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 ماركلانيمهاسملاةداسلاىلإلقتسملاتاباسحلابقارمريرقت
).ق.ع.م.ش(ناخدكنب

ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلوحريرقت
يأرلا
   يتلاو  )"ةعومجملا"  ـب  ًاعيمج مهيلإ راشی( ةعباتلا  هتاكرشو  )"كنبلا"(  ).ق.ع.م.ش(  ناخد  كنبل  ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  انققد  دقل
نيمهاسملا قوقحيفتاريغتلانايب و ،دحوملالخدلانايبو ،٢٠٢٢ربمسید٣١يفامكدحوملايلاملا زكرملا نايب نمضتت
  ،خیراتلا كلذ  يف  ةيهتنملا  ةنسلل دحوملا  ةديقملاتارامثتسالا   تاباسح  يف   تاريغتلا  نايبو  ،دحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا  نايبو  ،دحوملا
  .ةماهلا ةيبساحملا تاسايسللصخلم نمضتت ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا لوح تاحاضیإو

امك ةعومجملل  دحوملا  يلاملا  زكرملا  ،ةیداملا  يحاونلا   ةفاك  نم   ،ةلادعب  رـهت ةقفرملا ةدحوملا ةـيلاملا تاـنايبلا نأ اـنیأر يف
ةبساحملا  ريیاعمل  ًاقفو خیراتلا  كلذ يف  ةيهتنملا  ةنسلل  ةدحوملا  ةیدقنلا  اهتاقفدتو  دحوملا يلاملا اهئادأو  ٢٠٢٢  ربمسید  ٣١  يف
  فرصم لبق نم ةلدعملا  )"AAOIFI"(  ةيمالسإلا  ةيلاملا  تاسسملل  ةعجارملاو  ةبساحملا  ةئيه   نع  ةرداصلا  )"FASs"(  ةيلاملا
. يزكرملا رق

 يأرلاساسأ
 كلت بجومب  انتايلوسمل  نايب  ریرقتلا   اذه  يف ًاقحال دریو  .)"ISAs"(  قيقدتلل  ةيلودلا  ريیاعملل   اقفو  قيقدتلا   لامعأب  انمق  دقل
نيبساحملا تايقالخأ   نوناقل   ًاقفوو  .ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  قيقدت  لامعأ  لوح  تاباسحلا   بقارم  ةيلوسم  ةرقف  يف  ريیاعملا
اننإف  ،)"IESBA Code "( )ةيلالقتسالل ةيلودلا ريیاعملا كلذ يف امب(  ةيلودلا ةيقالخألا ريیاعملا سلجم  نع رداصلا  نيينهملا
ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا  قيقدتب  انمايقب  ةلصلا  تاذ   ىرخألا  ةيقالخألا  انتايلوسم  ةيبلتب انمق دقو  ،ةعومجملا نع لقتسم نايك
تايقالخأ نوناق تابلتمل   ًاقفو   ىرخألا  ةيقالخألا  انتايلوسم  انيفو   دق و   ،رق   ةلود   يف   ةبجاولا  ةينهملا تابلتملل   ًاقفو   ةعومجملل
.انیأر ءادبإ نم اننكمی ًامئالم ًاساسأ رفوتو ةيفاك اهيلع انلصح يتلا قيقدتلاةلدأنأانیأريف.نيينهملا نيبساحملا

قيقدتلالامعألوحةماهلا  رومألا
   ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  قيقدت  لالخ  ةيمهأ  رثكألا  رومألا   كلت  يه  ،ينهملا  انریدقت  يف  ،قيقدتلا  لامعأ  لوح  ةماهلا  رومألا  نإ
   امك  ،اهلوح  انیأر  نیوكت  يفو  لكك  ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلل   قيقدتلا  لامعأ  ءارجإ  لالخ  رومألا  هذه  لوانت  مت  دقو  . ةيلاحلا  ةنسلل
  .قيقدتلا  لامعألالخ رومألاهذهنمرمألكلوانتةيفيكلفصويلیاميفو.رومالاهذهنأشبالصفنمایأرمدقنالاننأو

   انریرقت  نم  ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  قيقدت  لامعأ  لوح  تاباسحلا  بقارم  ةيلوسم  ةرقف  يف  ةحضوملا  تايلوسملاب  انيفو  دقل
   انمييقت  زیزعت  ىلإ  فدهت   تاءارجإ  ذيفنت  اهب  انمق  يتلا  قيقدتلا  لامعأ  تنمضت  ،هيلع   ًءانبو  .رومألا  هذهب  قلعتی  ام  اهيف  امب  ،اذه
   تاءارجإلا  كلذ  يف  امب  ،اهب  انمق  يتلا  قيقدتلا  تاءارجإ  جئاتن  رفو ُت  امك  .ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  يف  ةیداملا  ءاخألا  راخمل
زي .ةقفرملاةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلوحانیأرل ًاساسأ،هاندأةحضوملارومألاةجلاعملةذختملا
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  ةمتت–قيقدتلالامعألوحةماهلا  رومألا

  قيقدتلا لامعأ لالخةماهلاقيقدتلارومأةجلاعم ةيفيكةماهلا قيقدتلا رومأ

ليومتتادوجومةميق  ضافخنا

لایر  رايلم  ٧٦  ةعومجملل  لیومتلا  تادوجوم  تغلب  ،٢٠٢٢  ربمسید  ٣١  يف

   يلامجإ  نم  ٪٧١  لثمی ام وهو  ،) يرق   لایر  رايلم  ٧٥  :٢٠٢١(   يرق

  .)٪٦٨  :٢٠٢١ (ةعومجملاتادوجوم

ةبترملا  نامتئالا  راخم  نم  ةميقلا  ضافخنا  صصخم  ریدقت   ةيلمع  نإ

   ماكحأ مادختسا نمضتت  ٣٠   ةيلاملا  ةبساحملا  رايعمل  اًقفو  لیومتلا  تادوجومب

.ةماه

   ةينامتئالا  رئاسخلا  جذومن  مادختسا  ٣٠   ةيلاملا  ةبساحملا  رايعم  بلتی

   جذومن  بلتی و  .ةميقلا  ضافخنا  صصخم  باستحا  ضرغل  )ECL(  ةعقوتملا

   ةماه  ماكحأ  ةسراممب  ةعومجملا  موقت نأ  ةعقوتملا  ةينامتئالا  رئاسخلا

   رئاسخلا   غلابمو  تيقوت  نم  لك  دیدحت  دنع تاریدقتو  تاضارتفا  مادختسا و

.لیومتلاتادوجوملةعقوتملاةينامتئالا

ةيمهأو  ةنهارلا فورلاو  ،٣٠   ةيلاملا  ةبساحملا  رايعم  تابلتم  مجحل  اًرن و

 اًءزج  لكشت  يتلاو  ،لیومتلا  تادوجومل  ريبكلا  ض ّرعتلا و  ةمدختسملا  ماكحألا

ةعقوتملا   ةينامتئالا  رئاسخلا  قيقدت نإف  ،ةعومجملا  تادوجوم  نم  ًاماه

  .ةماهلا قيقدتلا رومأ نم ربتعیلیومتلاتادوجومل

:يلیاماهب انمق يتلا قيقدتلاتاءارجإتنمضت

ةقبملا  ةميقلا  ضافخنا  تاصصخم  ةسايس  لوح  انرسفتسا

   ةيليغشتلا  ةيلاعفلا  انصحفو  ،ةبقارملا  باوض  ميمصتو  ةعومجملاب

  . ةلصلاتاذةمكوحلاوباوضلل

امب  ،ةعومجملل  ةعقوتملا  ةينامتئالا  رئاسخلا  ةسايس  مييقتب  انمق

راخم   يف  ةماهلا  ةدایزلاو  لحارملا  دیدحت  ريیاعم  كلذ  يف

   ةيلاملا  ةبساحملا  رايعم  تابلتم  ىلع   ًءانب  ،)SICR(  نامتئالا

 .ةلصلاتاذ يزكرملارق فرصمحئاولو٣٠

ةمدختسملا  ةماهلا  تانايبلا  ةمءالمو   ةقدو  لامتكا  ىدم  نم  انققحت   

   اهتقدو  ةعقوتملا  ةينامتئالا  رئاسخلا  جذومن  يف  تالخدمك

.جذومنلاتايلمع ىوتسم ىلعةيباسحلا

ةعجارم  يف  هتاربخب  ةناعتسالاو  صصختم  قیرف  كارشإب  انمق

صصخم  مييقتل  مدختسملا  ةعقوتملا  ةينامتئالا  رئاسخلا  جذومن

.لیومتلاتادوجوملةعقوتملاةينامتئالارئاسخلا
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  ةمتت–قيقدتلالامعألوحةماهلا  رومألا

  قيقدتلا لامعأ لالخةماهلاقيقدتلارومأةجلاعم ةيفيكةماهلا قيقدتلا رومأ

 ةمتت-  ليومتتادوجومةميق  ضافخنا

 تاحاضیالا  يف  هالعأ ةماهلا  قيقدتلا  رومأب  ةقلعتملا  تاحاصفالا  نايب مت

  :ةدحوملاةيلاملاتانايبللةيلاتلا

 ةماهلاةيبساحملاتاسايسلا-٣حاضیالا

 نامتئالاراخملوححاصفإلا-٤حاضیالا

  ماكحألاو تاریدقتلامادختسا-٥حاضیالا

ًءانب  تاضرعتلا  نم  ةراتخم  ةنيع  ىلع  تاءارجإ  ذيفنتب  انمق 

ماتنالا   مدع   دنع  ضرعتلا  ةمءالم  ىدم  مييقتل  انتاریدقت   ىلع

   ةماهلا  ةدایزلا  تاذ  تاضرعتلا  دیدحتو  ماتنالا   مدع  ةيلامتحاو

ةمءالم  ىدم  نايبتو  بسانملا  تقولا  يف  نامتئالا  راخم  يف

ةينامتئالارئاسخلاغلابمباستحااندعأو ةعومجملابلحارملا

.ةعقوتملا

نم  ةنيع   ىلع  نامتئالا  راخمل  يليصفت  مييقت  ءارجإب  انمق   

 حئاول  عم  ىشامتی  امب  ةلماعلا  ريغو  ةلماعلا  لیومتلا  تادوجوم

ةيلاملا  ةبساحملا  رايعم  تابلتمو   يزكرملا  رق  فرصم

٣٠.  

نازوألاو ةعقوتملا ةينامتئالا رئاسخلا ةيجهنم مييقتب  انمق  

  ةحص نم ققحتلاو يلكلا داصتقالا تاهویرانيسل ةيبسنلا

  ىلع جذومنلا  ىلع ةقحاللا تالیدعتلا كلذ يف امب  ،جذومنلا

.ةنيعلا ساسأ

مييقتل  تاضرعتلا  نم  ةراتخم  ةنيع  ىلع  تاءارجإ  ذيفنتب  انمق  

   اًقفو   ةلماعلا  ريغ  لیومتلا  تادوجوم  ةميق  ضافخنا  صصخم

   يزكرملا   رق  فرصم  تاداشرإو  ٣٠   ةيلاملا  ةبساحملا  رايعمل

  .ةلصلاتاذ

نامتئالا  راخم  تاحاصفإ  ةیافك  ىدم  مييقتو  ةعجارمب  انمق 

   تابلتمب  ةنراقم  ةعومجملل  ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  يف

   يزكرملا  رق  فرصم  تاداشرإو  ٣٠  ةيلاملا  ةبساحملا  رايعم

  .ةلصلاتاذ
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  ةمتت–قيقدتلالامعألوحةماهلا  رومألا

  قيقدتلا لامعأ لالخةماهلاقيقدتلارومأةجلاعم ةيفيكةماهلا قيقدتلا رومأ

ةرهشلاةميق  ضافخنا

  ةمئاق  ةرهش  ةعومجملا  كلتمت  ،٢٠٢٢  ربمسید  ٣١  يف  امك

   لایر   نويلم  ٤٤٣  :٢٠٢١ (   يرق  لایر   نويلم  ٤٤٣  غلبمب

  نع  أشن  دق ناك   يرق  لایر   نويلم  ٣٢٧  غلبم  اهنم  ) يرق

   ىلوألا  ةكرش  يهو  ،ةعبات  تاكرش  ىلع  ًاقباس  ذاوحتسالا

،  .ق.ع.م.ش  لوألا رمثتسملا ةكرشو  .ق.ع.م.ش  لیومتلا

 كنب  عم  جامدنالا  نع  جتان   يرق  لایر   نويلم  ١١٦  غلبم و

  هالعأ ةروكذملا تانايكلا دیدحت مت ثيح ،)IBQ(  يلودلا  رق

 .ةميقلا ضافخنا مييقت ضارغأل دقنلا ديلوت تادحوك

ةميق  ضافخنا"  ٣٦  يلودلا  ةب ساحملا  رايعم  تابلتمل  اًقفو

 ىلع  اًیونس  ةرهشلا  ةميق  ضافخنا  ةعجارم  متت  ،"تادوجوملا

  .ةميقلاضافخناىلعرشمكلانهناك املكولقألا

  ىلع بجی  ،ةرهشلل  ةیرتفدلا  ةميقلا  ضافخنا  مييقت  ءارجإ  دنع

   تاضارتفالاب  قلعتی  اميف   ًاماكحأ  مدختست نأ  ةرادإلا

  .دادرتسالل  لباقلاغلبملادیدحتلةمدختسملا

  ديصرلل يداملا مجحلل ًارن ةلأسملا هذه  ىلع  زيكرتلاب انمق

  غلبملا   دیدحت  يف ةمدختسملا  تاضارتفالاو  ماكحألا  ةيمهأ و

 بترت  يتلا  )CGU(  دقنلل  هردملا  تادحولا  نم   دادرتسالل  لباقلا

قيقدتلا رومأ نم  ةلأسملا  هذه  ربتعت  ،كلذل و  .ةرهشلا  اهب

  .ةماهلا

 تانايبلل  ١٥  حاضیإلا  يف  ةرهشلاب  ةقلعتملا  تامولعملا  نايب مت

  .ةدحوملاةيلاملا

:يلیاماهبانمقيتلاقيقدتلاتاءارجإتنمضت

ىدل ةقبملا ةميقلا ضافخنا مييقت ةيلمع لوح انرسفتسا  
  دیدحت ةمءالم ىدمو ةيلمعلا هذه مييقتب انمقو ةعومجملا
  عیزوت ناك اذإ امو ةعومجملاب دقنلا ديلوت تادحول ةرادإلا
  ساسأ ىلع مت دق دقنلل ةدلوملا تادحولا كلت ىلع ةرهشلا
.لوقعمو قسانتم

يذلا ةرادإلا قیرفل ةينهملا  تاردقلاو تاءافكلا مييقتب انمق
.ةرهشلا ةميق ضافخنا مييقت ىرجأ

ةيلوقعم ىدم نم ققحتلل صصختم ريبخب ةناعتسالاب انمق
ضافخنا جذومن يف ةمدختسملا تاضارتفالاو تايجهنملا
جذومنلا نأ نم دكأتلاو ةسوململا ريغ تادوجوملا ةميق
  تاداشرإو عاقلاب ةدئاسلا تاسرامملا عم ىشامتیو لوبقم
.اًمومع ةلوبقملا مييقتلا

جذومن يف ةمدختسملا ةماهلا تاضارتفالا مييقتب انمق  
  ةیدقنلا تاقفدتلا تاعقوت كلذ يف امب ،ةرهشلا ةميق ضافخنا
  ىدملا ىلع ومنلا تالدعمو مصخلا تالدعمو ةيليغشتلا
  لوح ةحاتملا ةيجراخلا ریراقتلا عم اهتنراقمو ،لیولا
.يداصتقالا ومنلا تابنتو عاقلا تاعقوت

لالخ نم ةیدقنلا تاقفدتلا تاعقوت ةيقوثوم ىدم مييقتب انمق  
،ةقباسلا تاعقوتلاب هتنراقمو يلعفلا قباسلا ءادألا ةعجارم
.تاعقوتلا كلتل ةيباسحلا ةقدلا صحفب انمقو

ةلصلا تاذ تاحاصفإلا ةيلامتكاو ةمءالم ىدم مييقتب انمق  
زي  .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف
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٢٠٢٢ماعلةعومجملل يونسلاريرقتلايف ةجردملا ىرخألاتامولعملا
ةيلاملا  تانايبلا  لمشت  ال  اهنكلو  ،٢٠٢٢ماعل ةعومجملل   يونسلا  ریرقتلا  يف  ةدراولا  تامولعملا  نم   ىرخألا  تامولعملا   نوكتت
. ىرخألا تامولعملا  نع  ةلوسمةرادإلانإ.اهلوحتاباسحلابقارمریرقتو

  نمضتی  ال  ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  لوح  انیأر  نإ  .اذه  تاباسحلا  بقارم  ریرقت  خیرات  دعب   يونسلا  ریرقتلاب  اندیوزت  متی  نأ  عقوتن
.اهلوحديكأتلالاكشأنملكش يأيدبنالو،ىرخألاتامولعملا

   ،كلذب  مايقلا   دنعو  ،ىرخألا  تامولعملا   ىلع  عالالا  يه  انتيلوسم   نإف   ،ةدحوملا   ةيلاملا  تانايبلا  قيقدتب  انمايقب  قلعتی  اميف
يتلا  تامولعملا  وأ  ةدحوملا  ةيلاملا  تانايبلا  عم  ةیدام  ةروصب  يشامتت  ال  تامولعملا  هذه  تناك  اذإ  ام  رابتعالا  يف  ذخألا

 .ةیدامءاخأكودبتاهنأوأ،قيقدتلالامعألالخاهيلعانلصح

  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا نع  ةرادإلا سلجموةرادإلا ةيلوسم
   ةرداصلا  )"FASs"(  ةيلاملا  ةبساحملا  ريیاعمل  ًاقفو ةلداع ةروصب اهضرعو ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ  نع  ةلوسم  ةرادإلا نإ

يزكرملا رق فرصم لبق نم ةلدعم يه امبسح)"AAOIFI"(ةيمالسإلاةيلاملاتاسسمللةعجارملاوةبساحملاةئيهنع
  اهنأ ةرادإلاددحت  يتلا ةيلخادلا ةباقرلا تاءارجإ نعةلوسم كلذك   يهو ،ةلصلا تاذ   يزكرملا   رق  فرصم  تاميلعت  ماكحأو

.أخ وألايتحا  نع ةجتانلا ءاوس  ،ةیداملا ءاخألا نم ةيلاخةدحومةيلام تانايب دادعإل ةیرورض

  أدبمل ًاقفو اهتايلمع يف رارمتسالا ىلع  ةعومجملا  ةردق مييقت نع  ةل وسم ةرادإلا نوكت  ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا دادعإ دنع
،يبساحملا  ةیرارمتسالا أدبم ساسأ مادختساو ةیرارمتسالا أدبمب ةقلعتملا رومألا نع ،ةجاحلا   دنع  ،حاصفإلا كلذكو ةیرارمتسالا
  .كلذ ريغ يعقاو لیدباهیدل سيل هنأ وأ ،اهتايلمع ءاهنإ وأ ةعومجملا ةيفصت يونتةرادإلاتناك اذإ الإ

  .ةعومجمللةيلاملاریراقتلا  دادعإةيلمع  ىلعفارشإلانعلوسمةرادإلاسلجمنإ
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 ماركلانيمهاسملاةداسلاىلإلقتسملاتاباسحلابقارمريرقت
  ةمتت-).ق.ع.م.ش(ناخدكنب

  ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلامعأ لوح تاباسحلا بقارم ةيلوسم
  نع ةجتانلا ءاوس ،ةیداملا ءاخألا نم ةيلاخ لكك ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا  نأب  لوقعم ديكأت ىلع لوصحلا يف انفادهأ لثمتت
  ،ىوتسملا يلاع ديكأت وه لوقعملا ديكأتلا نإ .انیأر نمضتی يذلا تاباسحلا بقارم ریرقت رادصإ كلذكو ،أخ وأ  لايتحا
  ةیداملا ءاخألا نايبتب امئاد موقت فوس ةيلودلا قيقدتلا ريیاعمل ًاقفو اهب مايقلا مت يتلا قيقدتلا لامعأ نأب ًانامض دعی ال  هنكلو
  نم ناك اذإ ،ةيلامجإ وأ ةیدرف ةروصب ،ةیدام  ءاخأك  اهيف  رنیو  أخلا وأ  لايتحالا  نم ءاخألا أشنت دق .اهعوقو دنع
 .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا هذه ىلع ًءانبنيمدختسمللةیداصتقالا تارارقلا ىلع رثت نأ لمتحملا

  ينهملا انمازتلا  ىلع  فاحنو  ةينهملا تاریدقتلا ةسراممب موقن اننإف ،قيقدتلل ةيلودلا ريیاعملل ًاقفو قيقدتلا لامعأ نم  ءزجكو
:يلی امب ًاضیأ انمقامك.قيقدتلا لحارم عيمج لالخ

مايقلاو  ،أخ وأ  لايتحا  نع ةجتانلا ًءاوس ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةیداملا ءاخألا راخم مييقتو دیدحت   
.انیأر  ءادبإل  ًاساسأ  رفوت  ةمئالمو ةيفاك قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا كلذكو راخملا هذهل ةباجتسا قيقدتلا تاءارجإب
لمشی دق ثيح ،أخلا نع ةجتانلا راخملا نم ىلعأ  لايتحالا  نع ةجتانلا ةیداملا ءاخألا دیدحت مدع راخم دعت
 .ةيلخادلا ةباقرلا زواجت وأ ئاخلا ضرعلا وأ دمعتملافذحلا وأ ریوزتلا وأ اوتلالايتحالا

ءادـبإ ضرغل سيلو ،ةبسانم قيقدت تاءارجإ  دادعإ  ضرغب قيقدتلا لامعأب ةلصلا تاذ ةيلخادلا ةباقرلا  ةمنأ  مهف  
 .ةعومجملل ةيلخادلا ةباقرلاو بضلا ةمنأ ةـيلاعف لوـح انیأر

ةدعملا ةيبساحملا تاریدقتلا ةيلوقعمو ةمدختسملا ةلصلا تاذتاحاصفالاو  ةيبساحملا تاسايسلا ةمءالم ىدم مييقت
 .ةرادإلا لبق نم

كلذكو ،اهيلع انلصح يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلع ًءانب ،يبساحملا ةیرارمتسالا أدبمل ةرادإلا  مادختسا ةمءالم ىدم ةعجارم
أدبمل   ًاقفو  رارمتسالا ىلع  ةعومجملا  ةردق ىلع كشلاب  يقلت ةیدام فور وأ ثادحأ كانه ناك اذإ ام دیدحت
  تاذ تاحاصفالا ىلإ قيقدتلا ریرقت يف هابتنالا تفل انيلع نإف ،يدام كش دوجو انل   حضتا  لاح يف .ةیرارمتسالا
ةعجارملا ةجيتن دمتعتو امك .ةيفاك ريغ تاحاصفالا هذه تناك اذإ انیأر لیدعت وأ ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا يف ةلصلا

  يدت  دق  ،كلذ نم مغرلا ىلع و  .تاباسحلا  يبقارم  ریرقت  خیرات ىتح اهيلع لوصحلا مت يتلا قيقدتلا ةلدأ ىلع
.ةیرارمتسالا أدبمل ًاقفو ةعومجملا رارمتسا مدع ىلإخیراتلاكلذدعبفورلاوأ ثادحألا

تانايبلا تناك اذإ ام دیدحتو ،تاحاصفالا كلذ يف امب ،ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا   ى وتحمو  ةينبو  ماعلا ضرعلا مييقت
 .ةلداعةروصب ةماهلا ثادحألاو تالماعملا رهت ةيلاملا

ءادبإل  ةعومجملل  ةیراجتلا  ةشنألا  وأ  ةعومجملا  تاكرشل ةيلاملا تامولعملا نأشب  ةيفاك  قيقدت ةلدأ ىلع لوصحلا
 ىقبن و ،ةعومجملل قيقدتلا لامعأ  ذيفنتو  فارشإلاو هيجوتلا  نع نولوسم اننإ .ةدحوملا ةيلاملا تانايبلا  لوح  يأر
.قيقدتلا لامعأ لوح انیأر نع قف نولوسم نحن
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 ماركلانيمهاسملاةداسلاىلإلقتسملاتاباسحلابقارمريرقت
  ةمتت-).ق.ع.م.ش(ناخدكنب

ةمتت-ةدحوملاةيلاملاتانايبلاقيقدتلامعأ  لوحتاباسحلا  بقارم  ةيلوسم

لامعأ  جئاتنو  قيقدتلا  تيقوتو  ددحملا  لمعلا  قانب  ،ىرخأ رومأ بناج ىلإ ،قلعتی اميف   ةرادإلا  سلجم  عم  لصاوتلاب  انمق
 .قيقدتلاتاءارجإلالخاهدیدحتمتيتلاو ةيلخادلاةباقرلاةمنأيفةیداملا  روصقلا هجوأكلذيفامب،ةماهلاقيقدتلا
عيمج   لوح  مهعم   لصاوتلاب  انمقو  ،ةيلالقتسالاب  قلعتی اميف  ةنهملا  تايقالخأب  انمزتلا  دق  اننأب   ديفی  انايب  ةرادإلا  سلجمل  مدقن  امك
.ةرورضلا  دنع  ةلصلا  تاذ  ةيئاقولا  تاءارجإلا  میدقت  كلذكو  انتيلالقتسا  ىلع  رثت  اهنأ  دقتعی  دق  يتلا   ىرخألا  رومألاو  تالماعملا

 ةيلاملا  تانايبلا  قيقدت  لالخ  ةيمهأ  رثكأ  دعت  يتلا  رومألا  ددحن  ،ةرادإلا  سلجم  عم  اهلوح  لصاوتلا  مت  يتلا  رومألا  لالخ  نمو
  الإ  تاباسحلا  بقارم  ریرقت  يف  رومألا  هذه  حاضیإب  موقنو  .ةماهلا  قيقدتلا  رومأ  يهف  كلذ  ىلع   ًءانبو  ،ةيلاحلا  ةرتفلل  ةدحوملا
  بجی  ال  هنأ  ،ةیاغلل  ةيئانثتسا  تالاح   يف   ،ررقن  امدنعوأ  رمألا   اذه   نعينلعلا   حاصفالا  عنمی   مكح  وأ   نوناق   دوجو   لاح  يف
  .حاصفإلا نمةماعلاةحلصملا  فادهأكلذلةيبلسلاراثآلا قوفتنألمتحملانمهنألانریرقتيف  رمأنعينلعلاحاصفالا

 ىرخألاةيمينتلاوةينوناقلاتابلتملالوحريرقت
 عقت   مل  انداقتعاو  انملع  بسح  هنأ  دكنو  ،انقيقدت  ضارغأل  ةیرورض  اهانیأر  يتلا  تاحاضیالاو  تامولعملا   ةفاك   ىلع  انلصح  دقل

   مت  يذلاو  ،٢٠١٥  ةنسل  ١١  مقر   يرقلا  ةیراجتلا  تاكرشلا   نوناق  وأ  هتالیدعتو  كنبلل  يساسألا  مانلل  تافلاخم  ةنسلا  لالخ
  دحوملا  يلاملا  زكرملا  ىلع  يبلس  ريثأت  هل   نوكی  دق  هجو  ىلع  ،٢٠٢١  ةنسل  ٨  مقر   نوناقلا  بجومب  اًقحال  هماكحأ  ضعب  لیدعت
  .يلاملا اهئادأ وأ  ةعومجملل

غـنویوتسنرإنع

  رداــــــــــــــــــــــــن داـــــــــــــــیز
٢٥٨مقرتاباسحلايبقارملجس
 رق ةلود– ةحودلا
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.) ش.م.ع.ق(دخانبنك
د الموحالدخلبیان 

قطريلایرألف٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيللسنة المنتھیة

دیسمبر ٣١فيللسنة المنتھیة
٢٠٢٢٢٠٢١اتإیضاح

٢٤٣٬٢١٦٬٠٣٩٢٫٩٣٢٫٦٧٧أنشطة التمویل صافي إیراد 
٢٥٧٥٥٬٥٣٨٦٨٢٫٢٧٦صافي إیراد أنشطة االستثمار 

٣٬٩٧١٬٥٧٧٣٫٦١٤٫٩٥٣إجمالي صافي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار

٣١٢٬٨٤٨٢٤٥٫٨٩٠وعموالت  إیرادات رسوم
(٨٦٬٥٤٦)(١٠٢٬٢٩٥)مصروفات رسوم وعموالت 

٢٦٢١٠٬٥٥٣١٥٩٬٣٤٤صافي إیرادات رسوم وعموالت  

٢٢٣٬٤٦٠١٦٩٬٥٤٨صرف عمالت أجنبیة من  صافي ربح  
(٥٬٨٤١)١٢١٬٨٤٧حصة من نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة  

٤٤٬٠٨٧١١٢٬٤٦٨إیرادات أخرى 
٤٬٤٥١٬٥٢٤٤٬٠٥٠٬٤٧٢إجمالي اإلیرادات

(٤٢٠٬٠٥٨)(٤٠١٬٧٧٦)٢٧الموظفین تكالیف 
(١٣٥٬٩٨٤)(١٣٣٬٥٨٩)١٥-١٤استھالك واطفاء

(٢٢٦٬٣٤٣)(٢١٤٬٩٧٩)٢٨أخرى مصروفات
(٧٧٬١٠٥)(٢٢٧٬٨٩٨)تكلفة  تمویل  

(٨٥٩٬٤٩٠)(٩٧٨٬٢٤٢)إجمالي المصروفات 

(٨٦٤٬٠٨١)(٦٧١٬٢٧٢))ج(٤خسارة انخفاض قیمة موجودات تمویل صافى
٨٥(١١))ج(٤انخفاض قیمة مبالغ مستحقة من بنوك رد / ) خسارة(صافي 
(٤٣٠)١١٦٬٢٠٦-)ج(٤انخفاض قیمة استثمارات مالیة   ) خسارة/ (ردصافي  

(١٦٬١٩٥)(٢٩١)١٢ومشاریع مشتركة  في شركات زمیلة صافي خسارة انخفاض قیمة استثمارات 
(١٠٬١٦٠)١٤موجودات ثابتة صافي خسارة انخفاض قیمة 

٥٬٧٣٣١٨٬٥٢٣)ج(٤صافي رد قیمة التعرض لبنود خارج المیزانیة العمومیة تخضع لمخاطر االئتمان

٢٬٨١٣٬٦٤٧٢٬٣١٨٬٧٢٤قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق  لسنةاربح  

(١٬١٢٣٬٦٠٧)(١٬٥٥٨٬٥٧٨)٢٠صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار المطلق  

١٬٢٥٥٬٠٦٩١٬١٩٥٬١١٧ائب  الضرقبلالسنةربح صافي
(١٬٧٢٤)(٢٬٠٠٠)مصروف الضریبة  

١٬٢٥٣٬٠٦٩١٬١٩٣٬٣٩٣للسنةالربح صافي

إلى: العائدصافي ربح السنة 
١٬٢٥٣٬٠٦٩١٬١٩٣٬٣٩٣حاملي حقوق ملكیة البنك 
--علیھا حقوق أقلیة غیر مسیطر

١٬٢٥٣٬٠٦٩١٬١٩٣٬٣٩٣صافي الربح  للسنة 

العائد على السھم 
٣٢٢٫٢٧٢٫٢٣للسھم (لایر قطري للسھم) العائد األساسي و المخفف
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.) ش.م.ع.ق(دخانبنك
دالموحالمساھمینفي حقوق التغیراتبیان 

قطريلایرألف٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيللسنة المنتھیة

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  
رأس
المال

احتیاطي 
قانوني

أسھم 
إحتیاطي مخاطر خزینة

إحتیاطي 
القیمة العادلة  

إحتیاطي 
تحویل 
عمالت  
أجنبیة 

إحتیاطیات 
أخرى

أرباح
مدورة

مجموع حقوق 
المساھمین 

المنسوبة لحاملي  
حقوق ملكیة  

البنك

حقوق  
أقلیة 
غیر  

مسیطر
علیھا 

صكوك مؤھلة  
كرأسمال  
إضافي

مجموع  
حقوق 

المساھمین 

٧٣٬٣٣٣١٬١٣٥٬٢٠٧١٢٬١٦٥٬٧٢٠٩١١٬٨٢٠٬٧٥٠١٣٬٩٨٦٬٥٦١-(٢٧٬٠٩٨)١٬٣٣٨٬٧١٦(٣٨٬٣٥٠)٢٠٢٢٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٤٤٩٬٨١٢ینایر ١الرصید في 
١٬٢٥٣٬٠٦٩--١٬٢٥٣٬٠٦٩١٬٢٥٣٬٠٦٩-------صافي الربح للسنة 

لشركات  الحصة في إیرادات شاملة أخرى 
(٢)--(٢)--(٢)-----) أ ١٢(زمیلة 

إیضاح(التغیر في احتیاطي القیمة العادلة 
(١٠٤٬٢٥٣)--(١٠٤٬٢٥٣)--- (١٠٤٬٢٥٣)----)١١

١٬١٤٨٬٨١٤--١٬٢٥٣٬٠٦٩١٬١٤٨٬٨١٤-(٢)(١٠٤٬٢٥٣)----للسنة المحققإجمالي الدخل 
----(١٢٥٬٣٠٧)-----١٢٥٬٣٠٧-المحول الى االحتیاطي القانوني
----(٩١٬٦٦١)---٩١٬٦٦١---المحول الى احتیاطي المخاطر 

----(١٬٨٤٧)١٬٨٤٧------آخرى اتالمحول الى احتیاطی
(٧٢٧٬٤٠٥)--(٧٢٧٬٤٠٥)(٧٢٧٬٤٠٥)-------توزیعات أرباح مدفوعة 

كرأسمالمؤھلة صكوك أرباح مدفوعة على  
(٧١٬٩١٨)--(٧١٬٩١٨)(٧١٬٩١٨)-------) ٢٣صكوك (إیضاح إضافي

٧٥٬١٨٠١٬٣٧٠٬١٣٨١٢٬٥١٥٬٢١١٩١١٬٨٢٠٬٧٥٠١٤٬٣٣٦٬٠٥٢(٢)(١٣١٬٣٥١)١٬٤٣٠٬٣٧٧(٣٨٬٣٥٠)٢٠٢٢٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٥٧٥٬١١٩دیسمبر  ٣١الرصید في 



.الموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنیتجزأالجزءاً تشكل٣٩إلى١منالمرفقةاإلیضاحات
-١١-

.) ش.م.ع.ق(دخانبنك
تتمة- دالموحالمساھمینفي حقوق التغیراتبیان 

ألف لایر قطري٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
رأس 
المال 

احتیاطي  
قانوني

أسھم 
خزینة 

إحتیاطي  
مخاطر 

إحتیاطي  
القیمة  
العادلة  

إحتیاطیات  
أخرى 

أرباح 
مدورة 

مجموع حقوق   
المساھمین 

المنسوبة لحاملي  
حقوق ملكیة البنك 

حقوق 
أقلیة غیر  
مسیطر

علیھا 

صكوك مؤھلة  
كرأسمال  
إضافي

مجموع  
حقوق

المساھمین 

١١٬٥٠٤٬٠٣٨- ٧٣٬٣٣٣٦٩٣٬٣٨٣١١٬٥٠٣٬٩٤٧٩١(٢٤٬٦٢١)١٬٢٣٥٬٦٢٩(٣٨٬٣٥٠)٢٠٢١٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٣٣٠٬٤٧٣ینایر ١الرصید في 
١٬١٩٣٬٣٩٣--١٬١٩٣٬٣٩٣١٬١٩٣٬٣٩٣------صافي الربح للسنة 

(١٣٬١٠٣)--(١٣٬١٠٣)--(١٣٬١٠٣)----)١١إیضاح(التغیر في احتیاطي القیمة العادلة 
األرباح المدورة عند إستبعاد المحول الى  
بالقیمة المصنفة الملكیة حقوقفي االستثمارات

----(٩٬٥٦٨)-٩٬٥٦٨----الملكیة حقوقخاللمنالعادلة 
الحصة في إیرادات شاملة أخرى لشركات زمیلة

١٬٠٥٨--١٬٠٥٨--١٬٠٥٨----) ١٢و ١١إیضاحات (

١٬١٨١٬٣٤٨--١٬١٨٣٬٨٢٥١٬١٨١٬٣٤٨-(٢٬٤٧٧)----للسنة المحققإجمالي الدخل 
----(١١٩٬٣٣٩)----١١٩٬٣٣٩-المحول الى االحتیاطي القانوني
----(١٠٣٬٠٨٧)--١٠٣٬٠٨٧---المحول الى احتیاطي المخاطر 

(٥١٩٬٥٧٥)--(٥١٩٬٥٧٥)(٥١٩٬٥٧٥)------توزیعات أرباح مدفوعة 
إصدار صكوك مؤھلة كرأسمال إضافي (إیضاح  

١٬٨٢٠٬٧٥٠١٬٨٢٠٬٧٥٠---------)٢٣
٧٣٬٣٣٣١٬١٣٥٬٢٠٧١٢٬١٦٥٬٧٢٠٩١١٬٨٢٠٬٧٥٠١٣٬٩٨٦٬٥٦١(٢٧٬٠٩٨)١٬٣٣٨٬٧١٦(٣٨٬٣٥٠)٢٠٢١٥٬٢٣٤٬١٠٠٤٬٤٤٩٬٨١٢دیسمبر ٣١الرصید في 



 

.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
 الموحد النقدیة التدفقات بیان
قطري لایر ألف ٢٠٢٢ دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة

.الموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنیتجزأالجزءاً تشكل٣٩إلى١منالمرفقةاإلیضاحات
-١٢-

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
١٬٢٥٥٬٠٦٩١٬١٩٥٬١١٧للسنة قبل الضریبة  صافي ربح   

: تعدیالت

(٨٥)١١)  ج(٤انخفاض قیمة مبالغ مستحقة من بنوك (رد) / صافي خسارة 
٦٧١٬٢٧٢٨٦٤٬٠٨١)  ج(٤صافي خسارة انخفاض قیمة موجودات تمویل 

٤٣٠(٦٬٢٠٦))  ج(٤خسارة انخفاض قیمة استثمارات مالیة /(رد)  صافي 
١٢٢٩١١٦٬١٩٥ومشاریع مشتركة في شركات زمیلة صافي خسارة انخفاض قیمة استثمارات 

١٠٬١٦٠-١٤ثابتة موجوداتقیمة انخفاض خسارة صافي 
(١٨٬٥٢٣)(٥٬٧٣٣))  ج(٤العمومیة ألرصدة خارج بنود المیزانیة لمخاطر ائتمانیة التعرضرد صافي  

١٤١٣٣٬٥٨٩١٣٥٬٩٨٤-١٥طفاءإواستھالك 
١٩٫١٢٣٬٨١٢٣٢٬٤٧٨لموظفین ل خدمة المخصص مكافأة نھایة 

(٢٩٬٣٠٣)(٥٢)٢٥بیع استثمارات مالیة  من صافي ربح
(٤١٬٦٨٨)(٤٣٬٠٤٦)٢٥ارباح إیرادات توزیعات

(٢٬٥٤٢)(١٬٨٩٩)ربح من استبعاد موجودات ثابتة 
٥٬٨٤١(١٬٨٤٧)١٢ة مشتركمشاریع حصة من نتائج شركات زمیلة و

٢٬٠٢٥٬٢٦١٢٬١٦٨٬١٤٥التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة الربح قبل 
(١٬١٤٧٬٦٣١)٨٤٬٠٧٦التغیر في حساب االحتیاطي لدى مصرف قطر المركزي 

٢٥٣٬٨٣٥(١٬٨٨٣٬٦٩٨)التغیر في مبالغ مستحقة من بنوك 
(١٧٬٥٤٨٬٧٩٦)(١٬١٢٦٬٠٨١)التغیر في موجودات تمویل

(١٢١٬٧٩٩)(٤٣٤٬٦٢٨)التغیر في موجودات أخرى  
(٢٬١٩٢٬٦١٢)٣٠٬٦١١التغیر في مبالغ مستحقة إلى بنوك 

(١٬١٣٤٬٦٦٧)٢٬٠٥٠٬٨٦٥لعمالءلالجاریةحسابات الالتغیر في 
٥١٩٬٢٤٧(٤٥٬١٢٩)التغیر في المطلوبات األخرى 

(١٩٬٢٠٤٬٢٧٨)٧٠١٬٢٧٧
٢٥٤٣٬٠٤٦٤١٬٦٨٨مستلمة توزیعات أرباح  

(١٬٤١٧)(١٬٧٢٤)مدفوعة ضرائب
(٧٬١٥٧)(٩٬١٣٦)١٩٫١لموظفین ل خدمة المدفوعةالمكافأة نھایة 

(١٩٬١٧١٬١٦٤)٧٣٣٬٤٦٣األنشطة التشغیلیة (المستخدم في)/ منصافي النقد الناتج 

األنشطة االستثماریةالمستخدمة فيالتدفقات النقدیة 
(٥٬٧٠٤٬٠٩٠)(١٬١٥١٬٤١٧)ثمارات مالیة، بالصافي استشراء

١٬٤٢١٬٧١٧١٬٥٨١٬٦٣٦متحصالت من بیع استثمارات  
(٤٢٬٤٦١)(٤٢٬٢٢٨)١٤، بالصافي  موجودات ثابتة وموجودات غیر ملموسةشراء

٤٬٨٩٤٧٬١٤٩ثابتة موجودات متحصالت من بیع  
(٤٬١٥٧٬٧٦٦)٢٣٢٬٩٦٦األنشطة االستثماریة(المستخدم في)/ منالنقد الناتج صافي 

األنشطة التمویلیةمن ةالناتجالتدفقات النقدیة 
٢٤٬٦٧٩٬٣٥٥(٤٬٩٣١٬٨٨٦)التغیر في حسابات االستثمار المطلق    

-(٧١٬٩١٨)الثابت ذات اللدخلتمویل الصكوك وسندات  ال التغیر في أرصدة  

١٬٨٢٠٬٧٥٠-العائدات من إصدار الصكوك المؤھلة كرأسمال إضافي 
(٥١٩٬٥٧٥)(٧٢٧٬٤٠٥)توزیعات أرباح مدفوعة 

٢٥٬٩٨٠٬٥٣٠(٥٬٧٣١٬٢٠٩)األنشطة التمویلیةالناتج من /(المستخدم في)صافي النقد

٢٬٦٥١٬٦٠٠(٤٬٧٦٤٬٧٨٠)في حكمھفي النقد وما  الزیادة(النقص) / صافي 
٩٬٣٠٣٬٣٣٥٦٬٦٥١٬٧٣٥ینایر ١النقد وما في حكمھ في 

٣٣٤٬٥٣٨٬٥٥٥٩٬٣٠٣٬٣٣٥دیسمبر ٣١النقد وما في حكمھ في 



ق.ع .م.ش (دخان بنك
الموحدالمقیدةاالستثماراتحساباتفيالتغیراتبیان

ألف لایر قطري                                                                                                                 ٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيللسنة المنتھیة

الموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنیتجزأالجزءاً تشكل٣٩إلى١منالمرفقةاإلیضاحات
-١٣-

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ینایر  ١في كما
دیسمبر  ٣١في كماالسنةخاللالحركة٢٠٢٢

٢٠٢٢

/  استثماراتإجمالي القیمة 
إیراد إجماليتقییم إعادة(سحوبات)

توزیعات
أرباح

مدفوعة 

رسوم
المجموعة
وكیالبصفتھا

اإلجمالي

٤٧٢٬٩٣٠--٣٢٬١٨٤٨٬٨٦٢(١٥٨٬٧٢٧)٥٩٠٬٦١١إدارة المحافظ الخاصة
٤٬٩٣٨٢٬٤٨١٬٤٧٢(٦٦٬٤٠٩)٢٬٢٣٠٬٤٣٨٢٠٥٬٧٤٣٣٥٬٤١٥٧١٬٣٤٧وكاالت مقیدة أخرى 

٤٬٩٣٨٢٬٩٥٤٬٤٠٢(٦٦٬٤٠٩)٢٬٨٢١٬٠٤٩٤٧٬٠١٦٦٧٬٥٩٩٨٠٬٢٠٩

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ینایر  ١في كما
دیسمبر ٣١في كماالسنةخاللالحركة٢٠٢١

٢٠٢١

/  استثماراتإجمالي القیمة 
إیراد إجماليتقییم إعادة(سحوبات)

توزیعات
أرباح

مدفوعة

المجموعةرسوم
اإلجمالي وكیال بصفتھا

٥٩٠٬٦١١--٢٧٥٬٦٧٤٢٩٣٬٠٣٦١١٬٦١١١٠٬٢٩٠إدارة المحافظ الخاصة 
٢٬٢٣٠٬٤٣٨(٣٬٦٣٨)(٤٩٬٢٣١)٧٨٠٬٢٤٩١٬٣٧٩٬٢٦٢٥٩٬٥٥٦٦٤٬٢٤٠وكاالت مقیدة أخرى 

٢٬٨٢١٬٠٤٩(٣٬٦٣٨)(٤٩٬٢٣١)١٬٠٥٥٬٩٢٣١٬٦٧٢٬٢٩٨٧١٬١٦٧٧٤٬٥٣٠



.)  ق..عم .ش(دخانبنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

-١٤-

التقریر عنھاالصادرالمنشأة١
تاریخ ("٢٠٠٨ینایر ٢٨بتاریخ٣٨٠١٢رقمتجاريبسجلقطریةمساھمةكشركةقطر دولةفي.  ش.م.ع.قدخانبنكتأسس

).  ١٩/٢٠٠٧/م.ر (رقمالمركزيقطر مصرفترخیصبموجب٢٠٠٩فبرایر ١فيأنشطتھ")البنك("دخان  بنك بدأ").  التأسیس
أساسيبشكل")  المجموعةشركات"بـ فرديبشكلإلیھمویشار "  المجموعة"بـ جمیعاإلیھم یشار (التابعةوشركاتھالبنك یعمل
للبنك الشرعیةالرقابةھیئةتحددهحسبمااإلسالمیةالشریعةمبادئقواعد ولوفًقاواالستشاراتواالستثمار التمویلأنشطةفي

.العمالء عنوبالنیابةالملكیةأصحابلغرضاالستثماریةباألنشطةالقیام یتم.  للبنكاألساسيوالنظامالتأسیسعقدألحكامووفقاً 

") اتفاقیة اندماج بموافقة أعضاء مجلس إدارة كال البنكین، ومن  IBQ، أبرم البنك وبنك قطر الدولي ("٢٠١٨أغسطس ١٢في 
العمومیة غیر العادیة لكال البنكین التي انعقدت  الجمعیاتثم فقد تم اعتمادھا الحًقا من قبل مساھمي كال البنكین خالل اجتماعات  

دیسمبر   التنفیذ بعد تلقي  ٢٠١٩أبریل  ٢١. وفي  ٢٠١٨خالل شھر  حیز  االندماج  دخل  االتفاقیة")،  سریان  موافقة("تاریخ 
من قانون الشركات التجاریة ٢٧٨) من قانون المصرف المركزي والمادة  ٢(١٦١مصرف قطر المركزي بموجب أحكام المادة  

المنتشرة في دولة  التسعةحة وفروعھ الرئیسي الواقع في شارع حمد الكبیر بالدوفرعھواتفاقیة االندماج. یعمل البنك من خالل 
قطر.

٪، ١١٫٦٧٪، وصندوق المعاشات العسكریة (قطر) بنسبة  ٢٤٫٤٨لھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة بنسبة  ل البنك مملوك
السیادیة لدولة  وشركة قطر القابضة (الذراع االستثماري واالستراتیجي المباشر لجھاز قطر لالستثمار الذي یمثل صندوق الثروة

التجاریة عالمتھبتغییر البنك قام ٪، وتؤول ملكیة األسھم المتبقیة إلى عدد من األفراد والكیانات المؤسسیة.  ٦٫٩٦قطر) بنسبة  
بھا المعمولواللوائح للقوانینوفًقا الالزمةالموافقاتعلىالحصول بعد٢٠٢٠أكتوبر شھر خالل دخانبنك إلىبروةبنكمن
.قطر دولةفي

، وجھ قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بتحویل الشركة من شركة مساھمة خاصة قطریة إلى شركة مساھمة ٢٠٢٣ینایر  ١٥في  
الصادر عن  ٢٠٢٣لسنة  ٢، وبموجب القرار رقم  ٢٠٢٣ینایر  ٢٢عامة قطریة وإدراجھا الحًقا في بورصة قطر. بتاریخ  

تم تحویل البنك من شركة مساھمة خاصة قطریة إلى شركة مساھمة عامة قطریة. تم اإلعالن رسمیاً  الصناعة ،و التجارة  وزارة
عن التحول من شركة مساھمة خاصة قطریة إلى شركة مساھمة عامة قطریة في اجتماع الجمعیة العمومیة التأسیسي المنعقد  

، وافقت  ٢٠٢٣فبرایر  ١یحتفظ بھا مساھمو البنك. في  . وبالتالي، لم تكن ھناك تغییرات في الحصة التي٢٠٢٣ینایر  ٢٥في  
.ھیئة قطر لألسواق المالیة على إدراج أسھم البنك في بورصة قطر 

") QFMAعلما بأن البنك عمل على الحصول على الموافقات التنظیمیة المطلوبة من ھیئة قطر لألسواق المالیة ("
") المركزي  قطر  مصرف  ("QCBو  قطر  بورصة  و   ("QSE" السوق في  البنك  مال  لرأس  المباشر  لالدراج   (

. مم سیعمل على تحول البنك من شركة مساھمة قطریة ٢٠٢٣الرئیسي لبورصة قطر خالل الربع االول من عام  
من قبل ٢٠٢٣ینایر  ٢٢الصادر بتاریخ  ٢٠٢٣لسنة  ٠٢خاصة  الى شركة مساھمة قطریة عامة بموجب قرار  

وزیر التجارة و الصناعة  

كالتالي: ھي الشركات التابعة األساسیة للمجموعة

لملكیة احصة

اإلنشاءتاریخ بلد التأسیساسم الشركة 
دیسمبر ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
٪١٠٠٪ ١٩٩٩١٠٠قطر ) ١().ش.م.ع.ق(شركة المستثمر األول 
٪١٠٠٪ ١٩٩٩١٠٠قطر )٢(.)ش.م.ع.قشركة األولى للتمویل (
٪١٠٠٪ ٢٠٠٨١٠٠قطر ) ٣(.)ش.م.ع.قشركة األولى لإلجارة (

٪١٠٠٪ ٢٠١٥١٠٠جزر الكایمن)٤بي بي جي صكوك المحدودة (
٪١٠٠٪ ٢٠١٨١٠٠جزر الكایمن) ٥(للمشتقات اإلسالمیةبي بي

٪١٠٠٪ ١٢٠٢١٠٠جزر الكایمن)٦(المحدودة١الفئة مندخانصكوك

الشریعة مبادئمعتتوافقالتياالستثماریةالمصرفیةوالخدماتالمنتجاتمنكاملةمجموعةشركة المستثمر األول  توفر (١)
. اإلسالمیة

مصرفولوائحاألساسينظامھاللوائحوفًقااإلسالمیةالشریعةمعالمتوافقةالتمویلأنشطةفيشركة األولى للتمویل  تعمل(٢)
.المركزيقطر 

.اإلسالميالتأجیر نشاطفيأساسيبشكلشركة األولى لإلجارة نشاطیتمثل(٣)
المحدودة  تأسست (٤) صكوك  جي  بي  تمویل كایمان جزر  في بي  ھو  وحید  لغرض  محدودة  مسؤولیة  ذات  كشركة معفاة 

.المجموعةالصكوك (إصدار) لصالح  
.نیابة عن المجموعةإجراء معامالت المشتقاتللمشاركة في كایمانجزر فيتأسیسھاتم للمشتقات اإلسالمیةبي بي)٥(

كرأس مال نیابة عن  مؤھلةبغرض اصدار صكوك إضافیة عام الخاللتأسیسھاتمالمحدودة١الفئة منصكوك بنك دخان(٦)
.المجموعة
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اإلعداد أساس٢
االلتزامبیان(أ)

البیانات المالیة   ھیئة المحاسبة  (”FAS“) المالیة  المحاسبةمعاییر  لوفقاً  الموحدة أعدت  المالیة  والمراجعةالصادرة عن  للمؤسسات 
ھیئةتحدده الذيالنحوعلىاإلسالمیةالشریعةوأحكام مبادئل فقاً والمركزيقطر مصرفقبلمنمعدلةال)”AAOIFI“اإلسالمیة (

وأحكام قانون الشركات التجاریة مصرف قطرالمركزيوالقوانین والتعلیمات في ھذا الشأن الصادرة عنللمجموعةالشرعیةالرقابة
بالنسبة،المالیةالمحاسبة. بما یتماشى مع متطلبات معاییر  )٢٠٢١لسنھ  ٨(والمعدل بموجب القانون رقم  ٢٠١٥لسنھ  ١١القطري رقم  

تقوم المجموعة  ،للمؤسسات المالیة اإلسالمیةوالمراجعةالمالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة المحاسبةیر  للمواضیع التي ال تغطیھا معای
.  الصلةذات(”IFRS“)باالسترشاد بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

:  أدناه المالیةالمحاسبةمعاییر علىالمركزيقطر مصرفتعدیالتعناإلفصاحتم

بالتملیك المنتھیةواإلجارةاإلجارة-٣٢معیار المحاسبة المالیة رقم 
معیار تطبیق  لأثر تقییمإجراءقطر فياإلسالمیةالبنوكمنیطلب ٢٠٢١أبریل١١بتاریختعمیماً المركزيقطر مصرفأصدر 

مؤشرات وأي والسیولة المال رأس وكفایة المرحلیة  واألرباح الدخلوحسابالمطلوبات  والموجودات  على ٣٢رقم المالیةالمحاسبة
السنة خالل األثر تقییمبإجراء البنك قام .  المركزيقطر مصرفتعلیماتمع یتماشىبماالمعیار تطبیق  تم.  تنظیمیةالنسب الو صلةذات 
المالیةالبیاناتعلىجوھريتأثیر ال یوجد إجراؤه،تمالذيللتقییموفًقا. و٢٠٢١خالل عام المركزيقطر مصرفإلىقام بتقدیمھ  و

FASمع العلم بان البنك یمتثل بشكل كامل مع المعیار المحاسبي ،ككلالموحدة  ٣٢ .

الملكیة حقوقخالل منالعادلةبالقیمةمصنفةاستثمارات
رقم   المركزي  قطر  مصرف  لتعمیم  السریان)،٢٠٢٠أبریل  ٢٩الصادر في  ١٣/٢٠٢٠وفًقا  یعدل متطلبات معیار  (تاریخ  والذي 

) "انخفاض القیمة  ٣٠) "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" ومعیار المحاسبة المالیة رقم (٣٣المحاسبة المالیة رقم (
"األدوات المالیة" ٩الدولي للتقاریر المالیة  وخسائر االئتمان وااللتزامات المحملة باألعباء" وتتطلب من البنوك اتباع مبادئ المعیار  

. قام البنك بتطبیق التعمیم من تاریخ فیما یتعلق باالستثمارات من نوع حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
سریانھ وتم تغییر السیاسات المحاسبیة بأثر مستقبلي والتي لم یكون لھا تأثیر جوھري. 

القیاس أساس(ب)
المساھمین العادلة من خالل حقوق  بالقیمةالمصنفة  االستثماراتوفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا  الموحدةالبیانات المالیة  دادع إتم  

وأدوات إدارة المخاطر المتوافقة  ، إدارة المخاطر المشتقات المالیة ألھداف وأ الدخل بیان المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  واالستثمارات 
بالقیمة العادلة. قیاسھا تمالتيومع الشریعة اإلسالمیة

العرض وعملةالوظیفیةالعملة(ج)

تم  ، . فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ بخالف ذلكللمجموعةالقطري وھي العملة الوظیفیة  باللایرالموحدة ھذه البیانات المالیة  عرضتم  
على  للمجموعةتقریب المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر. تم تقییم العمالت الوظیفیة للشركات التابعة  

.لقطريأنھا اللایر ا

واألحكام التقدیراتاستخدام(د)

تطبیق علىتؤثر وافتراضات وتقدیراتأحكاموضع اإلدارةمنالمالیةالمحاسبةمعاییر بموجبالموحدة المالیةالبیاناتإعدادیتطلب
ھذه عنالفعلیةالنتائجتختلفقد.  والمصروفاتواإلیراداتوالمطلوباتللموجودات التقریر عنھاالصادر والمبالغالمحاسبیةالسیاسات 
الفترةفيالمحاسبیةالتقدیرات علىالتعدیالتإدراج یتم. مستمر نحو علىبھاالمتعلقةواالفتراضات التقدیرات مراجعةتتم.التقدیرات

. بذلكتتأثر مستقبلیةفتراتأیةوفيالتقدیراتمراجعةفیھاتتم التي

اإلفصاح عن المعلومات حول األمور الھامة التي تتضمن افتراضات وأحكام جوھریة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا تأثیر  تم
. ٥باإلیضاحالموحدةالمالیةالبیانات فيھام على المبالغ المحققة 
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٣

(أ)

الھامةالمحاسبیةالسیاسات
. الموحدةالمالیةالبیاناتھذهفيالمعروضةالفتراتجمیعمعیتوافقبشكلأدناهالموضحةالمحاسبیةالسیاسات تطبیقتم

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

یة.  ھذا المعیار إلى وضع مبادئ إلعداد التقاریر المالیة للمؤسسات الوقفیة التي یتم إنشاؤھا وتعمل وفًقا لمبادئ وقواعد الشریعة اإلسالم
للمستفیدین وتشجیعالمنفعةیات األوقاف وتعظیم ومن المتوقع أن یساھم تطبیق ھذا المعیار الشامل بدور في تحسین فعالیة وكفاءة عمل

.  المساءلة واإلدارة السلیمةمبادئ

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

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

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة

المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد 

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

والمؤسسات  بنوك  البیانات المالیة للفي  العرض العام واإلفصاح  -السابق  ١معیار المعدل محل معیار المحاسبة المالیة  ھذا الیحل  و
ة الشاملواالیرادات  الخاضعة لإلدارة  وخارج المیزانیة العمومیة  المدرجة  ه حقوق الملكیة  اشبألموجودات  لویقدم مفاھیم  ،  المالیة اإلسالمیة

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

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

رقم   المالیة  معیار المحاسبة  المعیار ویحل محل  وسجالت  معالجة المحاسبیة للزكاة في دفاتر  تحدید اللبشأن "الزكاة" ویھدف  ٩ھذا 
مثل  ،التقاریر المالیةإعداد  سالمیة. تنطبق متطلبات المحاسبة واإل مالیة المؤسسة الالمؤسسات، بما في ذلك العرض واإلفصاح من قبل 

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

مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم المجموعة حالًیا  ،٢٠٢٣ینایر  ١ي أو بعد  االقتضاء. یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ ف
.ار أعالهیالمعأثر تطبیق بتقییم 

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

على جمیع المؤسسات المالیة  ھو ینطبق  و ،وضع متطلبات إعداد التقاریر المالیة لنوافذ التمویل اإلسالميھو  ھذا المعیار المعدل  من  
١٨ن ھذا المعیار ویحل محل معیار المحاسبة المالیة  سالمي. یحسّ اإلتمویل الافذو التقلیدیة التي تقدم خدمات مالیة إسالمیة من خالل ن

١المؤسسات المالیة التقلیدیة". یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  المقدمة من خالل "الخدمات المالیة اإلسالمیة  
.  ار أعاله یعالمتطبیق مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم المجموعة حالًیا بتقییم أثر ،٢٠٢٤ینایر 
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(ب)

تتمة–الھامةالمحاسبیةالسیاسات
المالیة البیانات توحیدأساس 

شركة بتوحیدالمجموعةتقوم.  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١فيكماالتابعةوشركاتھللبنكالمالیةالبیاناتعلىالموحدةالمالیةالبیاناتتشتمل
المؤسسةمععالقتھمنفیھاحقوقلھأومتغیرةعائداتللبنكیكونعندماالسیطرةتتحقق.  علیھاالسیطرةتمتلكعندماتابعة

.  فیھاالمستثمر المؤسسةعلىسلطتھخاللمن العائداتتلك فيالتأثیر على القدرةولدیھفیھاالمستثمر 
في البنكیستمر قد الفردیة،الظروفبعض فيذلك،ومع.  السیطرةعنھاتنشأباألغلبیةالتصویتحقوقبأنفرضیةعموًماوھناك 
من٪  ٥٠تتجاوز حصةتملك معحتىالسیطرةممارسةمنیتمكن القد أو األسھممن ٪  ٥٠عن تقلنسبةمعالسیطرةممارسة
البنك یأخذعائداتھا،فيیتحكموبالتاليفیھامستثمر مؤسسةعلىسیطرةللبنككانإذاماتقییمعند. فیھاالمستثمر المؤسسةأسھم
:  ذلكفيبماالصلة، ذاتوالظروفالحقائقجمیعاالعتبار في

 وتصمیمھافیھاالمستثمر المؤسسةمنالغرض
األنشطةتلكتوجیھعلى قدرةللبنك كانإذاومااألنشطةبھذهالمتعلقةالقراراتاتخاذوكیفیةالصلةذاتاألنشطة
التصفیةوحقوقالطرحوحقوق االستدعاءحقوق ذلكفيبماالتعاقدیة، الترتیبات
القدرةولدیھفیھاالمستثمر المؤسسةفيمساھمتھمنمتغیرةعائداتتحصیلفيبحقوقیتمتعأومعرًضا، البنككانإذاما

.  العائداتتلكعلىالتأثیر على

فيعجز ذلك عننتجولو حتىالمسیطرة، غیر الحصص وإلىللمجموعة األمالشركةأسھم حامليإلى الخسائر أو األرباح تنسب
المحاسبیةسیاساتھالجعلالتابعةللشركاتالمالیةالبیاناتعلىتعدیالتإجراءیتمالضرورة، عند.المسیطرةغیر الحصصرصید
والمصروفات واإلیرادات المساھمینوحقوق والمطلوباتالموجوداتجمیع استبعادیتم.  للمجموعةالمحاسبیةالسیاساتمعمتوافقة

.  المالیةالبیانات توحیدعندالمجموعةشركاتبینالمعامالتعنالناتجةالنقدیةوالتدفقات

شركة علىالسیطرةالمجموعةفقدتإذا.  ملكیةحقوقكمعاملةاحتسابھیتمالسیطرةفقدانبدونالتابعةالشركةملكیةحصةفيتغیر أي
المساھمینحقوقومكوناتالمسیطرةغیر والحصص التابعةالشركةومطلوبات) الشھرةوتشمل(موجوداتتحقیقبإلغاءتقومتابعة،

فيالعادلةبالقیمةبھمحتفظاستثمار أيإدراجیتم.  الخسارةأوالربحبیان فيذلكعنناشئةخسارةأوربحأيإدراجمعاألخرى،
. السیطرةانتھاءتاریخ

)   الشركات التابعة ١(
من الموحدة المالیةالبیانات فيالتابعة للشركات المالیةالبیانات إدراج یتم . المجموعةعلیھا تسیطر التي الشركاتھي التابعةالشركات 
. إنتھاءھا تاریخوإلىالسیطرةبدایةتاریخ

العادة فيتولیھاویتمأنشطتھامنمنافععلى الحصولبغرضشركةلل والتشغیلیةالمالیةبالسیاسات التحكمعلىالمقدرةھي السیطرة
فيالمجموعةتضعالسیطرةتقییمعند.  للشركةالتصویتحقوقبأغلبیةمباشرة،غیر أومباشرةبصورةالمجموعة،تحتفظعندما

. الحاليالوقتفيممارستھاتتمالتيالمحتملةالتصویت حقوقاالعتبار 

. المجموعةتتبعھاالتيالمحاسبیةالسیاساتمع لتتماشىضروریاذلكیكونعندماالتابعةللشركاتالمحاسبیةالسیاساتتغییر یتم

علیھا المسیطرغیراألقلیةحقوق )   ٢(
حقوق ضمنالموحدالماليالمركز بیانفياألمالشركةإلىتنسبالالتيالتابعةالشركاتملكیةحقوقفيالمساھماتإدراجیتم

إلى منسوبكإیرادالموحد الدخلبیانفيالمسیطرةغیر األقلیةحقوقإلىالمنسوبةالخسائر أوباألرباحاإلعترافیتم.  المساھمین
لحقوق تخصیصھایتمتابعةشركةفيعلیھا  المسیطر غیر األقلیةحقوق علىتقعالتيالخسائر علیھا.  المسیطر غیر األقلیةحقوق
علیھا. المسیطر غیر األقلیةحقوقرصیدفيعجز ھناك یكونأنفيذلكتسببولو حتىالمسیطرعلیھا غیر األقلیة

حصةشراءحالةفي.  المجموعةملكیةحقوقمالكيمعمعامالتأنھاعلىالمسیطرةغیر األقلیةحقوقمعالمعامالتالمجموعةتعامل
لصافيالدفتریةالقیمةمنعلیھاالمستحوذالصلةذاتوالحصةالمدفوعالمقابلبینالفرقفإنالمسیطرةغیر األقلیةحقوقمن

غیر األقلیةحقوق استبعاد من الخسائر أواألرباح تسجیلأیضایتم كما .  المساھمینحقوق فيتسجیلھیتم التابعةالشركةموجودات 
. المساھمینحقوقفيالمسیطرة

االعتراف مع العادلةقیمتھاإلى الشركةفي بھامحتفظ مساھمةأیةقیاسیعادالمجموعة، تمارسھالذي الھام النفوذأوالسیطرةتوقفعند
الالحقةالمحاسبةألغراضالمبدئیةالدفتریةالقیمةھيالعادلةالقیمة.  الموحد الدخلبیانفيبھاالمعترفالدفتریةالقیمةفيبالتغییر 
سابقا بھا معترفمبالغأي فإنذلكإلىباإلضافة.  ماليموجودأومشتركمشروعأوزمیلةشركةفيبھاالمحتفظللمساھمةبالنسبة

المطلوبات أوللموجودات المباشر باالستبعاد قامتقدالمجموعةوكأنعنھا المحاسبةتتمالشركةبتلك یتعلقفیماالمالكین حقوقفي
. الموحدالدخلبیانإلىاألخرىالمساھمینحقوقفيسابقابھاالمعترفالمبالغتصنیفإعادةتتمأن ذلكیعنيقد. الصلةذات 

بھاالمعترفالمبالغمنفقطتناسبيجزءتصنیفإعادةتتمھام،بنفوذاالحتفاظمعزمیلةشركةفيالملكیةمساھمةتخفیضحالةفي
.مالئما ذلككانمتىالموحد، الدخلبیانإلىالمساھمینحقوقفيسابقا
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تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
تتمة – المالیةالبیانات توحیدأساس(ب)

التوحید عندالمستبعدةالمعامالت (٣)
منالناشئة)  األجنبیةالعمالتصرفوخسائر مكاسبعدافیما(المجموعة شركاتبینوالمصروفات واإلیرادات األرصدةاستبعادیتم

المحققةغیر المكاسب طریقةبنفسالمحققةغیر الخسائر استبعاد یتم . الموحدةالمالیة البیاناتإعداد عندالمجموعة شركاتبینالتعامالت 
. القیمةفياالنخفاضعلى دلیلفیھیوجدالالذيالحدإلىفقطولكن

مشتركة ال مشاریعال والزمیلةالشركات (٤)
المالیة القرارات فيالمشاركةعلىالقدرةھوالجوھريالتأثیر علیھا.  ھامتأثیر للمجموعةیكون التيالشركات ھي الزمیلةالشركات 
أكثر أو٪  ٢٠المجموعةتمتلك عندما للمساھمة مصاحبةالسیطرةتكون وعموما. علیھاسیطرةدونولكنفیھاالمستثمر للشركةوالتشغیلیة

لتحدید الضروریةلتلكمماثلةتكون  المشتركةالسیطرةأوالجوھريالتأثیر تحدیدعنداخذھا  یتمالتياالعتبارات.  التصویتحقوقمن
.التابعةالشركاتعلى السیطرة

باإلجماع موافقةوتتطلبتعاقدياتفاقبموجبعملیاتھاعلىمشتركةسیطرةالمجموعةتملكالتيالكیاناتتلكھيالمشتركةالمشاریع
مشتركةسیطرةلھاالتي-األطرافلدىفیھیكونمشتركترتیبھوالمشتركالمشروع.  والتشغیلیةوالمالیةاالستراتیجیةللقراراتبالنسبة
. الترتیبأصولصافيفيحقوق-للترتیب

متضمنة(بالتكلفةمبدئیابھااالعترافویتمالملكیةحقوقبطریقةالمشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتفياالستثماراتعنالمحاسبةتتم
الزمیلة الشركاتفيالبنك استثمار یتضمن).  الزمیلةالشركةفياالستثمار علىباالستحواذمباشرةبصورةتتعلقالتيالمعاملةتكالیف

. االستحواذ عندتحدیدھا یتمالتي) المتراكمةالقیمةفياالنخفاض خسائر منصافي (الشھرةالمشتركةوالمشاریع

الدخلبیانفيالمشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتعلىلالستحواذالالحقةالخسائر أواألرباحفيالمجموعةبحصةاالعترافیتم
التراكمیة التغیراتتسویةتتم.  المساھمیناحقوقفيلالستحواذالسابقاالحتیاطيمنحصتھافيبالتغیراتاالعترافیتمبینماالموحد 
قیمةالمشتركالمشروعأوالزمیلةالشركةخسائر فيالمجموعةحصةتعادلعندما .  لالستثمار الدفتریةالقیمةمقابلفيلالستحواذالالحقة
بأیة باالعترافالمجموعة تقومالمضمونة، غیر مدینةذممأیةمتضمنةعنھا، تزیدأو المشتركالمشروعأوالزمیلةالشركةفيمساھمتھ

. المشتركالمشروعوالزمیلةالشركةعنبالنیابة مدفوعاتبسدادتقم لمأوالتزاماتالدیھ یكنلمماأخرىخسائر 

الزمیلةوشركاتھاالمجموعةبینفیماالتعامالتمنالناتجةالمشتركةومشاریعھاالزمیلةوشركاتھاالمجموعةبینفیمااألرباحاستبعادیتم
كیانات بینفیماالخسائر استبعادأیضایتم.  المشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتفي المجموعةمساھمةحد إلىالمشتركةومشاریعھا
الشركات فيالملكیة  نسبةتخفیفوخسائر بأرباحاالعترافیتم.  المحولاألصلقیمةانخفاضعلىدلیالالمعاملةتوفر لمماالمجموعة
ذلك كان متىالمشتركةوالمشاریعالزمیلة للشركاتالمحاسبیةالسیاساتتغییر تم ی.  الموحد الدخلبیانفيالمشتركةوالمشاریعالزمیلة

. المجموعةتتبعھاالتيالسیاساتمعاالنسجام لضمان ضروریا

والشھرة األعمالتجمیع)٥(
یتم احتساب األعمال المجمعة باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي عملیة استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقیمة العادلة في 

مسیطر علیھا في   أي حصة غیر  وقیمة  االستحواذ  تقیس  األعمالتجمیععملیةالمستحوذ علیھ. في  الكیانتاریخ  أن  تختار المجموعة   ،
للكیان تحدیدھاالمستحوذ علیھ بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من صافي الموجودات التي یمكن  الكیانسیطر علیھا في الحصة غیر الم

.  االخرىالمستحوذ علیھ. تكالیف االستحواذ المتكبدة یتم احتسابھا كمصاریف وتدرج في المصاریف 

بلغ المحول والمبلغ المدرج للحصة غیر المسیطر علیھا وأي حصة سابقة محتفظ تقاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة وھي الزیادة في إجمالي الم
بھا على صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات المكتسبة تتجاوز 

قد قامت بتحدید جمیع الموجودات المكتسبة بصورة صحیحة وجمیع المبلغ اإلجمالي المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت  
إعادة التقییم أن  راجعةالمطلوبات المتكبدة وم المراد إدراجھا في تاریخ االستحواذ. إذا كانت نتیجة  اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ 

محول، عندھا یتم االعتراف بالربح في بیان الدخل الموحد.  القیمة العادلة لصافي الموجودات المكتسبة ال تزال تتجاوز إجمالي المبلغ ال

بعد التحقیق المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة بعد خصم أي خسائر متراكمة النخفاض القیمة. لغرض فحص انخفاض القیمة، یتم توزیع  
لنقد للمجموعة، والتي یتوقع أن تستفید من  ل لمدرهاوحدات  ال ، منذ تاریخ االستحواذ، على كل وحدة من  األعمال تجمیعمنالشھرة المكتسبة 

تجمیع األنشطة، بغض النظر عن تخصیص موجودات أو مطلوبات الشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات.  

ستبعدة إلى  داخل تلك الوحدة، تضم الشھرة المرتبطة بالعملیة الماتلنقد ویتم استبعاد جزء من العملی لالمدرهوحدة  للالشھرة تخصیصعند 
النسبیة  القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة من استبعاد العملیة. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیم

لنقد.  ل المدرهوحدة  ال للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من  
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تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
األجنبیةالعمالت وأرصدةمعامالت ) ج(

الصرف بمعدالتللعملیاتالمعنیةالوظیفیةالعمالت إلىأجنبیةبعملةسدادا تتطلب التيتلكأوأجنبیةبعمالتالمعامالت تحویلیتم
. المعامالتتواریخفيالحالیة

السائدة اآلنیةالصرفمعدالتباستخدامالوظیفیةالعملةإلىالتقریر تاریخ فيأجنبیةبعمالتالنقدیةوالمطلوباتالموجوداتتحویلیتم
بسعرالوظیفیةالعملةإلىالعادلةبالقیمةتقاس التياألجنبیةبالعمالتغیرالنقدیةوالمطلوباتالموجودات تحویلیعاد.  التاریخذلكفي

ناحیةمنتقاسالتيالنقدیةغیر والمطلوباتالموجوداتتحویلیتم.  العادلةالقیمةتحدیدفیھیتمالذيالتاریخذلكفيالحاليالصرف
.المعامالتتواریخفيالصرفمعدلباستخداماألجنبیةبالعملةالتاریخیةالتكلفة

فيالصرفبأسعار التحویلعنوالناشئةاألجنبیةبالعمالتالمعامالتسدادمنالناتجةاألجنبیةالعمالتصرفبفروقاالعترافیتم
. الموحدالدخلبیانفياألجنبیةبالعمالت النقدیةوالمطلوبات للموجوداتالسنةنھایة

من الناشئةاألجنبیةالعمالت بفروقاتاإلعتراف یتم ،  انھاال الموحد. الدخلبیانفي األجنبیةالعمالت بفروقات اإلعتراف باالجمال یتم
:  الموحدالمساھمینحقوقفيالتغیرات بیانفيالتالیةالبنودتحویل

الفروقاتتصنیفإعادةیتم الحالةھذهفياالنخفاض،حالة فيباستثناء(المساھمیناحقوقخاللمنالعادلةالقیمةاستثمارات
). الموحدالدخلبیانضمنالموحد المساھمینا حقوقفيالتغیراتبیانفيبھااإلعترافتم التي

فعالالتحوطفیھیكونالذيالحدإلىاألجنبیةالعملیاتفياالستثمار لصافيكتحوطالمصنفةالمالیةالمطلوبات .

األجنبیةالعملیات
كما العرض عملةإلىتحویلھا یتم العرضعملةعنمختلفةوظیفیةعمالت لدیھاالتي المجموعةشركاتلجمیع المالي والمركز النتائج
: یلي

الماليالمركز بیانبتاریخاإلقفالسعر باستخدام معروضماليمركز بیان لكلوالمطلوباتالموجودات تحویلیتم .
لألثر معقولغیر المقارب المتوسطھذا یكنلم ما(الصرف أسعار بمتوسطتحویلھایتمدخلبیانكل ومصروفاتإیرادات

). المعامالتتواریخفيوالمصروفاتاإلیراداتتحویلیتمالحالةھذهففيالمعامالت تواریخفيالسائدةللمعدالتالتراكمي
المساھمینحقوقفي العملةصرففروقبجمیعاالعترافیتم.

".أجنبیةعمالتتحویلاحتیاطي"ضمنالمساھمینحقوقفيعنھااإلقرار یتمأعالهالمذكورةالطرقمنالناشئةالعمالتصرففروق

اإلعترافیتماألجنبیةبالعملیاتالمتعلقالموحد المساھمینحقوقفيالتغیراتبیانفيالمدرجالبندفإن،  األجنبیةالعملیات استبعادعند
. الموحدالدخلبیانفيبھ

التحوط لصافي االستثمار في العملیات األجنبیة 
تقوم المجموعة بتطبیق حسابات التحوط لفروقات العمالت األجنبیة الناتجة بین العملة الوظیفیة للعملیات األجنبیة والعملة الوظیفیة  

. للمجموعة

یتم اإلعتراف بفروقات العمالت األجنبیة الناتجة من تحویل المطلوبات المالیة المصنفة كتحوط لصافي االستثمار في العملیات  
الموحد ویتم تجمیعھ ضمن إحتیاطي تحویل العمالت األجنبیة إلى الحد الذي  المساھمینة في بیان التغیرات في حقوق  األجنبی

كون فیھ التحوط فعال. یتم اإلعتراف بأي فروقات متبقیة في بیان الدخل الموحد. عندما یتم استبعاد صافي تحوط االستثمار، یتم  ی
تحویل العمالت األجنبیة إلى بیان الدخل الموحد كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد. تحویل القیمة المتعلقة ضمن إحتیاطي

المالیةاالستثمارات ) د(
.ملكیةحقوقأدوات فيواستثماراتالدینأدواتطبیعةذاتأدواتفياستثماراتعلىالمالیةاالستثماراتتشتمل

التصنیف ) ١(
"االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" یتم تصنیف كل استثمار على أنھ ٣٣بموجب معیار المحاسبة المالیة رقم  

استثمار في: 

أدوات حقوق ملكیة )أ
أدوات دین (متضمنة أدوات الدین النقدیة وغیر النقدیة))ب
وأدوات استثمارات  أخرى)ج
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تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣

تتمة - المالیةاالستثمارات ) د(

تتمة  –التصنیف) ١(
الفقرة   المنصوص علیھا في  المبدئي غیر قابلة لإللغاء  ممارسة خیارات االعتراف  لم تتم  المؤسسة ١٠ما  على  المعیار یجب  من 

) القیمة العادلة  ٣) القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة؛ أو (٢) بالتكلفة المطفأة؛ (١تصنیف االستثمارات الحقا على أنھا مقاسة إما (
بیان الدخل وذلك على أساس كل من: من خالل 

نموذج أعمال البنك إلدارة االستثمارات؛ و )أ
خصائص التدفق النقدي المتوقع لالستثمار بما یتماشى مع طبیعة عقود التمویل اإلسالمي األساسیة. )ب

التكلفة المطفأة 
استیفاء كل الشرطین التالیین: یجب قیاس استثمار بالقیمة العادلة من خالل التكلفة المطفأة في حالة 

یتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بمثل ھذا االستثمار بغرض تحصیل تدفقات نقدیة متوقعة )أ
حتى تاریخ استحقاق األداة؛ و 

یمثل االستثمار إما أداة دین أو أداة استثمار أخرى لھا معدل عائد فعلي معقول قابل للتحدید )ب

المساھمین یمة العادلة من خالل حقوق الق
في حالة استیفاء كل الشرطین التالیین:المساھمینیجب قیاس استثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق 

یتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ بتحصیل كل من التدفقات النقدیة المتوقعة وبیع االستثمار؛ و )أ
ما أداة دین غیر نقدیة أو أداة استثمار أخرى لھا معدل عائد فعلي معقول قابل للتحدید یمثل االستثمار إ)ب

القیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
المساھمینیجب قیاس االستثمار بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ما لم یتم قیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل حقوق  

تم التصنیف غیر القابل لإللغاء عند االعتراف المبدئي. أو لو كان قد

التصنیف غیر القابل لإللغاء عند االعتراف المبدئي
كون أن:  المبدئي قد تقوم المجموعة باختیار غیر قابل لإللغاء لتخصیص استثمار محدد عند االعتراف  

أداة حقوق ملكیة كانت بخالف ذلك تقاس بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل لعرض التغییرات الالحقة في القیمة العادلة  )أ
؛ و المساھمینمن خالل حقوق 

أداة دین غیر نقدیة أو أداة استثمار أخرى، مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل لو كان القیام بذلك یزیل أو یخفض  )ب
نحو كبیر عدم االنسجام في القیاس أو االعتراف قد ینشأ بخالف ذلك من قیاس األصول أو االلتزامات ذات الصلة أو  على 

االعتراف باألرباح أو الخسائر منھا على أسس مختلفة.

االعتراف وإلغاءاالعتراف) ٢(
وتصبحاألصلبیعأولشراءالمجموعةفیھتتعاقدالذيالتاریخوھوالمتاجرة،تاریخفيالمالیةاألوراقباستثمارات االعترافیتم
التدفقاتاستالم فيالحقانتھاءعندالمالیةاألوراق باستثماراتاالعترافیلغى .  لألداةالتعاقدیةاألحكامفيطرفاً التاریخذلكفي

. اآلخر الطرفإلىجوھريبشكلالملكیةومنافعمخاطر جمیعبتحویلالمجموعةتقوم عندماأوالمالیةالموجوداتمنالنقدیة

القیاس ) ٣(
المبدئي القیاس

للحصولالمتكبدة المعاملةتكالیف باستثناء المعاملة، تكالیفإلیھامضاًفا العادلةبالقیمةمبدئًیاالمالیةاألوراق باستثمارات االعتراف یتم
. الموحد الدخلبیانعلىتحمیلھافیتمالدخلبیانخاللمنالعادلةبالقیمةاستثمارات على

الالحق القیاس
خسائر أوبأرباح االعترافویتمتقریر،فترةكل نھایةفيالعادلةبالقیمةالدخلبیانخالل منالعادلة بالقیمة االستثمارات قیاسیعاد
بالتكلفة المصنفةاالستثماراتقیاسیتمالمبدئي،االعترافبعد.  فیھا نشأتالتيالفترةفيالموحدالدخلبیانفيالناتجةالقیاسإعادة

الخسائرأواألرباحجمیعتدرج.  القیمةالنخفاضمخصصأيناقًصاالفعليالربحمعدلطریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفةالمطفأة
.  الموحدالدخلبیانفياالستثماراتقیمةانخفاض أو االعترافإلغاءعنتجةالناوتلكاإلطفاءعملیةعنالناتجة
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٢١

تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
تتمة –المالیةاالستثمارات )د(
تتمة  –القیاس)٣(

لمساھمیناحقوقخاللمن العادلةالقیمة
١٣/٢٠٢٠المركزيقطر مصرفتعمیم صدور بعدالمطبقةالسیاسة
والذي)  التطبیقتاریخ( ٢٠٢٠أبریل٢٩بتاریخالمركزيقطر مصرفعنالصادر ١٣/٢٠٢٠رقمالتعمیمطبیق  بتالمجموعةقامت

٣٠رقمالمالیةالمحاسبةومعیار "  المماثلةواألدواتواألسھمالصكوكفياالستثمار "٣٣رقم المالیةالمحاسبةمعیار متطلباتعدلی
المالیةلتقاریر لالدوليالمعیار متطلباتتطبیق  البنوك منطلبتو "  المحملة باألعباءوااللتزامات االئتمانوخسائر القیمةانخفاض"

قطرمصرفلتعمیموفًقا.  المساھمینحقوقخاللمنالعادلةبالقیمةاألسھمفيباالستثماراتتعلقفیما ی"  المالیةاألدوات"٩رقم
حقوقخالل منالعادلة بالقیمة المصنفة الملكیةحقوق نوعمن األدواتقیمةانخفاض فحص  یتم ال، ١٣/٢٠٢٠رقمالمركزي
.  المساھمین

حقوقخاللمنالعادلة بالقیمةالمصنفةالمساھمینحقوقنوعمناالستثماراتفیما یتعلق باالعتبار فيیؤخذ فیما قبل كان ذلك،ومع
تبیان انخفاض  عندتكلفتھدونإلى ما  لالستثمار العادلةالقیمةفيالمستمر أوالجوھري  االنخفاض،  العادلةبالقیمةوالمقاسةالمساھمین

خاللمنالعادلة بالقیمةمصنفةالمساھمین حقوق نوعمناستثماراتانخفاض قیمة  على مؤشر  أي وجود حال فيو.  االستثماراتقیمة  
المساھمینحقوق منالموحدةالمساھمینحقوق فيالتغیرات بیانفي سابًقابھا المعترفالتراكمیةالخسارةحذف یتم، المساھمینحقوق
فيلالستثماراتالموحدالدخلبیانفيبھاالمعترفالقیمةانخفاض خسائر عكسیتمو.  الموحدالدخلبیانفيبھااالعترافویتم
.  المساھمینحقوقخاللمنالحًقاالملكیةحقوق

أوباألرباحاالعترافویتمتقریر فترةكلنھایةفيالعادلةبقیمتھالملكیةا حقوقخاللمنالعادلةبالقیمةاالستثماراتقیاسیعاد
احتیاطي فيعرضھا ویتم الموحدالمساھمینحقوق فيالتغیراتبیان فيلالستثماراتالعادلةالقیمةفيالتغییر عنالناتجةالخسائر 
حقوقفيالتغیراتبیانفيالعادلةالقیمةضمنتعرضأنالمجموعةتختار قد.  المساھمینحقوقضمنالعادلةللقیمةمنفصل

عند منفردةأداة كلأساسعلى االختیار یتم .  للمتاجرةبھا یحتفظالتيالمساھمین حقوق أدوات فيستثمارات إلابعض المساھمین 
علىالحقاتصنیفھایعادالالمذكورةالملكیةحقوقأدواتمنوالخسائر األرباح.  لإللغاءقابلغیر اختیار وھوالمبدئياالعتراف
القیمةاحتیاطیاتفيبھا المعرفالمتراكمةوالخسائر األرباحفإنذلكمع.  االستبعادذلكویتضمنالموحد،الدخلبیان فياإلطالق
عنھایعلن ال)  القیمةانخفاضخسائر ورد(القیمةانخفاض خسائر االستثمار استبعاد عندالمدورةاألرباحإلىتحویلھایتمالعادلة
االعتراف یستمر االستثمارات،تلكعلىعائداتمثلعندمااألرباح،توزیعات.  العادلةالقیمةفياألخرىالتغییراتمنمنفصلةبصورة

بیانفيبھااالعترافیتمالحالةھذهففياالستثمار،تكلفةمنلجزءاسترداداواضحةبصورةتمثللمماالموحد،الدخلبیانفيبھا
.  المساھمینحقوقفيالتغیرات

الخسائرأو األرباح تحویلیتم الملكیة،حقوقخالل منالعادلةبالقیمةوالمصنفةدینأدوات طبیعةذاتلالستثماراتبالنسبةبینما
.الموحدالدخلبیانإلىالموحدالمساھمینحقوق فيالتغیراتبیانفيسابقاً بھاالمعترفالمتراكمة

القیاس مبادئ) ٤(
التكلفة المطفأة  قیاس

المطفأة لألصل أو االلتزام المالي ھي المبلغ الذي یقاس بھ األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي مطروًحا منھ أقساط  التكلفة 
سداد رأس المال، زائدًا أو ناقصاً االستھالك المتراكم، باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بین المبلغ المبدئي المعترف بھ 

حقاق، بعد خصم أي انخفاض في القیمة. یشمل احتساب معدل الربح الفعلي جمیع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة  ومبلغ االست
والتي تعد جزًءا ال یتجزأ من معدل الربح الفعلي.  

القیمة العادلة  قیاس
تجاریةمعاملةفيالدخولفيوراغبینمطلعینطرفینبینالتزامتسویةأوأصلمقایضةبموجبھیمكنالذيالمبلغھيالعادلة القیمة
عنداألداةلتلكبالسوقالمعلنالشراءسعر باستخدامالمدرجةلالستثماراتالعادلةالقیمةالمجموعةتقیس).  والمشتري(البائع  بحتة
معقول تقدیر إجراءفیتممدرج،سوقسعر یوجدالحیثلالستثمار بالنسبة.  الموحد الماليالمركز بیانتاریخفيالتداولجلسةإغالق
المستقبلیةالنقدیةالتدفقات تقییمإلى استنادا أو كبیر حدإلىلھا  مماثلة أخرىألداةالحالیة السوقیةالقیمةإلى بالرجوعالعادلةللقیمة
لعقودالساریة الربحبمعدالتالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتخصمطریقعنالمجموعةقبلمنتحدیدھایتمالمعادلةالنقدیةالقیم.  لألداة
.المخاطر وخصائصالشروطنفس لھا
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٢٢

التمویل موجودات )   ھـ(
التمویلموجوداتھذهتتضمن.  للتحدیدقابلةأوثابتةبمدفوعاتالمجموعةتقدمھبالشریعةملتزمتمویلعلىالتمویلموجوداتتشتمل
إثباتیتم .  األخرىاإلسالمي التمویلوطرق والوكالة واالستصناعواإلجارة والمساومةوالمضاربةالمرابحةخاللمن المقدم

). وجدتإن (القیمةفياالنخفاض خسائر مخصصاتناقصاالمطفأةبتكلفتھاالتمویلموجودات 

والمساومة المرابحة
شراءطریقعنوالمساومةالمرابحةمعامالتبترتیبالمجموعةتقوم. مؤجلةبشروطمبیعاتھيالمدینةوالمساومةالمرابحةذمم

ھامشزائداالتكلفة(البیعسعر سدادیتم.  التكلفةعلىربحبھامش)  المستفید(المرابحإلىوبیعھا)  المرابحةموضوعتمثلالتي(السلعة
منبالصافيالمدینةوالمساومة المرابحةذمم إثباتیتم .  علیھامتفقزمنیةفترةمدىعلىالمرابحجانبمنأقساط على )  الربح

). وجدإن(القیمةفياالنخفاضخسارةومخصصالمؤجلةاألرباح

وعدمبالمرابحةالبیعفيبوعدهالشراءأمر ُمصدر إلزامقاعدةبتطبیقالمجموعةتقومالمركزي،قطر مصرفتعلیماتإلىاستناداّ 
.  بالمواصفات وفائھاحالةفيالبضائعبقبولالشراء أمر ُمصدر فیھایتعھدالمرابحةمعاملةأیةفيالدخول

ذمم المساومة المدینة مخصوما منھا األرباح المؤجلة ومخصص انخفاض القیمة (إن وجد). عند التحقیق المبدئي، یتم تصنیف  تدرج
وقیاس ذمم المرابحة المدینة كالتالي:  

المطفأة في حال كانت الشروط التعاقدیة لذمم المرابحة المدینة تنشأ عنھا في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل فقط مدفوعات  بالتكلفة  -
أصل المبلغ والربح على أصل المبلغ القائم؛ أو  

عنھا في تواریخ محددة تدفقات  بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل في حال كانت الشروط التعاقدیة لذمم المرابحة المدینة ال تنشأ  -
نقدیة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والربح على أصل المبلغ القائم. 

المضاربة
مخصصناقصا المدفوع للمقابلالعادلة بالقیمة العقود ھذه إثبات یتم . المالبرأس المجموعةفیھا تساھم شراكاتھي المضاربةتمویل
). وجدإن (القیمةفياالنخفاضخسارة

االجارة
وھي (علیھمتفقربحإلیھامضافابالتكلفةللموجودالفوریةواإلجارةالشراءیكونعندماالتمویلھیاكلمنالمدینةاإلجارةذممتنشأ
مدفوعاتمن األدنىالحد بإجمالي اإلجارةذممتسجیلیتم .  المؤجلةالدفعات أساسعلى المبلغ سداد یتم ).  مجملھافيالعادلة القیمةتشكل

). وجدإن(القیمةفياالنخفاض خسارةمخصصو)  مجملھافيالمطفأة التكلفةتشكلوھي (المؤجلاإلیرادناقصا اإلجارة

االستصناع 
اقتناءأو تصنیع بمزاولةوتقوم ) المشتري" (المستصنع"مع ) البائع" ( الصانع" بصفتھاالمجموعةفیھتتصرفبیععقد ھو االستصناع

بینعلیھالمتفقالسعر إجماليھواالستصناعإیراد.علیھمتفقسعر علىبناءالمشتريمنالمستلمةالمواصفاتإلىاستنادامنتج
اإلنجاز نسبةطریقةإلى استنادااالستصناعربحوھامشبإیرادالمجموعةتعترف.  للمجموعةالربحھامشمتضمناوالمشتريالبائع
بالخسائر باالعترافالمجموعةتقوم .  للمجموعةالمقدرةوالتكلفة)  للمشتريالنقديالسعر ( اإلیرادإجماليبینالفرقاالعتبار فيباألخذ

. توقعھا بمجرداالستصناععقد منالمتوقعة

الوكالة 
)  الوكیل(اآلخر الطرفبتعیین)  الموكل( التمویلیوفر الذيوھو الطرفین،أحد یقوم.  طرفینبینوكالة اتفاقیةالوكالةعقودتمثل

متوقعاعائدا یقدم وھوالعقد طبیعةإلى استنادا األموالالوكیلیستخدم .  اإلسالمیةبالشریعةتلتزم معاملة في الموكلأموال الستثمار 
. المطفأةبالتكلفةالوكالة عقودتثبت. للموكل

األخرىوالمطلوبات المالیة الموجودات ) و(
المبدئي والقیاس االعتراف) ١(

بنوكمستحقة إلى  ومبالغللعمالءجاریةحساباتوواالستثماراتالتمویلوموجودات البنوك لدى باألرصدةمبدئیا المجموعةتعترف
المالیةوالمطلوباتالموجوداتجمیع.  فیھتنشأالذيالتاریخفيالمتضمنة تمویالت الصكوك والتمویل بعائد ثابت  التمویلومطلوبات
. لألداة التعاقدیةالنصوصفيطرفاالمجموعةفیھتصبحالذيالسداد تاریخفيمبدئیابھااالعترافیتماالخرى
- الدخلبیانخاللمنالعادلةبالقیمةیكونالالذيللبندبالنسبة-إلیھامضافاً العادلةبالقیمةمبدئیاالماليالمطلوبأوالموجودیقاس
. إصدارهأواستحواذهإلىمباشرةبصورةتنسبالتيالمعاملةتكالیف

المبالغخصم بعدالفعلي،الربحمعدلطریقةباستخدامالمطفأةبالتكلفةاألخرىالمالیةوالمطلوباتالموجوداتتقاسالمبدئي،القیاسبعد
.القیمةانخفاض ومخصصالمشطوبة
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تتمة–الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣

تتمة  –األخرىوالمطلوبات المالیة الموجودات ) و(
المالیة والمطلوبات بالموجودات االعترافإلغاء) ٢(

عند أو المالي الموجود من النقدیةالتدفقات فيالتعاقدیةالحقوق انتھاء عند مالي بموجوداالعترافبإلغاءالمجموعةتقوم
الالتيالحالةفيأوالماليالموجودملكیةوعوائدمخاطر جمیعتحویلفیھایتممعاملةفيالماليالموجودبتحویلقیامھا
.  المالي الموجودعلى بالسیطرةتحتفظالأنھاكماالملكیةوعوائدمخاطر منكبیر جزءتحولوالالمجموعةفیھاتحتفظ
بھااالحتفاظأو انشاؤھا یتم والتياالعترافإللغاء تؤھل والتي المحولةالمالیة الموجوداتفيحصةبأیةاالعترافیتم
,  مالي بموجوداالعترافإلغاء عند. الموحدالمالي المركز بیانفيمنفصلمالي مطلوبأو كموجودالمجموعةجانبمن
والمقابل)  المحولالموجودمنلجزءالمخصصةالدفتریةالقیمةأو(للموجودالدفتریةالقیمةبینبالفرقاالعترافیتم

. الموحدالدخلبیانفي) تحملھیتمجدیدمطلوبأيناقصاعلیھالحصولیتم جدیدموجودأي متضمنا(المستلم 
إما تحتفظولكنھاالموحدالماليمركزھابیانفيبھامعترفموجوداتبتحویلتقومبحیثمعامالتفيالمجموعةتدخل
منكبیر بجزءأو بجمیعاالحتفاظ حالةفي.  منھالجزءأوالمالیةللموجوداتوالعوائد المخاطر منكبیر بجزءأوبجمیع

.  المحولةبالموجوداتاالعترافإلغاءیتمال عندھاوالعوائدالمخاطر 
المالي الموجودملكیةوعوائدمخاطر منكبیر جزءأوجمیعبتحویلتقوموالالمجموعةفیھاتحتفظالالتيالمعامالتفي

تحدیدھا یتموالتيالمستمرةمشاركتھاحدإلىبالموجوداالعتراففيالمجموعةتستمر الموجود،علىبالسیطرةوتحتفظ
.  المحولالموجودقیمةفيالتغیراتإلىفیھتتعرضالذيبالحد
بالموجود االعترافإلغاءیتم . رسوممقابلالمحولالمالي الموجودبخدمةبااللتزامالمجموعةتحتفظالمعامالتبعضفي

كانت إذا ما إلى استنادا خدمة عقدفيمطلوب أو بموجوداالعتراف یتم .  االعترافإلغاء معاییر یحقق عندماالمحولالمالي 
. الخدمةألداء) مطلوب(مناسبةمنأقلأو)  موجود(مناسبةمنأكثر الخدمةرسوم
. التعاقدیةالتزاماتھا انتھاءأو إلغاء أوعنالتفرغعندمالي بمطلوباالعترافالمجموعةتلغي

المقاصة ) ٣(
المبالغ لمقاصة للتطبیق قابلشرعيأو قانونيحقھناكیكونعندما فقط المالیةوالمطلوبات الموجودات مقاصةإجراء یتم

. الوقتنفسفيااللتزاموسدادالموجوداتتحقیقفي أوالصافيأساسعلىالسدادفيإماالمجموعةوترغببھاالمعترف

تعدیل الموجودات والمطلوبات المالية ) ٤(
الموجودات المالية  

اختلفت بشكل   قد  المعدل  لألصل  التدفقات النقدیة  إذا كانت  ما  بتقییم  تقوم المجموعة  المالي،  إذا تم تعدیل شروط األصل 
جوھري، وفي حال اختلفت التدفقات النقدیة بشكل جوھري فإن الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي  

لة، یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي األصلي ویتم االعتراف باألصل المالي الجدید  تعتبر منتھیة الصالحیة. وفي ھذه الحا
بالقیمة العادلة وإعادة احتساب معدل الربح الفعلي لألصل الجدید. وبالتالي، یعتبر تاریخ إعادة التفاوض ھو تاریخ االعتراف  

كا إذا  ما  تبیان  لغرض  وكذلك  القیمة،  انخفاض  احتساب  لغرض  االئتمان  المبدئي  مخاطر  في  ھامة  زیادة  حدثت  قد  نت 
)SICR  .(

استبعاد إلى یؤديالالتعدیلفإنجوھري،بشكلتختلفالالمطفأةبالتكلفةالمدرجالمعدللألصلالنقدیةالتدفقاتكانت إذا
التدفقات أساسعلىالماليلألصلالدفتریةالقیمةإجمالياحتساببإعادةالمجموعةتقومالحالة،ھذهوفي. المالياألصل
بیان فيتعدیلخسارةأوكربحالدفتریةالقیمةإجماليتعدیلمنالناتج بالمبلغوتعترفالمالیة للموجودات المعدلة النقدیة
لالمقابلالطرفلمرور نتیجةالتعدیلھذا إجراء تم إذا .  الموحدالدخل أو الربحعرضیتمالمالیة، بصعوباتالمموَّ

.  التمویلأنشطةمنإیراداتكصافيعرضھایتمأخرىحاالت وفيالقیمة، انخفاضخسائر معالخسارة
المطلوبات المالية  

المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالیة عند تعدیل شروط المطلوبات المالیة وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوب  تلغي
المعدل مختلفة بشكل جوھري. وفي ھذه الحالة، یتم االعتراف بالمطلوب المالي الجدید المستند على الشروط المعدلة بالقیمة  

قیمة الدفتریة للمطلوب المالي المستبعد والمطلوب المالي الجدید بالشروط المعدلة في  العادلة. یتم االعتراف بالفرق بین ال
بیان الدخل الموحد.  
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٢٤

تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
المالیة الموجودات قیمةانخفاض) ز(

االئتمان المتوقعة خسائر قیاس
جوھریة  دةیا ز لھانیکمل لتيا نالئتمااطر لمخارض للتعبالنسبةعلى مرحلتین.  االئتمان المتوقعةیتم اإلعترف بخسائر  

أحداث  نعتنتجلتياالئتمانیةار للخسائخسائر االئتمان المتوقعةاحتسابمیتاألولي،  رافالعتاذمننالئتمااطر مخافي
بالنسبة لتلك التعرضات  ).  راً شھ١٢دة لماالئتمان المتوقعةخسائر (لمقبلةار عشاإلثني  ر ألشھالخاللممکنةالعجز ا 

مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة  یحتسباالئتمانیة التي حدثت لھا زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي،  
ئتمان المتوقعة على خسائر االعلى مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقیت العجز أو التخلف عن السداد (

.)مدى العمر 

على األدوات المالیة التالیة والتي لم یتم قیاسھا  ر االئتمان المتوقعةئتقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص الخسارة لخسا
الموحد: بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

الموجودات المالیة التي ھي أدوات دین؛ -
و ؛عقود الضمان المالي المصدرة-
التزامات التمویل المصدرة.-

الملكیة حقوق ألدواتالقیمةانخفاض فحصیتمال،١٣/٢٠٢٠رقمالمركزيقطر مصرفتعمیم إصدار تاریخمناعتباًرا
كانت،المساھمینحقوقخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفة ذلك  المصنفة  بینما قبل  االستثمارات من نوع حقوق الملكیة 
انخفضت القیمة السوقیة بنسبة ال تقل إذاالمادي (اإلنخفاض یتم قیاسھا بالقیمة العادلة،  المساھمینعادلة من خالل البالقیمة 

ستثمار أقل من  أشھر على األقل) یتم اعتبار القیمة العادلة لال٩انخفضت القیمة السوقیة لمدة  إذا ٪) أو المستمر (٢٠عن  
حقوق في تكلفتھ في تحدید ما إذا كانت االستثمارات قد انخفضت قیمتھا. في حالة وجود أي دلیل كھذا على االستثمارات  

في بیان  ا ، یتم حذف الخسارة المتراكمة المعترف بھا سابقً المساھمینالملكیة المصنفة ضمن القیمة العادلة من خالل حقوق  
الموحد. یتم  المساھمینالموحد، یتم حذفھا من حقوق  اھمینالمسالتغیرات في حقوق   ویتم اإلعتراف بھا في بیان الدخل 

الحقاً من خالل بیان  المساھمین ستثمارات في حقوق  لالعكس خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا في بیان الدخل الموحد  
.الدخل الموحد

.الموحدةالمالیةالبیانات ھذه فيمتبادلبشكلالمتوقعةاالئتمانیةوالخسائر القیمةانخفاضاستخدامیتم

ء باستثناعلى مدى عمر الدین،  خسائر االئتمان المتوقعةلقیمة  یةومسابقیمةلخسائر ا ت مخصصاسبقیا لمجموعةامتقو
شھرًا :١٢ةلمدالمتوقعة  األئتمانخسائر سسا أعلى قیاسھایتملتي، وا یليما

استثمارات أدوات الدین المالیة التي تم تحدید أن لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر. و-
أدوات مالیة أخرى لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بشكل كبیر منذ اإلعتراف األولي بھا. -

ث العجز احدأتنتج عن  قدالتي  ئتمان المتوقعةخسائر االإجمالىشھرًا جزءًا من  ١٢لمدة  خسائر االئتمان المتوقعةتعتبر  
شھرًا بعد تاریخ التقریر. ١٢األدوات المالیة من خالل ال منالمتوقعة 

:ھي تقدیر مرجح لخسائر االئتمان وتقاس على النحو التاليخسائر االئتمان المتوقعة

تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر: كالقیمة الحالیة لجمیع أوجھ العجز النقدي  مالموجودات المالیة التي ل -
(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للجھة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).  

لتقریر: بالفرق بین القیمة الدفتریة اإلجمالیة والقیمة  الموجودات المالیة التي تعتبر منخفضة القیمة اإلئتمانیة في تاریخ ا-
.  الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة

المستحقة  - التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  بین  للفرق  الحالیة  بالقیمة  اإلعتماد:  وخطاب  المسحوبة  غیر  التمویل  التزامات 
لتي تتوقع المجموعة استالمھا، و للمجموعة في حالة سحب اإللتزام والتدفقات النقدیة ا

.دادھا ستر المجموعةا تتوقع مبالغالمستفید ناقصاً أي لتعویضلمتوقعةا تلمدفوعا : ا لمالیةاتلضماناا دعقو-

:ینتج عن نھج من خطوتین)٣٠وفقاً لمعیار المحاسبة المالیة رقم (مخصصالإن تحدید  

مراحل االنخفاض الثالثة من خالل تحدید ما إذا كانت الزیادة الجوھریة في مخاطر احدالتسھیالت في  تصنیف:  ١الخطوة  
االئتمان قد حدثت منذ االعتراف المبدئي أو إذا كان التسھیل االئتماني منخفض القیمة.

لة األولى  في المرحتسھیالتشھرًا لجمیع ال١٢خالل: یتم حساب خسارة االئتمان المتوقعة، أي خسارة متوقعة  ٢الخطوة 
الةئتمانیاالخسارة  الو عمر  مدى  على  الثالثة  تسھیالتالمتوقعة  المرحلة  في  التسھیالت  تغطیة  ویتم  الثانیة.  المرحلة  في 

قطر المركزي. مصرفبموجب أحكام محددة وفًقا للوائح 
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تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
تتمة-المالیةالموجودات قیمةانخفاض) ز(

المالیة المعاد ھیكلتھا الموجودات 
المالیة الحالیة بأصل جدید بسبب  لموجودات تم إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعدیلھا أو استبدال أحد اإذا

للمق المالیة  یجب  ترض الصعوبات  كان  إذا  ما  تقییم  یتم  عندھا  وقیاساإلعترافإلغاء،  المالي  االئتمان  باألصل  خسائر 
:على النحو التالي المتوقعة

التدفقات النقدیة المتوقعة الناشئة عن  ،  فإن القائمةبالموجوداتاالعترافإلغاء عن إعادة الھیكلة المتوقعة ینتجإذا لم -
؛ حالیةمن الموجودات الياألصل المالي المعدل یتم إدراجھا في حساب العجز النقد

إلغاء  نتجإذا  - المتوقعة  الھیكلة  إعادة  المتوقعة  حالي بأصلعتراف  اإلعن  العادلة  القیمة  مع  التعامل  یتم  عندھا   ،
المبلغ في  إدراجالمالي الموجود في وقت استبعاده. یتم  ألصلقدي النھائي من اللموجودات الجدیدة على أنھا التدفق الن

التي تم خصمھا من التاریخ المتوقع إللغاء االستبعاد حتى تاریخ  وقائمةعجز النقدي من الموجودات المالیة الالحساب 
.التقریر 

القیمةمنخفضةمالیة  موجودات 
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وموجودات الدین المالیة   ،تاریخ كل تقریر في

" عند وقوع حدث أو أكثر  إئتمانًیاضعیفاألصل المالي " یكون. اائتمانیً ضعفتالملكیةالمدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
.لیة المقدرة لألصل الماليعلى التدفقات النقدیة المستقبسلبىلھ تأثیر 
:المعلومات التالیة التي یمكن مالحظتھاإئتمانًیاضعیفاألدلة على أن األصل المالي تتضمن
صعوبة مالیة كبیرة للمقترض أو المصدر؛ -

السداد؛ فيللعقد مثل العجز أو تأخر مخالفة-
خالف ذلك؛ لتقبلھا تكن المجموعة م من قبل المجموعة بشروط لتمویليموجودإعادة ھیكلة -
؛ أو المالیةالھیكلةإعادةأوإفالسھبإشھار المقترض یقومأن إحتمالیة-

.بسبب الصعوبات المالیةالمالياألصللذلكةوجود أسواق نشطعدم-

قیمة الفي  منخفض ،السیادیة للبلد األم (قطر)الدیونإجراء تقییم لما إذا كان االستثمار في الدیون السیادیة، (بخالف  عند
: التالیة، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار العوامل االئتمانیة

.عوائد السنداتتعكسھبمااالئتمانیة للجدارةتقییم السوق -
.االئتمانیةللجدارةتقییمات وكاالت التصنیف  -

ائتمانیة لحكومة قطر ممثلة بوزارة المالیة ومصرف قطر المركزي من تطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة  تعرضاتأي   تعفى
.٩/٢٠١٧المركزيقطر مصرفالمتوقعة حسب تعمیم 

المالي في بیان المركز خسائر االئتمان المتوقعةمخصصعرض
:في بیان المركز المالي كما یليخسائر االئتمان المتوقعةعرض مخصصات یتم

  .الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات
 التزامات التمویل وعقود الضمان المالي: بصفة عامة كمخصص
  للمجموعة تحدید األداة المالیة على عنصر مسحوب وغیر مسحوب، وال یمكن  االئتمان  عندما تشتمل  خسائر 

: مسحوبخارج المیزانیة العمومیة بشكل منفصل عن المكون البنود/ تمویلعلى عنصر التزامات الالمتوقعة
الدفتریة لقیمةقطاع من االمبلغ كاستعرضالمجموعة مخصص خسائر مجمع لكل من المكونین. یتم  تعرض

الخسارة عن القیمة الدفتریة اإلجمالیة للمكون  مخصص ي زیادة في  اعرض. یتم  المسحوباإلجمالیة للمكون  
كمخصص في المطلوبات األخرى.  المسحوب

  خسارة في بیان المركز المالي  المخصص  باإلعترافأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الملكیة: ال یتم
إلعتراففصاح عن مخصص الخسارة ویتم ااإلألن القیمة الدفتریة لھذه األصول ھي قیمتھا العادلة. ومع ذلك، یتم  

بھ في احتیاطي القیمة العادلة. 
الشطب سیاسة

حتمال واقعي الستردادھا. ھذا ھو  یتم شطب الموجودات التمویلیة وأوراق الدین (إما جزئًیا أو كلًیا) عندما ال یكون ھناك ا
عندما تقرر المجموعة أن المقترض لیس لدیھ موجودات أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة كافیة الحال عموماً 

إلمتثالمن أجل االتحصیلالمالیة المشطوبة خاضعة ألنشطة  لموجودات لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تظل ا 
.  السترداد المبالغ المستحقةالمجموعةإلجراءات  



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٢٦

تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
حكمھ فيوماالنقد)    ح(

المركزیة البنوكلدىبھا المحتفظالمقیدةغیر واألرصدةالموجودةالنقدیةوالعمالتالنقدیةاألوراقحكمھفيوماالنقدیشمل
من ضئیلةلمخاطر تخضعوالتيالتقریر تاریخمنأشھر ثالثةمن أقلخالل تستحقالتيالسیولة عالیةالمالیةواألصول 
. األجلقصیرةالتزاماتھاإدارةفيالمجموعةقبلمن وتستخدمالعادلةقیمتھافيالتغیرات

. الموحدالماليالمركز بیانفي المطفأةبالتكلفةحكمھفيوما النقد إدراجیتم

العقاریة االستثمارات ) ط(
االستثمارات قیاسویتماستثماریة،عقاراتكعلىالمالرأستعظیم قیمة  لغرضأوللتأجیر بھاالمحتفظالعقاراتتصنیفیتم

القیمة تتضمن.  األصلإنشاءإلى مباشرةالعائدة  االقتراضوتكالیفالمعاملة تكالیفذلك في بمابالتكلفة،العقاریة مبدئًیا
االعتراف؛ معاییر استیفاءتمإذا التكلفة تكبدفیھیتمالذيالوقتفي موجوداستثماريأثاثمن جزءاستبدالتكلفةالدفتریة
بالتكلفةالعقاریةاالستثماراتتدرج  المبدئي،العترافبعد ا الحًقا .  االستثماريللعقار الیومیةالخدمةتكالیفذلكمنویستثنى
موجودات  للالمقدرةاإلنتاجیةاألعمار أساسعلىاالستھالكیحتسب  .  القیمةوانخفاضالمتراكماالستھالكناقًصاالتاریخیة

مراجعة تتم.  المقصودلالستخدام جاھزةفیھ االموجودات  تكونابتداء من الوقت الذي  الثابت القسط أساس علىذات الصلة  
تغیرات أيتأثیر احتسابمعمالي، المركز للبیانكلتاریخفياالستھالكوطرقالمتبقیةوالقیم المقدرةاإلنتاجیةاألعمار 

.  مستقبليأساسعلى التقدیراتفي

مستقبلیةاقتصادیة منافع أي یتوقع والاالستخداممندائم بشكلسحبھاأو استبعادھا عند إما العقاریةاالستثمارات یلغى تحقیق  
.  االستبعاد فترةفيالموّحدالدخلبیانفيلألصلالدفتریةوالقیمةاالستبعادعائداتصافيبینالفرقإثباتیتم.  استبعادھامن
تمویلي عنصر ووجودالمتغیر،المقابلآثر االعتبار فيالمجموعةتأخذ العقاري، االستثمار استبعاد منالمقابلتحدید عند
). وجدإن(للمشتريالدفعالمستحقوالمقابلالنقدي،غیر والمقابلھام،

الدفتریة  القیمة  إلى  لشرائھا  الالحقة  والتحسینات  باإلضافات  یتعلق  فیما  المؤسسة  تتكبدھا  التي  الرئیسیة  النفقات  ستضاف 
تزید من المنافع االقتصادیة  لالستثمار العقاري في بیان المركز المالي الموحد، بشرط أن تتوقع المجموعة أن ھذه النفقات سوف  

ھذه   الحصول على مثل  من المتوقع  یكن  لم  إذا  من ذلك،  العقاري. على الرغم  االستثمار  من  المستقبلیة الناشئة للمجموعة 
المنافع االقتصادیة، فسوف تقوم المؤسسة بتحقیق ھذه المصروفات في بیان الدخل الموحد في الفترة المالیة التي تم تكبدھا  

.فیھا

تتم التحویالت إلى (أو من) االستثمار العقاري فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من استثمار عقاري  
إلى عقار یشغلھ المالك، فإن التكلفة المدرجة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة في تاریخ التغییر في االستخدام. إذا أصبح  

الك استثمارًا عقاریاً، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة في تاریخ إدراج التحویل یتم إدراجھ  العقار الذي یشغلھ الم
الموحد كاحتیاطي إعادة تقییم ویتم حذفھ من بیان الدخل الشامل عند استبعاد ھذا العقار. المساھمینفي بیان حقوق 

المخاطر إدارةأدوات )ي(
ذلك عنناتجةخسارةأوربحبأياالعترافویتمالموحدالماليالمركز بیانفيالعادلةبالقیمةالمخاطر إدارةأدواتتقاس
.  الموحدالدخلبیانفي

الثابتة الموجودات ) ك(
المصروفاتالتكلفةتتضمن.  القیمةفياالنخفاضوخسائر المتراكماالستھالكناقصابالتكلفةالثابتةالموجوداتبنودتقاس
الصلةذاتالمعداتلوظیفةمكمالً جزءیشكلالذيالمشتراةالبرامجرسملةتتم.  الموجود القتناءمباشرةبصورةتنسبالتي
بصفةمتعلقةتكالیفوأیةالمباشرةوالعمالةالموادتكلفة داخلیا المكونةالموجودات تكلفة تتضمن.  المعدات تلكمنكجزء
الموقعوإرجاع البنود وإزالةتفكیكوتكالیفمنھاالمطلوبةاالستخدامألغراضوفقاعملحالةفيالموجوداتلجعلمباشرة
.المرسملةالتمویلوتكالیفالسابقوضعھإلىعلیھالكائنة
الدفتریة القیمةمعالبیعمتحصالتبمقارنةتحدیدھا یتم الثابتةالموجوداتبنودأحد استبعاد عنالناتجةالخسارةأو الربح

. الموحدالدخلبیانفياألخرىالمصروفات/  األخرىاالیراداتفيبالصافيبھااالعترافویتمالثابتةللموجودات 
تدفقیتم   المحتمل  من  كان  إذا  للبند  الدفتریة  القیمة  في  الثابتة  الموجودات  مكونات  أحد  استبدال  بتكلفة  المنافع  االعتراف 

بھا.   موثوق  تكلفتھا بصورة  وإمكانیة قیاس  للمجموعة  المكون  ذلك  المضمنة في  إلغاء االعتراف  یتماالقتصادیة المستقبلیة 
.الدخل الموحد عند تكبدھام االعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة للموجودات الثابتة في بیانبالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یت

بندمنجزء لكلالمقدرة اإلنتاجیةاألعمار مدىعلىالثابت القسط بطریقةالموحد الدخلبیانفيباالستھالك االعتراف یتم
فيالمضمنةالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافع الستھالك المتوقع النمط یعكسمقارب أفضل ھي ھذه أنحیث الثابتةالموجودات 
إیجاراتبموجب المستأجرةالموجودات استھالك یتم.  المقدرةالباقیةقیمتھناقصاالموجود تكلفةإلى تستندوھي الموجود
. األرضاستھالكیتمال . أقصر أیھما اإلنتاجیة،أعمارھاأواإلیجار فترةمدىعلىتمویلیة
:التاليالنحوعلىالمقارنةوسنوات الحالیةللسنةالمقدرةاإلنتاجیةاألعمار 

سنوات ٧-٥سیارات

سنة٢٠مباني
سنوات ٥-٣المعلومات تقنیةمعدات 
سنوات ٧-٤مكتبیةتجھیزاتووتركیباتأثاث
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تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
غیر الملموسةالموجودات ) ل(

فيالمكتسبةالملموسةغیر الموجوداتتكلفةإن .  بالتكلفةمبدئیاً تقاسمنفصلةبصورةالمشتراةالملموسةغیر الموجودات 
ناقص بالتكلفةالملموسةغیر الموجودات تسجلالمبدئي،اإلدراجبعد.  االستحواذتاریخفيالعادلة قیمتھاتعادلاألعمالدمج
غیر أومحددة تكون أنإماالملموسةغیر للموجودات اإلنتاجیةاألعمار .متراكمةانخفاض خسائر وأیةمتراكـمإطفاء أي

النظر ویعاداالقتصادیةاإلنتاجیةأعمارھامدىعلىإطفاؤھایتمالمحددةاألعمار ذاتالملموسةغیر الموجودات.محددة
فترة مراجعةتتم.  الملموسةغیر الموجوداتقیمةانخفاضاحتمالعلىدلیلفیھیظھر وقتأيفياالنخفاضلتحدیدفیھا

التعدیالت.  األقلعلىمالیةفترةكلنھایةفيالمحدد اإلنتاجيالعمر ذاتالملموسةغیر للموجوداتاإلطفاءوطریقةاإلطفاء 
یتمالموجودات تتضمنھا التيالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافع الستھالكالمتوقعةالطریقةأوالمتوقعةاإلنتاجیةاألعمار في

تدرج.  المحاسبیةالتقدیراتفيكتغیرات وتعاملالحال،مقتضى حسبالطریقة،أواإلطفاء فترةلتعدیلاالعتبار في أخذھا
وظیفةمعتتماشىمصروفاتفئةضمنالموحدالدخلبیانفياألعمار محددةالملموسةغیر للموجوداتاإلطفاءمصاریف

.  الملموسةغیر الموجودات 
بشكلإما سنویاً،لھاالقیمةانخفاض فحص إجراءویتماإلنتاجي العمر محددةغیر الملموسةغیر الموجوداتإطفاءیتمال

إنتاجيعمر بدونالموجوداتاستمراریةفيللنظر سنویةمراجعةإجراءیتم.  النقد تولیدوحداتمستوىعلىأوفردي
.  محددإلىمحددغیر منلھا اإلنتاجيالعمر حالةتغییر یتماالستمراریةتقرر لم وإذامحدد،
منافعتدفق یتوقعالعندما أو)  األصلعلىالسیطرةتحویلتاریخفيأي(االستبعادعندالملموسغیر األصلاستبعادیتم

بینالفرقأنھعلىیحتسب(األصلتحقیقإلغاءعنناتجةخسارةأوربحأي.  استبعادهأواستخدامھمنمستقبلیةاقتصادیة
.  الموحدالدخلبیانفيإدراجھیتم) لألصلالدفتریةوالقیمةاالستبعاد عائدات صافي
: للمجموعةالملموسةغیر للموجودات اإلطفاءوطرقاإلنتاجیةلألعمار ملخصیليفیما

األساسیة الودائعالعمالءعالقات الشھرة 

) سنوات ٨٫٥(محدود) سنوات١٠(محدودودمحدغیراإلنتاجيعمرال
اإلطفاء طریقة

المستخدمة
انخفاضفحص تبیان تمی

أوفرديبشكلسواءالقیمة
تولیداتوحدمستوىعلى
النقد

أساسعلىطفاءاإلیتم
مدىعلىالثابتالقسط
التوفر ةفتر

علىاإلطفاءیتم
الثابتالقسطأساس
التوفر ة  فترمدىعلى

مكتسب مكتسب مكتسب أو مكتسب  داخلًیا مطور 

المالیة غیرالموجودات قیمةانخفاض)  م(

انخفاض علىمؤشر ھناككانإذامالتحدیدتقریر كلتاریخفيللمجموعةالمالیةغیر للموجوداتالدفتریةالقیممراجعةتتم
غیر والموجوداتللشھرةبالنسبة.  الموجودلذلكلالستردادالقابلالمبلغتقدیر یتمالمؤشر ھذامثلوجودحالةفي.  قیمتھا

فيلالستردادالقابلالمبلغتقدیر یتمبعد،لالستخداممتاحة تصبحلمالتيتلكأومحددةغیر إنتاجیةأعمار لھاالتيالملموسة
المنتجة لوحدتھأوللموجودالدفتریةالقیمةزیادةحالةفيالقیمةفياالنخفاضبخسارةاالعترافیتم.  الوقتنفسفيسنةكل

. المقدر لالستردادالقابلمبلغھعنللنقد 

ایھما البیع تكالیفناقصاالعادلةأوقیمتھاالستخدام قیدقیمتھھي للنقد المنتجةلوحدتھأوللموجودلالسترداد القابلالمبلغ
ماخصم معدل باستخدام الحالیةقیمتھاإلى المقدرةالمستقبلیة النقدیةالتدفقات خصمیتماالستخدامقید القیمةتقدیر عند . اكثر 
.للنقدالمنتجةللوحدةأوللموجودالمحددةوالمخاطر للنقودالزمنیةللقیمةالحالیةالسوقیةالتقدیراتیعكسالذيالضریبةقبل

من مجموعةأصغر فيمعافردیةبصورةاختبارھایمكنالالتيالموجوداتدمجیتمالقیمةانخفاضاختبار لغرض
منالواردةالنقدیةالتدفقاتمن أكبر بصورةمستقلةتكونالمستمر االستخداممنواردةنقدیةتدفقاتتنتجالتيالموجودات
قیمةانخفاضاختبار ألغراضالتشغیلي،القطاعسقفباختبار اإلخالل بدون .  األخرىللنقد المنتجةالوحداتأو الموجودات 
انخفاضاختبار إجراءیتمالذيالمستوىیعكسبحیثلھاالشھرةتخصیصتمالتيللنقدالمنتجةالوحداتتجمیعیتمالشھرة،
فيعلیھا المستحوذ الشھرةتخصیصیتم.  الداخلیةالتقاریر ألغراضالشھرةرصد فیھیتم الذياألدنى المستوىفیھالقیمة
. الدمجمنافعمنتستفیدأنیتوقعالتيللنقد المنتجةالوحدات منمجموعاتعلىأعمال دمج

یتم.  للنقدمنتجةواحدةوحدة من أكثر قبلمناستخدامھاویتم منفصلةواردةنقدیةتدفقات المجموعةموجوداتتنتجال
كجزء قیمتھاانخفاضاختبار ویتمومنسجممعقولأساس علىللنقدالمنتجةالوحداتعلىالمجموعةموجوداتتخصیص

. لھاالموجودتخصیصتمالتيللنقدالمنتجةالوحدةاختبار من
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تتمة-الھامةالمحاسبیةالسیاسات٣
تتمة -المالیةغیرالموجودات قیمةانخفاض) م(

یتعلق فیمابھاالمعترفالقیمةفياالنخفاضخسائر تخصیصیتم.  الموحدالدخلبیانفيالقیمةفياالنخفاضبخسائر االعترافیتم
الوحداتمجموعة(للنقدالمنتجةللوحدةالمخصصةللشھرةالدفتریةالقیمةلتخفیضأوالللنقدالمنتجةبالوحدات
.  بالتناسب)  للنقدالمنتجةالوحدات مجموعة(للنقد المنتجةالوحدةفياألخرىللموجودات الدفتریةالقیمة تخفیضثم ومن )  للنقدالمنتجة

القیمة فياالنخفاضخسائر تقییمیتماألخرىبالموجوداتیتعلق فیما.  بالشھرةالمتعلقةالقیمةفياالنخفاضخسارةعكسیتمال
االنخفاضخسارةانتفاءأونقصعلىتدلمؤشراتأیةھناككانتإذامالتحدیدتقریر تاریخ كلفيالسابقةالفتراتفيبھاالمعترف

یتم .  لالستردادالقابلالمبلغلتحدیدالمستخدمةالتقدیراتفيتغییر ھناككانلو القیمةفياالنخفاض خسارةعكسیتم .  القیمةفي
الممكنمن كانالتيالدفتریةللقیمةللموجود الدفتریةالقیمةفیھتتجاوز الالذيالحدإلىفقطالقیمةفياالنخفاض خسارةعكس

. القیمةفياالنخفاضبخسارةاالعترافعدم حالةفي, إطفاءأو استھالك أيبعدبالصافي, تحدیدھا 

للعمالءجاریةحسابات ) ن(
وقت فيالبنكقبلمنالمستلمبالمبلغالمعامالتقیاسیتم.  البنكقبلمناستالمھاعندالجاریةالحساباتفيباألرصدةاالعترافیتم

. المطفأةبالتكلفةالحساباتھذهتقاسالتقریر سنةنھایةفي. التعاقد

المطلق أصحاب حسابات االستثمار حقوق) س(
أصحاب یفوض.  الخاصتقدیرھاحسباستثمارھاویمكنھاالمجموعةبھاتحتفظأموالھيالمطلق  االستثمار حساباتأصحابحقوق

متىبخصوصقیودوضعبدونمناسبةأنھاالمجموعةترىالتيبالصورةأموالھمالستثمار المجموعةالمطلقاالستثمار حسابات
.األموالفیھُتستثمر أنیجبالذيالغرضھووماوكیف

االستثمار،حساباتمنالدخلإجماليمن .  االستثمار حساباتأصحاب على)  المضاربأتعاب(إدارةأتعابباحتسابالمجموعةتقوم
.  الربحفيكمضارب المجموعةحصةخصم بعداالستثمار حسابات على تخصیصھ یتمالحساباتأصحاب إلى المنسوبالدخل فإن
حسابات وشروط أحكامحسببھاالمسموحالربحمشاركةحدودضمن المجموعةإدارةجانبمنالدخلتخصیصتحدید یتم

).المطفاة التكلفة(الدفتریةبقیمھااالستثمار حساباتتسجیلیتم. االستثمار 
أصحاب حسابات االستثمار والمالكینتوزیع الربح بین حقوق ) ع(

: یليكماالمركزيقطر مصرفبتوجیھاتالمجموعةتلتزم
بین توزیعھاویتمالمالیةالسنةنھایةفيوالمصروفاتاإلیراداتجمیعاالعتبار فياألخذبعدالربحصافيإلىالتوصلیتم

. والمالكیناالستثمار حساباتأصحاب 
المضاربةأتعابخصم بعدالسنةمدار علىالیومیةإیداعاتھمأرصدةأساسعلىاالستثمار حساباتأصحابربححصةتحتسب

. للمجموعةوالمعلنةعلیھاالمتفق
المركزي،قطر مصرفوتوجیھاتبلوائحاإللتزامعدمبسببالمجموعةإھمالمنتنشأخسارةأومصروفوجودحالةفي

قرار إلىالموضوعھذایخضع.  االستثمار حساباتأصحابجانبمنالخسائر أوالمصروفاتتلكتحملعدمیجبعندھا
.المركزيقطر مصرف

الجھة بصفتھالمركزي،قطر مصرفسیقومعندھاخسائر صافيالسنةنھایةفيالمجموعةنتائجفیھا تكونالتيالحالةفي
بقواعد اإلخاللبدونالخسائر ھذهمعالجةكیفیةعنقرار باتخاذالخسائر،ھذهعنالمجموعةمسؤولیةتحدیدعنالمسؤولة
. اإلسالمیةالشریعة

الربحتخصیصعندطرفأليأولویةإعطاءیتملناالستثمار،ألغراضالمجموعةأموالمعاالستثماراتأموالتجمیعبسبب.

المقیدة االستثمارات حسابات ) ف(
یماثلھا وما المقیدة االستثمارات حساباتأصحاب قبلمنمدفوعةبأموالاقتناؤھا تم التي الموجودات المقیدة االستثمارات حساباتتمثل

المقیدة االستثمارات حسابات .  وكالةعقد أومضاربةعقدإماإلى استناداً استثمار كمدیر بصفتھاالمجموعة قبلمنإدارتھا تتم والتي 
بھذه بھا االحتفاظ یتمالتي الموجودات.  االستثمار حساباتأصحابتوجیھات حسبمحددة مشاریعفي لالستثمار حصریةبصورة ھي

.الموحدةالمالیةالبیاناتفيالمجموعةموجوداتضمن تسجیلھایتمال الصفة

إضافي مالكرأسمؤھلةالالصكوك) ص(
غیر الصكوك ھذه أرباحمدفوعات  والعادیةالملكیةحقوق ألسھموخاضعةمضمونةوغیر دائمةالمجموعةتصدرھا التيالصكوك 
ھذه علىربحتوزیع  عدمللمجموعةیحق.  المساھمینكحقوقمبدئًیا بھا االعترافیتموالمجموعةلتقدیر وفًقا توزیعھا  ویتمتراكمیة

. محدداستحقاقتاریخللصكوك لیس. السداد بعدمیتعلقفیمامطالبةالالصكوكلحاملي  یحق  والالصكوك،

ھذه تشملقد.  أعالهالفقرةبمذكور ھوكما ملكیةكحقوقاحتسابھایتموالتيالخاصةأدواتھاصدار إلمختلفةتكالیفالمجموعةتتكبد
المستشارینمنوغیرھم والمحاسبینالقانونیینللمستشارینالمدفوعةوالمبالغ األخرى،التنظیمیةوالرسومالتسجیلرسومالتكالیف

الحد إلىالمساھمینحقوق من اً خصمالمساھمینحقوقلمعاملةالمعامالت تكالیفاحتساب یتم .  ورسوم الطباعةوتكالیفالمحترفین،
معاملة تكالیفتدرج . ذلكلوالتجنبھاالممكنمنكانالتيالمساھمینحقوقمعاملةإلىمباشرةً ُتعزىإضافیةتكالیففیھتعتبر الذي
المساھمینحقوقفيكخصمالدائمةالصكوكعلىاألرباحبتوزیعاتاالعترافیتمو.  كمصروفعنھاالتخليتمالتيالمساھمینحقوق
.  التراكمیةغیر أرباحھا نظرًا لطبیعة اإلعالنبعد
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المخصصات ) ق(

محتمالً یكونوعندما سابقة،أحداث منناشئالمجموعةعلى) حكميأو قانوني(حالي إلتزاموجودعند بالمخصصات اإلعتراف یتم
ھيالتقریر تاریخعندبھاالمعترفالمخصصاتإن.  موثوقةبصورةمحددةبمبالغاإللتزامھذاتكالیفبتسویةالمجموعةتقومأن

قیاس یتمعندما .  باإللتزامالمحیطةوالشكوك المخاطر اإلعتبار بعیناألخذ معالحالياإللتزاملتسویةالمطلوب للمقابلتقدیر أفضل
عندما (النقدیة التدفقات لھذهالحالیة القیمةتمثلالدفتریةالقیمةفإن الحالي اإللتزاملتسویةالمتوقعة النقدیةالتدفقات باستخدام المخصص

من مامخصصلتسویةالمطلوبةاالقتصادیةالمنافعكلأوبعضاستالمالمتوقعمنكانإذا). مادیاللنقودالزمنیةالقیمةتأثیر یكون
. موثوقبشكلقیاسھا الممكنمنوكانتحصیلھاتأكد إذاكموجودات بھااإلعترافیتمفإنھثالثطرف
المجموعةلدىیكونعندماقائماً المعاوضةعقدیعتبر .  كمخصصات المعاوضةعقودعنالناشئةالحالیةاإللتزاماتوقیاساإلعترافیتم

. العقدبموجبااللتزامذلكلسدادالمتوقعةاإلقتصادیةالمنافع عنتزیدوالتيالعقدبإلتزامات متعلقةتجنبھایمكنالتكالیف

الموظفین منافع) ر(
المحددة المساھماتخطة

ویتم التقاعدلقانونوفقا القطریینللموظفینبالنسبةالدولةتدیرهالذيالتقاعد صندوق في الشتراكاتمخصصالمجموعةتحتسب
التزامات أیةالمجموعةلدىلیس.  الموحدة المالیةالبیاناتفي٢٧رقم  إیضاحالموظفینتكلفةضمنذلكعنالناتجالمصروفإدراج
. استحقاقھاموعدحلولعندبالمساھمات االعترافیتم. المساھمةدفع بمجردأخرىدفع
المحددة المنافعخطة
حیثماالتقاعدیة،والمعاشاتبالتقاعدالمتعلقةالقطريالعملقانونلمتطلباتوفًقاالمحددةالخدمةنھایةمكافآتللموظفینالمجموعةتقدم
. المالي المركز بیانتاریخفيالخدمةسنواتوعددالموظفینرواتب أساسعلىالمنافعھذهبتسجیلالمجموعةتقوم.  مطلوًباذلككان
األجل قصیرةالموظفینمنافع
بالمطلوب االعترافیتم . الصلةذاتالخدمةتقدیم عنددفعھاویتمالمخصومغیر األساسعلى للموظفیناألجل قصیرةالمكافآت تقاس
استداللي أوقانونيالتزامالمجموعةلدىكانلوالربحمشاركةخططأواألجلقصیر النقديالحافز خططبموجبدفعھالمتوقعللمبلغ
بھا موثوقبصورةااللتزامقیاسالممكنومنالموظفجانبمنتقدیمھا تمسابقةلخدمةنتیجةالمبلغھذابدفع

باإلیرادات االعتراف) ش(
والمساومة المرابحة

.  المعاملةبدءعندمبلغھتحدیدویمكنتعاقدیاللتحدیدقابالالدخلیكونعندماوالمساومةالمرابحةمعامالتمنبالربحاالعترافیتم
العقد غیر قابل للتحدید وال یمكن  المعاملة فترةمدىعلىالزمنيالتناسبأساس على الدخلبھذا االعتراف یتم . عندما یكون دخل 

. الموحدالدخلبیانمنالمتعثرةالحساباتمنالدخلاستبعاد یتم . تحققھعندبھاالعترافیتمتحدید مبلغھ 

المضاربة
الخسائر تحمیلیتم بینما.  المضاربقبل  من التوزیع عندأوالدفعاتاستالم فيالحق یحینعندماالمضاربةتمویلبإیراداالعتراف یتم
دون العملبدءقبلتلفھأوالمضاربةمالرأسخسارةحالفي.المضاربجانبمنذلكعناإلعالنعندالموحد الدخلبیانعلى
اإلنھاء حالفيو. للمجموعةكخسارةوتعاملالمضاربةمالرأسمنالخسائر ھذهخصم یتمالمضارب،جانبمنإھمالأونیة سوء
. المضاربمنمستحقمبلغ كالمضارب قبلمنالمدفوعغیر بالجزءاالعترافیتم التصفیة،أو

مشاركةال
.التوزیععند أوالمدفوعات استالمفيالحق ثبوتعندالمشاركةتمویلمنالدخلیدرج 

اإلجارة
من المتعثرةالحساباتمنالدخلاستبعادیتم.  اإلیجار فترةمدىعلىالزمنيالتناسبأساسعلىاإلجارةمنبالدخلاالعترافیتم
. الموحدالدخلبیان

االستصناع 
.  اإلنجاز نسبةلطریقةوفقاللمجموعةالموحدالدخلبیانفيلھالمصاحبالربحوھامش باإلیراداالعترافیتم

الوكالة 
. القائمالرصیدإلى استناداثابت دوريعائدمعدلتحصیلبغرضالزمنيالتناسبأساسعلىالوكالة ودائعمن بالدخلاالعترافیتم

االستثماریة المصرفیةاألعمالخدمات مناإلیرادات
رسوم متضمنة)  والعموالتالرسوم إیراد فيعرضھا یتمالتي (االستثماریةالمصرفیةاألعمال خدماتبإیرادات االعتراف یتم

في ذلكیكون. اإلیرادوتحققالخدمةتقدیمیتم عندماالتعاقدیةاألحكام حسبواألداءالتسویقورسوماالستشارات ورسومالتخصیص
االقتصادیة المنافعتتدفقأن كبیر نحوعلىالمحتملومنبالمعاملةالمتعلقة الھامةالمتطلبات جمیعبأداءالمجموعةتقومعندماالعادة
یستند.  معاملةلكلالعقودفيعلیھاالمتفقاألحكامإلىاستنادابالمعاملةالمتعلقةالھامةالمتطلباتتحدیدیتم.  للمجموعةالمعاملةمن
من المستلمةالملزمةالمؤكدة االرتباطاتمدىعلى المجموعةمصلحةفي ستصبالمعاملة مناالقتصادیةالمنافع كانت إذا ماتقییم

.األخرىاألطراف
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تتمة-باإلیرادات االعتراف) ش(

والعموالت الرسومإیرادات
في المطفأة بالتكلفة المسجلالمالي الموجودعلى الفعلي الربحلمعدل متمماجزءتعتبر التي والعموالت الرسومإیراد إدراج یتم

الحساباتخدمةرسوممتضمنةاألخرىوالعموالت الرسومبإیراداتاالعترافیتم.  الماليللموجود الفعلي الربحمعدل قیاس
. بھاالصلةذات الخدماتأداء عندالتمویلفيوالمشاركةوالترتیباإلدارةورسومالمبیعاتوعموالت

األرباح توزیعات إیراد
.  اإلیراداستالمفيالحق ینشأعندمااألرباحتوزیعاتبإیراداالعترافیتم

السھم علىالعائد)ت (
بقسمة للسھماألساسيالعائدیحتسب.  العادیةألسھمھابالنسبةللسھموالمخففاألساسيالعائدبیاناتبعرضالمجموعةتقوم
تحدید یتم .  السنةخاللالقائمةلألسھمالمرجحالمتوسطالعددعلىبالمجموعةالعادیةاألسھملحامليالمنسوبةالخسارةأوالربح
العادیةلألسھمالمرجحالمتوسطوالعددالعادیةاألسھمحامليإلىالمنسوبةالخسارةأوالربحصافي  بتسویةللسھمالمخففالعائد
. المحتملةالمخففةالعادیةاألسھمجمیعبأثر القائمة

القطاعات تقاریر)ث (
وتتكبدإیراداتمنھا تجنيأنللمجموعةیمكنأعمالأنشطةبمزاولة تقوم التيالمجموعةمكونات أحد ھوالتشغیلقطاع

تتم والتيبالمجموعةاألخرىالمكوناتمنأيمعبالتعامالت المتعلقةوالمصروفاتاإلیرادات ذلكویتضمنمصروفات
)  التشغیلیةالقرارتألتخاذ سلطة  أعلىبصفتھا(بالمجموعةاإلدارة لجنةقبلمنمنتظمةبصورة التشغیلیةنتائجھامراجعة
.  متمیزةمالیةمعلوماتلھتتوفر والذيأدائھوتقییمقطاعلكلالمخصصةالمواردعنقراراتوضعبھدف

االئتمان أنشطة) خ(
والشركات األفرادعنبالنیابة إیداعھا أوبالموجوداتاالحتفاظعنھاینتجأخرىائتمانوبصفاتلألموالكمدیر المجموعةتعمل

الموحدة المالیةالبیانات ھذه من األنشطةتلكمنالناتجةاألخرىواإلیرادات الموجودات ھذه استبعادیتم . األخرىوالمؤسسات
. المجموعةموجوداتمن موجوداتلیستأنھاحیث

الشریعة تحظرھاالتيالعائدات ) ذ(
من اإلیراداتجمیعإیداعیتمعلیھبناء. بالشریعةملتزمةغیر مصادر منینتجإیرادبأياالعترافبتفاديملتزمةالمجموعة

.خیریةأغراض فياألموالھذه باستخدام المجموعةتقومحیثخیریةأعمالحسابفيبالشریعةملتزمةغیر مصادر 

الضریبة ) ض(
.  الصددھذا فيللضرائب العامة الھیئةإلىالدخلضریبةوتدفع،األجنبیةالمساھمةحدودفيللضریبةالمجموعةتخضع

ضریبة إقراراتتقدیمةالضریبقانونمعاییر تستوفيالتيلھا التابعةوالشركاتالمجموعةعلىیتعینذلك، باإلضافة إلى  
.للضرائبالعامةالھیئةإلىسنوًیاالدخل

األمللشركة المالیةالمعلومات ) أظ(
السیاسات نفسبإتباعالموحدةالمالیةالبیاناتآخر فىعنھما المفصحاألمللمجموعةالدخلوبیانالماليالمركز بیانإعدادتم

. بالتكلفةتسجیلھایتم والتيوالزمیلةالتابعةالشركاتفياالستثمارات باستثناءأعالهالمذكورةالمحاسبیة

حیازتھاالمعادالضمانات )ب ظ(
ویتم"  أخرىمطلوبات "بند تحتالموحد الماليالمركز بیان فيالتمویلموجوداتتسویةمقابلحیازتھاالمعاد الضماناتتدرج  

.المجموعةسیاسةوفقاً لعنھاالمحاسبة

الدائنة الوكالةذمم) جظ(
أيیوجدال.  للعمالءالمستحقةاألرباح علىاالتفاق یتمبموجبھا والتيوكالة عقد بموجب العمالء من ودائعالمجموعةتقبل
إضافة بالتكلفةالدائنةالوكاالتقیمةتسجل. الوكالةعقوداتفاقیات إطار فيوردتالتياألموالالستخدامالمجموعةعلىقیود
.المستحقةاألرباحإلى
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المالیةالضمانات ) دظ(
. الضمانوخطاباتمستندیةإعتمادات منتتكونمالیةضماناتاالعتیاديالنشاطاطار فيالمجموعةتعطي

إعطاءتاریخفيالمستلمةالعالوة وھو العادلة،بالقیمةالموحدة المالیةالبیانات فيمبدئیاً المالیةبالضماناتاإلعترافیتم
إلتزام قیاسیتمالمبدئياإلعترافأعقابفي.  المالي الضمانعمر مدىعلىالمبدئیةالعادلةالقیمةإطفاءویتمالضمان،
تاریخ فيالناشئالمالياإللتزاملسدادالمطلوبللمصروفتقدیر أفضلأوالمطفأبالمبلغالضماناتتلكبموجبالمجموعة

السابقة الخسائر وتاریخمشابھةمعامالتتجربةإلىاستناداً التقدیراتھذهتحدید یتم.  أعلى أیھماالموحد، المالي المركز بیان
. االدارةتتخذھا التي األحكامتكملھا

بیانفيالمستلمةالعالوةبإطفاءاإلعترافیتم.  الموحدالدخلبیانفيبالضماناتالمتعلقاإللتزامفيزیادةأيتسجیلیتم
". والعموالتالرسومإیراد "بند تحتالموحدالدخل

رأس المال واإلحتیاطي )ھـظ(

على األسھم العادیة  األرباحتوزیع
. المجموعةمساھميقبلمنعلیھالموافقةفترةخاللالمساھمینحقوقفيالعادیةاألسھم أرباح بتوزیعاألعترافیتم

ذات دخل ثابت  وسندات تمویل صكوك) وظ(
في بند منفصل في البیانات المالیة الموحدة في  یتم إدراج التمویل من خالل الصكوك وسندات التمویل بالتكلفة المطفأة ‘ وتظھر 

باستخدام معدل الربح  استحقاق البرنامج  األرباح بشكل دوري حتى تاریخ مصاریفیتم إدراج  ".تمویلوسندات بند "صكوك  
الفعلي المطبق.  
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المالیة المخاطرإدارة٤

عامة ولمحةمقدمة(أ) 
بالمجموعةالمخاطر إلدارة األساسیةمھمةال.  مھنیةبصورةوإدارتھامدروسةبصورةمخاطر تحملعلى المجموعةأعمالتشتمل
تقوم.  المالرأستوزیعاتوتحدیدالخطر مراكز وإدارةالمخاطر تلكوقیاسبالمجموعة،الرئیسیةالمخاطر جمیعتحدیدھي

الممارساتوأفضلوالمنتجاتاألسواق فيالتغیراتلتعكسدوریةبصورةلدیھاالمخاطر وأنظمةالسیاساتبمراجعةالمجموعة
. بالسوق
.  للمجموعةالمالياألداء على المحتملةالسلبیةاآلثار وتقلیصوالعائد الخطر بینمناسب توازنتحقیقإلى المجموعةتھدف
أو داخلیة عواملبھا تتسببأن یمكن والتيعنھاالمتنازلاألرباح أوالخسائر احتمال أنھا علىالمخاطر المجموعةتعرف
. خارجیة
ومخاطر االئتمانمخاطر تتضمنوالتي المالیةالمخاطر ھي المجموعةلھا تتعرض التيالمالیةاألدوات من الناتجةالمخاطر 
.والمخاطر األخرىالتشغیلیةوالمخاطر السوقومخاطر السیولة

المخاطر إدارةھیكل
إدارةعنمسؤولةمتعددة مستقلةجھاتھناكأنغیر بھا، والتحكم المخاطر تحدیدعنفي النھایةمسؤولاإلدارةمجلسإن

. المخاطر ورصد

وااللتزام المخاطرإدارةلجنة
العملر طأوالمبادئوتطبیقالمخاطر استراتیجیةوتطویر وضععنالكلیةالمسؤولیةوااللتزامالمخاطر إدارةلجنةعلىتقع

. والقیودوالسیاسات

اإلئتمان لجنة
لدى التمویلأنشطةراجعةومورصدوتوجیھوتفویضاعتماد بغرضئتمانولیة إلى لجنة االؤقام مجلس اإلدارة بتفویض المس

. فعالةبصورةلالئتمانالتشغیلیةاألعمالوتسییر االئتمان بسیاسات االلتزاملضمانمعینةحدود فيالمجموعة،
إطار في االئتمانقراراتاتخاذ عنمسؤولةوھيةاالئتمانیالموافقات العتمادفي المجموعةتنفیذیةھیئةأعلى ھياالئتمانلجنة

. بالمجموعةاالئتمانألنشطةالمستقبلیةواالتجاھاتاالئتمانبسیاساتوالتوصیةالیھاالمفوضةالصالحیات

واإللتزامات الموجوداتلجنة
السیولة مخاطر تدار اساسھاعلىالتيالمعاییر ووضعالمالي للمركز الكلیةاإلدارةعنمسؤولةوااللتزاماتالموجوداتلجنة

للمجموعة )  الموجوداتتخصیص(والتمویلاالقتراضاستراتیجیةبوضعوااللتزاماتالموجوداتلجنةتقومكما.  الربحومعدالت
. المخاطر وتقلیصاألرباحتعظیمبغرض

التشغیلیةالمخاطرلجنة
عنمسؤولةاللجنة.  المجموعةلدىالتشغیلیةالمخاطر أوجھجمیععلىواإلشرافإدارةعنمسؤولةالتشغیلیةالمخاطر لجنة
.التشغیلیةالمخاطر ومعاییر سیاساتلجمیعالفعالالتنفیذ

الداخلي التدقیق
التدقیق الداخلي في المجموعة والتي تفحص كل من مالءمة اإلجراءات  إدارةإدارة المخاطر من قبل  إجراءاتیتم التدقیق على  

وااللتزام بھا إضافة إلى تدقیق محدد لوظیفة إدارة مخاطر المجموعة بحد ذاتھا وفقا لخطة التدقیق المعتمدة. یناقش التدقیق الداخلي  
یات إلى لجنة التدقیق. في المجموعة نتائج التقییمات مع اإلدارة ویصدر تقریره حول النتائج والتوص

التغيرات في التقدیرات واألحكام الهامة  )ب (
الحالي االقتصاديالسیناریوحسبالمخاطرإدارة
والتدابیر المتخذة للسیطرة على انتشارھا على االقتصاد المحلي، وقد قامت الھیئات التنظیمیة والحكومات  ١٩-أثرت جائحة كوفیدلقد

في جمیع أنحاء العالم بتطبیق تدابیر تحفیزیة مالیة واقتصادیة للتخفیف من تلك اآلثار. تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب  
راءات الھامة لضمان سالمة وأمن موظفین المجموعة واستمراریة تقدیم الخدمة للعمالء. تراقب اإلدارة وقامت باتخاذ بعض اإلج

فوري. وقد   مشكالت ومعالجتھا بشكل  الضرورة للوقوف على أي  العلیا للمجموعة الوضع بشكل مستمر وتتخذ القرارات عند 
خالل ھذه الفترة مستعینة ببروتوكوالت أمن االلكترونیةألمن  عززت المجموعة بشكل كبیر من إجراءات المراقبة لجمیع مخاطر ا

المعلومات الخاصة بھا، وتم تطبیق ممارسات العمل عن بعد للموظفین وتقییم المخاطر وضوابط الرقابة ذات الصلة للتأكد من أنھا  
، بما في ذلك زیادة مخاطر االئتمان  على البنوك العاملة في قطر من جوانب مختلفة ١٩-محمیة بشكل كامل. لقد أثرت جائحة كوفید

ونعرض أدناه الجوانب الھامة  .اإلجمالیة المتعلقة بمحافظ الموجودات التمویلیة بقطاعات معینة وانخفاض االیرادات من الرسوم
على سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة:  ١٩-لتأثیرات كوفید



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٣٣

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة  -التغيرات في التقدیرات واألحكام الهامة (ب)

تتمة-الحالياالقتصاديالسیناریوحسبالمخاطرإدارة

)  ECL(المتوقعةاالئتمانيةوالخسائر ١٩-كوفيدجائحة)١
تخضع لمستویات  ١٩-تقدیر األثر اإلجمالي لجائحة كوفیدبغرضالمتوقعةاالئتمانیةالخسائر علىإجراؤھا یتمتغییراتأيإن

ا  مرتفعة من عدم الیقین، وذلك ألنھ ال یتوفر حالًیا سوى القلیل من المعلومات المستقبلیة المعقولة والمحتملة التي یمكن االستناد علیھ
ومات التاریخیة وحددت المتغیرات االقتصادیة  عند إجراء تلك التغییرات. وبرغم ذلك، قامت المجموعة بإجراء تحلیل قائم على المعل 

استخدام أحكام وتقدیرات الخبراء خالل   الھامة ذات التأثیر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة، وتم 
،التصاعدي السیناریو  سي،  األسایو اإلقتصاديسینار الھذه العملیة. یتم الحصول على التوقعات الخاصة بھذه المتغیرات االقتصادیة (

) من مصادر خارجیة. تنازليالوالسیناریو 

المعلومات المستقبلیة كمدخالت   البنك في تطبیق نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الخاصة بھ على مجموعة واسعة من  یعتمد 
) إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.  ٣حجم اإلنفاق الحكومي، ) متوسط ٢حجم صادرات حكومة قطر، ) متوسط ١اقتصادیة، مثل 

یجب دمج عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات المستقبلیة عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة وكذلك عند تبیان ما إذا كانت ھنالك  
زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ بدء المعاملة االئتمانیة.

الیقین بشأن البیئة االقتصادیة في الوقت الحالي، أعادت المجموعة تقییم سیناریوھات الترجیح لتعكس تأثیر حالة  وفي ضوء انعدام 
. وكما ھو الحال مع أي توقعات  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١عدم الیقین الحالیة عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة المنتھیة في  

ت الحدوث لدرجة عالیة من عدم الیقین، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلیة بشكل جوھري عن اقتصادیة، تخضع التوقعات واحتمالیا
النتائج المتوقعة.  

) جودة الموجودات ومخاطر االئتمان ٢
ثرھم بالجائحة. أجرت  تقوم إدارة مخاطر المجموعة بإجراء تقییمات لتحدید المقترضین العاملین بالقطاعات المختلفة المرجح تأ

المجموعة العدید من اختبارات الضغط على محفظة االئتمان، وباعتقادھا أن الھامش االحتیاطي لنسبة كفایة رأس المال المسجل  
٪ ھو كاف ومناسب.  ١٨٫٣حالًیا عند 

) إدارة السيولة ٣
أجرت المجموعة العدید من اختبارات الضغط على معدالت السیولة لدیھا، وباعتقادھا أن احتیاطي السیولة المحتفظ بھ حالًیا من  

قبل البنك كافي ومناسب لمواجھة أي تدھور في وضع استحقاق التدفقات النقدیة.  
) نسبة كفایة رأس المال  ٤

لنسبة كفایة رأس المال لمواجھة أي تدھور في مخاطر االئتمان أو مخاطر السوق  تعتقد المجموعة أن لدیھا ھامش احتیاطي كافي
أو مخاطر التشغیل.  

تقییم الموجودات المالیة وغیر المالیة (بما في ذلك الشھرة)  
قامت المجموعة أیضاً بدراسة التقلبات االقتصادیة الحالیة وتأثیراتھا المحتملة على تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات  
المالیة وغیر المالیة للمجموعة والتي لیس لھا مدخالت ملحوظة، ویمثل ذلك أفضل تقییمات اإلدارة استنادا على المعلومات المتاحة  

أنھ في ظل غیاب االستقرار باألسواق سوف تظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق. والملحوظة. إال  

المساھمینقیاس أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق  
یر المالیة رقم  ، یجب على المجموعة اتباع مبادئ المعیار الدولي إلعداد التقار ١٣/٢٠٢٠وفًقا لتعمیم مصرف قطر المركزي رقم 

والذي  لمساھمین) "األدوات المالیة" فیما تعلق باالستثمارات من نوع حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق ا٩(
أي تغیرات في القیمة العادلة الستثمارات معینة في األدوات المالیة من  المساھمینیتطلب أن تعرض في بیان التغیرات في حقوق  

ق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة. األرباح والخسائر الناتجة من أدوات حقوق الملكیة تلك ال یعاد تصنیفھا الحًقا إلى  نوع حقو
العادلة یتم   القیمة  احتیاطي  المسجلة في  المتراكمة  والخسائر  ومع ذلك، فإن األرباح  بیان الدخل الموحد، وكذلك عند االستبعاد. 

ورة عند استبعاد االستثمار. ال یتم اإلبالغ عن خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر انخفاض القیمة) تحویلھا إلى األرباح المد
بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة. یستمر إدراج توزیعات األرباح في بیان الدخل الموحد عندما تمثل عائدًا  

عات تمثل بوضوح استردادًا لجزء من تكلفة االستثمار فیتم إدراجھا في بیان  على ھذه االستثمارات، ولكن في حال كانت تلك التوزی
. المساھمینالتغیرات في حقوق 
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تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
االئتمانمخاطر)ج(

أو طرف مقابل في األداة المالیة عن الوفاء  عمیلعجز لنتیجةالتي تنشأ وللمجموعةالمالیةالخسارةخاطر االئتمان ھي مخاطر م
.التعاقدیةالتزاماتھب

التركزاتلتفاديوالتمویلواإلقراضالمالوأسواق استثماراتھاأنشطةتنویعخاللمن االئتمانلمخاطر تعرضھاالمجموعةتدیر 
كان إذا ضمانات علىتحصلأنھا كما. محددةأعمالأوأماكنفيعمالء مجموعةأوأفرادمع االئتمانلمخاطر الضروریةغیر 
.  ضروریاً ذلك

متعھد االئتمان من التعامالت التي تؤدي إلى نشوء مطالبات فعلیة أو طارئة أو احتمالیة ضد أي طرف مقابل أو  مخاطر تنشأ
أو عمیل (ویشار إلیھا مجتمعة بـ "األطراف المقابلة"). وھي المخاطر التي تؤدي إلى تكبد خسارة في حالة تقصیر طرف باإللتزام

تأخذ في االعتبار كل من احتمال التقصیر غیر الطوعي عندما ال یكون لدى  ولي المستحق.  مقابل أو عجزه عن الوفاء بالتزامھ الما
الذي ی االستراتیجي  والتقصیر  للسداد  المالیة  یملك المقدرة  تخلفالطرف المقابل الوسائل  الذي  المقابل  الطرف  السداد  علىفیھ 

بصورة متعمدة. 

االئتمان النتائج التالیة: قد ینشأ عن مخاطر 
االلتزامسدادالتأخیر في -
، أو يالتعرض االئتمانمنالخسارة الجزئیة -
ي الخسارة الكلیة من التعرض االئتمان-

تعثرمخاطر تدرس المجموعة وتقوم بتوحید جمیع عناصر التعرض لمخاطر االئتمان (مثل مخاطر  الألغراض التقاریر عن إدارة  
). اتومخاطر القطاعالبلدانومخاطر عمیلأي

االئتمانمخاطرإدارة
ھي المسؤولة عن  ومخاطر االئتمان، و متابعةعن اإلشراف المسؤولیـةلجنة االئتمان بتفویضو بحدود معینةاإلدارةمجلسقام

إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة، بما في ذلك: 

المخاطر وتصنیفاالئتمان، وتقییمالضمان، متطلباتتغطي التيمع وحدات العمل،  بالتشاور سیاسات االئتمان،  صیاغة
. الجاریةاألخرىتنظیمیةوالالقانونیةوالمتطلباتالمركزي،قطر مصرفللوائحواالمتثالعنھا،واإلبالغ

موافقةمعیًنا حداً تتجاوز التيالتسھیالت تتطلب . وتجدیدھااالئتمانیةالتسھیالت علىللموافقةالتفویضھیكلإنشاء
. اإلدارةمجلس

وفقاً لدرجة المخاطر المالیة. التعرضاتتصنیف المخاطر للمجموعة من أجل تصنیف دلیلوالحفاظ علىتطویر ال
 من التعرض للمخاطر الجغرافیة ومخاطر التركیز بناًء على التصنیفات الداخلیة والخارجیة وكذلك حدود التعرض  الحد

التوجیھیة لمصرف قطر المركزي. والمبادئللمخاطر 
ضمانات ملموسة وغیر ملموسة.التعرضاتتأمین التيتشملمن خالل  الحصول علیھا  أنواع الضمانات  النقد، تم 

والرھون العقاریة على العقارات، والتعھدات على األسھم، والضمانات الشخصیة / للشركات، حسب الحاجة. 
والمخاطر المختارةالصناعاتحدودذلكفيبماعلیھا،المتفق للمخاطر التعرض لحدودالعملوحداتامتثالمراجعة

اإلجراءاتاتخاذ ویتم المجموعةلمحافظ االئتمانیةللجودة دوریةمراجعةإجراء یتم . المنتجاتوأنواع الجغرافیة
. ذلكإلىالحاجةعندالمناسبة،التصحیحیة

لنظام  طبقت مستوىعلىفعالنحوعلى االئتمان مخاطر مراقبةأجلمنمودیز،المجموعة نظام تصنیف محلل المخاطر وفقاً 
تقییممن المجموعةویمّكنعالمًیاالنظام إثباتتم لقد .المخاطر لھذهالمال رأسكفایةومواءمة المجموعةمحفظةفيالعمیل  
. موضوعیةأكثر أساسعلىاالئتمانمخاطر 
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٣٥

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر)ج(

االئتمانمخاطرقیاس)١(
إدارةوأسلوبالمتعثرةاالئتمانحاالتعلىخاصبتركیز الكلیةاالئتمانمحفظةجودةبتحلیلمنتظمنحووعلىالمجموعةتقوم

. معالجتھا
: ھذا یتضمن

المعاملةمستوىعلىالمراجعة-
عمیلالمستوىعلىالمراجعة-
المحفظةعلى مستوىالمراجعة-
االستثنائیةالحاالتعلى بناءً المراجعة-

أيواكتشــافالمعتمداإلطار داخلالتمویلأنشــطةبجمیعالقیامیتمأنھمنالتأكدعنمســؤولةاالئتمانةراجعومإدارةوحدات
.بشأنھاالعالجياإلجراءالتخاذومتابعتھاعنھاواإلبالغسریعةبصورةذلكعنانحراف

االئتمانمحفظةإدارة
والمسؤولیة الھدف

السیولةوزیادةالتقلباتوتقلیص التركزاتمنالحد منالمجموعةتمكنالتياالئتمانلعملیةمكملجزءھي المحفظةإدارة إن
إدارةأسلوبفيالتقاریر ووظائفاألداءوتقییمللمحفظةوتخطیطاستراتیجیةوضع خاللمنذلكیتم.  العائداتأفضلوتحقیق
.شامل
مختلف منالمعلومات على الحصولطریقعناالئتمانمحفظةمخاطر بإدارةالمتعلقةباألنشطةالقیام عن مسؤولةالمجموعةإن

الھیاكل حدودعلىوالرقابةوالرصدةراجعالمبإجراءالمحفظةمحللیقوم.  الوظیفةھذهألداءمنتظمنحوعلىالعملوحدات
أساس علىللمخاطر الدوریةوالمعلوماتالمحفظةدراساتإعدادیتمذلكإلىإضافة.  المحفظةتنویعمعاییر إلىاستناداالموضوعة  

. اإلدارةقبلمنلمراجعتھا اإلقلیم/القطاع

المحفظة تنویع
:عبر االئتمان محفظة تنوعلتقییمالتالیةالمعاییر االعتبار فيالمجموعةضعت

للمجموعةاالئتمانیةالحدود
القطاع/الصناعةحیثمناالئتمانیةالحدود
البلدحیثمناالئتمانیةالحدود
المنتجحیثمناالئتمانیةالحدود
محددةائتمانلمخاطر للتعرضالمخففات

االئتمان لمحفظةالجھد اختبار 
االعتبار فياألخذومع٣بازلأركانمن٢الركنمتطلباتمع یتماشىبما(ومستقبلينشطجھداختبار إجراءالمجموعةتتبع
تؤثر قدالتي) المخاطر عواملأو(السوق ظروففيالمحتملةالتغیراتأوالظروفیحددوالذي)  المركزيقطر مصرفلوائح

السؤالاالعتبار فيتضع افتراضیةسیناریوھاتبموجباألوضاع استقراءاالختبار ھذا یتطلب .  المجموعةعلىسلبیةبصورة
مستعدة تصبحأنمنالمجموعة تمكینإلىھذا یؤدي.  االفتراضیةالسیناریوھاتتلك ضوء على اختباراتووضع "  ؟...لوماذا "

لمحفظة الدوریةالجھداختباراتإجراءعنالمسؤولیةالمخاطر إدارةعلىتقع.  وقوعھاعنداألزماتأوضاعمعلتتماشىجیدا
. االئتمان
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٣٦

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر)ج(

تتمة-االئتمانمخاطرقیاس)١(

: التالیةالخطواتعلىالمجموعةلدىالجھداختبار برنامجیشتمل

(الدقة والتوقیت المناسب)بھاالموثوقالبیاناتعلىالحصول.
ھيالمجموعةتستخدمھاالتيالمخاطر عواملإن. المحفظةقیمةعلىأثر لھاالتيالمخاطر عواملتحدید:

عمیلالتصنیف)أ(
)وغیرھاالعقاراتوأسعار والسیاسةواالقتصاد الصناعة(البیئة)ب(
)  وغیرھااالحتفاظوفترةاالفتراضات(النموذج)ج(
)االنتقالیةوالمصفوفاتالمتبادلةالعالقات(التحلیالت)د(

عواملعدةأوواحدعاملمنسیناریوأساسعلىالجھداختباراتوضع
العاملصدمةحجمتحدید
الجھداختباراتإجراء
الجھداختباراتنتائجعناإلبالغ
المجموعةمالرأسكفایةعلىأعالهإلیھاالمشار النتائجأثر تقییم
سنويأساسعلىالجھداختباراتمالءمةمدىتقییمإعادة

االئتمانمخاطر إدارةمعلوماتنظام
الحسابات الخصوص وجھوعلىالمجموعةموجوداتمحفظةمخاطر عناصر جمیععنالمعلومات المعنیینالموظفینلدىتتوفر 
یتمذلك، إلىاإلشارةتتموأینماشاملة،بصورةالتقاریر فحصیتم.  التدھور خصائصعلیھاتبدوالتيوالحساباتالمنتظمةغیر 

. المعنیةاإلدارةمنالصلةذات االستجابةإطالق

تخفیفھا وسیاسات المخاطر حدودعلىالرقابة) ٢(
االئتمانومعاییر االئتمان منحفيالبدء عملیةرئیسیةبصفةتتضمنوھياالئتمانمخاطر لتخفیفجاھزةأسالیب المجموعةلدى

. واسعنحوعلىالمخاطر وإدارةاإلضافیةالضماناتوإدارة

الضمانات 
والعقارات النقدیةالودائع على والرھن النقدیةالھوامش عن طریق الحصول على ضمانات، ومنھا،االئتمان بضمان المجموعةتقوم

.  الضمانتغطیةمدىلتحدیددورينحوعلىالعقاریةللضماناتمستقلةتقییماتعلىالحصولیتم.  للتداولالقابلةالمالیةواألوراق 
. استبعادھا/منھانقص ماإكمالالمطلوبمنكانإذامالتحدیدثابتةبصورةللتداولالقابلةالمالیةاألوراققیمةرصدیتم

)التمویلومحفظةالمخاطر إدارةألدوات (التمویلحدود
رصد یتم .  والزمیلةالتابعةوالشركات اإلدارةومجلسوالدولةاالقتراض ومجموعةالمقابلللطرفحدودًا  المجموعةوضعت
. وااللتزامالمخاطر إدارةلجنةخاللمنلھا خرقأيعناإلدارةمجلسوإبالغ الحدودھذهمقابلفيالمخاطر 
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تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر)ج(

أخرىائتمانیةتعزیزاتأیةأو بھالمحتفظالضمانقبلاالئتمانلمخاطر للتعرض األقصى الحد)٣(

دیسمبر ٣١في 

المركز بیان فيالمسجلةالمالیةالموجوداتعلى االئتمانلمخاطرالتعرض
: یليكماالموحدالمالي 

٢٠٢٢
ألف لایر قطري 

٢٠٢١
ألف لایر قطري

٦٬٠٥٢٬٩٠٦٦٬٨٦٦٬٥١٧لدى مصرف قطر المركزي أرصدة
١٬٤٩٩٬٩٣٤٥٬٥٥٨٬٩٨٠بنوك منمستحقةمبالغ

٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٢٢١٬٧٠٧تمویلموجودات 

١٩٬١٦٣٬٤٩٩١٩٬٤٠٨٬٦٨٧أدوات دین – مالیةاستثمارات

٣٥٦٬٧١٩١٦٣٬٥٢٣أخرىموجودات 

١٠٢٬٧٤٩٬٥٧٢١٠٧٬٢١٩٬٤١٤

: یليكمااألخرىاالئتمانمخاطر

١٨٬٤٢٤٬٢١٧١٨٬٤٥١٬٩١٩ضمانات 

١٬٠٩٢٬٦٨٧٢٬٢٣٣٬٩٢٤اعتماد خطابات

١٥٬٠٥٧٬١٥٢١٧٬١١١٬٤١٣مستغلةغیر ائتمانیةتسھیالت

٣٤٬٥٧٤٬٠٥٦٣٧٬٧٩٧٬٢٥٦

بدون األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ بھ  االئتمان،لمخاطر المجموعةلتعرض الحاالت أسوأ سیناریوأعاله الجدولیمثل
استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي  الموحد،الماليبالمركز للموجوداتللتعزیزات االئتمانیة األخرى المرفقة. بالنسبة 

القیم الدفتریة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد.  

المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان الموجودات مخاطرتركز) ٤(

الجغرافیةالقطاعات 
دعم أيأو بھ االحتفاظیتم ضمان أياالعتبار في األخذ(بدون  الدفتریةبقیمھاالمجموعة ائتمانمخاطر التالي الجدول یحلل

على المناطق استنادا إلى مقر إقامة  االئتمانبتخصیص  المجموعةقامت،حسب المناطق الجغرافیة. لھذا الجدول ،)آخر ائتماني
أطرافھا المقابلة. 
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٣٨

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر) ج(
تتمة -المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان الموجودات مخاطرتركز) ٤(

تتمة-الجغرافیةالقطاعات 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
قطر

ألف لایر قطري 

مجلس دول
الخلیجيالتعاون

األخرى
ألف لایر قطري 

أوروبا 
ألف لایر  

قطري 

دول باقي
العالم 

ألف لایر قطري 
اإلجمالي 

ألف لایر قطري 
مسجلة في بیان المركز  موجودات 

المالي الموحد:
٦٬٠٥٢٬٩٠٦---٦٬٠٥٢٬٩٠٦المركزيقطر مصرفلدىأرصدة
٢٧٣٬٦٦٩٢١٬٤١٤٢٧٦٬٩٨٢٩٢٧٬٨٦٩١٬٤٩٩٬٩٣٤بنوك منمستحقةمبالغ

٧٢٬٩٤٣٬٨٥٧٦٠٬٦٨٩١٬٢٠٧٬٨٤٨١٬٤٦٤٬١٢٠٧٥٬٦٧٦٬٥١٤تمویلموجودات 
٧٩٥٬٠٩٠١٩٬١٦٣٬٤٩٩-١٧٬٨٠٨٬٩١٣٥٥٩٬٤٩٦دینأدوات-مالیةاستثمارات
٣٥٦٬٧١٩-٥٠٬٦٠٩-٣٠٦٬١١٠أخرىموجودات 

٩٧٬٣٨٥٬٤٥٥٦٤١٬٥٩٩١٬٥٣٥٬٤٣٩٣٬١٨٧٬٠٧٩١٠٢٬٧٤٩٬٥٧٢

قطر ٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف لایر قطري

مجلس دول
الخلیجيالتعاون 

األخرى
قطريألف لایر 

أوروبا 
ألف لایر قطري

دول باقي
العالم 

ألف لایر  
قطري 

اإلجمالي 
ألف لایر  

قطري 
مسجلة في بیان المركز موجودات 

المالي الموحد: 
قطر مصرفلدىأرصدة

٦٬٨٦٦٬٥١٧---٦٬٨٦٦٬٥١٧المركزي

٣٬٢٤٩٬٦٧٤٢٨٬٣٥٦٢٩٢٬٥٦٩١٬٩٨٨٬٣٨١٥٬٥٥٨٬٩٨٠بنوك منمستحقةمبالغ

٧٠٬٩٩٠٬٠١٩٧٠٬٨٤٦٢٬٢٤٢٬٥٢٦١٬٩١٨٬٣١٦٧٥٬٢٢١٬٧٠٧تمویلموجودات 

٥٨٣٬٨٤٤١٩٬٤٠٨٬٦٨٧-١٨٬٥٤٧٬٧٤٨٢٧٧٬٠٩٥دینأدوات-مالیةاستثمارات

١٦٣٬٥٢٣-١٦٬٠٩٨-١٤٧٬٤٢٥أخرىموجودات 

٩٩٬٨٠١٬٣٨٣٣٧٦٬٢٩٧٢٬٥٥١٬١٩٣٤٬٤٩٠٬٥٤١١٠٧٬٢١٩٬٤١٤

قطر٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف لایر قطري 

مجلس دول
الخلیجيالتعاون

األخرى
ألف لایر قطري 

أوروبا 
ألف لایر  

قطري 

دولباقي
العالم 

ألف لایر  
قطري 

اإلجمالي 
ألف لایر قطري 

لمخاطر االئتمان األخرى  التعرض
١٥٬٩٩١٬٠٢٥٢٤٨٬٤٣٢١٬١٦١٬٥٧٣١٬٠٢٣٬١٨٧١٨٬٤٢٤٬٢١٧ضمانات 
١٬٠٩٢٬٦٨٧---١٬٠٩٢٬٦٨٧اعتماد خطابات
١٥٬٠٥٧٬١٥٢-١٤٬٧٤٥٬٩٣٢٢٧٩٣١٠٬٩٤١مستغلةغیر ائتمانیةتسھیالت

٣١٬٨٢٩٬٦٤٤٢٤٨٬٧١١١٬٤٧٢٬٥١٤١٬٠٢٣٬١٨٧٣٤٬٥٧٤٬٠٥٦

٢٠٢١دیسمبر ٣١
قطر 

لایر قطريألف 

مجلس دول
الخلیجيالتعاون 

األخرى
ألف لایر قطري

أوروبا 
ألف لایر  

قطري 

دولباقي
العالم 

ألف لایر  
قطري 

اإلجمالي 
ألف لایر قطري

األخرىاالئتمانلمخاطر التعرض
١٥٬٥٧٥٬٣٧٨٢٤٦٬٣١١١٬٢٨٨٬٦٥٣١٬٣٤١٬٥٧٧١٨٬٤٥١٬٩١٩ضمانات 
٥٥٬٤١٨٢٬٢٣٣٬٩٢٤--٢٬١٧٨٬٥٠٦اعتماد خطابات
١٧٬١١١٬٤١٣--١٧٬١١٠٬٤١١١٬٠٠٢مستغلةغیر ائتمانیةتسھیالت

٣٤٬٨٦٤٬٢٩٥٢٤٧٬٣١٣١٬٢٨٨٬٦٥٣١٬٣٩٦٬٩٩٥٣٧٬٧٩٧٬٢٥٦
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٣٩

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر) ج(
تتمة -المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان الموجودات مخاطرتركز) ٤(

األعمالقطاعات
الضمانات أو دعم ائتماني آخر مصنفة األعتبار ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة قبل األخذ فى  مخاطر التاليالجدولیحلل

لألطراف المقابلة للمجموعة. األعمالحسب قطاعات 

المخاطر إجماليدیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢٢

ألف لایر قطري 
٢٠٢١

قطريلایرألف
ممولة وغیر ممولة

٤٣٬٣٤٣٬٠٦٣٤٧٬٥١٠٬٣٠٩الحكومة 
٢٬٥١٦٬٧١٥٢٬٧٧٨٬٢١٥الصناعة
١٣٬٢١٧٬٥٥٨١١٬٨٢٦٬٠٣٣التجارة 
٦٬٠٣٩٬٣٧٦١٠٬٣٢٢٬٢٩٩المالیة الخدمات

١٨٬٣٢٥٬٢٠٥١٨٬٧٩٦٬٧٨٢المقاوالت 
٢١٬٠٢٨٬٨٩٣٢٠٬٥٩٣٬٧٢٩العقارات 
١٣٬٤٣٢٬٥٠٢١٣٬١١٣٬٩٨٩الشخصیة
١٩٬٤٢٠٬٣١٦٢٠٬٠٧٥٬٣١٤وأخرىالخدمات

١٣٧٬٣٢٣٬٦٢٨١٤٥٬٠١٦٬٦٧٠

االئتمانلمخاطرالتعرض
:المالیة حسب تصنیف وكاالت التصنیف للموجوداتالجدول أدناه تحلیال  یعرض

دیسمبر  ٣١في 
٢٠٢٢

ألف لایر قطري 
٢٠٢١

ألف لایر قطري
المعادل التصنیف

AAA إلى –AA٣٤٣٬٠١٨٬٤٠٧٤٦٬٧٢٠٬٧٢٠
Aإلى ١A٣١٬٨٣٩٬٢٠٨٥٬٩٢٩٬٦٢٣

Baaإلى١Baa٣٣٦١٬٤٢٦٦٩٩٬٦٦٧
Baإلى١B٣٦٩٧٬٧٦١٨٤١٬٨٢٩
٩١٬٤٠٦٬٨٢٦٩٠٬٨٢٤٬٨٣١مصنفة غیر 

١٣٧٬٣٢٣٬٦٢٨١٤٥٬٠١٦٬٦٧٠

االئتمان جودة) ٥(
باستثناءوخارجیةداخلیةائتمانمخاطر تصنیفاتباستخدام المجموعةقبلمنالمالیةللموجوداتاالئتمانیةالجودة تدار 

عةولمجما دم تستخ.  الئتمانیةافي محفظتھاتلعالقا ا م العمیل لتقییطر مخافلتصنیداخلیة  لیة آعةولمجماتتبع.  التجزئةمحفظة
منھا١٩درجة،٢٢منبالمجملمقیاساً يطیعمما،سلبیةویجابیةإراتشؤممعسمقاییرةعشمنئتمانيافتصنیماظن
المؤدیة ضمن.  یجبكماتؤدي الالتي بتلكاالخرىلثالثةوا جیدبشكلتؤديالتيتلك بق تتعل)  سلبیةویجابیةإتالدبمع(

الدرجةومناالستثمار درجةدون  تمثل٧إلى ٦ومناالستثمار درجة٥إلى ١تصنیف مخاطر العمیل من تمثلجید،بشكل
لجمیعتصنیفتعیینیتم.  التواليعلىوالخسارةتحصیلھا فيوالمشكوكالمطلوب،المستوىدونتلكتمثل١٠إلى٨

الداخلیة االئتمانمخاطر تقییممنھجیاتتحسینإلىباستمرار المجموعةتسعىحیثالمحددةللمعاییر وفًقااالئتمانات
تتم .  المجموعةفياالئتمان وثقافة للمحفظة الحقیقیةاالئتمانالمخاطر لتعكس االئتمان مخاطر إدارة وممارسات وسیاسات

. المنتظمةغیر ات د الموجوحالةفيأكثر وأ السنةفياألقلعلىواحدةمرةتمویلالعالقاتجمیعةراجعم



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٤٠

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر) ج(

تتمة -االئتمانجودة) ٥(

: المالیةوالضماناتوالتعھدات المالیةللموجوداتاالئتمانجودةحولمعلومات التاليالجدولیوضح

بنوك منمستحقةمبالغ
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١

اإلجمالي اإلجمالي ٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

(تصنیف المخاطر  –يثمار استتصنیف 
١٬٤٩٩٬٣٥٩٥٬٥٥٢٬٥٦٠--٥١٬٤٩٩٬٣٥٩-١) للعمیل
(تصنیف – االستثمار دونتصنیف

٦٢٧٦٬٤٦١-٧٤٥١١٧٦-٦) للعمیلالمخاطر 
(تصنیف المخاطر  ستوىدون الم
----٨) للعمیل

-

المخاطر (تصنیف تحصیلھافيمشكوك
----٩) للعمیل

-

-----١٠) عمیللل (تصنیف المخاطر -خسارة
١٬٤٩٩٬٩٨٦٥٬٥٥٩٬٠٢١-١٬٤٩٩٬٨١٠١٧٦

(٤١)(٥٢)--(٥٢)انخفاض القیمةمخصص
١٬٤٩٩٬٩٣٤٥٬٥٥٨٬٩٨٠-١٬٤٩٩٬٧٥٨١٧٦الدفتریة   القیمة



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٤١

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر) ج(
تتمة -االئتمانجودة) ٥(

موجودات تمویل 

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

اإلجمالي اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

(تصنیف –يثمار استتصنیف 
٦٤٬٢٤١٬١٧١٦٢٬٥٥٧٬٦٨٣-٥٦٠٬٢٥٩٬٣٥٤٣٬٩٨١٬٨١٧-١) للعمیلالمخاطر 
– االستثمار دون تصنیف

١٠٬٧٥٦٬٢١٤١٢٬١٤٨٬١٩٧-٧٢٬٩٥٥٬٧٩٤٧٬٨٠٠٬٤٢٠-٦) للعمیل(تصنیف المخاطر 
–٨) للعمیل(تصنیف المخاطر 

٦٠٢٬٠٢٨٦٠٢٬٠٢٨٢١٥٬٧٣٩--ستوىدون الم
(تصنیف  تحصیلھافيمشكوك

٤٩٩٬٠٤٤٤٩٩٬٠٤٤٢١٦٬٢٠٦--٩) للعمیلالمخاطر 
(تصنیف المخاطر  -خسارة
٢٬٩٦٩٬٥٩٠٢٬٩٦٩٬٥٩٠٢٬٨٤٤٬٢٩٥--١٠) للعمیل

٦٣٬٢١٥٬١٤٨١١٬٧٨٢٬٢٣٧٤٬٠٧٠٬٦٦٢٧٩٬٠٦٨٬٠٤٧٧٧٬٩٨٢٬١٢٠

(٢٬٥٥٦٬٦٣٠)(٣٬١٧٦٬٨٧٦)(٢٬٥٤٨٬٤٦٠)(٥٤٨٬٢٨٤)(٨٠٬١٣٢)الخسارة  مخصص
(٢٠٣٬٧٨٣)(٢١٤٬٦٥٧)(٢١٤٬٦٥٧)--معلقة أرباح

(٨٠٬١٣٢)(٥٤٨٬٢٨٤)(٢٬٧٦٣٬١١٧)(٣٬٣٩١٬٥٣٣)(٢٬٧٦٠٬٤١٣)
٦٣٬١٣٥٬٠١٦١١٬٢٣٣٬٩٥٣١٬٣٠٧٬٥٤٥٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٢٢١٬٧٠٧الدفتریةالقیمة

استثمارت مالیة
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
اإلجمالي اإلجمالي ٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
(تصنیف المخاطر  –يثمار استتصنیف 
١٬٤٩٥٬١٩١١٬٠٩٨٬٠٢٤--٥١٬٤٩٥٬١٩١-١) للعمیل

(تصنیف – االستثمار دون تصنیف
٦٥٧٬٣٣٣٨٣٥٬٣٦٨--٧٦٥٧٬٣٣٣-٦) للعمیلالمخاطر 

دون  –٨) للعمیل(تصنیف المخاطر 
-----ستوىالم

المخاطر (تصنیف تحصیلھافيمشكوك
-----٩) للعمیل

-----١٠) للعمیل(تصنیف المخاطر -خسارة
٢٬١٥٢٬٥٢٤١٬٩٣٣٬٣٩٢--٢٬١٥٢٬٥٢٤

(١٣٬٨٦٣)(٧٬٦٥٧)--(٧٬٦٥٧)الخسارة  مخصص
٢٬١٤٤٬٨٦٧١٬٩١٩٬٥٢٩--٢٬١٤٤٬٨٦٧الدفتریة   القیمة



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٤٢

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -االئتمانمخاطر) ج(
تتمة -االئتمانجودة) ٥(

والضمانات المالیةتمویلالإلتزامات
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١

اإلجمالي اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
(تصنیف –يثمار استتصنیف 

١٥٬٢٢٤٬٤٧٩١٦٬٦١٩٬٣٦١-٥١١٬٥٥٠٬٤٨٤٣٬٦٧٣٬٩٩٥-١) للعمیلالمخاطر 
(تصنیف – االستثمار دون تصنیف

٤٬١٢٧٬٠٧٦٣٬٨٨٨٬٨٤٥-٧٢٬٠٠٣٬٦٣٦٢٬١٢٣٬٤٤٠-٦) للعمیلالمخاطر 
دون  –٨) للعمیل(تصنیف المخاطر 

٧٬٥١٨----ستوىالم
(تصنیف  تحصیلھافيمشكوك

٢٥٠٢٥٠٥٬٠٢٠--٩) للعمیلالمخاطر 
) للعمیل(تصنیف المخاطر -خسارة
١٦٥٬٠٩٩١٦٥٬٠٩٩١٦٥٬٠٩٩--١٠

١٣٬٥٥٤٬١٢٠٥٬٧٩٧٬٤٣٥١٦٥٬٣٤٩١٩٬٥١٦٬٩٠٤٢٠٬٦٨٥٬٨٤٣
(٢٩٨٬٩١٧)(٢٩٣٬١٨٤)(١٦٥٬٣٤٩)(٩٥٬٢٤٦)(٣٢٬٥٨٩)الخسارةمخصص
١٩٬٢٢٣٬٧٢٠٢٠٬٣٨٦٬٩٢٦-١٣٬٥٢١٬٥٣١٥٬٧٠٢٬١٨٩الدفتریة القیمة

الضمانات) ٦(
ك نا ھنیکمل ، جماليإسسا أعلی .  المقابلةأخرى في سیاق األعمال العادیة من األطراف  إئتمانیةعزیزاتتحصل المجموعة على ضمانات وت

. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في سیاسات الضمانات وعةلمجما بھا ظتحتفلتي اتلضمانا اودةجفيجوھريدھور تلسنةا لخال
إلجمالي الضمانات العادلةقیمة  الإن.  عقاري. لدى المجموعة ضمانات إضافیة على شكل ودائع محتجزة أو رھن على أسھم أو رھن للمجموعة

ملیون لایر قطري) وقیمة الضمانات المحتفظ  ٢٠٢١:٧٥٬٣٢٤٫٨دیسمبر  ٣١لایر قطري (ملیون٧٦٬٨٥٤٫٢ھي٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
ملیون ٢٠٢١:٢٬٠٧٠٫٨(ملیون لایر قطري٢٬٢٥٠٫٧ھي٢٠٢٢دیسمبر  ٣١لقیمة كما في  امنخفضةبھا مقابل موجودات وسلف تمویل  

لایر قطري).

٢٠٢١دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  والتي تم التحرك بھا قضائیاّ ،المبلغ التعاقدي للموجودات المالیة المشطوبة خالل السنةقیمةإن
.  كان ال شيء

القیمةانخفاضواالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر المدخالت) ٧(
مخاطر الحالیة في تاریخ التقریر یتم مقارنتھا ال، فإن  اإلعترافالمالیة قد زادت بشكل كبیر منذ  ألداةلعدم السدادما إذا كانت مخاطر  لتحدید

السدادبمخاطر   ، الترحیلالزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان عند تصنیف بیانات  اإلعتبار المجموعة بعین  تأخذ.  ألوليااإلعترافعند  عدم 
المركزي. تم وصف  طر قرفمصتجیھا وتوكللبنخلي دال االئتمانيافلتصنیتأخر عن السداد، واالأیامب حسا،  والتاریخیةالعجز تالدمعو

غیر المصنفة (الخدمات  والمحفظةالمصنفة داخلیاً (الخدمات المصرفیة الخاصة والعامة)،  للمحفظةالزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان معاییر 
المالیة / البنوك) أدناه ت المصنفة خارجیاً (المؤسساوالمحفظةالمصرفیة لألفراد) 



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٤٣

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤  
تتمة -اإلئتمانمخاطر(ج) 

تتمة -القیمة  انخفاضواالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر المدخالت ) ٧(
:مصنفة داخلًیا محفظة
الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان:  دیتم استخدام المعاییر التالیة لتحدی، المصنفة داخلًیامحفظةللبالنسبة

٤و٣و٢و١التصنیفاتمنلألسفلدرجتین.١
٦و ٥درجة واحدة لألسفل من التصنیف .٢
٧منبأقلالحسابات المصنفة .٣
على االستحقاق (خاضعة إلعادة الدفع)   تأخر یوماً ٥٩–٤.٣٠
على االستحقاق  تأخر یوماً ٨٩–٥.٦٠
اً شھر ١٢في آخر التفاوض حولھا المعاد الحسابات.٦

مالیة مصنفة خارجًیا أدوات
الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان:  التمویل واالستثمارات المصنفة خارجیاً، ستخضع للمعاییر التالیة لتحدیدافظلجمیع محبالنسبة

Baa٣ إلىAaa درجتین منتنخض–درجة االستثمار .١
Caa٣ إلىBa١ مندرجةتنخفض–المضاربة درجة.٢
ف التعرض االئتماني غیر المصن.٣
ھیكلتھا المعادالحسابات.٤

التجزئةمحفظة

قطر مصرفلوائح) و٣٠رقم (لمعیار المحاسبة المالیة  اً لمحفظة البیع بالتجزئة وفقالمتأخرةستحقاقمعاییر المستندة إلى أیام االالحدیدتتم
:المركزي

. وسیتم تقییم  الثانیةةعن تاریخ االستحقاق لتصنیف المرحلتأخیر في السداد یوماً  ٣٠) معیار ال  ٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم (یفترض
في أي حال، یجب  وذلك علىوبناءً االستحقاق،على یوماً ٣٠بیتعلقفیمالفھذا بشكل أكبر من خالل معدالت التدفق إلى األمام والخ 

كما ھو محدد من قبل مصرف قطر المركزي. كأقصى حدیوًما ٦٠ذا أال یتجاوز ھ 

، یتم أیًضا تقییم المعاییر  المتأخرةاالستحقاقأیامعددوفالنظر عن معاییر المراحل المذكورة أعاله على أساس درجات التصنیبصرف
تقدیم تبریر منطقي في نفس الوقت عند  اللمن خالثانیةمعین أو محفظة معینة إلى المرحلة عمیلالنوعیة التالیة من قبل اإلدارة لتصنیف 

احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  

. الفردیةالعمالءلفترة مؤقتة ككل بغض النظر عن تصنیفات ا ٢یمكن التعامل مع أي قطاع معین تحت الضغط كمرحلة .١
حاالت التعرض عبر الحدود والتي تؤدي إلى تدھور جودة االئتمان بناء على تدھور األوضاع االقتصادیة في  من  یمكن تصنیف أي  .٢

. )٢المرحلة في  ماالمثال، یمكن اعتبار جمیع حاالت التعرض لدولةعلى سبیل (٢في المرحلة أي بلد 

التعامل مع المحافظ الفرعیة بطریقة مختلفة للمجموعة، یجوز  الخبرةاألفراد (التجزئة) في المرحلة الثانیة، بناًء على  موجودات بالنسبة ل
بالنسبة لشریحة معینة من المقترضین (على سبیل المثال من مقارنة بمستوى المحفظة في حالة حدوث زیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان 

، صاحب العمل والجنسیة وما إلى ذلك).  لرواتب فرق امستوى خالل 

مخاطر االئتمان  درجات
. ھذه العوامل تعتمد  عن السدادعوامل كمیة ونوعیة والتي ھي مؤشرات عن مخاطر العجز باستخدامتعریف درجات مخاطر االئتمان  یتم

خاضعة للمراقبة المستمرة والتي قد تؤدي إلى نقل التعرض من درجة ائتمانیة  التعرضاتلمقترض.  اة التعرض ونوع  عبشكل كبیر على طبی
.  أخرىلدرجة ائتمانیة 

اإلنتظامعدم  حتمالیةإلجل آھیكل  إنشاء
. استخدمت المجموعة  توقعةتستخدم المجموعة نماذج إحصائیة لتحلیل البیانات التي یتم جمعھا لوضع تقدیرات لتحدید خسائر االئتمان الم

إلى   المحافظ استنادًا  لمختلف  االنتقال العجزأوتاریخمنھجیة مختلفة  التقنیات اإلحصائیة تحلیل مصفوفة  وتشمل  التقییم.  التخلف وطرق 
االقل تعرضَا للعجز أو التخلف مثل الخدمات المصرفیة الخاصة،  محافظ لل)Pluto Tasche(تاسشیھلمحفظة الشركات، ومنھجیات بلوتو  

وتحلیل معدل التدفق لمحافظ التجزئة.
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٤٤

تتمة -المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة - اإلئتمانمخاطر )ج(
تتمة -القیمة  انخفاضواالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر المدخالت ) ٧(
المالیة المعاد التفاوض حولھا  لموجودات ا

لعدد من األسباب، بما في ذلك تغیر ظروف السوق، واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال تتعلق  لموجود التمویلیجوز تعدیل الشروط التعاقدیة  
بموجود التمویل رافالعتامیتوھروطشلیدتعمتذيلا ملقائ ابموجود التمویلرافعتاإلءلغاإمیتدقللعمیل.  لمحتملبتدھور االئتمان الحالي أو ا 

استمالك من بدًال لتمویلاموجوداتھیكلةدةعا إلىإ لمجموعةا تسعى،  أمكنوحیثما.  لةد لعاابالقیمةد یدج كموجود تمویلعلیھوض لتفا ادعی أذيل ا
بمراجعة بشكل مستمر اإلدارةالجدید. تقوم  موجود التمویل. قد یشمل ذلك تمدید ترتیبات الدفع وتوثیق اتفاقیة شروط  ةمتوفر كانتإذا  تلضماناا

دیسمبر ٣١في كماتكون ھناك مدفوعات مستقبلیة. أنبشأنھا للتأكد من استیفاء جمیع المعاییر ومن المرجح فاوض التمویل المعاد التموجودات 
. المعامالتمن) قطريلایرملیون.٢٠٢١:٥٬١٨٤٫٦دیسمبر ٣١(قطريلایر ملیون٧٬٠٣٤٫٤، تم إعادة ھیكلة مبلغ٢٠٢٢

تحت المرحلة الثانیة.  تصینفھاشھر سیتم ١٢ألسباب ائتمانیة في آخر التفاوض حولھا المعاد الحسابات

التعثرتعریف
:في حالة التعثر عندمانتعتبر المجموعة أن األصل المالي یكو

من غیر المحتمل أن یدفع المقترض التزاماتھ االئتمانیة إلى المجموعة بالكامل، دون أن یكون للمجموعة حق الرجوع إلى إجراءات مثل  -
تحریر أوراق مالیة (إذا كان محتفظ بأي منھا)  

و إلى المجموعة؛ أ جوھريیوًما عن استحقاق السداد على أي التزام ائتماني ٩٠المقترض أكثر من تأخر -

١٠أو ٩أو ٨یتم تصنیف المقترض -

:عن السداد، تأخذ المجموعة بعین االعتبار أیًضا المؤشرات التالیةتعثر عند تقییم ما إذا كان المقترض في حالة 

على سبیل المثال التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس المصدر إلى المجموعة ؛ و -كمیة -

.  یتم تطویرھا داخلًیا ویتم الحصول علیھا من مصادر خارجیةإلى البیانات التي استناداً -

.مدخالت في تقییم ما إذا كان أحد األدوات المالیة في حالة التعثر وأھمیتھا قد تتغیر مع مرور الوقت لتعكس التغیرات في الظروفال
الرقابیة لرأس المال. راضغلألعةولمجمابقھاطتلتي اكتلمعر کبیدحلیإتعثر لافیر تعقفوایت

تطلعیة  المعلومات  الاستخدام 
وفًقا  لموجودات التمویلالمستقبلیة المحتملة سلبیةسیناریوھات الالالكلي لتعكس جمیع إلقتصادالمجموعة نماذج إحصائیة لدمج عوامل اتستخدم

. یدمج ھذا التقدیر جمیع المعلومات المتاحة بما في ذلك الظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المحتملة في  الالحتمالیة المرتبطة بھ
میرتون (قامتالمستقبل.   بتطویر نموذج  إلدراج معلومات األخرىاإلحصائیةالتحلیالت جانبإلى،)الرئیسين المكوّ تحلیل مع المجموعة 

مستقبلیة. تطلعیة
بدرجة كبیرة عن التوقعات الحالیة  للعجز قتصادیة الكلیة ذات داللة إحصائیة أو انحراف النتائج المتوقعة  اإللوماتحالة عدم وجود أي من المعفي

ألداة التشخیص.  احتمالیةللظروف االقتصادیة، فإن اإلدارة تستخدم   االقتصادیةالمتغیراتھذهتختلفالتعثر النوعي بعد تحلیل المحفظة وفقاً 
.  المالیةاألدواتباختالف) LGD(التعثر عندوالتعرض ) EAD(اإلنتظام عدمبإفتراضالخسارةونسبة) PD(التعثر احتمالیةعلىوتأثیرھا

النقد صندوقبیانات: العالمي االقتصادآفاق تقریر على أساس ") األساسياالقتصاديالسیناریو("االقتصادیةالمتغیرات ھذهتنبؤاتتحدیثیتم
توفروالتي،مصرف قطر المركزيو)  المفتوحةالبیانات(دوريبشكلالدوليالبنكنشرھایالتياالقتصادیةوالتوقعاتبالدولالخاصةالدولي
واالفتراضات المتضمنة، بما في ذلك تة المنھجیاراجع. تتم مقادمةأعوام  خمسإلىعامخاللالسلعوأسعار لالقتصادتقدیريعرضأفضل

.أي توقعات للظروف االقتصادیة المستقبلیة ویتم ذلك بشكل دوري

خسائر االئتمان المتوقعة قیاس
:ھیكل المصطلحات للمتغیرات التالیةفيخسائر االئتمان المتوقعةالرئیسیة في قیاسالمدخالت مثلتت

)PD(تعثر حتمالیة الا-
)  LGD(اإلنتظامعدم بإفتراض الخسارة -
)   EAD(التعثر عندالتعرض -

عموًما من النماذج اإلحصائیة المطورة داخلًیا والبیانات التاریخیة األخرى. یتم تعدیلھا لتعكس معلومات تطلعیة كما ھو  وماتھذه المعلوتستمد
.موضح أعاله 

ھي تقدیرات في تاریخ معین، والتي یتم حسابھا على أساس نماذج التقییم اإلحصائیة. وتستند ھذه النماذج اإلحصائیة في  التعثر احتمالیةتقدیرات
جي حیثما  المقام األول إلى البیانات المجمعة داخلًیا والتي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة على حد سواء، وتستكمل ببیانات تقییم االئتمان الخار 

.اذلك متاحً كان
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٤٥

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة - اإلئتمان) مخاطر ج(
تتمة -القیمة  انخفاضواالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر المدخالت ) ٧(

تتمة-خسائر االئتمان المتوقعةقیاس
ء بناخسائر العجز المعطاة  مقاییس المجموعةدر تق .  عن السدادعدم االنتظام ھو حجم الخسارة المحتملة إذا كان ھناك عجز بإفتراضالخسارة  

االعتبار قیمة بعینعدم االنتظام بإفتراضالخسارة  نسبةنماذج  أخذالمتعثرة. تالمقابلةطراف  األدضت الباطللمرداد الستاتالدمعیخر تاعلی
.ة وتكالیف االسترداد ألي ضمانات تعتبر جزًءا ال یتجزأ من األصل المالي الضمانات المتوقع

-:اإلنتظام عدم بإفتراضالخسارة نسبةر تقدییشمل

ال)١ الحسابات التي  تعافيمعدل  العجز سقطت: یعرف كنسبة من  السدادفي  الحسابات  عن  إلى  الرجوع  ولكنھا تعافت وتمكنت من 
المنتظمة.  

أیضاً حساب معدل  كما تشملعجز إلى القیمة السوقیة للضمانات األساسیة في وقت التصفیةالقیمةبأنھ نسبة یعرفمعدل االسترداد: )٢
.   تمویلالمضمون من الللجزء غیر او الحجز على الممتلكات الخاصة بالعمیل وذلكالمطالبةاالسترداد المتوقع من  

ومعدلة ألغراض  عن السداد  العجز تتحقق في یوم  ملالتيمعدل الخصم: یتم تعریفھ على أنھ تكلفة الفرصة البدیلة لقیمة االسترداد  )٣
القیمة الزمنیة. 

المجموعة التعرض عند العجز من التعرض الحالي  شتق. تالسداد عنالتخلف أوالتعثر التعرض المتوقع في حالة -التعثر عندالتعرضیمثل
صل مالي ھو المبلغ  ألتعثر العند التعرض .  اءللطرف المقابل والتغییرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطف 

.  العجز في وقت  ستحقالم

بعد تطبیق معامل تحویل  التعثر یتم حساب تقدیر التعرض عند  ،نات المالیةوالضماتمویلخارج المیزانیة العمومیة مثل التزامات الاألدوات
.ألدوات خارج المیزانیة العمومیةلإلى القیمة االسمیة (CCF) الرصید

:على أساس جماعي، یتم تجمیع األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة والتي تشمللمقیاس یتم وضع نموذج  عندما
تصنیف مخاطر االئتمان  -
نوع المنتج؛ و -
.  الموقع الجغرافي للمقترض -

ة المنتظمة للتأكد من أن التعرضات داخل مجموعة معینة تظل متجانسة بشكل مناسب.راجعللمالمجموعاتتخضع

الخسارةمخصص
الجداول التالیة التسویات بین الرصید االفتتاحي والرصید الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالیة. تمثل مبالغ المقارنة  تعرض

.  ٣٠حساب مخصص خسائر االئتمان وتعكس أساس القیاس وفقاً لمعیار المحاسبة المالیة رقم 
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٤٦

تتمة -المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -اإلئتمان) مخاطر ج(
تتمة -القیمة  انخفاضواالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر المدخالت ) ٧(

تتمة -القیمةانخفاضمخصص

بنوكمنمستحقةمبالغ

دیسمبر ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

اإلجمالي اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

٤١١٢٦--٤١في ا ینایر   الرصید
-----١المرحلة الىالتحویالت 
-----٢المرحلة الىالتحویالت 
-----٣المرحلةالىالتحویالت 
القیمة  انخفاضمخصص

)٨٥(١١--١١للسنة بالصافي   
-----المشطوبة  المبالغ

٥٢٤١--٥٢

تمویل  موجودات 
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
اإلجمالي اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

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

٦٠٬٧١٥٥٨٤٬٨٨٤٢٬١١٤٬٨١٤٢٬٧٦٠٬٤١٣١٬٨٣٧٬٧٥٢في ا ینایر   الرصید
---(٣١٨)١٣١٨المرحلة الىالتحویالت 
---٢٬٧١٢(٢٬٧١٢)٢المرحلةالىالتحویالت 
--١٠٨٬٨٣٤(١٠٨٬٥٥٢)(٢٨٢)٣المرحلةالىالتحویالت 
القیمة  انخفاضمخصص

٢٢٬٠٩٣٦٩٬٥٥٨٥٧٩٬٦٢١٦٧١٬٢٧٢٨٦٤٬٠٨١بالصافي للسنة، 
صافي  ،األرباح المعلقة 

١٦٬٢١٣١٦٬٢١٣٦١٬٣٨٣--الحركة
(٢٬٨٠٣)(٥٦٬٣٦٥)(٥٦٬٣٦٥)--المشطوبة  المبالغ

٨٠٬١٣٢٥٤٨٬٢٨٤٢٬٧٦٣٬١١٧٣٬٣٩١٬٥٣٣٢٬٧٦٠٬٤١٣
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٤٧

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -اإلئتمان) مخاطر ج(
تتمة -القیمة  انخفاضواالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر المدخالت ) ٧(

تتمة -القیمةانخفاضمخصص
مالیة   استثمارات 

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

اإلجمالي اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

١٣٬٨٦٣١٣٬٤٣٣-٣٬٤٣٢١٠٬٤٣١في ا ینایر   الرصید
-----١المرحلة الىالتحویالت 
-----٢المرحلةالىالتحویالت 
-----٣المرحلةالىالتحویالت 
القیمة  انخفاضمخصص

٤٣٠(٦٬٢٠٦)-(١٠٬٤٣١)٤٬٢٢٥للسنة، بالصافي  
-----المشطوبة  المبالغ

٧٬٦٥٧١٣٬٨٦٣--٧٬٦٥٧

والضمانات المالیة (بما فیھا خطابات االعتماد وخطابات الضمان)  تمویلالإلتزامات

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

اإلجمالي اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة
ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

٣٥٬٤٢٩٩٤٬٧٧٣١٦٨٬٧١٥٢٩٨٬٩١٧٣١٧٬٤٤٠في ا ینایر   الرصید
-----١المرحلة الىالتحویالت 
---٤٬٨٦٦(٤٬٨٦٦)٢المرحلةالىالتحویالت 
-----٣المرحلةالىالتحویالت 
القیمة  انخفاضمخصص

(١٨٬٥٢٣)(٥٬٧٣٣)(٣٬٣٦٦)(٤٬٣٩٣)٢٬٠٢٦للسنة، بالصافي  
-----المشطوبة  المبالغ

٣٢٬٥٨٩٩٥٬٢٤٦١٦٥٬٣٤٩٢٩٣٬١٨٤٢٩٨٫٩١٧
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٤٨

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -اإلئتمانمخاطر) ج(
الشطب سیاسة) ٨(

في القیمة عندما  نخفاضفي سند دین وأیة مخصصات ذات صلة بخسائر االستثمار االأو  التمویلموجوداتالمجموعة بشطب  تقوم
تحدد المجموعة أن الموجود التمویلي أو الورقة غیر قابلة للتحصیل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

مقدرة عدم مثلمصدر ال/عمیلللالمالي المركز فيكبیرةتغییراتحدوثمثللمعلوماتاعتبار وضعبعدالتحدید بھذا القیام یتم
القیاسیةالتمویلیةللموجوداتبالنسبة.  بكاملھالمبلغلسدادالضمانمتحصالتكفایةعدمأوااللتزامسدادعلىالمصدر /عمیلال

المنتج المحدد لموعد استحقاقھ. كان المبلغ الذي تم شطبھ  تجاوز مركز على عموما الشطب قرارات تستند،الصغیرةالمبالغذات 
ملیون لایر قطري). ٢٫٨:  ٢٠٢١دیسمبر ٣١(قطريلایرملیون٥٦٬٣٦٥٫٠خالل السنة ھو 

السیولة مخاطر) د(
ذلك، علىكمثالاستحقاقھا،موعدحلولعندالتزاماتھاالمخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة ھيمخاطر السیولة  

الدین استحقاقات مثلاألخرىالخارجةالنقدیةالتدفقات أوالتعاقدیةاالرتباطات منالنقد متطلباتأو العمالء ودائع لسحبنتیجة
المتاحة المالیةالمواردنضوبإلىالخارجةالتدفقاتھذهستؤدي.  وخالفھاالمخاطر إدارةألدواتبالنسبةالطلبتحتھوامشأو

المركز بیانفيتخفیضاتالسیولةتوفر عدمعنینتجقدالقاسیة الظروفظلفي.  واالستثماراتالمتاجرةوأنشطةالعمالءلتمویل
للمجموعةیمكنال التيالمخاطر إن.  التمویلبارتباطاتالوفاءعلىالمقدرةعدم احتمالأو الموجودات ومبیعاتالموحدالمالي
بالمؤسسةالخاصةالمحددةاألحداثمنبمجموعة تتأثر أنویمكنالمصرفیةالتشغیلیةالعملیاتجمیعفيمتأصلةبمعالجتھاتقومأن

وعملیات اإلندماج واالستحواذ و الصدمات  ائتمانأحداثعلى،یقتصر الولكنھذلكویتضمنبأكملھاالسوقمستوىعلىوأحداث
.الطبیعیةوالكوارثللنظام ككل

نسبة ؛  رئیسیتیننسبتینخاللمن٣بازلبشأنالمركزيقطر مصرفإلرشاداتوفًقالدیھاالسیولةمخاطر المجموعةتراقب
المخاطر علىالقائمةغیر المالیة الرافعةونسبة،  )یوًما٣٠(القصیر المدىعلى البنك سیولةمرونةلمراقبة)  LCR(السیولةتغطیة

.المخاطر على القائمالمالرأسلمتطلبات موثوق تكمیليإجراءك

السیولة مخاطرإدارة)١(
آجالھا كافیة للوفاء بمطلوباتھا عند حلول السیولة المن أنھ یتوفر لدیھا  ، قدر اإلمكان،منھج المجموعة في إدارة السیولة ھو التأكد

من األساسيالھدففي ظل كل من الظروف العادیة والصعبة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو إحداث ضرر بسمعة المجموعة. 
أو لبالطفي المتوقعةغیر للتغیراتتخطیط آلیةتقدیم ھووااللتزاماتاألصوللجنةعلیھتشرفوالذيالسیولةمخاطر إدارة
ودائع وحفظتعظیمعلىوااللتزاماتاألصوللجنةتركز .  االستثنائیةالسوقأحوالأوالعمالءأداءمنالناشئةللسیولةالحاجة
ة راجعمتتم.  الھامةوتغیراتھاوتوجھاتھاومستویاتھاالودائعوأسعار معدالتأیضااللجنةتراقب.  األخرىالتمویلومصادر العمالء
مراجعتھاتتمطوارئخطةأیضااللجنةلدى.  السیولةسیاسةمتطلباتمعانسجامھاعلىللوقوفمنتظمبشكلالودائعجذبخطط
.دوريبشكل

السوق أحوالمنكال تغطي مختلفةلسیناریوھاتوفقا السیولةكفایةلمدى اختباراتإجراءویتمالیومي السیولةمركز مراقبةیتم
األصول ولجنةاإلدارةمجلسقبلمنوالموافقةةراجعللمتخضعالسیولةوإجراءاتسیاسات كافة.  عادیةوالغیر العادیة

ولجنة اإلدارةمجلسإلىالمتخذةالتصحیحیةواإلجراءاتالمالحظاتیتضمندوريبشكل موجزتقریر تقدیمیتم.  وااللتزامات
. وااللتزاماتاألصول

السیولة لمخاطرالتعرض)٢(
الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء. لھذا الغرض  صافياألساسي الذي تتخذه المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھو معدل  التدبیر 
أنھ یتضمن النقد وما في حكمھ وأدوات ذات طبیعة أدوات الدین في درجة االستثمار والتي  على الموجودات السائلة  صافيیعتبر 

الشھر التالي.  التمویالتشط وجاھز ناقصا الودائع من البنوك ویوجد لھا سوق ن كان األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل 
٪).٢٣: ٢٠٢١دیسمبر ٣١٪ (١٩٬٤المالیةالبیاناتمعدل الموجودات السائلة إلى ودائع العمالء في تاریخ 

قطر مماثلكوضع مصرف  قبل  من  وضعھ  تم  الذي  السیولة  حد  مع  المجموعة  امتثال  قیاس  احتساب  یتم  متطابق  لیس  ولكن 
المركزي  تغطیةالمركزي. كانت نسبة   قطر  مصرف  المنصوص علیھا من قبل  للطریقة  دیسمبر  ٣١٪ (١١٥٬٤السیولة وفقا 

٪.١٠٠ھيالمركزيقطر مصرفقبلمنتحدیدھاتمالتياألدنىالسیولةتغطیة نسبة٪).إن ٢٧٨٫١: ٢٠٢١

االستحقاقتحلیل)٣(
بناء التعاقدياالستحقاقتحدید تم.  التعاقدياستحقاقھاأساسعلىمعدللمجموعةالمالیةوالمطلوبات الموجودات استحقاقتحلیل
. ال تأخذ  السلوك النمطي للودائع في السابقبناّء على قاتااالستحقعنالنظر بغضالماليالمركز تاریخفيالمتبقیةالفترةعلى

.   اإلعتبار إدارة السیولة النقد في الصندوق بعین 



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٤٩

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -السیولةمخاطر) د(
تتمة -االستحقاقتحلیل )  ٣(

القیمة الدفتریة
أقل من شھر  

سنوات ٥-١أشھر لسنة٣أشھر ٣-١واحد 
٥أكثر من 
سنوات

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

أرصدة لدى مصرف قطر  
٣٬٢٩٨٬٣٥٥---٦٬٠٥٢٬٩٠٦٢٬٧٥٤٬٥٥١المركزي

-١٬٤٩٩٬٩٣٤١٬٢١٧٬٤١٣١٩٤٬٠٨٧٥٤٬٦٦٢٣٣٬٧٧٢مبالغ مستحقة من بنوك  
٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٢٬٣٧٧٬٤٤١٣٬٩٠٩٬٥٩٧٦٬٢٨٤٬٠٥٥١٣٬٧٢١٬٤٤٩٤٩٬٣٨٣٬٩٧٢موجودات تمویل
١٩٬١٦٣٬٤٩٩٥١٤٬٩٩٣٣٠٧٬٢٦٠٢٬٧٨٦٬٢٣٢١٤٬٦٨٩٬٤٨٣٨٦٥٬٥٣١أدوات دین – استثمارات مالیة 
٣٥٦٬٧١٩٥٤٬٧٢١١٬٠٨٤٢٩٩٬٨٠٦٩٤٥١٦٣موجودات أخرى

١٠٢٬٧٤٩٬٥٧٢٦٬٩١٩٬١١٩٤٬٤١٢٬٠٢٨٩٬٤٢٤٬٧٥٥٢٨٬٤٤٥٬٦٤٩٥٣٬٥٤٨٬٠٢١إجمالي الموجودات المالیة 
-٣٦٤٬١٥٠-١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٣٬١٠٣٬٥٠٤١٬٤٠٣٬٧٨٩مبالغ مستحقة إلى بنوك  

----٨٬٢٥١٬٦٨٥٨٬٢٥١٬٦٨٥للعمالء جاریةحسابات 
١٬٦٨٧٬٨٣٤٧٣٠٬١٠٨٢٦٬١٧٦٩٢٩٬٣٥٥٢١٧١٬٩٧٨مطلوبات أخرى

٢٤٬٨١٠٬٩٦٢٢٢٬٠٨٥٬٢٩٧١٬٤٢٩٬٩٦٥٩٢٩٬٣٥٥٣٦٤٬٣٦٧١٬٩٧٨المطلوبات المالیة إجمالي 
حقوق أصحاب حسابات  

-٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٢٩٬٣٥٤٬٤٧٥٢١٬٣٠٩٬٢١٧١٤٬٤٨٨٬٨١٥١٬١٤١٬٠١٤المطلقاالستثمار 
٩١٬١٠٤٬٤٨٣٥١٬٤٣٩٬٧٧٢٢٢٬٧٣٩٬١٨٢١٥٬٤١٨٬١٧٠١٬٥٠٥٬٣٨١١٬٩٧٨اإلجمالي  

٢٦٬٩٤٠٬٢٦٨٥٣٬٥٤٦٬٠٤٣(٥٬٩٩٣٬٤١٥)(١٨٬٣٢٧٬١٥٤)(٤٤٬٥٢٠٬٦٥٣)١١٬٦٤٥٬٠٨٩الفرق 

سنوات ٥-١أشھر لسنة ٣أشھر ٣-١أقل من شھر واحدالقیمة الدفتریة 
٥أكثر من 
سنوات

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

أرصدة لدى مصرف قطر  
٣٬٣٨٢٬٤٣١---٦٬٨٦٦٬٥١٧٣٬٤٨٤٬٠٨٦المركزي 

-٥٬٥٥٨٬٩٨٠٥٬٢٧٥٬٠٢٣١٦٤٬٩٠١٨٢٬٤٤٤٣٦٬٦١٢مبالغ مستحقة من بنوك  
٧٥٬٢٢١٬٧٠٧٢٬٢٨٢٬٦٠٥٤٬٤٩٧٬٧٦٣١١٬٣٣٧٬٢٥١١٤٬٥٥٧٬٩٣٠٤٢٬٥٤٦٬١٥٨موجودات تمویل 
٢٧٢٬٥٥٨١٬٢٦٨٬٣٤٥١٤٬٢٨٠٬٨٨٠٣٬٥٨٦٬٩٠٤-١٩٬٤٠٨٬٦٨٧أدوات دین –استثمارات مالیة 
--٧٦٬٣٣٥-١٦٣٬٥٢٣٨٧٬١٨٨موجودات أخرى 

١٠٧٬٢١٩٬٤١٤١١٬١٢٨٬٩٠٢٤٬٩٣٥٬٢٢٢١٢٬٧٦٤٬٣٧٥٢٨٬٨٧٥٬٤٢٢٤٩٬٥١٥٬٤٩٣إجمالي الموجودات المالیة 

-١٬٠٣٣٬٢٦٠١٬١٣٠٬٢٥٧-١٦٬٧٥٥٬١٤١١٤٬٥٩١٬٦٢٤مبالغ مستحقة إلى بنوك  
----٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠للعمالء جاریة حسابات 

--١٬٧٠٨٬٤٢٤٩٥٧٬٠٨٠٤٠٬٣٥٧٧١٠٬٩٨٧مطلوبات أخرى 

-٢٤٬٦٦٤٬٣٨٥٢١٬٧٤٩٬٥٢٤٤٠٬٣٥٧١٬٧٤٤٬٢٤٧١٬١٣٠٬٢٥٧إجمالي المطلوبات المالیة 

حقوق أصحاب حسابات  
-٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٢٥٬٤٣٦٬٢١٣١٨٬٣٠٤٬١٢٥١٧٬٩٨٤٬٧٥٤٩٬٥٠٠٬٣١٥المطلقاالستثمار  
-٩٥٬٨٨٩٬٧٩٢٤٧٬١٨٥٬٧٣٧١٨٬٣٤٤٬٤٨٢١٩٬٧٢٩٬٠٠١١٠٬٦٣٠٬٥٧٢اإلجمالي  

١٨٬٢٤٤٬٨٥٠٤٩٬٥١٥٬٤٩٣(٦٬٩٦٤٬٦٢٦)(١٣٬٤٠٩٬٢٦٠)(٣٦٬٠٥٦٬٨٣٥)١١٬٣٢٩٬٦٢٢الفرق 



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٥٠

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -السیولةمخاطر) د(
(المطلوبات المالیة وإدارة أدوات المخاطر) االستحقاقتحلیل ) ٤(

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
القیمة 
الدفتریة 

إجمالي التدفقات  
النقدیة غیر 
المخصومة

أقل من شھر  
واحد

٣-١
أشھر 

أشھر  ٣
لسنة

٥-١
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
مطلوبات مالیة غیر  

مشتقة
-٣٦٤٬١٥٠-١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٣٬١٠٣٬٥٠٤١٬٤٠٣٬٧٨٩مبالغ مستحقة إلى بنوك  

----٨٬٢٥١٬٦٨٥٨٬٢٥١٬٦٨٥٨٬٢٥١٬٦٨٥للعمالء جاریةحسابات 
١٬٦٨٧٬٨٣٤١٬٦٨٧٬٨٣٤٧٣٠٬١٠٨٢٦٬١٧٦٩٢٩٬٣٥٥٢١٧١٬٩٧٨مطلوبات أخرى

٢٤٬٨١٠٬٩٦٢٢٤٬٨١٠٬٩٦٢٢٢٬٠٨٥٬٢٩٧١٬٤٢٩٬٩٦٥٩٢٩٬٣٥٥٣٦٤٬٣٦٧١٬٩٧٨إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب  
حسابات االستثمار 

-٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٢٩٬٣٥٤٬٤٧٥٢١٬٣٠٩٬٢١٧١٤٬٤٨٨٬٨١٥١٬١٤١٬٠١٤المطلق 

أدوات إدارة المخاطر 
------(٥٥٬٠٣٤)إدارة المخاطر: 

-١٬٧٤٣٬٧٢١١٬١٠٢٬٠٩٤٥٦٢٬١٤٨٥٤٬٤٤٠٢٥٬٠٣٩-تدفق خارج 
-(٢٥٬٠٣٩)(٥٤٬٤٤٠)(٥٨٠٬٣٥٣)(١٬١٣٨٬٩٢٣)(١٬٧٩٨٬٧٥٥)-تدفق داخل

٩١٬٠٤٩٬٤٤٩٩١٬٠٤٩٬٤٤٩٥١٬٤٠٢٬٩٤٣٢٢٬٧٢٠٬٩٧٧١٥٬٤١٨٬١٧٠١٬٥٠٥٬٣٨١١٬٩٧٨

٢٠٢١دیسمبر ٣١
القیمة  
الدفتریة 

إجمالي التدفقات  
النقدیة غیر  
المخصومة 

أقل من شھر  
واحد

٣-١
أشھر 

أشھر  ٣
لسنة

٥-١
سنوات

٥أكثر من 
سنوات

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

مطلوبات مالیة غیر 
مشتقة 

-١٬٠٣٣٬٢٦٠١٬١٣٠٬٢٥٧-١٦٬٧٥٥٬١٤١١٦٬٧٥٥٬١٤١١٤٬٥٩١٬٦٢٤مبالغ مستحقة إلى بنوك  
----٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠للعمالء جاریةحسابات 

--١٬٧٠٨٬٤٢٤١٬٧٠٨٬٤٢٤٩٥٧٬٠٨٠٤٠٬٣٥٧٧١٠٬٩٨٧مطلوبات أخرى

-٢٤٬٦٦٤٬٣٨٥٢٤٬٦٦٤٬٣٨٥٢١٬٧٤٩٬٥٢٤٤٠٬٣٥٧١٬٧٤٤٬٢٤٧١٬١٣٠٬٢٥٧إجمالي المطلوبات 

حقوق أصحاب  
حسابات االستثمار 

-٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٢٥٬٤٣٦٬٢١٣١٨٬٣٠٤٬١٢٥١٧٬٩٨٤٬٧٥٤٩٬٥٠٠٬٣١٥المطلق 

إدارة المخاطر أدوات  
------(٦٣٬٧١٢)إدارة المخاطر: 

-١٩٬٥٤٦٬٥٩٦٢٬٩٣٢٬٤٠٠٧٩٩٬٤٩٦١١٬٤٢٢٬٧٨٧٤٬٣٩١٬٩١٣-تدفق خارج 
-(٤٬٣٩٣٬١١٥)(١١٬٤٣٥٬٢٧٣)(٨٣٢٬٦٧٦)(٢٬٩٤٩٬٢٤٤)(١٩٬٦١٠٬٣٠٨)-تدفق داخل

٩٥٬٨٢٦٬٠٨٠٩٥٬٨٢٦٬٠٨٠٤٧٬١٦٨٬٨٩٣١٨٬٣١١٬٣٠٢١٩٬٧١٦٬٥١٥١٠٬٦٢٩٬٣٧٠-
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مخاطر السوق ) ه(
تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وھي مخاطر 

أسعار السوق. تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت الربح ومؤشرات العمالت واألسھم وكل ما یتعرض لتغیرات  
االئتمان وأسعار  وھوامشالسوق مثل معدالت الربح عامة أو محددة في السوق والتقلب في مستوى التغیرات في معدالت أو أسعار 

صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو محافظ لغرض  
غیر المتاجرة.  

في   تتركز  المتاجرة  وغیر  المتاجرة  أنشطة  عن  الناجمة  السوق  مخاطر  فریقین إدارة  إن  قبل  من  مراقبتھا  وتتم  المجموعة  خزینة 
صلین. یتم رفع تقاریر بشكل منتظم إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل. منف

مع العمالء. صانع السوق تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حیث یكون للمجموعة دور 
.لموجودات ومطلوبات المنشأة المصرفیة لألفراد والشركاتتنشأ محافظ بغرض غیر المتاجرة بشكل أساسي من إدارة معدل الربح 

الناشئة من استثمارات المجموعة في أدوات الدین  الملكیةتتكون محافظ لغیر المتاجرة أیضا من صرف العمالت األجنبیة ومخاطر  
وحقوق الملكیة. 

إدارة مخاطر السوق )١(
تسند الصالحیة الكلیة عن مخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات. إدارة مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع  

ة الیومیة لتطبیقھا.راجعة وموافقة مجلس اإلدارة) وعن المراجعسیاسات إدارة مخاطر مفصلة (تخضع لم

التى تتضمن الحدود االئتمانیة للبلدان. یتم رصد ھذه الحدود عن  عوامل مختلفةقام مجلس االدارة بوضع حدود للمخاطر بناء على  
كثب من جانب االدارة العلیا و تتم مراجعتھا من جانب لجنة األصول وااللتزامات على نحو منتظم. 

محافظ المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق )٢(
المعرضة   (القیمة  ھي  للمجموعة  المتاجرة  محافظ  ضمن  السوق  لمخاطر  التعرض  ومراقبة  لقیاس  المستخدمة  األساسیة  األداة  إن 
للمخاطر). القیمة المعرضة للمخاطر في محافظ المتاجرة ھي الخسارة المقدرة التي ستقع على المحفظة على مدى فترة محددة من  

سلبیة للسوق باحتمالیة محددة (مستوى الثقة). نموذج القیمة المعرضة للمخاطر المستخدم من قبل الزمن (فترة االحتفاظ) من تغیرات  
یوم. یستند نموذج القیمة المعرضة  ٣٠أیام و  ١٠٪ ویفترض فترة احتفاظ ھي یوم و  ٩٩المجموعة یستند إلى مستوى ثقة بنسبة  

عتبار بیانات السوق من السنة السابقة والعالقات المالحظة بین أسواق  للمخاطر بشكل رئیسي إلى المحاكاة التاریخیة. باألخذ في اال
وأسعار مختلفة، فإن النموذج یقدم نطاقا واسعا من السیناریوھات المستقبلیة المنطقیة الحدوث لتغیرات أسعار السوق. یتم وضع حدود  

السوق المكلفة من قبل مجلس اإلدار  إدارة مخاطر  ورصدھا من قبل  السوق  المعرضة  مخاطر  ة. تستخدم المجموعة حدود القیمة 
األخرى.   السعر  وحقوق الملكیة ومخاطر  الربح  صرف عمالت أجنبیة محددة ومعدل  إلجمالي مخاطر السوق ومخاطر  للمخاطر 

علیھ  ة واالعتماد من جانب لجنة األصول و االلتزامات ویتم الموافقةراجعالھیكل الكلي لحدود القیمة المعرضة للمخاطر یخضع للم
من قبل مجلس اإلدارة. یتم تخصیص القیمة المعرضة للمخاطر لمحافظ المتاجرة. 

حقوق ملكیة. برغم ذلك فقد قامت  استثمارات إن محفظة المجموعة لغرض المتاجرة ھي صغیرة الحجم وتشتمل بصفة أساسیة على 
إدارة مخاطر السوق. باإلضافة إلى ذلك، تستخدم  المجموعة بوضع سیاسات لقیاس القیمة المعرضة للمخاطر لإلشراف على اتجاھات 

المجموعة تشكیلة واسعة من اختبارات الجھد لوضع نموذج لألثر المالي لمجموعة متنوعة من سیناریوھات السوق االستثنائیة مثل 
فترات عدم السیولة المطولة بالسوق على المحافظ المتاجر بھا بصورة فردیة والمركز الكلي للمجموعة.  

محافظ لغیر المتاجرة -التعرض لمخاطر معدل الربح )٣(
الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم  المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا المحافظ لغیر المتاجرة ھي مخاطر 

العادلة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في معدالت الربح في السوق. تتم إدارة مخاطر معدالت الربح بشكل رئیسي من خالل مراقبة  
ن لجنة األصول وااللتزامات ھي الجھة  فجوات معدالت الربح والحصول على حدود موافق علیھا مسبقا لنطاقات إعادة التسعیر. إ

الخزینة للمجموعة ضمن أنشطة رقابتھا الیومیة. إدارة المراقبة لاللتزام بھذه الحدود وتساندھا  

دارة المخاطر للمؤسسات (بخالف المؤسسات التأمینیة)  إلالقواعد األرشادیةقام مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة بإصدار مستند حول  
أقساما عن "مخاطر معدل الربح" و "مخاطر السیولة".  القواعد األرشادیةم بتقدیم الخدمات المالیة اإلسالمیة فقط. تتضمن ھذه  التي تقو 

الخاصة بـ  "مخاطر معدل الربح" و "مخاطر السیولة".القواعد األرشادیةبتلتزم المجموعة 
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تتمة -السوق مخاطر) ه(
تتمة-محافظ لغیر المتاجرة-التعرض لمخاطر معدل الربح )٣(

فیما یلي ملخص لمركز فجوة معدل الربح للمجموعة على محافظ لغیر المتاجرة:

٥أكثر من سنوات ٥-١شھر ١٢-٣أشھر ٣أقل من القیمة الدفتریة٢٠٢٢دیسمبر ٣١
سنوات

غیر حساسة 
لمعدل  الربح 

الربح معدل 
الفعلي 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

أرصدة لدى مصرف قطر  
٪ ٦٬٠٥٢٬٩٠٦٠٫٠----٦٬٠٥٢٬٩٠٦المركزي

٪ ١٬٤١١٬٥٠٠١٫٥---١٬٤٩٩٬٩٣٤٨٨٬٤٣٤مبالغ مستحقة من بنوك 
٪ ٧٬٣٠٩٬٥٢٩٥٫٠-٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٥٧٬٢١٤٬٤٦٢٩٬٢١٩٬١٧٩١٬٩٣٣٬٣٤٤موجودات تمویل
٪ ١٩٬١٦٣٬٤٩٩٣٫٨----١٩٬١٦٣٬٤٩٩أدوات دین-استثمارات مالیة 

٣٣٬٩٣٧٬٤٣٤-١٠٢٬٣٩٢٬٨٥٣٥٧٬٣٠٢٬٨٩٦٩٬٢١٩٬١٧٩١٬٩٣٣٬٣٤٤

٪ ١٣٬٠٨١٬٧٨٨٤٫٥--١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٬٤٢٥٬٥٠٥٣٦٤٬١٥٠مبالغ مستحقة إلى بنوك  
حقوق أصحاب حسابات  

٪ ٨٬٢٩١٬٤٩٩٣٫٥-٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٤١٬٥٣١٬٩١٩١٤٬٤٨٨٬٨١٥١٬٩٨١٬٢٨٨المطلق االستثمار 
بنود بیان المركز المالي  

فجوة حساسیة  -الموحد
١٢٬٥٦٤٬١٤٧-(٤٧٬٩٤٤)(٥٬٦٣٣٬٧٨٦)٢١٬٢٢٧٬٨٨٩١٤٬٣٤٥٬٤٧٢معدل الربح 

بنود خارج بیان المركز  
٪ ٥٫٠-١٥٬٠٥٧٬١٥٢٣٬٧٨٩٬٤٥٤٤٬٤٣٤٬٣٣٤٣٬٠٤٦٬٩١٩٣٬٧٨٦٬٤٤٥المالي الموحد 

فجوة حساسیة معدل الربح  
٢٬٩٩٨٬٩٧٥٣٬٧٨٦٬٤٤٥١٢٬٥٦٤٬١٤٧(١٬١٩٩٬٤٥٢)٣٦٬٢٨٥٬٠٤١١٨٬١٣٤٬٩٢٦المتراكم 

٥أكثر من سنوات ٥-١شھر ١٢-٣أشھر ٣أقل من القیمة الدفتریة ٢٠٢١دیسمبر ٣١
سنوات

غیر حساسة 
لمعدل  الربح 

معدل الربح  
الفعلي 

لایر  ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف
قطري 

لایر  ألفلایر قطري ألف
قطري 

أرصدة لدى مصرف قطر  
٪٦٬٨٦٦٬٥١٧٠٫٠----٦٬٨٦٦٬٥١٧المركزي

٪٥٬٥٢٢٬٣٦٨٠٫٢---٥٬٥٥٨٬٩٨٠٣٦٬٦١٢مبالغ مستحقة من بنوك 
٪٧٬١٧٣٬٠٦١٣٫٨-٧٥٬٢٢١٬٧٠٧٤٨٬٧٥٣٬١٢٠١٥٬٩٤٠٬٧٦٥٣٬٣٥٤٬٧٦١موجودات تمویل
٪١٩٬٤٠٨٬٦٨٧٣٫٦----١٩٬٤٠٨٬٦٨٧أدوات دین-استثمارات مالیة 

٣٨٬٩٧٠٬٦٣٣-١٠٧٬٠٥٥٬٨٩١٤٨٬٧٨٩٬٧٣٢١٥٬٩٤٠٬٧٦٥٣٬٣٥٤٬٧٦١

٪١٦٬٠٢٦٬٣٣٨٠٫٢---١٦٬٧٥٥٬١٤١٧٢٨٬٨٠٣مبالغ مستحقة إلى بنوك  
حقوق أصحاب حسابات  

٪٨٬٤٢٨٬٣٧١١٫٩-٧١٬٢٢٥٬٤٠٧٣٥٬٣١١٬٩٦٧١٧٬٩٨٤٬٧٥٤٩٬٥٠٠٬٣١٥المطلق االستثمار 
بنود بیان المركز المالي  

فجوة حساسیة معدل  -الموحد
١٤٬٥١٥٬٩٢٤-(٦٬١٤٥٬٥٥٤)(٢٬٠٤٣٬٩٨٩)١٩٬٠٧٥٬٣٤٣١٢٬٧٤٨٬٩٦٢الربح

بنود خارج بیان المركز  
٪٣٫٦-١٧٬١١١٬٤١٣٣٬٤٥٦٬٤٠٣٧٬٦٦٨٬٣٧٤٣٬٠٧٣٬٣٢٤٢٬٩١٣٬٣١٢المالي الموحد 

فجوة حساسیة معدل الربح  
٢٬٩١٣٬٣١٢١٤٬٥١٥٬٩٢٤(٣٬٠٧٢٬٢٣٠)٣٦٬١٨٦٬٧٥٦١٦٬٢٠٥٬٣٦٥٥٬٦٢٤٬٣٨٥المتراكم 
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تتمة -مخاطر السوق ) ه(

تحلیل الحساسیة
تراقب اإلدارة حساسیة الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة لمختلف السیناریوھات المعیاریة وغیر المعیاریة لمعدالت الربح. 

نقطة أساس لھبوط أو صعود متناظر في كافة منحنیات ١٠السیناریوھات المعیاریة التي تؤخذ في االعتبار بشكل شھري تتضمن  
في   متماثلة  حركة  وجود  عدم  بافتراض  السوق  ربح  معدالت  في  نقصان  أو  لزیادة  المجموعة  لحساسیة  تحلیل  یلي  فیما  العائدات. 

منحنیات العائدات ومركز مالي ثابت: 
١٠زیادة متناظرة 

ط أساس  انق
١٠نقصان متناظر 

ط أساس  انق
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

حساسیة صافي الربح 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١
(٨٬٧١٢٨٬٧١٢دیسمبر٣١في 

(٩٬٠٣١)٩٬٠٣١للسنة المتوسط  
٢٠٢١دیسمبر ٣١
(١٠٬٧٠٥)١٠٬٧٠٥دیسمبر٣١في 

(٩٬٨٧٨)٩٬٨٧٨للسنة المتوسط  

الصادر عنھا التقریر بالطریقة التالیة: المساھمینحقوق تؤثر تغیرات معدالت الربح على 

  األرباح المدورة الناجمة عن االرتفاعات أو االنخفاضات في صافي إیراد األرباح وتغیرات القیمة العادلة المعترف بھا في
بیان الدخل الموحد. 

غیر المتاجرة من قبل إدارة الخزینة واالستثمار للمجموعة، والتي تستخدم االستثمارات  تدار المراكز الشاملة لمخاطر معدل الربح ل
غیر  لالمالیة والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات إدارة المخاطر إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة  

ت الربح. ة. تستخدم أدوات إدارة المخاطر إلدارة مخاطر معدالمتاجر ال

محافظ لغیر المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق األخرى )٤(
التعامالت بالعمالت األجنبیة 

ینشأ التعرض لمخاطر العمالت األجنبیة من الحركة في معدل الصرف على مدى فترة زمنیة. یتم رصد المراكز على أساس منتظم  
الحدود الموضوعة من جانب مجلس اإلدارة. لضمان المحافظة على المراكز في إطار 

كما في تاریخ التقریر كانت مخاطر صرف العمالت األجنبیة، بخالف الدوالر األمریكي المربوط باللایر القطري، والحساسیات ذات  
على النحو التالي: في المعدل٪٥الصلة بھا بناء على تغیر بنسبة 

العملة الوظیفیة لشركات المجموعة 
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
لایر قطريألفلایر قطري ألف

صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبیة:

٧٦٩٣٬٧٧٠جنیھ استرلیني 
٤٤٧(٢٬٠٣٦)یورو

٢٠٬٤٣٠٢٥٬٩٣١* عمالت أخرى 

المساھمین) في حقوق نقصزیادة/ () في  الربح نقصزیادة/ (
في معدل صرف ٪ ٥) بنسبة نقصزیادة/ (

العملة 
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
لایر قطريألفلایر قطري ألفلایر قطريألفلایر قطري ألف

٣٨١٨٩٣٨١٨٩جنیھ استرلیني 
٢٢(١٠٢)٢٢(١٠٢)یورو

١٬٠٢٢١٬٢٩٧١٬٠٢٢١٬٢٩٧* عمالت أخرى 

لایر قطري   ملیون١٢٬٣لغ ــ رى بمبـي األخـمجلس التعاون الخلیجدول الت  ـ رض لعمـي التعـرى صافـالت األخـ ل العمـتشم*
).قطريلایرملیون٢٠٫٨: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما 

٥٤

تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -مخاطر السوق ) ه(
تتمة -المتاجرة  محافظ لغیر - التعرض لمخاطر السوق األخرى ) ٤(

سھم ر األاسع أمخاطر 
انخفاض القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات األسھم واألسھم الفردیة. ینشأ التعرض  ھي مخاطر أسعار األسھم 

لمخاطر سعر السھم غیر المتاجر بھ من أسھم حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والقیمة العادلة من خالل  
.المساھمینحقوق 

وفیما یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر. أسعار األسھملى مخاطر تتعرض المجموعة أیضا إ
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
لایر قطريألفلایر قطري ألف

٪ في مؤشر بورصة قطر ومؤشرات أخرى ٥زیادة/ نقصان بنسبة 
٣٬٨٩٣٨٬٨٦٦في الربح والخسارةنقص زیادة/ 
٦٣٬٤٠٣٦٩٬٥٤٧المساھمینفي حقوق  نقص زیادة/ 

تم إعداد التحلیل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة مثل معدالت الربح وأسعار صرف العمالت األجنبیة وغیرھا.  
بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغیرات الفعلیة مختلفة عن المعروضة أعاله. لمساھمینویستند إلى االرتباط التاریخي ألسھم حقوق ا

) IBOR(البنوكبینالفائدةمعدلإصالحات)٥(
عامة  نظرة
بینالفائدةمعدالتبعضاستبدالذلكفيبمااألساسیة،الفائدةأسعار لمعاییر جوھریةبإصالحاتالقیامالعالممستوىعلىحالیاً یتم

) بمعدالت بدیلة خالیة من المخاطر تقریًبا (ویشار إلیھا بـ "إصالحات معدل الفائدة بین البنوك").IBORs(البنوك 
ھذه منكجزءإصالحھاأو استبدالھا سیتمالتيالمالیةبأدواتھایتعلقفیماالبنوكبینالفائدة معدالتلمخاطر المجموعةتتعرض

فیھاتعملالتيالبلدانبعضفيواالستبدالاالنتقالوطرقتوقیتبشأنالیقینعدممنحالةھنالك.  السوق قطاعاتبكافةالمبادرات
الفائدة بین البنوك سیؤثر على إدارة المخاطر واألدوات المالیة المرتبطة بھا.  معدالت إصالح أنالمجموعةوتتوقع. المجموعة

ت مجموعات العمل بقطاعات السوق المختلفة والمنوطة بإدارة االنتقال إلى معدالت  المجموعة بمراقبة حثیثة للسوق ولمخرجاتقوم
الفائدة المعیاریة الجدیدة، ویشمل ذلك اإلعالنات الصادرة عن الھیئات المنظمة لمعدالت الفائدة بین البنوك.  

ذلكفيبما مختلفة،عملوحداتمنتتألفالبنوكبینالفائدةلمعدالتتوجیھیةلجنةالمجموعةشكلتاإلعالنات،تلكعلىوتعقیباً 
البرنامجیخضع.  المعلوماتوتقنیةوالعملیات،القانونیة،واإلدارةالمالیة،واإلدارةوالخزینة،األعمال،ووحداتالمخاطر،إدارة
تسعیرإعادة مؤشرات إلىاألرشیفیةللمعامالتمنظمانتقالإجراء فيذلك منالھدف ویتمثل.  بالمجموعةالمخاطر مدیر إلدارة
عملیةعلى التوجیھیةاللجنةتلكتشرف.  الجدیدة للمعامالت سلس تطبیقوتحقیق فائدة،معدالتعلى وقائمةالمخاطر منخالیة

التشغیلیبالكامل،االنتقال واالستعدادات  النظام،  وتحسینات  القانونیة،  واالعتبارات  التطویر،  ذلك  في  الموظفین،  بما  وتوعیة  ة، 
خالیةبدیلةمعدالتإلى بھالخاصةالبنوك بینالفائدة معدالتمخاطر نقلفي البنكبدأ ،٢٠٢١عام الخاللوالتواصل مع العمالء.

خاللإحرازهتمالذيالتقدمبعد.  المخاطر المتبقیةانتقاللدعممفصلةوإجراءاتوعملیاتخططوضعقام بو،  تقریًباالمخاطر من
تقریًباالمخاطر منخالیة بدیلة معدالت إلىالمتبقیةالتیالتحوإتمام  على التشغیلیةالقدرةلدیھأنمنواثق البنكفإن ، ٢٠٢١عامال

لیالتحوطخط منالنتھاءلالمجموعةوتھدف،ینتھي استخدامھا سالتيمعدالت لیبور الدوالر األمریكي  مثل،الفائدة أسعار لمعاییر 
.  ٢٠٢٣عاممناألولالنصفبنھایة
المخاطر ھذهتشمل.  كثبعنویراقبھا المشروعیدیرھا مختلفةلمخاطر البنك یعّرض)  آیبور ( البنوكبیناالقراضمعدل إصالح إن

:  یليماالحصر ال المثالسبیلعلى
العقود علىالمطلوبةالتعدیالتبسبببالسوقاألخرىواألطرافالعمالءمعالمناقشاتعنالناشئةالسلوكیةالمخاطر -

.  اآلیبور إصالحلتنفیذ والالزمةالحالیة
.  مالیةخسائر لتكبدیؤديممااآلیبور إصالحبسبباألسواقتعطلمنوعمالئھللبنك المالیةالمخاطر -
وصارت)  آیبور (البنوك بیناالقراض معدالتسیولةانخفضت إذا السوق معلومات توفر عدم احتمالمنالتسعیر مخاطر -

.  مالحظتھایمكنالأوسائلةغیر ) RFRs(المخاطر منالخالیةالمعدالت
فيالمدفوعات توقفمخاطر وكذلكللبنك،المعلوماتتقنیةوعملیاتأنظمةفيالتغیراتعنالناشئةالتشغیلیةالمخاطر -

.  البنوكبیناالقراضمعدلتوفر عدمحال
األدواتانتقالعندالدخلبیانفيالتمثیلیةغیر للتقلبات ونتیجةللبنكالتحوطعالقاتفشلحالفيالمحاسبیةالمخاطر -

). RFRs(المخاطر منخالیةمعدالتإلىالمالیة

منخالیةمعدالتإلىبعدتنتقللموالتيلإلصالحالخاضعةالھامةالبنوكبیناالقراضلمعدالتالبنكتعرضأدناهیوضح الجدول
الجداولتشملال.  الحالیةالسنةنھایةبعدمباشرةانتقلت التيالتعرضاتتلك ذلكفيبما الحالیة،السنةنھایةفيكماالمخاطر 
. مطلوًبااالنتقال یكونأنقبلستنتھيالتيالبنوكبیناالقراض معدلتعرضات
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تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -مخاطر السوق ) ه(
تتمة-)IBOR(البنوكبینالفائدةمعدلإصالحات) ٥(

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
تمت على  تحویالت

ARR
لایر قطري ألف

إستحقلیبور
تحویل قبل ال

لایر قطري ألف

سوف  لیبور 
بعد یستحق

تحویلال
لایر قطري ألف

٣٬١١٣٬١٩٦٨٬٥٥٤٬٥٧١٢٣٣٬٧٥٢التمویل
٢٬٣١٩٬٤٤٥--المشتقات االسمیة

٣٬١١٣٬١٩٦٨٬٥٥٤٬٥٧١٢٬٥٥٣٬١٩٧
المخاطر إدارةأدوات
على  مقاسةالبنك عقود لمبادلة معدالت الربح ألغراض إدارة المخاطر. تشمل عقود مبادلة معدالت الربح عقودًا بمعدالت متغیرة  لدى

. تخضع أدوات المشتقات بالبنك للشروط التعاقدیة التفاقیات التحوط األساسیة.  اللیبور بشكل أساسي بسعر المؤشر 
البنك أحدث التطورات فیما یتعلق بالتعدیالت ذات الصلة بمعدالت الفائدة بین البنوك، وفي حال إیقافھا أو عدم توفرھا فسیتم  یراقب

تحدید المعالجات المحاسبیة عن طریق ترتیبات بدیلة وفقاً لشروط االتفاقیات ذات الصلة.  
المخاطر التشغیلیة)و(

المجموعة   الرتباط  مرافقة  أسباب مختلفة عدیدة  المباشرة التي تنشأ من  أو غیر  المباشرة  الخسارة  مخاطر  ھي  التشغیلیة  المخاطر 
باألدوات المالیة بما في ذلك العملیات والموظفین والتكنولوجیا والبنیة التحتیة ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر االئتمان والسوق  

تنشأ من المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك الشركات.  والسیولة كتلك التي 
إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل موازنة تجنب الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة مع الفاعلیة الكلیة 

المبادرة واإلبداع. من حیث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من
تسند المسؤولیة الرئیسیة عن وضع وتطبیق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارة العلیا ضمن كل وحدة. ویتم دعم ھذه  

المسؤولیة بوضع المعاییر الكلیة للمجموعة إلدارة المخاطر التشغیلیة في النواحي التالیة: 
  المھام متضمنة التصریح المستقل للمعامالت. متطلبات للفصل المناسب بین
 .متطلبات تسویة المعامالت ومراقبتھا
 .االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى
توثیق الضوابط واإلجراءات .
مخاطر التي یتم تحدیدھا. متطلبات التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تتم مواجھتھا وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة ال
متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالیة واإلجراء التصحیحي المقترح .
وضع خطط الطوارئ.
التدریب والتطویر المھني .
المعاییر األخالقیة والعملیة .
 تخفیف المخاطر بما في ذلك التأمین، أینما كان ذلك فعاال

تم وضع استراتیجیة وإطار عمل إدارة المخاطر التشغیلیة من قبل لجنة المخاطر التشغیلیة ویتم تنفیذھا بانسجام في كل أقسام المجموعة.  
وفي الوقت الذي تعتبر فیھ إدارة المخاطر التشغیلیة من المسؤولیات األساسیة لكل وظیفة أو خدمة مسؤولة فإن تنفیذ إطار عمل إدارة  

یلیة متكامل یتم تنسیقھا من جانب فریق متفرغ ومستقل یقوده مدیر إدارة المخاطر التشغیلیة. ھذا الفریق مسؤول أمام كبیر  مخاطر تشغ
كنقطة   المدیر  ھذا  ویعمل  تشغیلیة  كل وحدة  في  التشغیلیة"  للوحدة  المخاطر  إدارة  تحدید "مدیر  تم  بالمجموعة.  المخاطر  مسؤولي 

طر التشغیلیة بخصوص جمیع المخاطر التشغیلیة الخاصة بوحدة عملھ. مركزیة لالتصال مع مدیر المخا 
قامت المجموعة بشراء نظام حدیث للمخاطر التشغیلیة . یعمل ھذا النظام كمستودع لرصد وقائع مخاطر التشغیل والخسائر المحققة  

وتنفیذ خطط تصحیحیة لتفادي ھا (اینما امكن)والخسائر التي تم تفادیھا. یوجد نظام تقاریر قوي یخدم في عرض المشاكل وتحلیل اسباب
ھذه المشاكل. تكرار 
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تتمة-المالیةالمخاطرإدارة٤
تتمة -إدارة رأس المال) ع(

تتمة  –الموجودات المرجحة بالمخاطر والقیم الدفتریة

٢٠٢١دیسمبر  ٣١فيالمنتھیةللسنةوحسب تعلیمات مصرف قطر المركزي  ٣األدنى لنسبة كفایة رأس المال وفقاً إلرشادات بازل  الحد
كما یلي: 

رأس المال 
األساسي بدون 
ھامش األمان 

المتحفظ 

رأس المال 
األساسي  
متضمن

ھامش األمان 
المتحفظ 

إجمالي شریحة
نسبة رأس 

المال 
متضمناألولى 

ھامش األمان 
المتحفظ 

إجمالي نسبة  
رأس

المال متضمن
ھامش األمان 

المتحفظ 

إجمالي رأس المال
التنظیمي متضمن 

ھامش األمان 
المتحفظ و ھامش 

التأثیر والبنك ذ
الھام 

إجمالي رأس المال
متضمن ھامش 

األمان المتحفظ و 
و ھامش البنك ذ 
التأثیر الھام و 

تكلفة راس المال
كیزة الثانیةمن الر 

وفقا لعملیة التقییم 
الداخلي لكفایة

رأس المال 

٪١٨٫٤٪١٨٫٤٪١٨٫٤٪١٧٫٣٪١٤٫٧٪١٤٫٧الفعلي 
وفقااألدنىالحد 

قطر مصرف
٪١٥٫٠٪١٣٫٠٪١٢٫٥٪١٠٫٥٪٨٫٥٪٦٫٠المركزي

الربح على دفتر الحسابات المصرفي  ةمتطلبات رأس المال الجدیدبتطبیقأیضاً  المجموعة  قامت تخصیص  بوقامتلمخاطر معدل 
.  ٣من بازل ساس الثاني لألوفقاً رأس المال على أساس المعیار الجدید 

استخدام التقدیرات واألحكام٥

االستمراریةمبدأ(أ)
قامت إدارة المجموعة بعمل تقییم لقدرة المجموعة على االستمرار، حیث أنھا على قناعة بأن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة  

المنظور. لیس لدى المجموعة  للعمل لمبدأ االستمراریة في المستقبل  تأثر على استمراریة المجموعة.  قد جوھریةشكوكوفقاً 
ولذلك، تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقا لمبدأ االستمراریة.

المصادر الرئیسیة للشك في التقدیرات (ب)
تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات الصادر عنھا التقریر. یتم إجراء تقییم 
أحداث مستقبلیة یعتقد على أنھا   وعوامل أخرى متضمنة توقعات  للتقدیرات واألحكام وھي تستند إلى الخبرة التاریخیة  مستمر 

معقولة بالنظر إلى الظروف. 

مخصصات خسائر االئتمان)١(
وصفھ في   ما تم  ھناك انخفاض في القیمة على أساس  كان  یتم تقییم الموجودات التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة لتحدید ما إذا 
السیاسات المحاسبیة. إن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القیمة تنطبق على الموجودات المالیة  

كان ھناك انخفاض في قیمتھا وتستند على أفضل تقدیر لإلدارة للقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  المقیمة بشكل فردي لتحدید ما إذا
التي یتوقع استالمھا. تقوم اإلدارة عند تقدیر ھذه التدفقات النقدیة بوضع أحكام حول الحالة المالیة للطرف المقابل وصافي القیمة  

عرض النخفاض في قیمتھ وفقا لخصائصھ، حیث تصادق إدارة مخاطر االئتمان  المحققة ألي ضمان یتعلق بھ. یتم تقییم كل أصل ت
وبشكل مستقل على استراتیجیة التخارج وتقدیر التدفقات النقدیة القابلة لالسترداد من ذلك األصل. یتم تحدید الحد األدنى النخفاض  

زي. القیمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح مصرف قطر المرك

مخصصات االنخفاض في القیمة المقیمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان المتأصلة في محافظ التمویل واالستثمارات المالیة  
المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي للقول أنھا تحتوي على موجودات  

یمكن بعد تحدید البنود الفردیة المنخفضة في القیمة. عند تقییم الحاجة إلى مخصصات خسارة  مالیة منخفضة في القیمة، لكن ال  
جماعیة تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادیة. یتم من أجل تقدیر  

على غرارھا الخسائر المتأصلة ولتحدید معالم المدخالت  المخصص المطلوب وضع االفتراضات لتحدید الطریقة التي تحدث  
التدفقات النقدیة   تقدیرات  المخصصات على  الحالیة. تعتمد صحة  االقتصادیة  والظروف  التاریخیة  استنادا إلى الخبرة  الالزمة 

صصات الجماعیة. المستقبلیة أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة في تحدید المخ
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٥٩

تتمة  -استخدام التقدیرات واألحكام٥
تتمة –المصادر الرئیسیة للشك في التقدیرات(ب)

الشھرة )٢(
إن تحدید ما إذا كانت قیمة الشھرة قد انخفضت قیمتھا یتطلب تقدیر القیمة الحالیة للوحدات المدره للنقد التي خصصت لھا الشھرة.  
یتوجب على اإلدارة استخدام بعض التقدیرات لتحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الوحدات المدره للنقد حتى یتسنى 

لحالیة وأیضاً إختیار نسبة الخصم المناسبة إلحتساب المبلغ الحالي لتلك التدفقات النقدیة. عندما تكون التدفقات  لھا تقدیر القیمة ا 
النقدیة المستقبلیة الفعلیة أقل من المتوقع، فإنھ قد تنشأ خسارة مادیة من اإلنخفاص في القیمة. 

تحدید القیم العادلة ) ٣(
ودات والمطلوبات المالیة التي لیس لھا سعر سوق یمكن مالحظتھ یتطلب استخدام أسالیب التقییم  إن تحدید القیمة العادلة للموج

التي تم شرحھا في السیاسات المحاسبیة الھامة. بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھا بشكل غیر متكرر ولھا شفافیة سعر  
تتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السیولة والتركز والشك  قلیلة فإن القیمة العادلة لھا تكون أقل موضوعیة, و

حول عوامل السوق وافتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتھا. 

التقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة(ج)

تقییم األدوات المالیة )١(
السیاسة المحاسبیة للمجموعة حول قیاس القیمة العادلة تمت مناقشتھا في قسم السیاسات المحاسبیة الھامة. 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء  
القیاس. 

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :  ١المستوى
  مثل  ٢المستوى) أو غیر مباشر  األسعار)  مالحظتھا سواء بشكل مباشر (مثل  إلى مدخالت یمكن  استنادا  أسالیب تقییم   :

رجة في السوق النشطة ألدوات مماثلة  المشتقات من األسعار). تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام: أسعار سوق مد
أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو 

غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق. 
 تضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب  : أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. ت٣المستوى

التقییم مدخالت ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم األداة.  

أسعار   عروض  أو  مدرجة  سوق  أسعار  إلى  نشطة  سوق  في  بھا  المتاجر  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القیم  تستند 
المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم.  

ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار السوق التي  تتضمن تقنیات التقییم صافي القیمة الحالیة
و نموذج بالك مالحظتھا  أخرى. تتضمن االفتراضات والمدخالت  -یمكن  شولز وخیارات تسعیر متعددة الحدود ونماذج تقییم 

ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدیر  المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت ربح خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات
معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المتوقعة  

التقریر والذي  لألسعار وارتباطاتھا. إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ
كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین في السوق وفق معاملة تجاریة ضمن األنشطة االعتیادیة.  

راعت المجموعة أیًضا التأثیرات المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المفصح عنھا للموجودات المالیة وغیر 
أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة أو التي یمكن مالحظتھا. ومع ذلك، تظل المبالغ  المالیة للمجموعة والتي تعبر عن  

المسجلة حساسة لتقلبات السوق مع استمرار حالة عدم االستقرار بالسوق. 
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تتمة  -استخدام التقدیرات واألحكام٥
تتمة -السیاسات المحاسبیة للمجموعةالتقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق (ج)

تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة )٢(
یحلل الجدول أدناه األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة سنة التقریر وفق مستوى القیمة العادلة الذي یصنف فیھ قیاس  

القیمة العادلة: 
االجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
٥٠٬٦٠٩٥٠٬٦٠٩--موجودات –أدوات إدارة المخاطر  

٢٥٣٬٦٤٥١٬٢٦٨٬٠٦١-١٬٠١٤٬٤١٦استثمارات مالیة بالقیمة العادلة 
٣٠٤٬٢٥٤١٬٣١٨٬٦٧٠-١٬٠١٤٬٤١٦

١٠٢٬٠٠٠١٠٢٬٠٠٠--مطلوبات -أدوات إدارة المخاطر 
--١٠٢٬٠٠٠١٠٢٬٠٠٠

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٨٧٬١٣٦٨٧٬١٣٦موجودات-أدوات إدارة المخاطر 

٢٨٢٬١٣٧١٬٣٩٠٬٩٣٣-١٬١٠٨٬٧٩٦استثمارات مالیة بالقیمة العادلة 
٣٦٩٬٢٧٣١٬٤٧٨٬٠٦٩-١٬١٠٨٬٧٩٦

٢٣٬٤٣٠٢٣٬٤٣٠--مطلوبات –إدارة المخاطر  أدوات  
--٢٣٬٤٣٠٢٣٬٤٣٠

تقدم السیاسات المحاسبیة للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات لیتم تسجیلھا مبدئیا في فئات محاسبیة مختلفة في ظروف  
معینة:

  المجموعة أنھا تحقق الوصف الموضح في السیاسات  عند تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة المتاجر بھا أوضحت
المحاسبیة للموجودات والمطلوبات المتاجر بھا. 

  عند تخصیص موجودات أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل أوضحت المجموعة أنھا استوفت أحد
معاییر ھذا التسجیل الموضحة في السیاسات المحاسبیة.

لغرض الكشف عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة, قد استخدمت طریقة التقییم  
المستوى  ٢مستوى   طریقة  استخدام  تم  التي  التمویلیة  الموجودات  تصنیف ٣باستثناء  حول  التفاصیل  إدراج  تم  للتقییم. 

). ٧مالیة في (إیضاح رقمالمجموعة للموجودات والمطلوبات ال

انخفاض قیمة االستثمارات في حقوق الملكیة وأدوات ذات طبیعة أدوات الدین )٣(
انخفاض في القیمة وفق  لتحدید ما إذا كان ھناك  یتم تقییم االستثمارات في حقوق الملكیة وأدوات ذات طبیعة أدوات الدین  

).٣المحاسبیة الھامة (إیضاح رقماألساس المشروح في إیضاح السیاسات 

األعمار اإلنتاجیة للموجودات الثابتة)٤(
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات الثابتة الحتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر مع األخذ باالعتبار  

االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري. 

العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة )٥(
المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر لموجوداتھا غیر الملموسة الحتساب اإلطفاء. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد وضع  تحدد إدارة  

اعتبار للمنافع االقتصادیة المقدرة التي سیتم تلقیھا من استخدام الموجودات غیر الملموسة. 
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القطاعات التشغیلیة ٦
أربع المجموعة  للمجموعة.  ةلدى  االستراتیجیة  األقسام  وھي  أدناه  موضح  ھو  كما  التقریر  عنھا  یصدر  تشغیلیة  قطاعات 

تعرض األقسام االستراتیجیة منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة وھیكل التقاریر الداخلیة.  
لكل قسم استراتیجي بشكل شھري على األقل. یشرح الملخص  ة تقاریر اإلدارة الداخلیةراجعتقوم لجنة إدارة المجموعة بم

التوضیحي التالي العملیات في كل قطاع یصدر عنھ التقریر في المجموعة. 

. تتضمن التمویالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء الشركاتالخدمات المصرفیة للشركات           

الخدمات المصرفیة لألفراد  
والخدمات الخاصة

مع   أخرى  وأرصدة  ومعامالت  والودائع  التمویالت  األفرادالتتضمن  و  عمالء 
العمالء ذو المالءة المالیة.

خالل التمویل  تقوم بأنشطة التمویل وإدارة المخاطر المركزیة في المجموعة منقسم الخزینة واالستثمار                             
وإصدار أدوات ذات طبیعة أدوات الدین واستخدام أدوات إدارة المخاطر ألغراض  
إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصیرة األجل وأدوات  
ذات طبیعة أدوات الدین للشركات والحكومة. كما یقوم القسم أیضا بإدارة المتاجرة 

وأنشطة تمویل الشركات. في استثمارات المجموعة 

الخدمات المصرفیة االستثماریة  
وإدارة الموجودات                                                 

أساسیة  بصفة  ذلك  ویتضمن  المجموعة.  أموال  إدارة  أنشطة  بتشغیل  تقوم  وھي 
خدمات  خدمات االستشارات المالیة متضمنة إبرام الصفقات والھیكلة والتقییمات وال

االستشاریة وھیكلة األسھم والھیكلة واإلیداع وھیكلة الدیون وإعادة الھیكلة والودائع  
المنتجات   وھیكلة  العمالء  محافظ  وإدارة  والصكوك  المشاریع  تمویل  متضمنة 
والھیكلة   النھایة  ومقفلة  مفتوحة  الصنادیق  وإدارة  وتسویق  وھیكلة  السائلة 

المبدئي لالكتتاب العام في األسھم الخاصة  واالستحواذ واالكتتاب الخاص والطرح
وھیكلة األسھم واالكتتاب الخاص والطرح المبدئي لالكتتاب العام.  
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٦٢

تتمة –القطاعات التشغیلیة٦
الداخلیة والتي تمت مراجعتھا من قبل في تقاریر اإلدارة تم إدراج معلومات تتعلق بنتائج موجودات ومطلوبات كل قطاع یصدر عنھ التقریر أدناه. یقاس األداء بناء على ربح القطاع كما تم إدراجھ 
ات صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في ھذه المجاالت. لجنة إدارة المجموعة. یستخدم ربح القطاع لقیاس األداء حیث ترى اإلدارة أن معلومات كھذه ھي األكثر صلة بتقییم نتائج قطاعات معینة ذ 

معلومات عن القطاعات التشغیلیة
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

الخدمات  
المصرفیة 
للشركات 

الخدمات 
المصرفیة لألفراد
والخدمات الخاصة 

قسم 
الخزینة 
واالستثمار

الخدمات المصرفیة 
االستثماریة وإدارة  

الموجودات 
غیر

اإلجمالي مخصصة 
لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

٣٬٩٧١٬٥٧٧-١٬٦٣٦٬٨٨٧١٬٥٧٩٬١٥٢٧٥١٬٦٥٢٣٬٨٨٦إجمالي صافي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار 
٢١٠٬٥٥٣-٨٬٧٦٤-١٣٥٬٦٣٢٦٦٬١٥٧إجمالي صافي إیراد الرسوم والعموالت 

٢٢٣٬٤٦٠--٤٨٬٥٠٩٧٦٬٠٢٣٩٨٬٩٢٨ربح صرف العمالت األجنبیة
٤٤٬٠٨٧-١٥٬٢٧٦-٢٧٬٥٤١١٬٢٧٠إیرادات أخرى

١٬٨٤٧-١٬٨٤٧---حصة من نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
٤٬٤٥١٬٥٢٤-١٬٨٤٨٬٥٦٩١٬٧٢٢٬٦٠٢٨٥٠٬٥٨٠٢٩٬٧٧٣إجمالي إیراد القطاع 

البنود غیر النقدیة الھامة األخرى:
(٦٧١٬٢٧٢)---(٤٧١٬٥٥٤)(١٩٩٬٧١٨)قیمة موجودات تمویل إنخفاضصافي خسارة

٦٬٢٠٦-٥٬٥٨٠٦٢٦--إنخفاض قیمة استثمارات مالیة استردادصافي 
المیزانیةخارجبنودإنخفاض خسارةاسترداد صافي 
٥٬٧٣٣----٥٬٧٣٣الخاضعة لمخاطر اإلئتمان العمومیة

١٬٢٥٣٬٠٦٩-٥٢٩٬٢٥١١٨٩٬٠٢٦٥٢٧٬٦٤١٧٬١٥١ربح القطاع الصادر عنھ التقریر  

٣٨٬٤١٣٬٥١٢٣٨٬٠٧٥٬١٣٢٢٨٬٤٥٩٬٣٠٥٤١٤٬٣٥٣٩١٣٬٧١٤١٠٦٬٢٧٦٬٠١٦موجودات القطاع الصادر عنھ التقریر 

٩١٬٩٣٩٬٩٦٤-٣٨٬٧٦٢٬٣٠٣٣٧٬٨٩٢٬٠٠٠١٥٬٢٨٠٬٨٥٦٤٬٨٠٥مطلوبات القطاع الصادر عنھ التقریر 



.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
الموحدةالمالیة البیانات حول إیضاحات

٢٠٢٢دیسمبر٣١المنتھیة في كما

٦٣

تتمة-القطاعات التشغیلیة٦
معلومات عن القطاعات التشغیلیة 

الخدمات المصرفیة  ٢٠٢١دیسمبر ٣١
للشركات 

الخدمات 
المصرفیة لألفراد
والخدمات الخاصة 

قسم
الخزینة واالستثمار 

الخدمات المصرفیة  
االستثماریة وإدارة  

الموجودات 
غیر

اإلجمالي مخصصة
لایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألف

٣٬٦١٤٬٩٥٣-١٬٥٢٦٬٣٦٣١٬٤٠٦٬٣١٤٦٧٥٬٣١١٦٬٩٦٥إجمالي صافي إیرادات أنشطة التمویل واالستثمار 
١٥٩٬٣٤٤-١١٬٣٠٢-١٠٦٬٨١٠٤١٬٢٣٢إجمالي صافي إیراد الرسوم والعموالت 

١٦٩٬٥٤٨--٥٠٬٨٠٩٦٤٬٣٧٤٥٤٬٣٦٥ربح صرف العمالت األجنبیة
١١٢٬٤٦٨-١٬٠٠٩--١١١٬٤٥٩إیرادات أخرى

(٥٬٨٤١)-(٥٬٨٤١)---حصة من نتائج شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 

٤٬٠٥٠٬٤٧٢-١٬٧٩٥٬٤٤١١٬٥١١٬٩٢٠٧٢٩٬٦٧٦١٣٬٤٣٥إجمالي إیراد القطاع 

البنود غیر النقدیة الھامة األخرى:
(٨٦٤٬٠٨١)---(٥٧٩٬٣٩١)(٢٨٤٬٦٩٠)إنخفاض قیمة موجودات تمویل صافي خسارة

(٤٣٠)-(٤٨٨)٥٨--إنخفاض قیمة استثمارات مالیة)/ استردادخسارة(صافي 
المیزانیةخارجبنودإنخفاض خسارةاسترداد صافي 
١٨٬٥٢٣----١٨٬٥٢٣الخاضعة لمخاطر اإلئتمان العمومیة

١٬١٩٣٬٣٩٣-(٣٣٬٤٠٦)٥٠٣٬٥٥٦(٢٩٬٠٨٧)٧٥٢٬٣٣٠القطاع الصادر عنھ التقریر (خسائر)/ربح

٣٩٬٨٧١٬٠٧٦٣٥٬٨٨٣٬٨٠٤٣٣٬٥٥٨٬٨٨٦٤٢١٬٢٠٦٩٩٢٬١٨٢١١٠٬٧٢٧٬١٥٤موجودات القطاع الصادر عنھ التقریر 

٩٦٬٧٤٠٬٥٩٣-٣٦٬٩٦٧٬٩٩١٤٢٬٢٣٢٬٤٧٨١٧٬٥٢٨٬٦٨٠١١٬٤٤٤مطلوبات القطاع الصادر عنھ التقریر 



.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
الموحدةالمالیة البیانات حول إیضاحات

٢٠٢٢دیسمبر٣١المنتھیة في كما

٦٤

القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٧
العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة: یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم 

القیمة العادلة من  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
خالل بیان الدخل 

القیمة العادلة من  
خالل حقوق  
المساھمین 

التكلفة  
المطفأة 

إجمالي القیمة  
الدفتریة

القیمة 
العادلة 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

٦٬٤٢٥٬٤١٠٦٬٤٢٥٬٤١٠٦٬٤٢٥٬٤١٠--نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي
١٬٤٩٩٬٩٣٤١٬٤٩٩٬٩٣٤١٬٤٩٩٬٩٣٤--مبالغ مستحقة من بنوك

٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٦٧٦٬٥١٤--موجودات تمویل
االستثمارات المالیة: 

١٬٢٦٨٬٠٦١١٬٢٦٨٬٠٦١-٧٧٬٨٦٦١٬١٩٠٬١٩٥مقاسة بالقیمة العادلة -
١٩٬١٦٣٬٤٩٩١٩٬١٦٣٬٤٩٩١٩٬١٠٩٬٦٧٠--مقاسة بالقیمة المطفأة -

٥٠٬٦٠٩٥٠٬٦٠٩--٥٠٬٦٠٩أدوات إدارة المخاطر 
١٢٨٬٤٧٥١٬١٩٠٬١٩٥١٠٢٬٧٦٥٬٣٥٧١٠٤٬٠٨٤٬٠٢٧١٠٤٬٠٣٠٬١٩٨

١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٤٬٨٧١٬٤٤٣--مبالغ مستحقة إلى بنوك  
٨٬٢٥١٬٦٨٥٨٬٢٥١٬٦٨٥٨٬٢٥١٬٦٨٥--للعمالءجاریةحسابات 

١٠٢٬٠٠٠١٠٢٬٠٠٠--١٠٢٬٠٠٠أدوات إدارة المخاطر 
٢٣٬١٢٣٬١٢٨٢٣٬٢٢٥٬١٢٨٢٣٬٢٢٥٬١٢٨-١٠٢٬٠٠٠

٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٦٦٬٢٩٣٬٥٢١--المطلق االستثمار حساباتأصحاب 
٨٩٬٤١٦٬٦٤٩٨٩٬٥١٨٬٦٤٩٨٩٬٥١٨٬٦٤٩-١٠٢٬٠٠٠



.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
الموحدةالمالیة البیانات حول إیضاحات

٢٠٢٢دیسمبر٣١المنتھیة في كما

٦٥

تتمة-القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة ٧
تتمة  -یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:

القیمة العادلة من  ٢٠٢١دیسمبر ٣١
خالل بیان الدخل 

القیمة العادلة من  
خالل حقوق  
المساھمین 

التكلفة  
القیمة  إجمالي القیمة الدفتریةالمطفأة 

العادلة

لایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألفلایر قطريألف

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

٧٥٬٢٢١٬٧٠٧٧٥٬٢٢١٬٧٠٧٧٥٬٢٢١٬٧٠٧--موجودات تمویل
االستثمارات المالیة: 

١٬٣٩٠٬٩٣٣١٬٣٩٠٬٩٣٣-١٧٧٬٣٢٣١٬٢١٣٬٦١٠مقاسة بالقیمة العادلة -
١٩٬٤٠٨٬٦٨٧١٩٬٤٠٨٬٦٨٧١٩٬٤٧٩٬٦٠٩--مقاسة بالقیمة المطفأة -

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

١٦٬٧٥٥٬١٤١١٦٬٧٥٥٬١٤١١٦٬٧٥٥٬١٤١--مبالغ مستحقة إلى بنوك  
٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠٦٬٢٠٠٬٨٢٠--للعمالءجاریةحسابات 

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

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



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٦٦

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي ٨
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٣٧٢٬٥٠٤٣٧٩٬٣٢٥النقد
٣٬٢٩٨٬٣٥٥٣٬٣٨٢٬٤٣١احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي* 
٢٬٧٥٤٬٥٥١٣٬٤٨٤٬٠٨٦أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي 

٦٬٤٢٥٬٤١٠٧٬٢٤٥٬٨٤٢

الیومیة للمجموعة. االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي احتیاطي إلزامي غیر متاح لالستخدام في العملیات  *

مبالغ مستحقة من بنوك ٩
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٩٨٤٬٣٨٩٢٬٠٥١٬٧١٢حسابات جاریة 
٢٩٠٬٨٦٨٣٬٢٧٥٬٢٠٤ودائع وكالة لدى بنوك 

١٣٥٬٦٦١١٨٤٬٤٣٣ودائع مضاربة 
٨٨٬٤٨٥٤٧٬٥٦٣والمعادن ودائع المرابحة في السلع 

٥٨٣١٠٩إیرادات مستحقة  
(٤١)(٥٢)مخصص انخفاض القیمة* 

١٬٤٩٩٬٩٣٤٥٬٥٥٨٬٩٨٠

. ٤فیما یتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القیمة بالنسبة للمراحل، یرجى اإلطالع على إیضاح رقم * 

موجودات تمویل ١٠
حسب النوع (أ)

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر  ٣١
٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٧٠٬٠٣٧٬٤٠٥٦٨٬٧٥٣٬٧٧٣مرابحة 
٥٬٠١٠٬٦٩٢٤٬٩٩٢٬٠٦٤إجارة منتھیة بالتملك 

٦٣٩٬٤١٤٦٩٠٬٤٠٨استنصاع  
١٬١١٧٬١٨٦١٬٠٩٤٬٠٦١مساومة 
٧٢٤٬٥٢٦٩١٢٬٩٨٧قبوالت

١٨٢٬٤٨٨١٨٢٬٥٧٠بطاقات ائتمان 
١٬٨٠٩٬٩٢٨٢٬١٢٩٬٧٥٧أخرى 

٥٩٨٬٩٧٦٤٩٧٬٨٢٦إیرادات مستحقة 
٨٠٬١٢٠٬٦١٥٧٩٬٢٥٣٬٤٤٦إجمالي موجودات التمویل 

١٬٠٥٢٬٥٦٨١٬٢٧١٬٣٢٦یخصم: ربح مؤجل 
٣٬١٧٦٬٨٧٦٢٬٥٥٦٬٦٣٠المخصص المكون النخفاض قیمة موجودات تمویل  

٢١٤٬٦٥٧٢٠٣٬٧٨٣غیر المنتظمة تمویلالربح المعلق الخاص بموجودات 
٣٬٣٩١٬٥٣٣٢٬٧٦٠٬٤١٣* مخصص االنخفاض في القیمة

٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٢٢١٬٧٠٧صافي موجودات التمویل  

، بلغ إجمالي  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  .٤فیما یتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القیمة بالنسبة للمراحل، یرجى اإلطالع على إیضاح رقم*
ملیون لایر قطري  ٣٬٢٧٦٬٢٪ من إجمالي موجودات التمویل (٥٬١ملیون لایر قطري والذي یمثل٤٬٠٧٠٬٧موجودات التمویل غیر المنتظمة

٪ من إجمالي موجودات التمویل).٤٬٢أي بنسبة ٢٠٢١في عام 
التحویل إلى منتجات  التي تم الحصول علیھا عند دمج األعمال، وھي قید ملیون لایر قطري  ١٬٨٠٩٬٩تشمل الموجودات المالیة األخرى مبلغ

التسھیلفترة  مماثلة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة ویتم تحقیق إیراداتھا المقابلة على أساس الوقت المحدد على مدى
. إلى حین إتمام التحویلباستخدام معدل الربح الفعلي  



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٦٧

تتمة -موجودات تمویل ١٠
تتمة- حسب النوع (أ) 

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٨٬١٢١٬٩٥٥٢١٬٢٨٧٬٤٨٨الحكومة 
٤٢٬٧٣٨٬٤٦٩٣٨٬١١٩٬٢٢٩الشركات 

١٩٬٢٦٠٬١٩١١٩٬٨٤٦٬٧٢٩األفراد وخدمات خاصة 
٨٠٬١٢٠٬٦١٥٧٩٬٢٥٣٬٤٤٦

١٬٠٥٢٬٥٦٨١٬٢٧١٬٣٢٦الربح المؤجل یخصم:
٣٬١٧٦٬٨٧٦٢٬٥٥٦٬٦٣٠المخصص المكون النخفاض قیمة موجودات تمویل  

٢١٤٬٦٥٧٢٠٣٬٧٨٣غیر المنتظمة تمویلالربح المعلق الخاص بموجودات 
٣٬٣٩١٬٥٣٣٢٬٧٦٠٬٤١٣في القیمة االنخفاض مخصص

٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٢٢١٬٧٠٧

موجودات تمویل:التغیر في مخصص انخفاض قیمة (ب)
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٢٬٥٥٦٬٦٣٠١٬٦٩٥٬٣٥٢ینایر ١الرصید في 
٧٤٢٬٤٦٩٩٢٤٬٤٦٩السنة  مكون خالل
(٦٠٬٣٨٨)(٧١٬١٩٧)السنة مسترد خالل 

٦٧١٬٢٧٢٨٦٤٬٠٨١
(٢٬٨٠٣)(٥١٬٠٢٦)أرصدة مشطوبة خالل السنة 

٣٬١٧٦٬٨٧٦٢٬٥٥٦٬٦٣٠

: لتحلیل كما یلى ا
٢٬٥٤٨٬٤٦٠١٬٩١١٬٠٣١محدد –المخصص المكون النخفاض قیمة موجودات تمویل 
٦٢٨٬٤١٦٦٤٥٬٥٩٩خسائر االئتمان المتوقعة –المخصص المكون النخفاض قیمة موجودات تمویل 

غیر المنتظمة:تمویلالتغیر في الربح المعلق الخاص بموجودات (ج)
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٢٠٣٬٧٨٣١٤٢٬٤٠٠ینایر ١الرصید في 
٣٣٬٩٩٩٦٥٬٩٧٩إضافات خالل السنة 

(٤٬٥٩٦)(١٧٬٧٨٦)السنة مسترد خالل 
١٦٬٢١٣٦١٬٣٨٣

-(٥٬٣٣٩)أرصدة مشطوبة خالل السنة 
٢١٤٬٦٥٧٢٠٣٬٧٨٣السنة الرصید في نھایة 
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تتمة -موجودات تمویل ١٠
القطاع: حسب -تمویلالتغیر في مخصص االنخفاض في القیمة والربح المعلق من موجودات (د)

الشركات 
المؤسسات  
الصغیرة 

والمتوسطة  
الحجم 

أفراد
اإلجماليوخدمات خاصة 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

٢٠٢٢٣١٤٬٩٥٤٢٣٦٬٧٤٩١٬٥٦٣٬١١١٢٬١١٤٬٨١٤ینایر١الرصید في 
٦٦٬٣٦٣٦٩٬١٦٠٥٤٩٬٢٩٤٦٨٤٬٨١٧السنة  مكون خالل 
(٨٨٬٩٨٣)(٦٠٬٩٨٧)(٢٤٬٦١٨)(٣٬٣٧٨)السنة  مسترد خالل 

٥٦٬٧٦١٨١٨٥١٬٢٥٥١٠٨٬٨٣٤السنة  خسائر االئتمان المتوقعة خالل محول من 
(٥٦٬٣٦٥)(٥٤٬٢١٥)(٢٬١٥٠)-السنة  مشطوب خالل

٢٠٢٢٤٣٤٬٧٠٠٢٧٩٬٩٥٩٢٬٠٤٨٬٤٥٨٢٬٧٦٣٬١١٧دیسمبر ٣١الرصید في في  

الشركات 

المؤسسات  
الصغیرة  

والمتوسطة  
الحجم 

أفراد 
وخدمات 
اإلجمالي خاصة 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

٢٠٢١١٧٥٬٤٥٧١٧١٬٠٨٠٧٩١٬٨٥٠١٬١٣٨٬٣٨٧ینایر ١الرصید في 
٦٥٬٥٧٣٥٩٬٢٩٠٦٥١٬١٢٦٧٧٥٬٩٨٩السنة  مكون خالل 
(٦٤٬٩٨٤)(٦٠٬٧٩٤)(٢٬١٥١)(٢٬٠٣٩)السنة  مسترد خالل 

٧٥٬٩٦٣٨٬٥٩١١٨٣٬٦٧١٢٦٨٬٢٢٥السنة  خسائر االئتمان المتوقعة خالل محول من 
(٢٬٨٠٣)(٢٬٧٤٢)(٦١)-السنة  مشطوب خالل

٢٠٢١٣١٤٬٩٥٤٢٣٦٬٧٤٩١٬٥٦٣٬١١١٢٬١١٤٬٨١٤دیسمبر ٣١الرصید في في 

القطاع حسب)ھـ(
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٨٬١٢١٬٩٥٥٢١٬٢٨٧٬٤٨٨الحكومة  
١٬٣٥٠٬٢٣١١٬٨٣٣٬٧٧١الصناعة 
٧٬٥٧١٬٨٨٤٧٬٠٦٤٬١٤٠التجارة 

٤٬٠٣٠٬٧٠٤٤٬٤٤٨٬٣٨١المقاوالت 
٢١٬٣٨٩٬٨٨٦٢٠٬٠٢٣٬٢٦١العقارات 
٥٬٠٧٠٬٩٣٨٤٬٧٣١٬٢٤٤الشخصي 
٢٢٬٥٨٥٬٠١٧١٩٬٨٦٥٬١٦١واخرى الخدمات

٨٠٬١٢٠٬٦١٥٧٩٬٢٥٣٬٤٤٦إجمالي موجودات تمویل

١٬٠٥٢٬٥٦٨١٬٢٧١٬٣٢٦یخصم: ربح مؤجل 
٣٬٣٩١٬٥٣٣٢٬٧٦٠٬٤١٣مخصص االنخفاض في القیمة  

٧٥٬٦٧٦٬٥١٤٧٥٬٢٢١٬٧٠٧صافي موجودات التمویل
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استثمارات مالیة١١
٢٠٢٢٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

اإلجمالي غیر مدرجة مدرجة اإلجماليغیر مدرجةمدرجة 
لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من  
خالل بیان الدخل: 

استثمارات مصنفة على أنھ محتفظ بھا  
: للمتاجرة 

 ٨١٬٨٠١-٦٠٬١٢٥٨١٬٨٠١-٦٠٬١٢٥استثمارات في أدوات
المساھمین حقوق 

 ٩٥٬٥٢٢-١٧٬٧٤١٩٥٬٥٢٢-١٧٬٧٤١استثمارات في أدوات دین
١٧٧٬٣٢٣-٧٧٬٨٦٦١٧٧٬٣٢٣-٧٧٬٨٦٦

استثمارات في أدوات ذات طبیعة أدوات  
:الدین مصنفة  بالتكلفة المطفأة

٢٬٦٦٧٬٥١٧١٦٬٣٣٨٬١٦٧١٩٬٠٠٥٬٦٨٤٢٬٩٢٤٬٢٥٧١٦٬٣٣٣٬٢١٦١٩٬٢٥٧٬٤٧٣* ذات معدل ثابت
 **(١٣٬٨٦٣)-(١٣٬٨٦٣)(٧٬٦٥٧)-(٧٬٦٥٧)مخصص االنخفاض في القیمة

٢٬٦٥٩٬٨٦٠١٦٬٣٣٨٬١٦٧١٨٬٩٩٨٬٠٢٧٢٬٩١٠٬٣٩٤١٦٬٣٣٣٬٢١٦١٩٬٢٤٣٬٦١٠
استثمارات في أدوات حقوق ملكیة  

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق  
٩٣٦٬٥٥٠٢٥٣٬٦٤٥١٬١٩٠٬١٩٥٩٣١٬٤٧٣٢٨٢٬١٣٧١٬٢١٣٬٦١٠المساھمین 

٣٬٦٧٤٬٢٧٦١٦٬٥٩١٬٨١٢٢٠٬٢٦٦٬٠٨٨٤٬٠١٩٬١٩٠١٦٬٦١٥٬٣٥٣٢٠٬٦٣٤٬٥٤٣

١٦٥٬٤٧٢١٦٥٬٠٧٧مستحقة أرباح  إیرادات  
٢٠٬٤٣١٬٥٦٠٢٠٬٧٩٩٬٦٢٠

ذلك محفظة السندات السیادیة المستحوذ  یشملسیادیة.  في أدواتاستثماراتفي األدوات الغیر مدرجة والمصنفة بالتكلفة المطفأة تمثل  االستثمارات*
. ملیون لایر قطري ٣٬٠٤٣٬٢بلغتوالتي دمج األعمال عندعلیھا 

. ٤ومخصص انخفاض القیمة، یرجى اإلطالع على إیضاح رقم المرحلي فیما یتعلق بالتعرض **

ملیون ٧٬٧٧٥٫٩:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(قطري لایر لیونم٤٣٤٬٨مبلغالشراءإعادةإتفاقیاتبموجبالمرھونةالدیندوات ألالدفتریةالقیمةبلغت
).  قطريلایر

خالل السنة: المساھمین المحددة بالقیمة العادلة من خالل حقوق المساھمینفیما یلي التغیر التراكمي في القیمة العادلة الستثمارات حقوق  

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

(٢٤٬٦٢١)(٢٧٬٠٩٨)ینایر ١الرصید في 
(١٣٬١٠٣)(١٠٤٬٢٥٣)صافي التغیر في القیمة العادلة 

٩٬٥٦٨-محول إلى بیان الدخل الموحد عن انخفاض القیمة 
(١٠٤٬٢٥٣)(٣٬٥٣٥)

١٬٠٥٨-حصة الشركات الزمیلة في التغیرات في القیمة العادلة  

--) ٢٠ایضاح (المقیدغیراالستثمارحسابالصحاب مخصص
(٢٧٬٠٩٨)(١٣١٬٣٥١)الرصید في نھایة السنة  

دیسمبر ٣١(يقطرلایرملیون٤٦٬١بمبلغالعادلةالقیمةإحتیاطيفيوالسالبالموجبالتراكميالرصیدكان،٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  فيكما
).  قطريلایرملیون 14,4 : ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(قطريلایرملیون 58,1 ومبلغ) قطريلایر ملیون12,0 :٢٠٢١
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استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة  ١٢
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١
قطري لایر ألفلایر قطري ألف

٦٢٬٥٥٧٨٣٬٥٣٥ینایر ١الرصید في 
(٥٬٨٤١)١٬٨٤٧الحصة من النتائج  

١٬٠٥٨-حتیاطي القیمة العادلة لشركات زمیلة ومشاریع مشتركة  إمن التغیرات في حصة
-(٢)أ) ١٢لشركات زمیلة ( تحویل عمالت  حصة من التغیرات في احتیاطي 

(١٦٬١٩٥)(٢٩١)االنخفاض في القیمة  
٦٤٬١١١٦٢٬٥٥٧

اسم الشركة الزمیلة وشركة  
المشروع المشترك 

القطریةالریاالتبآالف٪الملكیةالدولةأنشطة الشركة 
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
دیسمبر٣١

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
.شركة إمداد لتأجیر المعدات ذ.م.م

(إمداد) 
تأجیر خدمات 
٣٩٫٢١١٪٣٩٫٢٪قطروالمعدات اآلالت 

٢٧٫٤٢٬٦٣٧٢٬٩٣٠٪٢٧٫٤٪السعودیة العقارات جمان قریة

. ذ.م.متنوینشركة 
التطویرإدارة

٤٨٫٠٦١٬٤٧٣٥٩٬٦٢٦٪٤٨٫٠٪قطرالعقاري 
--٤٩٫٠٪٠٬٠٪قطرمطعمعباس  شاطر
٦٤٬١١١٦٢٬٥٥٧إجمالي

الزمیلة ولدى   مشاریع  الالمجموعة تأثیر ھام على جمیع الشركات الزمیلة المدرجة أعاله. فیما یلي المركز المالي وإیرادات ونتائج الشركات 
: ٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في  امشتركة استنادا إلى أحدث البیانات المالیة كما في  ال

قریة
جمان  تنوین إمداد  عباس شاطر ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في 

لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف
٩٬٨١٧ ٢٢٣٬٣٨١ ٦٨٬٩٠٦ - إجمالي الموجودات 
٣٠٣ ٦٧٬٣٥٧ ٣٩٬٥٩٠ - إجمالي المطلوبات 

- ٦٩٬٤٨٣ - - إجمالي اإلیرادات
- ٣٬٨٤٨ - - صافى الربح 
- ١٬٨٤٧ - - حصة الربح 

قریة
جمان  تنوین إمداد  عباس شاطر ٢٠٢١دیسمبر ٣١

لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف
١١٬٤٢٩ ٢٥٢٬٤٠٩ ٦٨٬٩٠٦ ٣٠٬١٣١ إجمالي الموجودات 
١٢٦ ١١٩٬١٩٦ ٣٩٬٥٩٠ ٣٨٬٢٠٠ إجمالي المطلوبات 

- ٦٧٬١٤١ - ٣٣٬١٣٣ إجمالي اإلیرادات 
- (١١٬٢٥٢) - (٨٬٠٧٠) صافى الربح 
- (٥٬٤٠١) - (٣٬٩٥٤) (الخسارة) حصة  
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تتمة -ثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة است١٢
األجنبیةالعمالت تحویلاحتیاطي) أ(

دیسمبر٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

--ینایر ١الرصید في 
-(٢)األجنبیة العمالتتحویلإحتیاطي تغیر فيالزمیلةالشركاتحصة

-(٢)الرصید في نھایة السنة 

استثمارات عقاریة١٣
في   مبلغ ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما  الدفتریة  بلغت القیمة   ،١٣٥٬٠) قطري  لایر  لایر قطري).  ١٣٥,٣:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ملیون  تقع  ملیون 

القیمة الدفتریة. عنكما في تاریخ التقریر، ال تختلف القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة اختالف جوھریاً اإلستثمارات العقاریة في دولة قطر.  
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موجودات ثابتة١٤

أراضي ومباني 

معدات 
تقنیة 

المعلومات 
أثاث وتركیبات  
سیارات وتجھیزات مكتبیة 

حقموجودات
إجمالي االستخدام 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف
:التكلفة

٩١٢٬٠٩١-٢٠٢١٣٢٠٬٥٦٠٣٠٤٬٨٣٢٢٥٢٬٩٩١٣٣٬٧٠٨ینایر ١الرصید في
٤٢٬٤٦١-٢٣٬٥٣٨٢٬١١٥١٦٬٨٠٨-ات  استحواذ
الماليالمحاسبةمعیارتطبیقعنناتج
٣٢رقم

----٦٩٬٥٨٢٦٩٬٥٨٢

(١٣٢٬٧٨٠)----(١٣٢٬٧٨٠)عقاریةاستثماراتاليتحویل
(١٠٬١٦٠)----(١٠٬١٦٠)القیمةانخفاض
(٢٢٬٢١٩)-(١٢٬٣٨٣)(٥٬١٣١)(٤٬٧٠٥)-ات استبعاد

٢٠٢١١٧٧٬٦٢٠٣٢٣٬٦٦٥٢٤٩٬٩٧٥٣٨٬١٣٣٦٩٬٥٨٢٨٥٨٬٩٧٥دیسمبر ٣١الرصید في

٢٠٢٢١٧٧٬٦٢٠٣٢٣٬٦٦٥٢٤٩٬٩٧٥٣٨٬١٣٣٦٩٬٥٨٢٨٥٨٬٩٧٥ینایر ١الرصید في 
٢٤٬٥٩٠٤٬٠٧٠١٢٬٦٣٤٩٣٤٤٢٬٢٢٨-ات استحواذ
(٩٬٥٧٨)(٧١٧)(٧٬٨٠٤)(٣٠٩)(٧٤٨)-ات  استبعاد

٢٠٢٢١٧٧٬٦٢٠٣٤٧٬٥٠٧٢٥٣٬٧٣٦٤٢٬٩٦٣٦٩٬٧٩٩٨٩١٬٦٢٥دیسمبر  ٣١فيالرصید 

: االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة
٥٣٩٬٩٦٥-٢٠٢١١٠٬٣٧٥٢٨١٬٥١٥٢٣٤٬٤٠٤١٣٬٦٧١ینایر ١الرصید في 

١٬٢٢٧١٩٬٩١٠٦٬٤٠٧٦٬٥٥٦٢٣٬٤١٦٥٧٬٥١٦استھالك السنة 
(٧٩٠)----(٧٩٠)عقاریة استثماراتالي تحویل
(١٧٬٦١٢)-(٧٬٩٥١)(٤٬٩٦٠)(٤٬٧٠١)-ات  استبعاد

٢٠٢١١٠٬٨١٢٢٩٦٬٧٢٤٢٣٥٬٨٥١١٢٬٢٧٦٢٣٬٤١٦٥٧٩٬٠٧٩دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠٢٢١٠٬٨١٢٢٩٦٬٧٢٤٢٣٥٬٨٥١١٢٬٢٧٦٢٣٬٤١٦٥٧٩٬٠٧٩ینایر ١الرصید في 
٧١٧١٩٬٠٤٥٥٬٩٠٠٧٬١٦٨٢٢٬٢٩١٥٥٬١٢١السنة استھالك 
(٦٬٥٨٣)(٧١٧)(٤٬٨١٥)(٣٠٣)(٧٤٨)-ات استبعاد

٢٠٢٢١١٬٥٢٩٣١٥٬٠٢١٢٤١٬٤٤٨١٤٬٦٢٩٤٤٬٩٩٠٦٢٧٬٦١٧دیسمبر  ٣١الرصید في 

القیم الدفتریة
٢٠٢٢١٦٦٬٠٩١٣٢٬٤٨٦١٢٬٢٨٨٢٨٬٣٣٤٢٤٬٨٠٩٢٦٤٬٠٠٨دیسمبر  ٣١في  صافي القیمة الدفتریة
٢٠٢١١٦٦٬٨٠٨٢٦٬٩٤١١٤٬١٢٤٢٥٬٨٥٧٤٦٬١٦٦٢٧٩٬٨٩٦دیسمبر ٣١في صافي القیمة الدفتریة 
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موجودات غیر ملموسة ١٥

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١ودائع أساسیةعالقات العمالء الشھرة 
لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

موجوداتالشھرة وال
ملموسة الغیر

٤٤٣٬٠٦٠٤٣٣٬٢٨١١١٥٬٨٤١٩٩٢٬١٨٢١٬٠٧٠٬٦٥٠ینایر  ١الرصید في 
-----انخفاض القیمة  

(٧٨٬٤٦٨)(٧٨٬٤٦٨)(١٩٬٧١٧)(٥٨٬٧٥١)-اإلطفاء  
٤٤٣٬٠٦٠٣٧٤٬٥٣٠٩٦٬١٢٤٩١٣٬٧١٤٩٩٢٬١٨٢القیمة الدفتریة 

الشھرة  
بما یعادل القیمة العادلة لغرض  ٢٠١٩أبریل  ٢١افترضت المجموعة القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة لبنك قطر الدولي كما في  

.  سوقیةأوعادلةقیمة توفر باستثناءحساب الشھرة 

أبریل ٢١
٢٠١٩

لایر قطري ألف

IBQ١١٦٬٠٠٩مع  األعمالدمج نتیجةالشھرة 
٣٢٧٬٠٥١الشھرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة 

٤٤٣٬٠٦٠اإلجمالي 

بنك قطر الدولي في المجموعة.  المتبقیة بشكل أساسي إلى التعاون المتوقع من اندماج الشھرةتعود 

:المحددةالملموسة غیر للموجودات العادلةالقیمة لتقدیرالتاليالنھجاتباعتم

عالقات العمالء 
) باعتبارھا أصل غیر ملموس كما في "تاریخ المعاملة".  IBQ( الدوليقطر بنكعمالء لعالقاتالعادلة القیمة تقدیر في اإلیرادات نھج استخدام تم

االقتصادي  یقیّم نھج اإلیرادات عالقة العمیل على أنھا القیمة الحالیة لإلیرادات المستقبلیة التي ُیتوقع أن تحققھا ھذه العالقة على مدى عمرھا
المتبقي.  

وتعتبر. العمالءعالقاتلتقییمعموماً مقبولة طریقة وھي )، MEEM(الفتراتمتعددة اإلیرادات فائض طریقة استخدام تم اإلیرادات،لنھج ووفقاً 
للتدفقاتالحالیةبالقیمةالملموس غیراألصلقیمةاعتبار خاللھایتممعینة بصورةالمخصومةالنقدیةالتدفقات لطریقةتطبیقھي الطریقة ھذه

).  CAC(المساھمةموجودات رسومخصمبعدالصلةذي الملموس غیراألصلإلى فقطالعائدة التراكمیة النقدیة

یتطلبھاالتيالموجوداتجمیع افتراضي ثالث طرفمن "تأجیر"  بـیقومالملموس غیر األصل أن في المساھمة موجودات رسوموراءالمبدأ یتمثل
غیر الملموس إلنتاج التدفقات النقدیة الناشئة عن تطویره، حیث یقوم كل مشروع بتأجیر الموجودات التي یحتاجھا فقط (بما في ذلك بند  األصل 

عند االقتضاء) القیمة العادلة  و الشھرة )، ولیس تلك الموجودات التي ال یحتاجھا، وأن كل مشروع یدفع لمالك تلك الموجودات عائدًا عادًال عن (
للموجودات المستأجرة.  

الحقاویتم.  التقییمقیدالملموس غیر األصلإلىعائدةتكون )  CAC(المساھمة موجوداترسومبعدمتبقیةصافیة نقدیةتدفقاتأي فإن وعلیھ،
. الحالیةقیمتھا إلىالصلة ذيالملموس غیر لألصلالعائدةالتراكمیةالنقدیة التدفقات خصم
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تتمة  -موجودات غیر ملموسة١٥

أساسیةودائع
أصلباعتبارھا األساسیة للودائع العادلةالقیمةتقدیر فياستخدامھاتمقدالتقییم في المستخدماالیراداتنھج في الواردة التراكمي الربحطریقةإن
أعمارھا مدى علىاألساسیةالودائعمنالمكتسبةاالقتصادیةالمنافعحسابتمالطریقة،ھذهوبموجب.  المعاملةتاریخفيكماملموس غیر

إن.  االعتبارفيمناسب خصممعدلأخذمعالحالیة،القیمةإلى المنافع ھذهخصمالحقاً وتم.  االعتبارفياستنزافمعدلأخذمع االقتصادیة،
.  األساسیةالودائع لتقییمعموماً مقبولة طریقةھيالمستخدمة التراكمي الربح طریقة

إختبار إنخفاض القیمة للوحدات المنتجة للنقد التي تحتوي على شھرة  
االستحواذ عندالمكتسبة والشھرة للمجموعةالتابعةالشركاتوھيالنقد،تولیدوحداتعلىالشھرةتوزیع یتمالقیمةانخفاضفحصألغراض  

یتم. الداخلیةاإلدارة ألغراض الشھرة مراقبة تتمحیث المجموعة وحداتداخل مستوى أدنى تمثلوھي البنك،مستوى علىبنك قطر الدولي على 
الدفتریة،قیمتھا منأقلالنقد تولید وحدةمن لالسترداد القابلةالقیمةتكون عندما .  عامكلنھایةفيالنقدتولیدلوحدةالقیمةانخفاضفحصإجراء

). یوجدال٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١الحالیة كما في ال یوجد تأثیر في السنة 

أخرى موجودات١٦
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٥٠٬٦٠٩٨٧٬١٣٦القیمة العادلة الموجبة ألدوات إدارة المخاطر 
٢٦٬٠٦٤٢٠٬٥٤٧مصروفات مدفوعة مقدمًا وُسلف   

٤٧٢٬٢٨١٢٣٩٬٨٠٥مشاریع قید التنفیذ
١٠٬٦٨٠١٬٩٤٨ذمم اإلیجار التشغیلي 

٣٠٦٬١١٠٨١٬٦٨٠أخرى 
٨٦٥٬٧٤٤٤٣١٬١١٦

مبالغ مستحقة إلى بنوك  ١٧
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٧٢٩٬٥٥٢١٬١٣٠٬٢٥٧مرابحة سلع دائنة* 
١٤٬١٣١٬٩٣٠٩٬١٧٤٬٦٠٢وكالة دائنة

٦٬٤٥٠٬٠٠٠-مبالغ مستحقة إلى مصرف قطر المركزي  
٩٬٩٦١٢٨٢أرباح دائنة 

١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٦٬٧٥٥٬١٤١

ملیون لایر قطري). ٧٬٧٧٥٫٩: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري (٤٣٤٬٨ھذا المبلغ إتفاقیات إعادة شراء بقیمة یشمل*
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لعمالء  جاریة لحسابات ١٨
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
جاریة حسب القطاع: الحسابات ال
 ٦٣٢٬٠٥٨٨١٢٬٩٧٧حكومة
 ٢٩٣٬١٨٤١٣٠٬٨١١المؤسسات المالیة غیر المصرفیة
 ٣٬٧٢٨٬١٧٥٢٬٤٧٥٬٥٤٧شركات
 ٣٬٥٩٨٬٢٦٨٢٬٧٨١٬٤٨٥أفراد

٨٬٢٥١٬٦٨٥٦٬٢٠٠٬٨٢٠

مطلوبات أخرى ١٩
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٧٢٤٬٥٢٦٩٢٣٬٨٩٨قبوالت
والخاضعة   المیزانیة  خارج  لبنود  التعرض  قیمة  انخفاض  مخصص 

٢٩٣٬١٨٤٢٩٨٬٩١٧لمخاطر االئتمان*
١٩٧٬٠٩١٢٠١٬٨٤٣مصروفات مستحقة 

١٨٣٬٥٤٤١٦٨٬٨٦٨) ١٩/١نھایة خدمة الموظفین (ایضاح مكافأة 
١٤٥٬٨٦٨١٤٣٬٩٨٨ھوامش نقدیة 

١٦٢٬٠٠٩١٨٠٬٥٨٦محقق إیراد عمولة غیر  
٣٤٬٦٠٢٣٨٬٠٧٦دائنون متنوعون  

١٠٢٬٠٠٠٢٣٬٤٣٠القیمة العادلة السالبة ألدوات إدارة المخاطر 
٦٨٠٬٤٩١٥٧٩٬٦١٩أخرى 

٢٬٥٢٣٬٣١٥٢٬٥٥٩٬٢٢٥

.  ٤فیما یتعلق بالتعرض ومخصص انخفاض القیمة بالنسبة للمراحل، یرجى اإلطالع على إیضاح رقم * 

نھایة خدمة الموظفین ھي كما یلي: مكافأةالتغیر في ١٩/١
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٦٨٬٨٦٨١٤٣٬٥٤٧ینایر ١الرصید في 
٢٣٬٨١٢٣٢٬٤٧٨السنة مكون خالل

(٧٬١٥٧)(٩٬١٣٦)مدفوعات خالل السنة
١٨٣٬٥٤٤١٦٨٬٨٦٨دیسمبر  ٣١الرصید في 
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حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  ٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٦٥٬٤٥٢٬٣٧٤٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣(أ) توزیع الربحرصید أصحاب حسابات االستثمار قبل 
١٬٥٥٨٬٥٧٨١٬١٢٣٬٦٠٧(ب) المطلق للسنةاألرباح القابلة للتوزیع ألصحاب حسابات االستثمار

(٥٧٥٬٤٥٥)(٧١٧٬٩٦٣)ارباح مدفوعة خالل السنة 
٨٤٠٬٦١٥٥٤٨٬١٥٢المطلق الربح المستحق الدفع ألصحاب حسابات االستثمار 

٥٣٢٥٣٢حصة في إحتیاطي القیمة العادلة  
٦٦٬٢٩٣٬٥٢١٧١٬٢٢٥٬٤٠٧المطلق حقوق أصحاب حسابات االستثمارإجمالي 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

: حسب النوع 
٦٬٧٠٣٬٢٤٦٥٬٩٧٢٬٠٧٦حسابات توفیر 

١٬٥٠١٬٦٦٤٢٬٤٥٦٬٢٩٥حسابات تحت الطلب 
٥٧٬٢٤٧٬٤٦٤٦٢٬٢٤٨٬٣٥٢حسابات ألجل
٦٥٬٤٥٢٬٣٧٤٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣اإلجمالي (أ) 

:                    حسب القطاع

٢٨٬١٠٥٬٧٦٣٢٦,٣٢٧,٢٤٦الحكومة 
٢٬٣٤٥٬١٥٧٨٬٨٥٣٬٦٠٢المؤسسات المالیة غیر المصرفیة 

١٤٬١٢٠٬٤٠٦١٥٬٤٥٣٬٦٢٤األفراد 
٢٠٬٨٨١٬٠٤٨٢٠٬٠٤٢٬٢٥١الشركات 

٦٥٬٤٥٢٬٣٧٤٧٠٬٦٧٦٬٧٢٣اإلجمالي (أ) 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٬٦٦٦٬١٥٩١٬٣٩٦٬٢٤٥ثمار المطلق في ربح السنة ستحصة أصحاب حسابات اال
(١٬٣٢٦٬٤٣٣)(١٬٥٨٢٬٨٥١)حصة البنك كمضارب 

١٬٤٧٥٬٢٧٠١٬٠٥٣٬٧٩٥الدعم المقدم من المالكین  
(١٠٧٬٥٨١)(٢٧٢٬٦٣٨)

١٬٥٥٨٬٥٧٨١٬١٢٣٬٦٠٧المطلق للسنة (ب) ثمارستالربح القابل للتوزیع على أصحاب حسابات اال 

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
العائد: تقسیم صافى 

٩١٬٥٦٥٧٧٬٣٨٢حسابات توفیر 
٤٬٨٣١٣٬٥٩٦حسابات تحت الطلب 

٢١٥٬٤٩٦٦٠٬١١٣شھر –حسابات ألجل 
٣١٥٬٦٥٥٢٥٩٬٨٢٨شھور ٣-حسابات ألجل 
٢٠٠٬٩٩٤٧٧٬٢٥٤شھور ٦–حسابات ألجل 
٢٧٠٢٬٥٨٨شھور ٩–حسابات ألجل 
٧٢٩٬٧٦٧٦٤٢٬٨٤٦سنة واكثر –حسابات ألجل 

١٬٥٥٨٬٥٧٨١٬١٢٣٬٦٠٧(ب) اإلجمالي
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المساھمین حقوق ٢١
رأس المال (أ)

لایر قطري لكل  ١٠سھم) بقیمة اسمیة ألف ٥٢٣٫٤١٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف سھم عادي (٥٢٣٬٤١٠للبنك من رأس المال المصرح بھ یتكون  
من رأس المال المصرح بھ والمدفوع بالكامل. ألف سھم)٥٢٣٬٤١٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف سھم عادي (٥٢٣٫٤١٠سھم. تم إصدار

وأدى. التنظیمیة للوائح وفقاالواحدللسھمقطريلایر ١إلىاالسمیة القیمةتعدیلتم،الى شركة مساھمة عامة قطریةالعامة البنكأسھمتحویلبعد
. .سھمملیار٥٫٢٣٤إلىاألسھم عددزیادة إلىذلك

احتیاطي قانوني(ب)
٪)  ١٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٪١٠، یشترط تحویل المجموعةوحسب عقد تأسیس وتعدیلھ ٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

٪ من رأس المال المدفوع. ھذا اإلحتیاطي١٠٠اإلحتیاطي القانوني  یبلغللسنة إلى اإلحتیاطي حتى  المجموعة للمساھمین في من صافي الربح المنسوب  
وفًقا لقانون الشركات التجاریة  موافقة مصرف قطر المركزي.  غیر متاح للتوزیع إال في الحاالت التي حددھا قانون الشركات التجاریة القطري وبعد  

جدیدة. أسھم  إصدار  عند  المستلمة  األسھم  عالوة  القانوني  االحتیاطي  یشتمل  تحو،٢٠٢٢دیسمبر٣١في المنتھیة السنة خاللالقطري،  یل  تم 
). قطريلایرملیون119,3 : ٢٠٢١دیسمبر٣١(لرصید االحتیاطي القانوني قطريلایرملیون ١٢٥٬٣مبلغ

احتیاطي مخاطر (ج)
لتغطیة الحاالت الطارئة لموجودات تمویل كل من القطاعین العام والخاص باشتراط  وفقا للوائح مصرف قطر المركزي، یجب إنشاء إحتیاطي مخاطر

المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح  الممنوحة منالتسھیالت اإلئتمانیة المباشرة٪ عن إجمالي ٢٫٥حد أدنى بنسبة 
خاللمالیة في قطر أو التمویل مقابل ضمانات نقدیة یستبعد من إجمالي التمویل المباشر. المعلق. التمویل المقدم إلى/ أو المضمون من قبل وزارة ال

). قطريلایر ملیون ١٠٣٬١:  ٢٠٢١دیسمبر ٣١(قطري لایر ملیون ٩١٬٧تم زیادة إحتیاطي المخاطربمبلغ ،  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيالمنتھیة السنة 

احتیاطیات أخرى (د)
حد  وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي، لن یكون اإلیراد المعترف بھ من حصة الربح في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة متاحًا للتوزیع فیما عدا 

. المساھمینویجب تحویلھ إلى حساب إحتیاطي منفصل في حقوق  مشتركةال مشاریعوال توزیعات األرباح المستلمة من الشركات الزمیلة 
على   مجلس االدارةالمجموعة تستطیع  ،ذلكوعالوة  توصیات   علي  بناًء  األرباح  تخصیص أي مبالغ  لحمایة  المدورةكإحتیاطي طوارئ من 

السنةخاللأخرىاحتیاطیاتلحسابملیون لایر قطري  ١٬٨تخصیصتمالمجموعة من أي خسائر مستقبلیة قد تنشأ عن أي أحداث غیر متوقعة.  
). شيءال: ٢٠٢١دیسمبر٣١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١فيالمنتھیة

أسھم عادیة
٢٠٢٢٢٠٢١باأللف سھم 
٥٢٣٬٤١٠٥٢٣٬٤١٠المصدرة 
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٧٩

صافي إیراد أنشطة االستثمار ٢٥
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
٦٨٩٬١١٤٦٠٢٬٢٦٨استثمار في أدوات ذات طبیعة أدوات الدین بالصافي من اإلطفاء عائد 

٢٣٬٩٧٢١٠٬٣٨٠إیراد من المعامالت بین البنوك وودائع مرابحة لدى بنوك إسالمیة 
٤٣٬٠٤٦٤١٬٦٨٨إیراد توزیعات أرباح 

٣٬١٢٣٢٢٬٨٣٢صافي إیراد من بیع استثمارات ذات طبیعة أدوات الدین
٦٬٤٧١(٣٬٠٧١)من بیع استثمارات ذات طبیعة حقوق ملكیة ربح )/خسارة(صافي

لقیمة العادلة من االستثمارات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل بیان  ا ) خسارة(صافي 
(١٬٣٦٣)(٦٤٦)الدخل 

٧٥٥٬٥٣٨٦٨٢٬٢٧٦

إیرادات رسوم وعموالت ٢٦
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
٢٠١٬٢٤٩١٤٢٬٢٠٢أتعاب إدارة وإیرادات رسوم أخرى 

١١٠٬٧٤٦١٠١٬٥٥٦إیراد عموالت 
٨١١٩٤٥إیراد رسوم استشارات 

٣٧٣-وإیداع  إیراد رسوم ھیكلة
٤٢٨١٤إیراد رسوم أداء 

٣١٢٬٨٤٨٢٤٥٬٨٩٠
(٨٦٬٥٤٦)(١٠٢٬٢٩٥)مصروف عموالت 

٢١٠٬٥٥٣١٥٩٬٣٤٤إیراد الرسوم والعموالت صافي 

تكالیف الموظفین٢٧
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
١٥٧٬٢٧١١٤٨٬٣٠٠رواتب أساسیة 

٥١٬٥٠٢٤٨٬٤٥٧بدل سكن 
٢٨٬١٧٥٢٨٬٤٢٨بدل تنقل

٢٣٬٦٥٦٣٢٬٤٧٨تكالیف تعویضات الموظفین 
١٥٬٣٣٦١٣٬٧٠١رسوم تعلیم  

٨٬١٧٦٧٬٦٣٦العالوة اإلجتماعیة  
٧٬٩١١٩٬٣٨٩مصاریف تأمین صحي  

١٠٩٬٧٤٩١٣١٬٦٦٩أخرى 
٤٠١٬٧٧٦٤٢٠٬٠٥٨
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٨٠

مصروفات أخرى ٢٨
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
٣٩٬٧٠٩٢١٬٥٣٤أتعاب قانونیة ومھنیة 

٣٢٬٧٩٣٣٢٬٨٤٤مرافق وخدمات 
٢٨٬٦٠١٤٤٬٧٢٣مصاریف تقنیة المعلومات 

١٧٬١٠٠١٧٬١٠٠اإلدارة مجلس أعضاءمكافأة 
١٣٬٤٩٧٩٬٦٩٣مصاریف حكومیة 

١٢٬٩٦٧٢٢٬٠٠٠مصاریف دعایة وتسویق
٨٬٩٩٢١٩٬١٢٥إیجار 

٧٬٩٤٤٧٬٣٦٢إصالحات وصیانة 
٩٧٥١٣٣مصاریف سفر  

٥٢٬٤٠١٥١٬٨٢٩مصاریف أخرى 
٢١٤٬٩٧٩٢٢٦٬٣٤٣

مطلوبات محتملة وإلتزامات أخرى ٢٩
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف
المطلوبات المحتملة)أ(

١٥٬٠٥٧٬١٥٢١٧٬١١١٬٤١٣تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 
١٨٬٤٢٤٬٢١٧١٨٬٤٥١٬٩١٩خطابات ضمان 
١٬٠٩٢٬٦٨٧٢٬٢٣٣٬٩٢٤خطابات اعتماد 

٣٤٬٥٧٤٬٠٥٦٣٧٬٧٩٧٬٢٥٦

إلتزامات أخرى)ب(
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٢٬٦١١٬٣٤٩٢٬٤٨١٬٤٢٧عقود تبادل أسعار الربح 
٧٨٩٬٦٢٩٨٦٥٬٣٦٢خیارات 

١٣٬٤٥٥٬٣٨٢١٨٬٠٥٤٬١٨٣(وعد) –أدوات إدارة مخاطر أخرى
١٦٬٨٥٦٬٣٦٠٢١٬٤٠٠٬٩٧٢

تسھیالت غیر مستغلة 
أن اإللتزامات تمثل اإللتزامات بتقدیم االئتمان إلتزامات تعاقدیة لمنح تمویالت وائتمان متجدد. تنتھي معظم تلك اإللتزامات في السنة المقبلة. بما 

قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

ضمانات وخطابات إعتماد
مخاطر  الضمانات وخطابات اإلعتماد  تحمل  خطابات الضمان وخطابات اإلعتماد عند وقوع حدث محدد.  ئھاتلزم المجموعة بالدفع بالنیابة عن عمال
االئتمان ذاتھا التي تحملھا التمویالت. 

إلتزامات اإلیجار
كما  تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إیجار تشغیلي. عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء تستحق الدفع  

یلي: 
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٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٥٬٨٢٢٥٬٦٤٧سنة أقل من 
سنوات  ٥أكثر من سنة وأقل من 

١٬٣٣٢٢٬٩٥٢

المطلقتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار ٣٠
القطاع الجغرافي  

في مناطق القطاع الجغرافي: المطلقفیما یلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

قطر٢٠٢٢دیسمبر ٣١

دول مجلس 
التعاون  
اإلجماليأخرىأمریكا الشمالیةأوروباالخلیجي

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف
الموجودات

٦٬٤٢٥٬٤١٠----٦٬٤٢٥٬٤١٠نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
٢٧٣٬٦٦٩٢١٬٤١٤٢٧٦٬٩٨٢٩٢١٬٧٣٢٦٬١٣٧١٬٤٩٩٬٩٣٤مبالغ مستحقة من بنوك

٧٢٬٩٤٣٬٨٥٧٦٠٬٦٨٩١٬٢٠٧٬٨٤٨٢٢٨٬٢٠٩١٬٢٣٥٬٩١١٧٥٬٦٧٦٬٥١٤موجودات تمویل 
٩٧٨٬٣٦١٢٠٬٤٣١٬٥٦٠--١٨٬١٢٣٬٠٤٠١٬٣٣٠٬١٥٩ثمارات مالیة است

شركات زمیلة ومشاریع  استثمارات فى
٦٤٬١١١---٦١٬٤٧٤٢٬٦٣٧مشتركة 

١٣٥٬٠٢١----١٣٥٬٠٢١استثمارات عقاریة 
٩١٣٬٧١٤----٩١٣٬٧١٤موجودات غیر ملموسة 

٢٦٤٬٠٠٨----٢٦٤٬٠٠٨موجودات ثابتة 
٨٦٥٬٧٤٤--٥٠٬٦٠٩-٨١٥٬١٣٥موجودات أخرى 

٩٩٬٩٥٥٬٣٢٨١٬٤١٤٬٨٩٩١٬٥٣٥٬٤٣٩١٬١٤٩٬٩٤١٢٬٢٢٠٬٤٠٩١٠٦٬٢٧٦٬٠١٦الموجودات المالیةإجمالي

المطلق المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

المطلوبات
١٣٬٠٧٥٬٦٧٦١٬٤٢٢٬٥٧١١٨٩٬٢٩٦١٨٣٬٣٧٩٥٢١١٤٬٨٧١٬٤٤٣مبالغ مستحقة إلى بنوك   

٨٬٢١٧٬٠٣٥٨٬٥٩٣١١٬٦٨٧١٠٠١٤٬٢٧٠٨٬٢٥١٬٦٨٥لعمالء  ل جاریة حسابات 
٢٬٥٢٣٬٣١٥--١٠٢٬٠٠٠-٢٬٤٢١٬٣١٥مطلوبات اخرى  

٢٣٬٧١٤٬٠٢٦١٬٤٣١٬١٦٤٣٠٢٬٩٨٣١٨٣٬٤٧٩١٤٬٧٩١٢٥٬٦٤٦٬٤٤٣إجمالي المطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات االستثمار  

٦١٬٩٤٧٬١٩٢٥٢٬٨١٦١٬٠٠٥٬٠٩٧٢٬٨٤٠٬٢٣٥٤٤٨٬١٨١٦٦٬٢٩٣٬٥٢١المطلق
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  

٨٥٬٦٦١٬٢١٨١٬٤٨٣٬٩٨٠١٬٣٠٨٬٠٨٠٣٬٠٢٣٬٧١٤٤٦٢٬٩٧٢٩١٬٩٣٩٬٩٦٤المطلق حسابات االستثمار 
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تتمة-المطلق تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار٣٠
تتمة-القطاع الجغرافي 

في مناطق القطاع الجغرافي: المطلقفیما یلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

قطر٢٠٢١دیسمبر ٣١

دول مجلس 
التعاون  
اإلجمالي أخرى أمریكا الشمالیة أوروبا الخلیجي 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف
الموجودات 

٧٬٢٤٥٬٨٤٢----٧٬٢٤٥٬٨٤٢نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
٣٬٢٤٩٬٦٧٤٢٨٬٣٥٦٢٩٢٬٥٦٩١٬٩٧٢٬٨٧٠١٥٬٥١١٥٬٥٥٨٬٩٨٠مبالغ مستحقة من بنوك

٧٠٬٩٩٠٬٠١٩٧٠٬٨٤٦٢٬٢٤٢٬٥٢٦٧٣١٬٩٩٧١٬١٨٦٬٣١٩٧٥٬٢٢١٬٧٠٧موجودات تمویل 
٨٦٨٬٤٢٧٢٠٬٧٩٩٬٦٢٠--١٨٬٨٩٣٬٢٢٤١٬٠٣٧٬٩٦٩مالیة ثمارات است

استثمارات فى شركات زمیلة ومشاریع  
٦٢٬٥٥٧---٥٩٬٦٢٧٢٬٩٣٠مشتركة 

١٣٥٬٢٥٤----١٣٥٬٢٥٤استثمارات عقاریة 
٩٩٢٬١٨٢----٩٩٢٬١٨٢موجودات غیر ملموسة 

٢٧٩٬٨٩٦----٢٧٩٬٨٩٦موجودات ثابتة 
٤٣١٬١١٦--١٦٬٠٩٨-٤١٥٬٠١٨موجودات أخرى 

١٠٢٬٢٦٠٬٧٣٦١٬١٤٠٬١٠١٢٬٥٥١٬١٩٣٢٬٧٠٤٬٨٦٧٢٬٠٧٠٬٢٥٧١١٠٬٧٢٧٬١٥٤الموجودات المالیة إجمالي 

المطلق لمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار  ا

المطلوبات 
١٤٬٥٨٧٬٦٢٠١٬٠٣٣٬٦٨٦٩٥٠٬٣٢١١٨٢٬١٤٥١٬٣٦٩١٦٬٧٥٥٬١٤١مبالغ مستحقة إلى بنوك   

٦٬١٦٧٬١٩٣٩٬٧٥٥٢٠٬٧٠٥٢٣٤٢٬٩٣٣٦٬٢٠٠٬٨٢٠لعمالء  ل جاریة حسابات 
٢٬٥٥٩٬٢٢٥--١٦٬٠٩٨-٢٬٥٤٣٬١٢٧مطلوبات اخرى  

٢٣٬٢٩٧٬٩٤٠١٬٠٤٣٬٤٤١٩٨٧٬١٢٤١٨٢٬٣٧٩٤٬٣٠٢٢٥٬٥١٥٬١٨٦إجمالي المطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات االستثمار  

٥٥٬٦٧٣٬٤٥٣٢٠٬٦٤١٩٬٠٢٠٬٢٧٤٣٬٨٨٧٬٢٦٥٢٬٦٢٣٬٧٧٤٧١٬٢٢٥٬٤٠٧المطلق 
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب  

٧٨٬٩٧١٬٣٩٣١٬٠٦٤٬٠٨٢١٠٬٠٠٧٬٣٩٨٤٬٠٦٩٬٦٤٤٢٬٦٢٨٬٠٧٦٩٦٬٧٤٠٬٥٩٣المطلق حسابات االستثمار 
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تتمة-المطلق وحقوق أصحاب حسابات االستثمارتركز الموجودات والمطلوبات ٣٠

قطاع االعمال  
بموجب قطاع االعمال: المطلقفیما یلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

المطلق أصحاب حسابات االستثمارالمطلوبات وحقوق 

المطلوبات
مبالغ مستحقة  

١٤٬٨٧١٬٤٤٣--١٤٬٨٧١٬٤٤٣---إلى بنوك  
جاریة حسابات
٣٣٠٬٩١٦٥٧٨٬٩٠١٣٬٤٨٢٢٩٣٬١٨٤٣٬٥٩٨٬٢٦٨٣٬٤٤٦٬٩٣٤٨٬٢٥١٬٦٨٥للعمالء 

١٬٦٩٦٬٧٨٩٢٬٥٢٣٬٣١٥-١٠٢٬٠٠٠-٧٢٤٬٥٢٦-مطلوبات أخرى 
إجمالي  

٣٣٠٬٩١٦١٬٣٠٣٬٤٢٧٣٬٤٨٢١٥٬٢٦٦٬٦٢٧٣٬٥٩٨٬٢٦٨٥٬١٤٣٬٧٢٣٢٥٬٦٤٦٬٤٤٣المطلوبات 
حقوق أصحاب  

حسابات  
٢٬٨٤٣٬٤١٤١٬٣١٠٬٣٨٤٢٬٨١٠٬٠١٢٣٬١٨٥٬٧٧٢١٤٬١٢٠٬٤٠٦٤٢٬٠٢٣٬٥٣٣٦٦٬٢٩٣٬٥٢١المطلق االستثمار 

إجمالي  
المطلوبات  

وحقوق أصحاب  
حسابات  
٣٬١٧٤٬٣٣٠٢٬٦١٣٬٨١١٢٬٨١٣٬٤٩٤١٨٬٤٥٢٬٣٩٩١٧٬٧١٨٬٦٧٤٤٧٬١٦٧٬٢٥٦٩١٬٩٣٩٬٩٦٤المطلق االستثمار

البناء والھندسة  العقارات ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
والتصنیع

النفط  
والغاز 

الخدمات
اإلجمالي أخرى األفرادالمالیة 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  
٦٬٤٢٥٬٤١٠--٦٬٤٢٥٬٤١٠---المركزي 

١٬٤٩٩٬٩٣٤--١٬٤٩٩٬٩٣٤---مبالغ مستحقة من بنوك
١١٬٩٩٠٬١٧٩٣٨٬٩٥٥٬٥٢٠٧٥٬٦٧٦٬٥١٤-١٩٬٩٥٠٬٧٤٢٤٬٣٥١٬٩٤٠٤٢٨٬١٣٣موجودات تمویل 
١٧٬٨٨١٬٧٢٥٢٠٬٤٣١٬٥٦٠-٢٫٣٢١٫٥٦٧-١٥٧٬٢٥٠٧١٬٠١٨استثمارات مالیة 

استثمارات في شركة زمیلة  
١٦٤٬١١١---٦١٬٤٧٣٢٬٦٣٧ومشاریع مشتركة 
١٣٥٬٠٢١-----١٣٥٬٠٢١استثمارات عقاریة 

٩١٣٬٧١٤--٩١٣٬٧١٤---موجودات غیر ملموسة 
٢٦٤٬٠٠٨٢٦٤٬٠٠٨-----موجودات ثابتة 

٨١٥٬١٣٥٨٦٥٬٧٤٤-٥٠٬٦٠٩---موجودات أخرى 
٢٠٬٣٠٤٬٤٨٦٤٬٤٢٥٬٥٩٥٤٢٨٬١٣٣١١٬٢١١٬٢٣٤١١٬٩٩٠٬١٧٩٥٧٬٩١٦٬٣٨٩١٠٦٬٢٧٦٬٠١٦إجمالي الموجودات  



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٨٤

تتمة -المطلقتركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار٣٠
تتمة- قطاع األعمال 

بموجب قطاع االعمال: المطلقفیما یلي تركز الموجودات والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

المطلق المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار

المطلوبات 
١٦٬٧٥٥٬١٤١--١٦٬٧٥٥٬١٤١---مبالغ مستحقة إلى بنوك  

٢٠٩٬٥٩٦٥٨٤٬٢٨٨١٬٣٢٤١٢٦٬٥٥٨٢٬٦٥٧٬٠٥٦٢٬٦٢١٬٩٩٨٦٬٢٠٠٬٨٢٠للعمالء جاریة حسابات
٣٤٬٣٤١٥١٨١٬٨٦٣٬٨٢٧٢٬٥٥٩٬٢٢٥-٦٦٠٬٥٣٩-مطلوبات أخرى 

٢٠٩٬٥٩٦١٬٢٤٤٬٨٢٧١٬٣٢٤١٦٬٩١٦٬٠٤٠٢٬٦٥٧٬٥٧٤٤٬٤٨٥٬٨٢٥٢٥٬٥١٥٬١٨٦إجمالي المطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات  

٤٬٠٠٩٬٦١٨٢٬٤١٠٬٦٦٢٤٬٠٦١٬٤٧٠٨٬٨٥٣٬٦٠٢١٥٬٤٥٣٬٦٢٤٣٦٬٤٣٦٬٤٣١٧١٬٢٢٥٬٤٠٧المطلق االستثمار  
إجمالي المطلوبات وحقوق  
أصحاب حسابات االستثمار 

٤٬٢١٩٬٢١٤٣٬٦٥٥٬٤٨٩٤٬٠٦٢٬٧٩٤٢٥٬٧٦٩٬٦٤٢١٨٬١١١٬١٩٨٤٠٬٩٢٢٬٢٥٦٩٦٬٧٤٠٬٥٩٣المطلق 

البناء والھندسة  العقارات ٢٠٢١دیسمبر ٣١
والتصنیع

النفط  
والغاز 

الخدمات
اإلجمالي أخرى األفراد المالیة 

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر  
٧٬٢٤٥٬٨٤٢--٧٬٢٤٥٬٨٤٢---المركزي 

٥٬٥٥٨٬٩٨٠--٥٬٥٥٨٬٩٨٠---مبالغ مستحقة من بنوك
١١٬٧٧٠٬٩٦٧٣٩٬٢١٥٬٩٦٦٧٥٬٢٢١٬٧٠٧-١٨٬٣٩٠٬٢٥١٥٬٢٠٨٬٤٧٢٦٣٦٬٠٥١موجودات تمویل 
١٨٬٥٠٦٬٠٥٩٢٠٬٧٩٩٬٦٢٠-٢٬٠٤٩٬١١٨-١٧٥٬٢٤٥٦٩٬١٩٨استثمارات مالیة 

استثمارات في شركة زمیلة  
١٦٢٬٥٥٧---٥٩٬٦٢٦٢٬٩٣٠ومشاریع مشتركة 
١٣٥٬٢٥٤-----١٣٥٬٢٥٤استثمارات عقاریة 

٩٩٢٬١٨٢--٩٩٢٬١٨٢---موجودات غیر ملموسة 
٢٧٩٬٨٩٦٢٧٩٬٨٩٦-----ثابتة موجودات 

٣٤٣٬٩٨٠٤٣١٬١١٦-٨٧٬١٣٦---موجودات أخرى 
١٨٬٧٦٠٬٣٧٦٥٬٢٨٠٬٦٠٠٦٣٦٬٠٥١١٥٬٩٣٣٬٢٥٨١١٬٧٧٠٬٩٦٧٥٨٬٣٤٥٬٩٠٢١١٠٬٧٢٧٬١٥٤إجمالي الموجودات  



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٨٥

آجال االستحقاق ٣١

المطلق حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلوبات و

المطلوبات
١٤٬٨٧١٬٤٤٣-٣٦٤٬١٥٠--١٤٬٥٠٧٬٢٩٣مبالغ مستحقة إلى بنوك  

٨٬٢٥١٬٦٨٥----٨٬٢٥١٬٦٨٥للعمالءجاریة حسابات
٩٠٥٬٠٧٧١٬٤٣٢٬١٢٦١٬٧٩٩٢١٬٦٣٦١٦٢٬٦٧٧٢٬٥٢٣٬٣١٥مطلوبات أخرى 

٢٣٬٦٦٤٬٠٥٥١٬٤٣٢٬١٢٦١٬٧٩٩٣٨٥٬٧٨٦١٦٢٬٦٧٧٢٥٬٦٤٦٬٤٤٣إجمالي المطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات  

٥٠٬٦٦٣٬٦٩٢٥٬٢٧٤٬٦٢١٩٬٢١٤٬١٩٤١٬١٢٠٬٩٦٤٢٠٬٠٥٠٦٦٬٢٩٣٬٥٢١المطلق االستثمار  
وحقوق المطلوبات إجمالي
االستثمارحساباتأصحاب
٧٤٬٣٢٧٬٧٤٧٦٬٧٠٦٬٧٤٧٩٬٢١٥٬٩٩٣١٬٥٠٦٬٧٥٠١٨٢٬٧٢٧٩١٬٩٣٩٬٩٦٤المطلق 

١٠٬٩٨٨٬٨١٩٧٠٬٨٤٥٬٨٤٢١٤٬٣٣٦٬٠٥٢(٣٬٨١٠٬٤٢٢)(٢٬٢٤٦٬١٣٩)(٦١٬٤٤٢٬٠٤٨)فجوة االستحقاق 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
حتى

أشھر ٣
٦-٣

سنوات ٣-سنة سنة – أشھر ٦أشھر 
أكثر من

اإلجماليسنوات ٣
لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

الموجودات
٣٬٢٩٨٬٣٥٥٦٬٤٢٥٬٤١٠---٣٬١٢٧٬٠٥٥وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي نقد 

١٬٤٩٩٬٩٣٤-٣٣٬٧٧٢-١٬٤١١٬٥٠٠٥٤٬٦٦٢مبالغ مستحقة من بنوك 
٦٬٢٨٧٬٠٣٨٢٬٨٣٢٬٦٢٨٣٬٤٥١٬٤٢٧٧٬٤١٣٬١٤٤٥٥٬٦٩٢٬٢٧٧٧٥٬٦٧٦٬٥١٤موجودات تمویل 
١٬٩٣٨٬٣٢٦١٬٥٥١٬٦٣٥١٬٢٣٤٬٥٩٧٥٬٠٢٢٬٦٥٢١٠٬٦٨٤٬٣٥٠٢٠٬٤٣١٬٥٦٠استثمارات مالیة 

استثمارات في شركة زمیلة ومشاریع  
٦٤٬١١١٦٤٬١١١----مشتركة 

١٣٥٬٠٢١١٣٥٬٠٢١----استثمارات عقاریة 
٩١٣٬٧١٤٩١٣٬٧١٤----موجودات غیر ملموسة 

٢٤٬٢١٨٢٣٩٬٧٩٠٢٦٤٬٠٠٨---موجودات ثابتة 
١٢١٬٧٨٠٢١٬٦٨٣٧١٩٬٥٤٧١٬٧٨٣٩٥١٨٦٥٬٧٤٤موجودات أخرى 

١٢٬٨٨٥٬٦٩٩٤٬٤٦٠٬٦٠٨٥٬٤٠٥٬٥٧١١٢٬٤٩٥٬٥٦٩٧١٬٠٢٨٬٥٦٩١٠٦٬٢٧٦٬٠١٦إجمالي الموجودات  



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٨٦

تتمة - آجال االستحقاق ٣١

حقوق أصحاب حسابات االستثمار  المطلوبات و

المطلوبات
١٤٬٥٩١٬٦٢٤٩٨٤٬١١٥٤٩٬١٤٥١٬٠٤٦٬٠٣٠٨٤٬٢٢٧١٦٬٧٥٥٬١٤١مبالغ مستحقة إلى بنوك  

٦٬٢٠٠٬٨٢٠----٦٬٢٠٠٬٨٢٠للعمالءجاریة حسابات
١٦٨٬٨٦٨٢٬٥٥٩٬٢٢٥--٩٩٧٬٤٨١١٬٣٩٢٬٨٧٦مطلوبات أخرى 

٢١٬٧٨٩٬٩٢٥٢٬٣٧٦٬٩٩١٤٩٬١٤٥١٬٠٤٦٬٠٣٠٢٥٣٬٠٩٥٢٥٬٥١٥٬١٨٦إجمالي المطلوبات 
حقوق أصحاب حسابات االستثمار  

٤٣٬٧٤٠٬٣٣٨٧٬٤٥٨٬٦٠١١٠٬٥٢٦٬١٥٣٩٬٤٩٢٬٣١٥٨٬٠٠٠٧١٬٢٢٥٬٤٠٧المطلق 
أصحابوحقوق المطلوبات إجمالي
٦٥٬٥٣٠٬٢٦٣٩٬٨٣٥٬٥٩٢١٠٬٥٧٥٬٢٩٨١٠٬٥٣٨٬٣٤٥٢٦١٬٠٩٥٩٦٬٧٤٠٬٥٩٣المطلق االستثمارحسابات

٦٬٣٧٦٬٢٨٤٦٢٬٨٥٠٬٤٥٤١٣٬٩٨٦٬٥٦١(٥٬١٨٢٬٧٩٥)(٢٬١٩٦٬١٢٧)(٤٧٬٨٦١٬٢٥٥)فجوة االستحقاق 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
حتى

أشھر ٣
٦-٣

سنوات ٣-سنة سنة – أشھر ٦أشھر 
أكثر من 

اإلجمالي سنوات ٣
لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

الموجودات 
٣٬٣٨٢٬٤٣١٧٬٢٤٥٬٨٤٢---٣٬٨٦٣٬٤١١المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف قطر 

٣٦٬٦١٢٥٬٥٥٨٬٩٨٠-٨٢٬٤٤٤-٥٬٤٣٩٬٩٢٤مبالغ مستحقة من بنوك 
٦٬٧٨٠٬٣٦٨٧٬٣٥٤٬٠٥٧٣٬٩٨٣٬١٩٤١٠٬٥٦١٬١٢٥٤٦٬٥٤٢٬٩٦٣٧٥٬٢٢١٬٧٠٧موجودات تمویل 
١٬٤٩٨٬١١٧٢٥٩٬٢٠٩١٬٠٠٩٬١٣٦٦٬٣٣٨٬٠٣٢١١٬٦٩٥٬١٢٦٢٠٬٧٩٩٬٦٢٠استثمارات مالیة 

استثمارات في شركة زمیلة ومشاریع  
٦٢٬٥٥٧٦٢٬٥٥٧----مشتركة 

١٣٥٬٢٥٤١٣٥٬٢٥٤----استثمارات عقاریة 
٩٩٢٬١٨٢٩٩٢٬١٨٢----موجودات غیر ملموسة 

١٥٬٤٧٢٢٦٤٬٤٢٤٢٧٩٬٨٩٦---موجودات ثابتة 
٤٣١٬١١٦--٨٧٬١٨٨٢٦٬١٩٩٣١٧٬٧٢٩موجودات أخرى 

١٧٬٦٦٩٬٠٠٨٧٬٦٣٩٬٤٦٥٥٬٣٩٢٬٥٠٣١٦٬٩١٤٬٦٢٩٦٣٬١١١٬٥٤٩١١٠٬٧٢٧٬١٥٤إجمالي الموجودات  



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٨٧

العائد األساسي والمخفف للسھم ٣٢
السھم بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى المساھمین على متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة المصدرة خالل السنة: على عائدال حتسب ی

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٬٢٥٣٬٠٦٩١٬١٩٣٬٣٩٣ربح السنة المنسوب إلى حاملي حقوق ملكیة المجموعة  
(٣٢٬٩٦٣)(٧١٬٩١٨)لحاملي الصكوك المؤھلة لرأس المال االضافي ناقصا: الربح المنسوب 

١٬١٨١٬١٥١١٬١٦٠٬٤٣٠صافي ربح السنة المنسوب إلى حاملي حقوق ملكیة المجموعة  

٥١٩٬٥٧٥٥١٩٬٥٧٥متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة القائمة 
٢٫٢٧٢٫٢٣(باللایر القطري) العائد األساسي والمخفف للسھم

تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسھم كما یلي: 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٥٢٣٬٤١٠٥٢٣٬٤١٠متوسط العدد المرجح لألسھم بدایة السنة 
(٣٬٨٣٥)(٣٬٨٣٥)أسھم خزینة 

٥١٩٬٥٧٥٥١٩٬٥٧٥متوسط العدد المرجح لألسھم  

حكمھ النقد وما في ٣٣
لغرض بیان التدفقات النقدیة فإن النقد وما في حكمھ یتألف من األرصدة التالیة بتواریخ استحقاق أقل من ثالثة أشھر: 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

لدى   المقید  االحتیاطي  حساب  (باستبعاد  المركزي  قطر  مصرف  لدى  واألرصدة  النقد 
٣٬١٢٧٬٠٥٥٣٬٨٦٣٬٤١١مصرف قطر المركزي) 
١٬٤١١٬٥٠٠٥٬٤٣٩٬٩٢٤مبالغ مستحقة من بنوك

٤٬٥٣٨٬٥٥٥٩٬٣٠٣٬٣٣٥



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٨٨

األطراف ذات العالقة٣٤
ارات  تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على الطرف اآلخر في اتخاذ القر 

اء  المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة المالكین الھامین ومنشآت تمارس علیھا المجموعة والمالكون نفوذا ھاما ومساھمین وأعض
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة في المجموعة. إن جمیع المعامالت التي تتم مع أطراف ذات عالقة ھي على أسس تعامالت السوق الحر. 

ت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البیانات المالیة الموحدة كما یلي: معامال

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١

أخرى مجلس اإلدارةشركات تابعة 
شركات  
أخرى مجلس اإلدارة تابعة

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف

الموجودات:
-٥٬٤٦٤٬٣٦٠--١٬٨٩٨٧٬٦٤٥٬١٨٦تمویل العمالء 

المطلوبات: 
٦٧٤٬٣٤٢٨٩٣٬٢٣٦٤٬١٩٧٬٦٠٩٥٦٧٬٤٦٦١٬٣٣٣٬٦٥٥٣٬٧٤٢٬٢١٢ودائع عمالء 

بنود خارج المیزانیة 
العمومیة: 

-١٦٬٨٦٦٣٧٦٬٩٩١-٦٬١٩٧٤٦٤٬٨٩٤تسھیالت غیر مستغلة 

:البنود التالیةبیان الدخل الموحد یتضمن

-١٨٩٬٣٩٣--٢٢٢٤٦٬٤١٥تمویل یراد إ
١٧٬٩٠٣١٨٬٠١٨٧٧٬٤٠٩١٠٬٩٥١٢٩٬١٩٠٤٣٬٤٨١تمویل مصروف 

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

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

١٠٬٨٢٧٨٬٩٤٦تمویل كبار موظفي اإلدارة 

كبار موظفي اإلدارة للسنة مما یلي: مكافآتتتكون 
٢٠٢٢٢٠٢١

لایر قطري ألفلایر قطري ألف

٦٩٬٤١٥٦٥٬٦٦٤األجلمنافع موظفین قصیرة 
٥٬٥٥١٦٬١١٤منافع ما بعد التقاعد 

٧٤٬٩٦٦٧١٬٧٧٨



.)ق.ع .م.ش (دخان بنك
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

٢٠٢٢دیسمبر٣١في كما

٨٩

أدوات إدارة المخاطر ٣٥
القیمة اإلسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق 

قیمة عادلة سالبةقیمة عادلة موجبة٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في 
قیمة 
اسمیة

٣خالل  
أشھر 

١٢-٣
شھر 

٥-١
سنة

٥أكثر من 
سنوات

لایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألفلایر قطري ألف
:أدوات إدارة مخاطر

-٥٠٣٬٥٤١٢٬١٠٧٬٨٠٨-٢٬٦١١٬٣٤٩(٤١٬٤٥٩)٤١٬٤٥٩*عقود تبادل معدالت الربح
-٨٤٬٥٨٢٧٠٥٬٠٤٧-٧٨٩٬٦٢٩(٢٬٣٠٤)٢٬٣٠٤خیارات 

-١٣٬٤٥٥٬٣٨٢٣٬٩٨١٬٥١٠٧٬٦٥٣٬١٢٢١٬٨٢٠٬٧٥٠(٥٨٬٢٣٧)٦٬٨٤٦عملة أجنبیة آجلة عقود صرف  
-١٦٬٨٥٦٬٣٦٠٣٬٩٨١٬٥١٠٨٬٢٤١٬٢٤٥٤٬٦٣٣٬٦٠٥(١٠٢٬٠٠٠)٥٠٬٦٠٩اإلجمالي

)IBOR( البنوكبین الفائدةمعدل *تخضع عقود تبادل معدالت الربح الي تحوالت
٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

: أدوات إدارة مخاطر
-٢٬٤٨١٬٤٢٧--٢٬٤٨١٬٤٢٧(١٢٬٣٤٠)١٢٬٣٤٠عقود تبادل معدالت الربح 

-٨٦٥٬٣٦٢٢٨٬٤٨١٥٣٬٥٨٢٧٨٣٬٢٩٩(٣٬٧٥٨)٣٬٧٥٨خیارات 
-١٨٬٠٥٤٬١٨٣١٬٦٥٩٬٦٢٧١٢٬٠١٨٬٧٨٤٤٬٣٧٥٬٧٧٢(٧٬٣٣٢)٧١٬٠٣٨عقود صرف عملة أجنبیة آجلة 

-٢١٬٤٠٠٬٩٧٢١٬٦٨٨٬١٠٨١٢٬٠٧٢٬٣٦٦٧٬٦٤٠٬٤٩٨(٢٣٬٤٣٠)٨٧٬١٣٦اإلجمالي 



.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
 الموحدة المالیة البیانات حول إیضاحات

٢٠٢٢دیسمبر ٣١ في كما

٩٠

الزكاة ٣٦
الزكاة بالنیابة عن مالكیھا وفقا للنظام األساسي. دفع. ال تقوم المجموعة بتحصیل أو  المالكینمباشر من قبل  بشكلیتم تحمل الزكاة 

ھیئة الرقابة الشرعیة٣٧
تتألف ھیئة الرقابة الشرعیة في المجموعة من ثالثة من العلماء المتخصصین في مبادئ الشریعة ویحرصون على التزام المجموعة بالمبادئ  

فحص األدلة المتعلقة بالوثائق  ،أعمال ھیئة الرقابة الشرعیةاإلسالمیة العامة وعملھا وفقا للفتاوى الصادرة والقوانین اإلرشادیة. تتضمن  
من أجل التأكد من أن أنشطتھا تتم مزاولتھا وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة. جراءات المعتمدة من قبل المجموعةواإل

اإلدارة قیدموجودات ٣٨
اتفاق  وأحكام وفقاً لشروط  ،اإلدارة الصنادیق الخاصة بعمالء المجموعة والتي تفترض مسؤولیات إدارة االستثمارقیدتمثل الموجودات  

ح أو  االستثمار الموقع مع العمالء. تلك الصنادیق التي تم استثمارھا من المجموعة بالنیابة عن العمالء كوكیٍل أو وصّي، وبالتالي فإن أربا
صة  خسائر االستثمار في تلك الصنادیق ال یتم اإلعتراف بھا في البیانات المالیة الموحدة ویتم دفعھا مباشرة إلى العمالء بعد خصم ح 

دیسمبر  ٣١ملیار لایر قطري (٣٬٨، إجمالي تلك الموجودات بلغت  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في في  . المجموعة أو الرسوم المتفق علیھا
ملیون لایر  ٢٫٨٢١٫١: ٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون  لایر قطري (٢٫٩٥٤٫٤مبلغ ومن ھذه الموجودات ملیار لایر قطري). ٣٫٩: ٢٠٢١

. االحتفاظ بھ بصفة وصيتم  یقطري) 

أرقام المقارنة ٣٩
ارقام المقارنة متى كان ذلك ضروریًا للمحافظة على التناسق مع أرقام السنة الحالیة. غیر أنھ لم یكن إلعادة  بعض  تم إعادة تصنیف  

الموحدة لسنة المقارنة. المساھمینالتصنیف ھذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق  



.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
 الموحدة المالیة البیانات حول تكمیلیة معلومات

٢٠٢٢دیسمبر ٣١ في كما

٩١

األمالبنك

معروضان أدناه:األم للبنك بیان المركز المالي وبیان الدخل 

األم للبنكبیان المركز المالي  أ)  

٢٠٢٢٢٠٢١دیسمبر٣١كما في  
لایر قطري ألفلایر قطري ألف

الموجودات
٦٬٤٢٥٬٠٧٦٧٬٢٤٥٬٦٥٥نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 

١٬٤٨٩٬١٥٣٥٬٥٤٦٬٥٢٣مبالغ مستحقة من بنوك 
٧٤٬٦٤٠٬٠٤٧٧٤٬١٥٧٬٠٦٧موجودات تمویل 
٢٠٬٢٤٢٬٢٦٨٢٠٬٥٤٤٬٠١٠استثمارات مالیة 

٢٬٣٦٩٬١٧٨٢٬٣٦٩٬٣٢٢استثمارات في شركات تابعة وشركات زمیلة  
١٣١٬٩٩٠١٣١٬٩٩٠استثمارات عقاریة 

٥٨٦٬٦٦٣٦٦٥٬١٣١موجودات غیر ملموسة 
١٩٩٬٨٠٦٢١٦٬٧٩٦موجودات ثابتة 

٨٣٩٬٣٠٧٤١٢٬٠٠٢موجودات أخرى 
١٠٦٬٩٢٣٬٤٨٨١١١٬٢٨٨٬٤٩٦إجمالي الموجودات 

المطلوبات
١٤٬٨٧١٬٤٤٣١٦٬٧٥٥٬١٤١مبالغ مستحقة إلى بنوك   

٨٬٢٥٧٬٨٥٥٦٬٢٠٣٬٨٠٥للعمالء جاریة حسابات 
٢٬٤٦٢٬٤٦٨٢٬٤٧٦٬٢٠٢مطلوبات أخرى 

٢٥٬٥٩١٬٧٦٦٢٥٬٤٣٥٬١٤٨المطلوبات إجمالي 

٦٦٬٩٦١٬٦٩٣٧١٬٧٨٩٬٨٨٨المطلق حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

لمساھمیناحقوق 
٥٬٢٣٤٬١٠٠٥٬٢٣٤٬١٠٠رأس المال 

٤٬٥٧٥٬١١٩٤٬٤٤٩٬٨١٢احتیاطي قانوني 
(٢٦٬٥٥٠)(٤٤٬٦٠٤)أسھم خزینة 

١٬٤٣٠٬٣٧٧١٬٣٣٨٬٧١٦احتیاطي مخاطر 
-(٢)إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة 

(٨٬٩٣٧)(١٠١٬١٢٥)احتیاطي القیمة العادلة 
١٬٤٥٥٬٤١٤١٬٢٥٥٬٥٦٩أرباح مدورة 

١٢٬٥٤٩٬٢٧٩١٢٬٢٤٢٬٧١٠المنسوبة لحاملي حقوق ملكیة البنك المساھمینإجمالي حقوق 
١٬٨٢٠٬٧٥٠١٬٨٢٠٬٧٥٠إضافي مالكرأس مؤھلة صكوك 

١٤٬٣٧٠٬٠٢٩١٤٬٠٦٣٬٤٦٠المساھمین إجمالي حقوق 
١٠٦٬٩٢٣٬٤٨٨١١١٬٢٨٨٬٤٩٦المساھمینوحقوق المطلق إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار



.) ق.ع .م.ش (دخان بنك
 الموحدة المالیة البیانات حول تكمیلیة معلومات

٢٠٢٢دیسمبر ٣١ في كما

٩٢

األم للبنكبیان الدخل ب)

٢٠٢٢٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في  
قطري لایر ألفلایر قطري ألف

٣٬٠٩٨٬٣٣٣٢٬٨١١٬٤٥٦صافي إیراد أنشطة التمویل 
٧٤٩٬٨٥٩٦٧٢٬٩٦١صافي إیراد أنشطة االستثمار 

٣٬٨٤٨٬١٩٢٣٬٤٨٤٬٤١٧صافي ایرادات أنشطة التمویل واالستثماراجمالي

٣٠١٬٧٨٩٢٣٢٬٤٩٥إیرادات رسوم وعموالت 
(٨٦٬٥٤٦)(١٠٢٬٢٩٥)مصروفات رسوم وعموالت 

١٩٩٬٤٩٤١٤٥٬٩٤٩صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٢٢٣٬٤٦٠١٦٩٬٥٤٨صافي ربح صرف عمالت اجنبیة
٦٣٬٩١٥١٩١٬٧٤٥ایرادات من شركات تابعة 

٥٬٠٦٣٩٨٬٢٧٦إیرادات أخرى 
٤٬٣٤٠٬١٢٤٤٬٠٨٩٬٩٣٥إجمالي اإلیرادات

(٣٨١٬٠٨٧)(٣٦١٬١٨٦)تكالیف الموظفین 
(١٢٥٬٤٢٢)(١٢٣٬٧١٨)استھالك  

(١٩١٬٧٤٥)(١٨٠٬٢١٥)مصروفات أخرى 
(٧٧٬١٠٥)(٢٢٧٬٨٩٨)تكلفة تمویل 

(٧٧٥٬٣٥٩)(٨٩٣٬٠١٧)إجمالي المصروفات 

) ٨٩٠٬٠٢٥() ٦٨٣٬٧٧١(التمویلموجودات قیمة  في نخفاضخسارة االصافى
٨٥(١١)بنوكمن مستحقة مبالغ قیمة ) في خسارة (/ انخفاضرد صافي
٥٬٥٨٠٥٨استثمارات مالیة في قیمة انخفاض خسارة صافي
(١٠٬١٦٠)ثابتة موجوداتقیمة  في نخفاض االردصافى
(٧٬٦٦٤)) ١٤٢(استثمارات شركات زمیلة في قیمة  نخفاض رد االصافى
٥٬٧٣٣١٨٬٥٢٣قیمة التعرض لبنود خارج المیزانیة العمومیة الخاضعة لمخاطر االئتمان خسارة صافي
٢٬٧٧٤٬٤٩٦٢٬٤٢٦٬٢٤٣المطلق قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمارسنةالربح 

(١٬١٣٤٬٥٥٨)(١٬٥٧٢٬٩٨٩)المطلقصافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار
١٬٢٠١٬٥٠٧١٬٢٩١٬٦٨٥قبل الضرائبللسنةصافي الربح  

(١٬٥١٦)(١٬٧٧٢)مصروف الضریبة 
١٬١٩٩٬٧٣٥١٬٢٩٠٬١٦٩للسنةالربح صافي
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