
2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

 







 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل المرحلي الموّحد

2020 سبتمبر 30للثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

للتسعة أشهرالمنتهيةللتسعة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في 

2020201920202019

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

10,323,04813,183,33833,261,93240,516,450إيرادات الفوائد 

(25,573,602)(17,551,584)(8,084,573)(5,077,726)مصروفات الفوائد 

5,245,3225,098,76515,710,34814,942,848صافي إيرادات الفوائد 

933,5231,263,7332,967,8743,605,480إيرادات عموالت ورسوم

(825,757)(691,384)(302,071)(223,331)مصروفات عموالت ورسوم

710,192961,6622,276,4902,779,723صافي إيرادات عموالت ورسوم

276,753262,213829,119846,504صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

49,50629,592156,68080,317إيرادات إستثمارات مالية

17,12274,61442,208105,318إيرادات تشغيلية أخرى

6,298,8956,426,84619,014,84518,754,710اإليرادات التشغيلية

 

(2,593,139)(2,549,755)(881,077)(824,925)تكاليف الموظفين

(523,976)(505,506)(177,917)(164,972)إستهالكات 

(1,786,453)(1,599,774)(624,936)(518,714)مصروفات أخرى

(1,924,740)(3,816,433)(618,355)(1,343,475)صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتدني قيمة القروض والسلف للعمالء

33,501(41,429)3,515(12,363)صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قيمة استثمارات مالية

(158,416)(171,428)(34,918)(55,119)صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من تدني قيمة أدوات مالية أخرى

(54,871)(57,415)(18,830)(19,211)إطفاء موجودات غير ملموسة

15,382(55,927)20,308(27,488)مخصصات أخرى

(2,966,267)(2,332,210)(8,797,667)(6,992,712)

81,99790,003196,839319,385الحصة من نتائج شركات زميلة

3,414,6254,184,63910,414,01712,081,383أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل

(790,177)(875,099)(319,854)(297,824)مصروف ضريبة الدخل

3,116,8013,864,7859,538,91811,291,206أرباح  الفترة 

:وتعود الى

3,092,4753,837,5289,487,18011,210,477مساهمي البنك

24,32627,25751,73880,729حقوق غير المسيطرين

3,116,8013,864,7859,538,91811,291,206أرباح  الفترة 

               1.13              0.95              0.39               0.31(12إيضاح ) (لاير قطري)عائد السهم من األرباح األساسي والمعّدل 

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة14 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل الشامل المرحلي الموّحد

2020 سبتمبر 30للثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

للتسعة أشهرالمنتهيةللتسعة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في 

2020201920202019

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

3,116,8013,864,7859,538,91811,291,206أرباح  الفترة 

:شامل آخر مصنف أو قد يتم الحقا إعادة تصنيفها الى بيان الدخل الموّحد (خسائر)/ بنود دخل

222,341(3,078,228)463,132(1,052,130)فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية

(374,996)(9,964)(137,522)(6,662)الحصة من الخسائر الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زميلة

(1,473,848)(866,404)(594,838)564,234الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

427,854(363,632)355,485(374,459)الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لصافي اإلستثمار في عمليات تشغيل أجنبية

إستثمارات في أوراق دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

149,241(131,821)121,073(82,932)         صافي التغيير في القيمة العادلة

(3,261)(57,665)(1)12,746         صافي المحّول إلى بيان الدخل

:بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل الموّحد

44,37949,746(34,963)149,357

(903,312)(4,542,677)257,075(894,824)الشامل اآلخر للفترة، صافي بعد الضريبة (الخسائر)/ إجمالي بنود الدخل

2,221,9774,121,8604,996,24110,387,894إجمالي الدخل الشامل للفترة

:ويعود الى

2,194,5134,085,7945,148,76810,268,964مساهمي البنك

118,930(152,527)27,46436,066حقوق غير المسيطرين

2,221,9774,121,8604,996,24110,387,894إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة14 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 



(ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموّحد

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

حقوق الملكية العائد الى مساهمي البنك

احتياطي مخاطراحتياطي قانونيرأس المال

احتياطي القيمة 

العادلة

احتياطي تحويل عمالت 

أرباح مدورةاحتياطيات أخرىأجنبية

حقوق الملكية العائد 

إلى مساهمي البنك

حقوق غير 

المسيطرين

ادوات مالية  ضمن 

الشريحة  األولى من 

اإلجماليرأس المال اإلضافي

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

   94,719,168  20,000,000   1,119,976    73,599,192  48,059,481  263,729    (16,439,210)  (1,347,274) 8,500,000 25,326,037 20209,236,429 يناير 1الرصيد في 
اجمالي الدخل الشامل للفترة

     9,538,918              -        51,738      9,487,180    9,487,180          -                  -             -            -             -            -أرباح الفترة
   (4,542,677)              -     (204,265)    (4,338,412)               -     (9,839)      (2,874,509)  (1,454,064)            -             -            -اجمالي الخسائر من الدخل الشامل اآلخر 

    4,996,241              -    (152,527)     5,148,768   9,487,180     (9,839)      (2,874,509) (1,454,064)            -             -            -الدخل الشامل للفترة / (الخسائر)اجمالي 

التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

   (5,541,857)              -              -    (5,541,857)   (5,541,857)          -                  -             -            -             -            - 2019توزيعات أرباح عن عام 
               -             (708)            708إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند اإلستبعاد

               -صافي التغير في حقوق غير المسيطرين
      (308,267)              -       (35,522)       (272,745)      (272,745)          -                  -             -            -             -            -تغيرات أخرى

   (5,850,124)              -      (35,522)    (5,814,602)  (5,815,310)          -                  -            708            -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

51,731,351  253,890    (19,313,719) (2,800,630)25,326,0378,500,000 20209,236,429 سبتمبر 30الرصيد في   72,933,358   931,927     20,000,000  93,865,285  

   88,274,721  20,000,000   1,005,087    67,269,634  41,206,855  683,722    (16,209,852)     (973,557) 8,000,000 25,326,037 20199,236,429 يناير 1الرصيد في 
اجمالي الدخل الشامل للفترة

   11,291,206              -        80,729    11,210,477  11,210,477          -                  -             -            -             -            -أرباح الفترة
(374,779)          187,099     (753,833)            -             -            -الدخل الشامل اآلخر  / (الخسائر)اجمالي بنود   -               (941,513)       38,201        -              (903,312)      

(374,779)          187,099    (753,833)            -             -            -الدخل الشامل للفترة / (الخسائر)اجمالي   11,210,477  10,268,964   118,930     -              10,387,894  

التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

   (5,541,857)              -              -    (5,541,857)   (5,541,857)          -                  -             -            -             -            -2018توزيعات أرباح عن عام 
              617              -              -               617              617          -                  -             -            -             -            -إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند اإلستبعاد

               -              -         (2,509)            2,509           7,283          -             (4,774)             -            -             -            -صافي التغير في حقوق غير المسيطرين
      (265,811)              -       (36,110)       (229,701)      (229,701)          -                  -             -            -             -            -تغيرات أخرى

   (5,807,051)              -      (38,619)    (5,768,432)  (5,763,658)          -             (4,774)            -            -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

46,653,674  308,943    (16,027,527) (1,727,390)25,326,0378,000,000 20199,236,429 سبتمبر 30الرصيد في   71,770,166   1,085,398  20,000,000  92,855,564  

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة14 الى 1تشكل اإليضاحات رقم      



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموّحد

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

للسنة المنتهية للتسعة أشهرالمنتهيةللتسعة أشهرالمنتهيةإيضاح(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 ديسمبر31في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في 

202020192019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

443,518822,22614,810,980صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(45,576,479)(43,611,596)(63,544,710)مشتريات إستثمارات مالية

63,183,14742,492,42341,752,268إسترداد إستثمارات مالية/ متحصالت من بيع 

(928,273)(377,467)(710,500)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

8,9405,7344,669متحصالت من بيع عقارات ومعدات

(4,747,815)(1,490,906)(1,063,123)صافي التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

         (532,500)                  -      (1,000,000)التوزيعات على أدوات مالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

       9,764,304       9,367,156     12,182,849متحصالت من إصدار سندات

      (1,842,580)      (1,942,569)      (3,703,549)تسديد سندات

     12,314,000     12,284,645       5,065,687متحصالت من إصدار قروض أخرى

    (11,732,186)    (11,726,334)      (2,652,494)تسديد قروض أخرى

         (313,349)         (233,442)         (212,252)مدفوعات عقود إيجار

      (5,538,478)      (5,537,451)      (5,532,448)توزيعات أرباح مدفوعة

4,147,7942,212,0052,119,211صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

3,528,1881,543,32512,182,376صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

(1,266,393)(170,741)(384,711)أثر التغير في أسعار صرف النقدية المحتفظ بها

102,727,84591,811,86291,811,862 يناير 1رصيد النقدية وما في حكمها في 

11105,871,32293,184,446102,727,845 ديسمبر 31/  سبتمبر 30رصيد النقدية وما في حكمها في 

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة14 الى 1تشكل اإليضاحات رقم    



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

أسس اإلعداد و السياسات المحاسبية - 1

 الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة المرفقة بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة مع البيانات المالية الموّحدة للمجموعة. ونصوص لوائح مصرف قطر المركزي

.2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات الضرورية إلعداد بيانات مالية كاملة بموجب المعايير

 ليست 2020 سبتمبر 30كما أن النتائج المالية للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في . الدولية للتقارير المالية وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي

.2020 ديسمبر 31بالضرورة مؤشراً للنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة أن تقوم اإلدارة بإجراء تقديرات وافتراضات لها تأثيرعلى تطبيق السياسات المحاسبية

.وعلى الموجودات والمطلوبات وبنود بيان الدخل، علماً بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات

التقديرات الجوهرية التي قامت بها اإلدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ال تختلف عن تلك المطبقة عند إعداد البيانات المالية

.14،  كما هو موضح في إيضاح 2019 ديسمبر 31الموّحدة للسنة المنتهية في 

 بصورة ثابتة،2019 ديسمبر 31قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التي طبقتها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

.على النحو المذكور أدناه" آيبور"باستثناء تحول سعر العرض بين البنوك 

،2019 ديسمبر 31سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتناسب مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 

.14كما هو موضح في إيضاح 

لم ينتج عن تطبيق المعايير التالية. قامت المجموعة بتطبيق المعايير المعّدلة التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

.والمعايير المعدلة تغييرات في صافي أرباح أو حقوق ملكية المجموعة المفصح عنها سابقا

تاريخ التطبيقالمعيار
7 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم – اإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة 2020يناير 8 ورقم 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم - تعريف المادية  

2020يناير 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم - تعريف األعمال 

2020يناير تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية

 ومعيار9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم – اإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة 

2020يناير 7 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39المحاسبة الدولي رقم 

المعاييرالمصدرة ولم تصبح سارية المفعول

.، تقيم المجموعة حاليا أثر هذا المعيار 2023 يناير 1عقود التأمين ابتداًء من : 17يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.ستطبق المجموعة هذا المعيار في تاريخ سريانه

 يسري مفعول المرحلة الثانية من اإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة والتي تشمل تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية2021 يناير 1ابتداءاً من 

ستطبق المجموعة. تقيم المجموعة حالياً أثر هذه التعديالت. 16 و4 و7 والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 39 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9رقم 

.هذه التعديالت في تاريخ سريانها

 " آيبور"تحويل   

األدوات المالية، ومعيار المحاسبة – 9، قامت المجموعة بتطبيق تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2020 يناير1اعتباراً من 

إفصاحات األدوات المالية، متعلقة باإلصالحات – 7االعتراف والقياس والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم :  األدوات المالية39الدولي رقم 

متطلبات (المشار إليها بالمرحلة األولى من مشروع اإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة بين البنوك)وتعالج التعديالت . المعيارية لسعر الفائدة

.، وتقترح االعفاء من التحوط لمثل هذا النوع من التحوطات"آيبور"محاسبة التحوط الناشئة قبل تطبيق سعر العرض بين البنوك 

.2021قامت المجموعة بتطبيق نهج تخفيف التحوط المتاح بموجب التعديالت مثل تخفيف التحليالت المستقبلية خالل فترة عدم اليقين لما بعد عام 

 مليار لاير52,5والتي تم تحديدها في عالقة التحوط هي " آيبور"على مستوى المجموعة، المبلغ النظري لمقايضات أسعار الفائدة المتعلقة ب 

تناقش المجموعة مع األطراف المقابلة التعرض لتحوطات التدفق النقدي وتحوطات القيمة العادلة  المرتبط. 2020 سبتمبر 30قطري كما في 

تدير اإلدارة مشروًعا حول أنشطة التحول للمجموعة واالستعداد العتماد معدالت مرجعية بديلة وتواصل. 2021ما بعد عام " آيبور"باستحقاقات 

".  آيبور"االنخراط مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم وتخفيف المخاطر الناتجة عن التحول الستخدام 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

التحليل القطاعي - 2

:فيما يلي البيانات الرئيسية لهذه القطاعات والتي يتم مراجعتها من قبل اإلدارة بشكل منتظم . تتألف المجموعة من أربعة قطاعات رئيسية تشمل أنشطتها المختلفة

أخرىالعمليات 

اإلجماليوأرصدة المصرفيةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدوليةوالثرواتاالستهالكيالشركات

2020 سبتمبر 30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

:اإليرادات

7,716,133490,865713,2316,749,14140,97815,710,348صافي إيراد الفوائد

520,969133,537171,2701,441,7248,9902,276,490صافي إيراد الرسوم والعموالت

461,406126,73393,023144,7313,226829,119صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

-34,207اإليراد من استثمارات مالية           (301)122,774-                156,680

7091245840,41961042,208إيرادات تشغيلية أخرى

-159,605الحصة من نتائج شركات زميلة           -            37,234-                196,839

8,893,029751,147977,6818,536,02353,80419,211,684إجمالي ايرادات القطاع

9,487,180(196,302)5,931,796226,862885,0242,639,800ربح القطاع 

-49,484,991إستثمارات القطاع           20645,540,254-                95,025,451

-504,195,8659,337,64230,380,426172,710,445قروض وسلف القطاع                716,624,378

-318,354,57232,406,79256,463,897307,894,924ودائع العمالء للقطاع                715,120,185

986,324,316(287,794,098)691,806,08133,609,20256,144,873492,558,258موجودات القطاع

2019 سبتمبر 30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

:اإليرادات

6,582,622529,429629,5037,152,55548,73914,942,848صافي إيراد الفوائد

2,779,723(8,702)523,984230,106184,8231,849,512صافي إيراد الرسوم والعموالت

397,843108,776127,551203,1939,141846,504صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

-45,043اإليراد من استثمارات مالية           -            35,274-                80,317

-475إيرادات تشغيلية أخرى            103,7651,501105,318

-276,123الحصة من نتائج شركات زميلة           -            43,262-                319,385

7,825,662868,316941,8779,387,56150,67919,074,095إجمالي ايرادات القطاع

11,210,477(393,126)6,629,589361,186777,4153,835,413ربح القطاع 

-52,529,238إستثمارات القطاع           14,08740,528,359-                93,071,684

-438,301,06411,059,98426,437,920177,230,002قروض وسلف القطاع                653,028,970

-281,039,88026,454,95952,695,429302,348,844ودائع العمالء للقطاع                662,539,112

911,806,920(243,602,579)617,108,23127,757,94454,699,431455,843,893موجودات القطاع

العمليات داخل دولة قطر



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في قروض وسلف للعمالء- 3

202020192019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

729,813,173661,732,047689,423,534قروض وسلف للعمالء

(48,592)(18,869)(40,909)ربح مؤجل

6,689,9617,974,6846,083,121فوائد مستحقة

(3,941,000)(3,606,758)(4,510,118)2 و 1مرحلة - القروض والسلف العاملة - الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

(12,835,228)(13,052,134)(15,327,729)3مرحلة - مخصص تدني قيمة القروض والسلف المتعثرة 

716,624,378653,028,970678,681,835صافي القروض والسلف 

 مليون لاير12,839: 2019 ديسمبر 31)من إجمالي القروض والسلف % 2,0 مليون لاير قطري، ما يعادل 14,757بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ 

.( من إجمالي القروض والسلف1,9%قطري ما يعادل 

: يوضح الجدول التالي إجمالي مخاطر القروض والسلف للعمالء حسب المرحلة

2020 سبتمبر 30كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

680,998,00040,707,48514,756,740736,462,225قروض وسلف للعمالء- إجمالي المخاطر 

2019 ديسمبر 31كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)

649,647,84932,971,13612,839,078695,458,063قروض وسلف للعمالء- إجمالي المخاطر 

:الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني قيمة القروض والسلف للعمالء خالل الفترة هي كاآلتي

2020 سبتمبر 30كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

1,246,6202,694,38012,835,22816,776,228 يناير1الرصيد  كما في 

436,598535,8033,697,5644,669,965صافي مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني القيمة للفترة

(961,937)(584,525)(232,851)(144,561)فرق عمالت أجنبية 

-20,616(20,616)2 الى المرحلة 1تحويالت  من المرحلة                -                 

-3 الى المرحلة 2تحويالت  من المرحلة                (25,871)25,871-                 

-مبالغ مشطوبة خالل الفترة               -               (646,409)(646,409)

1,518,0412,992,07715,327,72919,837,847 سبتمبر30الرصيد كما في 

2019 سبتمبر 30كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

1,668,1451,785,14112,689,44416,142,730 يناير1الرصيد  كما في 

318,0421,833,0532,119,527(31,568)صافي مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني القيمة للفترة

179,313117,625(41,607)(20,081)فرق عمالت أجنبية 

-354,898(354,898)2 الى المرحلة 1تحويالت  من المرحلة                -                 

-3 الى المرحلة 2تحويالت  من المرحلة                (71,314)71,314-                 

-مبالغ مشطوبة خالل الفترة               -               (1,720,990)(1,720,990)

1,261,5982,345,16013,052,13416,658,892 سبتمبر30الرصيد كما في 

 سبتمبر30) مليون لاير قطري 853.5تشمل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة و خسائر تدني القيمة خالل الفترة فوائد معلقة و استردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ 

.( مليون لاير قطري194,8: 2019



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في إستثمارات مالية- 4

202020192019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

188,565181,617222,112إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

35,894,70936,423,28337,173,191إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

57,780,85155,070,82857,128,169صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

1,161,3261,395,9561,375,710فوائد مستحقة

95,025,45193,071,68495,899,182اإلجمالي

.( مليون لاير قطري130,7: 2019 ديسمبر 31) مليون لاير قطري 159,5تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قيمة إستثمارات مالية في أوراق الدين بمبلغ 

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في إحتياطي القيمة العادلة- 5

202020192019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(1,405,869)(1,849,389)(2,272,248)تحوطات التدفق النقدي

159,211(2,672)(64,134)القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(100,616)124,671(464,248)تحوطات صافي اإلستثمار في العمليات األجنبية

(1,347,274)(1,727,390)(2,800,630)اإلجمالي

متعلقة بادوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل ( مليون لاير قطري8,0: 2019 ديسمبر 31) مليون لاير قطري 13,6تتضمن المبالغ أعاله مخصص خسائر بمبلغ 

.الدخل الشامل اآلخر

توزيعات األرباح - 6

 مليون لاير5,542 لاير قطري لكل سهم ما يعادل مبلغ 0,60، اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة توزيع أرباح نقديـة بواقـــع 2020 فبراير 9بتاريخ 

. 2019 ديسمبر 31قطري فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في بنود خارج الميزانية- 7

202020192019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إلتزامات مؤجلة أو محتملة 

108,461,497107,714,921112,224,237إرتباطات غير قابلة لإللغاء عن قروض

59,456,83859,533,93761,154,915خطابات ضمان

33,522,63728,951,17030,572,387إعتمادات مستندية 

14,919,72615,093,61316,750,687أخرى

216,360,698211,293,641220,702,226اإلجمالي

: يوضح الجدول التالي إجمالي المخاطر إللتزامات مؤجلة أو محتملة خالل الفترة حسب المرحلة

2020 سبتمبر 30كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

195,751,8005,336,167353,005201,440,972إلتزامات مؤجلة أو محتملة - إجمالي المخاطر 

2019 ديسمبر 31كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)

200,547,3253,169,624234,590203,951,539إلتزامات مؤجلة أو محتملة - إجمالي المخاطر 

:الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني قيمة إلتزامات مؤجلة أو محتملة خالل الفترة هي كاآلتي

2020 سبتمبر 30كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

213,25175,150158,758447,159 يناير1الرصيد  كما في 

140,876(4,369)86,53258,713صافي مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني القيمة للفترة

(26,688)(10,090)(5,545)(11,053)فرق عمالت أجنبية 

288,730128,318144,299561,347 سبتمبر30الرصيد كما في 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

(تتمة)بنود خارج الميزانية - 7

2019 سبتمبر 30كما في 

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

131,18334,458128,519294,160 يناير1الرصيد  كما في 

59,25714,39589,081162,733صافي مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وخسائر تدني القيمة للفترة

4,1964,484(216)504فرق عمالت أجنبية 

190,94448,637221,796461,377 سبتمبر30الرصيد كما في 

معامالت مع أطراف ذات العالقة- 8

تتضمن المعامالت مع أطراف ذات العالقة كافة معامالت البنك مع الشركات التابعة والزميلة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو الشركات التي يملكون فيها

:وقد بلغت األرصدة لهذه الحسابات ما يلي . حصصاً رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية في المجموعة

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في 

20202019 2019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بيان المركز المالي

2,907,8942,750,0383,237,684قروض وسلف للعمالء

1,479,710394,1351,292,434ودائع عمالء

94,14872,52670,317إلتزامات طارئة وتعهدات أخرى

بنود في بيان الدخل

98,954105,524143,642إيرادات الفوائد والعموالت

25,8806,37912,474مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزميلة

1,347,0321,414,2011,580,722أرصدة لدى بنوك 

44,93761,79568,973إيرادات الفوائد والعموالت

2,88286,907185,873أرصدة من بنوك 

1481,1911,277مصروفات الفوائد والعموالت

:في ما يلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئيسيين

39,17932,73437,132رواتب ومزايا أخرى

9057611,006تعويض نهاية الخدمة

 مليون لاير قطري58,310من أسهم البنك، بلغت % 50كما قامت المجموعة بعمليات تجارية مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جهاز قطر لإلستثمار نسبة 

.( مليون لاير قطري14,024: 2019 ديسمبر 31) مليون لاير قطري كودائع 14,957و  ( مليون لاير قطري79,386: 2019 ديسمبر 31)كقروض وسلف 

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في كفاية رأس المال - 9

202020192019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

61,400,22557,055,04464,910,223رأس المال االساسي العام

20,000,00020,000,00020,000,000أدوات مالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

97,39590,24791,848 (1)رأس المال األساسي اإلضافي 

5,135,2794,046,5674,373,999 (2)رأس المال األساسي اإلضافي 

86,632,89981,191,85889,376,070إجمالي رأس المال

478,356,739446,119,551473,493,258إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

18.118.218.9(%)إجمالي نسبة كفاية رأس المال 

يبلغ الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال بموجب. قام البنك باحتساب نسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات لجنة بازل الثالثة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي

:متطلبات لجنة بازل الثالثة حسب تعليمات مصرف قطر المركزي ما يلي

%.10,0الحد األدنى بدون هامش تحّوط رأس المال نسبة - 

%.16,0 االضافية نسبة DSIB و ICAAPالحد األدنى مع هامش تحّوط رأس المال ورسوم - 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية - 10

ال يوجد تغير في قياس تدرج القيمة العادلة بالمقارنة، يبين الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية وفق مستوى تدرج القيمة العادلة
.:2019 ديسمبر 31مع 

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى 

(مراجعة): 2020 سبتمبر 30كما في 

-موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر                6,959,167-                6,959,167

-35,067,8141,371,449إستثمارات مالية                36,439,263

-35,067,8148,330,616اإلجمالي                43,398,430

-1,1756,551,669مطلوبات مالية مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر                6,552,844

-1,1756,551,669اإلجمالي                6,552,844

(مدققة): 2019 ديسمبر 31كما في 

-7105,345,202موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر                5,345,912

-36,533,9251,389,380إستثمارات مالية                37,923,305

-36,534,6356,734,582اإلجمالي                43,269,217

-1,6504,710,210مطلوبات مالية مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر                4,711,860

-1,6504,710,210اإلجمالي                4,711,860

النقدية وما في حكمها- 11

:ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل بند النقدية وما في حكمها األرصدة التالية

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في 

20202019 2019

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

41,730,21731,088,60929,092,901نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

64,141,10562,095,83773,634,944 أشهر3أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 

105,871,32293,184,446102,727,845اإلجمالي

. ال يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية اإلحتياطي النقدي

إعادة تصنيف عدد األسهم والعائد على السهم- 12
للثالثة أشهر 

المنتهية في

للثالثة أشهر 

المنتهية في

للتسعة أشهر 

المنتهية في

للتسعة أشهر 

المنتهية في

2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

3,092,4753,837,5289,487,18011,210,477ربح الفترة العائد الى مساهمي البنك

(750,000)(750,000)(250,000)(250,000)الفائدة على أدوات ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي: يخصم

2,842,4753,587,5288,737,18010,460,477صافي أرباح الفترة العائد الى مساهمي البنك

9,236,428,5709,236,428,5709,236,428,5709,236,428,570المتوسط المرجح لعدد األسهم

0.310.390.951.13األساسي والمعّدل - (لاير قطري)عائد السهم 

أرقام المقارنة- 13

لم يكن لعمليات إعادة التصنيف هذه أي تأثير على بيان الدخل. تم إعادة تصنيف بعض بيانات المقارنة حسب االقتضاء للحفاظ على اتساقها مع عرض الفترة الحالية

.سنة المقارنة/ المرحلي الموحد أو على حقوق الملكية للمجموعة خالل فترة 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2020 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

19- آثار وباء كوفيد-14

.عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم مما تسبب في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية ("19-كوفيد")انتشر وباء كورونا المستجد 

.  حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة االقتصاد العالمي19-ونجم عن كوفيد

 الوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة االضطراباتQNBتراقب مجموعة 

.19-المحتملة على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المالي التي قد يتسبب فيها تفشي كوفيد

خالل الفترة المالية، شهدت أسعار النفط تقلبات.  جزئياً في االقتصادات التي تعتمد نسبياً على سعر النفط الخامQNBتتركز عمليات مجموعة 

 وتقلب أسعار النفط قيام المجموعة بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة 19- استدعت حالة عدم اليقين الناجمة عن كوفيد. كبيرة

وقد تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على نطاق من الظروف االقتصادية. 2020 سبتمبر 30لتحديد الخسائراالئتمانية المتوقعة كما في 

وبالنظر إلى التطورات السريعة التي يشهدها الوضع، فقد أخذت المجموعة بعين االعتبار تأثير التقلبات العالية على. المتوقعة في ذلك التاريخ

.عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة

العوامل االستشرافية. وقد تم تضمين هذا التقلب من خالل تعديل طرق بناء السيناريوهات واألوزان األساسية المخصصة لهذه السيناريوهات

المستخدمة يتم تحديدها من التوزيعات اإلحصائية لعوامل مؤشر دورة االئتمان، والتي يمكن استخالصها من عدد من العوامل التاريخية التي

كما يوجد ترابط بين مؤشر دورة االئتمان وهذه. يمكن مالحظتها مثل معدل العائد الخطر ونمو االئتمان وتوزيعات االئتمان أو حاالت التعثر

العوامل في االقتصادات ذات الصلة حسب االقتضاء، والتي تشمل في حالة السيناريو األساسي والمتحفظ لدولة قطر متوسط سعر برميل النفط

إلخ،% ... 1,9الى % 0,7، والتضخم من %4,4-الى % 1,5- دوالر أمريكي، والناتج المحلي اإلجمالي من 44,9 الى 19ما بين 

، والتضخم من%3,5الى % 1,9 دوالر أمريكي، والناتج المحلي اإلجمالي من 62 الى 60سعر برميل النفط ما بين : 2019 ديسمبر 31)

 الشركة األم تستند إلى مؤشر دورةQNBإن األوزان المخصصة لكل سيناريو لالقتصاد الكلي على مستوى . (.إلخ% ... 2,2 الى %1,9

31). للسيناريو المتفائل% 0للسيناريو المتحفظ و % 45للسيناريو األساسي و% 55، كانت األوزان 2020 سبتمبر 30وكما في . االئتمان

باإلضافة الى ذلك، تم إعادة تقييم الخسارة المتمثلة. (لكل من السيناريو المتفائل والمتحفظ% 10للسيناريو األساسي و % 80: 2019ديسمبر 

.بالتعثر والتعرض االفتراضي للتعثر

 فيما يتعلق بأوزان سيناريوهات االقتصادQNB بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة للعمليات الدولية لمجموعة QNBكما قامت مجموعة 

.الكلي المرتبطة بالمناخ االقتصادي لألسواق التي تعمل فيها

قامت المجموعة بتأخير سداد بعض العمالء ألقساط قروضهم خالل الفترة وال تعتبر خسارة التعديل الناتجة عن هذه التعرضات جوهرية

وفقًا إلرشادات مجلس معايير المحاسبة الدولية، ال يؤدي تمديد فترة إعفاء الدفع تلقائيًا إلى حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. للمجموعة

والترحيل ما بين مستويات االئتمان بغرض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث يتم توفير هذه اإلجراءات لمساعدة المقترضين المتأثرين

.  الستئناف مدفوعاتهم المنتظمة19- من انتشار كوفيد

 على العوامل النوعية والكمية عند تحديد19- اهتماماً خاصاً بتأثير كوفيدQNBباإلضافة إلى االفتراضات الموضحة أعاله، أولت مجموعة 

وقد أدى ذلك إلى خفض تصنيف. الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدني القيمة للمخاطر في القطاعات التي يحتمل تأثرها

 من البيانات3بعض التعرضات االئتمانية واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة ومخصصات تدني القيمة على النحو المبين في ايضاح 

.المالية المرحلية المختصرة الموحدة

لدى المجموعة استثمارات في شركات زميلة تم اختبار تدني قيمتها خالل الفترة بسبب تقلبات السوق الناشئة عن الظروف االقتصادية بسبب

قامت المجموعة بإجراء اختبار تدني القيمة، واستناداً إلى نتائج االختبار، كانت المبالغ القابلة لالسترداد أعلى من المبالغ المدرجة في. 19- كوفيد

. نهاية الفترة المالية

 اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة والتي تمثلQNBدرست مجموعة 

.تبقى األسواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق. أفضل تقديرات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها


