
2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

 







 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل المرحلي الموّحد

2019 يونيو 30للثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

للستة أشهرالمنتهيةللستة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 يونيو30  في  يونيو30  في  يونيو30  في  يونيو30  في 

2019201820192018

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

13,597,87312,253,23227,333,11224,164,275إيرادات الفوائد 

(14,749,736)(17,489,029)(7,503,776)(8,572,461)مصروفات الفوائد 

5,025,4124,749,4569,844,0839,414,539صافي إيرادات الفوائد 

1,164,2901,143,1142,341,7472,345,006إيرادات عموالت ورسوم

(461,309)(523,686)(232,751)(264,124)مصروفات عموالت ورسوم

900,166910,3631,818,0611,883,697صافي إيرادات عموالت ورسوم

264,292271,880584,291532,178صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

14,93913,09850,72552,244إيرادات إستثمارات مالية

15,13318,71830,70439,274إيرادات تشغيلية أخرى

6,219,9425,963,51512,327,86411,921,932اإليرادات التشغيلية

 

(1,738,547)(1,712,062)(855,765)(855,807)تكاليف الموظفين

(235,707)(346,059)(113,799)(172,198)إستهالكات 

(1,335,615)(1,161,517)(650,929)(580,074)مصروفات أخرى

(975,658)(1,306,385)(376,550)(605,516)صافي خسائر تدني قيمة القروض والسلف للعمالء

(2,400)8,4302,42529,986صافي مخصصات مستردة من خسائر تدني قيمة استثمارات مالية

(60,360)(123,498)(39,485)(78,151)صافي خسائر تدني قيمة أدوات مالية أخرى

(34,606)(36,041)(17,422)(18,264)إطفاء موجودات غير ملموسة

(43,144)(4,926)(31,397)(12,881)مخصصات أخرى

(2,314,461)(2,082,922)(4,660,502)(4,426,037)

115,799132,445229,382245,892الحصة من نتائج شركات زميلة

4,021,2804,013,0387,896,7447,741,787أرباح الفترة قبل الضريبة

(598,541)(470,323)(317,224)(192,684)مصروف ضريبة الدخل

3,828,5963,695,8147,426,4217,143,246أرباح  الفترة 

:وتعود الى

3,804,5223,666,5977,372,9497,097,644مساهمي البنك

24,07429,21753,47245,602حقوق غير المسيطرين

3,828,5963,695,8147,426,4217,143,246أرباح  الفترة 

0.380.380.740.74(لاير قطري)عائد السهم من األرباح األساسي والمعّدل  

9,236,428,5709,236,428,5709,236,428,5709,236,428,570(12إيضاح رقم )المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم  

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة13 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل الشامل المرحلي الموّحد

2019 يونيو 30للثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 

للستة أشهرالمنتهيةللستة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 يونيو30  في  يونيو30  في  يونيو30  في  يونيو30  في 

2019201820192018

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

3,828,5963,695,8147,426,4217,143,246أرباح  الفترة 

:بنود دخل شامل آخر مصنف أو قد يتم الحقاً إعادة تصنيفها الى بيان الدخل الموّحد

(2,543,612)(240,791)(1,593,580)125,529فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية

(162,145)(237,474)13,941(10,510)الحصة من بنود الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زميلة

799,638(879,010)745,621(733,536)الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

643,54472,369275,687(117,959)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

(360,279)28,168(251,377)102,498         صافي التغيير في القيمة العادلة

(8,929)(3,260)(3,802)(1,580)         صافي المحّول إلى بيان الدخل

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

26,52641,60599,611126,084

(1,873,556)(1,160,387)(404,048)(609,032)إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة، صافي بعد الضريبة

3,219,5643,291,7666,266,0345,269,690إجمالي الدخل الشامل للفترة

:ويعود الى

3,176,3373,270,4516,183,1705,280,106مساهمي البنك

(10,416)43,22721,31582,864حقوق غير المسيطرين

3,219,5643,291,7666,266,0345,269,690اجمالي الدخل الشامل للفترة

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

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة13 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموّحد

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)
حقوقأرباح إحتياطيات إحتياطي تحويلإحتياطي إحتياطي إحتياطي رأس المال

اإلجمالي

غير المسيطرينمدورةأخرىعمالت أجنبيةالقيمة العادلةمخاطرقانوني

  78,746,340   10,000,000        992,560   67,753,780   38,397,772    832,429   (12,369,012)   (1,169,875)  7,500,000  25,326,037  9,236,429 2018 يناير 1الرصيد في 

   (3,962,139)                -        (23,396)    (3,938,743)    (4,059,280)            -                 -       120,537            -               -            -، صافي بعد الضريبة9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  74,784,201  10,000,000       969,164  63,815,037  34,338,492   832,429   (12,369,012)  (1,049,338) 7,500,000 25,326,037 20189,236,429 يناير 1الرصيد المعّدل في 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

    7,143,246                -         45,602     7,097,644     7,097,644            -                 -              -            -               -            -أرباح الفترة

   (1,873,556)                -        (56,018)    (1,817,538)                -   (162,402)     (2,486,852)       831,716            -               -            -اجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر

    5,269,690               -        (10,416)    5,280,106    7,097,644  (162,402)     (2,486,852)       831,716            -              -            -إجمالي الدخل الشامل للفترة

التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

   (5,541,857)                -               -    (5,541,857)    (5,541,857)            -                 -              -            -               -            -2017توزيعات أرباح عن عام 

               234                -               -               234               234            -                 -              -            -               -            -إعادة تصنيف صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية عند اإلستبعاد

        182,846                -         15,273        167,573          84,559            (81)           83,961             (866)            -               -            -صافي التغير في حقوق غير المسيطرين

      (212,467)                -               -       (212,467)       (212,467)            -                 -              -            -               -            -تغيرات أخرى

(5,571,244)               -15,273(5,586,517)(5,669,531)           (81)           83,961            (866)            -              -            -إجمالي التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

  74,482,647  10,000,000       974,021  63,508,626  35,766,605   669,946   (14,771,903)     (218,488) 7,500,000 25,326,037 20189,236,429 يونيو 30الرصيد في 

   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 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

     7,426,421                -         53,472     7,372,949     7,372,949            -                 -              -            -               -            -أرباح الفترة

    (1,160,387)                -         29,392    (1,189,779)                -   (237,415)        (267,006)      (685,358)            -               -            -إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخر 

    6,266,034               -         82,864    6,183,170    7,372,949  (237,415)        (267,006)     (685,358)            -              -            -إجمالي الدخل الشامل للفترة

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)              -            -               -            -أدوات مالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

       (265,800)                -        (36,099)       (229,701)       (229,701)            -                 -              -            -               -            -صافي التغير في حقوق غير المسيطرين

(5,807,040)               -        (38,608)   (5,768,432)   (5,763,658)           -            (4,774)             -            -              -            -إجمالي التعامالت المعترف بها مباشرة في حقوق الملكية

  88,733,715  20,000,000    1,049,343  67,684,372  42,816,146   446,307   (16,481,632)  (1,658,915) 8,000,000 25,326,037 20199,236,429 يونيو 30الرصيد في 

ادوات مالية  ضمن 

الشريحة  األولى 

من رأس المال 

اإلضافي

حقوق الملكية 

العائد إلى مساهمي 

البنك

حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة13 الى 1تشكل اإليضاحات رقم      



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموّحد

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

للسنة المنتهية للستة أشهرالمنتهيةللستة أشهرالمنتهيةإيضاح(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 ديسمبر31في  يونيو30  في  يونيو30  في 

201920182018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

9,268,22821,371,487(1,875,551)صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(65,880,410)(38,497,701)(26,840,081)مشتريات إستثمارات مالية

33,562,97040,740,55475,013,056إسترداد إستثمارات مالية/ متحصالت من بيع 

(1,221,108)(357,155)(233,950)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

2,4661,27611,722متحصالت من بيع عقارات ومعدات

6,491,4051,886,9747,923,260صافي التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

     10,000,000                  -                  -متحصالت من إصدار أدوات مالية  ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

         (450,000)                  -                  -التوزيعات على أدوات مالية  ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

     11,591,005     10,913,786       8,718,837متحصالت من إصدار سندات

    (10,418,447)      (7,695,875)      (1,949,064)تسديد سندات

     15,260,224     15,872,798     12,367,975متحصالت من إصدار قروض أخرى

    (13,528,893)    (13,823,464)    (11,622,107)تسديد قروض أخرى

                 -                  -         (125,099)مدفوعات عقود إيجار

      (5,546,000)      (5,538,379)      (5,534,981)توزيعات أرباح مدفوعة

6,907,889(271,134)1,855,561من أنشطة التمويل/ (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

6,471,41510,884,06836,202,636صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

(1,880,649)(1,401,392)(210,017)أثر التغير في أسعار صرف النقدية المحتفظ بها

91,811,86257,489,87557,489,875 يناير 1رصيد النقدية وما في حكمها في 

1198,073,26066,972,55191,811,862 ديسمبر 31/  يونيو 30رصيد النقدية وما في حكمها في 

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة13 الى 1تشكل اإليضاحات رقم    



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة 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

. حسبما هو مذكور أدناه16، فيما عدا آثار اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

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

 ليست2019 يونيو 30كما أن النتائج المالية للثالثة والستة أشهر المنتهية في . الدولية للتقارير المالية وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي

.2019 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

.2018 ديسمبر 31الموّحدة للسنة المنتهية في 

.2018 ديسمبر 31سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتناسب مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموّحدة للسنة المنتهية في 

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

  ( 2019 يناير 1يطبق من )اإليجارات  - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

سينتج عن المعيار الجديد االعتراف بجميع اإليجارات تقريبا في بيان. 2016 في يناير 16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بموجب المعيار الجديد، يتم. المركز المالي من جانب المستأجرين حيث تمت إزالة التمييز بين اإليجارات التشغيلية واإليجارات التمويلية

ويستثنى من ذلك اإليجارات قصيرة األجل. وااللتزام المالي بدفع اإليجارات (الحق في استخدام البند المؤجر)االعتراف بالموجودات 

.ومنخفضة القيمة

طبقت المجموعة منهج االنتقال البسيط ولم تعدل أرقام المقارنة للعام. 2019 يناير 1طبقت المجموعة المعيار منذ تاريخ تطبيقه اإللزامي في 

، تقاس موجودات حق اإلستخدام بمبلغ التزام اإليجار عند16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . الذي يسبق عام التطبيق األول

.(معدالً بأي مصروفات إيجار مدفوعة مقدما أو مصروفات إيجار مستحقة)التطبيق 

:عالوة على ذلك، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند التطبيق األولي

.استخدمت التقييم السابق الذي أجرته المجموعة على العقود القائمة لتحديد ما إذا كانت عقود إيجار أو تحتوي على إيجار- 

 دوالر10,000) شهرا أو عقود اإليجار ذات قيمة منخفضة 12في حال كانت مدة اإليجار السارية في تاريخ التطبيق األولي أقل من - 

.، تستخدم المجموعة إعفاء اإليجار قصير األجل(أمريكي أو أقل

.استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس موجودات حق اإلستخدام في تاريخ التطبيق األولي- 

.إن أنشطة المجموعة كمؤجر غير جوهرية وبالتالي لم تؤثر بشكل هام على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة للمجموعة

استند. 2019 يناير 1عند قياس إلتزامات اإليجار، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض المتزايد كما في 

المرجح للمعدل المطبق في األسواق الرئيسية للمجموعة إلى معدالت العائد القياسية.  المتوسط 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

فيما يلي المبالغ التي تم االعتراف بها بموجب المعيار الجديد والتي تم إدراجها في البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي المختصر الموحد

:وبيان الدخل المختصر الموحد

 يناير1كما في  يونيو30كما في 

20192019

(مراجعة)(مراجعة)

598,159695,750موجودات حق اإلستخدام

588,303645,188التزام اإليجار

16,97232,952ارتباطات اإليجار قصيرة األجل والموجودات منخفضة القيمة

للستة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية

 يونيو30 في  يونيو30 في 

20192019

(مراجعة)(مراجعة)

65,024130,036تكلفة إستهالك موجودات حق اإلستخدام

14,58530,037مصروفات الفوائد على إلتزامات اإليجار

6,29718,394مصروفات مرتبطة بإيجارات قصيرة األجل وموجودات منخفضة القيمة

56,926125,099إجمالي التدفقات النقدية المدفوعة لإليجارات

معايير مصدرة ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق

تقوم المجموعة حالياً بتقييم. 2021 يناير 1عقود التأمين والذي سيصبح واجب التطبيق إعتباراً من  - 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.األثر المتعلق بهذا المعيار الجديد وستقوم بتطبيقه بموجب تاريخ التطبيق المتعلق به



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة 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:2019 يونيو 30كما في 

:اإليرادات الخارجية

4,274,457357,436433,7984,739,88438,5089,844,083صافي إيراد الفوائد

1,818,061(4,821)311,509126,953147,2341,237,186صافي إيراد الرسوم والعموالت

258,69766,83690,072158,9879,699584,291صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

-27,179اإليراد من استثمارات مالية           -            23,546-                50,725

4544إيرادات تشغيلية أخرى            29,1501,50130,704

-202,535الحصة من نتائج شركات زميلة           -            26,847-                229,382

5,074,422551,229671,1086,215,60044,88712,557,246إجمالي ايرادات القطاع

7,372,949(313,680)4,337,015206,494559,2542,583,866ربح القطاع 

-46,198,887إستثمارات القطاع           13,55137,687,687-                83,900,125

-424,068,45111,056,62225,576,393173,746,995قروض وسلف القطاع                634,448,461

-287,798,34926,947,43853,328,841277,552,122ودائع العمالء للقطاع                645,626,750

886,581,207(242,848,175)601,703,86827,611,17253,589,774446,524,568موجودات القطاع

:2018 يونيو 30كما في 
:اإليرادات الخارجية

3,955,775270,321325,4294,819,03743,9779,414,539صافي إيراد الفوائد

1,883,697(4,850)326,623109,488172,0651,280,371صافي إيراد الرسوم والعموالت

260,52960,95554,425153,4622,807532,178صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

-30,590اإليراد من استثمارات مالية           -            21,654-                52,244

-212140838,653إيرادات تشغيلية أخرى                39,274

-225,965الحصة من نتائج شركات زميلة           -            19,927-                245,892

4,799,694440,765552,3276,333,10441,93412,167,824إجمالي ايرادات القطاع

7,097,644(126,912)4,143,03899,133377,0562,605,329ربح القطاع 

-58,704,267إستثمارات القطاع           13,95335,844,917-                94,563,137

-385,698,00010,269,25323,821,141186,743,696قروض وسلف القطاع                606,532,090

-266,156,33525,500,05953,913,820271,411,822ودائع العمالء للقطاع                616,982,036

844,144,925(199,954,137)550,172,61526,088,37555,156,652412,681,420موجودات القطاع

العمليات داخل دولة قطر



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في قروض وسلف للعمالء- 3

201920182018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

645,156,882618,588,749628,666,997قروض وسلف للعمالء

(17,570)(17,897)(15,705)أرباح مؤجله

5,892,3764,039,3414,618,607إيرادات فوائد مستحقة

(3,453,286)(4,182,364)(3,502,478)2 و 1مرحلة - القروض والسلف العاملة - الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

(12,689,444)(11,895,739)(13,082,614)3مرحلة - مخصص تدني قيمة القروض والسلف المتعثرة 

634,448,461606,532,090617,125,304صافي القروض والسلف 

 مليون لاير قطري ما يعادل12,188: 2018 ديسمبر 31)من إجمالي القروض والسلف % 1,9 مليون لاير قطري، ما يعادل 12,318بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ 

.(من إجمالي القروض والسلف% 1,9

: يوضح الجدول التالي إجمالي مخاطر القروض والسلف للعمالء حسب المرحلة

2019 يونيو 30كما في 
 ديسمبر 31كما في 

2018

اإلجمالياإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

611,991,88026,724,13512,317,538651,033,553628,649,427قروض وسلف للعمالء- إجمالي المخاطر 

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

2019 يونيو 30كما في 
 يونيو 30كما في 

2018

اإلجمالياإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

1,668,1451,785,14112,689,44416,142,73011,700,755 يناير1الرصيد  كما في 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة نتيجة تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

محّدث - 9للتقارير المالية رقم 
-             -           -             -             4,248,925

33,133183,1211,220,6891,436,9431,107,181خسائر تدني القيمة خالل الفترة/ صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

(952,481)(236,192)(140,444)(50,044)(45,704)فرق عمالت أجنبية 

-349,998(349,998)2 الى المرحلة 1تحويالت  من المرحلة              -             -                    

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

-إستبعادات خالل الفترة             -           (758,389)(758,389)(26,277)

1,305,5762,196,90213,082,61416,585,09216,078,103 يونيو30الرصيد كما في 

.( مليون لاير قطري131,5: 2018) مليون لاير قطري 130,6خسائر تدني القيمة خالل الفترة فوائد معلقة بمبلغ / تشمل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 فى البيانات المالية الموحدة 2018 يونيو 30تم تحديث أرقام األرصدة االفتتاحية للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تم نشرها في البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كما في 

.في البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة (1) (أأ) 3ولذلك يجب قراءة هذا التحديث باالقتران مع اإلفصاح الوارد في اإليضاح رقم . 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في إستثمارات مالية- 4

201920182018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

105,23082,26363,651إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

36,103,08741,834,09531,487,720إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

46,468,97151,608,55654,900,629صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

1,222,8371,038,223935,823إيرادات فوائد مستحقة

83,900,12594,563,13787,387,823اإلجمالي

.( مليون لاير قطري162,6: 2018 ديسمبر 31) مليون لاير قطري 132,7تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قيمة إستثمارات مالية في أوراق الدين بمبلغ 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في إحتياطي القيمة العادلة- 5

201920182018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(376,317)616,594(1,254,890)تحوطات التدفق النقدي

(294,057)(328,756)(173,211)القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(303,183)(506,326)(230,814)تحوطات صافي اإلستثمار في العمليات األجنبية

(973,557)(218,488)(1,658,915)اإلجمالي

.متعلقة بادوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( مليون لاير قطري19,0: 2018 ديسمبر 31) مليون لاير قطري 6,9تتضمن المبالغ أعاله مخصص خسائر بمبلغ 

توزيعات األرباح - 6

 مليون لاير قطري فيما  يتعلق5,542 لاير قطري لكل سهم ما يعادل مبلغ 6,0، اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة توزيع أرباح نقديـة بواقـــع 2019 فبراير 10بتاريخ 

. 2018 ديسمبر 31بالسنة المنتهية في 

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في بنود خارج الميزانية- 7

201920182018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إلتزامات مؤجلة أو محتملة 

100,607,887109,938,840106,459,940إرتباطات غير قابلة لإللغاء عن قروض

60,876,99366,553,46362,525,170خطابات ضمان

31,568,27832,244,02324,986,784إعتمادات مستندية 

16,360,57725,182,00518,321,994أخرى

209,413,735233,918,331212,293,888اإلجمالي

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

2019 يونيو 30كما في 
 ديسمبر 31كما في 

2018

اإلجمالياإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

190,645,2322,152,115255,811193,053,158193,971,894إلتزامات مؤجلة أو محتملة - إجمالي المخاطر 

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

2019 يونيو 30كما في 
 يونيو 30كما في 

2018

اإلجمالياإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

131,18334,458128,519294,16077,185 يناير1الرصيد  كما في 

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة نتيجة تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

محّدث - 9للتقارير المالية رقم 
-             -           -             -             336,499

52,85619,34368,548140,74746,442خسائر تدني القيمة خالل الفترة/ صافي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

(35,723)16,09615,169(442)(485)فرق عمالت أجنبية 

183,55453,359213,163450,076424,403 يونيو30الرصيد كما في 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

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 حصصا

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

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في 

20192018 2018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بيان المركز المالي

2,662,8483,882,4423,028,379قروض وسلف للعمالء

568,3871,232,782431,693ودائع عمالء

67,98086,49884,541إلتزامات طارئة وتعهدات أخرى

بنود في بيان الدخل

69,04062,512141,972إيرادات الفوائد والعموالت

4,3622,4174,907مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزميلة

1,762,342735,9651,179,715أرصدة لدى بنوك 

34,3151,70556,205إيرادات الفوائد والعموالت

96,645150,866183,664أرصدة من بنوك 

1,0901,8962,346مصروفات الفوائد والعموالت

:في ما يلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئيسيين

28,40836,47646,054رواتب ومزايا أخرى

5215651,135تعويض نهاية الخدمة

 مليون لاير قطري كقروض وسلف97,133من أسهم البنك، بلغت % 50كما قامت المجموعة بعمليات تجارية مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جهاز قطر لإلستثمار نسبة 

.( مليون لاير قطري12,212:  2018 ديسمبر 31) مليون لاير قطري كودائع 8,788و  ( مليون لاير قطري126,368: 2018 ديسمبر 31)

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في كفاية رأس المال - 9

201920182018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

55,787,83150,592,29356,373,490رأس المال االساسي العام

20,000,00010,000,00020,000,000أدوات مالية ضمن الشريحة األولى من رأس المال اإلضافي

90,83492,37490,609 (1)رأس المال األساسي اإلضافي 

3,929,8024,743,5913,839,001 (2)رأس المال األساسي اإلضافي 

79,808,46765,428,25880,303,100إجمالي رأس المال

434,346,657415,665,532422,003,410إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

18.415.719.0(%)إجمالي نسبة كفاية رأس المال 

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

:بازل الثالثة حسب تعليمات مصرف قطر المركزي ما يلي

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

%.16,0 نسبة 2019 االضافية لسنة DSIB و ICAAPالحد األدنى مع هامش تحّوط رأس المال ورسوم - 



 (.ق.ع.م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموّحدة

2019 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

(جميع األرقام باأللف لاير قطري)

تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية - 10

:يبين الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية وفق مستوى تدرج القيمة العادلة

اإلجمالي3المستوى 2المستوى 1المستوى 

:2019 يونيو 30كما في 

-3856,316,975موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر             6,317,360

-35,138,7811,362,409إستثمارات مالية             36,501,190

-35,139,1667,679,384اإلجمالي             42,818,550

-2264,962,931مطلوبات مالية مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر             4,963,157

-2264,962,931اإلجمالي             4,963,157

:2018 ديسمبر 31كما في 

-1,8569,248,712موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر             9,250,568

-28,463,2803,692,670إستثمارات مالية             32,155,950

-28,465,13612,941,382اإلجمالي             41,406,518

-2,1155,798,148مطلوبات مالية مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر             5,800,263

-2,1155,798,148اإلجمالي             5,800,263

النقدية وما في حكمها- 11

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

 ديسمبر31كما في  يونيو30كما في  يونيو30كما في 

20192018 2018

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

40,104,94521,522,15934,605,083نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

57,968,31545,450,39257,206,779 أشهر3أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 

98,073,26066,972,55191,811,862اإلجمالي

. ال يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية اإلحتياطي النقدي

إعادة تصنيف عدد األسهم والعائد على سهم- 12

  الموافقة على تجزئة القيمة االسمية للسهم لتكون2019 فبراير 10بناء على تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، قررت الجمعية العامة غير العادية للبنك بجلستها المنعقدة بتاريخ  

 و بالتالي تم زيادة عدد األسهم2019 يونيو 12تم تنفيذ تجزئة األسهم بتاريخ . بواقع لاير قطري واحد بدالً من عشرة رياالت قطرية، وتعديل مواد النظام األساسي المرتبطة بذلك

. تم تعديل أرقم المقارنة لعائد السهم من األرباح ليعكس هذا التغيير.  سهم9,236,428,570 سهم إلى 923,642,857العادية من  

أرقام المقارنة- 13

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

.سنة المقارنة/ على حقوق الملكية للمجموعة خالل فترة 


