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 الموحدة المالية  البيانات تدقيق  عن تقرير 
 

   رأينا
 

)"الشركة األم" أو "البنك"(  بنك الدوحة ش.م.ع.ق  البيانات المالية الموحدة تُظِهر بصورة عادلة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد ل برأينا، إّن  
بذلك التاريخ، وفقاً للمعايير   وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية  2022ديسمبر    31وشركاته التابعة )معاً "المجموعة"( كما في  

 الدولية للتقارير المالية. 
 

 قمنا بتدقيق ما يلي 
 

 البيانات المالية الموحدة للمجموعة التي تتكون من:
 .2022ديسمبر   31بيان المركز المالي الموحد كما في  •
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  الموحدبيان الدخل  •
 الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. بيان الدخل الشامل  •
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •
 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •
 المستخدمة والمعلومات التفسيرية األخرى. اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة، والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة  •

 

   أساس الرأي
 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق التدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير مبينة بالتفصيل ضمن قسم    الدولية  لقد أجرينا عملية التدقيق وفقا لمعايير
 من هذا التقرير. البيانات المالية الموحدة

 
   تدقيق التي حصلنا عليها كافيةً ومالئمةً لتوفير أساٍس لرأينا.نعتقد بأن أدلة ال

 
 االستقاللية 

 
عن مجلس معايير   نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين المهنيين )والتي تشمل معايير االستقالل الدولية( الصادرة

للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر والمتعلقة بعملية التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة. وقد استوفينا السلوك األخالقي الدولي  
   مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لقواعد مجلس معايير السلوك األخالقي الدولي للمحاسبين ومتطلبات السلوك األخالقي في دولة قطر.

 

 منهجنا في التدقيق 
 

 نظرة عامة 
 

 تسهيالت خارج بيان المركز المالي للعمالء  و  االنخفاض في قيمة القروض والسلفأمور التدقيق الرئيسية | 
 

فقد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريف المادي في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص،    قمنا بتحديدكجزٍء من تصميم التدقيق الخاص بنا،  
التي تتضمن وضع    جوهريةأعضاء مجلس اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية القام بها األحكام الشخصية التي    وضعنا في الحسبان

خاطر تجاوز اإلدارة  افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية التي تعتبر غير مؤكدة بطبيعتها. وكما هو متبع في جميع عمليات التدقيق لدينا، تناولنا أيضاً م
 أحد مخاطِر التحريف المادي نتيجة االحتيال.   ليمثبما    للضوابط الرقابية الداخلية، بما في ذلك من بين أمور أخرى، النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيّز

 

االعتبار هيكل   بعينوقد صممنا نطاق التدقيق الذي قمنا به من أجل أداء ما يكفي من عمل لنتمكن من إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، آخذين  
 فيها المجموعة. شطقطاعات االعمال التي تنالمجموعة والعمليات والضوابط المحاسبية و
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   أمور التدقيق الرئيسية
 

المالية الموحدة للسنة    ذات أهمية كبيرة في أعمال التدقيق التي قمنا بها على البيانات إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك التي، في تقديرنا المهني، كانت
أي رأيٍ منفصل    عرب عناألمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي صياغة رأينا في هذا الشأن، ونحن ال ن  تم تناول هذهالحالية. وقد  

 بخصوص هذه األمور.
 

 التدقيق كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل    أمور التدقيق الرئيسية

و والسلف  القروض  قيمة  في  و    االنخفاض  والسلف  القروض 
   تسهيالت خارج بيان المركز المالي للعمالء

 
أعضاء   من  تقدير  أفضل  القيمة  في  االنخفاض  مخصصات  تمثل 
من   وخاصة  االئتمان  مخاطر  عن  الناشئة  للخسائر  اإلدارة  مجلس 

و والسلف  بيان    القروض  خارج  تسهيالت  و  والسلف  القروض 
للعمالء المالي  السياسات  المركز  ملخص  في  موضح  هو  كما   .

فقد   الموحدة،  المالية  للبيانات  الهامة  خسائر المحاسبية  تحديد  تم 
 .   9االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
اإلدارة يصدرون   مجلس  أعضاء  المجال ألن  هذا  على  ركزنا  لقد 
القيمة وتوقيت   في  أحكاًما معقدة وشخصية بشأن مقدار االنخفاض 

   االعتراف به مثل:
 

 ئتمان. تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر اال •
 

الخسائر   • لقياس  المناسبة  واالفتراضات  النماذج  اختيار 
السداد،   في  التعثر  احتمالية  ذلك  في  بما  المتوقعة  االئتمانية 
والخسارة بافتراض التعثر في السداد، والتعرض للمخاطر عند  

 التعثر في السداد. 
 
من   • نوع  لكل  المتوقعة  للسيناريوهات  النسبي  الوزن  تحديد 

 المنتجات/ األسواق وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة. 

 
المماثلة ألغراض قياس   • الموجودات  المجموعات ذات  تحديد 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 
للمعيار الدولي للتقارير المالية   • تحديد متطلبات اإلفصاح وفقاً 

 .9رقم 
 

والتسهيالت خارج بيان  عالوة على ذلك، تعتبر القروض والسلف  
المركز المالي للعمالء جوهرية ضمن السياق العام للبيانات المالية  

 الموحدة. 
 

للعمالء   المقدمة  للمجموعة  اإلجمالية  والسلف  القروض  تشمل 
  مليون لاير قطري و   61,526والمعّرضة لمخاطر االئتمان بمبلغ  

مليون    13,784بمبلغ    و تسهيالت خارج بيان المركز المالي للعمالء
، والذي تم اإلفصاح عنه في  2022ديسمبر    31لاير قطري كما في  

 . الموحدة حول البيانات المالية  33و 10اإليضاحات 
 

اإليضاح   المعلومات  4يبين  المالية  المتعلقة    الموحدة بالبيانات 
   بمخاطر االئتمان وإدارة مخاطر االئتمان للمجموعة.

 

 الخاصة بنا فيما يتعلق بأمور التدقيق الرئيسية ما يلي:تضمنت إجراءات التدقيق 
 

واحتساب   • لتحديد  المعتمدة  المحاسبة  وسياسة  لمنهجية  فهم  على  حصلنا 
واختبار    3مخصص االنخفاض في القيمة بشكل فردي لتعرضات المرحلة  

 إحدى العينات مقابلها. 

واختبار • أساس تقييم  لضوابط    ، ات عين  على  التشغيلية  والفعالية  التصميم 
الرقابة الرئيسية ذات الصلة المتعلقة بإنشاء واعتماد االعتراف باإليرادات  
المالي  المركز  بيان  خارج  والتسهيالت  والسلف  القروض  من  الصادرة 
   للعمالء ومراقبة التعرض لمخاطر االئتمان واحتساب االنخفاض في القيمة.

ة مخصصات االنخفاض في القيمة للمجموعة وفقاً  تقييم مدى مالءمة سياس •
 . 9لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

منهجية   • معقولية  لتقييم  مستقل  بشكل  الداخليين  بخبرائنا  باالستعانة  قمنا 
وقامت   اإلدارة  وضعتها  والتي  مستقل  بشكل  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

مؤشرات   ذلك  ويشمل  في  بتطبيقها.  التعثر  )احتمالية  النموذج  مخاطر 
عند   للمخاطر  والتعرض  السداد،  في  التعثر  بافتراض  والخسارة  السداد، 
العالقة   ذي  الترجيح  وتحليل  المستقبلية  والمعلومات  السداد(،  في  التعثر 

 . واالفتراضات األخرى المتعلقة بزيادة مخاطر االئتمان وتحليل المراحل

التاريخية  حصلنا على فهم واختبرنا نسب • البيانات  ة اكتمال ودقة مجموعة 
 والحالية المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. 

اختبرنا عيّنة من القروض والسلف والتسهيالت خارج بيان المركز المالي   •
 . للعمالء لتحديد مدى مالءمة وتطبيق معايير المراحل 

ائتمانية متاحة • أنها    حصلنا على عيّنات من أحدث مراجعات  وتحققنا من 
بالتزامات   الوفاء  على  المقترضين  لقدرة  مناسبين  وتوثيقاً  تقييماً  تتضمن 

وال المبلغ  )أصل  كوفيد  عموالتوال  فوائدالسداد  جائحة  في ضوء   ،  )19  
 . المستمر

لتحديد ما إذا كانت   الموحدة البيانات المالية يضاحاتاإل معقوليةقيّمنا مدى  •
رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  متطلبات  مع  وتعليمات    9  متوافقةً 

 . مصرف قطر المركزي
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 المعلومات األخرى 
 

  عن المعلومات األخرى. وتتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة )باستثناء البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابات(،  لةاإلدارة مسؤو 
 والذي تم تزويدنا به قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا والتقرير السنوي الكامل والذي نتوقع أن يتوفر لدينا بعد ذلك التاريخ.

 
   لبيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، وال ولن نبدي بأي شكل أي استنتاج للتأكيد عليها.إن رأينا عن ا 

 
بالنظر فيما إذا كانت    تنحصر مسؤولياتنا فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى الواردة أعاله، وعند القيام بذلك، نقوم
شير إلى وجود تحريف  المعلومات األخرى ال تتفق بشكل مادي مع البيانات المالية الموحدة أو مع ما حصلنا عليه من معلومات أثناء عملية التدقيق، أو ما قد ي

   بها بشكل مادي.
 

ات، استناداً إلى ما قمنا به من أعمال، فإننا  وإذا استنتجنا وجود تحريف مادي في المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحساب
 مطالبون بإعداد تقرير بذلك. هذا وليس لدينا ما نسجله في هذا الخصوص. 

 
 كمة. وفي حال استنتجنا وجود تحريف مادي عند اطالعنا على التقرير السنوي الكامل، فإنه يتوجب علينا اإلبالغ عن ذلك إلى المسؤولين عن الحو

 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 

الشركات التجارية القطري رقم  الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون    لبيانات المالية الموحدة وفقاً للمعاييرلاإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل  
التي تراها اإلدارة ضرورية  بالنسبة للرقابة الداخلية    ، ولوائح مصرف قطر المركزي، و2021لسنة    8، وبصيغته المعدلة بالقانون رقم  2015لسنة    11

 من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من التحريف المادي سواء كان ناتجاً عن احتيال أو خطأ.  للتمكين
 

البيانات المالية الموحدة، مسؤولةً عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة، واإلفصاح، حسب م  تعتبر قتضى  اإلدارة، عند إعداد 
ة أو إيقاف أنشطتها أو  تصفية المجموعتنوي  كن اإلدارة تالحال، عن األمور المرتبطة باستمرارية المنشأة وعن استخدام أساس االستمرارية المحاسبي ما لم  

   بديل واقعي سوى القيام بذلك. اال يوجد أمامه
 

   ويتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أي تحريف مادي، سواء كان ناشئاً عن احتيال أو خطأ،  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد  
ي يتم وفقا للمعايير  وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يعد ضماناً بأن التدقيق الذ

قول  ية للتدقيق سوف يكشف دوما عن أي تحريف مادي في حال وجوده. تنشأ حاالت التحريف من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المعالدول
 توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة. 

 
 نقوم بما يلي: ن عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما أننا  كجزٍء م

 
التدقيق المناسبة لتلك    تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي للبيانات المالية الموحدة، الناشئة سواء من االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات •

ى من  المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفير أساٍس لرأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي تحريف مادي ناشئ عن االحتيال تعتبر أعل
   أو تجاوز للرقابة الداخلية.ذلك الذي ينشأ عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو حذف المتعمد أو التحريف 

 
ض إبداء  الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات العالقة بعملية التدقيق بغرض تصميم إجراءات التدقيق التي تعتبر مناسبة وفقا للظروف، وليس لغر •

   الرأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
 

   طبقة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها أعضاء مجلس اإلدارة.تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية الم •
 
اث أو  التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس استمرارية المنشأة المحاسبي، وما إذا كان هناك عدم تأكد مادي مرتبط بأحد •

جوهرية فيما يتعلق بقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها. وفي  ظروف قد تثير شكوكاً 
الية الموحدة،  حال استنتاج وجود شك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات الم

راقب الحسابات  إذا كانت اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مأو  
  الخاص بنا. ومع ذلك فقد تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في أن تتوقف المجموعة عن مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة.

 
المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالتقييم الع • الشامل للبيانات  ت  رض 

 واألحداث بطريقة تحقق عرضاً عادالً. 
 

اخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال د  •
ي  الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق الخاصة بالمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. ونبقى وحدنا مسؤولين عن رأي التدقيق الذ

 توصلنا إليه.   
  



4

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

الجوهرية، بما في ذلك أي قصوٍر  نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق التدقيق وتوقيته المخّطط، واكتشافات التدقيق  
 جوهريٍ في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق. 

غهم بجميع العالقات وغيرها  كما أننا نقدم للمسؤولين عن الحوكمة بياناً بأننا قد التزمنا بمتطلبات المعايير األخالقية المناسبة فيما يتعلق باالستقاللية، وإبال
 التهديدات أو الضمانات التي تم تطبيقها.   من األمور التي من المعقول االعتقاد بأنها تؤثر على استقالليتنا، وعند االقتضاء، اإلجراءات المتخذة للحد من 

يانات المالية الموحدة  ومن بين األمور التي أبلغناها للمسؤولين عن الحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور األكثر أهمية في أعمال التدقيق التي قمنا بها على الب
وم بتوضيح هذه األمور في تقرير التدقيق الخاص بنا ما لم يحظر القانون أو التنظيمات  المالية للسنة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. ونق

وقع أن تزيد اآلثار  الكشف العلني عنها، أو عندما نقرر، في حاالت نادرة للغاية، أنه ال ينبغي اإلبالغ عن أمٍر ما في تقريرنا ألنه قد يكون من المعقول ت
 ء اإلبالغ عن هذا األمر. العكسية عن المصلحة العامة من جرا 

األخرى  والتنظيمية   القانونية المتطلبات  حول  التقرير 

، فإننا نؤكد على: 2021لسنة  8، وصيغته المعدلة بالقانون رقم 2015لسنة   11وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

عملية التدقيق التي قمنا بها.  أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض •

 تتفق معها. الموحدة تحتفظ بسجالت محاسبية سليمة وأن البيانات المالية  بنكأن ال •

 . البنكأن المعلومات المالية المدرجة بتقرير أعضاء مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر وسجالت  •

، بصيغته  2015( لسنة 11أنه لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد خالف أيا من أحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها رقم ) •
 . 2022ديسمبر  31أو نظامها األساسي بشكل قد يؤثر مادياً على نتائج تشغيله أو مركزه المالي كما في ، 2021لسنة   8المعدلة بالقانون رقم 

 فرع قطر   –نيابة عن برايس ووترهاوس كوبرز 
( 120155سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم )

 وليد تهتموني
370سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الدوحة، دولة قطر 
 2023فبراير  19
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بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
 بيان الدخل الموحد 

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

6

20222021
ألف لاير قطري ألف لاير قطري اإليضاحات  

3,945,2193,557,575 21 إيرادات الفوائد 
( 972,390)( 1,622,857)22 مصروفات الفوائد 

2,322,3622,585,185صافي إيرادات الفوائد 

23572,327460,355 إيرادات رسوم وعموالت 
( 157,226)( 201,263)24 مصروفات الرسوم وعموالت 

371,064303,129صافي إيرادات الرسوم وعموالت 

( 7,060)( 366)25صافي الخسارة من أنشطة التأمين

26152,572153,622 صافي أرباح من عمالت أجنبية 
2725,26932,012من استثمارات في أوراق مالية إيرادات صافي 

2837,73539,567 إيرادات التشغيلية األخرى 

215,576225,201

2,908,6363,106,455صافي اإليرادات التشغيلية 

( 466,905)( 501,081)29 تكاليف الموظفين 
( 105,100)( 99,903)14 استهالك 
24,82014,918االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية استرداد  صافي 

( 1,419,481)( 969,670)10 ر االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء ئصافي خسا
( 80,422)( 256,311)ر االنخفاض في قيمة التسهيالت المالية األخرى ئصافي خسا

( 303,911)( 293,047)30مصروفات أخرى

(2,095,192 )(2,360,901 )

813,444745,554ةبيالربح قبل حصة نتائج الشركة الزميلة والضر
237765حصة من نتائج الشركة الزميلة 

813,681746,319 ربح قبل الضريبة 
( 42,545)( 48,306)31مصروف ضريبة الدخل 

765,375703,774ربح السنة 

 لسهم: العائدات ل 
320.250.23(للسهم الواحد )لاير قطري للسهم األساسية والمخفف العائدات

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 . 4إلى  1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 



بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
 بيان الدخل الشامل الموحد 

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

7

20222021
ألف لاير قطري ألف لاير قطري اإليضاحات  

765,375703,774ربح السنة 

 خر ال شامل ال دخل ال
 البنود الُمعاد أو التي قد يعاد تصنيفها الحقاً ضمن بيان الدخل: 

( 2,963)( 16,278) عمليات أجنبية األجنبية عن  تتحويل العمال اتفروق
الجزء الفعال من التغيرات في   -صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية 

-604 القيمة العادلة 
 الحركة في احتياطي القيمة العادلة )أدوات الدين(:

صافي التغيُّر في القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

)د(  20
)1,355,454((261,138 )

1,134,607253,635)د(  20 بيان الدخل الموحدالى  صافي المبلغ المحول 

)236,521((10,466 )
 بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل ال

صافي التغيُّر في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة  
18,204( 67,830) )د(  20 خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من 

7,738)304,351( إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل الخر 

461,024711,512 الخر  إجمالي الدخل الشامل

ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  جزءا 37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 . 4إلى  1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 



بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
حقوق الملكية الموحدبيان التغيرات في  

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

8

 

رأس  
 المال

احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
 مخاطر 

احتياطي القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت  

 إجمالي  أرباح مدورة أجنبي

أدوات مالية 
كرأس مال اضافي 

1شريحة  
إجمالي
حقوق الملكية

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

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

4,000,00014,255,953 10,255,953 933,136( 65,550) 163,693  1,029,600  20223,100,4675,094,607يناير   1لرصيد في ا

 جمالي الدخل الشامل للسنة:إ

765,375-765,375765,375----- ربح السنة 
)304,351(-)304,351(-( 16,278)  )288,073(--- الخسارة الشاملة األخرى

461,024-765,375461,024( 16,278))288,073(  -  -  -للسنة ةإجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل

     
--- )1,066(--  -  1,066  - ل إلى احتياطي قانوني يحوت

--- )283,000(--283,000-- إلى احتياطي مخاطر  تحويل
( 386,500)-( 386,500)  )386,500(-----   1رأس مال اضافي شريحة الى سندات  توزيع

( 19,134)-( 19,134)( 19,134)-----االجتماعي والرياضي دعم االنشطة صندوق في مساهمة 
 المعامالت مع المساهمين:

( 232,535)-( 232,535)  ( 232,535)-----)و((  20)إيضاح  2021توزيعات أرباح لسنة 

4,000,00014,078,808 10,078,808 776,276( 81,828) )124,380(  1,312,600  20223,100,4675,095,673ديسمبر   31الرصيد في 

659,5249,794,5704,000,00013,794,570( 62,587) 20213,100,4675,094,574849,600152,992يناير   1الرصيد في 

 جمالي الدخل الشامل للسنة:إ
703,774-703,774703,774----- بح السنةر
7,738-7,738-( 2,963)10,701--- لدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة ا

711,512-703,774711,512( 2,963)10,701---إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

--- ( 33)---33- إلى احتياطي قانوني تحويل
--- ( 180,000)--180,000-- إلى احتياطي مخاطر  حويلت

( 17,594)-( 17,594)( 17,594)-----مساهمة في صندوق دعم االنشطة االجتماعي والرياضي
 المعامالت مع المساهمين:

( 232,535)-( 232,535)  ( 232,535)----- )و((  20)إيضاح  2020توزيعات أرباح لسنة 

4,000,00014,255,953 933,13610,255,953( 65,550) 3,100,4675,094,6071,029,600163,693 2021ديسمبر   31الرصيد في 

مليون لاير قطري للسنة  196.5تي تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي، ولقد دفعت المجموعة وال 2022ديسمبر  31مليون لاير قطري للسنة المنتهية في  190رأس المال من الفئة األولى بمبلغ سندات اقترحت المجموعة توزيع  
 خالل السنة الحالية.  2021ديسمبر  31المنتهية في 

جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
. 4إلى  1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 



بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   بيان التدفقات النقدية الموحد

2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

9 

20222021
ألف لاير قطري ألف لاير قطري اإليضاحات  

النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات 
813,681746,319ربح قبل الضريبة 

 تعديالٌت على: 
10969,6701,419,481االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء  رئصافي خسا

( 14,918)( 24,820)االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية   ترداداسصافي 
256,31180,422 االنخفاض في قيمة التسهيالت المالية األخرى  رئخساصافي 

1499,903105,100 استهالك 
19,18618,698 إطفاء تكاليف تمويل 

( 7,751)2713,424   من استثمارات في أوراق مالية مقاسةإيرادات صافي 
( 11)( 1) ومعدات  وأثاث بيع ممتلكات  من ربحصافي 

( 765)( 237)13 نتائج شركة زميلة حصة من 

2,147,1172,346,575 قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  حارباال

( 326,980)( 1,323,843) مستحقة من البنوك  االرصدة تغير في 
3,646,4521,303,632 تغير في القروض والسلف المقدمة للعمالء

757,463( 162,800) الموجودات األخرى تغير في 
( 525,373)( 3,272,338) لبنوك الى ا مستحقة   االرصدة تغير في 

( 4,698,047)( 226,214) تغير في ودائع العمالء 
( 821,043)67,907 تغير في المطلوبات األخرى 

( 17,576)( 17,594) في صندوق دعم االنشطة االجتماعي والرياضيمساهمة 
( 39,978)( 48,730) ضريبة دخل مدفوعة 

( 2,021,327)809,957األنشطة التشغيلية  (المستخدمة في) / من   الناتجة صافي التدفقات النقدية

 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 
)7,084,136()7,361,188( شراء استثمارات في أوراق مالية  

7,204,3696,701,384 متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية  
( 31,956))12,113(14 اقتناء ممتلكات وأثاث ومعدات 

113 متحصالت من بيع ممتلكات وأثاث ومعدات 

( 414,695))168,931(االستثمارية  المستخدمة في األنشطةالنقدية صافي التدفقات  

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
1,520,328( 846,468)18متحصالت من القروض األخرى /)سداد( 

605,5731,544,828 الدين اصدار سندات متحصالت من 
( 40,045)( 38,186) مطلوبات اإليجارسداد 

-( 386,500) رأس المال من الفئة األولى الى سندات توزيع 
( 232,535)( 232,535) توزيعات أرباح مدفوعة 

2,792,576( 898,116)التمويلية  الناتجة من األنشطة  / )المستخدمة في( النقديةصافي التدفقات  

356,554( 257,090)وشبه النقد   الزيادة في النقد / االنخفاض() صافي
7,358,3007,001,746 يناير  1نقد وشبه النقد في 

347,101,2107,358,300 ديسمبر  31نقد وشبه النقد في 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح: 
3,879,6133,554,742 فوائد مستلمة 
1,508,657934,837 فوائد مدفوعة 

2738,69324,261 توزيعات أرباح مستلمة 

 إفصاح البنود غير النقدية: 

مليون لاير قطري(  61: 2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  31مليون لاير قطري كما في  63بلغ إجمالي إضافة موجودات حق انتفاع 

 . 4إلى  1إن تقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحات من 

ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. جزءا 37إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

10

الكيان الصادر عنه التقرير  1

كشركة مساهمة بموجب المرسوم األميري    1979مارس    15)"بنك الدوحة" أو "البنك"( هو كيان مقره دولة قطر وتم تأسيسه في  بنك الدوحة ش.م.ع.ق  إّن  
ل للبنك هو برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب.  7115. السجل التجاري للبنك هو  1978لسنة    51رقم   . عنوان المكتب المسجَّ

   الدوحة، قطر. 3818

وستة فروع   محلي واحد  فرع شركةو فرعاً محلياً    20يمارس بنك الدوحة أنشطة مصرفية تقليدية ويعمل من خالل مركزه الرئيسي في قطر )الدوحة( ولديه  
ومكاتب    وتشيناي(خارجية في اإلمارات العربية المتحدة )دبي وأبو ظبي( ودولة الكويت )مدينة الكويت( وجمهورية الهند )فرع في كل من مومباي وكوتشي  

دا وبنغالديش وجنوب أفريقيا وسريالنكا  تمثيلية في المملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وكن
   من البنك وشركاته التابعة )يشار إليهم معاً باسم "المجموعة"(. 2022ديسمبر  31ونيبال. تتكون البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

وتشتمل الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة على:

اسم الشركة 
بلد  

التأسيس 
رأس مال  

الشركة 
أنشطة  
نسبة الملكية الشركة 

20222021

100,000قطر الشرق للتأمين ذ.م.م 
عام
٪ 100٪ 100تأمين

 ٪ 100٪ 100إصدار الديون 182جزر كايمنالدوحة للتمويل المحدودة 

182جزر كايمندي بي سيكيوريتيز ليمتد 
المشتقات 
٪ 100٪ 100المعامالت 

وتم تعديل    البنك . قيّمت اإلدارة امتثال  2021لسنة    8بموجب القانون رقم    2015لعام    11، تم تعديل القانون التجاري القطري رقم    2021خالل عام  

 .2022مارس  23في النظام األساسي للجمعية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد  ىالتغييرات المطلوبة عل

أسس اإلعداد  2

 بيان االلتزام  )أ(

المعايير المحاسبية الدولي،  لس  تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة )"البيانات المالية الموحدة"( وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مج
 الدولية للتقارير المالية.  بما في ذلك تفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية السارية على الكيانات التي تعد التقارير المالية وفقاً للمعايير

تم تقديم تحليل بشأن استرداد أو تسوية الموجودات / المطلوبات في  تَعِرض المجموعة بيان مركزها المالي الموحد على نطاق واسع حسب ترتيب السيولة. ي
 )ج(.  4ح غضون اثني عشر شهراً بعد نهاية تاريخ التقرير )"المتداول"( وأكثر من اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير )"غير المتداول"( في اإليضا

 أساس القياس  )ب(

مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية التالية الُمقاسة بالقيمة العادلة:أعدت البيانات المالية الموحدة على أساس 

 استثمار في أوراق مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  •
 األدوات المالية المشتقة الُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  •
 خرى المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.الموجودات المالية األ •
 استثمارات في أوراق مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •
النقدية المؤهلة إلى حد المخاطر    العادلة والتدفقات الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها والمصنّفة كبنود محوطة في عالقات تحوط القيمة   •

 التي يتم التحوط لها. 

العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(

الوظيفية و العملة  القطري، وهو  باللاير  الموحدة  المالية  البيانات  المالية  تعرض  المعلومات  تقريب  تم  ذلك.  يذكر خالف  لم  ما  للمجموعة،  العرض  عملة 
 المعروضة باللاير القطري إلى أقرب ألف لاير قطري. 

استخدام التقديرات واألحكام  )د(

أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة بإصدار 
المحت المطلوبات  إفصاحات  إلى  باإلضافة  المرفقة  والمصروفات واإلفصاحات  والمطلوبات واإليرادات  للموجودات  المسجلة  والمبالغ  ملة. وقد المحاسبية 

  تختلف النتائج الفعليّة عن هذه التقديرات.

واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بأي تعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها التعديل أو في أي  تتم مراجعة التقديرات  
لسياسات  تطبيق ا  فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. وقد ورد وصف المعلومات عن المجاالت الهامة لحاالت عدم التأكد من التقدير واألحكام الهامة في

   .5المحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاح 
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تثناء ما هو موضح في  تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت على مدار جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة، باس 
   )أ(.3اإليضاح 

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  )أ(
 

عايير الواردة أدناه حيّز  خالل الفترة، طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية أعاله وتعديالتها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. تدخل الم
 :2022يناير  1السريان اعتباراً من 

 

 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -ممتلكات ومنشآت ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود  •
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  •
 37محاسبي الدولي رقم تكلفة تنفيذ تعديالت العقد على المعيار ال  –عقود مثقلة بااللتزامات  •
 2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  •

 

بها في الفترات السابقة  لم يكن لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المذكورة أعاله والتعديالت التي طرأت عليها أي تأثير جوهري على المبالغ المعترف  
 متوقع أن تؤثر جوهرياً على الفترات المستقبلية. والحالية، ومن غير ال

 

   المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول
 

نات المالية الموحدة.  يتم إصدار عدد من المعايير والتعديالت على المعايير ولكنها ليست سارية المفعول بعد ولم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه البيا
تأثير هذه المعايير الجديدةقد يكون   بتقييم  المالية الموحدة للمجموعة، ومع ذلك، تقوم المجموعة حالياً  البيانات  . وسوف تطبق  للمعايير التالية تأثير على 

 المجموعة هذه المعايير الجديدة في التواريخ الفعلية ذات الصلة. 
 

 (2023يناير  1التأمين والتعديالت التي طرأت عليه )تعتبر سارية المفعول ابتداًء من عقود  -  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
يناير    1)تعتبر سارية المفعول ابتداًء من    1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة   •

2023 ) 
للمعايير الدولية للتقارير المالية )تعتبر    2وبيان الممارسة رقم    1الت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعدي  –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية   •

 (2023يناير  1سارية المفعول ابتداًء من 
 ( 2023يناير  1)تعتبر سارية المفعول ابتداًء من   8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تعريف التقديرات المحاسبية  •
)تعتبر سارية    12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    –لضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة فردية  ا •

 (2023يناير  1المفعول ابتداًء من 
والمعيار    10لي للتقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار الدو  -بيع أو توزيع الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك   •

 )متاحة للتطبيق االختياري / تم تأجيل تاريخ السريان ألجل غير مسّمى(  28المحاسبي الدولي رقم 
 

 "عقود التأمين"  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

، ويدخل المعيار الدولي للتقارير المالية  9و  17التأمين التابعة للبنك، وهي شركة شرق للتأمين ذ.م.م.، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    ة ستطبّق شرك
يار الدولي للتقارير المالية  ، كما تتوقّع المجموعة التطبيق األولي للمع 2023يناير    1"عقود التأمين" حيّز التنفيذ لفترات التقرير السنوية ابتداًء من    17رقم  
لمعيار بذلك التاريخ على عقود التأمين الخاصة بها والتي تحتفظ بها شركة شرق للتأمين ذ.م.م. وال تتوقع المجموعة أن يكون عليها تأثيٌر من ا  17رقم  

 باستثناء عقود التأمين التي أبرمتها شركة شرق للتأمين ذ.م.م.  17الدولي للتقارير المالية رقم 
 

مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع    17يحّدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
للمقارنة للعقود في نطاق المعيار  في االعتراف والقياس القابل  17ميزات المشاركة المباشرة. وتتمثل األهداف الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ة من تقييم تأثير هذه  واالعتراف بنتائج خدمات التأمين بناًء على الخدمات المقدمة إلى حامل الوثيقة وتوفير اإلفصاحات التي ستمكن مستخدمي البيانات المالي
يار بين مصادر الربح واألرباح المؤهلة بين نتائج خدمات التأمين وإيرادات  العقود على المركز المالي والنتائج المالية والتدفقات النقدية للكيان. يميّز المع

 ومصروفات تمويل التأمين )التي تعكس القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية(.

 

"األدوات المالية"، بسبب    9للتقارير المالية رقم ، أّجلت الشركة التابعة تطبيق المعيار الدولي  17باإلضافة إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .2023يناير  1اعتباراً من  9اإلعفاء المؤقت المطبّق على شركات التأمين. وعلى هذا النحو، سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

٪ من عمليات المجموعة، فال يُعَدُّ اإلفصاح جوهرياً للبيانات المالية  1أقل من  تقيّم الشركة التابعة تأثير هذه المعايير. وبالنظر إلى أن عقود التأمين تشكل  
 . 17الموحدة. باإلضافة إلى ذلك، لن تتأثر أنشطة البنك بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 أساس توحيد البيانات المالية  )ب(
 

. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة،  2022ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة )"المجموعة"( كما في  تتضمن  
ل نفوذها بالجهة المستثمر  أو يكون لديها حقوق، لعوائد متغيرة نتيجة مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خال

 فيها. وتسيطر المجموعة تحديداً على الجهة المستثمر فيها فقط في حال كانت المجموعة:
 

 تمتلك نفوذاً على الجهة المستثمر فيها.  •
 معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها، و  •
 دام نفوذها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها لديها القدرة على استخ •

 

ائق  عندما يكون للمجموعة نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحق
  المستثمر فيها.والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الجهة  

 

صر واحد أو  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الجهة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في عن 
الشركة التابعة وينتهي التوحيد عندما تفقد  أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات أي شركة تابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على  

لدخل الموحد  المجموعة تلك السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان ا
 تاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.وبيان الدخل الشامل الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى ال 

 

نتج عن    تنسب األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطر عليها، حتى لو
ات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى  ذلك عجز في رصيد الحصص غير المسيطر عليها. وتم إعداد هذه البيان

بية مع تلك المشابهة في ظروف مماثلة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاس
لموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية  المستخدمة من قبل المجموعة. يتم استبعاد جميع ا 

   المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند التوحيد بالكامل.
 

 ويتم احتساب أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة باعتباره معاملة لحقوق الملكية. 
 

 الشركات الزميلة  ج()
 

ة والتشغيلية للشركة  الشركات الزميلة هي شركات يكون للمجموعة فيها تأثير هام. ويعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المشاركة في اقرارات السياسة المالي
   المستثمر فيها، لكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

 

التي تتعلق بصورة  االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئياً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة  تتم المحاسبة عن  
   .مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة

 

االعتراف بالتغيرات في  تها الزميلة في بيان الدخل الموحد بينما يتم  يتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ على شرك
لالستحواذ مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تتساوى حصة  حقوق الملكية الالحقة لالستحواذ في االحتياطي. تتم تسوية المتغيرات المتراكمة الالحقة  

ي تلك الشركة أو تزيد عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تعترف  المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مع مساهمتها ف
   بأية خسائر إضافية إال إذا تكبّدت المجموعة التزاماٍت أو قامت بسداد دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

 

شركاتها الشقيقة إلى حد حصة المجموعة في الشركات الشقيقة. كذلك يتم استبعاد  يتم استبعاد األرباح بين شركات المجموعة من المعامالت بين المجموعة و
   الخسائر بين شركات المجموعة ما لم تقدم العملية دليال على وجود هبوط في قيمة األصل المحول.

 

السياسات المحاسبية للمجموعة. كما يتم استبعاد األرباح بين  تستند حصة المجموعة من نتائج الشركات الزميلة إلى البيانات المالية، ويتم تعديلها لتتفق مع  
المعاملة  شركات المجموعة من المعامالت إلى حد حصة المجموعة في الجهة المستثمر فيها. ويتم استبعاد الخسائر بين شركات المجموعة ما لم تتضّمن  

   دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المنقول.
 

 ة الموحدة للمجموعة الشركة الزميلة المذكورة أدناه: تشمل البيانات المالي 
 

 اسم الشركة 

 بلد 

 التأسيس 

 والتشغيل  
 نسبة الملكية 

٪ 
 الرئيسية 
 األنشطة 

  2022 2021  

     

 الوساطة وإدارة الموجودات  ٪44.02 ٪44.02 الهند  شركة الدوحة للوساطة والخدمات المالية المحدودة 
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات  3
 

 العمالت األجنبية (د)
 

   معامالت وأرصدة العمالت األجنبية 
 

المقومة بعمالت أجنبية، أو تلك التي تتطلب تسويتها بعمالت أجنبية، إلى العمالت الوظيفية الخاصة بالعمليات بمع دالت الصرف  يتم تحويل المعامالت 
   السائدة في تواريخ المعامالت.

 

السائدة في ذلك التاريخ.  تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف  يتم  
عملة الوظيفية بسعر الصرف السائد في  إلى اليتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقومة بالعمالت األجنبية والمقاسة بالقيمة العادلة وذلك  

النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف  التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير 
   .في تاريخ المعاملة

 

من الناتجة  األجنبية  العمالت  بفروق صرف  االعتراف  الفترة    يتم  نهاية  في  الصرف  بأسعار  التحويل  عن  والناشئة  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  سداد 
 للموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية في بيان الدخل. 

 

أجنبية والمصنفة كُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  يتم تحليل التغيرات في القيمة العادلة لألوراق االستثمارية ذات الطبيعة النقدية القائمة بعملة  
المالية. ويتم االعتراف  اآلخر وذلك إلى فروق التحويل الناتجة عن التغيرات في التكلفة المطفأة للورقة المالية والتغيرات األخرى في القيمة الدفترية للورقة 

طفأة ببيان الدخل الموحد أما التغيرات األخرى في القيمة الدفترية فيتم االعتراف بها في بنود الدخل الشامل  بفروق التحويل المرتبطة بالتغيرات في التكلفة الم 
 األخرى. 

 

رها مقاسة  ويتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية التي ليس لها طبيعة نقدية مثل أدوات حقوق الملكية المصنفة باعتبا
 عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بنود الدخل الشامل األخرى. بالقيمة ال

 

 العمليات األجنبية 
 

ى النحو  إن النتائج والمركز المالي لجميع كيانات المجموعة والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم تحويل كل منها إلى عملة العرض عل
   التالي: 

 

 والمطلوبات لكل بيان للمركز المالي بسعر اإلقفال في تاريخ إعداد التقرير. يتم تحويل الموجودات  •
 يتم تحويل الدخل والمصروفات لكل بند من بنود بيان الدخل بمتوسط أسعار الصرف.  •
 يتم االعتراف بجميع فروقات أسعار الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر. •

 

   لعملية المذكورة أعاله في حقوق ملكية المساهمين تحت بند "احتياطي تحويل العمالت األجنبية".يتم تسجيل فروقات أسعار الصرف الناتجة عن ا
 

الموحد   الدخل  بيان  العمالت في  السيطرة، يتم تسجيل فروق  عند خسارة  كلياً، أو استبعاده جزئياً  الخارجي  يتم استبعاد االستثمار  كجزء من ربح عندما 
 وخسارة البيع. 

 

تكون تسوية بند نقدي مستحق القبض أو مستحق الدفع من عملية أجنبية غير مخطط لها وال محتمل في المستقبل المنظور، فإن أرباح وخسائر عندما ال  
خر، ويتم  شامل اآلصرف العمالت األجنبية الناشئة عن هذا البند النقدي تعتبر جزًءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية و يتم االعتراف بها في الدخل ال

 عرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية في حقوق الملكية. 
 

وات العمالت  وعند توحيد البيانات المالية، فإن فروق الصرف الناشئة عن تحويل أي من صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية، والقروض وغيرها من أد
االستثمارات، يتم نقلها إلى بند "الدخل الشامل اآلخر". عند استبعاد عملية أجنبية، كليّاً أو جزئياً، فإن فروق الصرف تلك  المصنّفة باعتبارها تحوطات لتلك  

 يعاد تصنيفها في بيان الدخل الموحد، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع 
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )هـ(
 

 ي االعتراف والقياس األول ( 1)
 

م التعاقدية لألداة.  يتم االعتراف األولي بكل الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التداول، أي التاريخ اذي تصبح فيه المجموعة أحد األطراف في األحكا
الموجودات في اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بالالئحة  ويشمل هذا "التداول بالطرق االعتيادية"، وهي: شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم  

   أو العرف في السوق.
 

ربح أو الخسارة، تكاليف  يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها، بالنسبة لبند غير مقاس بالقيمة العادلة من خالل ال
 أو إصداره.  المعاملة التي ترتبط مباشرة باقتنائه 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( )هـ(
 

 التصنيف  ( 2)
 

   الموجودات المالية 
 

اآلخر أو بالقيمة العادلة من  عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي باعتبار قياسه: بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
   خالل الربح أو الخسارة.

 

 يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
 ؛ و التدفقات النقدية التعاقدية أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل  •
لغ  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مب •

 أصل الدين القائم. 
 

استوفى الشروط التالية ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط في حال  
 الخسارة: 

 ؛ و أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية  •
ية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقد •

 أصل الدين القائم. 
 

غيرات الالحقة  عند االعتراف األولي باالستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يجوز للمجموعة بشكل غير قابل لإللغاء أن تختار عرض الت
 في الدخل الشامل اآلخر. وهذا االختيار يتم على أساس كل استثمار على حدة. في القيمة العادلة لالستثمار 

 

   يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى باعتبارها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

لغاء والذي يلبي متطلبات قياسها بالتكلفة المطفأة باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تقوم بتصنيف أصل مالي بشكل غير قابل لإل
يقلل بشكل جوهري  أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو  

   عدم التطابق المحاسبي الذي ينشا خالف ذلك. 
 

   تقييم نموذج األعمال
 

تعكس بشكل  تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ من خالله باألصل المالي على مستوى محفظة األعمال ألن هذه الطريقة  
 أفضل كيفية إدارة األعمال وطريقة تقديم المعلومات الخاصة بذلك إلى اإلدارة. وتشمل المعلومات قيد الدراسة ما يلي: 

 

 السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. •
 كيفية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة؛ •
 . المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال ) والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ذلك( وكيفية إدارة تلك المخاطر •
ة التعاقدية  كيف يتم تعويض مدراء األعمال )على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدي •

 و  ؛ التي تم تحصيلها( 
مستقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر في  وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في ال •

الية  المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات الم
 وكيفية تحقيق التدفقات النقدية. 

 

تي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للتداول أو المدارة وال
   المالية على الجهتين.  ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو غير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات

 

   التدفقات النقدية التعاقدية لألصل تمثل دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة تقييم ما إذا كانت
 

أنها الثمن المقابل  ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. ويتم تعريف "الفائدة" على  
وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل  تمانية المرتبطة بأصل الدين القائم وذلك خالل مدة معينة من الزمن ولمخاطر  للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئ

   .مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( وكذلك هامش الربح
 

التعاقدية هي مدفوعات مقصورة على أصل الدين   والفائدة، تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة.  عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 
هذا الشرط. عند إجراء  ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرطاً تعاقدياً قد يغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يلبي  

ة التي من شأنها تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والمبالغ المدفوعة مقدما وأحكام التمديد واألحكام  التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار األحداث الطارئ
د. أما األدوات التي  التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات وميزات محددة والتي تعمل على تعديل الثمن المقابل للقيمة الزمنية للنقو

 م المدفوعات المقصورة على أصل الدين والفائدة فسوف يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال تحقق مفهو
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( )هـ(
 

 التصنيف )تتمة(  ( 2)
 

  إعادة التصنيف
 

ة.  الموجودات المالية بعد االعتراف األولي بها، إال في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها الخاص بإدارة الموجودات الماليال يتم إعادة تصنيف  
   تتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير.

 

   المطلوبات المالية 
 

 مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة. قامت المجموعة بتصنيف وقياس 
 

 إلغاء االعتراف  ( 3)
 

 الموجودات المالية 
 

األصل المالي في  ويل  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي أو عند قيامها بتح
تحول جزءاً كبيراً من مخاطر وعوائد  مخاطر وعوائد ملكية األصل المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال  معاملة يتم فيها تحويل جميع  

   .الملكية كما أنها ال تحتفظ بالسيطرة على االصل المالي
 

كأصل أو التزام  شاؤها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة  يتم االعتراف بأي منفعة في الموجودات المالية المحولة والتي تتأهل إللغاء االعتراف ويتم إن
   مالي منفصل في بيان المركز المالي. 

 

عليه ناقًصا أي    عند إلغاء االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق القيمة الدفترية لألصل والمقابل المستلم بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول
   لك في الربح أو الخسارة.التزام جديد يتم تحمله وذ

 

مصنفة بالقيمة العادلة  لم يتم االعتراف بأي أرباح/ خسائر متراكمة تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمار في أوراق حقوق الملكية ال
   الية.من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الموحد عند الغاء االعتراف بهذه األوراق الم

 

افة المخاطر  تبرم المجموعة معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي، ولكنه يحتفظ إما بكافة أو بشكل أساسي بك
والعوائد، ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات  والعوائد المرتبطة بالموجودات المحولة أو جزء منها. وإذا تم االحتفاظ بكافة أو بشكل أساسي بكافة المخاطر  

ية ومعامالت  المحولة. وتشمل تحويالت الموجودات مع االحتفاظ بكافة أو بشكل أساسي بكافة المخاطر والعوائد، على سبيل المثال، إقراض األوراق المال
   إعادة الشراء.

 

بالسيطرة على األصل،  ة المخاطر أو جزء كبير منها وعوائد ملكية األصل المالي وتحتفظ  في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل كاف
إلى التغيرات في قيمة األصل المحول. يتم  تستمر المجموعة في االعتراف باألصل إلى حد مشاركتها المستمرة والتي يتم تحديدها بالقدر الذي تتعرض فيه  

االلتزام في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة  حقق معايير إلغاء االعتراف. يتم االعتراف باألصل أو إلغاء االعتراف باألصل المالي عندما ي 
   أكثر من كافية )أصل( أو أقل من كافية )التزام( ألداء لخدمة.

 

 المطلوبات المالية 
 

 التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية عند تنفيذ 
 

 إصالح سعر الفائدة المعياري
 

لفائدة المعياري، تحّدث  عندما يتغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي أو االلتزام المالي المقاس بالتكلفة المطفأة نتيجةً إلصالح سعر ا
المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغيير الذي يتطلبه اإلصالح. كما يتطلّب تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية  المجموعة سعر الفائدة الفعلي لألصل  

 التعاقدية من خالل إصالح سعر الفائدة المعياري إذا تم استيفاء الشروط اآلتية: 
 

 ؛إن التغيير ضروري كنتيجة مباشرة لإلصالح •
 أي األساس قبل التغيير مباشرة.  -فقات النقدية التعاقدية اقتصادياً األساس السابق يكافئ األساس الجديد لتحديد التد  •

 

تطلّبها إصالح سعر عند إجراء تغييرات على األصل المالي أو االلتزام المالي باإلضافة إلى التغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية التي ي
والً بتحديث سعر الفائدة الفعلي لألصل المالي أو االلتزام المالي ليعكس التغيير المطلوب من خالل إصالح سعر الفائدة  الفائدة المعياري، قامت المجموعة أ

 المعياري. بعد ذلك، طبقت المجموعة السياسات على المحاسبة عن التعديالت على التغييرات اإلضافية. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( )هـ(
 

 تعديل الموجودات والمطلوبات المالية  ( 4)
 

   الموجودات المالية 
 

دفقات النقدية  إذا تم تعديل شروط أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل أساسي. في حال كانت الت
إلغاء االعتراف    بشكل أساسي، يتم عندها اعتبار الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي األصلي على أنها منتهية. وفي هذه الحالة، يتم مختلفة  

الي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض باألصل المالي األصلي ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة، ويعاد احتساب معدل فائدة فعلي جديد لألصل. وبالت
 هو تاريخ االعتراف األولي لغرض احتساب االنخفاض في القيمة، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. 

 

لن يؤدي إلى إلغاء االعتراف بالموجودات المالية.  إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتكلفة المطفأة مختلفة بشكل أساسي، فإن التعديل  
لية بمعدل الخصم األصلي  وفي هذه الحالة، تعيد المجموعة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي بناًء على التدفقات النقدية المعدلة للموجودات الما

اح أو خسارة تعديل في بيان الدخل الموحد. إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات  وتعترف بالمبلغ الناتج عن تعديل القيمة الدفترية االجمالية كأرب
 المالية للمقترض، فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض في القيمة. وفي حاالت أخرى، يتم عرضها كإيرادات فوائد. 

 

   المطلوبات المالية
 

المعدلة مختلفة بشكل أساسي. في هذه  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبا المالية عندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية للمطلوبات  ت 
رية لاللتزام المالي المطفأ  الحالة، يتم االعتراف بالتزام مالي جديد استنادا إلى الشروط المعدلة وذلك بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفت

 لتزام المالي الجديد بشروط معدلة وذلك في بيان الدخل الموحد. واال
 

 المقاصة  ( 5)
 

حالياً حٌق نافذٌ  يتم إجراء المقاصة للموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون لدى المجموعة 
   ورغبتها إما في تسويتها على أساس الصافي أو عن طريق تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.بالقانون في مقاصة تلك المبالغ 

 

والخسائر التي   يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يُسمح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، أو بالنسبة لألرباح
 مجموعة مكونة من معامالت متشابهة كما في نشاط المتاجرة بالمجموعة.تنشأ من 

 

 مبادئ القياس  ( 6)
 

   قياس التكلفة المطفأة
 

صل الدين مضافا إليه  التكلفة المطفأة ألصل أو التزام مالي هي المبلغ الذي يقاس به األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف األولي به، مطروحا منه سداد أ 
صم النخفاض  روحا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ األولي المعترف به ومبلغ االستحقاق، ناقصا أي خأو مط

   فائدة الفعلي. القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل ال
 

   قياس القيمة العادلة
 

في السوق في تاريخ    تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة نظامية فيما بين المشاركين
 تحويل االلتزام تتم إما: قياس القيمة. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو 

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو •
 في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي  •

 

أسعار الوسطاء )سعر  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة في تاريخ التقرير إلى أسعار السوق المدرجة أو عروض  
   الشراء للمراكز الطويلة وسعر الطلب للمراكز القصيرة(، دون أي خصم لتكاليف المعامالت.

 

يب التقييم طريقة التدفقات  بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط، فيتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام أساليب التقييم المناسبة. وتتضمن أسال 
تمان ونماذج  نقدية المخصومة، والمقارنة مع األدوات المماثلة التي تتوفر لها أسعار يمكن مالحظتها في السوق، ونماذج تسعير الخيارات، ونماذج االئال

   التقييم األخرى ذات الصلة.
 

 جة بصافي قيمة الموجودات المقدمة من مدير الصندوق. يتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة والمحافظ التي تكون وحداتها غير مدر
 

إلضافة إلى فروق  يتم قياس عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بناًء على أسعار الصرف الفورية التي يمكن مالحظتها ومنحنيات العائد للعمالت المعنية با 
   امل، وبالتالي القضاء على كل من الطرف المقابل والمخاطر االئتمانية للمجموعة.أسعار العمالت بين العمالت المعنية. جميع العقود مضمونة نقديًا بالك

 

ئات الموجودات  يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة عن طريق التدفقات النقدية المخصومة. لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة ف
  . 5ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبيّن في اإليضاح والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( )هـ(
 

 تحديد وقياس االنخفاض في القيمة  ( 7)
 

 عة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: تعترف المجموعة بمخصصات خسائر االئتمان المتوق
 

 ؛ والموجودات المالية التي تعد أدوات دين  •
 التزامات القروض وعقود الضمانات المالية.  •

 

   ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات حقوق الملكية.
 

المتوقعة    المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين والتي يتم قياسها على أساس خسائر االئتمانتقوم  
 شهرا، باستثناء ما يلي:  12لمدة 

 

 ؛ و التقريراستثمارات أوراق الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد  •
 أدوات مالية أخرى لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي.  •

 

شهرا بعد    12شهرا هي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر باألداة المالية المحتملة في غضون    12وتعد خسائر االئتمان المتوقعة لفترة  
 تاريخ التقرير. 

 
تسهيالت جاري مدين من الشركات وتسهيالت بطاقات االئتمان التي تشتمل على قرض ومكون التزام غير مسحوب ، تقدر المجموعة الخسائر  بالنسبة لل

اؤها بأثر  شهًرا. هذه التسهيالت ليس لديها هيكل محدد المدة أو السداد وتتم إدارتها على أساس متجدد. يمكن للمجموعة إلغ  12االئتمانية المتوقعة ال تقل عن  
لى مستوى التسهيالت.  فوري ولكن هذا الحق التعاقدي ال يتم تنفيذه في اإلدارة اليومية العادية ، ولكن فقط عندما تدرك المجموعة زيادة في مخاطر االئتمان ع

اذها والتي تعمل على التخفيف من الخسائر  يتم تقدير هذه الفترة األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخ
 االئتمانية المتوقعة. وتشمل هذه تخفيضات في الحدود وإلغاء التسهيل و / أو تحويل الرصيد المستحق إلى قرض بشروط السداد المعدلة. 

 

ة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المصنفة  تقوم المجموعة بتطبيق منهج مكون من ثالث مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالي 
   منذ االعتراف األولي.بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تنتقل الموجودات خالل المراحل الثالث التالية بناء على التغير في الجودة االئتمانية 

 

غير منخفضة القيمة االئتمانية. تتضمن المرحلة األولى الموجودات المالية عند االعتراف  -شهرا    12المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  
لمتوقعة في مجمل  األولي التي لم تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. بالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان ا

شهرا بعد تاريخ التقرير.    12خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر في السداد والمحتمل وقوعها في غضون  القيمة الدفترية لألصل بناًء على  
 يتم احتساب الفائدة على مجمل القيمة الدفترية لألصل. 

 

تضمن المرحلة الثانية الموجودات المالية التي شهدت  غير منخفضة القيمة االئتمانية. ت   -شهراً    12المرحلة الثانية: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  
يتم االعتراف    زيادةً كبيرةً في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف األولي دون وجود دليل موضوعي على االنخفاض في قيمتها. وبالنسبة لهذه الموجودات، 

دة على القيمة الدفترية االجمالية للموجودات. وإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على  بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار عمر الدين وتحتسب إيرادات الفائ
 لية. مدار عمر الدين هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد المحتمل وقوعها على مدار العمر المتوقع لألداة الما

 

غير منخفضة القيمة االئتمانية. تتضمن المرحلة الثالثة الموجودات المالية التي يوجد دليل  -شهرا    12المتوقعة على مدى  المرحلة الثالثة: خسائر االئتمان  
 الدين.  موضوعي على انخفاض قيمتها في تاريخ التقرير المالي. وبالنسبة لهذه الموجودات، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر

 

   ر االئتمانية المتوقعة قياس الخسائ
 

 إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقدير القائم على الوزن المرجح الحتماالت خسائر االئتمان، وتقاس على النحو اآلتي: 
 

ز النقدي )أي الفرق بين  الموجودات المالية التي ال تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير: باعتبارها القيمة الحالية لجميع حاالت العج •
 التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. 

الحالية للتدفقات    الموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير: باعتبارها الفرق بين القيمة الدفترية االجمالية والقيمة  •
 ؛النقدية التقديرية المستقبلية 

لتزام والتدفقات  التزامات القروض غير المسحوبة: باعتبارها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حالة سحب اال •
 : والنقدية التي تتوقع المجموعة استالمها

 ت المتوقعة لتعويض حاملها ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استردادها. عقود الضمان المالي: المدفوعا •
 

 عند خصم التدفقات النقدية المستقبلية، يتم استخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي أو تقريب له لمعظم الموجودات المالية. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3
 

 والمطلوبات المالية )تتمة(الموجودات المالية  )هـ(
 

 تحديد وقياس االنخفاض في القيمة )تتمة( ( 7)
 

   إعادة هيكلة الموجودات المالية 
 

يتم عندها    في حال تمت إعادة التفاوض على بنود األصل المالي أو تم تعديلها أو تم استبدال أصل مالي حالي بآخر جديد بسبب صعوبات مالية للمقترض، 
 كان من الواجب إلغاء االعتراف باألصل المالي ويتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كالتالي. تقييم ما إذا 

 

المعّدل في  لي  إذا لم ينتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي، يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل الما •
 .األصل الحاليحساب العجز النقدي من 

جديد على أنها  إذا نتج عن إعادة الهيكلة المتوقعة إلغاء االعتراف باألصل الحالي، فيتم التعامل مع التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل ال •
هذا المبلغ في حساب العجز النقدي من األصل  تدفقات نقدية نهائية ناتجة من األصل المالي الموجود حالياً في تاريخ إلغاء االعتراف به. ويتم ادراج  

لألصل المالي    المالي الحالي والذي يتم خصمه بدءاً من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف به حتى تاريخ التقرير باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي 
 الحالي. 

 

  موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية
 

مجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية للديون المدرجة بالقيمة العادلة من  في تاريخ كل تقرير، تقوم ال
أثر مجحف يكون له    خالل الدخل الشامل اآلخر تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية. يعد األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث واحد أو أكثر

   على التدفقات النقدية التقديرية المقدرة لألصل المالي.
 

 تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية القابلة للمالحظة: 
 

 ؛الصعوبات المالية الجوهرية التي يعاني منها المقترض والجهة المصدرة •
 ؛التعثر في السدادمخالفة العقد، مثل العجز أو واقعة  •
 ؛إعادة هيكلة قرض أو سلفة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك •
 ؛ ويصبح من المحتمل أن يقوم المقترض بإشهار إفالسه أو إعادة الهيكلة المالية  •
 اختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية.  •

 

 الضمانات المالية المحتفظ بها عقود 
 

ات تلك األداة أو عقٌد  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان عقد الضمان المالي المحتفظ به هو جزٌء ال يتجزأ من األصل المالي الذي يتم المحاسبة عنه كأحد مكون
المالي، فإن المجموعة تأخذ في عين االعتبار تأثير الحماية   تمت المحاسبة عنه بشكل منفصل. وإذا قررت المجموعة أن الضمان جزء ال يتجزأ من األصل

 عند قياس القيمة العادلة لألصل المالي وعند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 

 النقد وشبه النقد  )و(
 

البنوك المركزية وموجودات مالية عالية السيولة ذات  يتضمن النقد وشبه النقد أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير مقيّدة محتفظ بها لدى  
المجموعة في   فترات استحقاق أصلية لثالثة شهور أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها العادلة وتستخدمها

   إدارة ارتباطاتها قصيرة األجل.
 

 لمطفأة في بيان المركز المالي الموحد. يتم إدراج النقد وشبه النقد بالتكلفة ا
 

   المبالغ المستحقة من البنوك  )ز(
 

لتحديد وآجال استحقاق  إن المبالغ المستحقة من البنوك هي موجودات مالية تتمثل بشكل أساسي في اإليداعات لدى أسواق المال ذات الدفعات الثابتة أو القابلة ل
م إيداعات سوق المال بغرض إعادة البيع الفوري أو القصير األجل. يتم قياس المبالغ المستحقة من البنوك مبدئياً  ثابتة غير مدرجة في سوق نشط. ال يتم إبرا

 ي. بالتكلفة، باعتبارها القيمة العادلة للمقابل المدفوع. ويتم إدراج المبالغ المستحقة من البنوك بالتكلفة المطفأة بعد االعتراف األول
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 القروض والسلف المقدمة للعمالء  )ح(
 

نوي المجموعة  القروض والسلف المقدمة للعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي ليست مدرجة في سوق نشطة، وال ت
 بيعها فورا أو في المستقبل القريب. 

 
قاً بالتكلفة  ض والسلف المقدمة للعمالء مبدئيا بسعر المعاملة، وهي القيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت المباشرة المتزايدة، ويتم قياسها الحيتم قياس القرو

الربح أو الخسارة، والتي يتم   المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الموجودات المالية المصنفة بحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل
 لمطفأة. قياسها بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في بيان الدخل الموحد مباشرة. بعد االعتراف األولي، يتم إثبات القروض والسلف بالتكلفة ا

  
   شطب القروض والسلف المقدمة للعمالء

 

)وحساب مخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة(، إما جزئيا أو كليا، عندما ال يكون هناك أي احتمال  عادة ما يتم شطب القروض والسلف المقدمة للعمالء 
ديد صافي  واقعي الستردادها. وعندما تكون القروض مضمونة، يكون ذلك عموًما بعد استالم أي عائدات من تحقيق الضمان. في الحاالت التي تم فيها تح

س هناك توقع معقول لمزيد من االسترداد، فقد يتم إجراء الشطب مبكراً. يتم تسجيل جميع عمليات شطب القروض  القيمة القابلة للتحقق ألي ضمان ولي
 والسلف المقدمة للعمالء بعد الحصول على الموافقات من مصرف قطر المركزي لعمليات الشطب هذه. 

 

 استثمارات في أوراق مالية  )ط(
 

 المالية" ما يلي: تتضمن "االستثمارات في األوراق  
 

تكاليف المعاملة المباشرة المتزاي • بالقيمة العادلة زائداً  دة، ويتم قياسها الحقاً  االستثمار في أوراق الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم قياسها مبدئياً 
 ؛بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

التي يتم قياسها إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات في أوراق الدين وحقوق الملكية   •
 ؛الربح أو الخسارة. والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة مع التغيرات المعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة

 ؛ و الل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خ •
 االستثمارات في أوراق حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

 

  ، باستثناء ما يلي، بالنسبة ألوراق الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر 
 والتي يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة بالطريقة نفسها المطبقة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:

 

 ؛إيرادات الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي •
 ؛ و خسائر االئتمان المتوقعة وحاالت عكسها •
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. •

 

المتراكمة المعترف بها  عندما يتم إلغاء االعتراف بورقة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة  
   .سابقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد

 

بها للمتاجرة. يتم  امل اآلخر في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ  تختار المجموعة عرض التغيرات في الدخل الش
األرباح والخسائر من هذه االستثمارات  إجراء االختيار على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف األولي وال يمكن الرجوع فيه. والحقا ال يعاد أبدا تصنيف  

االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( لكية إلى بيان الدخل الموحد بما في ذلك االستبعادات. ال يتم اإلفصاح عن خسائر  في حقوق الم
العادلة. يستمر االعتراف   القيمة  التغيرات األخرى في  بيانبشكل منفصل عن  الدخل    بتوزيعات األرباح، عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارات، في 

االستثمار، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل األرباح والخسائر  الموحد، ما لم تمثل بوضوح استردادا لجزء من تكلفة  
 .الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة عند استبعاد االستثمارالمتراكمة المعترف بها في الدخل 

 

 المشتقات  )ي(
 

   تقات محتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوطمش
 

فظ بها تتضمن المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر جميع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي ال يتم تصنيفها كموجودات أو مطلوبات محت
بالقيمة العادلة على بيان المركز المالي الموحد. تقوم المجموعة بتصنيف بعض المشتقات  للمتاجرة. يتم قياس المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  

 المحتفظ بها إلدارة المخاطر وكذلك بعض األدوات المالية غير المشتقة كأدوات تحوط في عالقات التحوط المؤهلة. 

 

بين   العالقة  بتوثيق  رسمياً  المجموعة  تقوم  للتحوط،  األولي  التصنيف  المخاطر  عند  إدارة  ذلك هدف  في  بما  المحّوطة،  والبنود  التحوط  مشتقات  أدوات 
داية عالقة التحوط  واستراتيجية التحوط، جنباً إلى جنب مع النموذج الذي سيتم استخدامه لتقييم فعالية عالقة التحوط. تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند ب

ع أن تكون أدوات التحوط فعالة للغاية في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود  وكذلك على أساس مستمر، حول ما إذا كان من المتوق 
بالمائة. تقوم المجموعة    125-80المحّوطة ذات الصلة خالل الفترة التي تم تخصيص التحوط لها، وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط ضمن نطاق  

فقات النقدية لمعاملة متوقعة، فيما إذا كان هناك احتمال كبير في حدوث المعاملة المتوقعة وتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي  بإجراء تقييم لتحوط التد 
   يمكن أن تؤثر في النهاية على بيان الدخل الموحد.
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 المشتقات )تتمة( )ي(
 

   محاسبة التحوط
 

باألنواع الثالثة من آليات محاسبة التحوط الواردة بالمعيار المحاسبي    9تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
تحديد توسيع أنواع األدوات  . ومع ذلك، فقد تم إدخال قدر أكبر من المرونة على أنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجه ال39الدولي رقم  

ديل اختبار الفعالية  التي يتم تأهيلها كأدوات تحوط وأنواع مكونات المخاطر الخاصة بالبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم تع
اختارت المجموعة أيضاً االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة  واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". ولم يعد تقييم فعالية التحوط بأثر رجعي مطلوباً.  

   . 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39التحوط الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

صادية بين البند المحّوط وأداة التحوط. بالنسبة  يتم تحديد فعالية التحوط في بداية عالقة التحوط، ومن تقييمات دورية للفعالية المرتقبة لضمان وجود عالقة اقت 
، لذلك تقوم  لتحوطات مبادالت أسعار الفائدة، تدخل المجموعة في عالقات تحوط حيث تتطابق الشروط الهامة ألداة التحوط تماماً مع شروط البند المحوط 

وط البند المغطى بحيث لم تعد الشروط الهامة تتطابق تماماً مع الشروط  المجموعة بإجراء تقييم نوعي للفعالية. وإذا أثرت التغييرات في الظروف على شر
تنشأ حالة من عدم    الهامة ألداة التحوط، تستخدم المجموعة طريقة المشتقات االفتراضية لتقييم الفعالية. في عمليات التحوط من مبادالت أسعار الفائدة، قد

   ، أو إذا كانت هناك تغييرات في مخاطر االئتمان للبنك أو األداة المشتقة للطرف المقابل.الفعالية إذا تغير سعر الفائدة عن التقدير األصلي
 

وتواريخ السداد    تُبِرم المجموعة عقود مبادالت أسعار الفائدة ذات الشروط الهامة المماثلة للبند المتحوط له، مثل السعر المرجعي وتواريخ إعادة الضبط
مقابل قروضها، وبالتالي يتم تحديد البند المتحوط له كنسبة من التعّرضات للمخاطر    ٪100ية. ال تتحوط المجموعة بنسبة  وآجال االستحقاق والقيمة اإلسم

  سبة عدم فعالية التحوطالقائمة حتى القيمة اإلسمية لعمليات المبادلة. وبما أن جميع الشروط الهامة متطابقة خالل السنة، كانت هنالك عالقة اقتصادية. كانت ن
 .2021و 2022فيما يتعلّق بمبادالت أسعار الفائدة ضئيلة للسنتين 

 

   تحّوطات القيمة العادلة
 

ى الربح أو  عندما يتم تخصيص المشتقات كأداة تحوط في تحوط التغير في القيمة العادلة ألصل أو التزام معترف به أو ارتباط للشركة يمكن أن يؤثر عل
إلى    بالتغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة على الفور في بيان الدخل الموحد مع التغيرات في القيمة العادلة للبند المحّوط والعائدالخسارة، يتم االعتراف  

وط للقيمة العادلة،  حالمخاطر المحّوطة. إذا انتهت صالحية مشتقات التحّوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها، أو لم يعد التحوط يفي بمعايير محاسبة الت
تخدام طريقة سعر  أو تم إلغاء تخصيص التحوط، يتم إيقاف محاسبة التحوط مستقبالً. يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة على بند محّوط، والذي يتم فيه اس 

   المتبقي.الفائدة الفعلي، في بيان الدخل الموحد كجزء من سعر الفائدة الفعلي المعاد حسابه للبند على مدى عمره 
 

   تحوطات التدفقات النقدية
 

الشامل الدخل  بيان  في  النقدية  للتدفقات  والمؤهلة كتحوطات  المخصصة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  للتغيرات  الفعال  بالجزء  ويتم    يتم االعتراف  الموحد 
تعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الدخل الموحد، ويتم إدراجه  تجميعها تحت بند احتياطي تحوط التدفقات النقدية. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الم

يان الدخل الموحد في  تحت بند اإليرادات األخرى. يُعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل الموحد والمتراكمة في حقوق الملكية إلى ب 
راف بالموجودات أو المطلوبات غير المالية، ويتم تحويل األرباح والخسائر السابقة المعترف بها في بيان  الفترات التي يؤثر فيها البند المحّوط على االعت

لمالية. تتوقّف  الدخل الشامل الموحد والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق الملكية وإدراجها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات غير ا
تقوم المجموعة بإلغاء عالقة التحوط، أو عند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها، أو فسخ عقدها، أو ممارستها، أو عندما تصبح    محاسبة التحوط عندما

مدرجة تحت  غير مؤهلة لمحاسبة التحوط. يبقى أي ربح أو خسارة معترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد والمتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت 
عاملة متوقعة من قوق الملكية ويتم االعتراف بها عند االعتراف بالمعاملة المتوقعة في نهاية المطاف في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. عندما تخرج مح

 دائرة احتمالية وقوعها، يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية على الفور في بيان الدخل الموحد.
 

   المشتقات األخرى غير التجارية
 

ادلة على الفور عندما ال يتم االحتفاظ بالمشتقات بغرض التداول، ولم يتم تخصيصها في عالقة تحوط مؤهلة، يتم االعتراف بجميع التغييرات في قيمتها الع
   في بيان الدخل الموحد.

 

   مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة 
 

لمشتقات المجموعة على عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة. تبيع المجموعة هذه المشتقات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل  تشتمل أدوات التداول  
مة العادلة  ج تغييرات القيأو تقليل المخاطر الحالية والمستقبلية. يتم تقييم أدوات المشتقات هذه بالقيمة العادلة كما في نهاية تاريخ إعداد التقرير ويتم إدرا

 المقابلة في بيان الدخل الموحد. 
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 الممتلكات والمعدات  )ك(
 

   االعتراف والقياس
 

   يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات التكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القيمة.
 

تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات. وتتضمن تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف  تتضمن التكلفة المصروفات التي  
عت فيها البنود  أخرى تعزى مباشرة إلى وضع الموجودات في حالة تشغيلية لالستخدام المقصود منها، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واعادة المواقع التي وض

   طبيعتها ورسملة تكاليف القروض. إلى
 

تلكات تتم رسملة البرمجيات المشتراة والتي هي جزء ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات. وفي حال تضمن أحد بنود المم
   والمعدات.والمعدات عناصر أساسية لها أعمار إنتاجية مختلفة، عندئذ يجب تسجيلها كبنود منفصلة من الممتلكات 

 

بند من الممتلكات  يتم تحديد أي ربح أو خسارة من استبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية لهذا ال
   والمعدات، ويتم تسجيل ذلك في اإليرادات / المصروفات األخرى في الربح أو الخسارة.

 

   الالحقةالتكاليف  
 

المستقبلية المتضمنة في  يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد عناصر الممتلكات أو المعدات بالقيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية  
الذي تم استبداله، ويتم االعتراف بتكاليف  ذلك العنصر للمجموعة وإمكانية قياس تكلفته بصورة موثوق بها. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجز ء 

 الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها. 
 

   استهالك
 

   المبلغ القابل لالستهالك هو تكلفة الممتلكات والمعدات أو مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصا قيمته الحالية.
 

الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات والمعدات نظرا ألن  يتم االعتراف باالستهالك في الربح أو  
لمتبقية المقدرة.  ذلك يعكس بشكل وثيق النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل، على أساس تكلفة األصل ناقصا قيمته ا

   مالية قيد التنفيذ. احتساب استهالك لألراضي واألعمال الرأس وال يتم 
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة: 
 

 سنة 30 - 20 مبانٍ 
 سنوات  10- 3 تحسينات وأثاث ومعدات 

 سنوات  8 - 5 مركبات
 

   والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بشكل مستقبلي متى كان ذلك مناسباً.تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  )ل(
 

هناك أي مؤشر يتم مراجعة القيم الدفترية لموجودات المجموعة غير المالية، بخالف موجودات الضريبة المؤجلة، في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كان  
   على االنخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده للموجودات.

 

  صافية من االستهالك   يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها، 
   أو اإلطفاء، إن لم يتم االعتراف بأي خسائر من انخفاض القيمة.

 

 المخصصات  )م(
 

وعندما    يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانوني أو استداللي على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة والذي يمكن تقديره بشكل موثوق، 
جة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام. تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات نقدية خار

   ال. بمعّدل ما قبل خصم الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بااللتزام، حسبما يقتضي الح
 

 العقود المثقلة بااللتزامات  )ن(
 

تي ال مفّر منها تم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقعة التي ستحصل عليها المجموعة من العقد أقل من التكلفة الي
وقعة لالستمرار في العقد، أيهما أقل.  للوفاء بالتزاماتها بموجب العقد. ويتم قياس المخصص بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو صافي التكلفة المت 

 قبل تكوين المخصص، تعترف المجموعة بأي خسارة انخفاض في قيمة الموجودات المرتبطة بهذا العقد. 
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 الضمانات المالية  )س( 
 

تسدد مدفوعات معينة لتعويض المستفيد منها عن خسارة تكبدها بسبب عدم وفاء  عقود الضمانات المالية هي تلك العقود التي تتطلب من جهة إصدارها أن  
ى نيابة عن العمالء  مدين في سداد الدفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين. ويتم تقديم تلك الضمانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية وجهات أخر

   ا من التسهيالت البنكية األخرى.وسواه تسهيالت جاري مدينوذلك لضمان القروض و 
 

األولي، يتم قياس  العتراف  يتم االعتراف مبدئياً بالضمانات المالية في البيانات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ تقديم الضمان، وهي العالوة المستلمة. بعد ا
لالعتراف بإيرادات الرسوم المكتسبة في بيان  اإلطفاء المحسوب وذلك  مطلوبات المجموعة بموجب تلك الضمانات على أساس مبلغ القياس األولي، ناقصاً  
 .الضمانات المالية في تاريخ التقرير المالي، أيهما أعلىالدخل خالل الفترة، وأفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ناتج عن 

 

   منافع الموظفين )ع( 
 

 خطة المنافع المحددة 
المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة وفقاً لسياسات التوظيف الخاصة بالمجموعة. يتم احتساب المخصص على أساس الراتب النهائي  تقوم  

  للفرد وفترة الخدمة في تاريخ التقرير. يتم تضمين هذا المخصص تحت بند مخصصات أخرى ضمن المطلوبات األخرى.
 

 خطة االشتراكات المحددة 
  علق بالموظفين القطريين وغيرهم من موظفي دول مجلس التعاون الخليجي، تقدم المجموعة مساهمة في صندوق التقاعد القطري محتسبة على أساسفيما يت

   . تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات.2002لسنة  24نسبة مئوية من رواتب الموظفين، وفقاً لقانون التقاعد والمعاشات رقم 
 

، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم للقيمة الحالية اللتزاماتها في تاريخ التقرير، باستخدام طريقة  19باإلضافة إلى ذلك، وفقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم  
عة. يتم خصم االلتزام المتوقع في  وحدة االئتمان المتوقعة، المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين مستحقة الدفع بموجب قوانين قطر وسياسات المجمو

الترقية. وال تختلف  تاريخ انتهاء الخدمة إلى صافي القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب بناًء على افتراض اإلدارة لمتوسط الزيادة السنوية / تكاليف 
ً  2022ديسمبر  31القيمة الحالية لاللتزام كما في   لقانون العمل القطري. بشكل جوهري عن المخصص المحتسب وفقا

 

 منافع الموظفين قصيرة األجل  )ف(
 

االعتراف   يتم قياس االلتزامات عن منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم إدراجها بالمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. ويتم
قانوني أو استداللي بسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمة السابقة المقدمة من قبل الموظف    بااللتزام عن المبلغ المتوقع سداده إذا كان لدى المجموعة التزام حالي 

   وأن يكون باإلمكان تقدير هذا االلتزام بشكل يعتمد عليه.
 

 رأس المال واالحتياطيات  )ص(
 

 تكاليف إصدار األسهم  ( 1)
   الملكية وذلك من القياس األولي ألدوات حقوق الملكية.يتم خصم التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بإصدار أداة حقوق 

 

 توزيعات األرباح على األسهم العادية وأوراق رأس المال من الفئة األولى  ( 2)
باح للسنة  ت األريتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يعتمدها مساهمي المجموعة. ولقد ورد بيان توزيعا

   التي تم اإلعالن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد في إيضاح األحداث الالحقة.
 

  مركزي.يتم االعتراف بالقسائم على أوراق رأس المال من الفئة األولى في حقوق الملكية في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مصرف قطر ال
 

 باإليرادات االعتراف  )ق(
 

جب أن تتحقق  يتم االعتراف باإليرادات إلى القدر الذي يحتمل معه أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بشكل موثوق. وي
 معايير االعتراف التالية قبل االعتراف باإليرادات: 

 

   إيرادات ومصروفات الفوائد
 

المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم تسجيل إيرادات الفوائد أو المصروفات باستخدام سعر الفائدة الفعلي، وهو السعر الذي يخصم  بالنسبة لجميع األدوات  
القيمة    إلى صافي  بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة أو المقبوضات خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة قصيرة، حسبما يقتضي الحال، 

   الدفترية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية.
 

ئدة الفعلي على  بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت ذات قيمة ائتمانية بعد االعتراف األولي، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق سعر الفا 
المتوقعة(. إذا لم يعد األصل منخفض القيمة االئتمانية، فإن احتساب إيرادات الفوائد يعود إلى األساس  التكلفة المطفأة )أي صافي مخصص خسائر االئتمان 

   اإلجمالي.
 

دام  وبالتكلفة المطفأة باستخيتم احتساب إيرادات الفوائد على االستثمار في األوراق المالية )أوراق الدين( المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
   طريقة معدل الفائدة الفعلي ويتم إدراجها أيضاً في إيرادات الفوائد.
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 االعتراف باإليرادات )تتمة(  )ق(
 

   أقساط التأمين
 

تسجيل الجزء من األقساط المستلمة فيما يتعلق  يتم االعتراف بأقساط عقود التأمين كإيرادات )أقساط محققة( بشكل متناسب على مدى فترة التغطية. يتم  
 يوم. 1/365بالعقود السارية والمرتبطة بالمخاطر غير المنتهية في نهاية تاريخ التقرير كمطلوبات أقساط غير محققة على أساس  

 

   إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت
 

   جزءاً متمماً لسعر الفائدة الفعلي على األصل أو االلتزام المالي عند قياس سعر الفائدة الفعلي. يتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت التي تعتبر  
 

ورسوم اإليداع ورسوم التمويل المشترك على  يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى، بما في ذلك رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات 
القرض عن سحب القرض، فإن رسوم ارتباط القرض ذات العالقة  لصلة بها. عندما ال يكون من المحتمل أن يسفر ارتباط  مدار فترة أداء الخدمات ذات ا 

الثابت. وفي حالة وجود هذه الخدمات، تعتبر السيطرة قابلة للتحويل بمرور الوقت حيث  يتم االعتراف بها على مدار فترة االرتباط على أساس طريقة القسط  
الخدمة. ترتبط مصروفات الرسوم والعموالت األخرى بشكل رئيسي برسوم المعاملة ورسوم الخدمات المدرجة  يل من هذه الخدمات خالل فترة يستفيد العم

   ضمن المصروفات عند استالم الخدمات.
 

   إيراد من استثمارات في أوراق مالية
 

لية في الربح أو الخسارة باعتبارها الفرق بين القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة الدفترية  يتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع االستثمارات في األوراق الما
   لالستثمارات في األوراق المالية.

 

بالقيمة العادلة    مصنفةلم يتم االعتراف بأي أرباح/ خسائر متراكمة تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باالستثمار في أوراق حقوق الملكية ال
   من خالل الدخل الشامل اآلخر في بيان الدخل الموحد عند الغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.

 

   يتم االعتراف باإليرادات من االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة سعر الفائدة الفعلي.
 

   األرباحإيرادات توزيعات 
 

 يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق باستالم تلك األرباح. 
 

 مصروفات الضرائب  )ر(
 

اء ما يتعلق  تتكون مصروفات الضرائب من الضرائب الحالية والمؤجلة. ويتم االعتراف بالضرائب الحالية والضرائب المؤجلة في الربح أو الخسارة باستثن
   بها مباشرة في حقوق الملكية أو في الدخل الشامل اآلخر.ببنود معترف 

 

ستخدام معدالت  إن الضريبة الحالية هي الضريبة التي من المتوقع أن تكون مستحقة الدفع أو القبض على اإليرادات أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة با 
 ي تعديالت على الضريبة مستحقة الدفع عن السنوات السابقة. الضريبة التي تُفَرض أو المفروضة بشكل أساسي في تاريخ التقرير وأ

  
ائب المؤجلة بناًء  يتم احتساب الضرائب بناًء على القوانين أو اللوائح الضريبية المعمول بها في البلدان التي تعمل فيها المجموعة. يتم تكوين مخصص للضر

حالياً ضريبة شركات مطبقة على البنك في دولة قطر. ومع ذلك، تُطبق ضريبة الشركات على الفروع  على تقييم االلتزام الضريبي المتوقع. وال توجد  
   األجنبية العاملة خارج دولة قطر وعلى إحدى الشركات التابعة المسّجلة لدى مركز قطر للمال.

 

جودات والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير المالية والقيم المستخدمة  يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة باالستعانة بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للمو
 ألغراض الضريبة. وال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة عندما تكون: 

 

أو  ح الفروق المؤقتة في االعتراف األولي بالموجودات أو المطلوبات في معاملة ال تمثل اندماجاً في األعمال وال تؤثر على المحاسبة أو الرب •
 ؛الخسارة الخاضعَين للضريبة

 ؛ والفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة إلى الحد الذي يُرّجح فيه أاّل يتم عكسها في المستقبل المنظور •
 الفروق المؤقتة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة.  •

 

المتوقّع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها، بناًء على القوانين التي تُشّرعُ أو المشّرعة بشكل  يتم قياس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة التي من 
 أساسي بحلول تاريخ إعداد التقرير. 
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 مصروفات الضرائب )تتمة(  )ر(
 

هناك حق واجب النفاذ قانوناً في مقاصة مطلوبات الضريبة الحالية مقابل موجودات الضريبة  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كان  
ها تنوي  الحالية، وكانت تتعلق بالضرائب التي تفرضها نفس السلطة الضريبية على نفس الكيان الخاضع للضريبة، أو على كيانات ضريبية مختلفة، لكن

   لى أساس الصافي أو سيتم تحقيق موجوداتها ومطلوباتها الضريبية في آٍن واحد.تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية ع
 

ح أن  يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة لخسائر الضرائب غير المستخدمة والتخفيضات الضريبية والفروق المؤقتة القابلة للخصم إذا كان من ا لمرجَّ
مكن استخدامها. وتتم مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة في كل تاريخ تقرير وتخفيضها إلى الحّد الذي  يتوفَّر في المستقبل أرباح خاضعة للضريبة بحيث ي

   ليس من المحتمل فيه تحقيق منفعة من الضريبة ذات الصلة.
 

 ربحية السهم  )ش( 
 

الخسارة العائدة  ة السهم األساسية بقسمة الربح أو  تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة بالنسبة ألسهمها العادية. تحتسب ربحي 
ئمة خالل السنة. يتم  لمساهمي المجموعة، والمعّدلة للقسائم المصنّفة في أوراق رأس المال من الفئة األولى، على العدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القا

المساهمين العاديين والعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة وفقا ألثر جميع األسهم  بتسوية الربح أو الخسارة العائد إلى  تحديد ربحية السهم المخفضة  
   المخفضة المحتملة.العادية 

 

 تقارير القطاعات  )ت(
 

بما في   ويتكبد عليها مصروفات،  إيرادات  منها  يحقق  قد  تجارية  أنشطة  في  الذي يشارك  المجموعة  أحد مكونات  هو  التشغيل  اإليرادات  إن قطاع  ذلك 
رئيسي ألنشطة  والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من صانع القرار ال

   فصلة.التشغيل وذلك التخاذ القرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، والذي تتوفر عنه معلومات مالية من
 

 الضمانات المستردة  )ث(
 

ة بعد خصم  يتم إدراج الضمانات المستردة مقابل تسوية ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند "الموجودات األخرى" بقيمتها المكتسب
 مخصص االنخفاض في القيمة. وال يجوز استخدام الضمانات المستردة في عمليات البنك. 

 

ات مصرف قطر المركزي، يجب على المجموعة استبعاد أي أرض وممتلكات تم االستحواذ عليها مقابل سداد ديون خالل فترة ال تتجاوز ثالث  وفقاً لتعليم
 سنوات من تاريخ االستحواذ على الرغم من إمكانية تمديد هذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

 

 إدارة الصناديق  )خ(
 

المجموعة حاصلة على ترخيص مصرف قطر المركزي كمؤسس لصندوق متداول في البورصة وهو مدرج في بورصة قطر. لم يتم تضمين البيانات  إن  
 .37ح  ينة في اإليضاالمالية لهذا الكيان في هذه البيانات المالية الموحدة إال عندما تسيطر المجموعة عليه. وإن المعلومات حول إدارة صناديق المجموعة مب

 

 المخصصات لألدوات المؤهلة كرأس مال إضافي  )ذ(
 

   يتم التعامل مع المخصصات لألدوات المؤهلة كرأس مال إضافي باعتبارها توزيعات أرباح.
 

   عقود اإليجار )ض(
 

قد ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل معيّن  عند بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضّمن ذلك بناًء على ما إذا كان الع
   سبية. لفترة زمنية بمقابل مالي. قررت المجموعة فصل العناصر اإليجارية وغير اإليجارية في العقود األساسية بناًء على أسعارها المستقلة الن

 

اإليجار. يتم قياس موجودات حق االنتفاع مبدئياً بالتكلفة، والتي تشتمل  تعترف المجموعة بموجودات حق االنتفاع والتزام عقد اإليجار في تاريخ بدء عقد  
تخدام طريقة القسط  على المبلغ األولي اللتزام اإليجار المعّدل ألي مصروفات إيجار مدفوعة مسبقاً ومستحقة. يتم الحقاً استهالك موجودات حق االنتفاع باس 

ة، أيهما أقصر، ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول أن المجموعة ستحصل على الملكية بنهاية مدة عقد  الثابت على مدى فترة اإليجار وأعمارها اإلنتاجي
تمديد في اإليجار. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االنتفاع بشكل دوري عن طريق خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لل

   د.شروط عقد اإليجار أو إلغاء العقو
 

ر أو، إذا تعذر تحديد هذا  يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتم خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجا
واق الرئيسية للمجموعة والمعّدلة وفقاً  السعر بسهولة، فإن معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة، والذي يستند إلى متوسط المعدل المرجح المطبّق في األس 

قة سعر الفائدة  لطبيعة األصل ومدة اإليجار والضمان وأي افتراضات أخرى ذات صلة. يتم الحقاً قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طري
  صروفات الفوائد" في بيان الدخل الموحد.الفعلي. ويتم تضمين تكلفة التمويل المتكبدة المتعلقة بمطلوبات عقود اإليجار في "م

 

ي المالي الموحد.  بيان المركز  "مطلوبات أخرى" في  "ممتلكات ومعدات" ومطلوبات اإليجار في  تم  تعرض المجموعة موجودات حق االنتفاع تحت بند 
 ً  .12 للمعيار المحاسبي الدولي رقم االعتراف بأثر الضريبة المؤجلة، إن وجد، وفقاً للوائح الضريبية ذات الصلة ويتم احتسابه وفقا
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 إدارة المخاطر المالية  4
 

 مقدمة ونظرة عامة  )أ(
 

المخاطر    إن المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة ولكنّها تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر والضوابط األخرى.
مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية ومخاطر التأمين ومخاطر السوق، والتي تشمل مخاطر  الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة هي  

ويتم مراقبتها من  التداول وعدم التداول. كما ال تتضمن عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والصناعة،  
  االستراتيجي للمجموعة.خالل عملية التخطيط 

 

تدقيق الداخلي  إن مجلس اإلدارة هو المسؤول النهائي عن تحديد ومراقبة المخاطر، ومع ذلك، هناك هيئات مستقلة منفصلة مثل قسم إدارة المخاطر ولجنة ال
   ولجنة االئتمان ولجنة الموجودات والمطلوبات وكلها مسؤولة عن إدارة ومراقبة تلك المخاطر.

 

لمجموعة  مراقبة المخاطر والسيطرة عليها بشكل أساسي على أساس الحدود التي وضعتها المجموعة. تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل وبيئة السوق لتتم  
   باإلضافة إلى مستوى المخاطر التي ترغب المجموعة في قبوله.

 

دوات األخرى إلدارة التعرضات الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة والعمالت  كجزء من إدارة المخاطر الشاملة، تستخدم المجموعة أيضاً المشتقات واأل
ها من قبل المستوى  األجنبية والتعرضات الناشئة عن المعامالت المتوقعة. يتم تقييم بيان المخاطر قبل الدخول في معامالت التحوط، والتي يتم الموافقة علي

   المناسب من السلطة داخل المجموعة.
 

تغيرات المختلفة  بق المجموعة منهجية داخلية لتقدير مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بها والحد األقصى للخسائر المتوقعة بناًء على عدد من االفتراضات لل تطّ 
 في ظروف السوق. لدى المجموعة مجموعة من حدود المخاطر التي يمكن قبولها، والتي تتم مراقبتها على أساس يومي.

  
   تغيير على تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تقوم بها الشركة بإدارة وقياس المخاطر. لم يطرأ أي

 

مخاطر التأمين  إن المخاطر الناشئة عن األدوات المالية التي تتعّرض لها المجموعة هي المخاطر المالية، والتي تشمل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة و
 لتشغيلية. ومخاطر السوق والمخاطر ا

 

 مخاطر االئتمان  )ب(
 

المتفق عليها. إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض المجموعة لخسارة بسبب عدم وفاء عمالئها أو األطراف المقابلة بالتزاماتهم التعاقدية وفقاً للشروط  
بعناية تعرضها لمخاطر االئتمان. إن مخاطر االئتمان عائدةٌ  تشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من تعرض المجموعة للمخاطر. لذلك، فإن المجموعة تدير  

ض الموجودات  إلى األدوات المالية مثل الرصيد لدى البنوك المركزية والمستحق من البنوك والقروض والسلف للعمالء وأوراق الدين والسندات األخرى وبع
   زانية العمومية.األخرى ومبالغ معادلة لالئتمان متعلقة باألدوات المالية خارج المي

 

)ب(   4من البيانات المالية الموحدة عن توزيع القروض والسلف المقدمة للعمالء حسب القطاعات االقتصادية، كما يُفِصح اإليضاح    10يُفِصح اإليضاح  
   ( من البيانات المالية الموحدة عن التوزيع الجغرافي لتعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان.3)

 

 مخاطر االئتمان قياس  ( 1)
 

المخاطر ومجلس اإلدارة. يوافق فريق إدارة المخاطر مركزيًا على جميع إدارة  التسهيالت    تتم مراجعة جميع سياسات االئتمان والموافقة عليها من قبل 
رة والمتوسطة في المجموعة. يتم تنفيذ  والحدود االئتمانية الهامة لجميع الشركات والخزانة وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية وعمالء الشركات الصغي 

   هذه الموافقات وفقًا لمجموعة من حدود سلطة االئتمان المفوضة ووفقًا لسياسة االئتمان المعتمدة للمجموعة.
 

   عالوة على ذلك، يتم إدارة جميع التسهيالت االئتمانية بشكل مستقل ومراقبتها من قبل إدارة مراقبة االئتمان.
 

وعة على الحد من المخاطر من خالل تنويع موجوداتها حسب القطاعات الجغرافية والصناعية. يتم التحكم في التعرض لمخاطر االئتمان  كما تعمل المجم
ف  صادرة عن مصرمن خالل حدود الطرف المقابل التي يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة إدارة المخاطر سنويًا. كما تتبع المجموعة اإلرشادات ال

 قطر المركزي فيما يتعلق بمنح القروض والتي تحد من التعرض لألطراف المقابلة. 
 

   ت ومؤشرات التقييم.يعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. ويتم تنفيذ التوجيهات فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانا 
 

مقبولة من الضمانات من أجل التخفيف من مخاطر االئتمان. يعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة على تقييم مخاطر  كلما أمكن، يتم ضمان القروض بأشكال  
لتي يتم الحصول عليها  االئتمان للطرف المقابل. ويتم تنفيذ التوجيهات فيما يتعلق بقبول أنواع الضمانات ومؤشرات التقييم. وإن األنواع الرئيسية للضمانات ا

ي مقابل  د والرهون وحقوق الملكية المحلية والدولية والضمانات المالية واألوراق المالية الملموسة األخرى. يتم االحتفاظ بالضمانات بشكل رئيسهي النق
   القروض التجارية واالستهالكية وتتم إدارتها مقابل التعرضات ذات الصلة بصافي القيم التي من الممكن تحقيقها.

 

تقييم األوراق    المجموعة عملية إدارة ائتمان تضمن االمتثال لشروط الموافقة والتوثيق والمراجعة المستمرة لضمان جودة االئتمان والضمانات. بينما يتملدى  
طريق الرهن القانوني على    المالية مثل الحقوق الملكية المدرجة بشكل منتظم، فإن سياسة االئتمان تفرض تقييم األوراق المالية التي تم الحصول عليها عن

 سنوات أو أكثر إذا كان الموقف يستدعي ذلك.   3العقارات مرة واحدة على األقل كل 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(
 

المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية األخرى، بعد خصم  تحليل الحد األقصى من التعّرض لمخاطر االئتمان قبل األخذ بعين االعتبار الضمانات  ( 2)
 االنخفاض في القيمة 

 

ض لها المجموعة بالقيمة   الدفترية دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى  يمثل الجدول أدناه مخاطر االئتمان التي تتعرَّ
يان المركز المالي، فان التعرض للمخاطر المبين أدناه يقوم على أساس صافي القيم الدفترية كما ورد في بيان  المدرجة في ب  محتجزة. وبالنسبة للموجودات

 المركز المالي الموحد. 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

المركز  فيما يلي توضيح للتعرض لمخاطر االئتمان المتعلق بالموجودات المسجلة في بيان 
 المالي: 

   

 5,364,029  3,068,314 مركزية مصارف أرصدة لدى 
 5,364,929  8,650,888 مستحقة من البنوك ارصدة 

 62,667,285  58,078,974 قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 24,219,004  24,098,726 الدين  -في أوراق مالية  اتاستثمار

 1,117,994  1,386,291 موجودات أخرى 

 98,733,241  95,283,193 ديسمبر  31اإلجمالي كما في 

    

    فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان األخرى )مجمل االنخفاض في القيمة(: 

 11,166,636  10,301,936 ضمانات 
 2,940,328  2,233,659 خطابات اعتماد 

 829,152  1,248,909 تسهيالت قروض غير مستغلة 

 14,936,116  13,784,504 ديسمبر  31اإلجمالي كما في 

 109,067,697  113,669,357 

 

 تحليل تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان  ( 3)
 

   القطاعات الجغرافية
 

ضمانات محتفظ بها أو أي دعم ائتماني، وفقًا  يقّسم الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بناًء على القيم الدفترية دون األخذ بعين االعتبار أي  
 لتصنيف للقطاعات الجغرافية. ولقد خّصصت المجموعة تعّرضات للمناطق بناًء على بلد اإلقامة لألطراف المقابلة. 

 

 

  قطر  

دول مجلس  
  التعاون الخليجي

  األخرى

 دول 
 الشرق األوسط 

  األخرى

 باقي  
  دول العالم 

 اإلجمالي 
 2022في 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
          

 3,068,314  20,038  -  388,770  2,659,506 مركزية  مصارفأرصدة لدى 
 8,650,888  2,981,225  1,112,395  1,367,581  3,189,687 من البنوك  ارصدة مستحقة

 58,078,974  2,490,881  217,129  4,606,413  50,764,551 قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 24,098,726  756,183  -  2,308,901  21,033,642 الدين  -في أوراق مالية  اتاستثمار

 1,386,291  29,154  -  8,075  1,349,062 موجودات أخرى 

 78,996,448  8,679,740  1,329,524  6,277,481  95,283,193 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(
 

 تحليل تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان )تتمة(  ( 3)
 

  قطر 

 دول 
مجلس التعاون  
  الخليجي األخرى 

 دول
 الشرق األوسط 

  األخرى 

 باقي  
  دول العالم 

 اإلجمالي 
 2021في 

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

 5,364,029  47,317  -  250,549  5,066,163 المركزيةمصارف أرصدة لدى 
 5,364,929  1,651,709  1,015,730  1,025,333  1,672,157 مستحقة من البنوك أرصدة 

 62,667,285  3,193,043  263,794  4,847,875  54,362,573 قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 24,219,004  768,160  156,780  2,087,100  21,206,964 الدين  -في أوراق مالية  اتاستثمار

 1,117,994  49,974  -  6,198  1,061,822 موجودات أخرى 

 83,369,679  8,217,055  1,436,304  5,710,203  98,733,241 

 

  قطر  

 دول  
مجلس التعاون  
  الخليجي األخرى

 دول 
 الشرق األوسط 

  األخرى

 باقي  
  دول العالم 

 اإلجمالي 
 2022في 

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

 10,301,936  2,708,686  349,450  1,886,580  5,357,220 ضمانات 
 2,233,659  445,159  400,357  226,303  1,161,840 اعتماد خطابات 

 1,248,909  26,374  -  35,804  1,186,731 تسهيالت قروض غير مستغلة 

 7,705,791  2,148,687  749,807  3,180,219  13,784,504 

 

  قطر 

 دول 
مجلس التعاون  
  الخليجي األخرى 

 دول
 الشرق األوسط 

  األخرى 

 باقي  
  العالم دول 

 اإلجمالي 
 2021في 

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

 11,166,636  3,179,496  326,043  1,817,612  5,843,485 ضمانات 
 2,940,328  430,487  281,584  79,723  2,148,534 خطابات اعتماد 

 829,152  37,773  -  83,677  707,702 مستغلة تسهيالت قروض غير 

 8,699,721  1,981,012  607,627  3,647,756  14,936,116 

 

   قطاعات األعمال

ائتمانية  تحسينات    يقّسم الجدول التالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بناًء على القيم الدفترية قبل األخذ بعين االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو أي

 أخرى، وفقاً لتصنيف قطاعات األعمال لألطراف المقابلة للمجموعة. 

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

    ممولة وغير ممولة 

 36,236,092  28,944,741 عالقة هيئات حكومية وأخرى ذات 
 1,070,343  272,492 الصناعة 

 10,000,920  11,748,678 تجارة 
 18,415,687  20,541,550 خدمات 

 5,692,531  5,542,886 مقاوالت 
 18,110,044  19,167,555 استثمار عقاري 

 7,648,155  6,842,274 شخصية 
 1,559,469  2,223,017 أخرى

 11,166,636  10,301,936 ضمانات 
 2,940,328  2,233,659 خطابات اعتماد 

 829,152  1,248,909 مستغلة تسهيالت قروض غير 

 109,067,697  113,669,357 

 

 



 بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

28 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(

 

 جودة االئتمان  ( 4)
داخلية لتقييم المخاطر مرتبطةً  تدير المجموعة جودة االئتمان للموجودات المالية باستخدام تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية والخارجية. تتبع المجموعة آلية  

ا  االئتمان  مخاطر  تصنيف  منهجيات  تحسين  إلى  باستمرار  المجموعة  تسعى  الدولية.  التصنيف  وكاالت  قبل  من  المنشورة  االئتمانية  لداخلية  بالتصنيفات 

ديها. تتم مراجعة جميع عالقات اإلقراض مرة واحدة  وسياسات وممارسات إدارة مخاطر االئتمان لتعكس مخاطر االئتمان الحقيقية للمحفظة وثقافة االئتمان ل

   على األقل في السنة وبصورة أكثر تكراراً في حالة الموجودات غير منتظمة السداد.

 

 التصنيفات الداخلية 
 

 تصنيف ائتماني خارجي *  تصنيف ائتماني داخلي  2022ديسمبر  31التصنيف االئتماني الداخلي للبنك كما في 

 BAA3إلى   AAAمن  4إلى  1 االستثمار درجة 

 CA3إلى   BA1من  8إلى  5 درجة استثمار فرعي

 D 10إلى  9 منخفض القيمة االئتمانية )دون المستوى، مشكوك فيه، وخسارة( 

 * أو ما يعادله من التصنيف الداخلي وفقاً لتصنيف موديز 

 

 الموجودات المالية واالرتباطات والضمانات المالية. يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة ائتمان 

 

 2022 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

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

مركزية   مصارف النقد واألرصدة لدى 
  رصدة)باستثناء النقد في الصندوق( واال

        المستحقة من البنوك 

 Baa3 7,900,126  494,542  -  8,394,668إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 665,573  2,659,510  -  3,325,083إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 20,061  20,061  -  - دون المستوى 
 -  -  -  - تحصيلها مشكوك في 

 -  -  -  - الخسارة 
 ( 20,610)  ( 8,563)  )9,432(  )2,615( مخصص الخسارة 

 11,719,202  11,498  3,144,620  8,563,084 القيمة الدفترية 

 

 

 2021 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 لاير قطري ألف    ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية  

)باستثناء النقد في الصندوق( واالرصدة 
        المستحقة من البنوك 

 Baa3 7,949,488  304,267  -  8,253,755إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 1,157,266  1,322,807  -  2,480,073إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 -  -  -  - دون المستوى 
 -  -  -  - مشكوك في تحصيلها 

 -  -  -  - الخسارة 
 ( 4,870)  -  ( 426)  ( 4,444) مخصص الخسارة 

 10,728,958  -  1,626,648  9,102,310 القيمة الدفترية 
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 2022 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 Baa3 16,635,775  1,023,294  -  17,659,069إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 21,917,358  17,990,030  -  39,907,388إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 998,014  998,014  -  - دون المستوى 
 22,467  22,467  -  - مشكوك في تحصيلها 

 2,936,780  2,936,780  -  - الخسارة 
 ( 3,444,744)  ( 2,395,185)  ( 963,775)  ( 85,784) مخصص الخسارة 

 58,078,974  1,562,076  18,049,549  38,467,349 القيمة الدفترية 

 

 

 2021 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 Baa3 22,798,699  1,586,387  -  24,385,086إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 20,134,188  17,286,429  -  37,420,617إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 1,152,546  1,152,546  -  - دون المستوى 
 656,493  656,493  -  - مشكوك في تحصيلها 

 2,017,555  2,017,555  -  - الخسارة 
 ( 2,965,012)  ( 1,966,006)  ( 852,297)  ( 146,709) مخصص الخسارة 

 62,667,285  1,860,588  18,020,519  42,786,178 القيمة الدفترية 

 

 

 2022 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        الدين  -في أوراق مالية  ات استثمار

 Baa3 23,320,881  65,696  -  23,386,577إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 558,832  137,463  -  696,295إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 -  -  -  - دون المستوى 
 -  -  -  - مشكوك في تحصيلها 

 23,769  23,769  -  - الخسارة 
 )7,915(  ( 6,474)  -  )1,441( مخصص الخسارة 

 24,098,726  17,295  203,159  23,878,272 القيمة الدفترية 

 

 

 2021 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        الدين  -في أوراق مالية  اتاستثمار

 Baa3 22,999,679  -  -  22,999,679إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 1,025,129  181,550  -  1,206,679إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 -  -  -  - دون المستوى 
 -  -  -  - مشكوك في تحصيلها 

 20,760  20,760  -  - الخسارة 
 ( 8,114)  ( 6,474)  -  ( 1,640) مخصص الخسارة 

 24,219,004  14,286  181,550  24,023,168 القيمة الدفترية 
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 المالية )تتمة( إدارة المخاطر  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(
 

 جودة االئتمان )تتمة( ( 4)
 

 2022 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        ارتباطات القروض والضمانات المالية 

 Baa3 5,942,264  881,877  -  6,824,141إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 3,345,801  2,781,319  -  6,127,120إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 833,243  833,243  -  - دون المستوى 
 -  -  -  - مشكوك في تحصيلها 

 -  -  -  - الخسارة 
 ( 569,366)  ( 552,287)  ( 9,917)  ( 7,162) مخصص الخسارة 

 13,215,138  280,956  3,653,279  9,280,903 الدفترية القيمة 

 

 

 2021 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        ارتباطات القروض والضمانات المالية 

 Baa3 7,218,577  620,044  -  7,838,621إلى  Aaa-درجة االستثمار 
 Ca3 3,493,712  2,757,140  -  6,250,852إلى    Ba1-درجة استثمار فرعية 

 846,643  846,643  -  - دون المستوى 
 -  -  -  - مشكوك في تحصيلها 

 -  -  -  - الخسارة 
 ( 357,572)  ( 343,596)  ( 5,382)  ( 8,594) مخصص الخسارة 

 14,578,544  503,047  3,371,802  10,703,695 القيمة الدفترية 

 

   الضمانات

 

لم يكن هناك خالل  تحصل المجموعة على ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى في سياق النشاط المعتاد وذلك من األطراف المقابلة. وعلى أساس إجمالي،  

   .سياسات الضمانات بالمجموعةالمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، لم تكن هناك تغييرات في السنة تدهور ملحوظ في جودة الضمانات التي تحتفظ بها  

 

بناًء على تقييمات هذه الضمانات    2022ديسمبر    31مليون لاير قطري كما في    67,979تقع ضمانات المجموعة بشكل أساسي في قطر، ولقد بلغ مجموعها  

مليون لاير قطري(. كما تبلغ قيمة الضمانات المحتفظ بها مقابل    69,793:  2021خلية المعتمدة للمجموعة )التي تم إجراؤها بما يتماشى مع السياسة الدا

مليون لاير قطري(. ومع ذلك،    2,429:  2021مليون لاير قطري )  3,102مبلغ    2022ديسمبر    31القروض والسلف منخفضة القيمة االئتمانية كما في  

  36,133لتقييمات لغرض احتساب المخصصات / الخسائر االئتمانية المتوقعة، والتي ينتج عنها قيمة عادلة قدرها تفترض المجموعة تخفيضات على هذه ا

مليون لاير قطري   1,241مليون لاير قطري و  35,776:  2021)  2022ديسمبر    31مليون لاير قطري على التوالي كما في    1,576مليون لاير قطري و

 على التوالي(. 

 

   مستملكةضمانات 

 

  102: 2021) 2022ديسمبر  31مليون لاير قطري كما في  88للمجموعة والمحتفظ بها كضمان لتسوية الديون  مستملكة التبلغ القيمة الدفترية للممتلكات 

مليون    4.1:  2021)  2022ديسمبر    31مليون لاير قطري كما في    4.1  مستملكةالمليون لاير قطري(. بلغ إجمالي اإليرادات الناتجة عن ضمانات التأجير  

   لاير قطري(

 

   سياسة الشطب 

 

دين األوراق المالية وأي مخصصات ذات صلة لخسائر انخفاض القيمة، عندما يقرر ائتمان المجموعة    تقوم المجموعة بشطب القرض أو االستثمار في رصيد

  أن القرض أو الورقة المالية غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

 

صدر بحيث لم يعد المقترض/ المصدر يقوم بسداد  ويتم هذا التحديد بعد النظر في معلومات مثل حدوث تغييرات جوهرية في الوضع المالي للمقترض/ الم

ت الشطب عموماً االلتزام، أو أن العائدات من الضمانات لن تكون كافية لسداد كامل التعرض. بالنسبة للقروض المعيارية ذات الرصيد األصغر، تستند قرارا

 2,244:  2021مليون لاير قطري )  869لسلف خالل السنة ما قيمته  إلى حالة المتأخرات عن السداد لمنتج معين. بلغ المبلغ المشطوب على القروض وا

 مليون لاير قطري(. ويتم االعتراف بالمبالغ المسترّدة الالحقة من عمليات الشطب هذه على أساس نقدي. 
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 المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة المدخالت واالفتراضات واألساليب  ( 5)
 

   زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان
 

المتوقعة، تقوم  مان  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد بالنسبة ألداة مالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وعند تقدير خسارة االئت

ويشمل ذلك المعلومات الكمية والنوعية  قولة والداعمة ذات الصلة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر.  المجموعة باألخذ في الحسبان المعلومات المع

الخارجية، في حال توفرها، وحالة التأخر في سداد الحسابات  على حد سواء، بما في ذلك نظام تصنيف المخاطر االئتمانية الداخلية، وتصنيفات المخاطر  

المجموعة أيضاً أن التعرض قد خضع لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان استناداً خبرة التاريخية ذات الصلة، حيثما أمكن ذلك. قد تقّرر  والحكم االئتماني وال

   .على ذلك وقد ال ينعكس أثرها بشكل كامل في التحليل الكمي لها في الوقت المناسبإلى مؤشرات نوعية ترى المجموعة أنها مؤشرات تدل 

 

 ديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف األولي، يتم مراعاة المعايير التالية: عند تح

 . Caaإلى    Baأو تخفيض درجة واحدة للتصنيفات من  Baa3إلى  Aaaتخفيض درجتين للتصنيفات من  1

 الصعوبات المالية التي يمّر بها المقترض إعادة هيكلة التسهيالت خالل االثني عشر شهراً الماضية بسبب  .2

 يوًما كما في تاريخ التقرير لقروض الشركات واألفراد على التوالي.  30و  60التسهيالت المتأخرة عن السداد  3

 

وأصدرت حكماً مفادهُ عدم  سنوات    5بالنسبة للتعرض للمخاطر من الشركات، فقد أخذت المجموعة بعين االعتبار المعلومات التاريخية على مدى فترة  

يوماً من تاريخ االستحقاق، ويحّدد الدليل    30وجود عالقة بين الزيادة الكبيرة في المخاطر عند تعثر في السداد والموجودات المالية متأخرة السداد ألكثر من  

 االستحقاق.  يوماً من تاريخ 60التاريخي هذا االرتباط عندما تكون المدفوعات متأخرة عن السداد ألكثر من 

 

مالية وما    تواصل المجموعة تقييم المقترضين بحثاً عن مؤشرات أخرى على عدم احتمال السداد، مع األخذ بعين االعتبار السبب األساسي وراء أي صعوبة

   أو على المدى الطويل. 19-إذا كان من المحتمل أن تكون مؤقتة نتيجة لكوفيد

 

ي، أطلقت المجموعة برنامجاً لإلعفاء من السداد لعمالئها المتأثرين من خالل تأجيل األقساط. تعتبر هذه اإلعفاءات  استجابة لبرنامج دعم مصرف قطر المركز

ومع ذلك، فإن تمديد    سيولة قصيرة األجل لمعالجة قضايا التدفقات النقدية للمقترض. قد يشير اإلعفاء المقّدم للعمالء إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.

حيث يتم توفيرها  ءات السداد هذه ال تؤدي تلقائياً إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وترحيل المرحلة ألغراض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة،  إعفا

   الستئناف المدفوعات المنتظمة. 19-لمساعدة المقترضين المتأثرين بتفشي وباء كوفيد

 

ي مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان المتوقعة على المعلومات المستقبلية. قامت المجموعة بإجراء تحليل  يشتمل تقييم كل من الزيادة الجوهرية ف

تغيرات االقتصادية  تاريخي وحددت المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة. تم اختبار هذه الم

   االرتباط ومستوى االرتباط بمحفظة المجموعة الخاصة ومعدالت التعثر في السداد على مستوى السوق.لكل من اتجاه 

 

   درجات مخاطر االئتمان
 

للمخاطر  عرض يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تشير إلى مخاطر التعثر في السداد. تتفاوت هذه العوامل تبعا لطبيعة الت

 ونوع المقترض. تخضع حاالت التعرض للمخاطر للرصد المستمر، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة. 

 

   إنشاء هيكل ألجل الحتمالية التعثر في السداد
 

الحتمالية التعثر في السداد من التعرض وكيفية توقع تغيرها نتيجة مرور تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي يتم جمعها ويضع تقديرات  

ئيسية، عبر مختلف  الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر في السداد والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الر

 اطر. المناطق الجغرافية التي تعرضت فيها المجموعة للمخ

 

   موجودات مالية معاد التفاوض بشأنها

 

بتدهور االئتمان  يجوز تعديل الشروط التعاقدية للقرض لعدد من األسباب، بما في ذلك تغيير ظروف السوق واالحتفاظ بالعمالء وعوامل أخرى ال تتعلق  

أعيد التفاوض بشأنه كقرض جديد  وطه ويتم االعتراف بالقرض الذي  الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم إلغاء االعتراف بالقرض القائم الذي تم تعديل شر

الضمانات، إذا كان ذلك متاحا. قد يشمل ذلك تمديد ترتيبات  بالقيمة العادلة. وحيثما أمكن، تسعى المجموعة إلى إعادة هيكلة القروض بدال من االستحواذ على  

المعاد التفاوض بشأنها للتأكد من استيفاء جميع المعايير وأّن من المرّجح حدوث  رة بمراجعة القروض  السداد وتوثيق اتفاقية شروط القرض الجديد. تقوم اإلدا

   .دفعات مستقبلية
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 )تتمة(المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة  ( 5)
 

   تعريف التعثر في السداد
 

 تعتبر المجموعة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما: 

مثل  ال يكون من المرجح على المقترض سداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون أن يكون للمجموعة حق الرجوع عليه باتخاذ إجراءات   •

  منها(.تحقيق الورقة المالية )إذا تم االحتفاظ بأيٍ 

 يوماً فيما يتعلق بأي التزام ائتماني مادي للمجموعة.  90تأخر المقترض في السداد لفترة أكثر من  •
 . 10أو  9تصنيف المقترض في الفئة  •

 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض في حالة تعثر في السداد، تأخذ المجموعة أيًضا في االعتبار المؤشرات التالية: 

 كمية، مثال وضع التأخر في السداد وعدم السداد اللتزام آخر لنفس الجهة المصدرة إلى المجموعة. مؤشرات  •

 مؤشرات تتم بناًء على البيانات التي يتم تطويرها داخلياً ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.  •

 

الظروف. يتوافق  ن السداد وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في  قد تتغير المدخالت في تقييم ما إذا كانت إحدى األدوات المالية في حالة تأخر ع

   .تعريف التعثر في السداد إلى حد كبير مع تلك التي تطبقها المجموعة لألغراض الرقابية على رأس المال

 

   إدراج المعلومات المستقبلية 
 

الحكم   زيادة مستوى  إلى  المستقبلية  المعلومات  الكلي هذه على خسارة  يؤدي دمج  بالتأثير في عوامل االقتصاد  التغييرات  الشخصي حول كيفية أن تقوم 

من التعرض للمخاطر والتي تعتبر منتظمة السداد. تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات ذات   2والمرحلة  1االئتمان المتوقعة القابلة للتطبيق على المرحلة 

  روف االقتصادية المستقبلية، بشكل دوري. العالقة، بما في ذلك أي توقعات للظ

 

التعثر في السداد    تختلف هذه المتغيرات االقتصادية واألثر المرتبط بها على احتمالية التعثر في السداد والتعرض عند التعثر في السداد والخسارة بافتراض

ناريو االقتصادي األساسي"( بناء على التوقعات االقتصادية العالمية: البيانات  باختالف األدوات المالية. يتم تحديث توقعات هذه المتغيرات االقتصادية )"السي 

أفضل عرض    القُطرية لصندوق النقد الدولي الخاصة بالدول والتوقعات االقتصادية التي تنشرها بشكل دوري وحدة االستخبارات االقتصادية، والتي توفر

القادم الفترة  السلع خالل  الزمنية  تقديري لالقتصاد وأسعار  السالسل  تحليل  بناًء على  الداخلية  التوقعات  في  أيًضا  المجموعة  تنظر  إلى خمس سنوات.  ة 

خالل تحليل    للمتغيرات التي ال تتوفر بشأنها توقعات. يتم الحصول على توقعات متغير االقتصاد الكلي حتى العمر المتبقي للتعرضات بعد خمس سنوات من

لمتحرك / االرتداد المتوسط حسب االقتضاء. يتم الحصول على تأثير هذه المتغيرات االقتصادية على التعثر في السداد من السالسل الزمنية، أي المتوسط ا

الرئ الكلية  االقتصادية  المتغيرات  إجراء تحليل االرتباط الختيار  الهيكلي ميرتون فاسيسك لجميع المحافظ. تم  النموذج  بناًء على  التعرض باستخدام  يسية 

   التعثر في السداد المرصود للمحفظة. معدالت
 

الت أحدث  المجموعة  استخدمت  والترجيحات.  المجهد  السيناريو  بناء  من خالل  الوباء  بسبب  المحتملة  اليقين  عدم  تأثير حاالت  المجموعة  وقعات  درست 
الوباء الذي تاله انتعاش معقول. ومن ثم، لم يتم النظر في  ، والتي تتضمن تأثير االنكماش االقتصادي بسبب  2022االقتصادية التي تم نشرها في أكتوبر  

األخذ في االعتبار    المزيد من التأكيد على السيناريو األساسي إلدراج آثار الجائحة. تم اعتبار االحتمالية التراكمية لجميع سيناريو االنكماش المعقول مع
لسيناريو المجهد لمعالجة المخاوف من المزيد من االنكماش االقتصادي بسبب عودة ظهور  التوقعات األساسية كنقطة انطالق بمثابة الترجيح االحتمالي ل

ومع ذلك ، ال تزال األسواق متقلبة والمبالغ المسجلة تظل حساسة لتقلبات السوق. تراقب المجموعة الموقف عن كثب وتواصل    الوباء وانخفاض الطلب.
 المالي.  على عملياتها وأدائها 19-لكوفيد المحتمل بسبب عدم اليقين االقتصادي الحالي والتأثير المستمرتخطيط استمرارية األعمال إلدارة تعطل األعمال 

 

على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات    19-أولت المجموعة اعتباًرا خاًصا للتأثير ذي الصلة لكوفيد

الت التعرضات واالعتراف بالخسائر  انخفاض قيمة  بذلك. وقد أدى ذلك إلى خفض التصنيف المرحلي لبعض  تتأثر  يحتمل أن  التي  القطاعات  في  عرض 

   االئتمانية المتوقعة ومخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة.
 

ريوهات محتملة أخرى إلى جانب سيناريوهات أوزان باإلضافة إلى السيناريو االقتصادي األساسي، يقدم فريق مخاطر االئتمان لدى المجموعة أيًضا سينا

ادة تقييم  الترجيح. يتم تحديد عدد من السيناريوهات األخرى المستخدمة على أساس تحليل كل نوع منتج رئيسي لضمان تسجيل األحداث المعقولة. يتم إع

، بالنسبة لجميع المحافظ، خلصت المجموعة إلى أن ثالثة  2022ديسمبر    31و  2022يناير    1عدد السيناريوهات وصفاتها في تاريخ كل تقرير. كما في  

الكلي   الكلي، أي السيناريو األساسي: النظر في تنبؤات االقتصاد  اليقين في توقعات االقتصاد  المنشورة  سيناريوهات استوعبت بشكل مناسب أوجه عدم 

سيناريو أوزان الترجيح من خالل لة األجل في توقعات االقتصاد الكلي. يتم تحديد والسيناريو المحسن والسيناريو المجهد: النظر في التقلبات الملحوظة طوي

وزان ترجيح السيناريو  مزيج من التحليل اإلحصائي والحكم االئتماني للخبراء، مع األخذ بعين االعتبار نطاق النتائج المحتملة لكل سيناريو يتم اختياره. إن أ

٪  15٪، والسيناريو الُمحسَّن:  70هي: السيناريو األساسي:    2022ديسمبر    31سائر االئتمانية المتوقعة اعتباراً من  التي تم أخذها في االعتبار لحساب الخ 

٪(. يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر    25٪ والسيناريو الُمجهد:  10٪، السيناريو الُمحسَّن:  65: السيناريو األساسي:  2021٪ )15والسيناريو الُمجهد:  

األخرى، مضروبة في    ن بناًء على تقييم مخاطر االئتمان باتباع قواعد مصرف قطر المركزي وتقييم اإلدارة وفقا لكل حالة أساسية والسيناريوهاتاالئتما

، وبالتالي يجب  3ة  أو المرحل  2أو المرحلة    1سيناريو ترجيح األوزان ذي العالقة. وهذا من شأنه أن يحدد ما إذا كانت األداة المالية بأكملها في المرحلة  

شهراً أو على مدى عمر الدين. بعد هذا التقييم، تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة إما كخسائر ائتمان   12تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق  (.  2( أو خسائر ائتمان متوقعة على مدى عمر الدين )المرحلة  1شهراً )المرحلة    12متوقعة على مدار  

 إدارة كل سيناريو من خالل نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وضربه في سيناريو األوزان المرجحة المناسب. 
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 لتقدير االنخفاض في القيمة )تتمة(المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة  ( 5)
 

النتائج الفعلية  كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، فإن احتماالت التوقع األساسي تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين المالزم لها، وبالتالي قد تكون  

اته للنتائج المحتملة ويتم أخذ السيناريوهات في االعتبار لترصد  مختلفة بشكل جوهري عن تلك المتوقعة. تعتبر المجموعة أن هذه التنبؤات تمثل أفضل تقدير

 أوجه عدم اليقين في التوقعات األساسية.

 

   افتراضات اقتصادية متغيرة
 

دوالراً للبرميل،    92:  2023هي أسعار النفط )  2022ديسمبر    31كانت أهم افتراضات نهاية الفترة المستخدمة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  

  (.٪64.3: 2024، ٪64.1: 2023) ٪64.6دوالراً للبرميل( ونسبة تركيز ائتمان القطاع الخاص  80: 2024

 

 فراد. قامت المجموعة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمقترضي الجملة على مستوى األداة المالية الفردية ومستوى المحفظة للمقترضين األ

 

خدمة لحساب  المجموعة بتحليل الحساسية حول كيفية تغير الخسائر االئتمانية المتوقعة على المحفظة االئتمانية إذا كانت االفتراضات الرئيسية المستقامت  

ماالت المستخدم الحتساب  تغير الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة مئوية معينة. يتم تطبيق هذه التغيرات في نفس الوقت على كل سيناريو مرجح بأوزان االحت

 االقتصادية. خسائر االئتمان المتوقعة. في الواقع، سيكون هناك ترابط بين مختلف المعطيات االقتصادية، وسيختلف التعرض للحساسية عبر السيناريوهات  

 

 2022 2021 

 (169,249) 107,431 الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر  –٪ السيناريو األساسي 100

 (674,283) (707,062) الزيادة / )النقص( في مخصص الخسائر   –٪ السيناريو المتفائل  100

 709,761 205,717 الخسائر  الزيادة / )النقص( في مخصص  –٪ السيناريو المتشائم 100

 

   قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 االئتمان المتوقعة هيكل اآلجال للمتغيرات التالية: تمثل المدخالت الرئيسية في قياس خسائر 

 

 احتمالية التعثر في السداد.  •

 نسبة الخسارة بافتراض التعثر في السداد. •

 التعرض عند التعثر في السداد.  •

 

لتعكس معلومات مستقبلية كما هو موضح  وتُستمد هذه المؤشرات عموما من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا والبيانات التاريخية األخرى. ويتم تعديلها  

 أعاله. 

 

اإلحصائية في    تقديرات احتمالية عدم االنتظام هي تقديرات في تاريخ معين، والتي يتم حسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية. وتستند هذه النماذج

ونوعية على حد سواء، ويتم تعزيزها ببيانات تقييم االئتمان الخارجي حيثما كان المقام األول إلى البيانات المجمعة داخليًا والتي تشتمل على عوامل كمية  

   ذلك متاًحا. 

 

خسارة بافتراض  إن نسبة الخسارة بافتراض التعثر في السداد هو حجم الخسارة المحتملة إذا كان هناك حالة تعثّر. تقوم المجموعة بتقدير مؤشرات نسبة ال

   ل ثابت للتسهيالت غير المضمونة وتأخذ بعين االعتبار تأثير الضمانات على التسهيالت المضمونة.التعثر في السداد على أساس معد
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(
 

 جودة االئتمان )تتمة( ( 4)
 

   مخصص الخسارة
 

 االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية. يوضح الجدول الذي في ظهر الصفحة التسوية من الرصيد 
 2022 
 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  

إجمالي التعرضات الخاضعة للخسائر  
        ديسمبر  31كما في  - االئتمانية المتوقعة

 61,523,718  3,957,261  19,013,324  38,553,133 قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 24,106,641  23,769  203,159  23,879,713 استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 13,784,504  833,243  3,663,196  9,288,065 ارتباطات القروض والضمانات المالية  
وأرصدة لدى  مستحقة من البنوك ارصدة 

 11,739,812  20,061  3,154,052  8,565,699 مركزية   مصارفال
 80,286,610  26,033,731  4,834,334  111,154,675 

الرصيد االفتتاحي للخسائر االئتمانية  
 1كما في  -المتوقعة / االنخفاض في القيمة 

        يناير   
 2,965,012  1,966,006  852,297  146,709 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 42,893  6,474  25,333  11,086 استثمارات في أوراق مالية )الدين( 
 357,572  343,596  5,382  8,594 ارتباطات القروض والضمانات المالية  

مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 
 4,870  -  426  4,444 مركزية   مصارفال

 170,833  883,438  2,316,076  3,370,347 
صافي الرسوم والتحويالت للسنة )صافي 

          تحويل العمالت األجنبية(
 1,357,028  1,306,475  111,478  ( 60,925) وسلف مقدمة للعمالء قروض 

 )24,820(  -  ( 20,482)  )4,338( استثمارات في أوراق مالية )الدين( 
 226,274  223,171  4,535  ( 1,432) ارتباطات القروض والضمانات المالية  

لدى ارصدة   وأرصدة  البنوك  من  مستحقة 
 15,740  8,563  9,006  )1,829( مركزية   مصارفال

 )68,524(  104,537  1,538,209  1,574,222 
        وأخرى  اتبوشطم

 ( 877,296)  ( 877,296)  -  - * قروض وسلف مقدمة للعمالء
 -  -  -  - استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 ( 14,480)  ( 14,480)  -  - ** ارتباطات القروض والضمانات المالية 
مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 

 -  -  -  - مركزية   مصارفال

 -  -  (891,776 )  (891,776 ) 

الرصيد الختامي للخسائر االئتمانية المتوقعة  
          ديسمبر 31كما في  -االنخفاض في القيمة  /

 3,444,744  2,395,185  963,775  85,784 وسلف مقدمة للعمالء قروض 
 18,073  6,474  4,851  6,748 *** استثمارات في أوراق مالية )الدين(

 569,366  552,287  9,917  7,162 ارتباطات القروض والضمانات المالية  
مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 

 20,610  8,563  9,432  2,615 مركزية   مصارفال
 102,309  987,975  2,962,509  4,052,793 

 

 423: 2021مليون لاير قطري ) 328صافي الفوائد المعلّقة على القروض والسلف المقدمة للعمالء التي بلغت   3*يتضمن رصيد مخصص المرحلة 

 مليون لاير قطري(.   

 

قطري  مليون لاير    15على صافي تحويل المخصص من قرض وارتباطات وضمانات مالية إلى قروض وسلف بمبلغ    3** يشتمل مخصص المرحلة  

   مليون لاير قطري (. 59.2مليون لاير قطري، وتحويل من مطلوبات أخرى إلى ارتباطات قروض وضمانات مالية بمبلغ  59: 2021)

 

تكلفة  مل اآلخر وال*** يتضمن هذا الرصيد الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمار في أوراق الدين المحاسب عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا

 المطفأة. 

 

 لم تكن هناك تحويالت كبيرة بين المراحل خالل العام. 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  )ب(

 

 جودة االئتمان )تتمة( ( 4)
 

 مخصص الخسارة )تتمة(

 
 2021 

 اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   قطري ألف لاير   ألف لاير قطري  
إجمالي التعرضات الخاضعة للخسائر االئتمانية  

        ديسمبر 31كما في  -   المتوقعة

 65,632,297  3,826,594  18,872,816  42,932,887 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 24,227,118  20,760  181,550  24,024,808 استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 14,936,116  846,643  3,377,184  10,712,289 ارتباطات القروض والضمانات المالية  

مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 
 10,733,828  -  1,627,074  9,106,754 مركزية   مصارفال

 86,776,738  24,058,624  4,693,997  115,529,359 
للخسائر االئتمانية المتوقعة / الرصيد االفتتاحي 

  يناير 1كما في  -االنخفاض في القيمة 
          

 3,347,808  2,221,405  988,162  138,241 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 57,811  6,474  42,433  8,904 استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 208,658  171,307  22,226  15,125 ارتباطات القروض والضمانات المالية  

مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 
 2,014  -  310  1,704 مركزية   مصارفال

 163,974  1,053,131  2,399,186  3,616,291 

صافي الرسوم والتحويالت للسنة )صافي 
        تحويل العمالت األجنبية( 

 1,925,880  2,053,277  ( 135,865)  8,468 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 ( 14,918)  -  ( 17,100)  2,182 استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 77,566  100,941  ( 16,844)  ( 6,531) ارتباطات القروض والضمانات المالية  

مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 
 2,856  -  116  2,740 مركزية   مصارفال

 6,859  (169,693 )  2,154,218  1,991,384 

        شطوبات وأخرى م

 ( 2,308,676)  ( 2,308,676)  -  - قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 -  -  -  - استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 71,348  71,348  -  - ارتباطات القروض والضمانات المالية  

مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 
 -  -  -  - مركزية   مصارفال

 -  -  (2,237,328 )  (2,237,328 ) 
الرصيد الختامي للخسائر االئتمانية المتوقعة / 

         ديسمبر 31كما في  -االنخفاض في القيمة 

 2,965,012  1,966,006  852,297  146,709 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 42,893  6,474  25,333  11,086 استثمارات في أوراق مالية )الدين( 

 357,572  343,596  5,382  8,594 ارتباطات القروض والضمانات المالية  

مستحقة من البنوك وأرصدة لدى  ارصدة 
 4,870  -  426  4,444 مركزية   مصارفال

 170,833  883,438  2,316,076  3,370,347 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4

 

 مخاطر السيولة  )ج(

 

فاض  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المؤسسة على تلبية متطلبات صافي التمويل. يمكن أن تحدث مخاطر السيولة بسبب اضطرابات السوق أو انخ

النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي    درجة االئتمان، مما قد يتسبب في توقف بعض مصادر التمويل على الفور. تقع المسؤولية 

ه المخاطر،  وضع إطاراً مناسباً إلدارة مخاطر السيولة إلدارة التمويل قصير ومتوسط وطويل األجل ومتطلبات إدارة السيولة للمجموعة. للتخفيف من هذ

لسيولة بعين االعتبار، من أجل الحفاظ على رصيد سليم من النقد وشبه النقد واألوراق  قامت المجموعة بتنويع مصادر التمويل وتدار الموجودات مع وضع ا

   المالية القابلة للتسويق بسهولة.

 

 

 التعرض لمخاطر السيولة  ( 1)
 

اعتمدها مصرف قطر المركزي لمراقبة  التي    3تراقب المجموعة مخاطر السيولة لديها من خالل نسبتين رئيسيتين، نسبة تغطية السيولة وفقاً إلرشادات بازل  

   يوماً( ونسبة السيولة وفقاً إلرشادات مصرف قطر المركزي. 30مرونة سيولة المجموعة على المدى القصير )

 

ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31٪ كما في  201.47التي اعتمدها مصرف قطر المركزي    3كانت نسبة تغطية السيولة المحسوبة وفقاً إلرشادات بازل  

2021 :166.93.)٪   
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  )ج(
 

 التعرض لمخاطر السيولة )تتمة(  ( 1)
 

 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
 

التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ    اتتواريخ االستحقاق التعاقدية. وقد تم تحديد تواريخ االستحقاقاستنادا على  لمجموعة  ل  المالية  مطلوباتالموجودات والاستحقاق  ادناه قائمة  يلخص الجدول  
بمراقبة بيانات استحقاقات    الودائع لدى المجموعة وتوافر األموال السائلة. تقوم المجموعة بشكل روتيني ب  االحتفاظ في تاريخ  كما هو موضح  حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار آجال االستحقاق الفعلية  و    التقرير

 الموجودات والمطلوبات لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. 
 

 

 القيمة  
  الدفترية

 أقل من  
    شهر واحد 

1 - 3  
  أشهر 

  -أشهر  3
  سنة واحدة 

 اإلجمالي الفرعي 
  سنة واحدة 

أكثر من سنة  
   واحدة 

   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

              

              2022ديسمبر  31

   2,390,520  1,277,641  -  -  1,277,641  3,668,161 مركزيةمصارف نقد وأرصدة لدى 

   1,015,628  7,635,260  1,805,494  325,806  5,503,960  8,650,888 مستحقة من البنوك ارصدة 

   45,466,027  12,612,947  6,422,808  2,055,638  4,134,501  58,078,974 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

   19,938,957  5,024,918  3,904,121  346,458  774,339  24,963,875 استثمارات في أوراق مالية 

   -  1,608,546  -  -  1,608,546  1,608,546 موجودات أخرى 

   9,898  -  -  -  -  9,898 استثمار في شركة زميلة 

   664,649  -  -  -  -  664,649 ممتلكات وأثاث ومعدات 

   69,485,679  28,159,312  12,132,423  2,727,902  13,298,987  97,644,991 اإلجمالي 

              

   2,780,871  16,458,182  1,859,709  7,415,069  7,183,404  19,239,053 لبنوك الى امستحقة ارصدة 

   3,773,049  46,356,686  13,236,345  11,636,495  21,483,846  50,129,735 ودائع العمالء 

   2,516,493  -  -  -  -  2,516,493 دين سندات 

   5,875,891  3,015,162  2,068,372  946,790  -  8,891,053 قروض األخرى 

   -  2,789,849  -  -  2,789,849  2,789,849 مطلوبات أخرى 

   14,078,808  -  -  -  -  14,078,808 إجمالي حقوق الملكية 

   29,025,112  68,619,879  17,164,426  19,998,354  31,457,099  97,644,991 اإلجمالي 

   40,460,567  )40,460,567(  )5,032,003(  )17,270,452(  )18,158,112(  - فجوة االستحقاق 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السيولة )تتمة( )ج(
 

 التعرض لمخاطر السيولة )تتمة(  ( 1)
 

  تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(
 

 

 القيمة  
  الدفترية 

 أقل من  
    شهر واحد

1 - 3  
  أشهر

  -أشهر  3
  سنة واحدة 

 اإلجمالي الفرعي
   أكثر من سنة واحدة   سنة واحدة 

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

              

              2021ديسمبر  31

   2,332,049  3,555,318  -  -  3,555,318  5,887,367 مركزية مصارف نقد وأرصدة لدى 

   672,608  4,692,321  1,471,496  482,068  2,738,757  5,364,929 من البنوك ارصدة مستحقة 

   40,860,128  21,807,157  4,783,359  3,887,998  13,135,800  62,667,285 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

   21,986,485  3,096,388  1,876,245  480,005  740,138  25,082,873 استثمارات في أوراق مالية 

   925,745  475,001  -  -  475,001  1,400,746 موجودات أخرى 

   10,758  -  -  -  -  10,758 استثمار في شركة زميلة 

   689,273  -  -  -  -  689,273 ممتلكات وأثاث ومعدات 

   67,477,046  33,626,185  8,131,100  4,850,071  20,645,014  101,103,231 اإلجمالي 

              

   2,030,486  20,480,905  1,672,234  6,169,981  12,638,690  22,511,391 لبنوك االى  المستحقة ارصدة  

   380,665  49,975,284  10,492,535  17,133,814  22,348,935  50,355,949 ودائع العمالء 

   1,820,750  70,984  70,984  -  -  1,891,734 دين سندات 

   6,816,226  2,921,295  2,877,597  43,698  -  9,737,521 قروض األخرى 

   497,343  1,853,340  1,453  4,173  1,847,714  2,350,683 مطلوبات أخرى 

   14,255,953  -  -  -  -  14,255,953 إجمالي حقوق الملكية 

   25,801,423  75,301,808  15,114,803  23,351,666  36,835,339  101,103,231 اإلجمالي 

   41,675,623  ( 41,675,623)  ( 6,983,703)  ( 18,501,595)  ( 16,190,325)  - فجوة االستحقاق 

 

 

 

 



 بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

39 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السيولة )تتمة( )ج(
 

 التعرض لمخاطر السيولة )تتمة(  ( 1)
 

 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(
 

 لمطلوبات المجموعة المحتملة: يلخص الجدول التالي تواريخ االنتهاء التعاقدية  
 

 

 القيمة  
  الدفترية

 3حتى 
    أشهر 

  -أشهر  3
  سنة واحدة 

 أكثر من  
 سنة واحدة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
        2022ديسمبر  31

 2,602,368  4,749,655  2,949,913  10,301,936 ضمانات 
 37,486  1,454,605  741,568  2,233,659 اعتماد خطابات 

 100,300  646,030  502,579  1,248,909 تسهيالت قروض غير مستغلة 

 2,740,154  6,850,290  4,194,060  13,784,504 اإلجمالي 

 

 

 القيمة  
  الدفترية 

 3حتى 
   أشهر 

  -أشهر  3
  سنة واحدة 

 أكثر من 
 سنة واحدة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
        2021ديسمبر  31

 3,029,664  4,667,798  3,469,174  11,166,636 ضمانات 
 1,660,969  470,526  808,833  2,940,328 خطابات اعتماد 

 17,073  204,895  607,184  829,152 تسهيالت قروض غير مستغلة 

 4,707,706  5,343,219  4,885,191  14,936,116 اإلجمالي 

 



 بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

40 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السيولة )تتمة( )ج(
 

 لمخاطر السيولة )تتمة( التعرض  ( 1)
 

 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(
 

 ديسمبر بناء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة:  31فترات استحقاق المطلوبات والمشتقات المالية للمجموعة في  ادناهيلخص الجدول 
 

 

 القيمة  
  الدفترية

إجمالي التدفقات  
النقدية غير  
  المخصومة 

 أقل من  
  شهر واحد 

1 – 3 
  أشهر  

 أشهر   3
  سنة واحدة  -

 أكثر من 
 سنة واحدة  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
            2022ديسمبر  31

            مطلوبات مالية غير مشتقة 

 3,369,845  1,941,061  7,453,985  7,188,239  19,953,130  19,239,053 لبنوك الى امستحقة ارصدة 
 3,785,294  13,418,972  11,700,139  21,506,150  50,410,555  50,129,735 ودائع العمالء 

 2,662,413  -  -  -  2,662,413  2,516,493 دين سندات 
 6,448,626  2,143,081  955,823  -  9,547,530  8,891,053 قروض األخرى 
 -  -  -  2,672,657  2,672,657  2,672,657 مطلوبات أخرى 

 16,266,178  17,503,114  20,109,947  31,367,046  85,246,285  83,448,991 إجمالي المطلوبات 

 

 األدوات المالية المشتقة: 
 

 بشكل عام، يتم تسوية عقود الصرف األجنبي اآلجلة على أساس إجمالي ويتم تسوية مبادالت أسعار الفائدة على أساس الصافي. 
 

  اإلجمالي  

 حتى  
  سنة واحدة 

 أكثر من  
 سنة واحدة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      المالية المشتقة )عقود صرف العمالت األجنبية الجلة(: األدوات 

 (48,547)  (3,663,338)  (3,711,885) تدفقات صادرة 

 3,710,450  8,209,631  11,920,081 تدفقات واردة 

      

      األدوات المالية المشتقة )عقود مبادلة أسعار الفائدة(: 

 -  (24,625)  (24,625) تدفقات صادرة 

 -  733,593  733,593 تدفقات واردة 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السيولة )تتمة( )ج(
 

 التعرض لمخاطر السيولة )تتمة(  ( 1)
 

 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(
 

 ديسمبر بناء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة:  31فترات استحقاق المطلوبات والمشتقات المالية للمجموعة في  ادناهيلخص الجدول 
 

 

 القيمة  
  الدفترية 

إجمالي التدفقات النقدية  
  غير المخصومة 

 أقل من  
  شهر واحد 

1 – 3 
  أشهر 

 أشهر  3
  سنة واحدة  -

 أكثر من
 سنة واحدة  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   لاير قطري ألف   
            2021ديسمبر  31

            مطلوبات مالية غير مشتقة 

 2,229,308  1,701,847  6,173,713  12,639,401  22,744,269  22,511,391 ارصدة مستحقة الى البنوك 
 390,610  10,558,678  17,171,267  22,354,926  50,475,481  50,355,949 العمالء ودائع  

 2,007,054  71,301  -  -  2,078,355  1,891,734 سندات دين 
 7,015,019  2,903,632  44,039  -  9,962,690  9,737,521 قروض األخرى 
 -  -  -  1,807,746  1,807,746  1,807,746 مطلوبات أخرى 

 11,641,991  15,235,458  23,389,019  36,802,073  87,068,541  86,304,341 إجمالي المطلوبات 

 

 األدوات المالية المشتقة: 
 

 بشكل عام، يتم تسوية عقود الصرف األجنبي اآلجلة على أساس إجمالي ويتم تسوية مبادالت أسعار الفائدة على أساس الصافي. 
 

  اإلجمالي  

 حتى  
  سنة واحدة 

 أكثر من 
 سنة واحدة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      األدوات المالية المشتقة )عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة(: 

 )178,269(  )3,657,122(  )3,835,391( تدفقات صادرة 
 193,998  1,583,004  1,777,002 تدفقات واردة 

      

      األدوات المالية المشتقة )عقود مبادلة أسعار الفائدة(: 

 -  ( 506,958)  ( 506,958) تدفقات صادرة 
 -  34,566  34,566 تدفقات واردة 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السوق  )د(
 

السوق.  التغيرات في أسعار  تتعرض المجموعة لمخاطر السوق، وهي مخاطر تقلّب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب  
العامة والخاصة والتغيرات  تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة في سعر الفائدة والعملة ومنتجات حقوق الملكية، وكلها معّرضة لحركات السوق  

االئتمان وأسعار صرف العمالت   الفائدة وفروق  السوق مثل أسعار  تقلبات معدالت أو أسعار  تقّسم  األجن في مستوى  الملكية.  بية وأسعار حقوق 
   المجموعة تعّرضاتها لمخاطر السوق إلى إما محافظ مخصصة للتداول أو غير مخصصة للتداول.

 

قارير  تترّكز مخاطر السوق الناشئة عن أنشطة التداول وعدم التداول في خزينة المجموعة ويتم مراقبتها من قبل فريق مخاطر السوق. يتم تقديم ت
   مجلس اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات. منتظمة إلى

 

 إدارة مخاطر السوق  ( 1)
 

أما قسم إدارة المخاطر المالية فهو مسؤوٌل عن تطوير سياسات إدار  العامة لمخاطر السوق.  الموجودات والمطلوبات منوطة بالسلطة  ة  إن لجنة 
   الموجودات والمطلوبات( والمراجعة والمراقبة اليومية. مخاطر السوق التفصيلية )تخضع لمراجعة وموافقة لجنة  

 

اعتمدت المجموعة إطار عمل مفّصل للسياسة تمت صياغته وفقاً إلرشادات مصرف قطر المركزي لحوكمة محفظة االستثمارات بما في ذلك سجل  
لمخاطر المالية وسياسة التحوط، وما إلى ذلك. تحّدد هذه  الملكية. يتضمن هيكل الحوكمة السياسات بما في ذلك دليل الخزانة واالستثمار، وسياسة ا 

الي حدود  السياسات هيكل الحدود جنباً إلى جنب مع سياسة تقبّل المخاطر التي يتم بموجبها تنفيذ األنشطة االستثمارية. يرّكز هيكل الحد على إجم
المجموعة واحتياطاتها باإلضافة إلى حدود فرعية مختلفة مثل    ٪ من رأس مال 70االستثمار والتي، وفقاً إلرشادات مصرف قطر المركزي، تشكل  

لف والمدة  بالمخاطر  المعّدلة  القيمة  مثل  مختلفة  منظمة  حساسية  حدود  أيضاً  السياسات  تحّدد  التداول.  ألنشطة  الخسارة  ووقف  المركز  ئات  حدود 
في ذلك لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة االستثمار أوالً بأول على  الموجودات المختلفة داخل محفظة االستثمار. يتم إطالع اإلدارة العليا بما  

   أداء المحفظة مقابل هذه الحدود. 
 

خاطر تصادق لجنة االستثمار على جميع قرارات االستثمار الخاصة بالمجموعة. وإن قسم إدارة المخاطر المالية منوط بمسؤولية قياس ومراقبة الم
 ة. واإلبالغ عن المخاطر في المحفظ
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السوق )تتمة(  )د(
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  ( 2)
 

السوق. تتم إدارة مخاطر  في  لية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغير في أسعار الفائدة  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها محافظ التداول والمحافظ البنكية في مخاطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية المستقب 
ام بهذه الحدود وتساعدها خزينة المجموعة  جوات أسعار الفائدة ومن خالل وضع حدود معتمدة مسبقا لمجموعات إعادة التسعير. وتعتبر لجنة الموجودات والمطلوبات هيئة مراقبة االلتزمن خالل مراقبة ف  رئيسيسعر الفائدة بشكل  

 في أنشطة المراقبة اليومية. 
 

 بنكية ومحافظ التداول: فيما يلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة لدى المجموعة على المحافظ ال 
 

 إعادة التسعير في: 

 

 القيمة 
  الدفترية  

 أقل من 
  شهر أ 3 

3 - 12  
  شهراً 

 أكثر من  
  سنة واحدة 

غير حساسة ألسعار  
 الفائدة 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
          2022ديسمبر  31

 540,849  -  -  3,127,312  3,668,161 مركزية مصارف نقد وأرصدة لدى 
 1,550  -  1,044,853  7,604,485  8,650,888 مستحقة من البنوك ارصدة 

 1,856,443  101,006  20,969  56,100,556  58,078,974 قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 854,022  19,378,423  3,904,442  826,988  24,963,875 استثمارات في أوراق مالية 

 1,608,546  -  -  -  1,608,546 موجودات أخرى 
 9,898  -  -  -  9,898 استثمار في شركة زميلة 
 664,649  -  -  -  664,649 ممتلكات وأثاث ومعدات 

 5,535,957  19,479,429  4,970,264  67,659,341  97,644,991 اإلجمالي 

          

 -  3,466,084  2,319,478  13,453,491  19,239,053 ارصدة مستحقة الى البنوك 
 8,496,740  1,744,770  10,665,782  29,222,443  50,129,735 ودائع العمالء 

 -  -  -  2,516,493  2,516,493 سندات دين 
 -  -  269,802  8,621,251  8,891,053 قروض األخرى 
 2,789,849  -  -  -  2,789,849 مطلوبات أخرى 

 10,078,808  4,000,000  -  -  14,078,808 إجمالي حقوق الملكية 

 21,365,397  9,210,854  13,255,062  53,813,678  97,644,991 اإلجمالي 

 )15,829,440(  10,268,575  ( 8,284,798)  13,845,663  - فجوة حساسية أسعار الفائدة 

 -  15,829,440  5,560,865  13,845,663  - التراكمية لحساسية أسعار الفائدة الفجوة 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السوق )تتمة(  )د(
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة )تتمة(  ( 2)

 

 

 القيمة 
  الدفترية  

 أقل من 
  أشهر 3 

3 - 12  
  شهراً 

 أكثر من 
  سنة واحدة 

غير حساسة ألسعار  
 الفائدة 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
          2021ديسمبر  31

 2,855,387  -  -  3,031,980  5,887,367 نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية
 454,660  672,608  1,471,496  2,766,165  5,364,929 ارصدة مستحقة من البنوك 

 1,959,178  927,208  15,329,987  44,450,912  62,667,285 قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 1,071,624  20,620,138  1,876,244  1,514,867  25,082,873 استثمارات في أوراق مالية 

 1,366,180  -  -  34,566  1,400,746 موجودات أخرى 
 10,758  -  -  -  10,758 استثمار في شركة زميلة 
 689,273  -  -  -  689,273 ممتلكات وأثاث ومعدات 

 8,407,060  22,219,954  18,677,727  51,798,490  101,103,231 اإلجمالي 

          

 268,389  8,846,709  4,549,831  8,846,462  22,511,391 ارصدة مستحقة الى البنوك 
 8,307,958  380,666  10,492,536  31,174,789  50,355,949 ودائع العمالء 

 11,298  1,820,750  59,686  -  1,891,734 سندات دين 
 17,102  115,244  148,747  9,456,428  9,737,521 قروض األخرى 
 1,843,725  -  -  506,958  2,350,683 مطلوبات أخرى 

 10,255,953  4,000,000  -  -  14,255,953 إجمالي حقوق الملكية 

 20,704,425  15,163,369  15,250,800  49,984,637  101,103,231 اإلجمالي 

 ( 12,297,365)  7,056,585  3,426,927  1,813,853  - فجوة حساسية أسعار الفائدة 

 -  12,297,365  5,240,780  1,813,853  - الفائدة الفجوة التراكمية لحساسية أسعار 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السوق )تتمة(  )د(
 

 لمخاطر أسعار الفائدة )تتمة( التعرض  ( 2)
 

   تحليل الحساسية
 

ت سعر الفائدة  يتم تعزيز إدارة مخاطر سعر الفائدة مقابل حدود فجوة سعر الفائدة بمراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لسيناريوها
نقطة أساس متوازية هبوًطا أو صعودا في جميع    100فيها على أساس شهري  القياسي وغير القياسي. تتضمن السيناريوهات القياسية التي يتم النظر  

شهًرا لجميع منحنيات العائد. فيما يلي تحليل    12نقطة أساس صعودا أو هبوطا في الجزء األكبر من فترة    10منحنيات العائد في جميع أنحاء العالم و
 وقية، بافتراض عدم وجود حركة غير متطابقة في منحنيات العائد ووضع مالي ثابت: لحساسية المجموعة للزيادة أو النقصان في أسعار الفائدة الس

 

 نقاط   10زيادة  
 أساس متوازية 

 
  نقاط 10انخفاض 

 أساس متوازية 
    حساسية صافي إيرادات الفوائد 

 ( 7,248)  7,248 2022ديسمبر  31في 
 ( 9,284)  9,284 2021ديسمبر  31في 

 

 نقاط   10زيادة  
 أساس متوازية 

 
نقاط    10انخفاض 

 أساس متوازية 
لة إلى الحركات في أسعار الفائدة      حساسية حقوق الملكية المسجَّ

 ( 6,675)  6,675 2022ديسمبر  31في 
 ( 22,483)  22,483 2021ديسمبر  31في 

 

والسلف  والتي ال تحتسب عنها فوائد من جانب الخزينة، وتستخدم االستثمار في أوراق مالية  تدير المجموعة مراكز أسعار الفائدة غير المتداولة الكلية  
   .للبنوك والودائع من البنوك واألدوات المشتقة إلدارة المركز الكلي الناشئ من أنشطة المجموعة في غير التداول

 

 سعر إيبور   إصالحاتتحديث 
 

الثانية من سعر   المرحلة  تعديالت  إلى األسعار  دخلت  االنتقال  أنشطة  إدارة  التوجيهية  اللجنة  تواصل  كما  السابقة.  السنة  من  اعتباراً  التنفيذ  إيبور حيز 
أسعار ليبور   المرجعية البديلة من خالل االنخراط مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم وتخفيف المخاطر الناتجة عن االنتقال. تم إيقاف غالبية 

  عار المعروضة بين البنوك خالل السنة واستبدالها بأسعار معيارية بديلة معينة، باستثناء بعض معدالت ليبور بالدوالر األمريكي حيث يتم وغيره من األس
يونيو    30. وفيما يلي عرٌض آلخر تعرضات ليبور بالدوالر األمريكي المتبقي لدى البنك والتي تنتهي بحلول  2023يونيو    30تأجيل توقف العمل بها حتى  

2023.  
 

 الموجودات والمطلوبات غير المشتقة: 
 

   مليون لاير قطري  1,559: 2023إجمالي الموجودات المقومة بالدوالر األمريكي والتي تستحق قبل يونيو 
   مليون لاير قطري 2,256: 2023إجمالي الموجودات المقومة بالدوالر األمريكي والتي تستحق بعد يونيو 

 

   مليون لاير قطري 870: 2023لمقومة بالدوالر األمريكي والتي تستحق قبل يونيو إجمالي المطلوبات ا
 مليون لاير قطري  5,963: 2023إجمالي المطلوبات المقومة بالدوالر األمريكي والتي تستحق بعد يونيو 

 

 التعرضات للمخاطر المشتقة: 
 

 مليون لاير قطري  793: 2023تستحق قبل يونيو مبادالت أسعار الفائدة المقومة بالدوالر األمريكي والتي 
 

 ولهذا السبب، يتم تعديل تحديد التحوط فقط إلجراء واحد أو أكثر من التغييرات اآلتية: 

 تحديد سعر مرجعي بديل على أنه مخاطر محّوطة.  •

 تحديث وصف العنصر المحّوط.  •
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 )تتمة( مخاطر السوق  )د(

 
 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة )تتمة(  ( 2)

 

 تقوم المجموعة بتعديل وصف أداة التحوط فقط في حالة استيفاء الشروط اآلتية:

  تقوم بإجراء تغيير يتطلّبه إصالح سعر إيبور عن طريق تغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط أو استخدام نهج آخر •
 اقتصادياً لتغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ألداة التحوط األصلية. مكافئ 

 لم يتم إلغاء االعتراف بأداة التحوط األصلية.  •
 

  مليار لاير   9مبلغاً نظرياً قدره    2022ديسمبر    31يمثّل تعرض المجموعة لمخاطر سعر ليبور بالدوالر األمريكي المحدد في عالقات محاسبة التحوط في  
. إن الهدف من غالبية هذه التحوطات وبما يتفق مع استراتيجية إدارة مخاطر أسعار الفائدة اإلجمالية للمجموعة هو تقليل  2023قطري تستحق في يونيو  

ثابتًا وتقلل التقلّبات أي ضاً من مخاطر أسعار صرف  التقلبات في القيمة العادلة للسندات التي اشترتها المجموعة أو إصداراتها الخاصة التي تدفع سعراً 
دوات المالية  العمالت األجنبية إذا كانت مقومة بعملة أخرى ليست اللاير القطري أو الدوالر األمريكي. لم يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة فورية لأل

قدية بإصالح سعر إيبور. عالوة على ذلك، لم يكن هناك أي  المقاسة باستخدام التكلفة المطفأة، حيث قد يتأثر سعر الفائدة الفعلي لتحديد التدفقات النقدية التعا
 تأثير على مطلوبات اإليجار حيث قد تتأثر مدفوعات اإليجار المخصومة بإصالح سعر إيبور. 

 

 التعرض لمخاطر السوق األخرى  ( 3)
 

   مخاطر العملة
 

التعرض حسب العملة، وبشكل إجمالي لكل من  تتعرض المجموعة لتقلّبات أسعار صرف العمالت األجنبية. يضع مجلس   اإلدارة حدوداً على مستوى 
 المراكز اليومية ومراكز خالل اليوم الواحد، والتي تتم مراقبتها يومياً. كان لدى المجموعة صافي التعرضات الجوهرية اآلتية: 

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

    العمالت األجنبية: صافي التعّرض في 

 91,043  6,825 الجنيه االسترليني 
 3,942  12,297 اليورو 

 28,064  21,819 دينار كويتي 
 949  37,370 الين الياباني 

 565,512  196,628 عمالت أخرى 
 

   تحليل حساسية العمالت األجنبية
 

بالتفصيل حساسية المجموعة للنسبة المئوية للزيادة أو النقص في اللاير القطري مقابل العمالت األجنبية ذات الصلة باستثناء الدوالر    تالي يوضح الجدول ال
   ا يلي: صرف كماألمريكي المرتبط باللاير القطري. يتضمن تحليل الحساسية فقط البنود المقومة بالعمالت األجنبية القائمة وتأثير التغيير في أسعار ال 

 

 زيادة/ )نقص( في الربح أو الخسارة  

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    زيادة/ )نقص( في سعر صرف العمالت 5٪

 4,552  341 الجنيه االسترليني 
 197  615 اليورو 

 1,403  1,091 دينار كويتي 
 47  1,869 الين الياباني 

 28,276  9,831 عمالت أخرى 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر السوق )تتمة(  )د(
 

 التعرض لمخاطر السوق األخرى  ( 3)
 

 مخاطر أسعار حقوق الملكية 
 

تنشأ مخاطر  مخاطر أسعار حقوق الملكية هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لحقوق الملكية نتيجة للتغيرات في مؤشرات حقوق الملكية واألسهم الفردية.  
ة من خالل الربح  التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكية من أوراق حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادل

   أو الخسارة.
 

 فيما يلي تحليل الحساسية لهذه المخاطر:
 

 2022  2021 

 

 التأثير على 
  الدخل الشامل الخر 

 التأثير على 
  الدخل  بيان

 التأثير على 
  الدخل الشامل اآلخر 

 التأثير على 
 الدخل  بيان

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

 -  11,408±   -  16,620±  ٪ زيادة / )نقص( في بورصة قطر 5
 -  1,113±   -  1,530±  ٪ زيادة / )نقص( في غير بورصة قطر5

  ±18,150  -   ±12,521  - 

 

إلى ثابتة وتستند  تبقى  األجنبية...إلخ  العمالت  الفائدة وسعر صرف  مثل سعر  المتغيرات األخرى  أن جميع  بافتراض  التحليل أعاله  إعداد  االرتباط    تم 
 المذكورة أعاله. التاريخي ألوراق حقوق الملكية بالمؤشر المعني. قد تكون الحركة الفعلية مختلفة عن تلك 

 

 المخاطر التشغيلية  )هـ(
 

دى المجموعة  إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األفراد واألنظمة أو من األحداث الخارجية. ل
تقوم المجموعة أوالً بأول بمراجعة التوصيات المختلفة الصادرة عن  سياسات وإجراءات مفّصلة يتم تحديثها بانتظام لضمان وجود آلية رقابة داخلية قوية. 

ستراتيجيات  لجنة بازل حول "الممارسات السليمة إلدارة واإلشراف على المخاطر التشغيلية" للتنفيذ. تواصل المجموعة االستثمار في إدارة المخاطر وا
   األعمال أو من خالل آليات نقل المخاطر مثل التأمين واالستعانة بمصادر خارجية. التخفيف منها، مثل بنية تحتية رقابية قوية وإدارة استمرارية 

 

نفيذ إطار  لدى المجموعة إطار عمل واضح المعالم إلدارة المخاطر التشغيلية وقسم مخاطر تشغيلية مستقل. تشرف لجنة إدارة المخاطر التشغيلية على ت 
سات والسياسات واإلجراءات المناسبة لضمان فعالية تحديد المخاطر والقياس والتقييم واإلبالغ والمراقبة  عمل فعال إلدارة المخاطر يشمل األنظمة والممار

   داخل المجموعة. 
 

   شغيلية.باإلضافة إلى ذلك، يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء تقييم مستقل ويقدم تأكيداً على األداء الفعلي لإلطار العام إلدارة المخاطر الت
 

ف  مجموعة المخاطر التشغيلية بناًء على إطار عمل يتيح تحديد سجل المخاطر التشغيلية لوحدات األعمال ومدى ارتباطها بقياس المخاطر وتخفي تدير ال
 المخاطر واألولويات. 

 

استجابتها إلدارة األزمات لمعالجة  قامت المجموعة بتنشيط التخطيط الستمرارية األعمال ووضعت خطط االستجابة والتعافي كجزء من خمس مراحل من  
   تعّطل األعمال الناجم عن الجائحة العالمية على عملياتها وأدائها المالي.

 

 يتم تطبيق عدد من األساليب إلدارة المخاطر التشغيلية بشكل فعال عبر المجموعة، وتشتمل على: 
 

لحماية الموجودات والسجالت، والتسوية المنتظمة للحسابات والمعامالت،  تدريب فعال للموظفين، وعمليات / إجراءات موثقة مع ضوابط مناسبة   •
رير،  وعملية إدخال المنتجات الجديدة، ومراجعات أنشطة اإلسناد الخارجي، وأمن نظم المعلومات، وفصل المهام، واإلدارة المالية وإعداد التقا

 غيلية على مستوى المجموعة. وهذه بعض اإلجراءات التي اتخذتها المجموعة إلدارة المخاطر التش

 

يتم    اإلبالغ عن أي حدث مخاطر تشغيلية، والذي يستخدم للمساعدة في تحديد متطلبات العملية والرقابة الالزمة للحد من تكرار أحداث المخاطر. •
 ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة.  تحليل أحداث المخاطر واإلبالغ عنها والتخفيف من حدتها وتسجيلها في قاعدة بيانات مركزية وتقديم تقارير

 
. ينتج  تقديم "التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط" من أسفل إلى أعلى عبر وحدات األعمال والدعم بما في ذلك الشركات التابعة والفروع الخارجية •

تحديد سجل مخاطر تشغيلية محددة لوحدات    عن هذ النهج فهم مفصل للمخاطر الكامنة والمتبقية مع تقييم الضوابط عبر المجموعة. لذلك، فهو يعزز
 األعمال والدعم بينما يتم تسجيل نقاط اإلجراءات التصحيحية ومراقبة التغييرات في سجل تعريف المخاطر التشغيلية على أساس مستمر. 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

   مخاطر التأمين )و(
 

المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف مدفوعات المطالبات الفعلية أو توقيتها عن التوقعات. ويتأثر ذلك بتكرار  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها  
احتياطيات كافية  المطالبات وشّدتها والمطالبات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. لذلك، فإن هدف المجموعة هو التأكد من توفر  

 ه المطلوبات. لتغطية هذ 
 

 مبالغ المطالبات ونسبة تكرارها 
 

الطبية  يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بعدة عوامل. تكتتب المجموعة بشكل رئيسي مخاطر السيارات والحريق والحوادث العامة والمخاطر  
المطالبات وتسويتها عادة خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن عليه،  والبحرية والجوية، ويُشاُر لها كعقود تأمين قصيرة األجل حيث يتم اإلبالغ عن 

 ويساعد بالتالي على التخفيف من مخاطر التأمين. 
 

 التأمين على الممتلكات من الحريق والحوادث العامة 
 

ب هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات  بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في الحريق وتعطل األعمال. ويتم اكتتا
تي تؤدي إلى تعطل  والمحتويات المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات والحصول على المحتويات البديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات ال

مجموعة على تغطية إعادة التأمين الالزمة للحد من الخسائر من المطالبات  األعمال من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات. حصلت ال
 الفردية. 

 

 مركبات 
 

دى المجموعة غطاء  بالنسبة لعقود السيارات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية واستبدال أو إصالح المركبات. ول
ويشمل مستوى التغطية الوفيات واألطراف التي    لاير قطري.  500,000فردية تتجاوز  ات للحد من الخسائر ألية مطالبة  إعادة تأمين لمثل هذه المطالب

 تتعّرض لإلصابة وتكاليف استبدال وإصالح المركبات وهي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.
 

 التأمينات البحرية والجوية 
 

ي والجوي، تتمثل المخاطر الرئيسية في الخسارة أو التلف الذي يلحق بهيكل السفن والطائرات والحوادث التي تؤدي إلى خسارة كلية  بالنسبة للتأمين البحر
ومسارات  تعلق بالسفن  أو جزئية للبضائع. وتتمثل استراتيجية التأمين لفئة األعمال البحرية والجوية في التأكد من أن وثائق التأمين متنوعة بشكل جيد فيما ي

 الشحن المغطاة، وقد حصلت المجموعة على تغطية إعادة التأمين الالزمة للحد من الخسائر من المطالبات الفردية. 
 

 مخاطر إعادة التأمين 
 

تُبِرم   المالية الناتج عن مطالبات التأمين الكبيرة،  للمخاطر  المجموعة، في سياق األعمال  على غرار شركات التأمين األخرى، من أجل تقليل التعرض 
إلدارة بالتحكم في  المعتاد، ترتيباٍت مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. وتوفر ترتيبات إعادة التأمين من هذا القبيل تنويعاً أكبر لألعمال، وتسمح ل

جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة التأمين  التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة، وتوفر قدرة إضافية على النمو. يتأثر  
 االتفاقية، وعقود إعادة التأمين االختيارية وعقود إعادة تأمين الخسارة الزائدة. 

 

التابعة لها ومراقبة ترّكزات  لتقليل تعرضها للخسائر الجوهرية من إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين  
 مخاطر االئتمان الناشئة عن المناطق الجغرافية أو األنشطة أو الخصائص االقتصادية المماثلة لتلك الشركات. 

 

 مخاطر التركز 
 

 تتعلق مخاطر التأمين للمجموعة ببوالص التأمين المكتتبة في دولة قطر فقط. 
 

 ت المستقبلية مصادر عدم التأكد في تقدير مدفوعات المطالبا
 

الل مدة  تُستَحق المطالبات على عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبات. إن المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها التي حدثت خ
لمتكبّدة غير المعلنة والتي يتم  العقد، حتى لو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء مدة العقد. نتيجة لذلك، يتعلق أحد عناصر مخصص المطالبات بالمطالبات ا

 تسويتها على مدى فترة قصيرة إلى متوسطة األجل. 
 

أنشطة األعمال  هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود، وتتعلق هذه بشكل رئيسي بالمخاطر الكامنة في  
ءات إدارة المخاطر المعتمدة. يتمثل التعويض المدفوع على هذه العقود في التعويضات النقدية الممنوحة للخسارة  التي يقوم بها أصحاب العقود الفردية وإجرا

 التي تكبدها حاملو الوثائق أو األطراف األخرى )لتغطية التزام الطرف اآلخر(.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 مخاطر التأمين )تتمة(  )و(
 

 )تتمة(  التأكد في تقدير مدفوعات المطالبات المستقبليةمصادر عدم 
 

والمب  المتوقعة  قيم اإلحالل  بالصافي من  المطالبات،  تكبدها في تسوية  التي سيتم  المباشرة  المصروفات  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  المستردة  تتضمن  الغ 
معلومات المناسبة فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر المطالبات. ومع ذلك، نظراً لعدم  األخرى. تتخذ المجموعة جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن لديها ال

ه العقود على  التأكد من تكوين مخصصات المطالبات، فمن المحتمل أن تكون النتيجة النهائية مختلفة عن االلتزام األصلي المحدد. يشتمل االلتزام عن هذ 
 لمطالبات المعلنة غير المدفوعة بعد كما في تاريخ بيان المركز المالي. مخصص للمطالبات المتكبّدة غير المعلنة ومخصص ل

 

على نسبة الخسارة    عند حساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة )المعلنة وغير المعلنة(، فإن وسائل تقدير المجموعة هي مزيج من التقديرات القائمة 
أنها   على  الخسارة  نسبة  تعريف  يتم  بهذه  )حيث  يتعلق  فيما  معينة  مالية  سنة  في  المكتسبة  التأمين  وأقساط  التأمين  لمطالبات  النهائية  التكلفة  بين  النسبة 

 فعلية بمرور الوقت. المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام صيغة محددة مسبقاً حيث يتم إعطاء وزن أكبر لتجربة المطالبات ال
 

 رة رأس المال إدا )ز(
 

   رأس المال التنظيمي
 

مال. يتم أيضا  إن سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل اكتساب ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة التطوير المستقبلي لألع
اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقها  االعتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساهمين وتعترف المجموعة بالحاجة إلى  

   بمعدل مديونية أعلى والمنافع والضمانات التي يمكن الحصول عليها من خالل مركز رأسمالي قوي.
 

اب نسبة كفاية رأس المال  التزمت المجموعة وعملياتها المنظمة بشكل فردي بجميع متطلبات رأس المال المفروضة خارجياً على مدار السنة. يتم احتس
 التي يتبنّاها مصرف قطر المركزي. 3للمجموعة وفقاً إلرشادات لجنة بازل 

 

 التزمت المجموعة بجميع تعهداتها من ترتيبات التمويل الخاصة بها حسب االقتضاء. 
 

 ديسمبر كما يلي:  31ولوائح مصرف قطر المركزي في  3إن مركز رأس المال التنظيمي للمجموعة بموجب بازل 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 9,682,725  9,748,817 حقوق الملكية العادية للفئة األولى من رأس المال 
 4,000,000  4,000,000 1 شريحة رأس مال إضافي من ال

 826,404  839,795 2 الشريحة من رأس المال إضافي

 14,509,129  14,588,612 المؤهل إجمالي رأس المال 

 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 65,884,441  66,933,111 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان 
 455,934  444,351 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق 

 5,557,641  5,797,199 الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر التشغيل 

 71,898,016  73,174,661 إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 14,509,129  14,588,612 رأس المال التنظيمي 

 ٪13.47  ٪13.32 حقوق الملكية العادية من الفئة األولىنسبة 
 ٪19.03  ٪18.79 نسبة رأس المال من الفئة األولى 

 ٪20.18  ٪19.94 إجمالي نسبة كفاية رأس المال 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  4
 

 إدارة رأس المال )تتمة(  )ز(
 

 وفقاً للوائح مصرف قطر المركزي:  3المال بموجب بازل فيما يلي الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس  
 

 

رأس المال  
األساسي بدون  
هامش األمان  

 المتحفظ 

رأس المال  
األساسي متضمن  

هامش األمان  
 المتحفظ 

شريحة نسبة رأس  
المال األولى  

متضمن هامش  
 األمان المتحفظ 

شريحة نسبة رأس  
المال األولى  

والثانية متضمن  
هامش األمان  

 المتحفظ 

إجمالي رأس المال  
التنظيمي متضمن  

هامش األمان  
المتحفظ و هامش  
البنك ذات التأثير  

 الهام 

إجمالي رأس المال  
متضمن هامش  

األمان المتحفظ و  
هامش البنك ذات  

التأثير الهام و  
تكلفة راس المال  

من الركيزة الثانية  
وفقا لعملية التقييم  

الداخلي لكفاية  
 رأس المال 
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 ٪19.94 ٪19.94 ٪19.94 ٪18.79 ٪13.32 ٪13.32 الفعلية 
بموجب  الحد األدنى  

 ٪13.50 ٪12.50 ٪12.50 ٪10.50 ٪8.50 ٪6.00 مصرف قطر المركزي
       

      2021ديسمبر  31

 ٪20.18 ٪20.18 ٪20.18 ٪19.03 ٪13.47 ٪13.47 الفعلية 
بموجب   الحد األدنى  

 ٪13.50 ٪12.50 ٪12.50 ٪10.50 ٪8.50 ٪6.00 قطر المركزيمصرف 
       

 

 استخدام التقديرات واألحكام  5
 

 المصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد من التقدير  )أ(
 

التقديرات واالفتراضات وذلك بناًء على  تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات وااللتزامات. يتم باستمرار تقييم  
 الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف. 

 

 مخصصات االنخفاض في القيمة للخسائر االئتمانية  ( 1)
 

عتراف األولي وإدراج معلومات مستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية  تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ اال
 (.5)ب( ) 4المتوقعة / االنخفاض في القيمة، راجع اإليضاح 

 

 تحديد القيم العادلة  ( 2)
 

هو موضح في السياسة  أساليب التقييم كما  يتطلب تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يوجد لها سعر سوقي قابل للمالحظة استخدام  
اوتة من الحكم اعتماداً  المحاسبية. بالنسبة لألدوات المالية التي قلّما يتم تداولها وسعرها ُمبهم، تكون القيمة العادلة لها أقل موضوعية، وتتطلب درجات متف

   .خاطر األخرى التي تؤثر على األداة المحددةالسوق وافتراضات التسعير والمعلى السيولة والترّكز وعدم التأكد لعوامل 
 

ليب التقييم التي  عندما ال يمكن استخالص القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية من األسواق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من اسا
واق التي يمكن مالحظتها كلما أمكن ذلك، . ولكن عندما ال يكون ذلك مجديا،  تتضمن استخدام النماذج الرياضية. يتم تسجيل مدخالت هذه النماذج من األس

   ت اآلجال الطويلة. فإن األمر يتطلب وضع أحكام لتحديد القيم العادلة. تتضمن األحكام اعتبارات السيولة ومدخالت النماذج مثل االرتباط وتقلب المشتقات ذا
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 )تتمة( استخدام التقديرات واألحكام  5
 

 األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )ب(
 

 تقييم األدوات المالية  ( 1)
 

   تمت مناقشة السياسة المحاسبية للمجموعة بشأن قياسات القيمة العادلة في قسم السياسات المحاسبية الهامة.
 

 الهرمي للقيمة العادلة التالي والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في وضع القياسات. تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام التسلسل 
 

 : أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط ألداة متطابقة. 1المستوى  •
مباشر )مثل المشتقات من األسعار(. : أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار( أو غير  2المستوى   •

ي  تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة ف
 مة من بيانات السوق. أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الها

: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال  3المستوى   •
ة أدوات تم تقييمها استنادا  تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئ

 ات. إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدو
 

ت هناك تحويالت قد حدثت بين المستويات في  بالنسبة لألدوات المالية المعترف بها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان
إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نه اية كل فترة  التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم فئات التصنيف )استناداً 

 تقرير.
 

 طريقة التقييم
 

المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة  تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  
   لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم. 

 

مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات  
تقدير معدالت  االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم أسعار فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وأقساط أخرى مستخدمة في  

م وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف  الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسه
من قبل المشاركين  أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي والذي كان من الممكن تحديده 

 في السوق وفق معاملة تجارية بحتة. 
 

بناًء على طريقة تقييم صافي الموجودات بسبب عدم توفر السوق والمعلومات    3وعة االستثمار في حقوق الملكية المصنف على أنها في المستوى  تقدر المجم
 المالية القابلة للمقارنة. تم تحديد صافي قيم الموجودات بناًء على أحدث المعلومات المالية المدققة / التاريخية المتوفرة. 

 

ود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بناًء على أسعار الصرف الفورية التي يمكن مالحظتها ومنحنيات العائد للعمالت المعنية باإلضافة إلى  يتم قياس عق
ا والمخاطر  المقابل  الطرف  من  كل  على  القضاء  وبالتالي  بالكامل،  نقديًا  مضمونة  العقود  جميع  المعنية.  العمالت  بين  العمالت  أسعار  نية  الئتما فروق 

 للمجموعة. 
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 استخدام التقديرات واألحكام )تتمة(  5
 

 األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(  )ب(
 

 قياس القيمة العادلة  ( 2)
 

   التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة. أدناه يوضح الجدول 
 

 : 2022ديسمبر  31اإلفصاحات الكّمية لمستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما في 
 

 

 تاريخ  

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   التقييم
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   

          موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة  
2022ديسمبر  31 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   11,670,793  4,238,260  46,465  15,955,518 

االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة  
2022ديسمبر  31 العادلة من خالل الربح أو الخسارة    19,198  -  6,280  25,478 

          

          األدوات المشتقة: 

 733,593  -  733,593  -  2022ديسمبر  31 بادل أسعار الفائدة تعقود 
 394,667  -  394,667  -  2022ديسمبر  31 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

   11,689,991  5,366,520  52,745  17,109,256 

          مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

          األدوات المشتقة: 

 24,625  -  24,625  -  2022ديسمبر  31 بادل أسعار الفائدة تعقود 
 92,567  -  92,567  -  2022ديسمبر  31 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

   -  117,192  -  117,192 

 

 خالل السنة.  3و 2و 1لم تكن هناك أي تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة 
 

 : 2021ديسمبر  31للموجودات والمطلوبات المالية كما في اإلفصاحات الكّمية لمستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة  
 

 

 تاريخ  

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   التقييم 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري    

          موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

مالية مقاسة بالقيمة  االستثمارات في أوراق 
2021ديسمبر  31 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   10,984,723  5,083,611  46,906  16,115,240 

االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة  
2021ديسمبر  31 العادلة من خالل الربح أو الخسارة    7,160  -  6,359  13,519 

          

          المشتقة: األدوات 

 34,566  -  34,566  -  2021ديسمبر  31 أسعار الفائدة تبادل  عقود 
 25,492  -  25,492  -  2021ديسمبر  31 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

   10,991,883  5,143,669  53,265  16,188,817 

          مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

          المشتقة: األدوات 

 506,958  -  506,958  -  2021ديسمبر  31 أسعار الفائدة تبادل  عقود 
 35,979  -  35,979  -  2021ديسمبر  31 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

   -  542,937  -  542,937 

 

 . 3و 2و 1بين مستويات قياسات القيمة العادلة   هناك أي تحويالت، لم يكن 2021ديسمبر  31و 2022ديسمبر  31خالل الفترة المشمولة بالتقرير 

 

قامت المجموعة بتخصيص استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في محفظة صغيرة من األوراق المالية    ،   3تحت المستوى  
 غير المدرجة في أسهم المؤسسات المالية غير المصرفية. 

 

بيع الحق، وال توجد خطط للتخلص من هذه    اختارت المجموعة هذا العرض البديل ألن االستثمارات تمت ألغراض استراتيجية وليس بهدف الربح من
 االستثمارات على المدى القصير أو المتوسط. 
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 استخدام التقديرات واألحكام )تتمة(  5
 

 األحكام المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )تتمة(  )ب(
 

 )تتمة(   قياس القيمة العادلة ( 2)
 

للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تساوي القيمة الدفترية، وبالتالي، فهي غير مدرجة في جدول  تفترض اإلدارة أن القيمة العادلة  
مليون لاير قطري    8,781التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، باستثناء االستثمارات في األوراق المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تبلغ قيمتها العادلة  

   .1لاير قطري(، والتي يتم اشتقاقها باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة من المستوى  9,613: 2021)

 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  ( 3)
 

المالي هي فقط دفعات ألصل الدين والفائدة على  تقييم نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل  
   )هـ( لمزيد من المعلومات. 3أصل المبلغ القائم. راجع االيضاح 

 

  .7تم بيان تفاصيل تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية باإليضاح 
 

 عالقات التحوط المؤهلة  ( 4)
 

   قررت المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحوطات فعّالة للغاية خالل فترة عالقة التحوط. عند تحديد األدوات المالية في عالقات التحوط المؤهلة،
 

ة محتملة بشكل  عند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات للقيمة العادلة، قّررت المجموعة أن التعرض لسعر الفائدة المتحوط له يتعلق بتدفقات نقدية مستقبلي 
 كبير.

 

 وقعة / االنخفاض في قيمة االستثمارات في أوراق الدين الخسائر االئتمانية المت ( 5)
 

الخسائر االئتمانية  تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وإدراج معلومات مستقبلية في قياس  
ت واالفتراضات واألساليب المستخدمة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة / االنخفاض  المدخال -(  5)ب()  4المتوقعة / االنخفاض في القيمة. راجع اإليضاح  

   في قيمة الموجودات المالية لمزيد من المعلومات.
 

 االستمرارية  ( 6)
 

يمكنها من استمرار أعمالها في المستقبل  قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على مواصلة العمل كمنشأة مستمرة ولديها قناعة بأن لديها من الموارد ما  
كمنشأة    المنظور. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لم يصل إلى علمها أي حاالت عدم تأكد مادي قد يثير الشك حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها

   مستمرة. لذلك يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  ( 7)
 

يؤخذ   أن  بعد  التقدير  هذا  تحديد  ويتم  احتساب االستهالك.  لغرض  والمعدات  للممتلكات  التقديرية  اإلنتاجية  المجموعة األعمار  إدارة  في االعتبار  تحدد 
 االستخدام المتوقع لألصل والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري. 

 

 في قيمة الموجودات غير المالية االنخفاض  ( 8)
 

تبار الموجودات  تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة لجميع الموجودات غير المالية في كل تاريخ تقرير. يتم اخ
ال تسترد. عند تنفيذ حسابات القيمة االستخدامية، تقوم اإلدارة    غير المالية األخرى الستبيان االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشرات بأن القيمة الدفترية قد 

 بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل وتختار معدل الخصم المناسب لحساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. 
  



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

54 

 القطاعات التشغيلية  6
 

   أعمال يشمالن األنشطة المصرفية التقليدية وأنشطة التأمين. تنظم المجموعة وتدير عملياتها من خالل قطاعي  
 

 الخدمات المصرفية التقليدية 
 

ية  تقدم الخدمات المصرفية للشركات مجموعة من عروض المنتجات والخدمات لعمالء الشركات واألعمال التجارية بما في ذلك التسهيالت االئتمان •
الشركات. كما تتعهد بالتمويل وأنشطة إدارة المخاطر المركزية من خالل االقتراض، وإصدار سندات  الممولة وغير الممولة والودائع لعمالء  

   كومة. الدين، واستخدام المشتقات ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في الموجودات السائلة مثل الودائع قصيرة األجل وأوراق دين الشركات والح
ة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد. يشمل النطاق القروض وبطاقات االئتمان والودائع والمعامالت  تقدم الخدمات المصرفية لألفراد مجموع •

 األخرى مع عمالء األفراد. 
 

   أنشطة التأمين
 

 الصفقات في االستثمارات وتقديم المشورة بشأن االستثمارات.  نظيم تشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام عقود التأمين وتنفيذ عقود التأمين وت 
 

طلوبات والتي يتم  إن المعلومات المتعلّقة بالنتائج والموجودات والمطلوبات لكل قطاع مدرجةٌ أدناه. يقاس األداء بناًء على ربح القطاع والموجودات والم
مراجعتها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. يستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث تعتقد اإلدارة أن تلك  إدراجها في تقارير اإلدارة الداخلية التي تتم 

 المعلومات المعنية هي أساس تقييم نتائج قطاعات معينة. 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

55 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 

 حسب قطاع التشغيل  )أ(
 

 :2022ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل كل قطاع كما في وللسنة المنتهية في 
 

 2022   

 

الخدمات المصرفية  
  للشركات 

الخدمات المصرفية  
 اإلجمالي   تأمين  اإلجمالي   غير موزعة   لألفراد 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
            

 2,322,362  -  2,322,362  -  228,813  2,093,549 صافي إيرادات الفوائد 
 ( 366)  ( 366)  -  -  -  - صافي الخسارة من أنشطة التأمين 

 586,640  ( 2,621)  589,261  37,735  240,920  310,606 تشغيلية أخرىصافي إيرادات / )خسائر( 

 2,908,636  ( 2,987)  2,911,623  37,735  469,733  2,404,155 إيرادات / )خسائر( القطاعات 

 ( 942,337)  8,656  ( 950,993)       إجمالي المصروفات 

            

االستثمارات في أوراق  االنخفاض في قيمة استرداد  صافي 
 مالية 

      

24,820  -  24,820 

االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة   ئرصافي خسا
 للعمالء 

      

(969,670 )  -  (969,670 ) 
ر االنخفاض في قيمة التسهيالت المالية  ئصافي خسا

 األخرى 
      

(256,311 )  -  (256,311 ) 

 765,138  5,669  759,469         أرباح قطاعية 

 237           زميلة الشركة الحصة من نتائج 

 765,375           صافي ربح السنة 

            

            المعلومات األخرى

 97,635,093  187,750  97,447,343  5,941,356  4,687,685  86,818,302 الموجودات 
 9,898           استثمار في شركة زميلة 

 97,644,991           إجمالي الموجودات 

            

 83,566,183  84,787  83,481,396  1,212,245  10,409,669  71,859,482 المطلوبات 
 13,784,504  -  13,784,504  -  34,629  13,749,875 محتملة المطلوبات ال

 

: الموجودات:  2021ديسمبر  31مليون لاير قطري، ) 43.1مليون لاير قطري والمطلوبات:  143.1كما يلي: الموجودات:   2022ديسمبر   31المعلومات القطاعية كما في تم حذف المعامالت داخل المجموعة من هذه  
 مليون لاير قطري( 22.9مليون لاير قطري والمطلوبات:  122.9
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 

 التشغيل )تتمة( حسب قطاع  )أ(
 

 

 2021   

 

الخدمات المصرفية  
  للشركات 

الخدمات المصرفية  
 اإلجمالي   تأمين  اإلجمالي   غير موزعة  لألفراد 

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

 2,585,185  -  2,585,185  -  173,909  2,411,276 صافي إيرادات الفوائد 
 ( 7,060)  ( 7,060)  -  -  -  - صافي الخسارة من أنشطة التأمين 

 528,330  676  527,654  39,567  172,815  315,272 صافي إيرادات تشغيلية أخرى 

 3,106,455  ( 6,384)  3,112,839  39,567  346,724  2,726,548 إيرادات / )خسائر( القطاعات 

 ( 918,461)  6,547  ( 925,008)       إجمالي المصروفات 

            

االنخفاض في قيمة االستثمارات في أوراق  استرداد  صافي 
 14,918  -  14,918       مالية 

صافي خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة  
 ( 1,419,481)  -  ( 1,419,481)       للعمالء 

صافي خسائر االنخفاض في قيمة التسهيالت المالية  
 ( 80,422)  -  ( 80,422)       األخرى 

 703,009  163  702,846         أرباح قطاعية 

 765           حصة من نتائج الشركة الزميلة 

 703,774           صافي ربح السنة 

            

            المعلومات األخرى

 101,092,473  198,658  100,893,815  7,977,386  4,954,113  87,962,316 الموجودات 
 10,758           استثمار في شركة زميلة 

 101,103,231           إجمالي الموجودات 

            

 86,847,278  93,655  86,753,623  1,439,991  10,298,460  75,015,172 المطلوبات 
 14,936,116  -  14,936,116  -  146,149  14,789,967 مطلوبات المحتملة ال

 

 

 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   اإليضاحات المتممة للبيانات المالية الموحدة

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

57 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 

 المناطق الجغرافية  )ب(
 

لت المجموعة أعمالها. يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإليرادات التشغيلية للمجموعة بناًء على الموقع   الجغرافي حيث سجَّ
 

  قطر  

دول مجلس التعاون  
 اإلجمالي   الهند   الخليجي األخرى

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

2022        

 2,908,636  40,536  88,761  2,779,339 صافي اإليرادات التشغيلية 

 765,375  17,427  )106,690(  854,638 الربح/ )الخسارة( صافي 

 97,644,991  547,294  4,060,714  93,036,983 إجمالي الموجودات 

 83,566,183  402,392  3,296,651  79,867,140 إجمالي المطلوبات 

 

  قطر 

دول مجلس التعاون  
 اإلجمالي   الهند   الخليجي األخرى 

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

2021        

 3,106,455  22,555  211,946  2,871,954 صافي اإليرادات التشغيلية 

 703,774  ( 1,130)  ( 150,106)  855,010 صافي الربح/ )الخسارة( 

 101,103,231  675,032  3,228,233  97,199,966 إجمالي الموجودات 

 86,847,278  527,930  2,321,440  83,997,908 إجمالي المطلوبات 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  7
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  )أ(
 

 وعة المحتسبة بالتكلفة المطفأة قيمها العادلة. يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة. تُقارب المطلوبات المالية للمجم
 

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
  الخر 

 التكلفة  

  المطفأة 

 لقيمة  إجمالي ا

  الدفترية

 القيمة  
 العادلة 

       حقوق الملكية   الدين   المشتقات   حقوق الملكية   الدين  

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                2022ديسمبر  31

 3,668,161  3,668,161  3,668,161  -  -  -  -  - مركزيةمصارف نقد وأرصدة لدى 
 8,650,888  8,650,888  8,650,888    -  -  -  - مستحقة من البنوك ارصدة 

 1,128,260  1,128,260  -  -  -  1,128,260  -  - القيمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة 
 58,078,974  58,078,974  58,078,974  -  -  -  -  - قروض وسلف مقدمة للعمالء 
                استثمارات في أوراق مالية: 

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 15,955,518  15,955,518  -  839,671  15,115,847  -  -  - اآلخر

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 25,478  25,478  -  -  -  -  25,478  - الخسارة 

 8,780,637  8,982,879  8,982,879  -  -  -  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 258,031  258,031  258,031  -  -  -  -  - موجودات أخرى 

 -  25,478  1,128,260  15,115,847  839,671  79,638,933  96,748,189  96,545,947 

                

 117,192  117,192  -  -  -  117,192  -  - القيمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة 
 19,239,053  19,239,053  19,239,053  -  -  -  -  - لبنوك الى امستحقة  ارصدة

 50,129,735  50,129,735  50,129,735  -  -  -  -  - ودائع العمالء 
 2,516,493  2,516,493  2,516,493  -  -  -  -  - دين سندات 

 8,891,053  8,891,053  8,891,053  -  -  -  -  - قروض األخرى 
 2,141,493  2,141,493  2,141,493  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  117,192  -  -  82,917,827  83,035,019  83,035,019 
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 الموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( 7
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )تتمة(  )أ(
 

 وبات المالية للمجموعة. تُقارب المطلوبات المالية للمجموعة المحتسبة بالتكلفة المطفأة قيمها العادلة. يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطل
 

  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
  اآلخر

 التكلفة  

  المطفأة 

 لقيمة  إجمالي ا

  الدفترية 

 القيمة  
 العادلة 

       حقوق الملكية   الدين   المشتقات   حقوق الملكية   الدين  

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
                2021ديسمبر  31

 5,887,367  5,887,367  5,887,367  -  -  -  -  - مركزيةمصارف نقد وأرصدة لدى 
 5,364,929  5,364,929  5,364,929  -  -  -  -  - ارصدة مستحقة من البنوك 

 60,058  60,058  -  -  -  60,058  -  - القيمة العادلة الموجبة لألدوات المشتقة 
 62,667,285  62,667,285  62,667,285  -  -  -  -  - قروض وسلف مقدمة للعمالء 
                استثمارات في أوراق مالية: 

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 16,115,240  16,115,240  -  850,350  15,264,890  -  -  - اآلخر

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 13,519  13,519  -  -  -  -  13,519  - الخسارة 
 9,612,611  8,954,114  8,954,114  -  -  -  -  - بالتكلفة المطفأة مقاسة 

 1,057,936  1,057,936  1,057,936  -  -  -  -  - موجودات أخرى 

 -  13,519  60,058  15,264,890  850,350  83,931,631  100,120,448  100,778,945 

                

 542,937  542,937  -  -  -  542,937  -  - القيمة العادلة السالبة لألدوات المشتقة 
 22,511,391  22,511,391  22,511,391  -  -  -  -  - ارصدة مستحقة الى البنوك 

 50,355,949  50,355,949  50,355,949  -  -  -  -  - ودائع العمالء 
 1,891,734  1,891,734  1,891,734  -  -  -  -  - سندات دين 

 9,737,521  9,737,521  9,737,521  -  -  -  -  - قروض األخرى 
 1,256,641  1,256,641  1,256,641  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

 -  -  542,937  -  -  85,753,236  86,296,173  86,296,173 
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 مركزية   مصارفنقد وأرصدة لدى  8
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 523,338  599,847 النقد 
 2,297,254  2,345,767 احتياطي النقد لدى مصرف قطر المركزي*

 34,795  44,753 احتياطي نقدي لدى البنوك المركزية األخرى* 
 3,031,980  677,794 أرصدة أخرى لدى البنوك المركزية 

 3,668,161  5,887,367 

 

لتمول   متاحة  إلزامية وغير  احتياطات  األخرى هو  المركزية  والبنوك  المركزي  قطر  لدى مصرف  النقدي  اليومية  *إن االحتياطات  التشغيلية  العمالت 
 للمجموعة. 

 

 مستحقة من البنوك  ارصدة 9
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 453,581  1,692,376 حسابات جارية 
 1,891,528  3,730,166 ودائع 

 3,023,611  3,242,759 قروض لبنوك 
 1,079  6,197 فوائد مستحقة القبض 

 ( 4,870)  ( 20,610) االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص 

 8,650,888  5,364,929 

 

 مقدمة للعمالء  سلفقروض و  10
 

 وفقاً للنوع  )أ(
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 53,571,452  55,484,787 قروض 
 11,781,274  5,670,274 سحوبات بنكية على المكشوف 

 99,239  70,384 فواتير مخصومة 
 183,936  301,091 أخرى* 

 61,526,536  65,635,901 
    (1)إيضاح 

    ناقصاً: 

 ( 3,604)  ( 2,818) أرباح مؤجلة 
 1منتظمة السداد )المرحلة    -الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض والسلف المقدمة للعمالء  

 ( 999,006)  )1,049,559( (2و
للعمالء   المقدمة  والسلف  القروض  قيمة  في  االنخفاض  السداد    -مخصص  منتظمة  غير 

 ( 1,270,485)  )1,731,811( (3)المرحلة 
 ( 695,521)  ( 663,374) فائدة معلقة 

 62,667,285  58,078,974 صافي القروض والسلف المقدمة للعمالء
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 المقدمة للعمالء )تتمة(القروض والسلف  10
 

 وفقاً النوع )تابع( )أ(
 

من إجمالي القروض والسلف    ٪6.43مليون لاير قطري أي ما يمثل    3,957بلغت القيمة اإلجمالية للقروض والسلف المقدمة للعمالء غير منتظمة السداد  
   من إجمالي القروض والسلف المقدمة للعمالء(. ٪5.83مليون لاير قطري، أي ما يمثل  3,827: 2021المقدمة للعمالء )

 

لاير قطري(  مليون    2,244:  2021مليون لاير قطري )  869خالل السنة، قامت المجموعة بشطب القروض المتعثرة المقدمة بالكامل والتي تبلغ قيمتها  
 وامتثاالً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.  68/2011حسب تعميم مصرف قطر المركزي رقم 

 

   مليون لاير قطري(. 695: 2021مليون لاير قطري فائدة معلقة ) 663يشمل االنخفاض في القيمة المحّدد للقروض والسلف للعمالء 
 

 مليون لاير قطري(.  98: 2021مليون لاير قطري ) 185بالتمويل التجاري والتي تبلغ قيمته * يشمل ذلك عمليات القبول المتعلقة  
 

 : 1إيضاح 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 9,741,641  4,123,225 عالقة  هيئات حكومية وأخرى ذات
 47,809,702  50,121,225 الشركات 

 8,084,558  7,282,086 األفراد 

 61,526,536  65,635,901 

 

 وفقاً لألعمال  )ب(
 

  قروض  

سحوبات بنكية  
  على المكشوف 

 فواتير  
 اإلجمالي   أخرى  مخصومة 

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

          2022ديسمبر  31في 

 4,123,225  -  -  2,796,258  1,326,967 عالقة هيئات حكومية وأخرى ذات 
 685,348  -  -  40,822  644,526 مؤسسات مالية غير مصرفية 

 289,888  914  62,968  7,328  218,678 الصناعة 
 12,498,720  176,692  3,223  1,144,655  11,174,150 تجارة 

 9,469,159  -  -  264,457  9,204,702 خدمات 
 5,896,747  7,072  -  623,348  5,266,327 مقاوالت 

 20,391,222  -  -  332,679  20,058,543 استثمار عقاري 
 7,282,086  -  -  375,900  6,906,186 شخصية 

 890,141  116,413  4,193  84,827  684,708 أخرى

 55,484,787  5,670,274  70,384  301,091  61,526,536 

          

 ( 2,818)         يخصم: أرباح مؤجلة 
صافي االنخفاض في قيمة  

القروض والسلف المقدمة للعمالء  
 )3,444,744(         بما في ذلك الفوائد المعلّقة 

         58,078,974 
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 القروض والسلف المقدمة للعمالء )تتمة( 10
 

 )تتمة( وفقاً لألعمال  )ب(
 

  قروض  

سحوبات بنكية على  
  المكشوف 

 فواتير  
 اإلجمالي   أخرى  مخصومة 

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

          2021ديسمبر  31في 

 9,741,641  -  -  9,078,890  662,751 عالقة هيئات حكومية وأخرى ذات 
 1,787,931  -  -  51,299  1,736,632 مؤسسات مالية غير مصرفية 

 1,130,204  1,297  91,000  10,284  1,027,623 صناعة 
 10,560,237  86,080  4,151  1,046,522  9,423,484 تجارة 

 8,731,395  215  169  305,847  8,425,164 خدمات 
 6,010,895  9,179  570  487,298  5,513,848 مقاوالت 

 19,122,877  -  -  369,894  18,752,983 استثمار عقاري 
 8,084,558  -  200  383,509  7,700,849 شخصية 

 466,163  87,165  3,149  47,731  328,118 أخرى

 53,571,452  11,781,274  99,239  183,936  65,635,901 

          

 ( 3,604)         أرباح مؤجلة يخصم:  
صافي االنخفاض في قيمة  

القروض والسلف المقدمة للعمالء  
 ( 2,965,012)         بما في ذلك الفوائد المعلّقة 

         62,667,285 

 

 الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء  )ج(
 

 2022  2021 
 لاير قطري   ألف  ألف لاير قطري 
    

 3,347,808  2,965,012 يناير  1الرصيد في 
 3,360  ( 1,619) تحويل العمالت األجنبية 

 2,040,681  1,405,692 صافي المحمل للسنة 
 ( 118,161)  )47,045( مبالغ مستردة من قروض منخفضة القيمة االئتمانية خالل السنة 

 1,922,520  1,358,647 االنخفاض في القيمة المسجلة خالل السنة صافي خسائر 
 ( 2,308,676)  )877,296( شطب / تحويالت خالل السنة 

 2,965,012  3,444,744 ديسمبر  31الرصيد في 

 

مليون لاير   425.2: 2021لاير قطري خالل السنة )  مليون 328تتضمن الحركة تأثير الفوائد المعلّقة على القروض والسلف المقدمة للعمالء التي بلغت 
   قطري(.

 

من القروض والسلف    مليون لاير قطري كاسترداد  61.2يتضمن صافي خسارة االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء في بيان الدخل مبلغ  
 مليون لاير قطري(.  77.8: 2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  31التي تم شطبها سابقاً للسنة المنتهية في  
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 والسلف المقدمة للعمالء )تتمة(القروض   10
 

 حسب القطاع  -الحركة في خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء  )د(
 

 فيما يلي تسوية مخصص خسائر االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء وفقاً للنوع: 
 

 اإلجمالي  إقراض الرهن العقاري  األفرادإقراض  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة  إقراض الشركات  

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

لاير  ألف 
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

ألف لاير  
 قطري 

 منتظمة السداد  
 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منخفضة القيمة 

2022                

 1,966,006 852,297 146,709 106,099 154,870 44,545 244,178 44,893 32,874 44,367 6,516 1,271 1,571,362 646,018 68,019 2022يناير  1الرصيد في 
 335 (151,189) (68,226) (11,055) (72,125) (13,759) 39,563 (8,759) (11,935) (45,134) (33) (691) 16,961 (70,272) (41,841) التحويل بين المراحل 

 1,353,185 262,667 7,301 78,236 100,573 3,071 18,704 - - 94,630 7,386 65 1,161,615 154,708 4,165 صافي المحمل للسنة 

مبالغ مستردة من قروض منخفضة  
 (47,045) - - (160) - - (31,582) - - (4,962) - - (10,341) - - القيمة االئتمانية خالل السنة 

 صافي خسائر / )استردادات(
االنخفاض في القيمة المسجلة خالل 

 1,306,475 111,478 (60,925) 67,021 28,448 (10,688) 26,685 (8,759) (11,935) 44,534 7,353 (626) 1,168,235 84,436 (37,676) السنة

 (877,296) - - (30,924) - - (147,077) - - (3,300) - - (695,995) - - شطب / تحويالت خالل السنة 

 2,395,185 963,775 85,784 142,196 183,318 33,857 123,786 36,134 20,939 85,601 13,869 645 2,043,602 730,454 30,343 2022ديسمبر  31الرصيد في  

 
 اإلجمالي  إقراض الرهن العقاري  إقراض األفراد  إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة  إقراض الشركات  

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

ألف لاير  
 قطري

 منتظمة السداد  
 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منتظمة السداد  منخفضة القيمة 

 االئتمانية
 منخفضة القيمة 

2021                

 2,221,405 988,162 138,241 58,807 115,746 31,974 362,938 45,096 23,030 86,571 35,416 1,148 1,713,089 791,904 82,089 2021يناير  1الرصيد في 
 301,185 (298,582) (13,275) 25,053 (24,436) (617) 6,607 (6,131) (476) 25,190 (25,151) (39) 244,335 (242,864) (12,143) التحويل بين المراحل 
 1,870,253 162,717 21,743 27,904 63,560 13,188 61,998 5,928 10,320 12,115 (3,749) 162 1,768,236 96,978 (1,927) صافي المحمل للسنة 

مبالغ مستردة من قروض منخفضة  
 (118,161) - - (5,665) - - (60,936) - - (1,077) - - (50,483) - - القيمة االئتمانية خالل السنة 

  خسائر / )استردادات(صافي 
االنخفاض في القيمة المسجلة خالل  

 2,053,277 (135,865) 8,468 47,292 39,124 12,571 7,669 (203) 9,844 36,228 (28,900) 123 1,962,088 (145,886) (14,070) السنة 
 (2,308,676) - - - - - (126,429) - - (78,432) - - (2,103,815) - - شطب / تحويالت خالل السنة 

 1,966,006 852,297 146,709 106,099 154,870 44,545 244,178 44,893 32,874 44,367 6,516 1,271 1,571,362 646,018 68,019 2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 استثمارات في أوراق مالية  11
 

 الجدول التالي تحليل االستثمارات في أوراق مالية: يظهر 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 15,974,891  15,795,853 االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر* )أ(
 13,519  25,478 )ب(  العادلة من خالل الربح أو الخسارةاالستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة 

 8,894,822  8,922,777 )ج( استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 207,755  227,682 فوائد مستحقة القبض 

 24,971,790  25,090,987 
االستثمارات في أوراق  صافي خسائر االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على 

 ( 8,114)  ( 7,915) مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 25,082,873  24,963,875 اإلجمالي 
 

 مليون لاير قطري(  34.8: 2021مليون لاير قطري كخسائر ائتمانية متوقعة على أوراق الدين )  10.2* يشمل 
 

مليون لاير قطري( مقابل اتفاقيات إعادة الشراء.    3,582:  2021مليون لاير قطري )  6,288** تعهدت المجموعة بإصدار سندات دولة قطر بمبلغ  
 يحق للطرف المقابل في ترتيبات إعادة الشراء اللجوء إلى الموجودات المحولة فقط. 

 

لاير   7,095:  2021) لاير قطري  8,829ُصنفت االستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة دفترية والبالغة  
 ضمن ترتيبات تحوط القيمة العادلة من خالل مشتقات مبادلة أسعار الفائدة.  قطري(

 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر  )أ(
 

 2022 

 اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 839,671  46,465  793,206 حقوق ملكية 
 9,411,030  -  9,411,030 الدين بدولة قطر سندات 
 5,545,152  -  5,545,152 الدين األخرى سندات 

 15,749,388  46,465  15,795,853 

 
 

 2021 

 اإلجمالي   غير مدرجة  مدرجة 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      

 850,350  46,906  803,444 حقوق ملكية 
 10,740,129  -  10,740,129 سندات الدين بدولة قطر 

 4,384,412  -  4,384,412 سندات الدين األخرى 

 15,927,985  46,906  15,974,891 

 

 القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة  )ب(
 

 2022 

 اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة  
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف   ألف لاير قطري 
      

 25,478  6,280  19,198 وحقوق الملكية مشتركة صناديق 

 19,198  6,280  25,478 
 
 

 2021 

 اإلجمالي   غير مدرجة  مدرجة 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      

 13,519  6,359  7,160 وحقوق الملكية مشتركة صناديق 

 7,160  6,359  13,519 
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 استثمارات في أوراق مالية )تتمة(  11
 

 التكلفة المطفأة  )ج(
 

 2022 

 اإلجمالي   غير مدرجة   مدرجة  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

      وفقا لجهة اإلصدار 

 8,030,130  -  8,030,130 سندات الدين بدولة قطر 
 892,647  394,686  497,961 سندات الدين األخرى 

 )7,915(  ( 4)  )7,911( صافي خسائر االنخفاض في القيمة 

 8,520,180  394,682  8,914,862 

      وفقا لسعر الفائدة 

 8,914,862  394,682  8,520,180 سندات مالية بعائد ثابت 
 -  -  - سندات مالية بعائد متغير 

 8,520,180  394,682  8,914,862 

 
 2021 

 اإلجمالي   غير مدرجة  مدرجة 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
      

      وفقا لجهة اإلصدار

 8,246,561  -  8,246,561 الدين بدولة قطر سندات 
 648,261  377,419  270,842 الدين األخرى سندات 

 ( 8,114)  ( 13)  ( 8,101) الخسائر االئتمانية المتوقعة صافي خسائر االنخفاض في القيمة /  

 8,509,302  377,406  8,886,708 

      وفقا لسعر الفائدة 

 8,886,708  377,406  8,509,302 مالية بعائد ثابت سندات 
 -  -  - مالية بعائد متغير سندات 

 8,509,302  377,406  8,886,708 

 

 االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في قيمة االستثمارات في األوراق المالية الحركة في الخسائر  )د(
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 6,920  8,114 يناير  1الرصيد في 
 1,194  ( 199) خالل السنة  ةنومكالمخصص خسائر االنخفاض في القيمة 

 -  - خالل السنة المشطوبات 

 8,114  7,915 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 .لاير قطري(  مليون    2021:1.6ديسمبر    31)  2022ديسمبر    31لاير قطري كما في  مليون    1.4بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الشركات  
 

 الموجودات األخرى 12
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 ً  41,181  40,094 مصروفات مدفوعة مقدما
 102,381  88,085 * ملكة ضمانات مست

 60,058  1,128,260 ( 35القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 
 139,190  94,076 ضريبة مؤجلة موجودات  

 523  729 مدينون مختلفون 
 891,179  91,675 هامش الضمان 

 166,234  165,627 أخرى

 1,608,546  1,400,746 

ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة    2022ديسمبر    31يمثل هذا قيمة العقارات المستحوذ عليها لتسوية الديون. إن القيمة العادلة لهذه العقارات كما في  *  
 الدفترية. 
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 االستثمار في شركة زميلة  13
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 10,176  10,758 يناير  1الرصيد في 
 ( 183)  ( 1,097) تحويل العمالت األجنبية 

 765  237 الحصة في النتائج 

 10,758  9,898 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 ديسمبر:  31فيما يلي المركز المالي ونتائج الشركة الزميلة على أساس حسابات اإلدارة كما في وللسنة المنتهية في 
 

 2022  2021 
 لاير قطري ألف    ألف لاير قطري 

    ديسمبر  31

 68,089  73,874 إجمالي الموجودات 

 52,473  58,011 إجمالي المطلوبات 

 14,415  14,645 إجمالي اإليرادات 

 1,738  539 الربح

 765  237 حصة من األرباح 

 

 ممتلكات وأثاث ومعدات  14

 

 

 أراضي  
 ومباني 

تحسينات على مباٍن  
 اإلجمالي  أعمال قيد التنفيذ  مركبات  أثاث ومعدات  مستأجرة 

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

       التكلفة: 

 1,915,278 29,038 14,946 587,601 206,256 1,077,437  2022يناير  1الرصيد كما في 
 73,012 - 157 9,521 674 62,660 إضافات / تحويالت 
 2,271 2,271 - - - - رسملة قيد التشغيل 
 ( 581) - ( 66) ( 491) ( 24) - استبعادات / شطب 

 1,989,980 31,309 15,037 596,631 206,906 1,140,097 2022ديسمبر  31الرصيد في 

       استهالك: 

 1,226,005 - 9,402 531,679 189,676 495,248 2021يناير  1الرصيد كما في 
 99,903 - 979 23,473 8,847 66,604 إضافات / تحويالت 
 ( 577) - ( 62) ( 491) ( 24) - استبعادات / شطب 

 1,325,331 - 10,319 554,661 198,499 561,852 2022ديسمبر  31الرصيد في 

 

 صافي القيمة الدفترية 
 664,649 31,309 4,718 41,970 8,407 578,245 2022ديسمبر  31الرصيد في 
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 )تتمة(  ممتلكات وأثاث ومعدات 14
 

 

 

 أراضي  
 ومباني 

تحسينات على مباٍن  
 اإلجمالي  أعمال قيد التنفيذ  مركبات أثاث ومعدات  مستأجرة 

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

       التكلفة: 

 1,836,583 13,062 12,647 557,610 204,832 1,048,432  2021يناير  1الرصيد كما في 
 64,185 - 2,299 31,447 1,434 29,005 إضافات / تحويالت 
 15,976 15,976 - - - - رسملة قيد التشغيل 
 ( 1,466) - - ( 1,456) ( 10) - استبعادات / شطب 

 1,915,278 29,038 14,946 587,601 206,256 1,077,437 2021ديسمبر  31الرصيد في 

       استهالك: 

 1,122,371 - 8,414 509,440 179,516 425,001 2021يناير  1الرصيد كما في 
 105,100 - 988 23,695 10,170 70,247 استهالك 

 ( 1,466) - - ( 1,456) ( 10) - استبعادات / شطب 

 1,226,005 - 9,402 531,679 189,676 495,248 2021ديسمبر  31الرصيد في 

       

 صافي القيمة الدفترية 
 689,273 29,038 5,544 55,922 16,580 582,189 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 

المجموعة فيها مستأجراً مبينة  تستأجر المجموعة فروعاً وأجهزة صراف آلي ومركبات وأجهزة حاسب آلي. إن المعلومات حول عقود اإليجار التي تكون  
 أدناه. 

 

 

 أراضي  
  ومباني 

 أثاث  
 اإلجمالي   مركبات   ومعدات 

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

        2022ديسمبر  31في 

 176,803  4,960  847  170,996 يناير  1موجودات حق االنتفاع في 
 63,170  73  134  62,963 إضافات 

 )36,630(  ( 785)  ( 632)  )35,213( تكلفة االستهالك للسنة 

 203,343  4,248  349  198,746 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 

 أراضي  
  ومباني 

 أثاث  
 اإلجمالي   مركبات  ومعدات 

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

        2021ديسمبر  31في 

 156,087  3,405  642  152,040 يناير  1موجودات حق االنتفاع في 
 60,746  2,298  925  57,523 إضافات 

 ( 40,030)  ( 743)  ( 720)  ( 38,567) تكلفة االستهالك للسنة 

 176,803  4,960  847  170,996 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

 مستحقة إلى البنوك ارصدة 15
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 259,743  289,383 حسابات جارية 
 17,034,053  11,385,181 قروض قصيرة األجل من البنوك 

 5,208,949  7,501,110 قروض إعادة الشراء 
 8,646  63,379 فوائد مستحقة الدفع 

 19,239,053  22,511,391 
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 ودائع العمالء  16
 

 وفقاً للنوع  )أ(
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 9,572,294  9,637,664 حسابات جارية وودائع تحت الطلب 
 2,830,856  2,809,074 ودائع ادخارية 

 37,671,783  37,405,969 ودائع ألجل 
 281,016  277,028 فوائد مستحقة الدفع 

 50,129,735  50,355,949 

 

 وفقاً للقطاع  )ب(
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 15,041,513  15,788,728 هيئات حكومية وشبه حكومية 
 11,373,288  11,186,281 أفراد 

 22,902,486  21,984,441 الشركات 
 757,646  893,257 مؤسسات مالية غير مصرفية 

 281,016  277,028 فوائد مستحقة الدفع 

 50,129,735  50,355,949 

 

 دين   سندات 17
 

 على النحو اآلتي:  مضمونةغير أصدرت المجموعة سندات دين ثانوية وسندات ضمان رئيسية 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 1,880,436  2,502,281 سندات كبيرة مضمونة 
 11,298  14,212 فوائد مستحقة الدفع 

 2,516,493  1,891,734 

 

 إيضاح 
مليون دوالر  510: 2021ديسمبر  31) 2022ديسمبر  31مليون فرانك سويسري في  175مليون دوالر أمريكي و 500أصدرت المجموعة 

 برنامج السندات األوروبيّة متوّسطة األجل المحدَّث.مليار ين ياباني( ديون كبيرة غير مضمونة بموجب  1.0أمريكي و
 

سنوات( وتحمل متوسط تكاليف اقتراض ثابتة   6إلى  3: 2021ديسمبر   31سنوات ) 5إلى  2تراوحت آجال استحقاق سندات الضمانات الرئيسية من 
 ٪ سنوياً(. 2.38٪ حتى 0.62: 2021ديسمبر  31٪ سنوياً )2.38٪ وحتى 0.47من 

 

 ل أدناه حركة أوراق الدين الصادرة عن المجموعة كما في نهاية فترة التقرير: يوضح الجدو

 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 328,208  1,891,734 يناير  1الرصيد كما في 
 1,820,750  688,485 إصدارات خالل السنة 

 )268,522(  ( 77,938) صافي السداد 

 11,298  14,212 الدفع فوائد مستحقة 

 2,516,493  1,891,734 
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 الدين )تتمة(  سندات 17
 

 يوضح الجدول أدناه محفظة استحقاق أوراق الدين القائمة كما في نهاية فترة التقرير.

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

    سنة االستحقاق 

2022 -  67,750 
2024 688,486  - 
2026 1,828,007  1,823,984 

 1,891,734  2,516,493 اإلجمالي 

 

 قروض األخرى 18
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 9,720,419  8,813,410 تسهيالت القرض ألجل 
 17,102  77,643 فوائد مستحقة الدفع 

 8,891,053  9,737,521 

 
 ٪ سنوياً(. 1.79٪ حتى 0.72: 2021ديسمبر  31٪ سنوياً )5.96٪ حتى 3.93تحمل تسهيالت القرض ألجل متوسط تكاليف قروض من 

 

 يوضح الجدول أدناه حركة أوراق الدين الصادرة عن المجموعة كما في نهاية فترة التقرير: 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 8,217,193  9,737,521 يناير  1في الرصيد كما  
 7,340,255  852,111 إصدارات خالل السنة 

 )5,837,029(  )1,776,222( سداد 

 17,102  77,643 فوائد مستحقة الدفع 

 8,891,053  9,737,521 

 
 يوضح الجدول أدناه محفظة استحقاق القروض األخرى القائمة في نهاية فترة التقرير.

 
 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 2,930,639  2,851,469 حتى سنة واحدة 
 6,260,740  5,493,558 سنوات  3من سنة واحدة إلى 

 546,142  546,026 سنوات  3أكثر من 

 8,891,053  9,737,521 

 

 التقرير. يوضح الجدول أدناه محفظة استحقاق القروض األخرى القائمة كما في نهاية فترة 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    سنة االستحقاق 

2022 -  2,930,639 
2023 2,851,469  1,012,421 
2024 5,311,876  5,248,319 
2025 181,682  - 
2026 546,026  546,142 

 9,737,521  8,891,053 اإلجمالي 
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 المطلوبات األخرى 19
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 65,964  63,046 مصروفات دائنة مستحقة 
 147,963  159,191 (1مخصص مكافأة نهاية الخدمة )إيضاح  

 41,508  40,540 صندوق مدخرات تقاعد الموظفين 
 3,713  3,289 ضريبة مستحقة الدفع 

 542,937  117,192 ( 35القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح  
 143,404  132,055 إيرادات غير مكتسبة 

 407,701  399,109 هوامش نقدية 
 31,472  24,102 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 

 16,966  13,477 أرصدة غير مطالب بها 
 17,594  19,134 تحويل مقترح للصندوق االجتماعي والرياضي 

 177,230  206,384 (2مطلوبات اإليجار )إيضاح 
 357,572  569,366 مخصص االنخفاض في القيمة الرتباطات القروض والضمانات المالية 

 69,919  60,803 مطلوبات عقود التأمين  
 98,184  185,633 خطابات االعتماد 

 228,556  796,528 أخرى

 2,350,683  2,789,849 اإلجمالي 

 

 الخدمة مخصص مكافآت نهاية  - 1-إيضاح
 

 فيما يلي حركة مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين: 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 137,453  147,963 يناير  1الرصيد في 
 20,454  22,442 مخصص للسنة 

 ( 9,944)  ( 11,214) مخصصات مستخدمة خالل السنة 

 147,963  159,191 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 مطلوبات اإليجار  - 2-إيضاح
 

 :يوضح الجدول أدناه استحقاق مطلوبات اإليجار
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 62,664  98,740 سنة  1تصل إلى 
 114,566  107,644 سنة  1فوق 

 177,230  206,384 مجموع
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 حقوق الملكية  20
 

 رأس المال  )أ(
 

 األسهم العادية  

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

ح به )بالالف(     عدد األسهم العادية المصرَّ

 3,100,467  3,100,467 بداية سنة التقرير قيد اإلصدار في 

 3,100,467  3,100,467 ديسمبر  31قيد اإلصدار في 

 

ألف(. إن لهذه األدوات قيمة اسمية    3,100,467:  2021ألف سهم عادي )  3,100,467، يتكون رأس المال المصرح به من  2022ديسمبر    31في  
   وجميع األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل.لاير قطري(  1: 2021لاير قطري )  1قدرها 

 

في    يحق لحملة األسهم العادية الحصول على توزيعات أرباح وفقاً لما يتم اإلعالن عنه من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل سهم 
 اجتماعات المجموعة. 

 

 احتياطي قانوني )ب(
 

من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانوني    ٪10، يتعين تحويل  2012لسنة    13وفقاً لقانون مصرف قطر المركزي رقم  
لسنة    11من رأس المال المدفوع. وال يُسمح للبنك بتوزيع هذا االحتياطي إال في الحاالت التي حددها قانون الشركات التجارية القطري رقم    ٪100يعادل  
   وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. ، 2021لسنة  8، وبصيغته المعدلة بالقانون رقم  2015

 

، وبصيغته  2015لسنة    11تلمة عند إصدار أسهم جديدة وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم  يتضمن االحتياطي القانوني عالوة إصدار األسهم المس 
   .، 2021لسنة   8المعدلة بالقانون رقم 

 

 احتياطي مخاطر  )ج(
 

توفر   يتوّجب  المركزي،  قطر  للوائح مصرف  المم2.5وفقاً  التسهيالت  باستثناء  للعمالء،  والسلف  القروض  من صافي  أدنى  كحد  للحكومة،  ٪  نوحة 
   كاحتياطي مخاطر لتغطية أي مطلوبات محتملة.

 

 مليون لاير قطري(.   180:  2021)  2022ديسمبر    31مليون لاير قطري إلى احتياطي المخاطر خالل السنة المنتهية في    283قامت المجموعة بتحويل  
 

 احتياطي القيمة العادلة  )د(
 

 القيمة العادلة المعترف بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يشتمل هذا االحتياطي على تغييرات 
 

 

القيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل الخر 

تحوطات التدفقات  
 اإلجمالي  النقدية 

 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 
    

 163,693 - 163,693 يناير  1الرصيد كما في 
 )1,422,680( 604 (1,423,284) التقييم أثر إعادة  

 1,134,607 - 1,134,607 معاد تصنيفه لبيان الدخل 

 )288,073( 604 (288,677) صافي الحركة خالل السنة 

 )124,380( 604 (124,984) *  2022ديسمبر   31الرصيد كما في 

 

 

القيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

تحوطات التدفقات  
 اإلجمالي  النقدية 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  
    

 152,992 - 152,992 يناير  1الرصيد كما في 
 ( 242,934) - ( 242,934) أثر إعادة التقييم 

 253,635 - 253,635 معاد تصنيفه لبيان الدخل 

 10,701 - 10,701 صافي الحركة خالل السنة 

 163,693 - 163,693 *  2021ديسمبر   31الرصيد كما في 

 

 * يشمل صافي الخسارة المحققة من استثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
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 حقوق الملكية )تتمة( 20
 

 احتياطي تحويل عمالت أجنبية  )هـ(
 

   األجنبية الناشئة من تحويل العمليات األجنبية في البيانات المالية.يتضمن احتياطي تحويل العمالت جميع فروق صرف العمالت 
 

 توزيعات األرباح المقترحة  )و(
 

  رياالت قطرية   0.075مليون لاير قطري بواقع    232.5  من رأس المال المدفوع بمبلغ٪  7.5  اقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات أرباح نقدية بنسبة
رياالت قطرية    0.075مليون لاير قطري وبواقع    232.5من رأس المال المدفوع بمبلغ    ٪7.5:  2021)  2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للسهم  

   لموافقة اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين.للسهم(، وهي خاضعة 
 

 أدوات مالية مؤهلة كرأس مال إضافي  )ز(
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   لاير قطريألف  
    

    

 2,000,000  2,000,000 2013ديسمبر  31صدر في 
 2,000,000  2,000,000 2015يونيو  30صدر في 

 4,000,000  4,000,000 

 

،  2015يونيو    30في    مليار لاير قطري.  2، أصدرت المجموعة سندات من الفئة األولى من رأس المال التنظيمي بإجمالي  2013ديسمبر    31في  
مليار لاير قطري. هذه السندات دائمة، وثانوية، وغير مضمونة، وقد تم   2أصدرت المجموعة سندات من الفئة األولى من رأس المال التنظيمي بإجمالي 

عتبر الحدث المتعلق بعدم السداد تعثّراً.  تسعير كل منها بسعر فائدة ثابت للسنوات الست األولى وسيتم إعادة تسعيرها بعد ذلك. تعد القسيمة تقديرية وال يُ 
قد يطلب من البنك شطب السند، في حالة بدء "إمتصاص الخسارة".   ال تحمل السندات تاريخ استحقاق وقد تم تصنيفها ضمن رأس المال من الفئة األولى.

 .تم تصنيف سندات من الفئة األولى من رئس المال التنظيمي ضمن حقوق الملكية اإلجمالية

 

 إيرادات الفوائد  21
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 18,561  45,765 مركزية  مصارفأرصدة لدى 
 53,578  119,099 مستحقة من بنوك ومؤسسات مالية غير بنكية ارصدة 
 759,476  848,136 دين  سندات 

 2,725,960  2,932,219 قروض وسلف مقدمة للعمالء 

 3,945,219  3,557,575 

 
 تتضمن المبالغ المذكورة أعاله إيرادات الفوائد محسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية التي تتعلق بالبنود اآلتية: 

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 3,108,645  3,433,895 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 448,930  511,324 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 3,557,575  3,945,219 اإلجمالي 

 
 مصروف الفائدة  22

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 235,548  610,846 لبنوك وقروض األخرىالى ا ةمستحقارصدة 
 699,000  961,165 العمالء ودائع  

 34,959  46,724 سندات دين 
 2,883  4,122 أخرى

 1,622,857  972,390 

 تمثل المبالغ األخرى مصروفات الفوائد المتعلقة بالموجودات المؤجرة. 
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 إيرادات رسوم وعموالت  23
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 36,326  54,776 باالئتمان الرسوم المرتبطة  
 1,744  634 رسوم الوساطة 

 302,802  395,788 رسوم الخدمات البنكية 
 107,466  98,904 عمولة على التسهيالت غير الممولة 

 12,017  22,225 أخرى

 572,327  460,355 

 

التسهيالت غير الممولة. يتم االعتراف بجميع الرسوم األخرى في وقت  يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت بمرور الوقت مقابل العمولة على  
 معين.

 

 مصروفات رسوم وعموالت  24
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 661  493 رسوم بنكية 
 150,329  190,697 الرسوم المرتبطة بالبطاقات 

 6,236  10,073 أخرى

 201,263  157,226 

 

 من أنشطة التأمين ةصافي الخسار  25
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 42,580  45,288 إجمالي األقساط المكتتبة 
 ( 18,263)  ( 19,346) أقساط متنازل عنها 

 ( 31,377)  ( 26,308) صافي المطالبات المدفوعة 

 (366 )  (7,060 ) 

 

 ح من عمالت أجنبيةارباصافي   26
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 8,541  13,722 التعامل في العمالت األجنبية 
 145,081  138,850 إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات 

 152,572  153,622 

 
 صافي اإليرادات من االستثمارات في األوراق المالية  27

 

 2022  2021 
 قطري ألف لاير    ألف لاير قطري 
    

أرباح من بيع استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   )خسارة(صافي 
 16,501  ( 12,013) اآلخر

 24,261  38,693 إيرادات توزيعات األرباح  
تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 ( 8,750)  ( 1,411) الخسارة الربح أو 

 25,269  32,012 
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 إيرادات التشغيلية األخرى 28
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 12,007  12,090 إيرادات اإليجارات 
 27,560  25,645 أخرى

 37,735  39,567 

 
 تكاليف الموظفين  29

 

 2022  2021 
 لاير قطري ألف    ألف لاير قطري 
    

 439,658  471,844 الموظفين  رواتب
 5,150  5,479 مساهمة البنك ف ي صندوق التقاعد 

 20,455  22,442 مكافآت نهاية الخدمة 
 1,642  1,316 ة يبي تكلفة البرامج التدر

 501,081  466,905 

 
 مصروفات األخرى 30

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 7,313  15,416 ق ي وتسو ةيدعا  فيمصار
 35,143  38,015 أتعاب مهنية 

 43,460  41,854 اتصاالت وتأمين 
 17,423  15,300 مجلس اإلدارة  اعضاء مكافآت

 35,658  32,853 وصيانة  يجارإ
 52,421  51,903 ة يأنظمة آل   فيمصار

 3,833  3,671 وقرطاسية  اتعوطبم
 1,088  2,741 والترفيه تكاليف السفر 

 107,572  91,294 أخرى

 293,047  303,911 

 
 الدخل  بةيضر 31

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    مصروف الضريبة الحالية 

 3,881  3,306 السنة الحالية 

 3,306  3,881 
    مصروفات الضريبة المؤجلة 

 38,664  45,000 شطب القروض عكس الضريبة المؤجلة على حساب 

 42,545  48,306 مصروف ضريبة الدخل 
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 عائد السهم من األرباح  32
 

من الفئة األولى(    اضافي  رأس المال  ادواتيتم احتساب ربحية السهم للمجموعة بتقسيم ربح السنة العائد إلى المساهمين )يتم تعديله الحقاً للقسائم على  
 للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة: 

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 703,774  765,375 ربح السنة العائد إلى مساهمي المجموعة
 -  - رأس المال من الفئة األولى  ادواتمخصوماً: الفائدة على 

    

 703,774  765,375 صافي الربح العائد إلى مساهمي المجموعة
 3,100,467  3,100,467 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

    

 0.23  0.25 خفف األساسي والم -عائد السهم ) لاير قطري( 

 

رأس المال من الفئة األولى قبل نهاية فترة التقرير، لكانت ربحية السهم على النحو    ادواتلو حصلت المجموعة على موافقة مصرف قطر المركزي على  
 اآلتي: 

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 703,774  765,375 صافي الربح العائد إلى مساهمي المجموعة
رأس المال من الفئة األولى الخاضعة لموافقة مصرف قطر   ادواتمخصوماً: الفائدة على 

 ( 196,500)  )190,000( المركزي

    

 507,274  575,375 صافي الربح المعدل العائد إلى مساهمي المجموعة 
 3,100,467  3,100,467 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )باآلالف(

    

 0.16  0.19 خفف األساسي والم -عائد السهم ) لاير قطري( 

 

 فيما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم: 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

    بآالف األسهم  عدد األسهم

 3,100,467  3,100,467 ديسمبر  31المتوسط المرجح لعدد األسهم في 

 
 المطلوبات المحتملة واالرتباطات األخرى 33

 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 

    المطلوبات المحتملة 

    تسهيالت خارج بيان المركز المالي  

 11,166,636  10,301,936 ضمانات 
 2,940,328  2,233,659 خطابات اعتماد 

 829,152  1,248,909 غير مستغلة  قروض  تسهيالت

 13,784,504  14,936,116 

    االرتباطات األخرى

    األدوات المالية المشتقة: 

 5,656,968  11,525,414 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 
 6,895,585  8,996,579 عقود مبادلة أسعار الفائدة 

 -  182,075 ة يتحوط للتدفقات النقد

 20,704,068  12,552,553 

    

 27,488,669  34,488,572 اإلجمالي 

 

 األدوات المالية المشتقة: 
  تنعكس األدوات المشتقة بقيمتها العادلة ويتم عرضها ضمن االرتباطات األخرى بقيمتها االسمية. 
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 المطلوبات المحتملة واالرتباطات األخرى )تتمة(  33
 

   التسهيالت غير المستغلة
 

واحدة. بما أن  ومبالغ ائتمانية متجددة. تنتهي معظم تلك االرتباطات خالل سنة  تمثل االرتباطات لتمديد مدة االئتمان ارتباطات تعاقدية بصرف قروض  
   االرتباطات قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها، فإن إجمالي المبالغ التعاقدية ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية.

 

   الضمانات واالعتمادات المستندية
 

واالعتمادات المستندية  المستندية المجموعة بالدفع بالنيابة عن العمالء عند وقوع حدث معيّن. لدى خطابات الضمان  تُلزم خطابات الضمان واالعتمادات
 الجاهزة للسحب نفس مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض. 

 

 الدعاوى المرفوعة ضد البنك

المجموعة في سياق األعم  هناك القانونية ضد  القضائية والقضايا  الدعاوى  فإن  بعض   ، القانونيين  العادية. في رأي إدارة المجموعة والمستشارين  ال 
 مستوى المخصصات ضد هذه الحاالت كاٍف للوفاء بااللتزامات المتعلقة بهذه الحاالت في نهاية العام. 

 

 النقد وشبه النقد  34
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 3,555,318  1,277,640 مركزية*  مصارف نقد وأرصدة لدى 

 3,802,982  5,823,570 أشهر من بنوك ومؤسسات مالية أخرى  3مبالغ مستحقة خالل 

 7,101,210  7,358,300 

 

 * ال يتضمن بند "نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية" احتياطي النقد اإللزامي. 
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 المشتقات  35
 

 االستحقاق  حسبالمبالغ االسمية/ المتوقعة         

 

القيمة العادلة  
  الموجبة 

 القيمة العادلة  
  أشهر  3خالل   القيمة االسمية   السالبة 

 أشهر   3
  شهراً  12 -

 سنة إلى 
 سنوات  5 

 أكثر من  
 سنوات  5 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
              :2022ديسمبر  31في 

              مشتقات محتفظ بها للمتاجرة: 

 -  48,444  3,036,586  8,440,384  11,525,414  92,567  394,667 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

              

              مشتقات محتفظ بها لتحوطات القيمة العادلة: 

 6,248,480  1,729,207  760,345  258,547  8,996,579  24,625  732,983 عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 -  -  182,075  -  182,075  -  610 تحوطات التدفقات النقدية 

 6,248,480  1,777,651  3,979,006  8,698,931  20,704,068  117,192  1,128,260 اإلجمالي 

 

 

 االستحقاق حسب المبالغ االسمية/ المتوقعة        

 

 القيمة العادلة 
  الموجبة  

 القيمة العادلة  
  أشهر  3خالل   القيمة االسمية   السالبة 

 أشهر  3
  شهراً  12 -

 سنة إلى 
 سنوات  5 

 أكثر من 
 سنوات  5 

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   لاير قطري ألف    ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
              : 2021ديسمبر  31في 

              مشتقات محتفظ بها للمتاجرة: 

 -  398,524  1,481,378  3,777,066  5,656,968  35,979  25,492 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

              

              تقات محتفظ بها لتحوطات القيمة العادلة: مش

 3,231,285  2,710,368  109,245  844,687  6,895,585  506,958  34,566 عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 -  -  -  -  -  -  - تحوطات التدفقات النقدية 

 3,231,285  3,108,892  1,590,623  4,621,753  12,552,553  542,937  60,058 اإلجمالي 



 بنك الدوحة ش.م.ع.ق  
   للبيانات المالية الموحدةاإليضاحات المتممة 

 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

78 

 األطراف ذات العالقة  36
 

المالية  تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير جوهري عليه في اتخاذ القرارات  
األطراف ذات العالقة الكيانات التي تمارس المجموعة عليها نفوذاً جوهرياً والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  والتشغيلية. وتشمل  

قة في سياق  اإلدارة العليا للمجموعة. تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات تشمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والجهات ذات العال
   ألعمال االعتيادية على بأسعار الفائدة التجارية والعموالت مع متطلبات الضمانات.ا

 

 كانت معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة على النحو اآلتي: 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

    الموجودات: 

 1,727,319  1,663,416 القروض والسلف المقدمة للعمالء  
 10,758  9,898 استثمار في شركات زميلة 

 8,305  - موجودات أخرى 
    

    المطلوبات: 

 131,622  178,302 ودائع العمالء 
    

    البنود غير الممولة:

 551,807  373,442 المطلوبات المحتملة واالرتباطات األخرى
    

    بنود بيان الدخل: 

 54,112  39,898 إيرادات الفوائد والعموالت وإيرادات أخرى
 15,882  4,691 الفوائد والعموالت والمصروفات األخرى

 765  237 الحصة في النتائج 

 

 تسّجل أي خسائر انخفاض في القيمة مقابل األرصدة القائمة خالل السنة لدى موظفي اإلدارة العليا.  لم
 

 تتكون مكافآت موظفي اإلدارة العليا )بما في ذلك مجلس اإلدارة( للسنة من: 
 

 2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 62,876  64,423 رواتب ومنافع أخرى 
 1,778  2,270 مكافأة نهاية الخدمة وصندوق مّدخرات التقاعد 

 66,693  64,654 

 

 إدارة الصناديق  37
 

 المجموعة على ترخيص مصرف قطر المركزي كمؤسس لصندوق متداول في البورصة مدرج في بورصة قطر.حصلت 
 

ديسمبر    31)%5.11 او  لاير قطري  مليون    21.6بقيمة  تمتلك المجموعة ، بصفتها المؤسس ، استثمارات  كجزء من األنشطة االستثمارية للمجموعة،  
الصناديق مع  لم يتم توحيد البيانات المالية لهذه    (.QETFن مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة )م(   %1.54 او   لاير قطريمليون    7.1:  2021

لصناديق.  البيانات المالية للمجموعة حيث ال تمتلك هذه الصناديق حق الرجوع للموجودات العامة للمجموعة وليس للمجموعة حق الرجوع إلى موجودات ا
 ومع ذلك، فإن حصة المجموعة في حقوق الملكية في هذه الصناديق مدرجة في االستثمارات في األوراق المالية للمجموعة.
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 البيانات المالية للشركة األم 
 

 المعلومات التكميلية للبيانات المالية 
 

 البنك -بيان المركز المالي 
 

  2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
     

       الموجودات

 5,887,367  3,668,161  مركزية مصارف نقد وأرصدة لدى 
 5,329,813  8,635,342  مستحقة من البنوك ارصدة 

 62,667,285  58,078,974  قروض وسلف مقدمة للعمالء 
 24,990,548  24,879,770  استثمارات في أوراق مالية 

 1,352,527  1,563,763  موجودات أخرى 
 110,758  109,898  استثمار في شركة زميلة وشركة تابعة 

 689,157  664,439  ممتلكات وأثاث ومعدات 

 101,027,455  97,600,347  إجمالي الموجودات 

     

     المطلوبات وحقوق الملكية 

     المطلوبات 

 22,511,391  19,239,053  لبنوك الى امستحقة  ارصدة
 50,378,757  50,172,791  ودائع العمالء 

 1,891,734  2,516,493  دين  سندات 
 9,737,521  8,891,053  قروض األخرى 
 2,257,102  2,704,925  مطلوبات أخرى 

 86,776,505  83,524,315  إجمالي المطلوبات 

     
     حقوق الملكية 

 3,100,467  3,100,467  رأس المال 
 5,080,853  5,080,853  احتياطي قانوني 
 1,029,600  1,312,600  احتياطي مخاطر 

 162,985  ( 117,531)  احتياطي القيمة العادلة 
 ( 65,550)  ( 81,828)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

 942,595  781,471  أرباح مدورة 

 10,250,950  10,076,032  إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

     

 4,000,000  4,000,000  1كرأس مال إضافي شريحة أدوات 

 14,250,950  14,076,032    إجمالي حقوق الملكية

 101,027,455  97,600,347  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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 البيانات المالية للبنك األم )تتمة( 
 

 المعلومات التكميلية للبيانات المالية )تتمة( 
 

 البنك -بيان الدخل 
 

  2022  2021 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  
     

 3,557,575  3,945,219  إيرادات الفوائد 
 ( 972,774)  ( 1,623,302)  مصروفات الفوائد 

  2,584,801  2,321,917  صافي إيرادات الفوائد 
    

 460,355  572,327  إيرادات رسوم وعموالت 
 ( 157,226)  ( 201,263)  مصروفات رسوم وعموالت 

  303,129  371,064  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 
    

 153,622  152,572  صافي أرباح من عمالت أجنبية 
 31,824  25,269  من استثمارات في أوراق مالية إيرادات صافي 

 39,463  41,139  إيرادات التشغيلية األخرى 

  218,980  224,909 

     

 3,112,839  2,911,961  صافي اإليرادات التشغيلية 
     

 ( 454,758)  ( 486,987)  تكاليف الموظفين 
 ( 104,396)  ( 99,822)  استهالك 
 14,918  24,820  االنخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية   استردادصافي 

 ( 1,419,481)  ( 969,670)  ر االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء ئصافي خسا
 ( 80,422)  ( 256,311)  المالية األخرى ر االنخفاض في قيمة التسهيالت ئصافي خسا

 ( 323,309)  ( 315,878)  مصروفات أخرى

  (2,103,848 )  (2,367,448 ) 

     

 745,391  808,113  ربح قبل الضريبة 
 ( 42,545)  ( 48,306)  مصروف ضريبة الدخل 

 702,846  759,807  ربح السنة 
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