقريب ا  اإلجارة   أنواع  بجميع  االعتراف   إلى  المعيار   هذا  تطبيق   أدى
  في   الحق)  باألصل االعتراف يتم الجديد  المعيار بموجب و(. اإلجارة تمويل) بالتمليك منتهيةال جارةواإل  يالتشغيلاإليجار  بين المحاسبية
  اإلجارة   هي   االعتراف   من  الوحيدة   االستثناءات .  إجارة   كمطلوبات   اإليجارات سداد  ل المستخدم    ماليال  تزام لواال(  إلجارةا  بند  استخدام 
   . القيمةاإلجارة ضئيلة و األجل قصيرة

 
ا   المعيار  هذا   تطبيق  بعدالحقا   .  كمستأجر  التشغيلية  ةلإلجار  المحاسبية لجة  بالمعا  يتعلق  فيما  تغييراتحدوث    إلى   المعيارتطبيق    أدى  اعتبار 
  لما   وفق ا .  المعيار  تطبيق  تاريخ  قبل  المقارنة   مبالغودون تعديل    المبسط  ياالنتقال  نهجال  بتطبيق  المجموعة  قامت  ،2021  يناير  1  من

  أي مع تعديله مقابل  )المعيار    تطبيقوقت    اإلجارة  التزام  بمبلغ  االستخدام  حقتقاس موجودات    ،32  رقم   المالية  المحاسبة  معيار  به  يسمح
ا  مدفوعة   مصروفات  المبدئي للمعيار:    التطبيق  عند  التالية  العملية  الوسائل  المجموعة  استخدمت  ذلك،  على  عالوة(.  الدفع  مستحقة  أو  مقدم 
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 تتمة   - الهامة  المحاسبية السياسات 3
 

 تتمة - المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة (أ)
 

 تتمة -2021يناير  1والتعديالت والتفسيرات الجديدة وسارية المفعول من  المعايير
 

 تتمة   –  : اإلجارة32رقم   المالي  المحاسبة  معيار
 

 ؛  تشغيلية إجارةترتيبات  على تحتوي أو  تتضمن التي القائمة  العقود بشأن للمجموعة السابق  التقييم استخدام −

 ؛المبدئي التطبيق تاريخ في االستخدام  حق موجودات  قياس  من األولية المباشرة التكاليفبعاد است  −

 و اإلنهاء؛ أو  للتمديد خيارات  على  يحتوي الذي اإليجار  عقد  مدة لتحديد كما هو الحال الحقة،ال تصورات ال استخدام −

ا  12  عنمدتها    تقلالسارية التي    إلجارةبالنسبة ل −   المجموعة   اختارت   ،(أقل   أو  قطري   اير  25,000)  القيمةضئيلة    اتاإليجارو  شهر 
 .    األجل ةقصيرات  اإلجاراالعفاء الخاص ب  استخدام

 

  يناير   1  في   الفعلي  االقتراض   معدل   باستخدام   التشغيلية   اإلجارة   مدفوعات  بخصم   المجموعة   قامت   التشغيلية،  اإلجارة التزامات    قياس   عند
2021 . 

 

  على مادي    تأثير  أيها  ل  يكن  لم  وبالتالي جوهرية،  ليست  لألرض أو المبنى  التشغيلية  باإلجارة  يتعلق  فيما  كمؤجر  المجموعة  أنشطة   إن
 مبالغ  أي  على  تأثير  أي  32  رقم  المالية  المحاسبة  معيار  لتطبيق  يكن  لم  اإلجارة،  تمويل  بمعامالت  يتعلق  فيما.  الموحدة  المالية  البيانات
  جميع بشأن    للمجموعة  الحالية  المحاسبية  السياسات  ستظل.  2021ديسمبر    31  في  المنتهيةسنة  لل  الموحدة   المالية  البيانات  في  مدرجة
  المركزي   قطر   مصرف   قبل  من  ة المطلوب   32  رقم   المالية   المحاسبة  معياروفقا  لطريقة تطبيق    هي  كما  اإلجارة  تمويل   معامالت  أنواع

موجودات  "  من  كجزءتسجيلها    سيستمروبالتالي    ،(جانب المصرف المركزي  من  الصدد  هذا  في  أخرى  تعليمات  أيوحتى اصدار  )
موجودات    صافي  على  الفعلي  العائد  معدل  أساس   على  "التمويل  أنشطة   من  الدخل  صافي "   من  كجزء  المقابلة  إيراداتهاتسجيل  و"  التمويل
 .  اإلجارة

 

 . الدخل وبيان الموحد  المالي المركز بيان من الصلة  ذات الرئيسية البنود في  تضمينها ويتم الجديد  المعيار  بموجب التالية المبالغ تدرج
 

 2021ديسمبر   31 
 ألف لاير قطري  
  

 69,582   االستخدام حق   موجودات

 (23,416)  إستهالك متراكم : يخصم

  

 46,166   "(الثابتة الموجودات)" االستخدام  حق موجودات صافي 

  

 68,185 التشغيلية  اإلجارة  مطلوبات  إجمالي

  (27,409)  ة  مؤجل أرباح : يخصم

  

 40,776 "( أخرى  مطلوبات)" التشغيلية اإلجارة  مطلوبات صافي

 

  31 في  المنتهية  للسنة  
 2021 ديسمبر 

 ألف لاير قطري  
  

 23,416 "( واإلطفاءاالستهالك )"  االستخدام حق موجودات استهالك  مصروف

  

 9,823   "(التمويل تكلفة )"  التشغيلية اإلجارة مطلوبات على  الربح مصروف
 

 

 احتياطيات المخاطر  35معيار المحاسبة المالية 

. يحل هذا  2019في عام    35معيار المحاسبة المالية رقم  (  AAOIFI)للمؤسسات المالية اإلسالمية    والمراجعةهيئة المحاسبة    أصدرت
" محل معيار  العالية   المخاطر  ذات"انخفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات    30المعيار إلى جانب معيار المحاسبة المالية رقم  

. إن الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير  المخصصات   و حتياطيات  اإل:  11المحاسبة المالية السابق رقم  
أصحاب المصلحة، وال سيما المستثمرين الذين   يواجههاالحتياطيات المخاطر الموضوعة للتخفيف من المخاطر المختلفة التي    المالية
   .الموحدة  المالية البيانات على جوهري  تأثير أي  المعيار هذا  تطبيقلم يكن ل الربح والخسارة من المؤسسات المالية اإلسالمية.  يحققون
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 تتمة   - الهامة  المحاسبية السياسات 3
 

 تتمة - المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة (أ)
 

 تتمة -2021يناير  1والتعديالت والتفسيرات الجديدة وسارية المفعول من  المعايير
 

 2 المرحلة  - ( آيبور)  البنوك   بين القراض معدل إصالح
  عند   اإلعفاءات   تسري .  اإلضافية   واإلفصاحات  اإلعفاءات  من  عدد ا(  آيبور) البنوك  بين  االقراض   معدل  إصالح   من   2  المرحلة   تتضمن
 (.   RFR)  المخاطر من خالي  معدل إلى( آيبور) البنوك بين االقراض معدل  من مالية  ألداة االنتقال

 
  معها   التعامل  يتم  عملية  كوسيلة  الفائدة  سعر  معيار  إلصالح  كنتيجة  التعاقدية  النقدية   التدفقات  تحديد  أساس  على  تغييرات  إجراء  يلزم

  من  خالي  معدل   إلى (  آيبور)  البنوك  بين  االقراض   معدل   من   المالية،  لألداة  بالنسبة  االنتقال،   شريطة  المتغير  الفائدة   سعر   على  كتغييرات
 .  اقتصادي ا معادل أساس  على إجرائه  يتم (RFR) المخاطر 

 

  عند  باالستمرار بالبنك الخاصة التحوط  لعالقات تسمح مؤقتة  إعفاءات( آيبور) البنوك بين االقراض  معدل إصالح من 2 المرحلة  توفر
  ووثائق   التحوط   مسميات   تعديل  البنك  من  اإلعفاءات   تتطلب  .(RFR) المخاطر   من   خالي   معدل   بنظام   الحالي   الفائدة  سعر   معيار   استبدال
  أداة   وصف   تعريف   وإعادة (RFR) المخاطر   من  الخالي   المعدل  إلى   لإلشارة   المحوطة  المخاطر  تعريف  إعادة   ذلك   ويتضمن  التحوط، 
 على  تحديثات  إجراء  ينبغي.  التحوط  فعالية  تقييم  طريقة  وتعديل  المخاطر  من  الخالي  المعدل  إلى  لإلشارة   المغطى  البند  أو/و  التحوط
  كل  أساس  على  البنك  يختار  قد   التحوط،  لفعالية   رجعي  بأثر  وللتقييم.  االستبدال   فيها  يتم  التي  التقرير  فترة  نهاية  بحلول   التحوط  وثائق
 .  الصفر إلى العادلة  القيمة في  التراكمي التغير  تعيين إلعادة  حده على تحوط 

 

  المغطى   للبند  النقدية   التدفقات  أو   العادلة   القيمة   في  للتغيرات  ومحّوط ا   تعاقدي ا  محدد   غير  مخاطر   عنصر  بأنه  فائدة  سعر  تحديد  للبنك  يجوز
  في   واسع  نطاق   على   ومستخدم  محدد   معيار   يكون  المثال،  سبيل  على  منفصل؛  بشكل  الفائدة  سعر   مخاطر  عنصر   تحديد  إمكانية   بشرط
 .  والمشتقات  القروض  لتسعير السوق 

 

  معقول   بشكل  البنك  يتوقع  أن  شريطة  المطلب  هذا  من  اإلعفاء  يتوفر  بعد،  تحديدها  يتم  لم  التي  الجديدة  المخاطر  خالية  للمعدالت  بالنسبة
ا   24  غضون   في   منفصل   بشكل   المخاطر   من  الخالي   المعدل   تحديد  إمكانية   يتعين  البنود،  من  لمجموعات   التحوط   لعمليات   بالنسبة .  شهر 
  تطبيق   قبل  إيقافها   تم  تحوط  عالقات   أي .  فرعية   مجموعات   إلى  المخاطر   من  الخالية   للمعدالت   تشير  التي   األدوات  تلك  تحويل  البنك  على

  المؤهلة   المعايير  تلبية   ولغرض  البنوك  بين  االقراض   معدل   إصالح   بسبب   فقط (  آيبور)  البنوك  بين  االقراض  معدل   إصالح   من  2  المرحلة 
 .  المبدئي التطبيق عند استعادتها فيجب البنوك بين االقراض  معدل  إصالح  من  2 المرحلة تطبيق  عند التحوط لمحاسبة

 

  أجرى .  آيبور  إصالحات   من  كجزء  استبدالها  سيتم  والتي(  آيبور)  البنوك  بين  االقراض   معدل  لتعديل  سياسات  وضعبصدد    المجموعة
  بمعدالت  المرتبطة  المشتقة  وغير   المشتقة   المالية  والمطلوبات  للموجودات   بالتعرض  يتعلق  فيما  المقابلة  األطراف  مع  مناقشات  البنك

 .  2021 عام  بعد تستحق  والتي البنوك بين السارية  االقراض 
 

تطبيق  ل  يةاالستعداد  وتقييم  آيبور   صالحاتإل  استعداد ا  التعاقدية  الشروط  لتعديل  المصلحة  أصحاب   مختلف   مع  مناقشات  البنك  يجري
.  االنتقال   عن  الناتجة  المخاطر  وتخفيف  المنظم  االنتقال  لدعم  المصلحة  أصحاب  مختلف   مع  المشاركة  ويواصل  بديلة  مرجعية  معدالت
  الجديدة   التعديالت  تطبيق  تأثير  عن  اإلفصاح  تم.  للتطبيق  قابلة كانت    إذا   المستقبلية  الفترات   في   العملية  الوسائل  استخدام   المجموعة   تعتزم
 .  ( 5) هـ  4 يضاحاإل في
 

   بعد المفعول  سارية   تصبح  ولم الصادرة   الجديدة والتفسيرات والتعديالت   المعايير
 

   والتحوط   والخيار   الوعد: 38  رقم المالية  المحاسبة  معيار
"  والتحوط  والخيار  الوعد : "38  رقم   المالية   المحاسبة   معيار (  AAOIFI)  اإلسالمية   المالية  للمؤسسات  والمراجعة   المحاسبة  هيئة   أصدرت 

  والخيار   الوعد  بترتيبات  يتعلق  فيما  واالفصاح  والقياس  واالعتراف  المحاسبة  مبادئ  وصف  هو  المعيار  هذا  من  والهدف .  2021  عام  في
  مكمل   بعضها   مختلفة،  بأشكال  والخيار  الوعد  المؤسسات  تستخدم  حيث  اإلسالمية،  المالية   للمؤسسات  الشريعة  مع  المتوافقة   والتحوط
  الى   باإلضافة   لكليهما،  محاسبية  مبادئ  توفير  الى  المعيار  هذا   ويهدف.  أولية  كمنتجات  يستخدم   منه  القليل   أن  حين في أخرى،  لمعامالت
  المفعول   ساري  المعيار  هذا  سيصبح.  منهما  مزيج  أو  منهم  مجموعة  الى  أو  الخيار،  أو  الوعد  إلى  عادة  تستند  التى  التحوط   معامالت
 . المعيار هذا أثر بتقييم حاليا  المجموعة تقوم . مبكرا بتطبيقها السماح مع 2022 يناير 1  بعد أو  في  تبدأ التي المالية  للفترات

 المالية البيانات توحيد أساس    ( ب)
  بتوحيد   المجموعة  تقوم.  2021ديسمبر    31  في  كما  التابعة  وشركاته  للبنك  المالية  البيانات  على  الموحدة  المالية  البيانات  تشتمل
  مع  عالقته   من  فيها  حقوق  له  أو   متغيرة  عائدات  للبنك  يكون   عندما  السيطرة  تتحقق .  عليها  السيطرة   تمتلك  عندما  تابعة  شركة 

 .  فيها  المستثمر المؤسسة على سلطته  خالل من  العائدات تلك في  التأثير على القدرة  ولديه  فيها  المستثمر المؤسسة
 

ا  وهناك   يستمر   قد  الفردية،  الظروف  بعض  في  ذلك،  ومع.  السيطرة  عنها  تنشأ  باألغلبية  التصويت  حقوق  بأن  فرضية  عموم 
  تتجاوز   حصة   تملك  مع   حتى   السيطرة   ممارسة   من  يتمكن  ال   قد   أو   األسهم   من ٪  50  عن   تقل  نسبة   مع   السيطرة   ممارسة   في   البنك
  في   يتحكم  وبالتالي  فيها  مستثمر  مؤسسة   على  سيطرة   للبنك  كان   إذا  ما   تقييم  عند.  فيها  المستثمر   المؤسسة   أسهم   من٪  50

 :  ذلك في  بما الصلة،  ذات والظروف  الحقائق جميع االعتبار في البنك يأخذ عائداتها،
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 تتمة   – الهامة  المحاسبية السياسات

 )ب( 

 
 تتمة  – المالية البيانات توحيد أساس

 

   وتصميمها فيها المستثمر المؤسسة من الغرض •

   األنشطة   تلك توجيه على قدرة  للبنك كان إذا وما  األنشطة بهذه المتعلقة القرارات  اتخاذ  وكيفية الصلة  ذات األنشطة  •

 التصفية  وحقوق الطرح وحقوق االستدعاء حقوق ذلك في بما التعاقدية، الترتيبات •

ا، البنك كان إذا ما •   القدرة  ولديه فيها المستثمر المؤسسة في مساهمته من متغيرة عائدات تحصيل في بحقوق  يتمتع أو معرض 
 .  العائدات تلك على التأثير على

 
  في   عجز  ذلك  عن  نتج  ولو  حتى  المسيطرة،  غير  الحصص  وإلى  للمجموعة   األم  الشركة   أسهم  حاملي  إلى   الخسائر  أو  األرباح  تنسب
  المحاسبية  سياساتها  لجعل   التابعة   للشركات   المالية  البيانات  على  تعديالت   إجراء  يتم  الضرورة،  عند.المسيطرة  غير  الحصص   رصيد
  والمصروفات   واإليرادات  الملكية   وحقوق  والمطلوبات   الموجودات   جميع  استبعاد  يتم.  للمجموعة   المحاسبية  السياسات  مع  متوافقة 

 .  المالية البيانات توحيد عند المجموعة  شركات بين المعامالت عن الناتجة  النقدية والتدفقات 
 
  شركة   على   السيطرة  المجموعة   فقدت  إذا .  ملكية  حقوق   كمعاملة  احتسابه   يتم  السيطرة   فقدان  بدون  التابعة  الشركة   ملكية  حصة   في  تغير  أي

  الملكية   حقوق  ومكونات  المسيطرة  غير  والحصص   التابعة  الشركة  ومطلوبات(  الشهرة   وتشمل )  موجودات   تحقيق   بإلغاء  تقوم  تابعة،
  في   العادلة   بالقيمة  به   محتفظ  استثمار  أي   إدراج   يتم.  الخسارة   أو  الربح بيان    في   ذلك   عن   ناشئة   خسارة  أو   ربح  أي   إدراج   مع   األخرى، 
   . السيطرة انتهاء تاريخ

 
 الشركات التابعة (   1)

  من   الموحدة   المالية  البيانات  في  التابعة  للشركات   المالية  البيانات  إدراج  يتم.  المجموعة  عليها  تسيطر  التي  الشركات  هي  التابعة   الشركات
 .إنتهاءها تاريخ وإلى  السيطرة  بداية تاريخ

 
  العادة   في   توليها  ويتم  أنشطتها  من  منافع  على   الحصول  بغرض  شركة لل  والتشغيلية  المالية  بالسياسات   التحكم  على   المقدرة   هي  السيطرة 
  في   المجموعة  تضع  السيطرة  تقييم  عند.  للشركة   التصويت  حقوق  بأغلبية  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  المجموعة،  تحتفظ  عندما

 . الحالي الوقت في ممارستها تتم التي المحتملة التصويت حقوق  االعتبار
 
 . المجموعة تتبعها التي المحاسبية السياسات  مع لتتماشى ضروريا ذلك  يكون عندما التابعة للشركات المحاسبية  السياسات تغيير يتم

 
 عليها  المسيطر غير األقلية حقوق( 2)
  حقوق   ضمن   الموحد   المالي  المركز   بيان  في   األم   الشركة   إلى   تنسب   ال   التي   التابعة   الشركات   ملكية  حقوق   في   المساهمات    إدراج   يتم

  حقوق   إلى  منسوب  كإيراد  الموحد  الدخل  بيان  في  المسيطرة  غير  األقلية  حقوق  إلى   المنسوبة  الخسائر  أو  باألرباح  اإلعتراف  يتم.  الملكية
  غير   األقلية   لحقوق   تخصيصها  يتم  تابعة  شركة   في عليها    المسيطر   غير  األقلية   حقوق   على   تقع  التي   الخسائرعليها.    المسيطر   غير  األقلية 

 عليها.  المسيطر  غير  األقلية حقوق   رصيد  في  عجز هناك يكون  أن في  ذلك  تسبب ولو   حتى المسيطرعليها

 
  حصة   شراء  حالة   في .  المجموعة  ملكية   حقوق   مالكي   مع  معامالت  أنها   على  المسيطرة   غير  األقلية   حقوق  مع   المعامالت  المجموعة  تعامل
  لصافي   الدفترية  القيمة   من  عليها  المستحوذ   الصلة  ذات   والحصة   المدفوع   المقابل  بين  الفرق   فإن  المسيطرة   غير  األقلية   حقوق   من

  المسيطرة   غير   األقلية   حقوق   بعاداست   من   الخسائر  أو   األرباح   تسجيل   أيضا   يتم  كما .  الملكية  حقوق   في   تسجيله   يتم  التابعة  الشركة   موجودات 
 . الملكية  حقوق  في
 
  االعتراف   مع  العادلة  قيمتها  إلى   الشركة  في  بها  محتفظ  مساهمة  أية  قياس  يعاد  المجموعة،  تمارسه  الذي  الهام  النفوذ  أو  السيطرة  توقف  عند

  الالحقة   المحاسبة   ألغراض  المبدئية  الدفترية   القيمة   هي   العادلة  القيمة.  الموحد  الدخل   بيان  في   بها  المعترف  الدفترية  القيمة   في  بالتغيير
  سابقا   بها  معترف   مبالغ   أي  فإن   ذلك   إلى   باإلضافة .  مالي   موجود   أو   مشترك   مشروع   أو   زميلة   شركة   في   بها  المحتفظ   للمساهمة   بالنسبة

  المطلوبات   أو  للموجودات  المباشر  بعادست باال  قامت   قد  المجموعة  وكأن  عنها  المحاسبة  تتم  الشركة  بتلك  يتعلق  فيما  المالكين  حقوق   في
 . الموحد الدخل  بيان إلى األخرى  الملكية  حقوق  في سابقا بها المعترف  المبالغ تصنيف إعادة تتم أن ذلك  يعني قد.  الصلة  ذات
 
  بها  المعترف المبالغ من فقط تناسبي جزء تصنيف إعادة تتم هام،  بنفوذ االحتفاظ مع زميلة شركة في  الملكية مساهمة تخفيض حالة في

 . مالئما ذلك كان متى الموحد،  الدخل  بيان إلى  الملكية  حقوق  في سابقا
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 تتمة   - الهامة  المحاسبية السياسات 3 

 تتمة  – المالية البيانات توحيد أساس )ب( 

 التوحيد  عند المستبعدة المعامالت   (3) 

  من   الناشئة(  األجنبية  العمالت  صرف   وخسائر  مكاسب  عدا  فيما)  المجموعة   شركات  بين  والمصروفات  واإليرادات  األرصدة  بعاداست   يتم 
  المحققة  غير  المكاسب  طريقة  بنفس  المحققة   غير  الخسائر  بعاداست   يتم.  الموحدة   المالية  البيانات  إعداد  عند  المجموعة  شركات  بين  التعامالت

 . القيمة  في  االنخفاض على دليل  فيه يوجد  ال  الذي الحد  إلى  فقط ولكن
 

 مشتركة ال مشاريعالو الزميلة الشركات   (4) 

  المالية   القرارات   في  المشاركة   على   القدرة  هو  الجوهري   التأثيرعليها.    هام  تأثير  للمجموعة   يكون  التي  الشركات  هي  الزميلة  الشركات 
  أكثر  أو ٪  20  المجموعة   تمتلك  عندما  للمساهمة   مصاحبة   السيطرة   تكون  وعموما   .عليها  سيطرة   دون   ولكن  فيها  المستثمر   للشركة   والتشغيلية

  لتحديد   الضرورية  لتلك  مماثلةتكون    المشتركة   السيطرة  أو   الجوهري  التأثير  تحديد  عنداخذها    يتم  التي  االعتبارات.  التصويت   حقوق  من
   .التابعة  الشركات على السيطرة 

  باإلجماع  موافقة  وتتطلب  تعاقدي   اتفاق   بموجب   عملياتها  على   مشتركة  سيطرة   المجموعة   تملك  التي   الكيانات  تلك  هي   المشتركة   المشاريع
  مشتركة   سيطرة   لها   التي   -   األطراف   لدى   فيه   يكون  مشترك   ترتيب   هو  المشترك   المشروع .  والتشغيلية  والمالية  االستراتيجية   للقرارات   بالنسبة
 .الترتيب أصول  صافي   في  حقوق  - للترتيب

  متضمنة )  بالتكلفة  مبدئيا  بها  االعتراف   ويتم  الملكية   حقوق   بطريقة   المشتركة  والمشاريع  الزميلة   الشركات   في   االستثمارات  عن  المحاسبة   تتم
  ميلة الز  الشركات   في  البنك  استثمار  يتضمن(.  الزميلة   الشركة  في   االستثمار  على   باالستحواذ  مباشرة  بصورة   تتعلق   التي  المعاملة  تكاليف

 . االستحواذ عند تحديدها يتم التي( المتراكمة  القيمة في  االنخفاض  خسائر من صافي)  الشهرة  المشتركة  والمشاريع

  الدخل   بيان  في  المشتركة  والمشاريع  الزميلة  الشركات   على   لالستحواذ  الالحقة  الخسائر   أو  األرباح  في   المجموعة  بحصة   االعتراف  يتم
  الالحقة  التراكمية  التغيرات  تسوية  تتم.  الملكية  حقوق  في  لالستحواذ  السابق  االحتياطي  من  حصتها  في  بالتغيرات  االعتراف  يتم  بينما  الموحد

  مساهمته   قيمة  المشترك  المشروع   أو   الزميلة   الشركة   خسائر  في   المجموعة   حصة   تعادل   عندما.  لالستثمار  الدفترية   القيمة  مقابل   في   لالستحواذ 
  خسائر   بأية  باالعتراف  المجموعة   تقوم  ال  مضمونة،  غير  مدينة  ذمم  أية   متضمنة  عنها،  تزيد  أو  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  الشركة  في

 . المشترك  المشروع  و  الزميلة الشركة  عن بالنيابة مدفوعات  بسداد تقم لم أو التزامات الديه يكن لم  ما أخرى 

  الزميلة   وشركاتها  المجموعة   بين  فيما  التعامالت   من  الناتجة   المشتركة  ومشاريعها  الزميلة   وشركاتها  المجموعة  بين  فيما  األرباح  استبعاد  يتم
  كيانات  بين  فيما  الخسائر  استبعاد  أيضا  يتم.  المشتركة   والمشاريع  الزميلة   الشركات   في  المجموعة   مساهمة  حد  إلى   المشتركة   ومشاريعها
  الشركات   في الملكية    نسبة   تخفيف  وخسائر   بأرباح   االعتراف   يتم .  المحول   األصل   قيمة   انخفاض   على   دليال  المعاملة   توفر   لم   ما   المجموعة 
  ذلك   كان  متى  المشتركة  والمشاريع  الزميلة  للشركات   المحاسبية  السياسات  تغيير  تمي .  الموحد  الدخل  بيان  في  المشتركة  والمشاريع  الزميلة

 . المجموعة تتبعها التي  السياسات مع االنسجام  لضمان ضروريا
 

 والشهرة األعمال تجميع  (5)
حواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة في  است حواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية  ست خدام طريقة االاست يتم احتساب األعمال المجمعة ب 

تقيس  األعمال  تجميع   عمليةالمستحوذ عليه. في    الكيانحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطر عليها في  ست تاريخ اال المجموعة أن  تختار   ،
  للكيان  تحديدهاالمستحوذ عليه بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات التي يمكن    الكيانالحصة غير المسيطر عليها في  

 .  االخرىفي المصاريف حواذ المتكبدة يتم احتسابها كمصاريف وتدرج  ست المستحوذ عليه. تكاليف اال
 

تقاس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة وهي الزيادة في إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطر عليها وأي حصة سابقة محتفظ  
الموجودات المكتسبة تتجاوز  بها على صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي  

تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المكتسبة بصورة صحيحة وجميع   المبلغ اإلجمالي المحول، تقوم المجموعة بإعادة 
إعادة التقييم أن    حواذ. إذا كانت نتيجة ست اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المراد إدراجها في تاريخ اال   راجعة المطلوبات المتكبدة وم

 القيمة العادلة لصافي الموجودات المكتسبة ال تزال تتجاوز إجمالي المبلغ المحول، عندها يتم االعتراف بالربح في بيان الدخل الموحد.  
 

يتم توزيع بعد التحقيق المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر متراكمة النخفاض القيمة. لغرض فحص انخفاض القيمة،  
لنقد للمجموعة، والتي يتوقع أن تستفيد من  ل المدره وحدات الحواذ، على كل وحدة من ست ، منذ تاريخ اال األعمال  تجميع من الشهرة المكتسبة 

 تجميع األنشطة، بغض النظر عن تخصيص موجودات أو مطلوبات الشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.  
 

داخل تلك الوحدة، تضم الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة إلى    ات بعاد جزء من العملي است لنقد ويتم  ل  مدرهالوحدة  لل الشهرة    تخصيص عند  
بعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية  است القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من  

 لنقد.  ل المدره وحدة ال زء المحتفظ به من للعملية المستبعدة والج
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 تتمة   - الهامة  المحاسبية السياسات 3 
  

  األجنبية العمالت وأرصدة معامالت   (ج)
  
  الصرف   بمعدالت   للعمليات  المعنية  الوظيفية   العمالت  إلى  أجنبية  بعملة   سدادا   تتطلب   التي   تلك  أو  أجنبية  بعمالت  المعامالت   تحويل  يتم 

 . المعامالت تواريخ في  الحالية

  السائدة   اآلنية   الصرف  معدالت  خدام است ب   الوظيفية   العملة  إلى  التقرير  تاريخ  في   أجنبية   بعمالت  النقدية  والمطلوبات   الموجودات   تحويل  يتم
  بسعر   الوظيفية   العملة  إلى   العادلة  بالقيمة   تقاس  التي  األجنبية  بالعمالت  غيرالنقدية  والمطلوبات   الموجودات   تحويل   يعاد.  التاريخ  ذلك   في

  ناحية   من  تقاس  التي  النقدية  غير   والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم.  العادلة  القيمة  تحديد  فيه  يتم  الذي  التاريخ  ذلك   في  الحالي   الصرف 
 .المعامالت تواريخ في  الصرف  معدل  خداماست ب  األجنبية بالعملة  التاريخية التكلفة

  في   الصرف   بأسعار  التحويل   عن  والناشئة  األجنبية  بالعمالت   المعامالت  سداد  من  الناتجة   األجنبية   العمالت   صرف  بفروق   االعتراف   يتم
 . الموحد  الدخل  بيان في األجنبية بالعمالت النقدية والمطلوبات  للموجودات  السنة نهاية

 

  من   الناشئة  األجنبية  العمالت  بفروقات   اإلعتراف   يتم،  انه  االالموحد.    الدخل   بيان  في األجنبية  العمالت  بفروقات   اإلعتراف  باالجمال  يتم
 :  الموحد الملكية  حقوق  في  التغيرات بيان في  التالية  البنود تحويل

 

  التي الفروقات  تصنيف إعادة يتم الحالة هذه في  االنخفاض، حالة في  باستثناء) الملكية  حقوق   خالل من العادلة  القيمة استثمارات −
 (. الموحد الدخل  بيان ضمن  الموحد  الملكية  حقوق  في  التغيرات بيان في  بها اإلعتراف تم

 

 . فعال  التحوط  فيه يكون الذي  الحد إلى األجنبية العمليات في  االستثمار لصافي كتحوط  المصنفة المالية المطلوبات  −

 
   األجنبية العمليات 
  كما  العرض  عملة  إلى  تحويلها يتم العرض  عملة  عن  مختلفة  وظيفية  عمالت  لديها التي المجموعة  شركات  لجميع المالي  والمركز النتائج
 :يلي
 

 . المالي المركز بيان بتاريخ اإلقفال  سعر  باستخدام معروض  مالي  مركز بيان لكل  والمطلوبات  الموجودات تحويل يتم −

  لألثر   معقول   غير  المقارب   المتوسط   هذا   يكن  لم   ما )  الصرف   أسعار   بمتوسط   تحويلها  يتم  دخل   بيان  كل   ومصروفات   إيرادات −
 (. المعامالت تواريخ في  والمصروفات  اإليرادات تحويل يتم الحالة هذه ففي  المعامالت تواريخ في  السائدة للمعدالت التراكمي

 . الملكية  حقوق  في  العملة  صرف  فروق  بجميع االعتراف يتم −
 

 ". أجنبية  عمالت تحويل  احتياطي"  ضمن الملكية  حقوق  في عنها اإلقرار  يتم أعاله  المذكورة الطرق من الناشئة  العمالت  صرف  فروق
 
  به  اإلعتراف  يتم األجنبية بالعمليات المتعلق  الموحد  الملكية  حقوق   في   التغيرات  بيان في  المدرج  البند  فإن ، األجنبية العمليات  استبعاد عند
 . الموحد  الدخل بيان في
 

 ثمار في العمليات األجنبية ستلصافي ال التحوط 
تقوم المجموعة بتطبيق حسابات التحوط لفروقات العمالت األجنبية الناتجة بين العملة الوظيفية للعمليات األجنبية والعملة الوظيفية  

 . للمجموعة 
 

ثمار في العمليات  ست بفروقات العمالت األجنبية الناتجة من تحويل المطلوبات المالية المصنفة كتحوط لصافي اال   يتم اإلعتراف
كون  ي األجنبية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ويتم تجميعه ضمن إحتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى الحد الذي  

ثمار، يتم تحويل  ست بعاد صافي تحوط االاست ات متبقية في بيان الدخل الموحد. عندما يتم  فيه التحوط فعال. يتم اإلعتراف بأي فروق
 بعاد.ست القيمة المتعلقة ضمن إحتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى بيان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة اال

 

   المالية ثماراتستال ( د)
 

 . ملكية حقوق  أدوات في  ثماراتاست و  الدين أدوات طبيعة  ذات   أدوات في  ثماراتاست  على  المالية  ثماراتست اال تشتمل
 

 التصنيف    ( 1)
"االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" يتم تصنيف كل استثمار على أنه    33بموجب معيار المحاسبة المالية رقم  

 استثمار في:  
 

 أدوات حقوق ملكية  (أ
 أدوات دين )متضمنة أدوات الدين النقدية وغير النقدية(  ( ب
 وأدوات استثمارات  أخرى  ( ج
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 تتمة   - الهامة  المحاسبية السياسات 3 
 
 

 تتمة  - المالية ثماراتستال ( د)
 

 

 تتمة   – التصنيف ( 1)
الفقرة   المنصوص عليها في  قابلة لإللغاء  المبدئي غير  تتم ممارسة خيارات االعتراف  لم  المؤسسة    10ما  المعيار يجب على  من 

( القيمة العادلة  3( القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية؛ أو )2( بالتكلفة المطفأة؛ )1تصنيف االستثمارات الحقا على أنها مقاسة إما )
 خالل بيان الدخل وذلك على أساس كل من: من 
 

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

 
 التكلفة المطفأة 

 استيفاء كل الشرطين التاليين: يجب قياس استثمار بالقيمة العادلة من خالل التكلفة المطفأة في حالة 
يتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بمثل هذا االستثمار بغرض تحصيل تدفقات نقدية متوقعة   (أ

 حتى تاريخ استحقاق األداة؛ و 
 يمثل االستثمار إما أداة دين أو أداة استثمار أخرى لها معدل عائد فعلي معقول قابل للتحديد  ( ب

 

 يمة العادلة من خالل حقوق الملكيةالق
 يجب قياس استثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في حالة استيفاء كل الشرطين التاليين:

 يتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بتحصيل كل من التدفقات النقدية المتوقعة وبيع االستثمار؛ و  (أ
 داة دين غير نقدية أو أداة استثمار أخرى لها معدل عائد فعلي معقول قابل للتحديد يمثل االستثمار إما أ ( ب

 

 القيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
أو   يجب قياس االستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ما لم يتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 تصنيف غير القابل لإللغاء عند االعتراف المبدئي.لو كان قد تم ال
 

 التصنيف غير القابل لإللغاء عند العتراف المبدئي 
   كون أن:  المبدئيقد تقوم المجموعة باختيار غير قابل لإللغاء لتخصيص استثمار محدد عند االعتراف 

 
بيان الدخل لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة  أداة حقوق ملكية كانت بخالف ذلك تقاس بالقيمة العادلة من خالل   (أ

 من خالل حقوق الملكية؛ و 
القيمة العادلة من خالل بيان الدخل لو كان القيام بذلك يزيل أو يخفض  ب أداة دين غير نقدية أو أداة استثمار أخرى، مقاسة   ( ب

من قياس األصول أو االلتزامات ذات الصلة أو  على نحو كبير عدم االنسجام في القياس أو االعتراف قد ينشأ بخالف ذلك 
   االعتراف باألرباح أو الخسائر منها على أسس مختلفة.

  
 

 العتراف  وإلغاء العتراف ( 2)

  وتصبح   األصل   بيع  أو   لشراء  المجموعة  فيه   تتعاقد  الذي  التاريخ  وهو  المتاجرة،  تاريخ  في   المالية  األوراق  ثماراتاست ب   االعتراف  يتم 
  التدفقات   الماست   في   الحق   انتهاء  عند  المالية   األوراق   ثماراتاست ب   االعتراف  يلغى.  لألداة   التعاقدية  األحكام   في   طرفا    التاريخ  ذلك   في

 . اآلخر الطرف  إلى  جوهري بشكل  الملكية  ومنافع مخاطر  جميع  بتحويل المجموعة تقوم عندما أو  المالية  الموجودات  من النقدية
  

 القياس  ( 3)

 المبدئي  القياس  
  للحصول   المتكبدة  المعاملة  تكاليف  ثناءاست ب   المعاملة،  تكاليف  إليها  مضاف ا   العادلة  بالقيمة  مبدئي ا  المالية  األوراق   ثماراتاست ب   االعتراف  يتم 

 . الموحد  الدخل بيان  على تحميلها فيتم الدخل  بيان خالل  من  العادلة بالقيمة ثماراتاست  على
 

 

 الالحق  القياس  
  خسائر   أو  بأرباح  االعتراف  ويتم  تقرير،  فترة   كل  نهاية  في   العادلة  بالقيمة  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ثماراتست اال  قياس  يعاد
  بالتكلفة   المصنفة   ثماراتست اال   قياس   يتم   المبدئي،  االعتراف   بعد.  فيها  نشأت   التي   الفترة   في   الموحد   الدخل   بيان  في   الناتجة   القياس   إعادة

ا  الفعلي  الربح   معدل   طريقة  خدام است ب   المطفأة   بالتكلفة   المطفأة   الخسائر   أو   األرباح  جميع  تدرج .  القيمة  النخفاض   مخصص   أي   ناقص 
 .  الموحد الدخل  بيان في  ثمارات ست اال قيمة  انخفاض  أو االعتراف إلغاء عن الناتجة  وتلك اإلطفاء  عملية عن الناتجة
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 تتمة   - الهامة  المحاسبية السياسات 3 
 تتمة  –  المالية ثماراتستال (د) 
 تتمة   – القياس  (3) 
 الملكية حقوق خالل  من العادلة  القيمة 

 13/2020 المركزي  قطر  مصرف  تعميم صدور بعد المطبقة  السياسة
  والذي (  التطبيق   تاريخ)  2020  أبريل  29  بتاريخ  المركزي   قطر   مصرف   عن  الصادر   13/2020  رقم   التعميمطبيق  بت   المجموعة   قامت 

  30  رقم  المالية   المحاسبة   ومعيار"  المماثلة  واألدوات   واألسهم   الصكوك   في   االستثمار"  33  رقم   المالية  المحاسبة  معيار   متطلبات   عدلي 
  المالية   لتقاريرل  الدولي   المعيار  متطلبات تطبيق    البنوك   من  طلبت   و "  المحملة باألعباء  وااللتزامات  االئتمان  وخسائر  القيمة   انخفاض "

  المركزي   قطر   مصرف   لتعميم  وفق ا.  الملكية   حقوق   خالل   من  العادلة   بالقيمة   األسهم   في   باالستثمارات  تعلق فيما ي "  المالية  األدوات "  9  رقم 
 .  الملكية  حقوق  خالل من العادلة  بالقيمة المصنفة  الملكية حقوق  نوع  من األدوات  قيمة  انخفاضفحص   يتم ال ،13/2020 رقم
 

  حقوق   خالل   من  العادلة  بالقيمة  المصنفة   الملكية   حقوق   نوع  من  االستثماراتفيما يتعلق ب   االعتبار  في   يؤخذ فيما قبل كان    ذلك،  ومع
تبيان انخفاض    عند  تكلفته   دون إلى ما    لالستثمار  العادلة   القيمة  في   المستمر   أو الجوهري    االنخفاض،  العادلة  بالقيمة   والمقاسة   الملكية
  خالل   من   العادلة  بالقيمة  مصنفة  الملكية   حقوق  نوع  من  استثماراتانخفاض قيمة    علىمؤشر    أي   وجود   حال   فيو .  االستثماراتقيمة  
  ويتم   الملكية  حقوق   من  الموحدة  الملكية  حقوق  في  التغيرات  بيان  في  سابق ا  بها  المعترف  التراكمية  الخسارة  حذف  يتم  الملكية،  حقوق 

  حقوق   في   لالستثمارات   الموحد  الدخل  بيان  في  بها  المعترف   القيمة  انخفاض  خسائر  عكس  يتمو.  الموحد  الدخل  بيان  في  بها  االعتراف
 .  الملكية حقوق  خالل من الحق ا  الملكية

 
  أو   باألرباح   االعتراف  ويتم  تقرير   فترة  كل   نهاية   في  العادلة   بقيمتها   الملكية   حقوق   خالل   من   العادلة  بالقيمة  االستثمارات   قياس   يعاد

  احتياطي   في   عرضها  ويتم  الموحد   الملكية   حقوق   في   التغيرات  بيان  في   لالستثمارات   العادلة   القيمة  في   التغيير  عن  الناتجة   الخسائر 
  الملكية   حقوق   في  التغيرات  بيان  في  العادلة  القيمة  ضمن  تعرض  أن  المجموعة  تختار  قد .  الملكية  حقوق   ضمن  العادلة   للقيمة  منفصل
  المبدئي   االعتراف  عند  منفردة  أداة  كل   أساس  على  االختيار  يتم.  للمتاجرة   بها  يحتفظ  التي  الملكية  حقوق أدوات  في  ستثماراتإلا  بعض
  الدخل   بيان  في   اإلطالق   على  الحقا  تصنيفها  يعاد  ال  المذكورة   الملكية  حقوق   أدوات   من  والخسائر   األرباح.  لإللغاء   قابل  غير  اختيار  وهو

  إلى   تحويلها  يتم  العادلة   القيمة  احتياطيات   في   بها  المعرف   المتراكمة  والخسائر   األرباح   فإن   ذلك   مع.  االستبعاد  ذلك   ويتضمن  الموحد، 
  التغييرات   من   منفصلة   بصورة   عنها  يعلن  ال (  القيمة   انخفاض   خسائر  ورد )   القيمة   انخفاض   خسائر   االستثمار  استبعاد  عند  المدورة   األرباح
  الموحد،   الدخل  بيان  في  بها  االعتراف  يستمر  االستثمارات،  تلك  على  عائدا  تمثل  عندما  األرباح،  توزيعات .  العادلة   القيمة   في  األخرى 

 .  الملكية  حقوق  في  التغيرات بيان في  بها  االعتراف  يتم الحالة  هذه ففي  االستثمار، تكلفة  من  لجزء استردادا واضحة  بصورة  تمثل لم  ما
 

  الخسائر   أو   األرباح   تحويل   يتم  الملكية،   حقوق   خالل   من   العادلة  بالقيمة  والمصنفة   دين   أدوات   طبيعة  ذات   لالستثمارات  بالنسبة  بينما
 .الموحد  الدخل بيان إلى الموحد الملكية حقوق  في  التغيرات بيان في  سابقا    بها المعترف المتراكمة

 

 القياس  مبادئ ( 4)

 التكلفة المطفأة   قياس 
ا منه أقساط    التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يقاس به األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي مطروح 

المبلغ المبدئي المعترف به  خدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين  است هالك المتراكم، ب ست سداد رأس المال، زائدا  أو ناقصا  اال
حقاق، بعد خصم أي انخفاض في القيمة. يشمل احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة  ست ومبلغ اال

ا ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي.    والتي تعد جزء 
 

 القيمة العادلة   قياس
  تجارية   معاملة  في  الدخول   في  وراغبين  مطلعين  طرفين  بين  التزام  تسوية   أو  أصل  قايضة م  بموجبه   يمكن  الذي   المبلغ  هي  العادلة   القيمة
  عند   األداة   لتلك   بالسوق  المعلن  الشراء   سعر   خدام است ب   المدرجة   ثمارات ست لال  العادلة   القيمة   المجموعة   تقيس (.  والمشتري )البائع    بحتة
  معقول   تقدير  إجراء   فيتم  مدرج،  سوق   سعر   يوجد   ال   حيث   لالستثمار  بالنسبة .  الموحد  المالي   المركز  بيان  تاريخ  في   التداول   جلسة   إغالق
  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقييم  إلى  استنادا  أو  كبير  حد   إلىلها    مماثلة   أخرى  ألداة   الحالية  السوقية   القيمة   إلى  بالرجوع   العادلة   للقيمة
  لعقود السارية    الربح  بمعدالت   المستقبلية  النقدية   التدفقات   خصم  طريق  عن  المجموعة   قبل  من  تحديدها  يتم  المعادلة   النقدية  القيم .  لألداة
   . المخاطر وخصائص  الشروط نفس لها

 
 التمويل موجودات (  هـ)

  التمويل   موجودات  هذه  تتضمن.  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  بمدفوعات  المجموعة  تقدمه  بالشريعة  ملتزم  تمويل  على  التمويل  موجودات  تشتمل 
  إثبات   يتم.  األخرى   اإلسالمي  التمويل   وطرق   والوكالة   صناعست واال  واإلجارة   والمساومة   والمضاربة  المرابحة   خالل   من  المقدم

 (. وجدت  إن)  القيمة في  االنخفاض  خسائر  مخصصات  ناقصا المطفأة بتكلفتها التمويل  موجودات
 

 والمساومة   المرابحة
  شراء  طريق عن والمساومة  المرابحة معامالت بترتيب المجموعة تقوم. مؤجلة  بشروط مبيعات هي  المدينة والمساومة المرابحة ذمم

  هامش   زائدا   التكلفة)  البيع  سعر   سداد   يتم.  التكلفة   على  ربح  بهامش(  المستفيد)  المرابح  إلى  وبيعها(  المرابحة   موضوع   تمثل  التي )  السلعة 
  من   بالصافي   المدينة   والمساومة   المرابحة   ذمم  إثبات   يتم .  عليها  متفق   زمنية   فترة   مدى   على  المرابح  جانب   من  أقساط   على (  الربح

 (. وجد   إن) القيمة  في  االنخفاض  خسارة ومخصص  المؤجلة  األرباح
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 تتمة   – التمويل موجودات (هـ)
 تتمة   -  والمساومة  المرابحة

  وعدم   بالمرابحة   البيع  في   بوعده   الشراء   أمر   ُمصدر   إلزام   قاعدة  بتطبيق   المجموعة   تقوم   المركزي،  قطر  مصرف   تعليمات  إلى   ناداّ است  
 .  بالمواصفات  وفائها حالة  في البضائع بقبول الشراء  أمر  ُمصدر  فيها يتعهد ال  مرابحة  معاملة  أية  في  الدخول

 
ذمم المساومة المدينة مخصوما منها األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القيمة )إن وجد(. عند التحقيق المبدئي، يتم تصنيف    تدرج

 وقياس ذمم المرابحة المدينة كالتالي:  
 
ة تمثل فقط مدفوعات  بالتكلفة المطفأة في حال كانت الشروط التعاقدية لذمم المرابحة المدينة تنشأ عنها في تواريخ محددة تدفقات نقدي   -

 أصل المبلغ والربح على أصل المبلغ القائم؛ أو  
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في حال كانت الشروط التعاقدية لذمم المرابحة المدينة ال تنشأ عنها في تواريخ محددة تدفقات    -

   نقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والربح على أصل المبلغ القائم.  
 

 المضاربة  

  مخصص   ناقصا  المدفوع  للمقابل  العادلة   بالقيمة  العقود   هذه  إثبات  يتم.  المال  برأس  المجموعة  فيها  تساهم  شراكات  هي  المضاربة   تمويل 
 (. وجد إن)  القيمة في  االنخفاض  خسارة 

  
 االجارة 
  وهي ) عليه  متفق  ربح  إليها مضافا  بالتكلفة  للموجود   الفورية  واإلجارة  الشراء  يكون  عندما  التمويل هياكل  من   المدينة  اإلجارة   ذمم  تنشأ
  مدفوعات   من  األدنى  الحد  بإجمالي  اإلجارة  ذمم  تسجيل  يتم.  المؤجلة   الدفعات  أساس  على  المبلغ  سداد  يتم(.  مجملها  في  العادلة  القيمة  تشكل

 (. وجد   إن) القيمة  في  االنخفاض  خسارة  مخصص و( مجملها في  المطفأة التكلفة تشكل  وهي)  المؤجل  اإليراد ناقصا اإلجارة
 

 صناعست اال 
  اقتناء   أو  تصنيع  بمزاولة   وتقوم(  المشتري " )المستصنع"  مع(  البائع" )الصانع"  بصفتها  المجموعة  فيه  تتصرف  بيع  عقد  هو  صناعست اال

  بين  عليه  المتفق   السعر  إجمالي  هو  صناعست اال   إيراد  .عليه   متفق  سعر  على  بناء  المشتري   من  المستلمة  المواصفات  إلى  نادااست   منتج
  اإلنجاز   نسبة  طريقة  إلى  نادااست   صناعست اال  ربح  وهامش  بإيراد  المجموعة  تعترف.  للمجموعة  الربح  هامش  متضمنا  والمشتري  البائع
  بالخسائر   باالعتراف   المجموعة  تقوم.  للمجموعة   المقدرة  والتكلفة(  للمشتري  النقدي  السعر)  اإليراد  إجمالي  بين  الفرق  االعتبار  في  باألخذ

 . توقعها بمجرد  صناع ست اال عقد من  المتوقعة
 الوكالة 
(  الوكيل)  اآلخر   الطرف   بتعيين(  الموكل)  التمويل  يوفر  الذي   وهو  الطرفين،  أحد  يقوم.  طرفين  بين  وكالة  اتفاقية   الوكالة  عقود  تمثل
  متوقعا   عائدا  يقدم  وهو  العقد  طبيعة  إلى  نادااست   األموال  الوكيل  يستخدم.  اإلسالمية  بالشريعة  تلتزم  معاملة  في  الموكل  أموال  ثمارست ال

 . المطفأة  بالتكلفة الوكالة  عقود  تثبت. للموكل
 

 

  األخرىوالمطلوبات المالية  الموجودات ( و)
  
 المبدئي والقياس العتراف ( 1)
  بنوكمستحقة إلى    ومبالغ  للعمالء  جارية  حساباتو  ثماراتست واال  التمويل  وموجودات  البنوك  لدى  باألرصدة  مبدئيا  المجموعة  تعترف 

  المالية   والمطلوبات  الموجودات  جميع.  فيه  تنشأ  الذي  التاريخ  فيالمتضمنة تمويالت الصكوك والتمويل بعائد ثابت    التمويل  ومطلوبات
 . لألداة التعاقدية النصوص  في  طرفا  المجموعة فيه   تصبح الذي السداد تاريخ في مبدئيا بها االعتراف  يتم االخرى 

  -  الدخل  بيان  خالل   من   العادلة  بالقيمة  يكون   ال الذي  للبند  بالنسبة  - إليها  مضافا    العادلة  بالقيمة  مبدئيا  المالي  المطلوب   أو   الموجود   يقاس 
 . إصداره  أو حواذهاست  إلى  مباشرة بصورة  تنسب التي المعاملة تكاليف

 
 المبالغ  خصم   بعد  الفعلي،  الربح  معدل  طريقة  خدام است ب   المطفأة  بالتكلفة  األخرى   المالية   والمطلوبات  الموجودات  تقاس  المبدئي،  القياس  بعد

 . القيمة انخفاض  ومخصص المشطوبة
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 تتمة   – األخرىوالمطلوبات المالية  الموجودات ( و)
  

 المالية  والمطلوبات بالموجودات العتراف إلغاء ( 2)
  عند   أو  المالي  الموجود  من  النقدية  التدفقات  في التعاقدية  الحقوق   انتهاء  عند  مالي  بموجود   االعتراف  بإلغاء  المجموعة  تقوم 

  ال   التي   الحالة  في   أو   المالي   الموجود ملكية  وعوائد مخاطر   جميع  تحويل   فيها  يتم  معاملة  في   المالي   الموجود   بتحويل  قيامها
.  المالي   الموجود  على  بالسيطرة  تحتفظ  ال  أنها  كما  الملكية   وعوائد  مخاطر   من  كبير  جزء  تحول  وال  المجموعة  فيها  تحتفظ
  بها   االحتفاظ   أو   انشاؤها   يتم  والتي   االعتراف   إللغاء  تؤهل   والتي   المحولة   المالية   الموجودات   في   حصة   بأية   االعتراف   يتم
,  مالي  بموجود  االعتراف  إلغاء  عند.  الموحد  المالي  المركز  بيان  في  منفصل  مالي مطلوب   أو  كموجود  المجموعة  جانب من
  والمقابل (  المحول   الموجود  من  لجزء  المخصصة  الدفترية  القيمة  أو)  للموجود  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  االعتراف  يتم

 . الموحد الدخل بيان في(  تحمله  يتم جديد  مطلوب  أي  ناقصا  عليه  الحصول  يتم جديد موجود  أي  متضمنا) المستلم

  إما   تحتفظ  ولكنها الموحد  المالي   مركزها   بيان  في   بها  معترف   موجودات   بتحويل   تقوم   بحيث   معامالت   في  المجموعة  تدخل  
  من   كبير  بجزء   أو   بجميع  االحتفاظ   حالة   في .  منها  لجزء  أو   المالية   للموجودات   والعوائد  المخاطر   من   كبير  بجزء  أو  بجميع

 .  المحولة بالموجودات االعتراف  إلغاء  يتم ال عندها والعوائد  المخاطر 

  المالي   الموجود  ملكية  وعوائد  مخاطر  من  كبير  جزء  أو  جميع  بتحويل  تقوم  وال  المجموعة  فيها  تحتفظ  ال  التي  المعامالت  في 
 تحديدها  يتم  والتي المستمرة  مشاركتها  حد   إلى   بالموجود   االعتراف   في  المجموعة  تستمر  الموجود،   على  بالسيطرة   وتحتفظ
 .  المحول  الموجود قيمة  في  التغيرات إلى  فيه تتعرض الذي  بالحد

  بالموجود  االعتراف  إلغاء  يتم. رسوم مقابل  المحول  المالي الموجود  بخدمة  بااللتزام المجموعة تحتفظ  المعامالت  بعض  في 
  كانت   إذا  ما  إلى  نادااست   خدمة  عقد  في   مطلوب   أو   بموجود  االعتراف  يتم.  االعتراف  إلغاء  معايير  يحقق   عندما  المحول المالي
 . الخدمة  ألداء(  مطلوب )  مناسبة من  أقل أو ( موجود)  مناسبة من أكثر الخدمة رسوم

 . التعاقدية التزاماتها انتهاء أو  إلغاء أو عن  التفرغ عند مالي بمطلوب  االعتراف  المجموعة  تلغي 
  

 المقاصة ( 3)
  المبالغ   لمقاصة  للتطبيق  قابل  شرعي  أو   قانوني  حق  هناك  يكون  عندما  فقط   المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  إجراء  يتم 

 . الوقت   نفس  في  االلتزام   وسداد  الموجودات   تحقيق  في   أو   الصافي   أساس  على   السداد  في  إما  المجموعة   وترغب  بها  المعترف
  

 تعديل الموجودات والمطلوبات المالية ( 4)

 الموجودات المالية  

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل قد اختلفت بشكل   إذا تم تعديل شروط األصل المالي، تقوم المجموعة 
جوهري، وفي حال اختلفت التدفقات النقدية بشكل جوهري فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي األصلي  

لة، يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد  تعتبر منتهية الصالحية. وفي هذه الحا
بالقيمة العادلة وإعادة احتساب معدل الربح الفعلي لألصل الجديد. وبالتالي، يعتبر تاريخ إعادة التفاوض هو تاريخ االعتراف  

كا إذا  ما  تبيان  لغرض  وكذلك  القيمة،  انخفاض  احتساب  لغرض  االئتمان المبدئي  مخاطر  في  هامة  زيادة  قد حدثت  نت 
(SICR  .) 
 

  بعاد است   إلى   يؤدي   ال   التعديل   فإن  جوهري،  بشكل   تختلف  ال   المطفأة  بالتكلفة  المدرج   المعدل  لألصل  النقدية   التدفقات   كانت   إذا 
  التدفقات   أساس  على   المالي   لألصل   الدفترية   القيمة   إجمالي   احتساب   بإعادة   المجموعة   تقوم  الحالة، هذه  وفي .  المالي   األصل 
 بيان   في   تعديل   خسارة   أو   كربح   الدفترية  القيمة   إجمالي  تعديل   من  الناتج  بالمبلغ  وتعترف  المالية   للموجودات   المعدلة   النقدية
ل  المقابل  الطرف  لمرور  نتيجة  التعديل  هذا  إجراء  تم  إذا.  الموحد   الدخل   أو   الربح  عرض  يتم  المالية،  بصعوبات  المموَّ

 . التمويل أنشطة  من إيرادات  كصافي عرضها يتم أخرى حاالت  وفي  القيمة، انخفاض  خسائر مع الخسارة 

 المطلوبات المالية 
المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عند تعديل شروط المطلوبات المالية وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوب    تلغي

المعدل مختلفة بشكل جوهري. وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بالمطلوب المالي الجديد المستند على الشروط المعدلة بالقيمة  
قيمة الدفترية للمطلوب المالي المستبعد والمطلوب المالي الجديد بالشروط المعدلة في  العادلة. يتم االعتراف بالفرق بين ال 

 بيان الدخل الموحد.  
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 المالية الموجودات قيمة  انخفاض ( ز)
 االئتمان المتوقعة خسائر  قياس  

جوهرية    دةياز  لها  نيک  مل  لتيا  نالئتماا  طرلمخا   رضللتع  بالنسبةعلى مرحلتين.   االئتمان المتوقعةيتم اإلعترف بخسائر  
أحداث    نع  تنتج  لتيا  الئتمانيةا  رللخسائ  خسائر االئتمان المتوقعة   احتساب   ميت األولي،    راف العت ا  ذمن   نالئتماا  طر مخا  في

بالنسبة لتلك التعرضات   (.    را  شه  12  دةلم االئتمان المتوقعة  خسائر )  لمقبلةا  رعشاإلثني    رألشها  لخال   لممکنةالعجز ا
مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة    يحتسباالئتمانية التي حدثت لها زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي،  

 ئتمان المتوقعة على خسائر االعلى مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت العجز أو التخلف عن السداد ) 
 .( مدى العمر

 
على األدوات المالية التالية والتي لم يتم قياسها    ر االئتمان المتوقعةئ تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص الخسارة لخسا

 الموحد:  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 

 الموجودات المالية التي هي أدوات دين؛  -

 و  ؛المصدرةعقود الضمان المالي  -

 التزامات التمويل المصدرة.  -

ا   الملكية   حقوق   ألدوات  القيمة  انخفاض   فحص  يتم  ال  ،13/2020  رقم  المركزي  قطر  مصرف  تعميم  إصدار  تاريخ  من  اعتبار 
ثمارات من نوع حقوق الملكية المصنفة بالقيمة  ست اال  بينما قبل ذلك كانت   الملكية،  حقوق   خالل  من   العادلة  بالقيمة  المصنفة

٪(  20انخفضت القيمة السوقية بنسبة ال تقل عن  إذاالمادي ) اإلنخفاضعادلة من خالل الملكية يتم قياسها بالقيمة العادلة، ال
أقل من تكلفته في  ثمار  ست أشهر على األقل( يتم اعتبار القيمة العادلة لال  9انخفضت القيمة السوقية لمدة    إذا أو المستمر )

إذا كانت اال قيمتها. في حالة وجود أي دليل كهذا على اال ست تحديد ما  قد انخفضت  الملكية    حقوق   في ثمارات  ست ثمارات 
في بيان التغيرات    ا المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم حذف الخسارة المتراكمة المعترف بها سابق  

في حقوق الملكية الموحد، يتم حذفها من حقوق الملكية ويتم اإلعتراف بها في بيان الدخل الموحد. يتم عكس خسائر انخفاض  
 .ثمارات في حقوق الملكية الحقا  من خالل بيان الدخل الموحدست لال ن الدخل الموحد القيمة المعترف بها في بيا

 
   . الموحدة المالية  البيانات هذه في متبادل بشكل  المتوقعة  االئتمانية والخسائر  القيمة انخفاض  استخدام يتم

 
 ء باستثناعلى مدى عمر الدين،   االئتمان المتوقعةخسائر  لقيمة     يةومسا  بقيمة  لخسائرا   ت مخصصا  س بقيا  لمجموعةا  متقو
 شهرا  :   12 ةلمدالمتوقعة  األئتمان خسائر  س سا أ على قياسها  يتم لتيوا، يلي ما

 ثمارات أدوات الدين المالية التي تم تحديد أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. و است  -

 أدوات مالية أخرى لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلعتراف األولي بها.  -

ث العجز  ا حدأتنتج عن    قد التي    خسائر االئتمان المتوقعة  إجمالىشهرا  جزءا  من    12لمدة    خسائر االئتمان المتوقعةتعتبر  
 شهرا  بعد تاريخ التقرير.    12األدوات المالية من خالل ال  من المتوقعة 

 
 :هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان وتقاس على النحو التالي خسائر االئتمان المتوقعة

تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لجميع أوجه العجز النقدي    مالموجودات المالية التي ل -

 المها(.  است ين التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة )أي الفرق ب 

في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة    الموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة اإلئتمانية -

 .  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

المستحقة   - التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  بالقيمة  اإلعتماد:  وخطاب  المسحوبة  غير  التمويل  التزامات 

 المها، واست ت النقدية التي تتوقع المجموعة للمجموعة في حالة سحب اإللتزام والتدفقا

 .دادها سترا لمجموعة ا تتوقع مبالغالمستفيد ناقصا  أي  لتعويض لمتوقعة ا ت لمدفوعا: الماليةا ت لضماناا دعقو -

 :ينتج عن نهج من خطوتين (30رقم )معيار المحاسبة المالية وفقا  ل مخصصالإن تحديد 
 

مراحل االنخفاض الثالثة من خالل تحديد ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في مخاطر    احدالتسهيالت في    تصنيف :  1الخطوة  
 االئتمان قد حدثت منذ االعتراف المبدئي أو إذا كان التسهيل االئتماني منخفض القيمة. 

 

في المرحلة األولى   تسهيالتشهرا  لجميع ال  12  خاللأي خسارة متوقعة ،  : يتم حساب خسارة االئتمان المتوقعة2  الخطوة
ال  ةئتماني االخسارة  الو الثالثة    تسهيالتالمتوقعة على مدى عمر  المرحلة  في  التسهيالت  تغطية  ويتم  الثانية.  المرحلة  في 

 قطر المركزي.   مصرف بموجب أحكام محددة وفق ا للوائح 
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   تتمة  - المالية الموجودات قيمة  انخفاض ( ز)
 

 المالية المعاد هيكلتها الموجودات
المالية الحالية بأصل جديد بسبب    لموجوداتبدال أحد ااست تم إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها أو    إذا

للمق المالية  يجب  ترضالصعوبات  كان  إذا  ما  تقييم  يتم  وقياس  اإلعتراف  إلغاء، عندها  المالي  االئتمان  باألصل  خسائر 
 :على النحو التالي المتوقعة

 

،  فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن  القائمة بالموجودات  االعتراف  إلغاءعن إعادة الهيكلة المتوقعة  ينتجإذا لم  -

 ؛ حاليةمن الموجودات ال  يا في حساب العجز النقداألصل المالي المعدل يتم إدراجه
 

إلغاء    نتجإذا   - المتوقعة  الهيكلة  إعادة  المتوقعة  حالي  بأصلعتراف  اإلعن  العادلة  القيمة  مع  التعامل  يتم  عندها   ،

المبلغ في    إدراج بعاده. يتم  است المالي الموجود في وقت    ألصل للموجودات الجديدة على أنها التدفق النقدي النهائي من ا

بعاد حتى تاريخ  ست التي تم خصمها من التاريخ المتوقع إللغاء االو قائمة عجز النقدي من الموجودات المالية الالحساب 

 .التقرير

  القيمة  منخفضةمالية  موجودات
 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وموجودات الدين المالية     ،تاريخ كل تقرير  في
" عند وقوع حدث أو أكثر  إئتماني ا ضعيفاألصل المالي "  يكون. اائتماني   ضعفت الملكيةالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 .لية المقدرة لألصل المالي على التدفقات النقدية المستقب  سلبىله تأثير 
 

 :المعلومات التالية التي يمكن مالحظتها إئتماني ا ضعيف األدلة على أن األصل المالي  تتضمن

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ -

 السداد؛  في للعقد مثل العجز أو تأخر   مخالفة -

 خالف ذلك؛  لتقبلهاتكن المجموعة  م من قبل المجموعة بشروط ل تمويلي موجود إعادة هيكلة  -

 ؛ أو المالية الهيكلة  إعادة أو  إفالسه  بإشهار المقترض  يقوم أن  إحتمالية -

 .بسبب الصعوبات المالية المالي  األصل لذلك  ة وجود أسواق نشط عدم -

قيمة  الفي    منخفض  ،السيادية للبلد األم )قطر(  الديون)بخالف  ،  ثمار في الديون السياديةست إجراء تقييم لما إذا كان اال   عند
 :   التالية، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار العوامل االئتمانية

 

 .عوائد السندات  تعكسه بمااالئتمانية  للجدارة تقييم السوق  -

 .االئتمانية  للجدارة تقييمات وكاالت التصنيف   -

ممثلة بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي من تطبيق نموذج الخسارة االئتمانية ائتمانية لحكومة قطر    تعرضات أي     تعفى
 .9/2017 المركزي  قطر مصرف المتوقعة حسب تعميم 

 في بيان المركز المالي خسائر االئتمان المتوقعة مخصص عرض 
 

 :في بيان المركز المالي كما يلي خسائر االئتمان المتوقعة عرض مخصصات  يتم
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.   •

 التزامات التمويل وعقود الضمان المالي: بصفة عامة كمخصص  •

المالية على عنصر مسحوب وغير مسحوب • تشتمل األداة  تحديد  ،  عندما  للمجموعة  يمكن  خسائر االئتمان وال 
 : مسحوب خارج الميزانية العمومية بشكل منفصل عن المكون ال  بنود/   تمويلعلى عنصر التزامات ال المتوقعة

الدفترية    لقيمة قطاع من ااست المبلغ ك  عرضالمجموعة مخصص خسائر مجمع لكل من المكونين. يتم     تعرض
اإلجمالية للمكون    الخسارة عن القيمة الدفترية  مخصص ي زيادة في  ا   عرض. يتم  المسحوباإلجمالية للمكون  

 كمخصص في المطلوبات األخرى.   المسحوب

خسارة في بيان المركز المالي ال مخصص  ب    اإلعترافأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الملكية: ال يتم   •
  إلعتراف فصاح عن مخصص الخسارة ويتم ا اإلألن القيمة الدفترية لهذه األصول هي قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم  

 به في احتياطي القيمة العادلة. 

  الشطب سياسة
ردادها. هذا هو  ست حتمال واقعي ال يتم شطب الموجودات التمويلية وأوراق الدين )إما جزئي ا أو كلي ا( عندما ال يكون هناك ا

عندما تقرر المجموعة أن المقترض ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية     الحال عموما  
  إلمتثال من أجل ا  التحصيلالمالية المشطوبة خاضعة ألنشطة    لموجوداتلسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تظل ا

 .  رداد المبالغ المستحقة ست ال المجموعة إلجراءات 
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 حكمه  في وما النقد(    ح)
  المركزية البنوك لدى بها المحتفظ المقيدة غير واألرصدة  الموجودة النقدية والعمالت النقدية األوراق حكمه  في وما النقد يشمل

  من  ضئيلة  لمخاطر   تخضع  والتي  التقرير  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  من  أقل   خالل  تستحق  التي  السيولة  عالية  المالية   واألصول
 . األجل قصيرة التزاماتها إدارة  في   المجموعة قبل  من وتستخدم  العادلة  قيمتها في  التغيرات

 

 . الموحد المالي المركز  بيان في  المطفأة بالتكلفة حكمه في  وما  النقد إدراج يتم
 

 العقارية الستثمارات ( ط)

 

  االستثمارات   قياس  ويتم  استثمارية،  عقاراتك  على  المال  رأس تعظيم قيمة    لغرض   أو  للتأجير  بها  المحتفظ  العقارات  تصنيف  يتم
  القيمة   تتضمن.  األصل   إنشاء  إلى  مباشرةالعائدة    االقتراض  وتكاليف  المعاملة  تكاليف  ذلك  في  بما  بالتكلفة،  العقارية مبدئي ا

  االعتراف؛  معايير  استيفاء   تم   إذا  التكلفة   تكبد  فيه   يتم   الذي  الوقت   في   موجود   استثماري   أثاث   من  جزء   استبدال   تكلفة   الدفترية 
  بالتكلفة  العقارية  االستثمارات تدرج    المبدئي،  العترافبعد ا  الحق ا.  االستثماري  للعقار  اليومية  الخدمة  تكاليف  ذلك  من  ويستثنى
ا  التاريخية موجودات  لل  المقدرة  اإلنتاجية   األعمار   أساس   على   االستهالكيحتسب  .  القيمة  وانخفاض   المتراكم   االستهالك  ناقص 

  مراجعة   تتم.  المقصود  لالستخدام   جاهزةفيه االموجودات    تكونابتداء من الوقت الذي    الثابت  القسط  أساس   علىذات الصلة  
  تغيرات  أي   تأثير  احتساب   مع   مالي،ال  مركز لل  بيان  كل  تاريخ  في   االستهالك  وطرق   المتبقية  والقيم  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار

 .  مستقبلي أساس  على التقديرات  في
 

  مستقبلية   اقتصادية  منافع  أي   يتوقع  وال  االستخدام   من  دائم   بشكل  سحبها  أو  استبعادها  عند  إما  العقارية  االستثماراتيلغى تحقيق  
.  االستبعاد  فترة  في  الموّحد  الدخل  بيان  في  لألصل   الدفترية  والقيمة  االستبعاد  عائدات   صافي  بين  الفرق  إثبات  يتم.  استبعادها  من
  تمويلي   عنصر   ووجود  المتغير،  المقابل   آثر  االعتبار  في   المجموعة   تأخذ   العقاري،   االستثمار  استبعاد  من   المقابل   تحديد  عند
   (.وجد إن ) للمشتري  الدفع المستحق والمقابل  النقدي،  غير والمقابل هام،

 
الدفترية   القيمة  إلى  لشرائها  الالحقة  والتحسينات  باإلضافات  يتعلق  فيما  المؤسسة  تتكبدها  التي  الرئيسية  النفقات  ستضاف 

تزيد من المنافع االقتصادية  لالستثمار العقاري في بيان المركز المالي الموحد، بشرط أن تتوقع المجموعة أن هذه النفقات سوف  
المستقبلية الناشئة للمجموعة من االستثمار العقاري. على الرغم من ذلك، إذا لم يكن من المتوقع الحصول على مثل هذه  
المنافع االقتصادية، فسوف تقوم المؤسسة بتحقيق هذه المصروفات في بيان الدخل الموحد في الفترة المالية التي تم تكبدها 

 .فيها
 

تتم التحويالت إلى )أو من( االستثمار العقاري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من استثمار عقاري  
إلى عقار يشغله المالك، فإن التكلفة المدرجة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغيير في االستخدام. إذا أصبح  

مالك استثمارا  عقاريا ، فإن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة في تاريخ إدراج التحويل يتم إدراجه  العقار الذي يشغله ال
 في بيان حقوق الملكية الموحد كاحتياطي إعادة تقييم ويتم حذفه من بيان الدخل الشامل عند استبعاد هذا العقار. 

   

 المخاطر إدارة أدوات ( ي)

 

  ذلك  عن ناتجة خسارة  أو ربح بأي االعتراف ويتم الموحد المالي المركز بيان في العادلة  بالقيمة المخاطر إدارة  أدوات تقاس
 .  الموحد  الدخل بيان في

 الثابتة الموجودات ( ك)

  المصروفات   التكلفة  تتضمن.  القيمة  في  االنخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك  ناقصا  بالتكلفة  الثابتة  الموجودات  بنود  تقاس
  الصلة   ذات  المعدات  لوظيفة   مكمال    جزء  يشكل  الذي  المشتراة  البرامج  رسملة  تتم.  الموجود   القتناء  مباشرة  بصورة   تنسب  التي

  بصفة   متعلقة  تكاليف   وأية   المباشرة   والعمالة   المواد   تكلفة   داخليا  المكونة   الموجودات   تكلفة  تتضمن.  المعدات  تلك  من   كجزء
  الموقع  وإرجاع   البنود وإزالة تفكيك وتكاليف  منها  المطلوبة االستخدام ألغراض  وفقا  عمل  حالة في   الموجودات  لجعل  مباشرة
 . المرسملة التمويل  وتكاليف السابق  وضعه  إلى عليه الكائنة

  الدفترية   القيمة  مع  البيع  متحصالت   بمقارنة  تحديدها  يتم   الثابتة  الموجودات  بنود  أحد   بعاداست   عن  الناتجة   الخسارة   أو  الربح
 . الموحد الدخل بيان في  األخرى  المصروفات /   األخرى االيرادات   في  بالصافي بها االعتراف  ويتم  الثابتة للموجودات

بتكلفة   االعتراف  تدفقاست يتم  المحتمل  من  كان  إذا  للبند  الدفترية  القيمة  في  الثابتة  الموجودات  مكونات  أحد  المنافع   بدال 
بها.   تكلفتها بصورة موثوق  للمجموعة وإمكانية قياس  المكون  المضمنة في ذلك  المستقبلية  إلغاء االعتراف   يتماالقتصادية 

 .الدخل الموحد عند تكبدها بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للموجودات الثابتة في بيان

  بند  من  جزء  لكل  المقدرة   اإلنتاجية  األعمار  مدى  على الثابت  القسط   بطريقة  الموحد  الدخل  بيان  في  ستهالكباال  االعتراف  يتم
  في   المضمنة  المستقبلية  االقتصادية   المنافع  هالكست ال  المتوقع   النمط  يعكس  مقارب  أفضل  هي   هذه  أن  حيث  الثابتة  الموجودات
  إيجارات   بموجب   المستأجرة   الموجودات   استهالك  يتم.  المقدرة  الباقية  قيمته  ناقصا  الموجود  تكلفة   إلى  تستند  وهي  الموجود 
 . األرض  استهالك يتم ال.  أقصر  أيهما اإلنتاجية، أعمارها أو  اإليجار فترة  مدى  على تمويلية

 : التالي النحو  على  المقارنة وسنوات  الحالية للسنة  المقدرة  اإلنتاجية األعمار

 سنوات  7-5                                              سيارات

 سنة    20             مباني 
 سنوات  5-3             المعلومات  تقنية معدات
 سنوات  7-4         مكتبية تجهيزات  و  وتركيبات أثاث
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 غير الملموسة  الموجودات ( ل)

  في   المكتسبة  الملموسة  غير  الموجودات  تكلفة  إن.  بالتكلفة  مبدئيا    تقاس  منفصلة   بصورة  المشتراة   الملموسة  غير  الموجودات
  ناقص  بالتكلفة  الملموسة   غير   الموجودات   تسجل   المبدئي،  اإلدراج   بعد.  حواذست اال  تاريخ  في  العادلة   قيمتها  تعادل   األعمال   دمج
  غير   أو  محددة  تكون  أن  إما  الملموسة  غير  للموجودات  اإلنتاجية  األعمار  .متراكمة  انخفاض  خسائر  وأية  متراكـم  إطفاء   أي

  النظر   ويعاد  االقتصادية   اإلنتاجية   أعمارها   مدى   على  إطفاؤها   يتم  المحددة   األعمار   ذات   الملموسة   غير  الموجودات   . محددة
  فترة   مراجعة  تتم .  الملموسة   غير   الموجودات  قيمة   انخفاض  احتمال   على   دليل   فيه   يظهر  وقت   أي   في   االنخفاض   لتحديد   فيها

  التعديالت.  األقل   على   مالية   فترة   كل   نهاية  في   المحدد  اإلنتاجي   العمر   ذات   الملموسة   غير  للموجودات   اإلطفاء   وطريقة   اإلطفاء 
  يتم  الموجودات   تتضمنها  التي  المستقبلية   االقتصادية   المنافع   هالك ست ال  المتوقعة   الطريقة   أو   المتوقعة   اإلنتاجية   األعمار   في 

  تدرج.  المحاسبية  التقديرات   في  كتغيرات  وتعامل  الحال،  مقتضى  حسب  الطريقة،  أو  اإلطفاء  فترة  لتعديل  االعتبار  في  أخذها
  وظيفة  مع  تتماشى  مصروفات   فئة  ضمن  الموحد  الدخل   بيان  في   األعمار   محددة   الملموسة   غير  للموجودات   اإلطفاء   مصاريف
 .  الملموسة غير الموجودات

 

  بشكل   إما  سنويا ،  لها   القيمة  انخفاض  فحص  إجراء  ويتم  اإلنتاجي  العمر  محددة  غير  الملموسة   غير  الموجودات  إطفاء  يتم  ال
  إنتاجي  عمر   بدون  الموجودات   مرارية است   في   للنظر  سنوية   مراجعة   إجراء   يتم.  النقد  توليد  وحدات   مستوى   على  أو   فردي 
 .  محدد  إلى  محدد غير  من لها  اإلنتاجي العمر حالة  تغيير يتم مرارية ست اال تقرر  لم وإذا  محدد،

 

  منافع  تدفق   يتوقع  ال  عندما  أو(  األصل  على   السيطرة  تحويل   تاريخ  في  أي)  بعادست اال  عند  الملموس  غير  األصل  بعاداست   يتم
 بين  الفرق   أنه   على  يحتسب)  األصل  تحقيق  إلغاء  عن ناتجة   خسارة  أو   ربح أي.  بعادهاست  أو   خدامه است   من   مستقبلية  اقتصادية 
 .  الموحد  الدخل  بيان في  إدراجه  يتم( لألصل الدفترية والقيمة بعادست اال  عائدات صافي

 : للمجموعة الملموسة  غير للموجودات اإلطفاء   وطرق  اإلنتاجية  لألعمار ملخص  يلي فيما
 

 األساسية  الودائع العمالء  عالقات الشهرة  

    

 (سنوات 8.5) محدود (سنوات 10) محدود ودمحد غير  اإلنتاجي عمرال

اإلطفاء   طريقة
 المستخدمة

 انخفاضفحص تبيان  تمي
  أو فردي بشكل سواء القيمة
 توليد اتوحد مستوى على
  النقد

 أساس على طفاءاإل يتم
  مدى على الثابت القسط
 التوفر ةفتر

 على اإلطفاء يتم
 الثابت القسط أساس
 التوفر ة فتر  مدى على

 مكتسب  مكتسب  مكتسب  أو مكتسب   داخلي امطور 
 

 ( م)
 

 المالية غير الموجودات قيمة  انخفاض
 
  انخفاض  على   مؤشر  هناك  كان  إذا   ما  لتحديد   تقرير  كل  تاريخ  في   للمجموعة   المالية   غير  للموجودات  الدفترية   القيم   مراجعة  تتم

  غير  والموجودات   للشهرة   بالنسبة.  الموجود  لذلك   لالسترداد  القابل  المبلغ  تقدير  يتم  المؤشر   هذا   مثل  وجود  حالة   في .  قيمتها
  في   لالسترداد  القابل  المبلغ  تقدير  يتم  بعد،  لالستخدام   متاحة  تصبح  لم  التي  تلك  أو  محددة  غير  إنتاجية  أعمار  لها   التي  الملموسة

  المنتجة  لوحدته   أو  للموجود   الدفترية   القيمة   زيادة   حالة   في   القيمة   في   االنخفاض   بخسارة   االعتراف   يتم.  الوقت   نفس   في   سنة   كل
 . المقدر لالسترداد  القابل مبلغه عن للنقد
 

  ايهما   البيع  تكاليف  ناقصا   العادلة   أوقيمته  االستخدام   قيد  قيمته   هي   للنقد   المنتجة   لوحدته   أو   للموجود   لالسترداد   القابل  المبلغ
  ما  خصم  معدل  باستخدام   الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  االستخدام   قيد  القيمة  تقدير  عند.  اكثر
 .للنقد  المنتجة  للوحدة  أو  للموجود   المحددة  والمخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوقية   التقديرات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل
 

  من   مجموعة   أصغر  في  معا  فردية   بصورة  اختبارها  يمكن  ال  التي   الموجودات  دمج  يتم  القيمة   انخفاض  اختبار  لغرض
  من   الواردة  النقدية  التدفقات   من   أكبر  بصورة  مستقلة تكون  المستمر  االستخدام   من   واردة نقدية  تدفقات  تنتج  التي   الموجودات
  قيمة   انخفاض   اختبار  ألغراض   التشغيلي،  القطاع   سقف  باختبار  اإلخالل   بدون .  األخرى   للنقد  المنتجة   الوحدات   أو   الموجودات
  انخفاض   اختبار  إجراء  يتم  الذي  المستوى  يعكس  بحيث  لها  الشهرة  تخصيص  تم  التي  للنقد  المنتجة  الوحدات  تجميع  يتم  الشهرة،
  في   عليها  المستحوذ  الشهرة  تخصيص  يتم.  الداخلية   التقارير  ألغراض   الشهرة  رصد  فيه  يتم  الذي   األدنى  المستوى   فيه  القيمة
 . الدمج منافع من تستفيد أن  يتوقع التي للنقد  المنتجة الوحدات  من مجموعات  على أعمال دمج
 
  يتم .  للنقد  منتجة   واحدة  وحدة   من  أكثر   قبل   من  استخدامها  ويتم  منفصلة  واردة   نقدية  تدفقات   المجموعة   موجودات   تنتج  ال

  كجزء   قيمتها  انخفاض  اختبار  ويتم  ومنسجم  معقول   أساس  على  للنقد   المنتجة   الوحدات   على  المجموعة   موجودات   تخصيص
 . لها  الموجود تخصيص  تم التي  للنقد المنتجة  الوحدة اختبار من
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 المالية غير الموجودات قيمة  انخفاض ( م)
  يتعلق   فيما  بها  المعترف  القيمة  في  االنخفاض  خسائر  تخصيص  يتم.  الموحد   الدخل  بيان  في  القيمة  في   االنخفاض  بخسائر  االعتراف  يتم

   الوحدات  مجموعة)  للنقد المنتجة  للوحدة المخصصة  للشهرة  الدفترية  القيمة لتخفيض أوال  للنقد  المنتجة بالوحدات 
 .  بالتناسب (  للنقد  المنتجة   الوحدات  مجموعة)  للنقد  المنتجة  الوحدة   في   األخرى   للموجودات   الدفترية   القيمة   تخفيض   ثم  ومن(  للنقد  المنتجة

 
  القيمة   في   االنخفاض   خسائر  تقييم  يتم   األخرى   بالموجودات   يتعلق   فيما .  بالشهرة   المتعلقة   القيمة   في   االنخفاض   خسارة   عكس   يتم  ال

  االنخفاض   خسارة  انتفاء  أو  نقص  على   تدل  مؤشرات  أية  هناك  كانت   إذا  ما   لتحديد  تقرير  تاريخ  كل  في   السابقة   الفترات   في   بها  المعترف
  يتم .  لالسترداد   القابل  المبلغ  لتحديد   المستخدمة  التقديرات   في   تغيير  هناك  كان  لو   القيمة   في   االنخفاض  خسارة  عكس  يتم.  القيمة   في

  الممكن   من  كان  التي  الدفترية  للقيمة  للموجود  الدفترية  القيمة  فيه  تتجاوز  ال   الذي  الحد  إلى  فقط   القيمة   في  االنخفاض  خسارة  عكس
 . القيمة في  االنخفاض  بخسارة  االعتراف  عدم  حالة في , إطفاء أو  استهالك أي  بعد بالصافي , تحديدها

   للعمالء جارية حسابات ( ن)

  وقت   في   البنك  قبل   من  المستلم  بالمبلغ  المعامالت  قياس   يتم .  البنك  قبل   من   المهااست   عند   الجارية   الحسابات   في   باألرصدة   االعتراف   يتم 
 . المطفأة بالتكلفة الحسابات  هذه  تقاس التقرير سنة   نهاية في.  التعاقد

  

  المطلقثمار ستأصحاب حسابات ال حقوق ( س)

  أصحاب   يفوض.  الخاص   تقديرها  حسب   ثمارهااست   ويمكنها  المجموعة  بها  تحتفظ   أموال   هيالمطلق    ثمارست اال  حسابات   أصحاب  حقوق  
  متى   بخصوص   قيود   وضع  بدون  مناسبة   أنها  المجموعة   ترى  التي  بالصورة   أموالهم  ثمارست ال   المجموعة  المطلق   ثمارست اال  حسابات 
   .األموال  فيه تُستثمر أن يجب  الذي   الغرض هو  وما  وكيف

 
 ،ثمارست اال   حسابات  من  الدخل   إجمالي   من.    ثمارست اال  حسابات  أصحاب  على(  المضارب  أتعاب )  إدارة  أتعاب   باحتساب  المجموعة   تقوم 

.  الربح   في   كمضارب   المجموعة  حصة   خصم   بعد  ثمارست اال   حسابات على  تخصيصه   يتم  الحسابات  أصحاب  إلى  المنسوب   الدخل  فإن
  حسابات   وشروط  أحكام  حسب   بها  المسموح  الربح  مشاركة  حدود  ضمن  المجموعة  إدارة  جانب  من  الدخل  تخصيص  تحديد  يتم
 (. المطفاة  التكلفة ) الدفترية بقيمها ثمارست اال  حسابات تسجيل  يتم. ثمارست اال

 

   ثمار والمالكينستتوزيع الربح بين حقوق أصحاب حسابات ال ( ع(

 : يلي كما المركزي  قطر مصرف  بتوجيهات المجموعة  تلتزم 

  بين  توزيعها  ويتم  المالية  السنة   نهاية  في   والمصروفات  اإليرادات   جميع  االعتبار  في  األخذ  بعد  الربح  صافي   إلى  التوصل  يتم • 
 .والمالكين ثمارست اال حسابات أصحاب 

  المضاربة   أتعاب   خصم  بعد  السنة   مدار  على  اليومية  إيداعاتهم  أرصدة   أساس   على  ثمارست اال  حسابات  أصحاب  ربح  حصة   تحتسب •
 . للمجموعة  والمعلنة عليها المتفق

  المركزي،  قطر   مصرف   وتوجيهات   بلوائح  اإللتزام   عدم  بسبب   المجموعة   إهمال   من   تنشأ  خسارة  أو   مصروف   وجود  حالة   في •
  قرار   إلى   الموضوع   هذا   يخضع .  ثمارست اال  حسابات   أصحاب  جانب  من  الخسائر   أو  المصروفات   تلك  تحمل   عدم   يجب  عندها

 . المركزي  قطر  مصرف 
  الجهة   بصفته   المركزي،  قطر   مصرف   سيقوم  عندها  خسائر  صافي   السنة   نهاية  في   المجموعة   نتائج  فيها  تكون   التي  الحالة   في •

  بقواعد   اإلخالل   بدون  الخسائر   هذه   معالجة   كيفية  عن   قرار  باتخاذ  الخسائر،   هذه   عن  المجموعة   مسؤولية   تحديد   عن  المسؤولة 
 . اإلسالمية الشريعة

   . الربح  تخصيص   عند  طرف  ألي   أولوية   إعطاء   يتم  لن   ثمار،ست اال   ألغراض   المجموعة   أموال   مع   ثماراتست اال   أموال   تجميع  بسبب •
 

 المقيدة  ثماراتستال حسابات (ف)
  يماثلها   وما  المقيدة  ثماراتست اال   حسابات  أصحاب   قبل  من  مدفوعة   بأموال   اقتناؤها  تم   التي  الموجودات  المقيدة   ثماراتست اال  حسابات   تمثل 

  المقيدة  ثماراتست اال   حسابات.  وكالة  عقد  أو   مضاربة  عقد  إما  إلى  نادا  است   ثماراست   كمدير  بصفتها  المجموعة  قبل  من  إدارتها  تتم  والتي
  بهذه   بها  االحتفاظ  يتم  التي  الموجودات.  ثمارست اال  حسابات  أصحاب  توجيهات  حسب  محددة  مشاريع  في  ثمارست لال  حصرية   بصورة  هي

 .الموحدة  المالية البيانات في  المجموعة  موجودات ضمن  تسجيلها يتم ال الصفة 
  

 إضافي  مال كرأس مؤهلةال الصكوك ( ص)
  غير  الصكوك  هذه  أرباح مدفوعات  و  العادية  الملكية   حقوق  ألسهم  وخاضعة  مضمونة  وغير  دائمة  المجموعة  تصدرها  التي  الصكوك 

  الصكوك،   هذه  على  ربحتوزيع    عدم  للمجموعة  يحق.  ملكية   كحقوق  مبدئي ا  بها  االعتراف  يتمو  المجموعة   لتقدير  وفق اتوزيعها    ويتم  تراكمية
   .محدد  استحقاق  تاريخ للصكوك ليس. السداد  بعدم يتعلق فيما  مطالبة ال الصكوك لحاملي يحق وال
 

  هذه   تشمل  قد.  أعاله  الفقرةب   مذكور   هو  كما  ملكية  كحقوق  احتسابها  يتم  والتي  الخاصة  أدواتها  صدارإل   مختلفة  تكاليف  المجموعة  تتكبد
  المستشارين  من   وغيرهم  والمحاسبين  القانونيين  للمستشارين  المدفوعة   والمبالغ  األخرى،   التنظيمية  والرسوم   التسجيل   رسوم   التكاليف

  الذي  الحد   إلى  الملكية   حقوق   من   ا  خصم  الملكية   حقوق   لمعاملة   المعامالت   تكاليف   احتساب   يتم.  ورسوم الطباعة  وتكاليف   المحترفين،
  حقوق   معاملة   تكاليف تدرج  .  ذلك  لوال   تجنبها  الممكن  من   كان  التي   الملكية   حقوق  معاملة  إلى  مباشرة    تُعزى   إضافية   تكاليف   فيه  تعتبر
  اإلعالن   بعد  الملكية  حقوق   في  كخصم  الدائمة  الصكوك  على  األرباح  بتوزيعات  االعتراف  يتمو.  كمصروف  عنها  التخلي  تم  التي  الملكية

 .  التراكمية  غير أرباحها نظرا  لطبيعة 
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 المخصصات  ( ق)
  محتمال    يكون  وعندما  سابقة، أحداث  من  ناشئ   المجموعة  على(  حكمي   أو   قانوني) حالي إلتزام  وجود  عند  بالمخصصات  اإلعتراف  يتم
  هي   التقرير  تاريخ  عند  بها  المعترف   المخصصات  إن.  موثوقة   بصورة  محددة  بمبالغ  اإللتزام  هذا  تكاليف  بتسوية  المجموعة   تقوم  أن

  قياس   يتم  عندما.  باإللتزام  المحيطة  والشكوك  المخاطر  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع  الحالي  اإللتزام  لتسوية  المطلوب  للمقابل  تقدير  أفضل 
  عندما )  النقدية  التدفقات   لهذه  الحالية   القيمة   تمثل  الدفترية  القيمة  فإن  الحالي  اإللتزام  لتسوية   المتوقعة   النقدية   التدفقات  خداماست ب   المخصص 

  من   ما  مخصص   لتسوية   المطلوبة  االقتصادية   المنافع  كل   أو  بعض  الم است   المتوقع  من  كان   إذا (.  ماديا  للنقود   الزمنية   القيمة  تأثير  يكون
 . موثوق  بشكل  قياسها الممكن من وكان  تحصيلها تأكد إذا  كموجودات بها اإلعتراف  يتم فإنه ثالث  طرف

  المجموعة   لدى  يكون  عندما  قائما    المعاوضة  عقد  يعتبر.  كمخصصات   المعاوضة  عقود  عن  الناشئة   الحالية  اإللتزامات   وقياس   اإلعتراف  يتم 
 . العقد  بموجب االلتزام ذلك لسداد  المتوقعة  اإلقتصادية المنافع عن تزيد والتي  العقد بإلتزامات متعلقة تجنبها يمكن ال تكاليف

 

 الموظفين  منافع ( ر)
  

 المحددة  المساهمات خطة 
  ويتم  التقاعد  لقانون  وفقا  القطريين  للموظفين  بالنسبة  الدولة  تديره  الذي   التقاعد  صندوق  في   الشتراكات  مخصص   المجموعة  تحتسب 

  التزامات  أية   المجموعة   لدى   ليس .  الموحدة   المالية   البيانات  في    27رقم    إيضاح   الموظفين  تكلفة   ضمن  ذلك   عن  الناتج  المصروف   إدراج 
 . حقاقها است  موعد  حلول  عند بالمساهمات االعتراف  يتم. المساهمة  دفع بمجرد أخرى دفع

  

 المحددة المنافع خطة 
  حيثما   التقاعدية،  والمعاشات   بالتقاعد  المتعلقة   القطري  العمل  قانون  لمتطلبات   وفق ا  المحددة   الخدمة  نهاية  مكافآت  للموظفين  المجموعة   تقدم
 .المالي  المركز  بيان  تاريخ  في  الخدمة   سنوات  وعدد   الموظفين  رواتب  أساس  على   المنافع   هذه  بتسجيل   المجموعة  تقوم .  مطلوب ا  ذلك  كان

 األجل قصيرة الموظفين منافع

  بالمطلوب   االعتراف   يتم.  الصلة  ذات  الخدمة  تقديم  عند  دفعها  ويتم  المخصوم  غير  األساس  على  للموظفين  األجل  قصيرة   المكافآت   تقاس
  داللي است   أو  قانوني  التزام  المجموعة  لدى  كان  لو   الربح  مشاركة  خطط  أو  األجل  قصير  النقدي   الحافز  خطط   بموجب  دفعه  المتوقع  للمبلغ
 بها موثوق  بصورة االلتزام  قياس الممكن ومن الموظف  جانب من تقديمها تم سابقة  لخدمة  نتيجة المبلغ هذا بدفع

 باإليرادات  العتراف ( ش)

 والمساومة   المرابحة 

.  المعاملة   بدء   عند  مبلغه   تحديد  ويمكن  تعاقديا  للتحديد   قابال   الدخل   يكون   عندما  والمساومة   المرابحة   معامالت   من  بالربح  االعتراف   يتم 
. عندما يكون دخل العقد غير قابل للتحديد وال يمكن المعاملة   فترة   مدى  على  الزمني  التناسب  أساس  على   الدخل  بهذا  االعتراف  يتم

 . الموحد  الدخل بيان من المتعثرة الحسابات من  الدخل بعاداست  يتم. تحققه عند به االعتراف  يتمتحديد مبلغه 
  

 المضاربة 
  الخسائر   تحميل  يتم  بينما.  المضاربمن قبل     التوزيع  عند  أو   الدفعات  الماست   في   الحق  يحين  عندما  المضاربة  تمويل  بإيراد  االعتراف  يتم 

  دون  العمل  بدء  قبل   تلفه   أو  المضاربة   مال  رأس  خسارة  حال   في  .المضارب   جانب  من  ذلك  عن  اإلعالن  عند  الموحد  الدخل  بيان  على
  اإلنهاء  حال   في و.  للمجموعة   كخسارة وتعامل   المضاربة مال  رأس  من الخسائر  هذه  خصم  يتم  المضارب، جانب   من إهمال  أو نية  سوء 
   .المضارب  من مستحق مبلغ ك المضارب  قبل من المدفوع  غير  بالجزء االعتراف يتم التصفية، أو
 

 مشاركة ال
   .التوزيع عند أو المدفوعات  استالم  في  الحق ثبوت عند المشاركة  تمويل من  الدخليدرج 

  
 اإلجارة  
 من  المتعثرة  الحسابات  من  الدخل  بعاداست   يتم.  اإليجار  فترة  مدى  على  الزمني  التناسب   أساس  على  اإلجارة  من  بالدخل  االعتراف  يتم 

 . الموحد  الدخل بيان
   

 صناعست اال 
 .  اإلنجاز نسبة لطريقة وفقا  للمجموعة  الموحد الدخل  بيان في  له المصاحب الربح وهامش باإليراد االعتراف يتم 
  
 الوكالة  
 . القائم الرصيد إلى  نادااست  ثابت دوري  عائد معدل  تحصيل بغرض الزمني التناسب  أساس  على  الوكالة ودائع من بالدخل  االعتراف يتم 
  
 ثمارية ست اال المصرفية  األعمال  خدمات   من اإليرادات 
  رسوم   متضمنة(  والعموالت  الرسوم  إيراد  في  عرضها  يتم  التي )  ثماريةست اال  المصرفية  األعمال  خدمات  بإيرادات  االعتراف  يتم 

  في   ذلك يكون. اإليراد  وتحقق الخدمة تقديم يتم عندما التعاقدية األحكام  حسب  واألداء التسويق ورسوم شاراتست اال ورسوم التخصيص
  االقتصادية  المنافع  تتدفق   أن  كبير  نحو   على  المحتمل   ومن   بالمعاملة  المتعلقة  الهامة   المتطلبات  جميع  بأداء   المجموعة   تقوم  عندما  العادة
  يستند.  معاملة  لكل   العقود  في   عليها  المتفق   األحكام  إلى  نادااست   بالمعاملة  المتعلقة   الهامة   المتطلبات  تحديد   يتم.  للمجموعة   المعاملة  من
  من   المستلمة  الملزمة  المؤكدة  االرتباطات  مدى   على  المجموعة  مصلحة  في  ستصب  المعاملة  من  االقتصادية   المنافع  كانت  إذا  ما  تقييم

 . األخرى األطراف
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 تتمة  -  باإليرادات العتراف ( ش)
  

 والعموالت  الرسوم  إيرادات 
  في   المطفأة   بالتكلفة  المسجل   المالي  الموجود  على  الفعلي  الربح  لمعدل   متمما  جزء  تعتبر  التي  والعموالت   الرسوم   إيراد  إدراج  يتم 

  الحسابات   خدمة  رسوم  متضمنة   األخرى  والعموالت  الرسوم  بإيرادات  االعتراف  يتم.  المالي  للموجود   الفعلي  الربح  معدل  قياس
 . بها الصلة  ذات الخدمات  أداء عند التمويل  في  والمشاركة والترتيب  اإلدارة  ورسوم  المبيعات وعموالت 

  

 األرباح  توزيعات إيراد 
 .  اإليراد الماست  في  الحق  ينشأ عندما األرباح توزيعات  بإيراد االعتراف يتم 

 

 السهم  على العائد ( ت)
  بقسمة   للسهم  األساسي  العائد  يحتسب .  العادية   ألسهمها  بالنسبة   للسهم   والمخفف   األساسي   العائد  بيانات  بعرض   المجموعة  تقوم 

  تحديد   يتم.  السنة  خالل  القائمة   لألسهم  المرجح   المتوسط   العدد   على   بالمجموعة  العادية  األسهم  لحاملي  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح
  العادية   لألسهم  المرجح  المتوسط  والعدد  العادية  األسهم  حاملي  إلى  المنسوبة   الخسارة  أو  الربحصافي    بتسوية  للسهم   المخفف  العائد
 . المحتملة المخففة العادية األسهم  جميع بأثر القائمة

  

 القطاعات  تقارير ( ث)
 وتتكبد  إيرادات  منها  تجني  أن  للمجموعة  يمكن  أعمال  أنشطة  بمزاولة  تقوم  التي  المجموعة  مكونات  أحد  هو  التشغيل  قطاع 

  تتم  والتي  بالمجموعة  األخرى  المكونات   من  أي   مع  بالتعامالت  المتعلقة  والمصروفات   اإليرادات  ذلك  ويتضمن  مصروفات
(  التشغيلية  القرارت   ألتخاذ سلطة    أعلى   بصفتها)  بالمجموعة  اإلدارة   لجنة  قبل   من   منتظمة  بصورة   التشغيلية  نتائجها  مراجعة 
 .  متميزة مالية  معلومات له تتوفر  والذي أدائه  وتقييم قطاع  لكل المخصصة الموارد عن قرارات  وضع بهدف

 
 الئتمان أنشطة (خ)
  والشركات   األفراد   عن  بالنيابة  إيداعها  أو   بالموجودات   االحتفاظ  عنها  ينتج  أخرى  ائتمان  وبصفات   لألموال   كمدير  المجموعة   تعمل 

  الموحدة   المالية  البيانات  هذه  من  األنشطة   تلك  من  الناتجة  األخرى  واإليرادات  الموجودات   هذه  بعاداست   يتم.  األخرى  والمؤسسات
 . المجموعة موجودات  من موجودات  ليست أنها حيث

  

 الشريعة تحظرها التي العائدات ( ذ)
  من   اإليرادات   جميع إيداع  يتم  عليه   بناء.  بالشريعة   ملتزمة  غير  مصادر   من  ينتج  إيراد  بأي   االعتراف   بتفادي  ملتزمة   المجموعة  

 . خيرية  أغراض في  األموال  هذه خدام است ب  المجموعة تقوم  حيث  خيرية  أعمال حساب في  بالشريعة  ملتزمة  غير مصادر
 

 الضريبة ( ض)
.  الصدد   هذا   في   للضرائب   العامة   الهيئة   إلى   الدخل   ضريبة  وتدفع   ، األجنبية  المساهمة   حدود  في   للضريبة   المجموعة   تخضع 

إلى     ضريبة   إقرارات   تقديم  ةالضريب   قانون  معايير  تستوفي   التي   لها  التابعة   والشركات   المجموعة   على   يتعين  ذلك،باإلضافة 
   .للضرائب العامة  الهيئة إلى  سنوي ا الدخل 

  

 األم للشركة المالية المعلومات (أ ظ)
  السياسات   نفس   بإتباع  الموحدة   المالية   البيانات  آخر   فى   عنهما  المفصح   األم   للمجموعة   الدخل   وبيان المالي   المركز  بيان  إعداد  تم 

 . بالتكلفة تسجيلها يتم والتي والزميلة التابعة الشركات  في  ثماراتست اال ثناءاست ب  أعاله  المذكورة المحاسبية
  

  حيازتها المعاد الضمانات ( ب ظ)
  ويتم "  أخرى   مطلوبات "  بند  تحت   الموحد  المالي   المركز   بيان  في   التمويل   موجودات   تسوية   مقابل  حيازتها  المعاد  الضمانات تدرج   

   .المجموعة سياسة وفقا  ل   عنها المحاسبة

  
 الدائنة الوكالة ذمم (ج ظ)
  أي   يوجد  ال.  للعمالء  المستحقة  األرباح  على  االتفاق  يتم  بموجبها  والتي  وكالة  عقد  بموجب   العمالء  من  ودائع  المجموعة   تقبل 

  إضافة  بالتكلفة الدائنة الوكاالت قيمة  تسجل. الوكالة عقود اتفاقيات  إطار في  وردت   التي األموال الستخدام  المجموعة  على قيود
 .المستحقة  األرباح إلى
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  المالية الضمانات ( د ظ)
 .الضمان وخطابات  مستندية إعتمادات  من تتكون مالية  ضمانات االعتيادي النشاط  اطار  في  المجموعة تعطي 

 
  إعطاء   تاريخ  في   المستلمة   العالوة  وهو   العادلة،  بالقيمة  الموحدة  المالية   البيانات  في  مبدئيا    المالية   بالضمانات   اإلعتراف  يتم

  إلتزام   قياس  يتم  المبدئي  اإلعتراف   أعقاب  في.  المالي  الضمان  عمر  مدى   على  المبدئية  العادلة   القيمة   إطفاء  ويتم  الضمان،
 تاريخ  في   الناشئ   المالي  اإللتزام  لسداد   المطلوب   للمصروف   تقدير  أفضل   أو   المطفأ   بالمبلغ  الضمانات   تلك  بموجب   المجموعة 

  السابقة   الخسائر  وتاريخ  مشابهة   معامالت  تجربة   إلى  نادا  است   التقديرات  هذه  تحديد  يتم.  أعلى  أيهما  الموحد،  المالي  المركز  بيان
 . االدارة تتخذها التي األحكام تكملها

 
 بيان   في   المستلمة   العالوة  بإطفاء   اإلعتراف  يتم.  الموحد  الدخل   بيان  في   بالضمانات  المتعلق  اإللتزام  في   زيادة  أي  تسجيل  يتم

 ". والعموالت  الرسوم إيراد " بند تحت الموحد  الدخل 
  

 رأس المال واإلحتياطي (هـ  ظ)
  
 على األسهم العادية   األرباح توزيع 
 . المجموعة  مساهمي قبل  من عليه  الموافقة فترة  خالل   الملكية حقوق  في  العادية  األسهم أرباح بتوزيع األعتراف يتم 

 

 ذات دخل ثابت وسندات تمويل  صكوك ( و ظ)
يتم إدراج التمويل من خالل الصكوك وسندات التمويل بالتكلفة المطفأة ‘ وتظهر في بند منفصل في البيانات المالية الموحدة في   

باستخدام معدل الربح  استحقاق البرنامج  األرباح بشكل دوري حتى تاريخ    مصاريفيتم إدراج    ".تمويل  وسندات بند "صكوك 
 الفعلي المطبق.  
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 المالية  المخاطر إدارة 4
  

 عامة  ولمحة مقدمة )أ(
  بالمجموعة   المخاطر   إلدارة  األساسية   مهمة ال.  مهنية  بصورة   وإدارتها  مدروسة   بصورة   مخاطر   تحمل   على   المجموعة   أعمال   تشتمل 

  تقوم .  المال   رأس   توزيعات  وتحديد  الخطر  مراكز  وإدارة  المخاطر  تلك   وقياس  بالمجموعة،   الرئيسية   المخاطر   جميع  تحديد  هي
  الممارسات   وأفضل   والمنتجات  األسواق  في   التغيرات   لتعكس  دورية   بصورة   لديها  المخاطر   وأنظمة  السياسات  بمراجعة   المجموعة 
 . بالسوق 

.  للمجموعة  المالي   األداء  على   المحتملة  السلبية  اآلثار  وتقليص  والعائد  الخطر  بين  مناسب   توازن   تحقيق  إلى  المجموعة   تهدف 
  أو   داخلية  عوامل  بها  تتسبب  أن  يمكن  والتي  عنها  المتنازل  األرباح  أو  الخسائر  احتمال  أنها  على  المخاطر  المجموعة  تعرف
 . خارجية 

  ومخاطر   االئتمان  مخاطر  تتضمن  والتي  المالية  المخاطر   هي  المجموعة   لها  تتعرض  التي  المالية  األدوات  من  الناتجة  المخاطر  
 . والمخاطر األخرى التشغيلية  والمخاطر  السوق  ومخاطر  السيولة 

  
 المخاطر  إدارة  هيكل 
  إدارة   عن  مسؤولة   متعددة  مستقلة   جهات   هناك  أن  غير  بها،  والتحكم  المخاطر  تحديد  عن  في النهاية  مسؤول   اإلدارة   مجلس   إن 

 . المخاطر ورصد 

  
 واللتزام   المخاطر  إدارة لجنة 
  العمل  رط أو  المبادئ  وتطبيق   المخاطر   راتيجيةاست   وتطوير  وضع   عن   الكلية  المسؤولية   وااللتزام  المخاطر  إدارة   لجنة   على  تقع 

 . والقيود  والسياسات 

 
 اإلئتمان  لجنة 
  لدى   التمويل  أنشطة   راجعة مو  ورصد   وتوجيه  وتفويض   اعتماد   بغرض  ئتمانولية إلى لجنة االؤقام مجلس اإلدارة بتفويض المس  

 . فعالة بصورة  لالئتمان التشغيلية األعمال وتسيير االئتمان بسياسات  االلتزام  لضمان  معينة حدود   في  المجموعة،

  إطار   في   االئتمان  قرارات  اتخاذ   عن  مسؤولة   وهي  ةاالئتماني   الموافقات   العتماد   في المجموعة   تنفيذية  هيئة  أعلى   هي  االئتمان  لجنة  
 . بالمجموعة  االئتمان ألنشطة المستقبلية واالتجاهات االئتمان بسياسات والتوصية  اليها المفوضة الصالحيات 

  
 واإللتزامات  الموجودات  لجنة 
  السيولة   مخاطر   تدار  اساسها  على  التي   المعايير  ووضع  المالي  للمركز   الكلية   اإلدارة  عن  مسؤولة   وااللتزامات  الموجودات   لجنة 

  للمجموعة (  الموجودات  تخصيص)  والتمويل  االقتراض  راتيجيةاست   بوضع  وااللتزامات   الموجودات  لجنة  تقوم  كما.  الربح  ومعدالت
 . المخاطر  وتقليص األرباح  تعظيم بغرض

 
 التشغيلية  المخاطر لجنة 
  عن   مسؤولة  اللجنة.  المجموعة  لدى  التشغيلية  المخاطر  أوجه  جميع  على  واإلشراف   إدارة  عن  مسؤولة  التشغيلية  المخاطر  لجنة 

 . التشغيلية  المخاطر ومعايير سياسات  لجميع الفعال التنفيذ
 

 الداخلي  التدقيق 
التدقيق الداخلي في المجموعة والتي تفحص كل من مالءمة اإلجراءات    إدارة إدارة المخاطر من قبل    إجراءات يتم التدقيق على  

وااللتزام بها إضافة إلى تدقيق محدد لوظيفة إدارة مخاطر المجموعة بحد ذاتها وفقا لخطة التدقيق المعتمدة. يناقش التدقيق الداخلي  
 يات إلى لجنة التدقيق. في المجموعة نتائج التقييمات مع اإلدارة ويصدر تقريره حول النتائج والتوص

 

 التغيرات في التقديرات واألحكام الهامة  (ب)

 الحالي  القتصادي  السيناريو  حسب  المخاطر إدارة
والتدابير المتخذة للسيطرة على انتشارها على االقتصاد المحلي، وقد قامت الهيئات التنظيمية والحكومات    19-أثرت جائحة كوفيد  لقد

في جميع أنحاء العالم بتطبيق تدابير تحفيزية مالية واقتصادية للتخفيف من تلك اآلثار. تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب  
مرارية تقديم الخدمة للعمالء. تراقب اإلدارة  است راءات الهامة لضمان سالمة وأمن موظفين المجموعة ووقامت باتخاذ بعض اإلج

للوقوف على أي مشكالت ومعالجتها بشكل فوري. وقد   القرارات عند الضرورة  الوضع بشكل مستمر وتتخذ  للمجموعة  العليا 
خالل هذه الفترة مستعينة ببروتوكوالت أمن    االلكترونية ألمن  عززت المجموعة بشكل كبير من إجراءات المراقبة لجميع مخاطر ا

المعلومات الخاصة بها، وتم تطبيق ممارسات العمل عن بعد للموظفين وتقييم المخاطر وضوابط الرقابة ذات الصلة للتأكد من أنها  
، بما في ذلك زيادة مخاطر االئتمان على البنوك العاملة في قطر من جوانب مختلفة  19-محمية بشكل كامل. لقد أثرت جائحة كوفيد 

ونعرض أدناه الجوانب الهامة    .اإلجمالية المتعلقة بمحافظ الموجودات التمويلية بقطاعات معينة وانخفاض االيرادات من الرسوم 
 على سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة:   19-لتأثيرات كوفيد
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4

 تتمة   -التغيرات في التقديرات واألحكام الهامة  )ب(

 تتمة  -  الحالي القتصادي  السيناريو  حسب  المخاطر إدارة
 

 (  ECL) المتوقعة االئتمانية والخسائر 19-كوفيد جائحة (1

تخضع لمستويات    19- تقدير األثر اإلجمالي لجائحة كوفيد  بغرض  المتوقعة   االئتمانية  الخسائر  على   إجراؤها  يتم  تغييرات  أي   إن
ناد عليها ست مرتفعة من عدم اليقين، وذلك ألنه ال يتوفر حالي ا سوى القليل من المعلومات المستقبلية المعقولة والمحتملة التي يمكن اال

ومات التاريخية وحددت المتغيرات االقتصادية  عند إجراء تلك التغييرات. وبرغم ذلك، قامت المجموعة بإجراء تحليل قائم على المعل 
خدام أحكام وتقديرات الخبراء خالل  است الهامة ذات التأثير على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة، وتم  

( االقتصادية  المتغيرات  بهذه  الخاصة  التوقعات  على  الحصول  يتم  العملية.  والسين الهذه  األساسي،    ،التصاعدياريو  سيناريو 
 ( من مصادر خارجية.  السلبيوالسيناريو 

  
يعتمد البنك في تطبيق نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الخاصة به على مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية كمدخالت  

الناتج المحلي لدولة قطر.  إجمالي ( 3حجم اإلنفاق الحكومي، ( متوسط 2حجم صادرات حكومة قطر، ( متوسط 1اقتصادية، مثل 
والمعلومات المستقبلية عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وكذلك عند تبيان ما إذا كانت هنالك    يجب دمج عوامل االقتصاد الكلي

    زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ بدء المعاملة االئتمانية.
 

وفي ضوء انعدام اليقين بشأن البيئة االقتصادية في الوقت الحالي، أعادت المجموعة تقييم سيناريوهات الترجيح لتعكس تأثير حالة   
. وكما هو الحال مع أي توقعات  2021ديسمبر    31عدم اليقين الحالية عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في  

قعات واحتماليات الحدوث لدرجة عالية من عدم اليقين، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن  اقتصادية، تخضع التو 
 النتائج المتوقعة.  

                        

 ( جودة الموجودات ومخاطر االئتمان2
تلفة المرجح تأثرهم بالجائحة. أجرت  تقوم إدارة مخاطر المجموعة بإجراء تقييمات لتحديد المقترضين العاملين بالقطاعات المخ

المجموعة العديد من اختبارات الضغط على محفظة االئتمان، وباعتقادها أن الهامش االحتياطي لنسبة كفاية رأس المال المسجل  
 ٪ هو كاف ومناسب.  16.4حالي ا عند 

 

 ( إدارة السيولة 3
بعض العمالء. تراقب    تسهيالت قامت المجموعة بتأجيل أقساط  ،  19-بالنظر إلى الظروف االقتصادية في ضوء تفشي جائحة كوفيد

( والخصوم  األصول  ب ALCOلجنة  السيولة  مركز  بالبنك  أجرت  است (  الحاجة.  عند  الالزمة  االحترازية  التدابير  وتتخذ  مرار 
المجموعة العديد من اختبارات الضغط على معدالت السيولة لديها، وباعتقادها أن احتياطي السيولة المحتفظ به حالي ا من قبل البنك  

 حقاق التدفقات النقدية.  است كافي ومناسب لمواجهة أي تدهور في وضع 
 

 أس المال  ( نسبة كفاية ر 4
في ظل السيناريو الحالي، تتعرض المؤسسات المالية لضغوط لتقديم المزيد من التسهيالت االئتمانية للمقترضين بموجب برنامج  
على   إضافية  تضع ضغوط ا  قد  المتعثرة  القروض  حجم  وزيادة  عام  بشكل  االئتمان  مخاطر  تدهور  أن  إال  الوطني،  الضمانات 

ية رأس المال. تعتقد المجموعة أن لديها هامش احتياطي كافي لنسبة كفاية رأس المال لمواجهة أي  المجموعة من منظور نسبة كفا
 تدهور في مخاطر االئتمان أو مخاطر السوق أو مخاطر التشغيل.  

 

 تقييم الموجودات المالية وغير المالية )بما في ذلك الشهرة(  
الية وتأثيراتها المحتملة على تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  قامت المجموعة أيضا  بدراسة التقلبات االقتصادية الح

نادا على المعلومات المتاحة  است المالية وغير المالية للمجموعة والتي ليس لها مدخالت ملحوظة، ويمثل ذلك أفضل تقييمات اإلدارة  
    المسجلة حساسة لتقلبات السوق.قرار باألسواق سوف تظل المبالغ ست والملحوظة. إال أنه في ظل غياب اال

 

  قياس أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
، يجب على المجموعة اتباع مبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13/2020وفق ا لتعميم مصرف قطر المركزي رقم 

باالستثمارات من نوع حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والذي يتطلب  ( "األدوات المالية" فيما تعلق  9)
أن تعرض في بيان التغيرات في حقوق الملكية أي تغيرات في القيمة العادلة الستثمارات معينة في األدوات المالية من نوع حقوق  

ر الناتجة من أدوات حقوق الملكية تلك ال يعاد تصنيفها الحق ا إلى بيان الدخل  الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة. األرباح والخسائ 
الموحد، وكذلك عند االستبعاد. ومع ذلك، فإن األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة في احتياطي القيمة العادلة يتم تحويلها إلى  

انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل  األرباح المدورة عند استبعاد االستثمار. ال يتم اإلبالغ عن خسائر  
هذه   على  عائدا   تمثل  عندما  الموحد  الدخل  بيان  في  األرباح  توزيعات  إدراج  يستمر  العادلة.  القيمة  في  األخرى  التغيرات  عن 

تم إدراجها في بيان التغيرات  االستثمارات، ولكن في حال كانت تلك التوزيعات تمثل بوضوح استردادا  لجزء من تكلفة االستثمار في 
 في حقوق الملكية. 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4

 الئتمان  مخاطر ( ج)
أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء    عميلعجز  ل  نتيجة التي تنشأ  و للمجموعة  المالية   الخسارةخاطر االئتمان هي مخاطر  م 

 . التعاقدية التزاماتهب 
 

  التركزات   لتفادي   والتمويل  واإلقراض  المال   وأسواق   استثماراتها  أنشطة   تنويع  خالل   من  االئتمان  لمخاطر   تعرضها   المجموعة   تدير
  كان إذا  ضمانات  على تحصل  أنها كما . محددة أعمال أو  أماكن في  عمالء مجموعة  أو  أفراد  مع االئتمان لمخاطر الضرورية غير
 .  ضروريا   ذلك

  
  متعهداالئتمان من التعامالت التي تؤدي إلى نشوء مطالبات فعلية أو طارئة أو احتمالية ضد أي طرف مقابل أو    مخاطر  تنشأ 

أو عميل )ويشار إليها مجتمعة بـ "األطراف المقابلة"(. وهي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد خسارة في حالة تقصير طرف    باإللتزام
تأخذ في االعتبار كل من احتمال التقصير غير الطوعي عندما ال يكون لدى  ولي المستحق.  مقابل أو عجزه عن الوفاء بالتزامه الما

للسداد والتقصير اال المالية  الوسائل  المقابل  ي ست الطرف  الذي  المقدرة    تخلفراتيجي  يملك  الذي  المقابل  السداد    علىفيه الطرف 
 بصورة متعمدة. 

 

 قد ينشأ عن مخاطر االئتمان النتائج التالية: 
 االلتزام سدادالتأخير في  - 

 ، أو يالتعرض االئتمان  منالخسارة الجزئية  -

 ي الخسارة الكلية من التعرض االئتمان  -
 

 

  تعثرمخاطر تدرس المجموعة وتقوم بتوحيد جميع عناصر التعرض لمخاطر االئتمان )مثل مخاطر  الألغراض التقارير عن إدارة  
 (. اتومخاطر القطاع البلدانومخاطر   عميل أي
 

 الئتمان  مخاطر  إدارة

هي المسؤولة عن  و،  مخاطر االئتمان  و متابعةعن اإلشراف    المسؤوليـة لجنة االئتمان    بتفويض  و بحدود معينة اإلدارة  مجلس   قام
 بما في ذلك: ، إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة

  المخاطر   وتصنيف  االئتمان،  وتقييم  الضمان،  متطلبات  تغطي  التيمع وحدات العمل،    بالتشاورسياسات االئتمان،    صياغة •
 . الجارية األخرى والتنظيمية القانونية والمتطلبات  المركزي،  قطر  مصرف  للوائح واالمتثال عنها، واإلبالغ

  موافقة   معين ا  حدا    تتجاوز  التي   التسهيالت  تتطلب  . وتجديدها  االئتمانية  التسهيالت  على   للموافقة  التفويض  هيكل  إنشاء •
 . اإلدارة  مجلس 

 وفقا  لدرجة المخاطر المالية.   التعرضاتتصنيف المخاطر للمجموعة من أجل تصنيف  دليل  والحفاظ على تطويرال •

من التعرض للمخاطر الجغرافية ومخاطر التركيز بناء  على التصنيفات الداخلية والخارجية وكذلك حدود التعرض    الحد •
 التوجيهية لمصرف قطر المركزي.  والمبادئ   للمخاطر 

الحصول عليها    تشمل  ملموسة وغير ملموسة.   من خالل ضمانات  التعرضات  تأمين • تم  التي  الضمانات   النقد، أنواع 
 والرهون العقارية على العقارات، والتعهدات على األسهم، والضمانات الشخصية / للشركات، حسب الحاجة. 

  والمخاطر  المختارة  الصناعات  حدود  ذلك  في  بما عليها، المتفق  للمخاطر  التعرض  لحدود  العمل  وحدات   امتثال مراجعة  •
  اإلجراءات   اتخاذ  ويتم  المجموعة  لمحافظ   االئتمانية  للجودة  دورية   مراجعة   إجراء  يتم . المنتجات  وأنواع   الجغرافية 
 . ذلك إلى الحاجة  عند المناسبة،  التصحيحية

 

  مستوى  على   فعال   نحو   على   االئتمان  مخاطر   مراقبة   أجل   من   موديز، المجموعة نظام تصنيف محلل المخاطر وفقا  لنظام    طبقت 
  تقييم  من  المجموعة   ويمّكن  عالمي ا  النظام   إثبات   تم  لقد  . المخاطر  لهذه   المال   رأس   كفاية  ومواءمة   المجموعة   محفظة   في العميل  
 . موضوعية  أكثر أساس على االئتمان مخاطر 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4

 تتمة - الئتمان مخاطر ( ج)
    
 الئتمان  مخاطر قياس  ( 1)

  إدارة  وأسلوب   المتعثرة  االئتمان حاالت  على   خاص  بتركيز  الكلية   االئتمان  محفظة  جودة  بتحليل   منتظم  نحو  وعلى   المجموعة  تقوم
 .معالجتها

 :هذا يتضمن

  المعاملة مستوى على المراجعة -

 عميلال مستوى على المراجعة -

  المحفظة على مستوى المراجعة -

 ثنائيةست اال الحاالتعلى  بناء   المراجعة -
 

 
 أي  واكتشـــاف المعتمد  اإلطار  داخل  التمويل  أنشـــطة بجميع القيام يتم أنه  من التأكد عن  مســـؤولة  االئتمان  ةراجعمو  إدارة  وحدات
 .بشأنها العالجي اإلجراء التخاذ ومتابعتها عنها واإلبالغ سريعة بصورة ذلك عن انحراف

 
 الئتمان محفظة إدارة
 والمسؤولية   الهدف

  السيولة  وزيادة  التقلبات  وتقليص  التركزات   من   الحد   من   المجموعة   تمكن  التي   االئتمان  لعملية  مكمل   جزء   هي   المحفظة   إدارة   إن
  إدارة   أسلوب   في  التقارير  ووظائف   األداء  وتقييم  للمحفظة  وتخطيط   راتيجيةاست   وضع  خالل  من  ذلك  يتم.  العائدات   أفضل   وتحقيق
 . شامل

  مختلف  من المعلومات  على  الحصول  طريق  عن االئتمان محفظة مخاطر بإدارة المتعلقة  باألنشطة  القيام عن مسؤولة  المجموعة إن 
  الهياكل   حدود   على  والرقابة   والرصد   ةراجع م ال  بإجراء  المحفظة   محلل   يقوم.  الوظيفة   هذه   ألداء  منتظم  نحو   على  العمل   وحدات

  أساس   على  للمخاطر   الدورية  والمعلومات   المحفظة   دراسات   إعداد  يتم  ذلك   إلى  إضافة .  المحفظة   تنويع  معايير  إلى  نادااست الموضوعة  
 . اإلدارة قبل  من لمراجعتها اإلقليم  / القطاع

 

  

 المحفظة  تنويع 
 : عبر االئتمان محفظة  تنوع لتقييم التالية المعايير االعتبار في  المجموعة  ضعت  

  للمجموعة االئتمانية الحدود − 

 القطاع /الصناعة حيث من االئتمانية الحدود −

 البلد حيث من االئتمانية الحدود −

 المنتج حيث من االئتمانية الحدود −

 محددة ائتمان لمخاطر للتعرض المخففات −
  

 االئتمان  لمحفظة الجهد اختبار
  االعتبار   في  األخذ  ومع  3  بازل  أركان  من  2  الركن  متطلبات  مع  يتماشى  بما)  ومستقبلي  نشط  جهد  اختبار  إجراء   المجموعة  تتبع
  تؤثر   قد   التي (  المخاطر   عوامل  أو )  السوق   ظروف  في   المحتملة  التغيرات  أو   الظروف   يحدد   والذي(  المركزي  قطر  مصرف  لوائح

  السؤال   االعتبار  في  تضع  افتراضية   سيناريوهات  بموجب   األوضاع   قراء است   االختبار  هذا   يتطلب.  المجموعة   على  سلبية   بصورة 
  مستعدة  تصبح  أن  من  المجموعة  تمكين  إلى  هذا  يؤدي.  االفتراضية  السيناريوهات  تلك  ضوء   على  اختبارات   ووضع"  ؟...لو   ماذا"

  لمحفظة  الدورية   الجهد   اختبارات  إجراء   عن  المسؤولية   المخاطر   إدارة  على   تقع.  وقوعها   عند  األزمات   أوضاع   مع   لتتماشى  جيدا
 .االئتمان
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 : التالية الخطوات  على المجموعة  لدى   الجهد اختبار برنامج يشتمل 

 .)الدقة والتوقيت المناسب( بها الموثوق البيانات على الحصول − 
 :هي المجموعة تستخدمها التي المخاطر عوامل إن. المحفظة قيمة على أثر لها التي المخاطر عوامل تحديد − 
 عميل ال تصنيف ( أ) 

 ( وغيرها العقارات  وأسعار  والسياسة  واالقتصاد الصناعة ) البيئة ( ب )
 (  وغيرها  االحتفاظ وفترة   االفتراضات) النموذج ( ج)
 ( االنتقالية والمصفوفات المتبادلة العالقات ) التحليالت ( د)

  عوامل عدة أو واحد عامل من سيناريو أساس على الجهد اختبارات وضع − 

 العامل صدمة حجم تحديد −

 الجهد اختبارات إجراء −

 الجهد اختبارات نتائج عن اإلبالغ −

 المجموعة مال رأس كفاية على أعاله إليها المشار النتائج أثر  تقييم −

 سنوي أساس على الجهد اختبارات مالءمة مدى تقييم إعادة −
  

 االئتمان مخاطر  إدارة  معلومات  نظام
  الحسابات  الخصوص  وجه وعلى  المجموعة  موجودات  محفظة  مخاطر  عناصر  جميع عن  المعلومات المعنيين الموظفين لدى  تتوفر 

  يتم  ذلك،  إلى   اإلشارة   تتم  وأينما  شاملة،  بصورة   التقارير  فحص  يتم.  التدهور   خصائص  عليها  تبدو   التي  والحسابات   المنتظمة   غير
 . المعنية اإلدارة من الصلة  ذات جابةست اال إطالق 

 
 

 تخفيفها  وسياسات المخاطر حدود على الرقابة ( 2)
 االئتمان  ومعايير  االئتمان  منح  في   البدء   عملية  رئيسية   بصفة   تتضمن  وهي  االئتمان  مخاطر  لتخفيف  جاهزة   أساليب   المجموعة   لدى 

 . واسع نحو على المخاطر   وإدارة  اإلضافية الضمانات وإدارة
 

 

 الضمانات 
  والعقارات   النقدية   الودائع  على   والرهن  النقدية   الهوامش   عن طريق الحصول على ضمانات، ومنها،  االئتمان  بضمان   المجموعة   تقوم 

.  الضمان   تغطية  مدى  لتحديد  دوري  نحو  على  العقارية  للضمانات  مستقلة  تقييمات  على  الحصول  يتم.  للتداول   القابلة   المالية  واألوراق
 .بعادهااست  /منها نقص  ما إكمال  المطلوب  من كان إذا  ما لتحديد ثابتة بصورة  للتداول القابلة المالية  األوراق قيمة رصد يتم
 

  
 ( التمويل ومحفظة   المخاطر إدارة ألدوات)  التمويل  حدود 
  رصد   يتم.  والزميلة  التابعة  والشركات  اإلدارة  ومجلس  والدولة  االقتراض  ومجموعة  المقابل  للطرف حدودا       المجموعة  وضعت 

 . وااللتزام المخاطر  إدارة  لجنة  خالل  من  لها  خرق  أي عن اإلدارة مجلس وإبالغ  الحدود هذه  مقابل في  المخاطر 
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 أخرى ائتمانية تعزيزات  أية   أو به المحتفظ  الضمان قبل  الئتمان لمخاطر  للتعرض   األقصى الحد  ( 3)

 
 

 ديسمبر 31في  
 

  المركز   بيان   في   المسجلة   المالية  الموجودات   على   الئتمان  لمخاطر  التعرض
 : يلي  كما  الموحد  المالي

2021 
  قطري ألف لاير 

2020 
 ألف اير قطري 

     
  2,894,321  6,866,517 لدى مصرف قطر المركزي   أرصدة 
  5,891,788  5,558,980 بنوك  من مستحقة مبالغ 

  58,536,992  75,221,707 تمويل  موجودات 

  15,552,472  19,408,687 أدوات دين –  مالية ثماراتاست  

  143,890  163,523 أخرى  موجودات 

    107,219,414  83,019,463  

     

    : يلي كما  األخرى  الئتمان  مخاطر 

  18,569,351  18,451,919 ضمانات 

  2,096,827  2,233,924 اعتماد خطابات  

  17,424,667  17,111,413 مستغلة  غير ائتمانية تسهيالت 

    37,797,256  38,090,845  

  
بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ به    االئتمان، لمخاطر  المجموعة   لتعرض  الحاالت   أسوأ   سيناريو أعاله  الجدول  يمثل

ندت المخاطر الواردة أعاله على صافي  است   الموحد،   المالي  بالمركز  للموجودات للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة. بالنسبة  
 القيم الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد.  

  
  

 المالية مع التعرض لمخاطر الئتمان الموجودات مخاطر تركز ( 4)
  
 الجغرافية  القطاعات 

 

  دعم   أي  أو  به  االحتفاظ  يتم  ضمان  أي   االعتبار  في  األخذ)بدون    الدفترية  بقيمها  المجموعة   ائتمان  مخاطر   التالي  الجدول  يحلل
نادا إلى مقر إقامة  است على المناطق    االئتمانبتخصيص    المجموعة   قامت   ،حسب المناطق الجغرافية. لهذا الجدول  ، (آخر  ائتماني

 أطرافها المقابلة. 
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 تتمة - الئتمان مخاطر (ج)
  
 تتمة  -المالية مع التعرض لمخاطر الئتمان  الموجودات مخاطر تركز ( 4)
  
 تتمة  -  الجغرافية القطاعات 
 

 2021ديسمبر   31

 
  قطر

  مجلس  دول
  التعاون 
  الخليجي 
  أوروبا   األخرى 

 دول   باقي
 اإلجمالي   العالم 

مسجلة في بيان المركز   موجودات 
          المالي الموحد: 

 6,866,517  -  -  -  6,866,517 المركزي  قطر  مصرف لدى أرصدة

 5,558,980  1,988,381  292,569  28,356  3,249,674 بنوك  من مستحقة مبالغ

 75,221,707  1,918,316  2,242,526  70,846  70,990,019 تمويل  موجودات

 19,408,687  583,844  -  277,095  18,547,748 دين  أدوات -  مالية ثماراتاست 

 163,523  -  16,098  -  147,425 أخرى  موجودات

 99,801,383  376,297  2,551,193  4,490,541  107,219,414 
 

 2020 ديسمبر 31
 

 
  قطر 

  مجلس دول 
  الخليجي التعاون

  أوروبا   األخرى 

 دول  باقي
 اإلجمالي   العالم

مسجلة في بيان المركز   موجودات
          المالي الموحد: 

  قطر  مصرف لدى أرصدة
 -  -  -   2,894,321 المركزي 

 

2,894,321  

  322,003   132,577   14,727   5,422,481 بنوك  من مستحقة مبالغ
 

5,891,788  

  2,139,114   2,141,330   187,838   54,068,710 تمويل  موجودات
 

58,536,992  

  743,370  -   338,824   14,470,278 دين  أدوات -  مالية ثماراتاست 
 

15,552,472  

 -  -  -   143,890 أخرى  موجودات
 

143,890  

 76,999,680   541,389   2,273,907   3,204,487  
 

83,019,463  
     

 2021ديسمبر   31
  قطر 

  مجلس  دول
  الخليجي  التعاون 

  أوروبا   األخرى 

  دول   باقي
 اإلجمالي   العالم 

          لمخاطر الئتمان األخرى    التعرض
 18,451,919  1,341,577  1,288,653  246,311  15,575,378 ضمانات

 2,233,924  55,418  -  -  2,178,506 اعتماد خطابات 

 17,111,413  -  -  1,002  17,110,411 مستغلة  غير ائتمانية تسهيالت

 34,864,295  247,313  1,288,653  1,396,995  37,797,256 
 
 

 
          

  قطر  2020 ديسمبر 31

  مجلس دول 
  الخليجي التعاون

  أوروبا   األخرى 

  دول باقي
 اإلجمالي   العالم

          األخرى  االئتمان لمخاطر التعرض
 18,569,351   1,255,979   1,196,674   334,392   15,782,306 ضمانات

 2,096,827   36,815  -  -  2,060,012 اعتماد خطابات 

 17,424,667  -  -   36,765  17,387,902 مستغلة  غير ائتمانية تسهيالت

 35,230,220  371,157   1,196,674   1,292,794   38,090,845  
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   األعمال قطاعات  

 
الضمانات أو دعم ائتماني آخر مصنفة    األعتبارائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ فى    مخاطر  التالي  الجدول   يحلل

 لألطراف المقابلة للمجموعة.  األعمال حسب قطاعات 
  
 المخاطر  إجمالي  ديسمبر    31في كما  

  

2021 
  ألف لاير قطري 

2020 
 قطري  اير  ألف

    ممولة  وغير  ممولة 

   27,016,165  47,510,309 الحكومة  
  2,319,093  2,778,215 الصناعة 

  11,111,726  11,826,033 التجارة 

  11,168,338  10,322,299 المالية  الخدمات  

  19,316,416  18,796,782 المقاوالت  

  19,305,535  20,593,729 العقارات  

  11,887,277  13,113,989 الشخصية  

  18,985,758  20,075,314 وأخرى  الخدمات  

  145,016,670  121,110,308  

     
    الئتمان  لمخاطر  التعرض 

 
نادا إلى تصنيفات موديز أو ما يعادلها )ستاندر  است المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف    للموجوداتالجدول أدناه تحليال    يعرض

 آند بوورز وفيتش(: 
 

     

 ديسمبر    31في  
2021 

  ألف لاير قطري 
2020 

 ألف اير قطري 
    المعادل  التصنيف 
 AAA  إلى– AA3 46,720,720  30,335,231  

 A1  إلىA3 5,929,623  4,493,853  

 Baa1 إلى Baa3 699,667  72,618  

 Ba1إلى B3 841,829  750,411  

  85,458,195  90,824,831 مصنفة  غير 

  145,016,670  121,110,308  

 

 الئتمان جودة ( 5)
 ثناء است ب   وخارجية   داخلية   ائتمان  مخاطر   تصنيفات  خدام است ب   المجموعة   قبل   من  المالية  للموجودات   االئتمانية  الجودة   تدار

  عة ولمجما  دمتستخ.  الئتمانيةا  محفظتهافي    تلعالقاا  ملتقيي العميل    طرمخا   فلتصني داخلية    ليةآ  عةولمجما  تتبع.  التجزئة   محفظة
  منها   19  درجة،   22  من  بالمجمل   مقياسا    يطيع  مما  ،سلبيةو  يجابيةإ  رات ش ؤم  مع  سمقايي   رةعش  من  ئتمانيا  ف تصني   ماظن 
  المؤدية   ضمن .  يجب  كما  تؤدي   ال   التي  بتلك  االخرى   لثالثة وا  جيد  بشكل  تؤدي   التي  تلكب   قتتعل(  سلبيةو   يجابية إ  تالدبمع)

  الدرجة   ومن  ثمارست اال  درجةدون    تمثل  7  إلى  6  ومن  ثمارست اال  درجة   5  إلى  1  تصنيف مخاطر العميل من  تمثل  جيد،  بشكل
  لجميع  تصنيف   تعيين  يتم.  التوالي  على   والخسارة   تحصيلها  في   والمشكوك   المطلوب،   المستوى   دون   تلك   تمثل  10  إلى   8

  الداخلية   االئتمان  مخاطر  تقييم  منهجيات   تحسين  إلى  مرار است ب   المجموعة  تسعى   حيث  المحددة   للمعايير  وفق ا   االئتمانات
 تتم.  المجموعة  في  االئتمان  وثقافة  للمحفظة   الحقيقية  االئتمان  المخاطر  لتعكس  االئتمان  مخاطر   إدارة  وممارسات  وسياسات 

 . المنتظمة  غير ات دالموجو حالة  في  أكثر و أ السنة  في  األقل  على واحدة   مرة تمويل ال عالقات جميع ة راجعم
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 : المالية  والضمانات  والتعهدات  المالية  للموجودات  االئتمان جودة   حول  معلومات التالي الجدول  يوضح
 

 

  بنوك  من  مستحقة  مبالغ 

 ديسمبر  31  

2021 

 ديسمبر 31 
2020 

 

  اإلجمالي   اإلجمالي  3 المرحلة  2 المرحلة  1 المرحلة   

  ألف اير قطري   ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري  

)تصنيف المخاطر   –  يثماراست تصنيف 
   5 - 1( للعميل

 

5,387,659 164,901 - 5,552,560 

 

5,891,625 

 

)تصنيف    –ثمار ست اال  دون تصنيف
   7-6( للعميلالمخاطر 

 

6,392 69 - 6,461  289 

 

)تصنيف المخاطر    ستوىدون الم
   8( للعميل

 

- - - -  - 

 

  المخاطر)تصنيف   تحصيلها في  مشكوك
 9( للعميل

 

- - - -  - 

 

  -  - - - -    10( عميل لل)تصنيف المخاطر  -  خسارة 

  5,394,051 164,970 - 5,559,021  5,891,914  

  ( 126)  (41) - - (41)    انخفاض القيمة  مخصص 

 5,558,980 - 164,970 5,394,010  الدفترية     القيمة
 5,891,788  
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   موجودات تمويل  

 
 

  
 ديسمبر  31

2021 

 
 ديسمبر 31

2020 

 

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

)تصنيف   –  يثماراست تصنيف 
   5 - 1( للعميلالمخاطر 

 
59,594,556 2,963,127 - 62,557,683 

 

46,039,170  

 

  –ثمار ست اال دون  تصنيف
   7-6( للعميل)تصنيف المخاطر 

 
3,109,585 9,038,612 - 12,148,197 

 

12,157,811  

 

  –  8( للعميل)تصنيف المخاطر 
   ستوىدون الم

 
- - 215,739 215,439 

 

308,949  

 

)تصنيف    تحصيلها في  مشكوك
 9( للعميل المخاطر 

 
- - 216,206 216,206 

 

644,377  

 

)تصنيف المخاطر   -  خسارة 
   10( للعميل

 
- - 2,844,295 2,844,295 

 

1,224,437 

 

  62,704,141 12,001,739 3,276,240 77,982,120  60,374,744  

         

  (1,695,352)  (2,556,630) (1,911,031) (584,484) (60,715)  الخسارة   مخصص 
  (142,400)  (203,783) (203,783) - -  معلقة  أرباح

         
  (60,715) (584,484) (2,114,814) (2,760,413)  (1.837.752 )  

  58,536,992  75,221,707 1,161,426 11,416,855 62,643,426     الدفترية   القيمة

          
 

  استثمارت مالية 
 ديسمبر  31  

2021 
 ديسمبر 31 

2020 

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

)تصنيف المخاطر   –  يثماراست تصنيف 
   5 - 1( للعميل

 
1,098,024 - 

- 
1,098,024 

 
1,431,695  

)تصنيف    –ثمار ست اال دون  تصنيف
   7-6( للعميلالمخاطر 

 
736,799 98,569 

- 
835,368 

 
699,885 

دون  –  8( للعميل)تصنيف المخاطر 
   ستوىالم

 
- - 

- 
- 

 
- 

  المخاطر)تصنيف   تحصيلها في  مشكوك
 9( للعميل

 
- - 

- 
- 

 
- 

 -  - - - -    10( للعميل )تصنيف المخاطر  -  خسارة 

  1,834,823 98,569 - 1,933,392  2,131,580  

  (13,433)  (13,863) - (10,431) (3,432)  الخسارة   مخصص 

  2,118,147  1,919,529 - 88,138 1,831,391  الدفترية     القيمة
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4

 تتمة - االئتمان مخاطر (ج)

 تتمة - االئتمان جودة ( 5)
 

 

 

   والضمانات المالية  تمويلال إلتزامات 
 ديسمبر  31  

2021 
  2020 ديسمبر 31 

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

)تصنيف   –  يثماراست تصنيف 
   5 - 1( للعميلالمخاطر 

 
14,886,697 1,732,664 - 16,619,361 

 
16,179,777 

 

)تصنيف    –ثمار ست اال دون  تصنيف
   7-6( للعميلالمخاطر 

 
1,907,486 1,981,359 - 3,888,845 

 

4,471,450 

 

دون  –  8( للعميل)تصنيف المخاطر 
   ستوىالم

 
- - 7,518 7,518 

 
11,661  

 

)تصنيف    تحصيلها في  مشكوك
 9( للعميل المخاطر 

 
- - 5,020 5,020 

 
- 

 

(  للعميل )تصنيف المخاطر  -  خسارة 
10  

 
- - 165,099 165,099 

 
3,290  

 

  16,794,183 3,714,023 177,637 20,685,843  20,666,178   
   (317,440)  (298,917) (168,715) (94,773) (35,429)    الخسارة مخصص 

   20,348,738  20,386,926 8,922 3,619,250 16,758,754  الدفترية    القيمة

         

 

  القيمة   منخفضفي السداد أو    متاخريكن اي من الموجودات المالية في الموجودات األخرى    لم  ،2020  ديسمبر  31و    2021ديسمبر    31  في
 مخصص خسائر ائتمان متوقعة مقابلها.   بأي   اإلعتراف يتم  ولم
 
 الضمانات ( 6)

 ك ناه  نيک  م ل  ،جماليإ  سسا أ  علی .  المقابلةأخرى في سياق األعمال العادية من األطراف    إئتمانية  عزيزاتتحصل المجموعة على ضمانات وت 
ذلك، لم تكن هناك تغييرات في سياسات الضمانات  . باإلضافة إلى  وعةلمجم ا  بها  ظتحتف  لتيا  تلضماناا  ودةج  في  جوهري  دهورت   لسنةا  لخال

إلجمالي الضمانات   العادلة قيمة ال إن.  عقاري . لدى المجموعة ضمانات إضافية على شكل ودائع محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن للمجموعة 
مليون اير قطري( وقيمة الضمانات     44,162.9  :  2020ديسمبر    31اير قطري )  مليون  75,324.8  هي  2021ديسمبر    31كما في  

  1.193.4 :  2020) مليون اير قطري  2,070.8 هي 2021ديسمبر   31لقيمة كما في ا منخفضة المحتفظ بها مقابل موجودات وسلف تمويل 
 مليون اير قطري(. 

 
ّ   ،سنةالمبلغ التعاقدي للموجودات المالية المشطوبة خالل ال  قيمة  إن   2020ديسمبر    31و    2021ديسمبر    31في    والتي تم التحرك بها قضائيا

   .كان ال شيء 

 
 القيمة انخفاضوالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  المدخالت ( 7)

مخاطر الحالية في تاريخ التقرير يتم مقارنتها ال، فإن  اإلعترافالمالية قد زادت بشكل كبير منذ    ألداةل  عدم السدادما إذا كانت مخاطر    لتحديد
بيانات    اإلعتبارالمجموعة بعين    تأخذ .  ألولي ا  اإلعتراف عند    عدم السداد بمخاطر   ،  الترحيلالزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان عند تصنيف 

المركزي. تم وصف    طر ق   رف مص   تجيهاو ت و  كللبن   خلي دالا  الئتمانيا  فلتصني تأخر عن السداد، واال  أيام  بحسا ،  و التاريخية  العجز   ت الدمعو
غير المصنفة )الخدمات    والمحفظة ،  المصنفة داخليا  )الخدمات المصرفية الخاصة والعامة(   للمحفظةالزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان    معايير

 المالية / البنوك( أدناه  تالمصنفة خارجيا  )المؤسسا  والمحفظة المصرفية لألفراد(  
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 تتمة   -  المالية  المخاطر إدارة4  

 تتمة - اإلئتمان مخاطر)ج( 

 تتمة  -القيمة  انخفاضوالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  المدخالت( 7)
 :مصنفة داخلي ا محفظة
 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:   دخدام المعايير التالية لتحدي است يتم  ،المصنفة داخلي ا محفظةلل بالنسبة

   
   4و  3و 2و  1 التصنيفات  من لألسفل درجتين  . 1

 6و  5درجة واحدة لألسفل من التصنيف   . 2

 7 من بأقل الحسابات المصنفة  . 3

 حقاق )خاضعة إلعادة الدفع(   ست على االتأخريوما   59 – 30 . 4

 حقاق  ست على االتأخريوما   89 – 60 . 5

   ا  شهر 12في آخر  التفاوض حولها المعاد   الحسابات . 6

 

 مالية مصنفة خارجي ا  أدوات 
 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:   ثمارات المصنفة خارجيا ، ستخضع للمعايير التالية لتحديدست التمويل واال  افظلجميع مح بالنسبة

 
 Baa3 إلى Aaa درجتين من تنخض – ثمار ست درجة اال . 1

 Caa3 إلى Ba1 من   درجة  تنخفض – المضاربة  درجة  . 2

 ف التعرض االئتماني غير المصن  . 3

 هيكلتها المعاد  الحسابات . 4

 

 التجزئة  محفظة

  قطر   مصرف   لوائح( و30رقم )معيار المحاسبة المالية  ل  ا  لمحفظة البيع بالتجزئة وفق المتأخرة   حقاق ست معايير المستندة إلى أيام االال  حديدت   تم

 : المركزي

. وسيتم تقييم الثانية  ة لتصنيف المرحلحقاق  ست عن تاريخ اال  تأخير في السداديوما     30( معيار ال  30رقم )معيار المحاسبة المالية    يفترض

في أي حال، يجب  و  ذلك   على   وبناء    حقاق،ست اال  على  يوما    30  ب  يتعلق   فيما  لف هذا بشكل أكبر من خالل معدالت التدفق إلى األمام والخ

ا  60أال يتجاوز هذا   كما هو محدد من قبل مصرف قطر المركزي.   كأقصى حد يوم 
 

ا تقييم المعايير المتأخرة  حقاق ست اال  أيام   عددو  ف النظر عن معايير المراحل المذكورة أعاله على أساس درجات التصني   بصرف  ، يتم أيض 

يم تبرير منطقي في نفس الوقت عند  تقد  الل من خ  الثانيةمعين أو محفظة معينة إلى المرحلة    عميل النوعية التالية من قبل اإلدارة لتصنيف  

 احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  

 . الفردية  العمالءلفترة مؤقتة ككل بغض النظر عن تصنيفات ا 2يمكن التعامل مع أي قطاع معين تحت الضغط كمرحلة  . 1

حاالت التعرض عبر الحدود والتي تؤدي إلى تدهور جودة االئتمان بناء على تدهور األوضاع االقتصادية في  من  يمكن تصنيف أي   . 2

 . ( 2المرحلة في  ما يمكن اعتبار جميع حاالت التعرض لدولة ، على سبيل المثال) 2في المرحلة   أي بلد

التعامل مع المحافظ الفرعية بطريقة مختلفة    للمجموعة يجوز  ،  الخبرةبناء  على  ،  األفراد )التجزئة( في المرحلة الثانية  موجودات بالنسبة ل

مقارنة بمستوى المحفظة في حالة حدوث زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان بالنسبة لشريحة معينة من المقترضين )على سبيل المثال من  

 صاحب العمل والجنسية وما إلى ذلك(.  ، لرواتبفرق امستوى خالل 

 مخاطر االئتمان  درجات 

. هذه العوامل تعتمد  عن السداد عوامل كمية ونوعية والتي هي مؤشرات عن مخاطر العجز   خدام است ب تعريف درجات مخاطر االئتمان    يتم

خاضعة للمراقبة المستمرة والتي قد تؤدي إلى نقل التعرض من درجة ائتمانية    التعرضات لمقترض.  اة التعرض ونوع  عبشكل كبير على طبي 

 .  أخرى لدرجة ائتمانية 

   اإلنتظامعدم  حتماليةإلجل آهيكل  إنشاء
خدمت المجموعة  است .  توقعة تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها لوضع تقديرات لتحديد خسائر االئتمان الم

المحافظ   إلى  است منهجية مختلفة لمختلف  تحليل مصفوفة االنتقال    العجزأو  تاريخنادا   التقنيات اإلحصائية  التقييم. وتشمل  التخلف وطرق 

االقل تعرضاَ للعجز أو التخلف مثل الخدمات المصرفية الخاصة،    محافظ لل  (Pluto Tasche)  تاسشيه ومنهجيات بلوتو  ،  لمحفظة الشركات
 وتحليل معدل التدفق لمحافظ التجزئة. 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر  إدارة    4

 تتمة  - اإلئتمانمخاطر   (ج)

 تتمة  -القيمة  انخفاضوالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  المدخالت( 7)
 

 المالية المعاد التفاوض حولها   لموجوداتا
لعدد من األسباب، بما في ذلك تغير ظروف السوق، واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال تتعلق    لموجود التمويليجوز تعديل الشروط التعاقدية  
  بموجود التمويل   راف العت ا  ميت و  هروط ش  ل ي دتع  مت   ذي لا  ملقائ ا  بموجود التمويل   راف عت اإل  ء لغاإ  ميت   دقللعميل.    لمحتمل بتدهور االئتمان الحالي أو ا

  استمالك   من  بدال    لتمويلا  موجودات  هيكلة   دةعاإ  لىإ  لمجموعةا  تسعى،  أمكن  وحيثما.  لة دلعاا  بالقيمة  دي دج  كموجود تمويل  عليه  وضلتفاا  دعي أ  ذيلا
  بمراجعة بشكل مستمر    اإلدارةالجديد. تقوم    موجود التمويل . قد يشمل ذلك تمديد ترتيبات الدفع وتوثيق اتفاقية شروط  ةمتوفر   كانت إذا    تلضماناا

ديسمبر   31في   كماتكون هناك مدفوعات مستقبلية.  أنيفاء جميع المعايير ومن المرجح است بشأنها للتأكد من  فاوضالتمويل المعاد الت  موجودات 
 . المعامالت من ( قطري  اير مليون 3,925.0 :2020 ديسمبر 31)  قطري اير مليون 5,184.6 ة مبلغ، تم إعادة هيكل2021

 

 تحت المرحلة الثانية.   تصينفهاشهر سيتم  12ألسباب ائتمانية في آخر  التفاوض حولها المعاد   الحسابات
 

 التعثر تعريف
 :في حالة التعثر عندما نتعتبر المجموعة أن األصل المالي يكو

من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية إلى المجموعة بالكامل، دون أن يكون للمجموعة حق الرجوع إلى إجراءات مثل   -

 تحرير أوراق مالية )إذا كان محتفظ بأي منها(  

ا عن  90المقترض أكثر من  تأخر -  إلى المجموعة؛ أو  جوهريي حقاق السداد على أي التزام ائتمان است يوم 

 10أو  9أو  8يتم تصنيف المقترض  -

 

ا المؤشرات التالية تعثرعند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة   :عن السداد، تأخذ المجموعة بعين االعتبار أيض 

 على سبيل المثال التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس المصدر إلى المجموعة ؛ و  - كمية  -

 .  إلى البيانات التي يتم تطويرها داخلي ا ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية  استنادا   -

 .تتغير مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروفمدخالت في تقييم ما إذا كان أحد األدوات المالية في حالة التعثر وأهميتها قد ال
 الرقابية لرأس المال.  راضغ لأل عةولمجما بقهاطت  لتيا كتل مع  رکبي  دح  لیإ تعثرلا ف ي رتع قفوايت 
 

 تطلعية  المعلومات ال استخدام
وفق ا    لموجودات التمويل المستقبلية المحتملة    سلبيةسيناريوهات ال الالكلي لتعكس جميع    إلقتصادالمجموعة نماذج إحصائية لدمج عوامل ا  تستخدم

. يدمج هذا التقدير جميع المعلومات المتاحة بما في ذلك الظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية المحتملة في  الالحتمالية المرتبطة به
إلدراج معلومات    األخرى  اإلحصائية  تحليالت ال  جانب   إلى   ،(الرئيسي  ن المكوّ   تحليل   مع)المجموعة بتطوير نموذج ميرتون    قامتالمستقبل.  

 مستقبلية.   تطلعية
 

كبيرة عن التوقعات الحالية    بدرجة للعجزقتصادية الكلية ذات داللة إحصائية أو انحراف النتائج المتوقعة  اإل  لوماتحالة عدم وجود أي من المع  في
  االقتصادية   المتغيرات   هذه  تختلفالتعثر النوعي بعد تحليل المحفظة وفقا  ألداة التشخيص.    احتماليةللظروف االقتصادية، فإن اإلدارة تستخدم  

.  المالية األدوات باختالف( LGD) التعثر عند والتعرض ( EAD) اإلنتظام عدم  بإفتراض الخسارة  ونسبة( PD) التعثر احتمالية على وتأثيرها
  النقد  صندوق  بيانات: العالمي  االقتصاد آفاق  تقريرعلى أساس "( األساسي االقتصادي  السيناريو)" االقتصادية  المتغيرات  هذه تنبؤات  تحديث يتم

  توفر  والتي   ، مصرف قطر المركزي  و (  المفتوحة   البيانات)  دوري   بشكل   الدولي   البنك  نشرهاي   التي  االقتصادية   والتوقعات   بالدول   الخاصة  الدولي
واالفتراضات المتضمنة، بما في ذلك   ت ة المنهجياراجع . تتم مقادمةأعوام    خمس   إلى  عام  خالل  السلع   وأسعار  لالقتصاد  تقديري  عرض   أفضل 

 .أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية ويتم ذلك بشكل دوري 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة  قياس
 :هيكل المصطلحات للمتغيرات التالية في خسائر االئتمان المتوقعة الرئيسية في قياس المدخالت مثلت ت 

   ( PD) تعثرحتمالية الا -

 (  LGD)  اإلنتظامعدم  بإفتراضالخسارة  -

 (   EAD) التعثر عندالتعرض  -

 

ا من النماذج اإلحصائية المطورة داخلي ا والبيانات التاريخية األخرى. يتم تعديلها لتعكس معلومات تطلعية كما هو    وماتهذه المعل  وتستمد عموم 
 .موضح أعاله

 

في  هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس نماذج التقييم اإلحصائية. وتستند هذه النماذج اإلحصائية    التعثر  احتمالية  تقديرات
جي حيثما  المقام األول إلى البيانات المجمعة داخلي ا والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية على حد سواء، وتستكمل ببيانات تقييم االئتمان الخار

ا كان  .ذلك متاح 
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 تتمة   -  المالية المخاطر  إدارة  4

 تتمة  - اإلئتمان( مخاطر ج) 

 تتمة  -القيمة  انخفاضوالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  المدخالت( 7)
 تتمة  -  خسائر االئتمان المتوقعة قياس

  ء بناخسائر العجز المعطاة    مقاييس  المجموعة   درتق.  عن السداد هو حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك عجزعدم االنتظام    بإفتراض الخسارة  
االعتبار قيمة    بعين  عدم االنتظام  بإفتراضالخسارة    نسبةنماذج    أخذالمتعثرة. ت   المقابلةطراف  األ   دض  تالباطللم   ردادالست ا  تالدمع  يخرتا  علی

ا ال يتجزأ من األصل المالي ست الضمانات المتوقعة وتكاليف اال   .رداد ألي ضمانات تعتبر جزء 
 

   -:  اإلنتظام عدم  بإفتراض الخسارة  نسبة  رتقدي  يشمل
 

ال (1 التي    :   تعافي معدل  الحسابات  العجز   سقطت يعرف كنسبة من  السداد   في  الحسابات    عن  إلى  الرجوع  تعافت وتمكنت من  ولكنها 
 المنتظمة.  

أيضا  حساب معدل    كما تشمل   عجز إلى القيمة السوقية للضمانات األساسية في وقت ال  تصفية ال  قيمةبأنه نسبة    يعرف رداد:  ست معدل اال (2
 .   تمويلللجزء غير المضمون من ال او الحجز على الممتلكات الخاصة بالعميل وذلك المطالبةرداد المتوقع من ست اال

ومعدلة ألغراض  عن السداد    العجز تتحقق في يوم    م ل  التيرداد  ست معدل الخصم: يتم تعريفه على أنه تكلفة الفرصة البديلة لقيمة اال (3

 القيمة الزمنية.  

 
من التعرض الحالي  التعرض عند العجز    المجموعة  شتق . ت السداد   عن  التخلف  أو  التعثرالتعرض المتوقع في حالة   -  عثرالت   عند  التعرض  يمثل

صل مالي هو المبلغ أل  تعثرال  عند   التعرض.  اءللطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطف
 .  العجز في وقت  ستحق الم
 

بعد تطبيق معامل تحويل    التعثرالتعرض عند    يتم حساب تقدير  ،والضمانات المالية  تمويلخارج الميزانية العمومية مثل التزامات ال  األدوات
 .ألدوات خارج الميزانية العمومية لإلى القيمة االسمية  (CCF) الرصيد

 
 :على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمل لمقياسيتم وضع نموذج  عندما

 تصنيف مخاطر االئتمان   -

 نوع المنتج؛ و -

 .  الموقع الجغرافي للمقترض -

 
 المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معينة تظل متجانسة بشكل مناسب.  ة راجعملل المجموعات تخضع

 

 الخسارة  مخصص 
الجداول التالية التسويات بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية. تمثل مبالغ المقارنة    تعرض

 .  30حساب مخصص خسائر االئتمان وتعكس أساس القياس وفقا  لمعيار المحاسبة المالية رقم 
  

   19-جائحة كوفيد تأثير
  يكون   أن  المتوقع  فمن  يتطور،  يزال  ال  الوضع  أن  حيث  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  تقديراتنا  على  19-كوفيد  جائحة  تأثير  تقدير  يصعب  بينما

 ومعايير  المركزي   قطر   مصرف   من   المتاحة  التوجيهات   ضوء   في  19-كوفيد  لـ  تقييما    البنك  أجرى .  الكلي   االقتصاد  بيئة   على  عميق   تأثير  للجائحة 
  المتوقعة   االئتمانية  الخسائر  نماذج   احتماالت  لسيناريوها  المخصصة   المرجحة   االوزان   بتغيير  وقام  األزمة   تأثير  بتقييم  البنك  وقام   المالية  المحاسبة 

     (.40 اإليضاح راجع) حيثما كان ذلك مطلوبا  منذ ظهورالجائحة 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة    4

 تتمة - اإلئتمانمخاطر ( ج)

 تتمة  -القيمة  انخفاضوالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  المدخالت( 7)
 

 تتمة - القيمة انخفاض مخصص

 
   بنوك من  مستحقة  مبالغ 

 
 

 ديسمبر 31  
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 

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

  118  126 - - 126  في ا يناير     الرصيد
  -  - - - -    1المرحلة  الى  التحويالت
  -  - - - -    2المرحلة  الى  التحويالت
  -  - - - -  3 المرحلة  الى  التحويالت
القيمة   انخفاض مخصص 

 بالصافي    سنةلل
 

(85) - - (85) 

 

8 

 

  -  - - - -  المشطوبة   المبالغ

  41 - - 41  126  

         
         

  تمويل   موجودات 

 ديسمبر  31  
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 

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

   2,016,488  1,837,752 1,138,387 585,984 113,381  في ا يناير     الرصيد
  -  - - (11,406) 11,406    1المرحلة  الى  التحويالت
  -  - - 41,983 (41,983)  2 المرحلة  الى  التحويالت
  -  - 268,225 (263,731) (4,494)  3 المرحلة  الى  التحويالت
القيمة   انخفاض مخصص 

 بالصافي ، سنةلل
 

(17,595) 232,054 649,622 864,081 

 
929,804  

 

   صافي ، المعلقة األرباح
 الحركة 

 
- - 61,383 61,383 

 
43,058  

 

   (1,151,598)  (2,803) (2,803) - -  المشطوبة   المبالغ
  60,715 584,884 2,114,814 2,760,413  1,837,752   
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 تتمة   -  المالية المخاطر  إدارة  4

 تتمة - اإلئتمان( مخاطر ج)

 تتمة  -القيمة  انخفاضوالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير  المدخالت( 7)
 

 تتمة - القيمة انخفاض مخصص

  مالية    ثماراتاست
   

 ديسمبر  31
2021 

 
 ديسمبر 31

2020 

 

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

   8,172  13,433 - 9,466 3,967  في ا يناير     الرصيد
  -  - - - -    1المرحلة  الى  التحويالت
  -  - - - -  2 المرحلة  الى  التحويالت
  -  - - - -  3 المرحلة  الى  التحويالت
القيمة   انخفاض مخصص 

 ، بالصافي  سنةلل
 

(535) 965 - 430 

 

5,261  

 

  -  - - - -  المشطوبة   المبالغ
  3,432 10,431 - 13,863  13,433   

         
         

  والضمانات المالية )بما فيها خطابات العتماد وخطابات الضمان(    تمويلال إلتزامات 

   
 ديسمبر  31

2021 

 
 ديسمبر 31

2020 

 

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

   332,383  317,440 3,230 257,804 56,406  في ا يناير     الرصيد
  -  - - (3,629) 3,629    1المرحلة  الى  التحويالت
  -  - - 18,765 (18,765)  2 المرحلة  الى  التحويالت
  -  - 160,401 (160,401) -  3 المرحلة  الى  التحويالت
القيمة   انخفاض مخصص 

 ، بالصافي  سنةلل
 

(5,841) (17,766) 5,084 (18,523) 

 

(14,943) 
 

  -  - - - -  المشطوبة   المبالغ

  35,429 94,773 168,715 298,917  317,440   
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4

 تتمة - اإلئتمان مخاطر (ج)
 الشطب سياسة ( 8)

 

في القيمة عندما    نخفاضفي سند دين وأية مخصصات ذات صلة بخسائر اال  ثمارست االأو    التمويل  موجوداتالمجموعة بشطب    تقوم
 تحدد المجموعة أن الموجود التمويلي أو الورقة غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. 

 

  مقدرة   عدم   مثل   المصدر  / عميللل  المالي   المركز  في  كبيرة  تغييرات  ث حدو   مثل   لمعلومات   اعتبار  وضع   بعد  التحديد  بهذا  القيام  يتم
  القياسية  التمويلية   للموجودات  بالنسبة.  بكامله  المبلغ  لسداد  الضمان  متحصالت  كفاية   عدم  أو   االلتزام   سداد   على   المصدر  /عميلال

حقاقه. كان المبلغ الذي تم شطبه  است المنتج المحدد لموعد    تجاوز  مركز   على   عموما   الشطب   قرارات   تستند  ، الصغيرة  المبالغ  ذات 
 مليون اير قطري(.  1,151.6:  2020ديسمبر  31)  قطري اير  مليون 2.8خالل السنة هو 

  

 السيولة  مخاطر ( د)
  ذلك،  على كمثال حقاقها،است  موعد حلول  عند التزاماتهاالمخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة  هيمخاطر السيولة  

  الدين  حقاقاتاست   مثل  األخرى   الخارجة  النقدية   التدفقات  أو  التعاقدية   االرتباطات   من   النقد  متطلبات  أو   العمالء   ودائع  لسحب   نتيجة
  المتاحة   المالية  الموارد  نضوب  إلى  الخارجة  التدفقات  هذه  ستؤدي .  وخالفها  المخاطر   دارةإ  ألدوات  بالنسبة  الطلب   تحت  هوامش  أو

 المركز  بيان  في  تخفيضات  السيولة  توفر  عدم  عن  ينتج  قد  القاسية  الظروف  ظل  في .  ثماراتست واال  المتاجرة  وأنشطة  العمالء  لتمويل
  للمجموعة   يمكن  ال  التي  المخاطر  إن.  التمويل  بارتباطات   الوفاء   على   المقدرة  عدم  احتمال   أو   الموجودات   ومبيعات  الموحد   المالي
  بالمؤسسة  الخاصة  المحددة  األحداث  من  بمجموعة   تتأثر  أن  ويمكن  المصرفية  التشغيلية  العمليات  جميع  في   متأصلة   بمعالجتها  تقوم  أن

وعمليات اإلندماج واالستحواذ و الصدمات    ائتمان  أحداث   على،  يقتصر   ال   ولكنه   ذلك  ويتضمن   بأكملها  السوق   مستوى   على   وأحداث
   . الطبيعية والكوارث  للنظام ككل 

 
 نسبة ؛  رئيسيتين  نسبتين  خالل  من  3  بازل   بشأن  المركزي  قطر  مصرف  إلرشادات   وفق ا  لديها  السيولة   مخاطر  المجموعة   تراقب
ا  30)   القصير   المدى  على  البنك  سيولة  مرونة  لمراقبة (  LCR)  السيولة  تغطية   المخاطر   على  القائمة  غير  المالية   الرافعة  ونسبة ،  (يوم 

   . المخاطر على  القائم المال رأس لمتطلبات موثوق تكميلي إجراءك
   

  
 السيولة  مخاطر  إدارة ( 1)
  آجالها كافية للوفاء بمطلوباتها عند حلول  السيولة  المن أنه يتوفر لديها    ،قدر اإلمكان  ، منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد 

  من   األساسي  الهدف في ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة.  
  أو   الطلب  في  المتوقعة  غير  للتغيرات  تخطيط  آلية  تقديم  هو  وااللتزامات  األصول  لجنة  عليه  تشرف   والذي  السيولة  مخاطر  إدارة
  ودائع   وحفظ   تعظيم   على  وااللتزامات   األصول   لجنة   تركز.  ثنائيةست اال   السوق   أحوال   أو   العمالء  أداء  من  الناشئة   للسيولة   الحاجة 
  ة راجعم  تتم.  الهامة  وتغيراتها  وتوجهاتها  ومستوياتها  الودائع  وأسعار   معدالت   أيضا  اللجنة   تراقب .  األخرى   التمويل   ومصادر  العمالء
 مراجعتها   تتم  طوارئ   خطة   أيضا   اللجنة   لدى .  السيولة   سياسة   متطلبات   مع  انسجامها   على  للوقوف   منتظم   بشكل   الودائع   جذب   خطط 
 . دوري  بشكل
 
  السوق  أحوال من كال  تغطي  مختلفة  لسيناريوهات  وفقا   السيولة كفاية  لمدى  اختبارات  إجراء ويتم  اليومي  السيولة مركز  مراقبة  يتم

  األصول   ولجنة   اإلدارة  مجلس   قبل  من  والموافقة   ة راجعم لل  تخضع  السيولة  وإجراءات  سياسات  كافة .  عادية   والغير  العادية
  ولجنة   اإلدارة   مجلس   إلى  المتخذة   التصحيحية   واإلجراءات  المالحظات   يتضمن  دوري   بشكل   موجز  تقرير  تقديم  يتم.   وااللتزامات
 . وااللتزامات األصول

  
 السيولة  لمخاطر  التعرض ( 2)  

 

الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء. لهذا الغرض    صافياألساسي الذي تتخذه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل    التدبير
ثمار والتي  ست أنه يتضمن النقد وما في حكمه وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين في درجة اال  علىالموجودات السائلة    صافي  يعتبر

  كان األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشهر التالي.    التمويالتيوجد لها سوق نشط وجاهز ناقصا الودائع من البنوك و
 ٪(. 21:  2020ديسمبر  31٪ )23 المالية البياناتمعدل الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء في تاريخ 

 
قطر    كوضع قبل مصرف  تم وضعه من  الذي  السيولة  مع حد  المجموعة  امتثال  قياس  احتساب  يتم  متطابق  ليس  ولكن  مماثل 

نسبة   المركزي    تغطية المركزي. كانت  قبل مصرف قطر  المنصوص عليها من  للطريقة  وفقا  ديسمبر    31٪ )278.1السيولة 
 ٪.100 هي المركزي  قطر  مصرف  قبل  من هاتحديد تم التي األدنى السيولة تغطية   نسبة٪(.إن 159.4: 2020

 

 حقاقستال  تحليل  ( 3)

 

  بناء   التعاقدي   حقاق ست اال   تحديد  تم.  التعاقدي   حقاقها است   أساس  على  معد   للمجموعة  المالية   والمطلوبات  الموجودات   حقاقاست   تحليل
. ال تأخذ  على السلوك النمطي للودائع في السابقبناّء    قات ا حقست اال   عن  النظر   بغض   المالي   المركز  تاريخ  في   المتبقية  الفترة   على

 .   اإلعتبارإدارة السيولة النقد في الصندوق بعين 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4
  
 تتمة - السيولة مخاطر ( د)
  
 تتمة - حقاقستال تحليل (  3)

 سنوات  5- 1 أشهر لسنة  3 أشهر  3- 1 أقل من شهر واحد  القيمة الدفترية  
  5أكثر من 
 سنوات 

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

       2021ديسمبر   31
أرصدة لدى مصرف قطر  

 3,382,431 - - - 3,484,086 6,866,517 المركزي 
 - 36,612 82,444 164,901 5,275,023 5,558,980 مبالغ مستحقة من بنوك  

 42,546,158 14,557,930 11,337,251 4,497,763 2,282,605 75,221,707 موجودات تمويل 
 3,586,904 14,280,880 1,268,345 272,558 - 19,408,687 أدوات دين –ثمارات مالية است 

 - - 76,335 - 87,188 163,523 موجودات أخرى 
 49,515,493 28,875,422 12,764,375 4,935,222 11,128,902 107,219,414 إجمالي الموجودات المالية 
 - 1,130,257 1,033,260 - 14,591,624 16,755,141 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

 - - - - 6,2000,820 6,200,820 للعمالء  جارية حسابات  
 - - 710,987 40,357 957,080 1,708,424 مطلوبات أخرى 

 - 1,130,257 1,744,247 40,357 21,749,524 24,664,385 المطلوبات المالية إجمالي 
حقوق أصحاب حسابات  

 - 9,500,315 17,984,754 18,304,125 25,436,213 71,225,407   المطلق ثمار ستال
 - 10,630,572 19,729,001 18,344,482 47,185,737 95,889,792 اإلجمالي  

 49,515,493 18,244,850 (6,964,626) (13,409,260) (36,056,835) 11,329,622 الفرق 
 

 سنوات  5-1 أشهر لسنة  3 أشهر  3-1 أقل من شهر واحد  القيمة الدفترية  
  5أكثر من 
 سنوات 

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

       2020 ديسمبر 31
أرصدة لدى مصرف قطر  

 2,234,800 - - -  659,521 2,894,321 المركزي 

 -  99,960  272,846 131,277  5,387,705  5,891,788 مبالغ مستحقة من بنوك  

  20,200,116 16,086,911  12,627,520 5,380,884  4,241,561  58,536,992 موجودات تمويل 

 4,462,212 9,962,258  971,419 109,244  47,339  15,552,472 أدوات دين –ثمارات مالية است 

 - -  63,569 -  80,321  143,890 موجودات أخرى 

  26,897,128  26,149,129  13,935,354 5,621,405  10,416,447 83,019,463 إجمالي الموجودات المالية 

 -  729,218  4,920,546 1,140,867  12,157,122  18,947,753 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

 - - - - - - وسندات تمويل صكوك  

 - - - -  7,335,487  7,335,487 للعمالء  جارية حسابات  

 - -  534,724 30,613  683,524  1,248,861 مطلوبات أخرى 

 -  729,218  5,455,270 1,171,480  20,176,133  27,532,101 إجمالي المطلوبات المالية 

حقوق أصحاب حسابات  
 -  3,745,864  13,470,341 7,154,728  22,175,119  46,546,052   المطلقثمار ست اال

 -  4,475,082  18,925,611 8,326,208  42,351,252  74,078,153 اإلجمالي  

  26,897,128  21,674,047  (4,990,257) (2,704,803)  (31,934,805)  8,941,310 الفرق 
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في كما 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4 
  

 تتمة - السيولة مخاطر ( د)
  
 )المطلوبات المالية وإدارة أدوات المخاطر(  حقاقستال تحليل ( 4)

 

 2021ديسمبر   31
 القيمة  

 الدفترية

إجمالي التدفقات  
النقدية غير  
 المخصومة 

أقل من شهر  
 واحد 

1-3  

 أشهر 

 أشهر   3

 لسنة 

1-5  

 سنوات 
  5أكثر من 
 سنوات 

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

مطلوبات مالية غير  
  مشتقة 

 
     

 - 1,130257 1,033,260 - 14,591,624 16,755,141 16,755,141 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

 - - - - 6,200,820 6,200,820 6,200,820 للعمالء  جارية حسابات  

 - - 710,987 40,357 957,080 1,708,424 1,708,424 مطلوبات أخرى 

 - 1,130,257 1,744,247 40,357 21,749,524 24,664,385 24,664,385 إجمالي المطلوبات 

        

حقوق أصحاب  
  ثمارست حسابات اال

 - 9,500,315 17,984,754 18,304,125 25,436,213 71,225,407 71,225,407 المطلق 
   

 أدوات إدارة المخاطر 

       (63,706) إدارة المخاطر: 

 - 4,391,913 11,422,787 799,496 2,932,400 19,546,596  تدفق خارج 

 - (4,393,115) (11,435,273) (832,676) (2,949,244) (19,610,308)  تدفق داخل 

 95,826,086 95,826,080 47,168,893 18,311,302 19,716,515 10,629,370 - 
 

 

 
 

 
 

  2020 ديسمبر 31
 القيمة  

 الدفترية 

إجمالي التدفقات  
النقدية غير  
 المخصومة 

أقل من شهر  
 واحد 

1-3  

 أشهر

 أشهر  3

 لسنة 

1-5  

 سنوات 
 5أكثر من 
 سنوات 

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

مطلوبات مالية غير  
  مشتقة

 
     

مبالغ مستحقة إلى  
 -  729,218  4,920,546  1,140,867 12,157,122  18,947,753 18,947,753 بنوك 

 - - - - - - - وسندات تمويل صكوك  

 - - - -   7,335,487  7,335,487  7,335,487 للعمالء  جارية حسابات  

 - -  534,724  30,613  683,524  1,248,861  1,248,861 مطلوبات أخرى 

 -  729,218  5,455,270  1,171,480 20,176,133  27,532,101 27,532,101 إجمالي المطلوبات 
        

حقوق أصحاب  
  ثمارست حسابات اال

 - 3,745,864  13,470,341  7,154,728  22,175,119  46,546,052 46,546,052 المطلق 
   

 أدوات إدارة المخاطر 

       10,782 إدارة المخاطر: 

 -  406,270  1,814,276  1,098,342  1,232,751  4,551,639  تدفق خارج 

 -  (413,135)  (1,789,709) (1,104,843) (1,233,112)  (4,540,799)  تدفق داخل 

 74,088,935 74,088,993 42,350,891 8,319,707  18,950,178 4,468,217 - 
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في كما 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4
  

 مخاطر السوق  ( ه)

 

تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في    تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر 
أسعار السوق. تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت الربح ومؤشرات العمالت واألسهم وكل ما يتعرض لتغيرات  

االئتمان وأسعار    وهوامش السوق مثل معدالت الربح  عامة أو محددة في السوق والتقلب في مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار  
صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو محافظ لغرض  

 غير المتاجرة.  

في   تتركز  المتاجرة  المتاجرة وغير  أنشطة  الناجمة عن  السوق  المجموعة وت إدارة  إن مخاطر  قبل فريقين خزينة  تم مراقبتها من 
 منفصلين. يتم رفع تقارير بشكل منتظم إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل. 

 مع العمالء. صانع السوق تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حيث يكون للمجموعة دور  

  .أساسي من إدارة معدل الربح لموجودات ومطلوبات المنشأة المصرفية لألفراد والشركات تنشأ محافظ بغرض غير المتاجرة بشكل  
ثمارات المجموعة في أدوات الدين  است الناشئة من    الملكيةتتكون محافظ لغير المتاجرة أيضا من صرف العمالت األجنبية ومخاطر  

 وحقوق الملكية. 
  
 إدارة مخاطر السوق  ( 1)

 

تسند الصالحية الكلية عن مخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات. إدارة مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع  
  اليومية لتطبيقها. ةراجع موموافقة مجلس اإلدارة( وعن ال  ةراجع مسياسات إدارة مخاطر مفصلة )تخضع ل

 
التى تتضمن الحدود االئتمانية للبلدان. يتم رصد هذه الحدود عن    عوامل مختلفة قام مجلس االدارة بوضع حدود للمخاطر بناء على  

 كثب من جانب االدارة العليا و تتم مراجعتها من جانب لجنة األصول وااللتزامات على نحو منتظم. 
  
 محافظ المتاجرة  - التعرض لمخاطر السوق  ( 2)

 

المعرضة   )القيمة  للمجموعة هي  المتاجرة  محافظ  السوق ضمن  لمخاطر  التعرض  ومراقبة  لقياس  المستخدمة  األساسية  األداة  إن 
للمخاطر(. القيمة المعرضة للمخاطر في محافظ المتاجرة هي الخسارة المقدرة التي ستقع على المحفظة على مدى فترة محددة من  

سلبية للسوق باحتمالية محددة )مستوى الثقة(. نموذج القيمة المعرضة للمخاطر المستخدم من قبل  الزمن )فترة االحتفاظ( من تغيرات  
يوم. يستند نموذج القيمة المعرضة    30أيام و    10ويفترض فترة احتفاظ هي يوم و    ٪99المجموعة يستند إلى مستوى ثقة بنسبة  

عتبار بيانات السوق من السنة السابقة والعالقات المالحظة بين أسواق  للمخاطر بشكل رئيسي إلى المحاكاة التاريخية. باألخذ في اال
وأسعار مختلفة، فإن النموذج يقدم نطاقا واسعا من السيناريوهات المستقبلية المنطقية الحدوث لتغيرات أسعار السوق. يتم وضع حدود  

المكلفة من قبل مجلس اإلدار إدارة مخاطر السوق  قبل  السوق ورصدها من  المعرضة  مخاطر  القيمة  المجموعة حدود  ة. تستخدم 
السعر األخرى.   الملكية ومخاطر  الربح وحقوق  أجنبية محددة ومعدل  السوق ومخاطر صرف عمالت  للمخاطر إلجمالي مخاطر 

عليه    واالعتماد من جانب لجنة األصول و االلتزامات ويتم الموافقة   ة راجعمالهيكل الكلي لحدود القيمة المعرضة للمخاطر يخضع لل
 من قبل مجلس اإلدارة. يتم تخصيص القيمة المعرضة للمخاطر لمحافظ المتاجرة. 

حقوق ملكية. برغم ذلك فقد قامت  استثمارات إن محفظة المجموعة لغرض المتاجرة هي صغيرة الحجم وتشتمل بصفة أساسية على  
المجموعة بوضع سياسات لقياس القيمة المعرضة للمخاطر لإلشراف على اتجاهات إدارة مخاطر السوق. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم  

ثل  ثنائية مست المجموعة تشكيلة واسعة من اختبارات الجهد لوضع نموذج لألثر المالي لمجموعة متنوعة من سيناريوهات السوق اال 
 فترات عدم السيولة المطولة بالسوق على المحافظ المتاجر بها بصورة فردية والمركز الكلي للمجموعة.  

  
 محافظ لغير المتاجرة  -التعرض لمخاطر معدل الربح   ( 3)

 

المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المحافظ لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم  
العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت الربح في السوق. تتم إدارة مخاطر معدالت الربح بشكل رئيسي من خالل مراقبة  

بح والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة التسعير. إن لجنة األصول وااللتزامات هي الجهة  فجوات معدالت الر
 الخزينة للمجموعة ضمن أنشطة رقابتها اليومية. إدارة المراقبة لاللتزام بهذه الحدود وتساندها 

 

 

دارة المخاطر للمؤسسات )بخالف المؤسسات التأمينية(  إل  يةالقواعد األرشادقام مجلس الخدمات المالية اإلسالمية بإصدار مستند حول  
أقساما عن "مخاطر معدل الربح" و "مخاطر السيولة".    القواعد األرشاديةالتي تقوم بتقديم الخدمات المالية اإلسالمية فقط. تتضمن هذه  

 لة". الخاصة بـ  "مخاطر معدل الربح" و "مخاطر السيو  القواعد األرشاديةب تلتزم المجموعة 
 
 

  



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في كما 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4
  

 تتمة -مخاطر السوق  ( ه)
 تتمة - محافظ لغير المتاجرة  -التعرض لمخاطر معدل الربح   ( 3)

 فيما يلي ملخص لمركز فجوة معدل الربح للمجموعة على محافظ لغير المتاجرة: 
 

  5أكثر من  سنوات  5-1 شهر  12-3 أشهر  3أقل من  القيمة الدفترية  2021ديسمبر   31
 سنوات 

 غير حساسة 
 لمعدل  الربح 

معدل الربح  
 الفعلي 

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

        
أرصدة لدى مصرف قطر  

 ٪0.0 6,866,517 - - - - 6,866,517 المركزي 

 ٪0.2 5,522,368 - - - 36,612 5,558,980 بنوك مبالغ مستحقة من 

 ٪3.8 7,173,061 - 3,354,761 15,940,765 48,753,120 75,221,707 موجودات تمويل 

 ٪3.6 19,408,687 - - - - 19,408,687 أدوات دين  -ثمارات مالية  است 

 107,055,891 48,789,732 15,940,765 3,354,761 - 38,970,633  

 ٪0.2 16,026,338 - - - 728,803 16,755,141 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

حقوق أصحاب حسابات  
 ٪1.9 8,428,371 - 9,500,315 17,984,754 35,311,967 71,225,407     المطلق ثمارست اال

بنود بيان المركز المالي  
فجوة حساسية   -الموحد

  14,515,924 - (6,145,554) (2,043,989) 12,748,962 19,075,343 معدل الربح 

بنود خارج بيان المركز  
 ٪3.6 - 2,913,312 3,073,324 7,668,374 3,456,403 17,111,413 المالي الموحد 

فجوة حساسية معدل الربح  
  14,515,924 2,913,312 (3,072,230) 5,624,385 16,205,365 36,186,756 المتراكم 

 
 

 

 
 

 5أكثر من  سنوات  5-1 شهر  12-3 أشهر  3أقل من  القيمة الدفترية  2020 ديسمبر 31
 سنوات 

 غير حساسة 
 لمعدل  الربح 

معدل الربح  
 الفعلي 

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

        
أرصدة لدى مصرف قطر  

 ٪0.0  2,894,321 - - - -  2,894,321 المركزي 

 ٪0.8  5,755,183   99,960   36,645  5,891,788 مبالغ مستحقة من بنوك 

 ٪4.4  6,986,167  72,945 5,669,702 16,573,139 29,235,039  58,536,992 موجودات تمويل 

 ٪3.9 15,552,472 - - - -  15,552,472 أدوات دين  -ثمارات مالية  است 

 82,875,573  29,271,684 16,573,139 5,769,662  72,945  31,188,143  

 ٪0.4 18,218,534 - - -  729,219  18,947,753 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

  - - - - - - وسندات تمويل صكوك  

حقوق أصحاب حسابات  
 ٪1.9  8,198,495 - 3,745,864 13,470,341 21,131,352  46,546,052     المطلق ثمارست اال

بنود بيان المركز المالي  
فجوة حساسية معدل   -الموحد
   4,771,114  72,945 2,023,798  3,102,798  7,411,113  17,381,768 الربح

بنود خارج بيان المركز المالي  
 ٪4.1 - 2,447,439 4,895,866  4,736,815  5,344,547  17,424,667 الموحد 

الربح  فجوة حساسية معدل 
   4,771,114 2,520,384 6,919,664  7,839,613 12,755,660  34,806,435 المتراكم

 

 

 

  



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4
  
 تتمة -مخاطر السوق  ( ه)
  
 تحليل الحساسية  
السيناريوهات المعيارية وغير المعيارية لمعدالت الربح.  تراقب اإلدارة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لمختلف   

نقطة أساس لهبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات    10السيناريوهات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري تتضمن  
بافتراض عدم وج السوق  نقصان في معدالت ربح  أو  لزيادة  المجموعة  لحساسية  تحليل  يلي  فيما  متماثلة في  العائدات.  ود حركة 

 منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت: 
 

 10زيادة متناظرة  
 ط أساس  انق 

 10نقصان متناظر 
 ط أساس  انق 

 قطري لاير  ألف  قطري لاير  ألف  
   

   حساسية صافي الربح 
   2021ديسمبر   31
 (10,705) 10,705 ديسمبر  31في 

 (9,878) 9,878 للسنة المتوسط  
   

   2020ديسمبر  31
 (10,100) 10,100 ديسمبر  31في 

 (10,884) 10,884 للسنة المتوسط  
 

 الصادر عنها التقرير بالطريقة التالية:  حقوق الملكيةتؤثر تغيرات معدالت الربح على   
 

 

العادلة المعترف بها في  األرباح المدورة الناجمة عن االرتفاعات أو االنخفاضات في صافي إيراد األرباح وتغيرات القيمة   •
 بيان الدخل الموحد. 

ثمارات  ست ثمار للمجموعة، والتي تستخدم اال ست تدار المراكز الشاملة لمخاطر معدل الربح لغير المتاجرة من قبل إدارة الخزينة واال 
غير  لالمالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات إدارة المخاطر إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة  

 ة. تستخدم أدوات إدارة المخاطر إلدارة مخاطر معدالت الربح. متاجرال
 

  

 المتاجرة محافظ لغير   -التعرض لمخاطر السوق األخرى   ( 4)
  

 التعامالت بالعمالت األجنبية  

 

ينشأ التعرض لمخاطر العمالت األجنبية من الحركة في معدل الصرف على مدى فترة زمنية. يتم رصد المراكز على أساس منتظم  
 لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة من جانب مجلس اإلدارة. 

 
كما في تاريخ التقرير كانت مخاطر صرف العمالت األجنبية، بخالف الدوالر األمريكي المربوط بالاير القطري، والحساسيات ذات  

 نقطة أساس على النحو التالي:  500الصلة بها بناء على تغير بنسبة 

 
 العملة الوظيفية لشركات المجموعة 

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 قطري اير  ألف قطري لاير  ألف  

   صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية:
   

 4,201 3,770 رلينياست جنيه 
 1,156 447 يورو 

 8,844 25,931 * عمالت أخرى  
 

 ( في حقوق الملكية نقصزيادة/ ) ( في  الربح نقصزيادة/ ) 

في معدل صرف    ٪5( بنسبة  نقص زيادة/ )
 العملة

 ديسمبر  31
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 ديسمبر  31
2021 

 ديسمبر 31
 2020 

 قطري اير  ألف قطري لاير  ألف  قطري اير  ألف قطري لاير  ألف  
     

 210 189 210 189 رلينياست جنيه 
 58 22 58 22 يورو 

 442 1,297 442 1,297 * عمالت أخرى  
 

اير قطري    مليون 20.8لغ ــرى بمب ـ ي األخـالتعاون الخليجمجلس دول الت ـرض لعمـي التعـرى صافـالت األخـل العمـتشم *
 (. قطري  اير  مليون  1.8: 2020ديسمبر  31)
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4 
  

 تتمة -مخاطر السوق  ( ه)
  

 تتمة -محافظ لغير المتاجرة  -التعرض لمخاطر السوق األخرى  ( 4)
  

 
 سهم ر األا سعأ مخاطر 

 

انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم الفردية. ينشأ التعرض    هي مخاطر   أسعار األسهم
لمخاطر سعر السهم غير المتاجر به من أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من خالل  

   حقوق الملكية.
 

 وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر.  أسعار األسهم تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر 
 

 ديسمبر 31 
2021 

ديسمبر  31
2020 

 قطري اير  ألف قطري لاير  ألف  
   في مؤشر بورصة قطر ومؤشرات أخرى   ٪5زيادة/ نقصان بنسبة 

  4,436 8,866 في الربح والخسارة   نقصزيادة/ 
  55,435 69,547 في حقوق الملكية   نقصزيادة/ 

   

تم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبية وغيرها.  
 التغيرات الفعلية مختلفة عن المعروضة أعاله. ويستند إلى االرتباط التاريخي ألسهم حقوق الملكية بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون 

 
 

 ( IBOR)  البنوك  بين الفائدة معدل  إصالحات ( 5)

 عامة   نظرة 
 بين  الفائدة   معدالت   بعض  بدال است   ذلك   في   بما   األساسية،  الفائدة  أسعار  لمعايير  جوهرية   بإصالحات   القيام   العالم   مستوى   على   حاليا    يتم

    ( بمعدالت بديلة خالية من المخاطر تقريب ا )ويشار إليها بـ "إصالحات معدل الفائدة بين البنوك"(. IBORs) البنوك

  هذه  من   كجزء  إصالحها  أو   بدالهااست   سيتم  التي   المالية  بأدواتها  يتعلق   فيما  البنوك  بين  الفائدة   معدالت لمخاطر   المجموعة   تتعرض
 فيها  تعمل   التي  البلدان   بعض  في   بدال ست واال  االنتقال   وطرق   توقيت  بشأن  اليقين  عدم   من  حالة   هنالك.  السوق   قطاعات   بكافة   المبادرات
 الفائدة بين البنوك سيؤثر على إدارة المخاطر واألدوات المالية المرتبطة بها.   معدالت إصالح أن  المجموعة وتتوقع. المجموعة 

مل بقطاعات السوق المختلفة والمنوطة بإدارة االنتقال إلى معدالت  المجموعة بمراقبة حثيثة للسوق ولمخرجات مجموعات الع  تقوم
 الفائدة المعيارية الجديدة، ويشمل ذلك اإلعالنات الصادرة عن الهيئات المنظمة لمعدالت الفائدة بين البنوك.  

  ذلك  في بما مختلفة، عمل  وحدات من تتألف البنوك بين الفائدة لمعدالت توجيهية لجنة المجموعة شكلت اإلعالنات، تلك على وتعقيبا  
 البرنامج  يخضع .  المعلومات  وتقنية  والعمليات،   القانونية،  واإلدارة  المالية،   واإلدارة  والخزينة،  األعمال،   ووحدات   المخاطر،   إدارة
  تسعير  إعادة   مؤشرات   إلى  األرشيفية   للمعامالت  منظم  انتقال  إجراء   في   ذلك  من  الهدف   ويتمثل.  بالمجموعة   المخاطر   مدير   إلدارة
  عملية   على التوجيهية  اللجنة  تلك  تشرف.  الجديدة  للمعامالت  سلس  تطبيق  وتحقيق  فائدة،  معدالت  على  وقائمة   المخاطر  من  خالية

واال  بالكامل، االنتقال النظام،  وتحسينات  القانونية،  واالعتبارات  التطوير،  ذلك  في  الموظفين،  عدادات  ست بما  وتوعية  التشغيلية، 
  خالية  بديلة   معدالت   إلى   به   الخاصة   البنوك   بين  الفائدة  معدالت   مخاطر   نقل   في   البنك  بدأ  ،2021  عام ال  خالل   والتواصل مع العمالء. 

  خالل  إحرازه   تم   الذي  التقدم  بعد.  المخاطر المتبقية  انتقال  لدعم  مفصلة   وإجراءات   وعمليات  خطط   وضع قام ب و،  تقريب ا  المخاطر   من
 تقريب ا   المخاطر  من  خالية  بديلة   معدالت  إلى  المتبقية  التي التحوإتمام    على  التشغيلية  القدرة  لديه  أن  من  واثق  البنك  فإن  ،2021  عامال

  لي التحو  طخط  من  النتهاءل   المجموعة  وتهدف  ،ينتهي استخدامهاس  التيمعدالت ليبور الدوالر األمريكي    مثل  ،الفائدة  أسعار  لمعايير
 .  2022 عام من األول  النصف بنهاية

  المخاطر   هذه  تشمل.  كثب  عن  ويراقبها  المشروع  يديرها  مختلفة  لمخاطر   البنك  يعّرض(  آيبور)  البنوك  بين  االقراض   معدل  إصالح  إن
 :  يلي  ما الحصر  ال المثال  سبيل على

  العقود   على   المطلوبة  التعديالت   بسبب   بالسوق   األخرى  واألطراف   العمالء  مع   المناقشات   عن  الناشئة   السلوكية   المخاطر  -
 .  اآليبور إصالح  لتنفيذ والالزمة   الحالية

 .  مالية  خسائر لتكبد يؤدي مما اآليبور إصالح  بسبب  األسواق  تعطل  من وعمالئه  للبنك المالية المخاطر  -
  وصارت (  آيبور)  البنوك  بين  االقراض  معدالت  سيولة  انخفضت  إذا  السوق  معلومات  توفر  عدم  احتمال  من  التسعير  مخاطر -

 .  مالحظتها يمكن ال  أو  سائلة  غير( RFR)  المخاطر من  الخالية المعدالت
  في  المدفوعات   توقف   مخاطر   وكذلك   للبنك،  المعلومات   تقنية  وعمليات   أنظمة   في   التغيرات   عن  الناشئة   التشغيلية   المخاطر  -

 .  البنوك بين االقراض  معدل توفر عدم حال 
  األدوات  انتقال  عند  الدخل  بيان  في  التمثيلية  غير  للتقلبات   ونتيجة  للبنك  التحوط  عالقات  فشل  حال  في  المحاسبية  المخاطر -

 (.  RFR)  المخاطر من خالية   معدالت إلى المالية

 

  خالية   معدالت   إلى   بعد   تنتقل  لم   والتي  لإلصالح   الخاضعة   الهامة  البنوك   بين  االقراض  لمعدالت  البنك  تعرض   أدناه  الجداول  توضح
  الجداول  تشمل  ال.  الحالية  السنة  نهاية  بعد  مباشرة  انتقلت  التي  التعرضات  تلك  ذلك  في  بما  الحالية،  السنة   نهاية  في  كما  المخاطر  من

 . مطلوب ا االنتقال يكون أن قبل  ستنتهي التي البنوك بين االقراض  معدل تعرضات
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4 
  

 تتمة -مخاطر السوق  ( ه)
  

 تتمة -  (IBOR)  البنوك  بين الفائدة معدل  إصالحات ( 5)
 

 

 
 

القيمة الدفترية     2021ديسمبر   31
للموجودات المالية  

  غير المشتقة 

القيمة الدفترية  
للمطلوبات المالية  

 المشتقات السمية  غير المشتقة 
      

 أشهر(  3)  األمريكيالدوالر ليبور 
6,144,369  -  61,353 

 أشهر(  6)  الدوالر األمريكيليبور 
3,696,956  -  620,077 

 أشهر(  3ليبور الجنيه اإلسترليني )
52,964  -  - 

      
 9,894,289  -  681,430 

 

 المخاطر  إدارة   أدوات
على    مقاسة البنك عقود لمبادلة معدالت الربح ألغراض إدارة المخاطر. تشمل عقود مبادلة معدالت الربح عقودا  بمعدالت متغيرة    لدى

 . تخضع أدوات المشتقات بالبنك للشروط التعاقدية التفاقيات التحوط األساسية.  الليبور بشكل أساسي بسعر  المؤشر

البنك أحدث التطورات فيما يتعلق بالتعديالت ذات الصلة بمعدالت الفائدة بين البنوك، وفي حال إيقافها أو عدم توفرها فسيتم   يراقب
 تحديد المعالجات المحاسبية عن طريق ترتيبات بديلة وفقا  لشروط االتفاقيات ذات الصلة.  

 المخاطر التشغيلية  ( و )

الخس  التشغيلية هي مخاطر  المجموعة  المخاطر  تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقة الرتباط  التي  المباشرة  أو غير  المباشرة  ارة 
باألدوات المالية بما في ذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان والسوق  

 تنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك الشركات.  والسيولة كتلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية وال

إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل موازنة تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة مع الفاعلية الكلية  
 من حيث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع. 

 

المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كل وحدة. ويتم دعم هذه  تسند  
 المسؤولية بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية: 

 عامالت. متطلبات للفصل المناسب بين المهام متضمنة التصريح المستقل للم •

 متطلبات تسوية المعامالت ومراقبتها. •

 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى.  •

 . توثيق الضوابط واإلجراءات  •

 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي يتم تحديدها.  •

 . إلبالغ عن الخسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترح متطلبات ا •

 . وضع خطط الطوارئ  •

 . التدريب والتطوير المهني •

 . المعايير األخالقية والعملية •

 تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين، أينما كان ذلك فعاال  •
 

راتيجية وإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية من قبل لجنة المخاطر التشغيلية ويتم تنفيذها بانسجام في كل أقسام المجموعة.  است تم وضع  
وفي الوقت الذي تعتبر فيه إدارة المخاطر التشغيلية من المسؤوليات األساسية لكل وظيفة أو خدمة مسؤولة فإن تنفيذ إطار عمل إدارة  

ل يتم تنسيقها من جانب فريق متفرغ ومستقل يقوده مدير إدارة المخاطر التشغيلية. هذا الفريق مسؤول أمام كبير  مخاطر تشغيلية متكام
كنقطة   المدير  تشغيلية ويعمل هذا  في كل وحدة  التشغيلية"  للوحدة  المخاطر  إدارة  "مدير  تحديد  تم  بالمجموعة.  المخاطر  مسؤولي 

 ية بخصوص جميع المخاطر التشغيلية الخاصة بوحدة عمله. مركزية لالتصال مع مدير المخاطر التشغيل

قامت المجموعة بشراء نظام حديث للمخاطر التشغيلية . يعمل هذا النظام كمستودع لرصد وقائع مخاطر التشغيل والخسائر المحققة  
وتنفيذ خطط تصحيحية لتفادي    امكن( والخسائر التي تم تفاديها. يوجد نظام تقارير قوي يخدم في عرض المشاكل وتحليل اسبابها )اينما  

 هذه المشاكل.  تكرار
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4 
 

 

 مخاطر المتثال  ( س)
  مخاطر   أو   مالية   لمخاطر   المجموعة   تعرض  مخاطر   هي  االمتثال  مخاطر.  والقانوني  التنظيمي  االمتثال  مخاطر   االمتثال  مخاطر   تشمل 

  ممارسات   أفضل   و   بها  المعمول  واللوائح  والقواعد  بالقوانين  االلتزام   عدم  نتيجة   غرامات  أو  عقوبات  فرض  خالل  من  بالسمعة  تتعلق
  وإطار  االمتثال  مخاطر  إدارة  تعزيز  إلى  استباقي  بشكل   المجموعة  في االمتثال  إدارة  تسعى(.  األخالقية  المعايير  ذلك  في  بما)  السوق 
  هي  االمتثال   مخاطر  فإن  وبالتالي  التنظيمي،  التغيير  نشاط  من كبير  مستوى   فيه  يوجد  سوق في المجموعة  تعمل .  الداعم   الرقابة  عمل
  الصلة  ذات   المقاييس  إلى  الرجوع   خالل   من  المخاطر  هذه   االمتثال  به  يقوم   الذي  الدور  يراقب .  العليا  لإلدارة   رئيسي  تركيز  مجال

  التقييمات  ونتائج  والثاني،  األول  الدفاع  ِبَخطَّي  المتعلقة  والرقابة  المخاطر  وتقييمات  الوقائع،  وتقييمات  تقارير  ومراجعة  بالمجموعة،
 .المناسب الوقت  في  الضوابط  معالجة وتتم. التدقيق تقارير والخارجي  الداخلي التدقيق نتائج ومراجعة  التنظيمية،

  
 إدارة رأس المال ( ع)
  

 رأس المال النظامي  

 

ّ إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية   دامة التطوير المستقبلي  ست على ثقة المستثمر والممول والسوق وال   حرصا
المجموعة الحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين    كما تدرك مستوى رأس المال على عائد المساهمين  تدرك المجموعة أثر  لألعمال.  

إلى حقوق الملكية والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليهما بمركز  أعلى  العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها بنسبة مديونية  
مال المفروضة. يتم احتساب  بكافة متطلبات رأس ال  سنة لقد التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي خالل ال. رأس مال متين

معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل التي تم تبنيها من قبل مصرف قطر المركزي. كان رأس المال النظامي للمجموعة  
 ولوائح مصرف قطر المركزي كما يلي:  3بموجب بازل 

 

  2021  2020 

 قطري اير  ألف  قطري لاير  ألف   

     

  9,913,641  10,446,133 1 الفئة من المال  رأس /   العادية  األسهم طبقة 

 -  1,820,750 1من الفئة  اضافي  رأس مال 

 9,913,641  12,266,883 1مال من الفئة الرأس  

  751,097  789,705   2رأس المال من الفئة  

  10,664,738  13,056,588 إجمالي رأس المال النظامي  

 

 

يتكون رأس المال    . 2ورأس المال من الفئة    1المؤهل )البسط في معدل كفاية رأس المال( يتكون من رأس المال من الفئة  رأس المال  
طبقة األسهم العادية، هي جزء من رأس المال    (.AT1(، والطبقة اإلضافية  )CET1من جزئيين: طبقة األسهم العادية ) 1من الفئة 
لمال، واالحتياطي القانوني، واالحتياطي العام، واألرباح المدورة، واحتياطي تحويل عمالت  والذي يحتوي على رأس ا  1من الفئة  

، وتعديالت تنظيمية أخرى، المتعلقة بعناصر متضمنة في حقوق الملكية ولكن يتم قيدها  عليها  أجنبية وحقوق األقلية الغير مسيطر 
الما احتساب كفاية رأس  أجل  المال من  )متضمنة    الموجوداتبخصم    المجموعةقوم  ت ل.  بطريقة مختلفة عن رأس  الملموسة  غير 

  المجموعة   عن  الصادرة   الصكوك  1  الفئة   من  اإلضافي   المال   رأس   يمثل   .1/ الفئة    1الشهرة( وأسهم الخزينة من طبقة األسهم العادية  
 . المركزي قطر  مصرف للوائح وفق ا 1 الفئة  من إضافي   مال كرأس  المؤهلة

 
التجاه الموحد لمؤشرات االئتمان ومؤشرات السوق والمؤشرات األساسية لمخاطر التشغيل كما هو مسموح  بأتباع اتقوم المجموعة  

خدام رأس المال النظامي بصورة منتظمة من  است . يتم مراقبة كفاية رأس المال و3في بازل    1من قبل مصرف قطر المركزي وركن  
المستندة إلى اإلرشادات التي وضعتها لجنة بازل ومصرف قطر المركزي. إن المعلومات المطلوبة يتم احتسابها    المجموعةقبل إدارة  

 ارجيين. بصورة ربع سنوية بعد أن تتم مراجعتها من قبل المدققين الخ للجهات الرقابيةورصدها بصورة شهرية وتقديمها 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4
 تتمة  - إدارة رأس المال ( ع)
 الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية  

 

 
 المبلغ المرجح بالمخاطر 

  
 القيمة الدفترية 

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 قطري اير  ألف قطري لاير  ألف   قطري اير  ألف قطري لاير  ألف  

      
 2,894,321 6,866,517  - - أرصدة لدى مصرف قطر المركزي 

 5,891,788 5,558,980  1,219,819 1,153,765   مبالغ مستحقة من بنوك

 58,536,992 75,221,707  43,580,566 48,288,596 موجودات تمويل 

 15,849,438 19,690,824  1,260,481 1,307,248 ثمارات مالية است 

ثمارات فى شركات زميلة ومشاريع است 
 257,162 187,671 مشتركة 

 

62,557 83,535 

 1,158,172 1,225,591  681,443 964,614 موجودات أخرى 

 38,090,845 37,797,256  12,803,314 12,165,376 موجودات خارج الميزانية العمومية 

الموجودات المرجحة بأوزان إجمالي 
 59,802,785 64,067,270 المخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان

 

146,423,432 122,505,091 

      

فيما   المخاطر  بأوزان  المرجحة  الموجودات 
 1,637,650 2,247,741 يتعلق بمخاطر السوق 

 

1,108,796 811,725 

فيما   المخاطر  بأوزان  المرجحة  الموجودات 
 3,650,798 4,670,314 يتعلق بالمخاطر التشغيلية

 

- - 

 6,918,055 5,288,448  1,108,796 811,725 
 

     
 65,091,233 70,985,325    موجودات مرجحة بالمخاطر  

 10,664,738 13,056,588    رأس المال النظامي 

من   المال  رأس  نسبة   / العادية  األسهم  طبقة 
   1الفئة 

 
 

  

14.7٪ 

 

15.2٪ 

 ٪15.2 ٪17.3    1نسبة رأس المال من الفئة 

 ٪16.4 ٪18.4      رأس المالاجمالي نسبة 
 

 
 2021ديسمبر    31  في  المنتهية  سنة للوحسب تعليمات مصرف قطر المركزي    3األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا  إلرشادات بازل    الحد

 كما يلي:
 

 رأس المال  
 األساسي بدون 
 هامش األمان 

 المتحفظ 
 

 رأس المال 
 األساسي متضمن 

 هامش األمان 
 المتحفظ 

 

 إجمالي شريحة 
 نسبة رأس المال 

 متضمن األولى 
 هامش األمان 

 المتحفظ 
 

إجمالي نسبة  
 رأس 

 المال متضمن 
 هامش األمان 

 المتحفظ 
 

 إجمالي رأس المال 
 التنظيمي متضمن

 هامش األمان 
 المتحفظ و هامش 

 التأثير والبنك ذ
 الهام
 

 إجمالي رأس المال 
 متضمن هامش

 األمان المتحفظ و 
 و هامش البنك ذ
 التأثير الهام و

 تكلفة راس المال 
 الركيزة الثانيةمن 

 وفقا لعملية التقييم
 الداخلي لكفاية 
 رأس المال 

 

 ٪ 18.4 ٪ 18.4 ٪ 18.4 ٪ 17.3 ٪ 14.7 ٪ 14.7 الفعلي

  وفقا  األدنى  الحد
  قطر  مصرف 
 ٪ 15.0 ٪ 13.0 ٪ 12.5 ٪ 10.5 ٪ 8.5 ٪ 6.0 المركزي 
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 تتمة  -  المالية  المخاطر إدارة 4
 تتمة  - إدارة رأس المال ( ع)
 تتمة   –  الموجودات المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية 

 
 2020ديسمبر    31  في  المنتهية  سنة للوحسب تعليمات مصرف قطر المركزي    3األدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقا  إلرشادات بازل    الحد

 كما يلي:
 

 رأس المال  
 األساسي بدون 
 هامش األمان 

 المتحفظ 
 

 رأس المال 
األساسي  
 متضمن

 هامش األمان 
 المتحفظ 

 

 إجمالي شريحة 
نسبة رأس  

 المال
 األولى متضمن 
 هامش األمان 

 المتحفظ 
 

إجمالي نسبة  
 رأس 

 المال متضمن 
 هامش األمان 

 المتحفظ 
 

 إجمالي رأس المال 
 التنظيمي متضمن

 هامش األمان 
 المتحفظ و هامش 

 التأثير والبنك ذ
 الهام
 

 إجمالي رأس المال 
 متضمن هامش
 ظ و األمان المتحف
 و هامش البنك ذ
 التأثير الهام و

 تكلفة راس المال 
 من الركيزة الثانية
 وفقا لعملية التقييم
 الداخلي لكفاية 
 رأس المال 

 

 ٪ 16.4 ٪ 16.4 ٪ 16.4 ٪ 15.2 ٪ 15.2 ٪ 15.2 الفعلي

  وفقا  األدنى  الحد
  قطر  مصرف 
 ٪ 15.0 ٪ 13.0 ٪ 12.5 ٪ 10.5 ٪ 8.5 ٪ 6.0 المركزي 

 
تخصيص  ب   وقامت لمخاطر معدل الربح على دفتر الحسابات المصرفي    ةمتطلبات رأس المال الجديد  بتطبيقأيضا   المجموعة    قامت 

 .  3من بازل ساس الثاني لأل  وفقا  رأس المال على أساس المعيار الجديد 
 

 خدام التقديرات واألحكاماست 5
  

 مرارية ستال مبدأ )أ( 
مرار، حيث أنها على قناعة بأن المجموعة لديها الموارد الكافية  ست المجموعة على االقامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لقدرة   

مرارية المجموعة.  است تأثر على    قد   جوهرية   شكوك مرارية في المستقبل المنظور. ليس لدى المجموعة  ست وفقا  لمبدأ اال  للعمل
 مرارية. ست تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ اال، ولذلك

  
 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات  )ب( 

 

تقييم  تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات الصادر عنها التقرير. يتم إجراء 
مستقبلية يعتقد على أنها  مستمر للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث  

 معقولة بالنظر إلى الظروف. 
  
 مخصصات خسائر الئتمان  ( 1)

 

بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس ما تم وصفه في   تقييم الموجودات التي تم قياسها  يتم 
السياسات المحاسبية. إن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية  

كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية    المقيمة بشكل فردي لتحديد ما إذا 
المها. تقوم اإلدارة عند تقدير هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف المقابل وصافي القيمة  است التي يتوقع 

عرض النخفاض في قيمته وفقا لخصائصه، حيث تصادق إدارة مخاطر االئتمان  المحققة ألي ضمان يتعلق به. يتم تقييم كل أصل ت 
رداد من ذلك األصل. يتم تحديد الحد األدنى النخفاض  ست راتيجية التخارج وتقدير التدفقات النقدية القابلة لال است وبشكل مستقل على  

 المركزي. ناد إلى لوائح مصرف قطر ست القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باال

 

 

 

ثمارات المالية  ست مخصصات االنخفاض في القيمة المقيمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان المتأصلة في محافظ التمويل واال
المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما يكون هناك دليل موضوعي للقول أنها تحتوي على موجودات  

لقيمة، لكن ال يمكن بعد تحديد البنود الفردية المنخفضة في القيمة. عند تقييم الحاجة إلى مخصصات خسارة  مالية منخفضة في ا
جماعية تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادية. يتم من أجل تقدير  

يقة التي تحدث على غرارها الخسائر المتأصلة ولتحديد معالم المدخالت  المخصص المطلوب وضع االفتراضات لتحديد الطر
النقدية  است الالزمة   التدفقات  تقديرات  المخصصات على  تعتمد صحة  الحالية.  التاريخية والظروف االقتصادية  الخبرة  إلى  نادا 

 في تحديد المخصصات الجماعية.   المستقبلية أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة
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 تتمة    - استخدام التقديرات واألحكام 5
  

 تتمة   –  المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )ب( 
 الشهرة  ( 2)
  إن تحديد ما إذا كانت قيمة الشهرة قد انخفضت قيمتها يتطلب تقدير القيمة الحالية للوحدات المدره للنقد التي خصصت لها الشهرة. يتوجب  

لحالية  يمة اعلى اإلدارة استخدام بعض التقديرات لتحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المدره للنقد حتى يتسنى لها تقدير الق 
الفعلية المستقبلية  النقدية  التدفقات  تكون  النقدية. عندما  التدفقات  لتلك  الحالي  المبلغ  المناسبة إلحتساب  الخصم  نسبة  إختيار  أقل من    وأيضا  

 المتوقع، فإنه قد تنشأ خسارة مادية من اإلنخفاص في القيمة. 
  
 تحديد القيم العادلة  ( 3)
رحها  إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن مالحظته يتطلب استخدام أساليب التقييم التي تم ش 

عادلة لها  لفي السياسات المحاسبية الهامة. بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير متكرر ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة ا
السيولة والتركز والشك حول عوامل السوق وافتراضات   تكون أقل موضوعية, وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر 

 التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتها. 
  

 التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )ج( 
  
 تقييم األدوات المالية  ( 1)
 السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.  

 
 القياس. تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء   
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  • 

: أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير مباشر )مثل المشتقات من  2المستوى   •
تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات  األسعار(. تتضمن هذه الفئة أدوات تم  

مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة  
 من بيانات السوق. 

دخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت  : أساليب تقييم باستخدام م3المستوى   •
 ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة.  

  
تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم  

 المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.  
 

الحالية القيمة  التقييم صافي  تقنيات  يمكن    تتضمن  التي  السوق  أسعار  تتوفر  حيث  مماثلة  بأدوات  مقارنة  المخصوم  النقدي  التدفق  ونماذج 
شولز وخيارات تسعير متعددة الحدود ونماذج تقييم أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب  -مالحظتها و نموذج بالك

المخاطر وقياسية وتوزيعات السندات    التقييم معدالت ربح خالية من  تقدير معدالت الخصم وأسعار  ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في 
م  واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقيي 

التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق    هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ
 وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية.  

 
المالي وغير  المالية  للموجودات  عنها  المفصح  المبالغ  تحديد  في  الحالية  االقتصادية  للتقلبات  المحتملة  التأثيرات  ا  أيض  المجموعة  ة  راعت 

عن أفضل تقييم لإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة أو التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك، تظل المبالغ المسجلة حساسة  للمجموعة والتي تعبر  
 لتقلبات السوق مع استمرار حالة عدم االستقرار بالسوق. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في كما 

 

62 

 

 تتمة    - استخدام التقديرات واألحكام 5
  

 تتمة   - الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالتقديرات المحاسبية  )ج( 
  
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  ( 2)
 قيمة العادلة: يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية سنة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس ال 

 الجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف 
     

     2021ديسمبر  31
 87,136 87,136 - - موجودات  –أدوات إدارة المخاطر  

 1,390,933 282,137 - 1,108,796 استثمارات مالية بالقيمة العادلة 

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

     

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

 - - 23,430 23,430 

     2020ديسمبر  31

  80,311  80,311 - -   موجودات -أدوات إدارة المخاطر 

  1,108,691  296,966 -  811,725 استثمارات مالية بالقيمة العادلة 

 811,725  - 377,277 1,189,002 

     

  91,093  91,093 - - مطلوبات  -أدوات إدارة المخاطر 

 - - 91,093  91,093   
 

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

المالية المتاجر بها أوضحت المجموعة أنها تحقق الوصف الموضح في السياسات المحاسبية  عند تصنيف الموجودات أو المطلوبات   •
 للموجودات والمطلوبات المتاجر بها. 

عند تخصيص موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أوضحت المجموعة أنها استوفت أحد معايير هذا   •
 السياسات المحاسبية. التسجيل الموضحة في 

  2لغرض الكشف عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة, قد استخدمت طريقة التقييم مستوى 
المستوى   طريقة  استخدام  تم  التي  التمويلية  الموجودات  للم  3باستثناء  المجموعة  تصنيف  حول  التفاصيل  إدراج  تم  وجودات  للتقييم. 

 (.7 والمطلوبات المالية في )إيضاح رقم 
 

 انخفاض قيمة الستثمارات في حقوق الملكية وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين ( 3)

انخفاض في القيمة وفق األساس المشروح  لتحديد ما إذا كان هناك  يتم تقييم االستثمارات في حقوق الملكية وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين   
 (. 3 إيضاح السياسات المحاسبية الهامة )إيضاح رقمفي 

  
 األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة ( 4)

خدام  تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير مع األخذ باالعتبار االست 
 الفعلي والفني والتجاري. المتوقع لألصل والتقادم 

  
 العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة  ( 5)

فع  تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر لموجوداتها غير الملموسة الحتساب اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد وضع اعتبار للمنا 
 استخدام الموجودات غير الملموسة. االقتصادية المقدرة التي سيتم تلقيها من  

 
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في كما 
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 القطاعات التشغيلية 6

قطاعات تشغيلية يصدر عنها التقرير كما هو موضح أدناه وهي األقسام االستراتيجية للمجموعة. تعرض األقسام    ةلدى المجموعة أربع 
االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة وهيكل التقارير الداخلية. تقوم لجنة إدارة المجموعة  

لكل قسم استراتيجي بشكل شهري على األقل. يشرح الملخص التوضيحي التالي العمليات في كل قطاع    ة تقارير اإلدارة الداخليةراجعبم
 يصدر عنه التقرير في المجموعة.  

  
 . تتضمن التمويالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء الشركات  الخدمات المصرفية للشركات            

  
والخدمات  الخدمات المصرفية لألفراد 

         الخاصة
و العمالء ذو    عمالء األفراد التتضمن التمويالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع  

 المالءة المالية. 
  

المجموعة من خالل التمويل وإصدار  تقوم بأنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية في   قسم الخزينة واالستثمار                             
أدوات ذات طبيعة أدوات الدين واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض إدارة المخاطر  
واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصيرة األجل وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين  

استثمارا في  المتاجرة  بإدارة  أيضا  القسم  يقوم  كما  والحكومة.  المجموعة  للشركات  ت 
 وأنشطة تمويل الشركات. 

  
الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة  

 الموجودات                                                 
خدمات   أساسية  بصفة  ذلك  ويتضمن  المجموعة.  أموال  إدارة  أنشطة  بتشغيل  تقوم  وهي 

وال  والهيكلة  الصفقات  إبرام  متضمنة  المالية  االستشارية  االستشارات  والخدمات  تقييمات 
وهيكلة األسهم والهيكلة واإليداع وهيكلة الديون وإعادة الهيكلة والودائع متضمنة تمويل  
المشاريع والصكوك وإدارة محافظ العمالء وهيكلة المنتجات السائلة وهيكلة وتسويق وإدارة  

لخاص والطرح المبدئي  الصناديق مفتوحة ومقفلة النهاية والهيكلة واالستحواذ واالكتتاب ا 
المبدئي   والطرح  الخاص  واالكتتاب  األسهم  وهيكلة  الخاصة  األسهم  في  العام  لالكتتاب 

  لالكتتاب العام.  
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31المنتهية في  كما
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 تتمة    – القطاعات التشغيلية 6
الداخلية والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة إدارة المجموعة.  في تقارير اإلدارة  تم إدراج معلومات تتعلق بنتائج موجودات ومطلوبات كل قطاع يصدر عنه التقرير أدناه. يقاس األداء بناء على ربح القطاع كما تم إدراجه   

 تي تعمل في هذه المجاالت. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كهذه هي األكثر صلة بتقييم نتائج قطاعات معينة ذات صلة بمنشآت أخرى ال 
 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية 
الخدمات المصرفية   2021ديسمبر  31

 للشركات 

 الخدمات 
  المصرفية لألفراد
 والخدمات الخاصة 

 قسم 
 الخزينة والستثمار 

الخدمات المصرفية  
الستثمارية وإدارة  

 الموجودات 
 غير

 اإلجمالي  مخصصة 
 لاير قطري ألف 

 
 لاير قطري ألف

 
 لاير قطري ألف

 
 لاير قطري ألف

 
 لاير قطري ألف

 
 لاير قطري ألف

 
       

 3,614,953 - 6,965 675,311 1,406,314 1,526,363 إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

 159,344 - 11,302         - 41,232 106,810 إجمالي صافي إيراد الرسوم والعموالت 

 169,548 - - 54,365 64,374 50,809 ربح صرف العمالت األجنبية 

 112,468 - 1,009           - - 111,459 إيرادات أخرى 

 (5,841) - (5,841) - - - حصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة  

 إجمالي إيراد القطاع 
        

1,795,441 1,511,920 729,676 13,435 - 4,050,472 

       

       البنود غير النقدية الهامة األخرى: 

 (864,081) - - - (579,391) (284,690) قيمة موجودات تمويل  إنخفاض  صافي خسارة

 (430) - (488) 58 - - صافي خسارة إنخفاض قيمة استثمارات مالية 

  العمومية  الميزانية خارج بنودإنخفاض  خسارةاسترداد  صافي 
 18,523 - - - - 18,523 الخاضعة لمخاطر اإلئتمان

       

 1,193,393 - (33,406) 503,556 (29,087) 752,330 ربح القطاع الصادر عنه التقرير 

       

 110,727,154 992,182 421,206 33,558,886 35,883,804 39,871,076 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير

       

 96,740,593 - 11,444 17,528,680 42,232,478 36,967,991 مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31المنتهية في  كما
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 تتمة  -   القطاعات التشغيلية 6
 

 تتمة   – معلومات عن القطاعات التشغيلية 
الخدمات المصرفية    2020ديسمبر  31

 للشركات 

 الخدمات 
  المصرفية لألفراد 
 والخدمات الخاصة 

 قسم 
 الخزينة واالستثمار 

الخدمات المصرفية  
االستثمارية وإدارة  

 الموجودات 
 غير

 اإلجمالي  مخصصة 
 اير قطري   ألف 

 
 اير قطري   ألف

 
 اير قطري   ألف

 
 اير قطري   ألف

 
 اير قطري   ألف

 
 اير قطري   ألف

 
       

  3,465,265 - 5,750 677,355 1,116,666 1,665,494 إجمالي صافي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار

 188,167 - 8,045 20,148 45,728 114,246 والعموالت إجمالي صافي إيراد الرسوم 

 143,401 - - 40,082 54,995 48,324 ربح صرف العمالت األجنبية 

 11,669 - -  -  - 11,669 إيرادات أخرى 

  (19,962) - (19,962) - - - حصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة  

  3,788,540 - (6,167) 737,585 1,217,389 1,839,733 إجمالي إيراد القطاع 

       

       البنود غير النقدية الهامة األخرى: 

  (929,804) - - - (485,194) (444,610) إنخفاض قيمة موجودات تمويل  صافي خسارة

  (5,517) - (574) (4,943) - - صافي خسارة إنخفاض قيمة استثمارات مالية 

 (450,179) (450,179) - - - - الملموسة  غير الموجودات  قيمة انخفاض  خسارة صافي

  العمومية  الميزانية خارج بنودإنخفاض  خسارةاسترداد  صافي 
 14,943 - - - - 14,943 الخاضعة لمخاطر اإلئتمان

 566,608 (450,179) (39,799) 393,203 86,747 576,636 ربح القطاع الصادر عنه التقرير  

       

 86,296,621  1,070,650 465,875 25,855,870 19,904,854 38,999,372 موجودات القطاع الصادر عنه التقرير 

       

 74,792,583 - 7,941 19,441,858  25,860,824 29,481,960 مطلوبات القطاع الصادر عنه التقرير

 
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31المنتهية في  كما
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 القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  7
  
 الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة: يوضح  
 

القيمة العادلة من   2021ديسمبر  31
 خالل بيان الدخل 

القيمة العادلة من خالل  
 حقوق الملكية 

 التكلفة  
 المطفأة 

 إجمالي القيمة الدفترية 
 القيمة  
 العادلة 

 لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف قطريلاير   ألف لاير قطري ألف 
      

 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: االستثمارات 

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

 19,479,609 19,408,687 19,408,687 - - مقاسة بالقيمة المطفأة  -

 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 - -   للعمالء  جاريةحسابات 

 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 أصحاب

 23,430 - 94,181,368 94,204,798 94,204,798 

 
 
 
 



  .(  ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31المنتهية في  كما
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 تتمة   -القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية  7
  
 تتمة   - يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة: 
 

القيمة العادلة من خالل   2020ديسمبر  31
 بيان الدخل 

القيمة العادلة من خالل  
 حقوق الملكية 

 التكلفة  
 المطفأة 

 إجمالي القيمة  
 الدفترية 

 القيمة  
 العادلة 

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

  3,367,553  3,367,553  3,367,553 - - نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

  5,891,788  5,891,788  5,891,788 - - مبالغ مستحقة من بنوك 

  58,536,992  58,536,992  58,536,992 - - موجودات تمويل 

      االستثمارات المالية: 

  1,108,691  1,108,691 -  1,019,967  88,724    مقاسة بالقيمة العادلة  -

 15,668,454  15,552,472  15,552,472 - - بالقيمة المطفأة مقاسة  -

  80,311  80,311 - -  80,311 أدوات إدارة المخاطر 

 169,035 1,019,967 83,348,805 84,537,807 84,653,789 

      

  18,947,753  18,947,753  18,947,753 - - مبالغ مستحقة إلى بنوك   

  7,335,487  7,335,487  7,335,487 - - للعمالء   جارية حسابات 

 91,093 91,093 - -  91,093 أدوات إدارة المخاطر 

 91,093  - 26,283,240 26,374,333 26,374,333 

  46,546,052  46,546,052  46,546,052 - -    المطلق االستثمار  حسابات أصحاب

 91,093 - 72,829,292 72,920,385 72,920,385 

 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي  8
 ديسمبر  31 

2021 
 ديسمبر   31 

2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
  473,232  379,325  النقد

  2,234,800  3,382,431 احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

  659,521  3,484,086 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

 7,245,842  3,367,553  

 
 مصرف قطر المركزي احتياطي إلزامي غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة. االحتياطي النقدي لدى  *
 

 مبالغ مستحقة من بنوك   9
 ديسمبر  31 

2021 
 ديسمبر   31 

2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
  375,127  2,051,712 حسابات جارية 

  5,273,921  3,275,204 ودائع وكالة لدى بنوك 
  163,228  184,433 ودائع مضاربة 

  78,165  47,563 ودائع المرابحة في السلع والمعادن 
  1,473  109 إيرادات مستحقة  

  (126)  (41) مخصص انخفاض القيمة* 
 5,558,980  5,891,788  

 
 .  4فيما يتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القيمة بالنسبة للمراحل، يرجى اإلطالع على إيضاح رقم    *           

 

 موجودات تمويل  10
 حسب النوع  )أ(

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر   31 
2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 51,113,474  68,753,773 مرابحة 

 4,750,666  4,992,064 إجارة منتهية بالتملك 
 1,247,706  690,408 استنصاع  
 1,172,913  1,094,061 مساومة
 559,503  912,987 قبوالت 

 195,739  182,570 بطاقات ائتمان 
 2,248,299  2,129,757 أخرى

 601,826  497,826 إيرادات مستحقة 
 61,890,126  79,253,446 إجمالي موجودات التمويل 

    
 1,515,382  1,271,326 يخصم: ربح مؤجل 

 1,695,352  2,556,630 المخصص المكون النخفاض قيمة موجودات تمويل  
 142,400  203,783 غير المنتظمة  تمويل الربح المعلق الخاص بموجودات  

 1,837,752  2,760,413 * مخصص االنخفاض في القيمة 
 58,536,992  75,221,707 صافي موجودات التمويل  

 
، بلغ إجمالي  2021ديسمبر    31في    .4 فيما يتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القيمة بالنسبة للمراحل، يرجى اإلطالع على إيضاح رقم  *

مليون اير قطري   2,177.8٪ من إجمالي موجودات التمويل ) 4,2  مليون اير قطري والذي يمثل  3,276.2  موجودات التمويل غير المنتظمة
   ٪ من إجمالي موجودات التمويل(.3.6أي بنسبة  2020في عام 

التحويل إلى منتجات    التي تم الحصول عليها عند دمج األعمال، وهي قيدمليون اير قطري   2,129.8   تشمل الموجودات المالية األخرى مبلغ 
  التسهيلمطفأة ويتم تحقيق إيراداتها المقابلة على أساس الوقت المحدد على مدى فترة  مماثلة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. يتم إدراجها بالتكلفة ال

 . إلى حين إتمام التحويلباستخدام معدل الربح الفعلي  
   المعدلة  التمويلموجودات 

  السدادأقساط    تأخير  على  قطر  في  البنوك  المركزي  قطر  مصرف  شجع  ، 19-كوفيدجتئحة    تفشي  أعقبت  التي  االقتصادية   الظروف  إلى  بالنظر
  بعض أقساط    سداد  بتأجيلالبنك    قام  بموجبه  والذي  2021  ديسمبر  27المركزي بتاريخ    المصرفأصدره    تعميموذلك في    المتضررة،   للقطاعات
  المتبقي  المبلغ  بإطفاء  البنك  سيقوم   المالية،   المحاسبة  معايير  متطلبات  مع  تماشيا  و.  لشركاتواالحجم    والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من  العمالء

   .التمويل تسهيالت من المتبقية الفترة مدى على  المؤجل الربح من



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 تتمة  - موجودات تمويل  10

 تتمة  -حسب النوع  )أ( 

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر 31 
 2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 8,748,222  21,287,488 الحكومة 

 34,026,216  38,119,229 الشركات 

 19,115,688  19,846,729 األفراد وخدمات خاصة 

 79,253,446  61,890,126 

    

 1,515,382  1,271,326 الربح المؤجل   يخصم:

 1,695,352  2,556,630 المخصص المكون النخفاض قيمة موجودات تمويل  

 142,400  203,783 غير المنتظمة  تمويل الربح المعلق الخاص بموجودات  

 1,837,752  2,760,413 في القيمة  االنخفاض مخصص

 75,221,707  58,536,992 

 
 التغير في مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويل: )ب(

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر 31 
 2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 1.917.146  1,695,352 يناير  1الرصيد في 

 964,271  924,469 السنة   مكون خالل

  (34,467)  (60,388) السنة  مسترد خالل

 864,081  929,804  

 (1,151,598)  (2,803) أرصدة مشطوبة خالل السنة 

 2,556,630  1,695,352  

 
  : لتحليل كما يلى ا

 
 

 995,987  1,911,031 محدد  –موجودات تمويل المخصص المكون النخفاض قيمة 

 699,365  645,599 خسائر االئتمان المتوقعة   –المخصص المكون النخفاض قيمة موجودات تمويل 

 
 غير المنتظمة:  تمويلالتغير في الربح المعلق الخاص بموجودات  )ج(

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر 31 
 2020 

 قطري اير    ألف  لاير قطري ألف 

    
  99,342  142,400 يناير  1الرصيد في 

  48,300  65,979 إضافات خالل السنة 

  (5,242)  (4,596) السنة  مسترد خالل

 61,383  43,058  

  142,400  203,783 السنة الرصيد في نهاية 

 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 تتمة  - موجودات تمويل  10
 

 القطاع:  حسب - تمويلالتغير في مخصص النخفاض في القيمة والربح المعلق من موجودات  )د(
 

 

 الشركات 

المؤسسات  
الصغيرة  

والمتوسطة  
 الحجم 

 أفراد 
  وخدمات خاصة  

 اإلجمالي 

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

 1,138,387 791,850 171,080 175,457 2021يناير 1الرصيد في 
 775,989 651,126 59,290 65,573 السنة  مكون خالل 

 (64,984) (60,794) (2,151) (2,039) السنة  مسترد خالل 
 268,225 183,671 8,591 75,963 السنة  خسائر االئتمان المتوقعة خالل محول من 

 (2,803) (2,742) (61) - السنة   مشطوب خالل

 2,114,814 1,563,111 236,749 314,954 2021ديسمبر  31الرصيد في في 

 
 

 
  

 

 الشركات 

المؤسسات  
الصغيرة  
والمتوسطة  
 الحجم 

 أفراد 
 وخدمات  
 خاصة  

 

 اإلجمالي 

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

  1,278,016  329,306  168,195  780,515 2020 يناير 1الرصيد في 

  560,513  453,438  5,650  101,425 السنة  مكون خالل 

  (39,709)  (30,042)  (2,212)  (7,455) السنة  مسترد خالل 

  491,165  42,609 -  448,556 السنة  خسائر االئتمان المتوقعة خالل محول من 

  (1,151,598)  (3,461)  (553) (1,147,584) السنة   مشطوب خالل

  1,138,387  791,850  171,080  175,457 2020 ديسمبر 31الرصيد في في 

 
 القطاع  حسب  (هـ)

 ديسمبر  31 
2021 

 ديسمبر 31 
 2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 8,738,788  21,287,488 الحكومة  

 1,588,869  1,833,771 الصناعة 

 7,160,710  7,064,140 التجارة 

 3,767,855  4,448,381 المقاوالت 

 17,815,074  20,023,261 العقارات 

 4,891,126  4,731,244 الشخصي 

 17,927,704  19,865,161 واخرى  الخدمات

 61,890,126  79,253,446 إجمالي موجودات تمويل 

    

 1,515,382  1,271,326 يخصم: ربح مؤجل 

 1,837,752  2,760,413 مخصص االنخفاض في القيمة  

 58,536,992  75,221,707 صافي موجودات التمويل 

  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
 

 

71 

 
 

   استثمارات مالية  11
 2020  2021 ديسمبر  31في 

 اإلجمالي  غير مدرجة مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  

 اير قطري   ألف اير قطري   ألف اير قطري   ألف  لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف 
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من  

 خالل بيان الدخل: 
       

استثمارات مصنفة على أنه محتفظ بها  
 : للمتاجرة

 81,801 - 81,801 استثمارات في أدوات  •

 

79,688  - 79,688 

 حقوق الملكية 

 9,036 -  9,036    95,522 - 95,522 استثمارات في أدوات دين  •

 177,323 - 177,323         88,724  - 88,724 

استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات  
      :الدين مصنفة  بالتكلفة المطفأة

 

   

  15,406,492 12,280,720 3,125,772  19,257,473 16,333,216 2,924,257 * ذات معدل ثابت  •

  (13,433) -  (13,433)    (13,863) - (13,863) مخصص االنخفاض في القيمة**  •

 2,910,394 16,333,216 19,243,610  3,112,339 12,280,720 15,393,059 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية  
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق  

 1,213,610 282,137 931,473 الملكية 

 

723,001 296,966   1,019,967 

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

3,924,064 12,577,686 16,501,750 

 165,077   مستحقة أرباح إيرادات 
 

  159,413 

   20,799,620    16,661,163 

     
 
ذلك محفظة السندات السيادية المستحوذ    يشملسيادية.    في أدوات  استثماراتفي األدوات الغير مدرجة والمصنفة بالتكلفة المطفأة تمثل    االستثمارات*

 .التحويل إلى صكوك سيادية بنفس الشروط قيد  وهيمليون اير قطري،   3,138.2 بلغت والتيدمج األعمال  عندعليها 
 

 . 4ومخصص انخفاض القيمة، يرجى اإلطالع على إيضاح رقم المرحلي فيما يتعلق بالتعرض  **
 

   7,686.4:  2020ديسمبر    31)  قطري  اير  ليونم 7,775.9  مبلغ  الشراء  إعادة   إتفاقيات   بموجب  المرهونة  الدين   دوات أل   الدفترية  القيمة  بلغت 
 (.  قطري  اير مليون

 
 

 فيما يلي التغير التراكمي في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل السنة: 
 

 ديسمبر  31 
2021 

   ديسمبر 31 
2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 22,901  (24,621) يناير  1الرصيد في 

 (47,480)  (13,103) صافي التغير في القيمة العادلة 

  256  9,568 محول إلى بيان الدخل الموحد عن انخفاض القيمة 

 (3,535)  (47,224) 

 (3)  1,058 حصة الشركات الزميلة في التغيرات في القيمة العادلة  

 (295)  - ( 20 ايضاح)  المقيد غير االستثمار حسابالصحاب   مخصص

 ( 24,621)  (27,098) الرصيد في نهاية السنة  

 
 
 ديسمبر  31)  يقطر  اير  مليون 12.0  بمبلغ  العادلة  القيمة  إحتياطي  في  والسالب  الموجب  التراكمي  الرصيد  كان  ، 2021ديسمبر    31في    في  كما

 (. قطري اير  مليون 61.6  :2020ديسمبر  31) قطري  اير  مليون 14.4 ومبلغ(  قطري  اير مليون 36.9  :2020
 
 
 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة   12

 ديسمبر  31 
2021 

   ديسمبر 31 
2020 

 قطري اير    ألف  لاير قطري ألف 

  147,404  83,535 يناير  1الرصيد في 

  (19,962)  (5,841) الحصة من النتائج  

 (9,029)  - توزيعات أرباح نقدية 

 (3)  1,058 حتياطي القيمة العادلة لشركات زميلة ومشاريع مشتركة إمن التغيرات في  حصة

 81  - أ( 12لشركات زميلة )تحويل عمالت حصة من التغيرات في احتياطي 

 (34,956)  (16,195) االنخفاض في القيمة  

 62,557  83,535  

 

اسم الشركة الزميلة وشركة  
 المشروع المشترك

 القطرية  الريالت بآلف ٪  الملكية الدولة  أنشطة الشركة 

 ديسمبر  31
2021 

ديسمبر   31
2020 

 ديسمبر  31
2021 

ديسمبر   31
2020 

  .ذ.م.مشركة إمداد لتأجير المعدات 
 )إمداد(

  تأجير خدمات
 1 1 39.2٪ 39.2٪ قطر والمعدات  اآلالت 

 - - - - قطر العقارات  * شركة تى اف اي تنوين لالستثمار

 2,930 2,930 27.4٪ 27.4٪ السعودية  العقارات  جمان  قرية

 . ذ.م.م تنوينشركة 
  التطوير إدارة

 63,969 59,626 48.0٪ 48.0٪ قطر العقاري

 16,635 - 49.0٪ 49.0٪ قطر  مطعم عباس   شاطر

 83,535 62,557     إجمالي 

 
 .2020عام خالل الشركة تم استبعاد تلك  *

مشاريع  اللدى المجموعة تأثير هام على جميع الشركات الزميلة المدرجة أعاله. فيما يلي المركز المالي وإيرادات ونتائج الشركات الزميلة و
 :2020ديسمبر  31و 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في امشتركة استنادا إلى أحدث البيانات المالية كما في ال
 
 

 لالستثمار  تنوين
   قرية
 جمان 

 عباس  شاطر إمداد  تنوين
  2021ديسمبر  31في 

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

 إجمالي الموجودات  30,131 68,906 252,409 11,429 -

 إجمالي المطلوبات  38,200 39,590 119,196 126 -

 إجمالي اإليرادات  33,133 - 67,141 - -

  صافى الربح  (8,070) - (11,252) - -

 )الخسارة(  / حصة الربح  (3,954) - (5,401) - -

 

 لالستثمار  تنوين
   قرية
 جمان

 عباس  شاطر إمداد  تنوين 
  2020ديسمبر  31

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

 إجمالي الموجودات  17,348 68,906 301,918 105,741 -

 إجمالي المطلوبات  16,154 39,590 188,893 107,163 -

 إجمالي اإليرادات  30,497 - 75,276 27 107

 صافى الربح  (4,408) - (36,440) (1,176) 22

 )الخسارة(  / حصة الربح (2,160) - (17,491) (322) 11

 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 تتمة  - ثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة است 12

 األجنبية  العمالت  تحويل احتياطي    ( أ)

 ديسمبر  31 
2021 

   ديسمبر 31 
2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 (81)  - يناير  1الرصيد في 

 81  - األجنبية  العمالت تحويل إحتياطي تغير في  الزميلة الشركات حصة

 -  - 

 
 

 استثمارات عقارية  13

  خالل مليون اير قطري(.    3.497:  2020ديسمبر    31مليون اير قطري )  135.254، بلغت القيمة الدفترية مبلغ  2021ديسمبر    31كما في  
تقع اإلستثمارات    ية.العقارات  االستثمار  إلى   والمباني   األراضي   فئة  ضمن"  الثابتة  الموجودات "   من  قطري  اير   مليون  131.990  تحويل   تم  العام

 القيمة الدفترية.  عن كما في تاريخ التقرير، ال تختلف القيمة العادلة لالستثمارات العقارية اختالف جوهريا  العقارية في دولة قطر. 

  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 موجودات ثابتة  14

 

 أراضي ومباني 

 معدات
تقنية 

 المعلومات 
أثاث وتركيبات 
 سيارات وتجهيزات مكتبية 

 

 حق موجودات
 إجمالي الستخدام 

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

       : التكلفة
 898,489 - 32,318 249,821 295,790 320,560 2020يناير  1الرصيد في
  26,371 -  7,202  7,004  12,165 - ات  استحواذ 
  (12,769) -  (5,812)  (3,834)  (3,123) - ات استبعاد 

 912,091 - 33,708 252,991 304,832  320,560 2020ديسمبر  31 الرصيد في

       
 912,091 -  33,708  252,991 304,832  320,560 2021يناير  1الرصيد في 

 42,461 - 16,808 2,115 23,538 - ات استحواذ 
 69,582 69,582 - - - - 32 رقم  المالي  المحاسبةناتج عن تطبيق معيار 

 (132,780) - - - - (132,780) تحويل الي استثمارات عقارية  
 (10,160) - - - - (10,160) انخفاض القيمة  

 (22,219) - (12,383) (5,131) (4,705) - ات  استبعاد 

 858,975 69,582 38,133 249,975 323,665 177,620 2021ديسمبر  31 فيالرصيد  

       

       : الستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

 519,094 - 11,454 232,236 265,785 9,619 2020يناير  1الرصيد في 

  31,333 -  5,800  5,940  18,837 756 استهالك السنة 

  (10,462) -  (3,583)  (3,772)  (3,107) - ات  استبعاد 

 539,965 -  13,671  234,404 281,515  10,375 2020ديسمبر  31الرصيد في 

       

 539,965 -  13,671  234,404 281,515  10,375 2021يناير  1الرصيد في 

 57,516 23,416 6,556 6,407 19,910 1,227 السنة استهالك 

 (790) - - - - (790) تحويل الي استثمارات عقارية 

 (17,612) - (7,951) (4,960) (4,701) - ات استبعاد 

 579,079 23,416 12,276 235,851 296,724 10,812 2021ديسمبر  31الرصيد في 

       

       القيم الدفترية 

 279,896 46,166 25,857 14,124 26,941 166,808 2021ديسمبر   31في  صافي القيمة الدفترية

  372,126 -  20,037  18,587  23,317  310,185 2020ديسمبر   31في  صافي القيمة الدفترية



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 موجودات غير ملموسة  15

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31  ودائع أساسية   العمالء عالقات   الشهرة  

 اير قطري   ألف لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 

  موجوداتالشهرة وال
 ملموسة ال غير

        

  1,599,269 1,070,650  135,559  492,031  443,060 يناير   1الرصيد في 

 ( 450.179) -  -  -  - انخفاض القيمة  
 ( 78.440) (78,468)  (19,718)  (58,750)  - اإلطفاء  

  1,070,650 992,182  115,841  433,281  443,060 القيمة الدفترية  

  
 

 الشهرة  
بما يعادل القيمة العادلة لغرض    2019أبريل    21افترضت المجموعة القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية لبنك قطر الدولي كما في  

 .  سوقية أو عادلة  قيمة توفر باستثناء حساب الشهرة 
 

 أبريل   21 
2019 

 

  اير قطري   ألف 

   

  4,412,348 إجمالي مقابل الشراء 
  ( 4,296,339) صافي موجودات بنك قطر الدولي  

  116,009 األعمال دمج  نتيجة الشهرة 

  327,051 القائمة الشهرة 

  443,060 اإلجمالي  

 
 بنك قطر الدولي في المجموعة.   المتبقية بشكل أساسي إلى التعاون المتوقع من اندماج  الشهرةتعود 

 :المحددة الملموسة غير للموجودات العادلة القيمة لتقدير  التالي النهج اتباع تم

 
 عالقات العمالء 

( باعتبارها أصل غير ملموس كما في "تاريخ المعاملة".  IBQ)  الدولي  قطر  بنك عمالء   لعالقات  العادلة  القيمة  تقدير  في  اإليرادات  نهج  استخدام   تم
العالقة على مدى عمرها يُتوقع أن تحققها هذه  التي  المستقبلية  الحالية لإليرادات  القيمة  أنها  العميل على  االقتصادي    يقيّم نهج اإليرادات عالقة 

 المتبقي.  
  

  وتعتبر .  العمالء   عالقات   لتقييم عموما    مقبولة  طريقة   وهي (،  MEEM)  الفترات متعددة  اإليرادات   فائض   طريقة  استخدام   تم   اإليرادات،  لنهج  ووفقا  
  للتدفقات  الحالية  بالقيمة  الملموس  غير  األصل  قيمة  اعتبار  خاللها  يتم  معينة  بصورة   المخصومة  النقدية   التدفقات  لطريقة   تطبيق  هي  الطريقة  هذه

 (.  CAC) المساهمة موجودات  رسوم خصم بعد  الصلة ذي الملموس غير األصل  إلى  فقط العائدة  التراكمية النقدية 
  

  يتطلبها  التي  الموجودات  جميع  افتراضي  ثالث  طرف  من"تأجير"    بـ  يقوم  الملموس  غير  األصل  أن  في  المساهمة  موجودات  رسوم  وراء  المبدأ  يتمثل
غير الملموس إلنتاج التدفقات النقدية الناشئة عن تطويره، حيث يقوم كل مشروع بتأجير الموجودات التي يحتاجها فقط )بما في ذلك بند    األصل

عند االقتضاء( القيمة العادلة  والشهرة (، وليس تلك الموجودات التي ال يحتاجها، وأن كل مشروع يدفع لمالك تلك الموجودات عائد ا عادال  عن )
 للموجودات المستأجرة.  

  
  الحقا   ويتم .  التقييم  قيد   الملموس  غير  األصل   إلى  عائدة  تكون(  CAC)  المساهمة  موجودات  رسوم   بعد  متبقية  صافية  نقدية  تدفقات  أي   فإن  وعليه،
 . الحالية قيمتها إلى  الصلة ذي الملموس غير لألصل  العائدة التراكمية النقدية  التدفقات خصم



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 تتمة   - موجودات غير ملموسة 15

 
 أساسية  ودائع

  أصل  باعتبارها  األساسية للودائع العادلة القيمة تقدير في استخدامها تم  قد التقييم في  المستخدم االيرادات نهج  في الواردة التراكمي الربح طريقة إن
  أعمارها  مدى  على  األساسية  الودائع  من  المكتسبة  االقتصادية  المنافع  حساب  تم  الطريقة،   هذه  وبموجب.  المعاملة  تاريخ  في  كما  ملموس  غير

  إن.  االعتبار  في  مناسب  خصم  معدل  أخذ  مع  الحالية،   القيمة  إلى  المنافع  هذه  خصم  الحقا    وتم.  االعتبار  في  استنزاف  معدل  أخذ  مع  االقتصادية، 
 .  األساسية الودائع لتقييم عموما   مقبولة  طريقة  هي المستخدمة  التراكمي  الربح طريقة

 
 

 إختبار إنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد التي تحتوي على شهرة  
  االستحواذ   عند   المكتسبة   والشهرة  للمجموعة   التابعة   الشركات   وهي  النقد،  توليد   وحدات   على  الشهرة   توزيع  يتم   القيمة  انخفاض   فحص ألغراض  

  يتم.  الداخلية  اإلدارة   ألغراض الشهرة  مراقبة  تتم  حيث  المجموعة   وحدات داخل  مستوى  أدنى  تمثل  وهي  البنك،  مستوى  على  بنك قطر الدولي  على
  الدفترية،  قيمتها  من أقل  النقد  توليد وحدة من لالسترداد القابلة  القيمة  تكون عندما. عام كل نهاية  في  النقد توليد  لوحدة القيمة انخفاض  فحص إجراء
  بالشركات  المتعلقة الشهرة عن قطري اير مليون 450.2 بمبلغ القيمة  في انخفاض تسجيل تم  السنة،  خالل.  القيمة  في انخفاض خسارة تسجيل يتم

  الظروف   من  أساسي  بشكل  القيمة   في  االنخفاض  هذا  نتج.  األول  المستثمر  وشركة  لإلجارة  األولى  وشركة  للتمويل  األولى  شركة  وهي  التابعة، 
  االقتصاد   عوامل  تدهور  تأثير  جانب  إلى  التابعة،   الشركات  لتلك  النقدية  التدفقات  توقعات  على  أثر  مما  ، 19-كوفيد  حةجائ  لتفشي  نتيجة  بالسوق  السائدة
  المذكور  القيمة  انخفاض  احتساب  تم  العوامل،   تلك  لكل  ونتيجة.  المتبع  السوق  نهج  ظل  في  األقران  مضاعفات  حول  اليقين  عدم  مستوى  وارتفاع  الكلي
 .   مستوى  أعلى  عند القيمة انخفاض  لتسجيل أدى  ما  وهو التقييم،   لنطاق األدنى   الحد عند
 
 
 

 أخرى  موجودات  16
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 80,311  87,136 القيمة العادلة الموجبة ألدوات إدارة المخاطر

 32,394  20,547 مصروفات مدفوعة مقدما  وُسلف   

 124,458  239,805 مشاريع قيد التنفيذ 

 3,404  1,948 ذمم اإليجار التشغيلي 

 1,786  1,988 مدينون متنوعون 

 67,323  80,051 أخرى

 431,475  309,676 

 (359)  (359) مخصص انخفاض قيمة  

 431,116  309,317 

 

 مبالغ مستحقة إلى بنوك   17
  2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف  

     
  1,337,297  1,130,257  مرابحة سلع دائنة* 

  11,509,631  9,174,602    وكالة دائنة

 6,100,000  6,450,000  مبالغ مستحقة إلى مصرف قطر المركزي 

  825  282  أرباح دائنة 

  16,755,141  18,947,753  

 
 

 مليون اير قطري(.  7,686.4: 2020ديسمبر  31مليون اير قطري )  7,775.9هذا المبلغ إتفاقيات إعادة شراء بقيمة  يشمل *
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 لعمالء  جارية لحسابات  18

  2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف  

     جارية حسب القطاع: الحسابات ال

  775,569             812,977  حكومة •

  137,025             130,811  المؤسسات المالية غير المصرفية  •

  3,719,225          2,475,547  شركات •

  2,703,668          2,781,485  أفراد  •

  6,200,820  7,335,487  

 

 مطلوبات أخرى     19

  2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف  

     
  586,086  923,898  قبوالت 

والخاضعة   الميزانية  خارج  لبنود  التعرض  قيمة  انخفاض  مخصص 
 لمخاطر االئتمان* 

 
298,917  317,440  

  159,966  201,843  مصروفات مستحقة 

  143,547  168,868   (19/1نهاية خدمة الموظفين )ايضاح  مكافأة

  110,842  143,988  هوامش نقدية 

  93,079  180,586  محقق إيراد عمولة غير 

  33,529  38,076  دائنون متنوعون 

  91,093  23,430  القيمة العادلة السالبة ألدوات إدارة المخاطر

  427,709  579,619  أخرى

  2,559,225  1,963,291  

 
 
 .  4فيما يتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القيمة بالنسبة للمراحل، يرجى اإلطالع على إيضاح رقم * 

 
 

 نهاية خدمة الموظفين هي كما يلي: مكافأةالتغير في  19/1 
  2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف  

     
  141,653  143,547  يناير  1الرصيد في 

  18,718  32,478  السنة  مكون خالل

  (16,824)  (7,157)    مدفوعات خالل السنة

  143,547  168,868  ديسمبر   31الرصيد في 

 



.)ق.خ .م .ش(دخانبنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر٣١في كما

٧٨

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق   ٢٠
٢٠٢١٢٠٢٠

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣٤٦٬٣٣٠٬٣٨٣(أ) رصید أصحاب حسابات االستثمار قبل توزیع الربح
١٬١٢٣٬٦٠٧٨٧٥٬٣٠٨(ب) المطلق للسنةاألرباح القابلة للتوزیع ألصحاب حسابات االستثمار

) ٦٦٠٬١٧١((٥٧٥٬٤٥٥)ارباح مدفوعة خالل السنة 

٥٤٨٬١٥٢٢١٥٬١٣٧المطلق الربح المستحق الدفع ألصحاب حسابات االستثمار 
٥٣٢٥٣٢القیمة العادلة  حصة في إحتیاطي

٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٤٦٬٥٤٦٬٠٥٢المطلق حقوق أصحاب حسابات االستثمارإجمالي 

٢٠٢١٢٠٢٠
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

: حسب النوع 
٥٬٩٧٢٬٠٧٦٥٬٨٦٨٬٦٥٤حسابات توفیر 

٢٬٤٥٦٬٢٩٥٢٬٣٢٩٬٨٤١حسابات تحت الطلب 
٦٢٬٢٤٨٬٣٥٢٣٨٬١٣١٬٨٨٨حسابات ألجل
٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣٤٦٬٣٣٠٬٣٨٣اإلجمالي (أ) 

:                    حسب القطاع

٢٦٬٣٢٧٬٢٤٦١١٬٤٣٠٬٩٠٨الحكومة 
٨٬٨٥٣٬٦٠٢٩٬٢٣٧٬٣٩٠المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 

٢٠٬٠٤٢٬٢٥١١٤٬٥٤٢٬٧١٤األفراد 
١٥٬٤٥٣٬٦٢٤١١٬١١٩٬٣٧١الشركات 

٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣٤٦٬٣٣٠٬٣٨٣اإلجمالي (أ) 

٢٠٢١٢٠٢٠
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٬٣٩٦٬٢٤٥٩١٥٬١١٧ثمار المطلق في ربح السنة ستحصة أصحاب حسابات اال
(٨٦٩٬٣٦١)(١٬٣٢٦٬٤٣٣)حصة البنك كمضارب 

١٬٠٥٣٬٧٩٥٨٢٩٬٥٥٢الدعم المقدم من المالكین  
(٢٧٢٬٦٣٨)(٣٩٬٨٠٩)

١٬١٢٣٬٦٠٧٨٧٥٬٣٠٨) المطلق للسنة (بثمارستالربح القابل للتوزیع على أصحاب حسابات اال 

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  
٢٠٢١٢٠٢٠

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
تقسیم صافى العائد: 

٧٧٬٣٨٢٧٨٬٥٦٨حسابات توفیر 
٣٬٥٩٦٥٬٦١٣حسابات تحت الطلب 

٦٠٬١١٣١٠٤٬١٧٦شھر –حسابات ألجل 
٢٥٩٬٨٢٨١١٢٬٤٣٣شھور ٣-حسابات ألجل 
٧٧٬٢٥٤٩١٬١٣١شھور ٦–حسابات ألجل 
٢٬٥٨٨٦٦٣شھور ٩–حسابات ألجل 
٦٤٢٬٨٤٦٤٨٢٬٧٢٤سنة واكثر –حسابات ألجل 

١٬١٢٣٬٦٠٧٨٧٥٬٣٠٨(ب) اإلجمالي
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 تتمة  - حقوق أصحاب حسابات الستثمار المطلق    20

 
 حتياطى القيمة العادلة: إحصة من التغير في  

 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

 237  532 يناير  1الرصيد في 

 295  - (11القيمة العادلة )إيضاح  حتياطىإحصة من التغير في  

 532  532 ديسمبر   31الرصيد في 

 
 

 الملكية حقوق  21
 

 رأس المال  )أ(

 
 

اير قطري لكل    10ألف سهم( بقيمة اسمية    523,410:  2020ديسمبر    31ألف سهم عادي ) 523.410  للبنك من  رأس المال المصرح به  يتكون  
 من رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل.  ألف سهم( 523,410: 2020ديسمبر  31ألف سهم عادي ) 523.410 سهم. تم إصدار

 
 احتياطي قانوني )ب(

٪(  10: 2020ديسمبر  31) ٪10، يشترط تحويل المجموعة  وحسب عقد تأسيسديله وتع 2012لسنة  13وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 
غير    ٪ من رأس المال المدفوع. هذا اإلحتياطي 100اإلحتياطي القانوني    يبلغللسنة إلى اإلحتياطي حتى    المجموعة من صافي الربح المنسوب لمالكي

وفق ا لقانون الشركات التجارية  موافقة مصرف قطر المركزي.  متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري وبعد  
جديدة. أسهم  إصدار  عند  المستلمة  األسهم  عالوة  القانوني  االحتياطي  يشتمل  تحويل  تم    ، 2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة  خالل   القطري، 

 (.قطري اير  مليون 56.7 : 2020 ديسمبر 31)لرصيد االحتياطي القانوني   قطري اير  مليون  119.3مبلغ
 

 احتياطي مخاطر  )ج(
لتغطية الحاالت الطارئة لموجودات تمويل كل من القطاعين العام والخاص باشتراط    وفقا للوائح مصرف قطر المركزي، يجب إنشاء إحتياطي مخاطر

المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح    الممنوحة من  التسهيالت اإلئتمانية المباشرة٪ عن إجمالي  2.5حد أدنى بنسبة  
  خالل مالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبعد من إجمالي التمويل المباشر.  المعلق. التمويل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة ال

إحتياطي المخاطربمبلغ،  2021  ديسمبر  31  في  المنتهية  السنة  اير   مليون425.1 :  2020  ديسمبر   31)  قطري  اير  مليون   103.1  تم زيادة 
 (. قطري

 
  احتياطيات أخرى )د(

حد  وفقا  للوائح مصرف قطر المركزي، لن يكون اإليراد المعترف به من حصة الربح في شركات زميلة ومشاريع مشتركة متاحا  للتوزيع فيما عدا  
 ملكية. الويجب تحويله إلى حساب إحتياطي منفصل في حقوق  مشتركةال مشاريعوالتوزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة 

 

 أسهم عادية  

 2020  2021 باأللف سهم 

 523,410  523,410 المصدرة  
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 تتمة   – الملكية حقوق  21
 

 تتمة  - احتياطيات أخرى  )د(
ذلك على  االدارة  المجموعة  تستطيع    ، وعالوة  مجلس  توصيات   علي  بناء   مبالغ  أي  األرباح    تخصيص  من  لحماية    المدورةكإحتياطي طوارئ 

  في  المنتهية  السنة خالل أخرى احتياطيات لحساب  مبالغ أي تخصيص يتم  لمالمجموعة من أي خسائر مستقبلية قد تنشأ عن أي أحداث غير متوقعة. 
 (. شيء ال: 2020 ديسمبر 31) 2021 ديسمبر 31
 

 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 73,333  73,333 مشتركة ومشاريع زميلة شركات  في استثمارات من موزعة غير أرباح

 -  - الطوارئ  احتياطي

 73,333  73,333 

 
 أسهم خزينة  (ـه)

رياالت قطرية للسهم. يتم عرض أسهم الخزينة مخصومة من حقوق   10ذات القيمة االسمية التي تبلغ    دخانأسهم الخزينة تمثل األسهم العادية لبنك 
 الملكية. 

 
 توزيعات األرباح المقترحة   (و)

٪( 10.0:  2020ديسمبر    31٪ )14.0توزيعات أرباح نقدية بنسبة   2022   مارس  9اقترح مجلس إدارة المجموعة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  
مليون اير قطري بواقع    520:    2020ديسمبر    31اير قطري للسهم )  1.4مليون اير قطري بواقع    727.4من رأس المال المدفوع والتي بلغت  

  المجموعة.اير قطري للسهم( وهي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي  1.0
 

 حقوق غير مسيطرة   22

 الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة للمجموعة.  هذه الحقوق  تمثل 
 

 إضافي   كرأسمال مؤهلة  صكوك 23

  أمريكي  دوالر  مليون   500مبلغ  ب  ىاألول  الفئة   من  إضافي  مال  كرأس  مؤهلة  ثانوية  مضمونة  غير  دائمة   صكوك ا  المجموعة  أصدرت  ،2021  عام  في
قدره    عليه  متفق  متوقع  ربح  بمعدل  سنوي ا  دفعها  ويتم  تراكمية،   غير  هاأرباح  وتوزيعات  ،مضمونة  غير  الصكوك.  لندن  بورصة  في  مدرجةو

  بأرباح  المطالبة  الصكوك  لحاملي  يحق  وال  الصكوك  هذه  على  ربح  توزيع  عدم  للمجموعة  يحق.  دخان  بنك  لتقدير  وفق ا  توزيعها  ويتم  ، 3.950٪
  تصنيفها   تم  وقدمحدد،    استحقاق  تاريخ  للصكوك  ليس.  المصدرة  الصكوك  اتفاقية  لشروط  وفق ا  تعيين  إعادة  تاريخ   له  المطبق  الربح  معدل.  الصكوك
 .  ملكية كحقوق

 

 صافي إيراد أنشطة التمويل  24
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

  2,303,245  2,528,736 مرابحة  

 209,237  179,590 إجارة 

 58,333  40,653 استصناع 

  103,488  96,396 مساومة

  107,857  87,302 أخرى 

 2,932,677  2,782,160  
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 صافي إيراد أنشطة الستثمار  25
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

 611,580  602,268 عائد استثمار في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين بالصافي من اإلطفاء 

 30,663  10,380 المعامالت بين البنوك وودائع مرابحة لدى بنوك إسالمية إيراد من 

 35,447  41,688 إيراد توزيعات أرباح 

 3,346  22,832 صافي إيراد من بيع استثمارات ذات طبيعة أدوات الدين 

 1,802  6,471 من بيع استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية ربح صافي 

القيمة العادلة من االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من   ربح /(خسارة)صافي 
 249  (1,363) خالل بيان الدخل 

 18  - إيرادات اخرى 

 682,276  683,105 

 

 

 إيرادات رسوم وعمولت  26
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

 159,621  142,202 أتعاب إدارة وإيرادات رسوم أخرى 

 92,081  101,556 إيراد عموالت 

 815  945 إيراد رسوم استشارات 

 455  373 وإيداع   إيراد رسوم هيكلة 

 1,033  814 إيراد رسوم أداء 

 245,890  254,005 

 (65,838)  (86,546) مصروف عموالت 

 188,167  159,344 صافي إيراد الرسوم والعموالت 

 

 الموظفين تكاليف  27
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

 162,970  148,300 رواتب أساسية 

 52,688  48,457 بدل سكن 

 30,342  28,428 بدل تنقل 

 18,718  32,478 تكاليف تعويضات الموظفين

 12,273  13,701 رسوم تعليم  

 11,133  9,389 مصاريف تأمين صحي  

 7,620  7,636 اإلجتماعية  العالوة 

 120,718  131,669 أخرى

 420,058  416,462 

 

 

 

 
 
 
 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 مصروفات أخرى 28 

 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

 33,989  44,723 مصاريف تقنية المعلومات 
 34,394  32,844 مرافق وخدمات 

 27,540  22,000 مصاريف دعاية وتسويق 
 11,707  21,534 قانونية ومهنية أتعاب 
 46,973  19,125 إيجار 

 17,100  17,100 اإلدارة  مجلس أعضاء مكافأة
 540  9,693 مصاريف حكومية 

 7,938  7,362 إصالحات وصيانة 

 163  133 مصاريف سفر 

 42,504  51,558 مصاريف أخرى 

 226,072  222,848 

 مطلوبات محتملة وإلتزامات أخرى  29
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    المطلوبات المحتملة  (أ)

  17,424,667  17,111,413 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 

  18,569,351  18,451,919 خطابات ضمان 

  2,096,827  2,233,924 خطابات اعتماد 

 37,797,256  38,090,845  

    

    إلتزامات أخرى (ب)

 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    

 32,492,70  2,481,427 عقود تبادل أسعار الربح 

 706,692  865,362 خيارات 

 3,815,314  18,054,183 )وعد( –  أدوات إدارة مخاطر أخرى

 21,400,972  7,014,709 

 

 تسهيالت غير مستغلة 

بتقديم االئتمان إلتزامات تعاقدية لمنح تمويالت وائتمان متجدد. تنتهي معظم تلك اإللتزامات في السنة المقبلة. بما أن اإللتزامات    تمثل اإللتزامات 
 قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية. 

 
 ضمانات وخطابات إعتماد 

الضمانات وخطابات اإلعتماد مخاطر تحمل  خطابات الضمان وخطابات اإلعتماد عند وقوع حدث محدد.    ئهاتلزم المجموعة بالدفع بالنيابة عن عمال
 االئتمان ذاتها التي تحملها التمويالت. 

 
 إلتزامات اإليجار 

قود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء تستحق الدفع كما  تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إيجار تشغيلي. ع
 يلي: 
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
  41,253  5,647 أقل من سنة 

 سنوات   5أكثر من سنة وأقل من 
2,952 

 
89,087  

 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 المطلق تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الستثمار  30
 

 القطاع الجغرافي  

 في مناطق القطاع الجغرافي:  المطلق فيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
 

 قطر  2021ديسمبر  31

 دول مجلس 
التعاون   

 اإلجمالي  أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا  الخليجي 

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

       الموجودات 
 7,245,842 - - - - 7,245,842 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 5,558,980 15,511 1,972,870 292,569 28,356 3,249,674 مبالغ مستحقة من بنوك  

 75,221,707 1,186,319 731,997 2,242,526 70,846 70,990,019 موجودات تمويل 

 20,799,620 868,427 - - 1,037,969 18,893,224   ثمارات ماليةاست

استثمارات فى شركات زميلة ومشاريع 
 62,557 - - - 2,930 59,627 مشتركة

 135,254 - - - - 135,254 استثمارات عقارية 

 992,182 - - - - 992,182 موجودات غير ملموسة  

 279,896 - - - - 279,896 موجودات ثابتة 

 431,116 - - 16,098 - 415,018 موجودات أخرى 

 110,727,154 2,070,257 2,704,867 2,551,193 1,140,101 102,260,736 الموجودات المالية  إجمالي 

 
 

 المطلق المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الستثمار 

 
 

  

       المطلوبات 
 16,755,141 1,369 182,145 950,321 1,033,686 14,587,620 مبالغ مستحقة إلى بنوك   

 6,200,820 2,933 234 20,705 9,755 6,167,193 لعمالء  ل  جاريةحسابات 
 2,559,225 - - 16,098 - 2,543,127 مطلوبات اخرى  

 25,515,186 4,302 182,379 987,124 1,043,441 23,297,940 إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات الستثمار  
 71,225,407 2,623,774 3,887,265 9,020,274 20,641 55,673,453    المطلق 

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  
 96,740,593 2,628,076 4,069,644 10,007,398 1,064,082 78,971,393 المطلق حسابات الستثمار 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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   تتمة - المطلق  تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الستثمار  30
 

 تتمة  - القطاع الجغرافي 

 
 

 في مناطق القطاع الجغرافي:  المطلقفيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 
 

 
 
 المطلق لمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ا

 

 
  

 قطر  2020 ديسمبر 31
دول مجلس التعاون 

 أوروبا  الخليجي
 أمريكا 
 ا إلجمالي  أخرى  الشمالية

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

       الموجودات 
 3,367,553 - - - -  3,367,553 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 5,891,788  35,645  286,358  132,577  14,727  5,422,481 مبالغ مستحقة من بنوك  

 58,536,992 1,406,678  732,436  2,141,330  187,838  54,068,710 موجودات تمويل 

 16,661,163  893,069 -  36,471  897,732  14,833,891 استثمارات مالية 

استثمارات فى شركات زميلة ومشاريع 
 83,535 - - -  2,930  80,605 مشتركة 

 3,497 - - - -  3,497 استثمارات عقارية 

 1,070,650 - - - -  1,070,650 موجودات غير ملموسة 
 372,126 - - - -  372,126 موجودات ثابتة 

 309,317 - -  11,029 -  298,288 موجودات أخرى 

 86,296,621 2,335,392 1,018,794 2,321,407 1,103,227 79,517,801 إجمالي الموجودات المالية 

      المطلوبات 
 18,947,753  970,473  182,228  941,379  1,689  16,851,984 مبالغ مستحقة إلى بنوك   

  7,335,487  5,414  26  11,232  4,635  7,314,180   للعمالء  جاريةحسابات 

  1,963,291 - -  11,029 -  1,952,262 مطلوبات أخرى 

 28,246,531  975,887  182,254  963,640  6,324  26,118,426 إجمالي المطلوبات 

 46,546,052 2,918,946 1,271 5,760,126 26,356 37,839,353   المطلقحقوق أصحاب حسابات االستثمار  

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  
 74,792,583 3,894,833 183,525 6,723,766 32,680 63,957,779 المطلق حسابات االستثمار 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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   تتمة - المطلق  الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الستثمار تركز  30
 

 قطاع العمال  

 بموجب قطاع االعمال:   المطلق فيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
 

 
 المطلق  المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الستثمار

 
        المطلوبات 

 16,755,141 - - 16,755,141 - - - مبالغ مستحقة إلى بنوك  

 6,200,820 2,621,998 2,657,056 126,558 1,324 584,288 209,596 للعمالء   جارية حسابات 

 2,559,225 1,863,827 518 34,341 - 660,539 - مطلوبات أخرى 

 25,515,186 4,485,825 2,657,574 16,916,040 1,324 1,244,827 209,596 إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات  
 71,225,407 36,436,431 15,453,624 8,853,602 4,061,470 2,410,662 4,009,618 المطلق الستثمار 

المطلوبات وحقوق  إجمالي 
  أصحاب حسابات الستثمار

 96,740,593 40,922,256 18,111,198 25,769,642 4,062,794 3,655,489 4,219,214 المطلق 

 
 
 
 

 
 
 

  

 2021ديسمبر  31
 العقارات

البناء والهندسة  
 والتصنيع 

 النفط  
 والغاز

   الخدمات
 المالية

 اإلجمالي  أخرى  األفراد 

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

        الموجودات 

 
نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  

 7,245,842 - - 7,245,842 - - - المركزي

 5,558,980 - - 5,558,980 - - - مبالغ مستحقة من بنوك  

 75,221,707 39,215,966 11,770,967 - 636,051 5,208,472 18,390,251 موجودات تمويل 

 20,799,620 18,506,059 - 2,049,118 - 69,198 175,245 استثمارات مالية 

استثمارات في شركة زميلة  
 62,557 1 - - - 2,930 59,626 ومشاريع مشتركة 

 135,254 - - - - - 135,254 استثمارات عقارية 

 992,182 - - 992,182 - - - موجودات غير ملموسة  

 279,896 279,896 - - - - - موجودات ثابتة 

 431,116 343,980 - 87,136 - - - موجودات أخرى 

 110,727,154 58,345,902 11,770,967 15,933,258 636,051 5,280,600 18,760,376 إجمالي الموجودات  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 تتمة  -  المطلق تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الستثمار  30
 

 تتمة  -قطاع األعمال 

 بموجب قطاع االعمال:   المطلقفيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
 

 2020ديسمبر  31
 العقارات 

البناء والهندسة  
 والتصنيع 

 النفط  
 والغاز 

 الخدمات  
 المالية

 اإلجمالي   أخرى  األفراد 

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

        الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف  
 3,367,553 - - 3,367,553 - - - قطر المركزي

 5,891,788 - - 5,891,788 - - - مبالغ مستحقة من بنوك 

 58,536,992 26,316,328 10,565,602 - 814,052 4,166,355 16,674,655 موجودات تمويل 

 16,661,163 14,259,056 - 2,203,717 - 77,241 121,149 استثمارات مالية 

استثمارات فى شركات  
 83,535 16,636 - - - 2,930 63,969 زميلة ومشاريع مشتركة 

 3,497 - - - - - 3,497 استثمارات عقارية 

 1,070,650 - - 1,070,650 - - - موجودات غير ملموسة 

 372,126 372,126 - - - - - موجودات ثابتة 

 309,317 229,006 - 80,311 - - - موجودات أخرى 

 86,296,621 41,193,152 10,565,602  12,614,019 814,052 4,246,526 16,863,270 إجمالي الموجودات  

 
 المطلق المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

 
        المطلوبات 

  18,947,753 - -  18,947,753 - - - مبالغ مستحقة إلى بنوك  

  7,335,487  3,127,447  2,700,703  137,025  3,575  1,071,386  295,351 للعمالء   جارية حسابات 

  1,963,291  1,486,780  104  26,583 -  449,824 - مطلوبات أخرى 

  28,246,531  4,614,227  2,700,807  19,111,361 3,575 1,521,210 295,351 إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات  
 46,546,052 18,979,003 14,539,498 9,237,391 800,015 1,825,416 1,164,729 المطلق االستثمار 

  وحقوق المطلوبات إجمالي
  حسابات أصحاب
 74,792,583 23,593,230 17,240,305 28,348,752 803,590 3,346,626 1,460,080 ر المطلق االستثما

 
 
 

  
 

  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 آجال الستحقاق  31

 
 المطلق حقوق أصحاب حسابات الستثمار المطلوبات و 

 
       المطلوبات 

 16,755,141 84,227 1,046,030 49,145 984,115 14,591,624 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

 6,200,820 - - - - 6,200,820   للعمالء  جارية حسابات 

 2,559,225 168,868 - - 1,392,876 997,481 مطلوبات أخرى 

 25,515,186 253,095 1,046,030 49,145 2,376,991 21,789,925 إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار  
 71,225,407 8,000 9,492,315 10,526,153 7,458,601 43,740,338 المطلق 

  أصحاب وحقوق  المطلوبات إجمالي 
 96,740,593 261,095 10,538,345 10,575,298 9,835,592 65,530,263 المطلق  الستثمار حسابات

 13,986,561 62,850,454 6,376,284 (5,182,795) (2,196,127) (47,861,255) فجوة الستحقاق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021ديسمبر  31
 حتى

 أشهر  3 
3-6 
 سنوات   3 -سنة  سنة   –أشهر  6 أشهر  

 أكثر من 
 اإلجمالي   سنوات  3 

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

       الموجودات 

 7,245,842 3,382,431 - - - 3,863,411 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

 5,558,980 36,612 - 82,444 - 5,439,924 مبالغ مستحقة من بنوك 

 75,221,707 46,542,963 10,561,125 3,983,194 7,354,057 6,780,368 موجودات تمويل 

 20,799,620 11,695,126 6,338,032 1,009,136 259,209 1,498,117 استثمارات مالية 

استثمارات في شركة زميلة ومشاريع  
 62,557 62,557 - - - - مشتركة

 135,254 135,254 - - - - استثمارات عقارية 

 992,182 992,182 - - - - موجودات غير ملموسة 

 279,896 264,424 15,472 - - - موجودات ثابتة  

 431,116 - - 317,729 26,199 87,188 موجودات أخرى 

 110,727,154 63,111,549 16,914,629 5,392,503 7,639,465 17,669,008 إجمالي الموجودات  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 تتمة  - آجال الستحقاق   31 

 2020ديسمبر  31
 حتى 

 أشهر 3 
3-6  

 أشهر
 – أشهر  6

 سنوات  3 -سنة  سنة  
 3أكثر من 
 اإلجمالي  سنوات 

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

       الموجودات 

قطر  نقد وأرصدة لدى مصرف 
  3,367,553  2,234,800 - - -  1,132,753 المركزي

  5,891,788 -  99,960 -  272,846  5,518,982 مبالغ مستحقة من بنوك 

  58,536,992  29,265,196  7,021,831  1,674,543  10,952,977  9,622,445 موجودات تمويل 

  16,661,163  8,748,168  5,822,767  690,000  290,210  1,110,018 استثمارات مالية 

استثمارات في شركة زميلة ومشاريع  
  83,535  83,535 - - - - مشتركة

  3,497  3,497 - - - - استثمارات عقارية 

  1,070,650  1,070,650 - - - - موجودات غير ملموسة 

  372,126  352,876  19,250 - - - موجودات ثابتة 

  309,317 - -  70,148  29,271  209,898 موجودات أخرى 

  86,296,621  41,758,722 12,963,808 2,434,691  11,545,304 17,594,096 إجمالي الموجودات  

 
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار  المطلوبات و

  
       المطلوبات 

  18,947,753 -  729,218 -  4,920,546  13,297,989 مبالغ مستحقة إلى بنوك  

  7,335,487 - - - -  7,335,487 للعمالء   جارية حسابات 

  1,963,291 143,547 - -  1,105,607  714,137 مطلوبات إخرى 

 28,246,531 143,547   729,218 -  6,026,153  21,347,613 إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار  
  46,546,052  7,460  3,738,404  7,603,086   5,867,255  29,329,847   المطلق

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  
  74,792,583  151,007  4,467,622  7,603,086   11,893,408  50,677,460    المطلق  حسابات االستثمار

 11,504,038 41,607,715  8,496,186  (5,168,395)  (348,104)  (33,083,364) فجوة االستحقاق 

 
 

 
 
 

 
  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 العائد األساسي والمخفف للسهم     32

 السهم بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى المساهمين على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل السنة:  على عائدالحتسب ي
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
  566,608  1,193,393 ربح السنة المنسوب إلى حاملي حقوق ملكية المجموعة  

 -  (32,963) لحاملي الصكوك المؤهلة لرأس المال االضافي ناقصا: الربح المنسوب 

  566,608  1,160,430 صافي ربح السنة المنسوب إلى حاملي حقوق ملكية المجموعة  

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

 1.09  2.23 )باللاير القطري(   العائد األساسي والمخفف للسهم 

 
 تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسهم كما يلي: 

 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 523,410  523,410 متوسط العدد المرجح لألسهم بداية السنة

 (3,835)  (3,835) أسهم خزينة 

 519,575  519,575 متوسط العدد المرجح لألسهم  

 

 النقد وما في حكمه  33

 بيان التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يتألف من األرصدة التالية بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشهر: لغرض 
 
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

لدى   المقيد  االحتياطي  حساب  )باستبعاد  المركزي  قطر  مصرف  لدى  واألرصدة  النقد 
 1,132,753  3,863,411 مصرف قطر المركزي(

 5,518,982  5,439,924 مبالغ مستحقة من بنوك  

 9,303,335  6,651,735   

 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 األطراف ذات العالقة  34

ارات  تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف اآلخر في اتخاذ القر
المالكين الهامين ومنشآت تمارس عليها المجموعة والمالكون نفوذا هاما ومساهمين وأعض  اء  المالية والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة. إن جميع المعامالت التي تتم مع أطراف ذات عالقة هي على أسس تعامالت السوق الحر. 
 

 ت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي: معامال
 
 2020 ديسمبر 31  2021ديسمبر  31 

 

 أخرى  مجلس اإلدارة  شركات تابعة

 
 شركات  
 أخرى  مجلس اإلدارة  تابعة 

 
 لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف

 
 اير قطري  ألف اير قطري  ألف اير قطري  ألف

        الموجودات: 

 - 4,854,194 -  - 5,464,360 - تمويل العمالء 

        

        المطلوبات: 

 3,377,413 1,247,641 630,966  3,742,212 1,333,655 567,466 ودائع عمالء 

بنود خارج الميزانية  
    العمومية:

 

   

 - 454,435 21,608  - 376,991 16,866 تسهيالت غير مستغلة 

        

 :البنود التالية بيان الدخل الموحد يتضمن

 

   

 

   

 - 177,674 -  - 189,393 - تمويل يراد إ

 115,671 11,044 15,406  43,381 29,190 10,951 تمويل  مصروف

 
 المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة 

 وأقربائهم المباشرين مع المجموعة خالل السنة: فيما يلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة 
 
 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
 13,015  8,946 تمويل كبار موظفي اإلدارة 

 
 كبار موظفي اإلدارة للسنة مما يلي:  مكافآتتتكون 

 2021  2020 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    
  62,652  65,664 األجل منافع موظفين قصيرة  

  4,920  6,114 منافع ما بعد التقاعد 

 71,778  67,572  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 أدوات إدارة المخاطر   35

 القيمة اإلسمية/ المتوقعة من حيث الستحقاق     

 قيمة عادلة سالبة  قيمة عادلة موجبة  2021ديسمبر  31في 
 قيمة 
 اسمية 

 3خالل 
 أشهر 

3-12 
 شهر 

1-5 
 سنة 

  5أكثر من 
 سنوات 

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

        : أدوات إدارة مخاطر
 - 2,481,427 - - 2,481,427 (12,340) 12,340 *عقود تبادل معدالت الربح

 - 783,299 53,582 28,481 865,362 (3,758) 3,758 خيارات 

 - 4,375,772 12,018,784 1,659,627 18,054,183 (7,332) 71,038 عملة أجنبية آجلة عقود صرف 

 - 7,640,498 12,072,366 1,688,108 21,400,972 (23,430) 87,136 اإلجمالي 

 
  (IBOR) البنوك  بين  الفائدة معدل *تخضع عقود تبادل معدالت الربح الي تحوالت 

        2020ديسمبر  31في 
        : أدوات إدارة مخاطر

 - 2,492,703 - - 2,492,703  (10,099) 10,099 عقود تبادل معدالت الربح

 - 706,304 388 - 706,692  (930) 930 خيارات 

 - 391,280 1,786,506  1,637,528 3,815,314  (80,064) 69,282 عقود صرف عملة أجنبية آجلة 

 - 3,590,287 1,786,894  1,637,528 7,014,709  (91,093) 80,311 اإلجمالي 

 
 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 الزكاة  36

 الزكاة بالنيابة عن مالكيها وفقا للنظام األساسي.  دفع. ال تقوم المجموعة بتحصيل أو  المالكينمباشر من قبل  بشكليتم تحمل الزكاة 
 
 

 هيئة الرقابة الشرعية  37

تتألف هيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من ثالثة من العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون على التزام المجموعة بالمبادئ  
فحص األدلة المتعلقة بالوثائق    ، أعمال هيئة الرقابة الشرعيةاإلسالمية العامة وعملها وفقا للفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشادية. تتضمن  

 من أجل التأكد من أن أنشطتها تتم مزاولتها وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  جراءات المعتمدة من قبل المجموعةواإل
 

   اإلدارة  قيدموجودات  38
اتفاق    وأحكام وفقا  لشروط    ، اإلدارة الصناديق الخاصة بعمالء المجموعة والتي تفترض مسؤوليات إدارة االستثمار   قيدتمثل الموجودات  

ح أو  االستثمار الموقع مع العمالء. تلك الصناديق التي تم استثمارها من المجموعة بالنيابة عن العمالء كوكيٍل أو وصّي، وبالتالي فإن أربا
المالية الموحدة ويتم دفعها مباشرة إلى العمالء بعد خصم ح  البيانات  صة  خسائر االستثمار في تلك الصناديق ال يتم اإلعتراف بها في 

ديسمبر    31مليار اير قطري )  3.9، إجمالي تلك الموجودات بلغت  2021ديسمبر    31كما في في    . المجموعة أو الرسوم المتفق عليها
مليون اير    ,889.01:  2020ديسمبر    31مليون  اير قطري )  780.3,2مبلغ  ومن هذه الموجوداتمليار اير قطري(.    3.1:    2020
   .االحتفاظ به بصفة وصيتم يقطري( 

  

 أرقام المقارنة  39

لم يكن إلعادة  بعض  تم إعادة تصنيف   أنه  الحالية. غير  السنة  التناسق مع أرقام  للمحافظة على  المقارنة متى كان ذلك ضروريا   ارقام 
 المقارنة. التصنيف هذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لسنة 

 

  19-كوفيد  جائحة تأثير 40

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

 .  جائحة هار السلبية المحتملة لهذ أنحاء العالم لمواجهة اآلث

إلى ذلك، تتركز عمليات المجموعة داخل اقتصادات قائمة نسبي ا على أسعار النفط. وكما في نهاية فترة إعداد   ،  البيانات المالية باإلضافة 
ة استمرارية األعمال  شهدت أسعار النفط تقلبات غير مسبوقة. تراقب المجموعة عن كثب آخر تطورات األوضاع، وقد قامت بتفعيل خط 

على عملياتها    ا وتخفيف تأثيره  19-كوفيدجائحة  وممارسات إدارة المخاطر األخرى بهدف إدارة أي تعطل محتمل لألنشطة نتيجة لتفشي  
 وأدائها المالي.  

ا ألثر انتشار جائحة كوفيد (،  FASمحاسبة المالية )في ضوء التوجيهات المتاحة من مصرف قطر المركزي ومعايير ال  19-أجرى البنك تقييم 
ديسمبر   31والتي أسفرت عن التغييرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم للسنة المالية المنتهية في  

2021 : 

 ( الخسائر الئتمانية المتوقعة  1)

 واألوزان المرجحة باالحتماالت:  أ( مدى معقولية المعلومات التطلعية

وتقلبات أسعار النفط من المجموعة تحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة    19-تتطلب حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد
مجموعة من الظروف  . تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء  على  2021ديسمبر    31لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  

االقتصادية المتوقعة كما في ذلك التاريخ، وفي ضوء التطور المتسارع في األوضاع، فقد أخذت المجموعة في االعتبار أعلى تأثير  
ية  لتقلبات عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد مدى خطورة واحتمالية وقوع السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمان

بناء السيناريو واألوزان المرجحة ذات الصلة المخصصة لتلك   المتوقعة. وقد تم تطبيق هذه التقلبات من خالل التعديل في طرق 
   السيناريوهات.

  عدم  إلى احتمالية(  TTC PDs)  خالل الدورة  االنتظام  عدم  اتاحتمالي  لتحويل  العامل  أحادي  ميرتون  كسيسفا   نموذج  استخدام  تم
  ذات   التطلعية  الكلي  االقتصاد  متغيرات   لدمج  الكلي  االقتصاد  مؤشر  النموذج  هذا  يستخدم.  (PiT PD)  معينة   زمنية  نقطةفي    انتظام
.  يةئتمانااللبنك  ا  محفظة ب  نتظاماال  عدم   لحاالت   معينة   زمنية  نقطة  في محتملة    ات توقع  تمثل   النموذج  مخرجات.  المختلفة  بالمحافظ  الصلة

للتغير)  اإلجمالي  المحلي  الناتج  اعتبار  تم  ، 2021  ديسمبر  31  وكما في المئوية  المئوية  )   السلع  صادرات  وحجم  (٪النسبة  النسبة 
 ( المحلي الناتج إجمالي من ٪ مئوية كنسبة) العام الحكومي اإلنفاق  وإجمالي (٪للتغير
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 تتمة   – 19-كوفيد  جائحة تأثير 40

 
 تتمة  –( الخسائر الئتمانية المتوقعة  1)

 تتمة:  –أ( مدى معقولية المعلومات التطلعية واألوزان المرجحة باالحتماالت  

النسبة المئوية  )  التضخم   استخدام   تم  ، االفراد   العمالء  لمحفظة  بالنسبة.  الشركات  لمحفظة  الصلة   ذات   الكلي  االقتصاد   متغيرات  بمثابة 
  آفاق)  الدولي   النقد   صندوق   من  قطر لدولة    المتغيرات  هذه   على   الحصول  تم.  (٪النسبة المئوية للتغير)  المحلي   الناتج   وإجمالي   (٪للتغير

  ؛التوالي  على  2023  و  2022  يلعام  2.63  و  3.96  يبلغ  (٪النسبة المئوية للتغير)  اإلجمالي  المحلي  الناتج(  1(:  العالمي  االقتصاد
  اإلنفاق   إجمالي(  3  التوالي؛   على  2023  و   2022  يلعام  1.79  و  1.51يبلغ    (٪النسبة المئوية للتغير)  السلع  صادرات  حجم(  2

(  4  التوالي؛   على  2023  و  2022  يلعام  28.25  و  30.76يبلغ  (  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  ٪  مئوية  كنسبة)  العام  الحكومي
  الكلية  االقتصادية  المتغيرات  هذه  دمج  تم .  التوالي  على  2023  و  2022  يلعام  2.39  و  3.18يبلغ  (  ٪للتغير  المئوية  النسبة)  التضخم
  مقدار   أنها   على  المتوقعة االئتمانية  الخسائر   احتساب   تم .  موحد  كلي   اقتصاد  مؤشر  إلنشاء(  الرئيسي  المكون  تحليل )   إحصائي ا  المتعددة 
  و  25 و٪ 65  بنسبة  التحسن وسيناريو  الشديد،  التعثر  وسيناريو  األساسية،   الحالة  سيناريو: وهي سيناريوهات  لثالث   المرجح الوزن
  غير  الظروف   استمرار  حال   في   سلبية   سيناريوهات   أي  تقييم   إعادة  سيتم  األوضاع،  في   المتسارع  التطور ظل  في .  التوالي  على٪  10

ا  المجموعة  أولت  فقد  أعاله،   الموضحة  االفتراضات   إلى   باإلضافة .  المواتية ا   اهتمام   19-كوفيد  بجائحة  الصلة   ذات   للتأثيرات   خاص 
  للتعرض   القيمة  انخفاض  مؤشرات  وتقييم(  SICR)  االئتمان  مخاطر  في  الكبيرة  الزيادة  تحديد  عند  والكمية  النوعية  العوامل  على

 . تأثرها المحتمل بالقطاعات

 
 (: SICRب( تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان )

قد يشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر  2020خالل عام   المتضررة، بما  القطاعات  المجموعة بتأخير السداد لبعض  ، قامت 
(. ومع ذلك، تعتقد المجموعة أن تمديد إعفاءات السداد هذه ال تشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بما  SICRاالئتمان )

يستدعي إعادة تعيين المراحل ألغراض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث أن هذه االعفاءات يتم تقديمها لمساعدة المقترضين  
كوف جائحة  تفشي  تداعيات  تخطي  تمّكن    19-يدعلى  كافية  معلومات  الحالي  الوقت  في  تتوفر  ال  بانتظام.  الدفع  استئناف  ثم  ومن 

 والتغير في مخاطر االئتمان لباقي فترة التسهيل.   للمقترضين  األجلقصيرة  المجموعة من التفريق بشكل فردي بين معوقات السيولة 

حتمالية تأخر السداد، مع األخذ في االعتبار السبب األساسي  تستمر المجموعة في تقييم المقترضين بحسب المؤشرات األخرى ال
 أو طويلة المدى.    19-وراء أية صعوبات مالية واحتمال ما إذا كانت هذه الصعوبات مؤقتة نتيجة لجائحة كوفيد

 

 ( تقديرات وأحكام التقييم2)

المالية وغير   للموجودات  المسجلة  المبالغ  تحديد  الحالية على  للتقلبات االقتصادية  المحتملة  التداعيات  المجموعة أيضا  بدراسة  قامت 
ية  المالية للمجموعة والتي تعبّر عن أفضل تقييم لإلدارة بناء  على المعلومات المتاحة أو الملحوظة. وبرغم ذلك، ال تزال التقلبات السوق 

  وتبقى المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق.   قائمة

 
 ( المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة  3)

، قامت المجموعة بتأخير السداد لبعض القطاعات المتضررة، تم تقييم األثر  19-في ظل الظروف االقتصادية نتيجة لتفشي جائحة كوفيد
التسهيالت   لتمديد  كوفيدالمحاسبي  لتفشي  نتيجة  لمرة واحدة  والمراجعة    19-االئتمانية  المحاسبة  لمتطلبات هيئة  وفقا  معالجته  وتمت 
 ".  19-"اآلثار المحاسبية لجائحة كوفيد 1/2020( رقم AAB( في بيان مجلس المحاسبة )AAOIFIللمؤسسات المالية اإلسالمية )

 
 يبو( ذات العائد الصفري  ( المعالجة المحاسبية لتسهيالت إعادة الشراء )الر4)

أصدر مصرف قطر المركزي توجيهات للبنوك بالسماح بتقديم تمويالت جديدة للقطاعات المتضررة بأسعار مخفضة ومدعومة من قبل 
مصرف قطر المركزي بتسهيالت إلعادة الشراء )ريبو( ذات عائد صفري باإلضافة إلى ضمانات من حكومة دولة قطر للبنوك المحلية  

المتضررة.  لدعم ا في االعتبار  لقطاعات  تؤخذ  الشراء  ةالعائد  المنفعةلم  إعادة  تكن    صفريال  عائدال  ذات  من تسهيالت  لم  أنها  حيث 
 . 2021ديسمبر   31في جوهرية للسنة المنتهية  



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
   البيانات المالية الموحدةمعلومات تكميلية حول 

  2021ديسمبر 31في  كما
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  الشركة األم 
 

 وبيان الدخل للشركة األم معروضان أدناه: بيان المركز المالي  
 

 األم  للبنكبيان المركز المالي  أ(  
 

 2020  2021 ديسمبر  31كما في 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 
    الموجودات 

  3,367,031  7,245,655 نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي

  5,881,220  5,546,523 مبالغ مستحقة من بنوك 

  57,400,245  74,157,067 موجودات تمويل 

  16,456,075  20,544,010 استثمارات مالية 

  2,376,986  2,369,322 استثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة  

 131,990  - 

  743,599  665,131 موجودات غير ملموسة 
  311,523  216,796 موجودات ثابتة 

  291,668  412,002 موجودات أخرى 

  86,828,347  111,288,496 إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

  18,947,753  16,755,141 مبالغ مستحقة إلى بنوك    

  7,336,080  6,203,805 للعمالء   جاريةحسابات 

  1,899,186  2,476,202 مطلوبات أخرى 

  28,183,019  25,435,148 إجمالي المطلوبات 

    

 71,789,888 المطلق حقوق أصحاب حسابات الستثمار 

  

47,175,893 

    

      الملكية حقوق 

  5,234,100  5,234,100 رأس المال 

  4,270,626  4,449,812 احتياطي قانوني 

  (26,550)  (26,550) أسهم خزينة 

  1,235,629  1,338,716 احتياطي مخاطر 

  (30,630)  (8,937) احتياطي القيمة العادلة 

 786,260  1,255,569 أرباح مدورة 

 11,469,435  12,242,710 إجمالي حقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية البنك

 -  1,820,750 إضافي   مال كرأس مؤهلة صكوك

 11,469,435  14,063,460   الملكيةإجمالي حقوق 

 86,828,347  111,288,496  الملكيةوحقوق المطلق   الستثمار إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

 



    .( ق .خ . م.ش ) دخان بنك
   البيانات المالية الموحدةمعلومات تكميلية حول 

  2021ديسمبر 31في  كما
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 األم  للبنكبيان الدخل  ب(
 

    
 2020  2021 ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 اير قطري   ألف  لاير قطري ألف 

    

 2,650,516  2,811,456 صافي إيراد أنشطة التمويل 

 676,128  672,961 صافي إيراد أنشطة االستثمار 

 3,326,644  3,484,417 صافي ايرادات أنشطة التمويل والستثمار  اجمالي 

    

 244,125  232,495 إيرادات رسوم وعموالت 

 (65,838)  (86,546) مصروفات رسوم وعموالت 

 178,287  145,949 صافي إيرادات رسوم وعمولت 

    

 143,401  169,548 صافي ربح صرف عمالت اجنبية 

 255,660  191,745 ايرادات من شركات تابعة 

 -  98,276 إيرادات أخرى 

 3,903,992  4,089,935 إجمالي اإليرادات 

    

 (371,723)  (381,087) تكاليف الموظفين 

 (101,264)  (125,422) استهالك  

 ( 194,946)  (190,661) مصروفات أخرى

 (190,603)  (77,105) تكلفة تمويل 

 ( 858,536)  (774,275) إجمالي المصروفات 

    

 (25)  85 بنوك  من مستحقة مبالغقيمة ( في خسارة )/ انخفاض رد  صافي
 (885,313)  (890,025) التمويل  موجوداتقيمة في   نخفاضخسارة اال صافى
 (4,926)  58 استثمارات مالية في قيمة (  خسارة )/ انخفاض رد  صافي
 -  (10,160) ثابتة  موجوداتقيمة في   نخفاضخسارة اال صافى
 (12,400)  (7,664) استثمارات شركات زميلة في قيمة  نخفاضخسارة اال صافى
 14,943  18,523 قيمة التعرض لبنود خارج الميزانية العمومية الخاضعة لمخاطر االئتمان رد صافي

 2.157.735  2,426,477   المطلق قبل العائد على أصحاب حسابات الستثمار سنةال ربح 

 (890,714)  (1,134,558)   المطلق صافي العائد على أصحاب حسابات الستثمار

 1.267.021  1,291,919 قبل الضرائب للسنةصافي الربح  

 ( 1.320)  (1,750) مصروف الضريبة  

 1,265,701  1,290,169 للسنة   الربح  صافي

 

 



 

 

  

 

 

   ق.خ.ش.م. دخان بنك 

   المختصرة الموحدة  المرحلية  المالية البيانات

 في   أشهر المنتهية  الستةلفترة 

 2022 يونيو  30

 )مراجعة( 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . ق .خ . م.ش  دخان بنك

   المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية 
 2022 يونيو   30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 المحتويات 

 الصفحة    

 1 المراجعة لمدقق الحسابات المستقلتقرير 

 2 المرحلي الموحد بيان المركز المالي

 3 المرحلي الموحد بيان الدخل  

 5-4 المرحلي الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 6 المرحلي الموحد بيان التدفقات النقدية

 7 المرحلي الموحد ثمارات المقيدة ستإلبيان التغيرات في حسابات ا

 30-8   المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 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

 

Nathaniel Brines
Stamp
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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( (
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  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 



 

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



 

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

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما
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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

 



 

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

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما

 

 10 
 

 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 
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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

 

 
 
 

  



 

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

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما

 

 13 
 

 

 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.
 
 
 

  



 

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

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما
 

 

19 
 

 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما
 

 

27 
 

 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  ." 
 
 
 

 



 

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

  2022 يونيو 30المنتهية في  اشهر الستة ولفترةفي  كما
 

 

30 
 

 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
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يقدم الملخص الضريبي التالي لمحة عامة على النظام الضريبي الحالي في دولة قطر، والغرض من هذا الملخص هو تقديم شرح نظرة عامة لهذا 
النظام في سياق اتخاذ أي قرار يتعلق بشراء األسهم في البنك أو حيازتها أو التصرف فيها.

إن هذا الملخص الضريبي ال يعرض النظام الضريبي المعمول به في أي بلد آخر أو ظروف بعينها تنطبق على المستثمرين األفراد، كما أن 
هذا الملخص ال يشكل مشورة ضريبية، حيث ينصح المستثمرون بالحصول على مشورة فنية من المستشار الضريبي التابع لهم بخصوص 

أوضاعهم الشخصية.

التشريع الضريبي16.1

تستند المالحظات المتعلقة بالبنك إلى التشريع الضريبي.

ضريبة الدخل الخاصة بالشركات16.2

تبلغ قيمة ضريبة الدخل الخاصة بالشركات المفروضة بموجب التشريع الضريبي 10 بالمائة.

ومع ذلك، وبصفته شركة مدرجة، فإن البنك سيكون معفى من الضرائب بموجب أحكام التشريع الضريبي. وبصفته شركة مدرجة أيضًا، فإنه 
سيتعّين على البنك – رغم ذلك- المساهمة بنسبة 2.5 بالمائة من صافي أرباحه الدفترية لدعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية 

للحكومة )ويشار إلى هذه المساهمة بعبارة "الرسوم الرياضية واالجتماعية"(. يتم سداد الرسوم الرياضية واالجتماعية من األرباح المدورة، وهذا 
بدوره سيقلل مستوى األرباح التي ستوزع على المساهمين.

قبل تحّول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، خضعت حصة الربح في البنك والتي ال تخص المساهمين القطريين المباشرين في البنك 
لضريبة قدرها 10 بالمائة. 

توزيعات األرباح16.3

ال تفرض دولة قطر ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح، وبالتالي فإن األرباح التي يوزعها البنك لن تخضع لضريبة االستقطاع المذكورة. كما أن 
توزيعات األرباح التي تدفع من واقع األرباح التي حققها البنك ويقبضها مساهم مقيم في قطر خاضع للضريبة )بغض النظر عن الجنسية( معفاة 

من الضرائب بموجب التشريع الضريبي القطري.

المكاسب الرأسمالية16.4

إن المكاسب الرأسمالية التي يحققها مساهم مقيم في قطر ستكون معفاة من الضرائب بموجب التشريع الضريبي لدولة قطر، في حالة 
استيفائه ألي من الشروط التالية:

 1(    إذا كان المساهم شخصا ً طبيعيا )بغض النظر عن جنسيته( والذي ال يمتلك هذه األسهم كجزء من نشاط تجاري خاضع للضرائب.

 2(    إذا كان المساهم مواطنا ً قطريًا أو من أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وهو مقيم خاضع للضريبة في قطر.

  3(    إذا كان المساهم شركة مقيمة خاضعة للضريبة في قطر ومملوكة بالكامل لمواطن/مواطنين قطريين أو مواطني دول مجلس 
               التعاون الخليجي وجميعهم مقيمين خاضعين للضرائب في دولة قطر

ضريبة القيمة المضافة16.5

قامت دولة قطر بالتوقيع على االتفاقية اإلطارية لضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك فإن دولة قطر 
لم تفرض بعد ضريبة القيمة المضافة أو تصدر تشريعًا ينظمها في دولة قطر. بناء على ذلك، فإنه ليس من الممكن في الوقت الراهن تقييم 

الطريقة التي ستطبق بها ضريبة القيمة المضافة على البنك )سواء قبل تحوله من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة أو 
بعدها(.

الضرائب  .16
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يتم تحديد نسبة كل مساهم من أرباح البنك استناداً إلى نسبة مساهمته في رأس مال البنك.

وبموجب القانون القطري، فإن توزيع أرباح أية سنة مالية ألية شركة مساهمة عامة قطرية، وقيمتها وتاريخ توزيعها سوف يحدد بموجب قرار 
يصدره المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية حيث يقوم المساهمون بالتصويت العتماد االقتراح الذي قدمه مجلس اإلدارة بشأن 

توزيع األرباح.

يتم توزيع األرباح فقط من األرباح القابلة للتوزيع في البنك، والتي يتم احتسابها على أساس البيانات المالية السنوية للبنك المعدة وفقا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية والمنشورة في التقرير السنوي. عند تحديد القيمة المتاحة للتوزيع، يجب تسوية صافي األرباح عن السنة المالية مع الربح/

الخسارة المرحلة من السنوات المالية السابقة والتحويل الى االحتياطات القانونية وفق أحكام قانون الشركات التجارية القطري.

يتم دفع جميع توزيعات األرباح في البنك بالريال القطري. 

ال يجوز أن تتجاوز توزيعات األرباح القيمة التي أوصى بها مجلس اإلدارة. كما أن مجلس اإلدارة ليس ملزما بتقديم توصية بشأن قيمة توزيعات 
األرباح. األسهم التي سوف يمتلكها المستثمرون من خالل الطرح سوف تكون مؤهلة لتوزيعات األرباح وفقا للمستندات التأسيسية للشركة، 

والسياسات والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة وموافقات الجمعية العمومية والموافقات الرقابية.

وافقت الجمعية العمومية على توزيع األرباح النقدية بقيمة 727.4 مليون ريال قطري )1.40 ريال قطري للسهم الواحد للسنة 2021( وتوزيعات 
نقدية بقيمة 520 مليون ريال قطري )1.00 ريال قطري للسهم الواحد للسنة 2020(. 

سياسة توزيع األرباح  .17
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إقرارات مجلس اإلدارة18.1

ُيقر المجلس بموجبه ما يلي:

) أ(     ال يشكل اإلصدار مخالفة للقوانين واألنظمة المعمول بها في دولة قطر.

) ب(   ال يشكل اإلصدار مخالفة ألية عقود أو اتفاقيات مبرمة من قبل البنك.

) ج(    تم اإلفصاح عن كافة المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالبنك في النشرة. 

 ) د(     باستثناء ما ورد في هذه النشرة، ال يخضع البنك وشركات المجموعة ألية مطالبات أو منازعات قضائية أو أي نوع آخر من اإلجراءات 
                  القانونية التي قد يكون لها تأثير مادي، سواء منفردة أو مجتمعة، على أعمال البنك أو شركات المجموعة أو مركزهم المالي.

ملخص كافة العقود الجوهرية18.2

إن العقود الجوهرية للبنك تكون عادة قائمة على أساس تجاري وفي سياق األعمال العادية للبنك )لترتيبات التمويل(. وباإلضافة إلى ذلك، أبرم 
البنك العقود الجوهرية التالية:

اتفاقيات اإليجار:) أ(

أبرم البنك عدًدا من عقود اإليجار، حيث تستخدم العقارات المؤجرة للبنك بشكل رئيسي كفروع للبنك للقيام بعملياته المصرفية.

تقع العقارات المؤجرة في المناطق التالية في قطر: الجونا مول، سيتي سنتر مول، فستيفال سيتي مول، الوكرة رقم العقار 90180153، برج 
الخطوط الجوية القطرية 2، عقار أم غويلينا رقم 120873، عقار بن محمود رقم 90، عقار السلطة الجديد رقم 321، وعقار الريان الجديد رقم 21848.

كما هو شائع بالنسبة لهذا النوع من عقود اإليجار، فهي تتضمن التزامات عرفية على البنك بهدف:

)1(    إعادة المباني المؤجرة إلى حالتها األصلية عند انتهاء أو إنهاء عقد اإليجار على نفقته الخاصة.

)2(    االمتثال لكافة الشروط واألحكام بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.

)3(    دفع اإليجار في الوقت المناسب إلى جانب المدفوعات األخرى.

االستحواذ على العقارات:) ب(

استحوذ البنك على عدد من العقارات التجارية والسكنية المستخدمة لعمليات البنك أو الستثماراته، وتشمل ما يلي:

 )1(     منطقة مارينا، مدينة لوسيل، المنطقة رقم 69، رقم العقار مارينا-كوم 02. ُتقدر قيمة هذا العقار بحوالي 145,050,497 ريال قطري. 
               العقار هو عبارة عن أرض شاغرة وقد حاز على موافقة إلقامة اإلنشاءات واستخدامه كبرج تجاري أو سكني.

 )2(    منطقة مارينا، مدينة لوسيل، المنطقة رقم 69، رقم العقار مارينا-ميكس 009 ج. تقدر قيمة هذا العقار بحوالي 122,708,954 ريال 
               قطري. يجري تطوير العقار ليكون المقر المستقبلي المحتمل للبنك.

ملخص كافة العقود الجوهرية مع األطراف ذات العالقة ) ج(

كجزء من عملياتها التجارية، تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة. 

يضع البنك قواعد وإرشادات داخلية صارمة عند التعامل مع األطراف ذات العالقة ويمنع بشدة أي معاملة تفضيلية لألطراف ذات العالقة. وتشمل 
هذه القواعد واالرشادات متطلبات الضمان ألي تمويل أو سلفة إلى طرف ذي عالقة واستبعاد العضو الممول في مجلس اإلدارة من اتخاذ القرار 

فيما يتعلق بمنح التمويل أو عدم منحه. 

يطبق البنك تعريف األطراف ذات العالقة وفًقا للقوانين المعمول بها.

أبرم البنك اتفاقية إيجار مع شركة المرقاب العقارية ذات الصلة برئيس مجلس إدارة البنك. ووفًقا لقانون الشركات التجارية، يلتزم رئيس 
مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس وكبار المدراء التنفيذيين باإلعالن عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعامالت التي يبرمها البنك. 

وألغراض البيانات المالية، تم تحديد الطرف ذي العالقة بما يتماشى مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وعلى هذا النحو، فإن الطرف المعني هو شخص قادر على السيطرة على الطرف اآلخر 

أو ممارسة تأثير كبير عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. وتشمل األطراف ذات الصلة المالكين، والكيانات الهامة التي تمارس عليها 
المجموعة والمالكون نفوذاً كبيراً، فضاًل عن أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة، وأفراد العائلة المقربين، والكيانات 

التي يملكونها أو يسيطرون عليها، والشركات الزميلة، والشركات التابعة.

تم اإلفصاح عن المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة وفًقا لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في اإليضاح رقم 34 
حول البيانات المالية لعام 2021.

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين) د(

يرجى االطالع على اإليضاح رقم 34 من البيانات المالية لعام 2021.
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الملكية الفكرية18.3

تمتلك المجموعة عدد من حقوق الملكية الفكرية المسجلة وغير المسجلة بما في ذلك العالمات التجارية.

لدى المجموعة عالمات تجارية مسجلة ألسماء " بنك دخان" و"بنك بروة"، إلى جانب الشعارات واألجهزة أو العالمات األخرى ذات الصلة، باللغتين 
العربية واإلنجليزية و/أو لغات أخرى، ضمن الفئات 16، و35، و36، و37، و40 و41 و/أو 42. العالمات التجارية مسجلة في قطر، والبحرين، والكويت، 

وُعمان، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، واألردن، وتركيا، وسوريا، وكرواتيا، واالتحاد األوروبي، مع مراعاة أي سجالت منتهية 
الصالحية. لدى المجموعة بعض العالمات التجارية المسجلة فيما يتعلق بشركات المجموعة ألسماء وشعارات "األولى للتمويل" و"األولى لإلجارة" 

و"المستثمر األول" باللغتين العربية واإلنجليزية، ضمن الفئة 36 في قطر، والتي انتهت صالحية إحداها.

وعلى الرغم من االستناد إلى المعلومات المقدمة، ال يبدو أن البنك قد سجل عالماته التجارية ضمن الفئة 9 )التي تغطي سلًعا مثل أجهزة الصرف 
اآللية، وأجهزة معالجة معامالت البطاقات، واعتماد السداد، وأجهزة التحقق من البيانات الموجودة على البطاقات المشفرة مغناطيسًيا، وبرنامج 
اتصاالت الحاسوب للسماح للعمالء بالوصول إلى معلومات الحسابات المصرفية ومعامالت األعمال المصرفية(. يخضع البنك لمراجعات دورية 

لمحفظة الملكية الفكرية الخاصة به.

المنازعات القضائية18.4

في سياق أعمالها العادية، تخضع المجموعة، أو قد تخضع من وقت ألخر، إلجراءات قضائية حكومية، وقانونية، وتحكيمية. أقام البنك مجموعة 
من الدعاوى القضائية لتحصيل ديون غير مسددة، ويصعب في مثل هذه القضايا التنبؤ بقيمة المبالغ التي سيتم استردادها. لم يتم تقديم أي 

مخصصات مادية حتى تاريخ هذه النشرة فيما يتعلق بأية دعاوى قضائية مقامة على المجموعة. ومن الناحية اإلجرائية، ُتجري إدارة الشؤون 
القانونية مراجعة سنوية للتأكد مما إذا كان توفير المخصصات مطلوًبا للدعاوى القضائية، وفي حال اقتضى األمر ذلك، يتم إبالغ قسم الشؤون 

المالية بالمبلغ المقرر لتحديد المخصصات الالزمة.
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إنه في يوم اإلثنين بتاريخ 5/9/2022، أصدر فضيلة الشيخ د. وليد بن هادي, وفضيلة الشيخ د. عصام العنزي, وفضيلة الشيخ د. أسامة الدريعي 
فتوى بجواز شراء اسهم بنك دخان )ش.م.خ.ق.( كما هو مبين في نص الفتوى المار إليها أدناه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى بجواز شراء أسهم بنك دخان )ش.م.خ.ق.(

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

بناء على التزام بنك دخان بأحكام الشريعة اإلسالمية، من خالل عقده التأسيسي ونظامه األساسي، وتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية له، فإنه 
يجوز شراء أسهم بنك دخان )ش.م.خ.ق.( والله الموفق".

-:Signatureفضيلة الشيخ د. وليد بن هادي

-:Signatureفضيلة الشيخ د. عصام العنزي

-:Signatureفضيلة الشيخ د. أسامة الدريعي
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يصدر المجلس اإلقرارات التالية:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال البنك أو أي من الشركات التابعة له )إن وجدت( من شأنه أن يكون له أو كان له تأثير جوهري ) أ(
على المركز المالي في آخر 12 شهًرا؛

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في المركز المالي والتجاري للبنك أو أي من شركاته التابعة )إن وجدت( في السنتين ) ب(
الماليتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب اإلدراج، باإلضافة إلى الفترة التي يغطيها تقرير المدقق المستقل حتى تاريخ 

الموافقة على هذه النشرة؛ و 

بخالف ما ورد في القسم 8 )"مناقشة اإلدارة وتحليلها" ضمن القسم الفرعي بعنوان "معامالت األطراف ذات الصلة"( من هذه ) ج(
النشرة، ال يملك أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أقاربهم أي مصلحة من أي نوع في البنك أو في أي من الشركات التابعة له )إن 

وجدت(.

اإلقرارات  .20
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تأسست بورصة قطر رسميًا تحت اسم سوق الدوحة لألوراق المالية في عام 1995، وبدأت عملها في العام 1997.

وفي يونيو 2009، وقعت قطر القابضة )ذراع االستثمار االستراتيجي لجهاز قطر لالستثمار( مع بورصة نيويورك يورونكست اتفاقيات لتشكيل 
شراكة استراتيجية لتأسيس بورصة على طراز أسواق المال العالمية المتطورة. وفي أكتوبر 2013، خرجت بورصة نيويورك يورونكست من بورصة 

قطر مع استحواذ قطر القابضة على كامل رأس المال في بورصة قطر.

الهدف األساسي لبورصة قطر هو دعم االقتصاد القطري من خالل توفير قاعدة لالستثمار المالي أمام الشركات القطرية وكذلك منح المستثمرين 
منصة يمكنهم خاللها تداول مختلف المنتجات المالية بطريقة شفافة وفعالة. كما توفر بورصة قطر للجمهور فرصة لالطالع على معلومات 
السوق وضمان اإلفصاح السليم عنها. عالوة على ذلـك، تم رفع تصنيف السوق القطرية من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنديكس، من” سوق 

مبتدئة “إلى مرتبة” سوق ناشئة“، ويعكس ذلـك حجم التقدير الذي تحظى به الخطوات اإليجابية التي اتخذتها بورصة قطر على امتداد السنوات 
السابقة الستيفاء متطلبات تطوير البنية األساسية للسوق وتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة، وكان كل ذلـك محل ترحيب من قبل 

المؤسسات المالية واالستثمارية العالمية.

بورصة قطر  .21
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هيئة قطر لألسواق المالية هي الهيئة التي تنظم أسواق رأس المال في دولة قطر. وتم تأسيسها بوصفها هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة بموجب 
أحكام القانون رقم )33( لعام 2005 الذي حل محله القانون رقم )8( من العام 2012.  وتكمن مهمتها األساسية في فرض إطار تنظيمي قوي على 

أسواق األوراق المالية، باإلضافة إلى مراقبة األسواق واإلشراف عليها على نحو يتسم بالمسؤولية والفعالية. 

وبموجب الصالحيات الممنوحة للهيئة، تكون هي المسؤولة عن ترخيص األنشطة المتعلقة بقطاع األوراق المالية وغيرها من األنشطة ذات 
الصلة. كما تراقب الهيئة وتشرف على إصدار األوراق المالية وترخيص عمليات اإلدراج في بورصة قطر. كما تتولى الهيئة مسؤولية ضمان نزاهة 

السوق وشفافيته عبر تطبيق القواعد واألنظمة على المشاركين في السوق، وممارسة أعمال الرقابة واإلشراف الالزمة.

هيئة قطر لألسواق المالية  .22
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تم تأسيس شركة قطر لإليداع المركزي األوراق المالية بصفتها شركة مساهمة قطرية خاصة في عام 2014، وهي مملوكة من قبل كل من 
مصرف قطر المركزي وبورصة قطر. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص الالزمة من الجهات الرسمية في دولة قطر بما في ذلك هيئة 

قطر لألسواق المالية. 

وتشمل مهام الشركة حفظ وإدارة وامتالك ومقاصة وتسوية األوراق المالية وغيرها من األدوات المالية. كما أنها تقدم الخدمات المالية ذات الصلة، 
والتي تشمل تسجيل وقبول السندات الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها. إضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خدمات إضافية تتضمن تطبيق 
نظام التسليم مقابل الدفع )DVP(، والتسوية الخاصة بتطبيق نظام إقراض واقتراض األوراق المالية، وإدارة ومتابعة نسب تملك حملة األسهم 

غير القطريين وتسجيل وترخيص صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة والمشاركة في عمليات الطرح العام األولي. 

وتم كذلك ربط أنظمة بورصة قطر مع أنظمة شركة قطر لإليداع المركزي األوراق المالية إلجراء عمليات نقل الملكية بين البائعين والمشترين 
ألسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. كما تتم لديها جميع عمليات نقل الملكية التي تتم خارج القاعة، سواء من خالل المواريث أو بموجب أمر 

قضائي، عالوة على ذلـك، فإن شركة قطر لإليداع المركزي األوراق المالية مسؤولة أيضـًا عن إجراء عمليات الرهن وفك الرهن على األسهم وغير 
ذلك من العمليات.

شركة قطر لإليداع المركزي  .23
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يختلف القانون القطري المتعلق بإنفاذ األحكام األجنبية عن ذلك المعمول به في واليات قضائية أخرى والذي قد يكون المستثمرون على دراية به. 
وبشكل عام، وفقًا للقانون القطري، تنفذ المحاكم القطرية حكًما أجنبًيا وفقًا للشروط المحددة فيما يخص إنفاذ األحكام القطرية في والية قضائية 

أجنبية، في حال كان )أ( الحكم األجنبي حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، و)ب( تم إبالغ الطرف الذي يتم تنفيذ الحكم األجنبي ضده وتمثيله 
بالشكل الصحيح في الدعاوى القضائية في المحكمة األجنبية، و)ج( ال ينتهك الحكم األجنبي السياسة العامة أو األخالق المتعارف عليها في دولة 

قطر، و)د( لم تكن المسألة المعنية قضية محسومة في قطر، و)هـ( لم يكن الفصل في القضية مقتصراً فقط على االختصاص القضائي الحصري 
للمحاكم القطرية.

أبرمت قطر معاهدة تحكم التطبيق المتبادل لألحكام األجنبية مع الدول األعضاء األخرى في مجلس التعاون الخليجي. فاألحكام الصادرة في 
محاكم دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي تكون قابلة للتنفيذ في محاكم أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط استيفاء 

شروط التنفيذ في المعاهدة.

ال تتمتع الدولة وال أي كيان مملوك للدولة بالحصانة من إقامة دعاوى ضدها أمام المحكمة المدنية في قطر فيما يتعلق بأنشطتها التجارية. ومع 
ذلك، وفًقا لقانون أمالك الدولة، تتمتع الدولة بالحصانة ضد أوامر المصادرة والتنفيذ من قبل المحكمة المدنية، ما لم تتنازل عنها فيما يتعلق 
بأموالها العامة أو الخاصة المستثمرة في نشاطات مالية أو تجارية أو صناعية أو المودعة لدى البنوك. وال يتمتع البنك بهذه الحصانة بموجب 

قانون أمالك الدولة فيما يتعلق بأصوله.

ال تتبنى المحاكم القطرية مبدأ اإللزام السابق وال يتم دائمًا نشر تقارير القرارات الصادرة عن المحاكم القطرية. ونتيجة لذلك، فإن أي خبرة ومعرفة 
بأحكام سابقة للمحاكم القطرية قد ال تشّكل أساسًا يمكن التعويل عليه للتنبؤ بالقرارات التي قد تتخذها المحاكم القطرية في المستقبل. وال تزال 

نتيجة أي نزاعات قانونية غير مؤكدة، فقد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للبنك وأدائه وتوقعاته.

إنفاذ األحكام والبالغات القضائية في قطر  .24
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فيما يلي ترجمة للنص الوارد في النشرة المصاغة باللغة العربية:

نؤكد ونقر بموجبه، حسب علمنا واعتقادنا، أن عملية إدراج األسهم من قبل المساهمين تتم وفًقا لقانون الشركات التجارية ولوائح هيئة قطر 
لألسواق المالية وبورصة قطر والمستندات التأسيسية. كما نؤكد أنه، على حد علمنا واعتقادنا، فإن جميع اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد تتوافق 

مع القوانين واللوائح المعمول بها.

اعتماد المستشارين القانونيين  .25

كي أند إل جيتس إل إل بي  
الدوحة، قطر

1 فبراير 2023 
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مكتب شرق للمحاماة  
الدوحة، قطر

1 فبراير 2023 
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