
للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢
البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

 







بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

للثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیة(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

  في ٣١ مارس  في ٣١ مارس

٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة)(مراجعة)

١١٬٥١٠٬٦٤٠١٠٬٨٨٧٬٨٥٠إیرادات الفوائد 

(٥٬٤٩٧٬٧٠٨)(٥٬٢٤٨٬٢٦١)مصروفات الفوائد 

٦٬٢٦٢٬٣٧٩٥٬٣٩٠٬١٤٢صافي إیرادات الفوائد 

١٬١٥٦٬٢٢٦١٬٠٧٦٬٣١٣إیرادات عموالت ورسوم

(٢٨٤٬٩٣٤)(٣٤٨٬٥٨٣)مصروفات عموالت ورسوم

٨٠٧٬٦٤٣٧٩١٬٣٧٩صافي إیرادات عموالت ورسوم

٤٠٠٬٩٩٠٣٢١٬٣٩٦صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة
٣٠٬٣٥٣٢١٬٥٣٧إیرادات إستثمارات مالیة

٣١٬٧٦٠٨١٬٠٨٠إیرادات تشغیلیة أخرى

٧٬٥٣٣٬١٢٥٦٬٦٠٥٬٥٣٤اإلیرادات التشغیلیة

 

(٨٤٨٬٧٤٧)(٨٧٧٬٧٠٣)تكالیف الموظفین
(١٦٦٬٢١١)(١٢٩٬٦٥٢)إستھالكات 

(٥٤٦٬١٦١)(٥٩٦٬٣٢٣)مصروفات أخرى

(١٬٣٦٨٬١٩٠)(١٬٨٨٩٬٧٧٣)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

(١٣٬١٧٠)(٨٬٤٥٨)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة

(٤٠٬٧١٥)(٩٢٬٥٨٤)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

(١٩٬١٥٧)(٢٠٬١٩٢)إطفاء موجودات غیر ملموسة

(١٣٬٣٤٨)(١٠٬٦٩٣)مخصصات أخرى

(٣٬٦٢٥٬٣٧٨)(٣٬٠١٥٬٦٩٩)

١٨٧٬٧١٩٥٩٬١٠٨الحصة من نتائج شركات زمیلة

٤٬٠٩٥٬٤٦٦٣٬٦٤٨٬٩٤٣أرباح الفترة قبل ضریبة الدخل

(٣١٩٬٣١٠)(٤٥٣٬٤٨٧)مصروف ضریبة الدخل

٣٬٦٤١٬٩٧٩٣٬٣٢٩٬٦٣٣أرباح  الفترة 

وتعود الى:

٣٬٦١٦٬٠١٥٣٬٣١٢٬٢٠٥مساھمي البنك

٢٥٬٩٦٤١٧٬٤٢٨حقوق غیر المسیطرین

٣٬٦٤١٬٩٧٩٣٬٣٢٩٬٦٣٣أرباح الفترة 

              ٠٫٣٣                ٠٫٣٦عائد السھم من األرباح األساسي والمعّدل (لایر قطري) (إیضاح ١٢)

تشكل اإلیضاحات رقم ١ الى ١٤ جزءاً من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

للثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیة(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

  في ٣١ مارس  في ٣١ مارس

٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٦٤١٬٩٧٩٣٬٣٢٩٬٦٣٣أرباح  الفترة 

بنود دخل/ (خسائر) شامل آخر مصنف أو قد یتم الحقا إعادة تصنیفھا الى بیان الدخل الموّحد:

(١٬٣٣٩٬٢٣٥)(٢٬٥٣٥٬٥٩٩)فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات تشغیل أجنبیة

٥٤٬٦٢٠(٥٤٬١٨٧)الحصة من الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زمیلة

(١٬١٤٤٬١٢٨)١٬٦٥١٬٧٢٢الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

١٤٨٬٥٠٨٤٠٨٬٠٦٠الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لصافي اإلستثمار في عملیات تشغیل أجنبیة

إستثمارات في أوراق دین مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٣٥٤٬٧٣٣)(٦٥٬٩١٢)         صافي التغییر في القیمة العادلة

(٢٬٢٠٦)                  -         صافي المحّول إلى بیان الدخل

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل الموّحد:

٣٤٢٬٣٩٤١٨٬٩٨١

(٢٬٣٥٨٬٦٤١)(٥١٣٬٠٧٤)إجمالي بنود الخسائر من الدخل الشامل اآلخر، صافي بعد الضریبة

٣٬١٢٨٬٩٠٥٩٧٠٬٩٩٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

ویعود الى:
٣٬١٨٢٬٣١٩٩٦٦٬١٤١مساھمي البنك

٤٬٨٥١(٥٣٬٤١٤)حقوق غیر المسیطرین

٣٬١٢٨٬٩٠٥٩٧٠٬٩٩٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المقاسة 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تشكل اإلیضاحات رقم ١ الى ١٤ جزءاً من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

حقوق الملكیة العائد الى مساھمي البنك

احتیاطي مخاطراحتیاطي قانونيرأس المال

احتیاطي القیمة 

العادلة

احتیاطي تحویل عمالت 

أرباح مدورةاحتیاطیات أخرىأجنبیة

حقوق الملكیة العائد 

إلى مساھمي البنك

حقوق غیر 

المسیطرین

ادوات مالیة  ضمن 

الشریحة  األولى من 

اإلجماليرأس المال اإلضافي
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬١١٣٬٤٩٤    ٧٨٬٩٤٣٬١٥٣  ٥٩٬١١٧٬٨٠٨    ٤٦٬١٤١    (٢٣٬٦١٣٬٧١٢) (١٬١٦٩٬٥٥٠) ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢  
اجمالي الدخل الشامل للفترة

    ٣٬٦٤١٬٩٧٩              -        ٢٥٬٩٦٤     ٣٬٦١٦٬٠١٥    ٣٬٦١٦٬٠١٥          -                  -            -              -             -            -أرباح الفترة
      (٥١٣٬٠٧٤)              -       (٧٩٬٣٧٨)       (٤٣٣٬٦٩٦)               -   (٥٣٬٩٣٥)      (٢٬٤٥٨٬٠٨٦)  ٢٬٠٧٨٬٣٢٥              -             -            -اجمالي بنود  الدخل الشامل اآلخر / (الخسائر)

    ٣٬١٢٨٬٩٠٥              -       (٥٣٬٤١٤)     ٣٬١٨٢٬٣١٩    ٣٬٦١٦٬٠١٥   (٥٣٬٩٣٥)      (٢٬٤٥٨٬٠٨٦)  ٢٬٠٧٨٬٣٢٥              -             -            -اجمالي الدخل الشامل / (الخسائر)  للفترة

التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

   (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)              -             -    (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)   (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)          -                  -            -              -             -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢١ (إیضاح رقم ٦)
      (٢٠٢٬٩٤١)              -       (١٦٬٣٩٢)       (١٨٦٬٥٤٩)      (١٨٦٬٥٤٩)          -                  -            -              -             -            -تغیرات أخرى

   (٥٬٢٨٢٬٩٧٧)              -       (١٦٬٣٩٢)    (٥٬٢٦٦٬٥٨٥)   (٥٬٢٦٦٬٥٨٥)          -                  -            -              -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
   ٩٧٬٩٠٢٬٥٧٥  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٠٤٣٬٦٨٨    ٧٦٬٨٥٨٬٨٨٧  ٥٧٬٤٦٧٬٢٣٨     (٧٬٧٩٤)    (٢٦٬٠٧١٬٧٩٨)     ٩٠٨٬٧٧٥ ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣١ مارس ٢٠٢٢

   ٩٦٬٩٠١٬٧١٩  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٠٩٢٬٠٤١    ٧٥٬٨٠٩٬٦٧٨  ٥٢٬٥٠٩٬٥٠٨  ١٦٦٬٠٥٠    (١٨٬٦١٧٬٢٩٥) (١٬٨١١٬٠٥١)   ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١
اجمالي الدخل الشامل للفترة

    ٣٬٣٢٩٬٦٣٣              -        ١٧٬٤٢٨     ٣٬٣١٢٬٢٠٥    ٣٬٣١٢٬٢٠٥          -                  -            -              -             -            -أرباح الفترة
   (٢٬٣٥٨٬٦٤١)              -       (١٢٬٥٧٧)    (٢٬٣٤٦٬٠٦٤)               -    ٥٤٬٦٢١      (١٬٣٢٦٬٨٧١) (١٬٠٧٣٬٨١٤)              -             -            -اجمالي بنود (الخسائر) / الدخل الشامل اآلخر 

       ٩٧٠٬٩٩٢              -          ٤٬٨٥١        ٩٦٦٬١٤١    ٣٬٣١٢٬٢٠٥    ٥٤٬٦٢١      (١٬٣٢٦٬٨٧١) (١٬٠٧٣٬٨١٤)              -             -            -اجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل للفترة

التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

   (٤٬١٥٦٬٣٩٣)              -             -    (٤٬١٥٦٬٣٩٣)   (٤٬١٥٦٬٣٩٣)          -                  -            -              -             -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢٠ (إیضاح رقم ٦)
      (١٩٠٬٠٢١)              -            (٢٤٧)       (١٨٩٬٧٧٤)      (١٨٩٬٧٧٤)          -                  -            -              -             -            -تغیرات أخرى

   (٤٬٣٤٦٬٤١٤)              -            (٢٤٧)    (٤٬٣٤٦٬١٦٧)   (٤٬٣٤٦٬١٦٧)          -                  -            -              -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
   ٩٣٬٥٢٦٬٢٩٧  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٠٩٦٬٦٤٥    ٧٢٬٤٢٩٬٦٥٢  ٥١٬٤٧٥٬٥٤٦  ٢٢٠٬٦٧١    (١٩٬٩٤٤٬١٦٦) (٢٬٨٨٤٬٨٦٥)   ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣١ مارس ٢٠٢١

تشكل اإلیضاحات رقم ١ الى ١٤ جزءاً من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة.     



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

للسنة المنتھیة للثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیةإیضاح

في ٣١ دیسمبر  في ٣١ مارس  في ٣١ مارس

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٤٬٠٩٥٬٤٦٦٣٬٦٤٨٬٩٤٣١٤٬٦٦٦٬٠٦٥صافي األرباح قبل الضرائب

التعدیالت:

(٤٤٬٧٣٦٬١٦٣)(١٠٬٨٨٧٬٨٥٠)(١١٬٥١٠٬٦٤٠)إیرادات الفوائد
٥٬٢٤٨٬٢٦١٥٬٤٩٧٬٧٠٨٢١٬٧٠٠٬٠٤٣مصروفات الفوائد

١٢٩٬٦٥٢١٦٦٬٢١١٦١٥٬٦٩٩إستھالكات  
١٬٨٨٩٬٧٧٣١٬٣٦٨٬١٩٠٧٬٠٦٦٬٠٠٨صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

٨٬٤٥٨١٣٬١٧٠٥٥٬٨٥١صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة
٩٢٬٥٨٤٤٠٬٧١٥١٠٢٬٦٣٩صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

١٠٬٦٩٣١٣٬٣٤٨١٠٠٬٢٩٠مخصصات أخرى
(٤٧٬١٩٨)(١٤٬٣٤٢)(١٥٬٧٥٠) توزیعات أرباح 

(٤٩٬٤٠٦)(٥٧٬٣٠١)(٨٬٤٥٦)صافي أرباح بیع عقارات ومعدات
(٥٩٬٤٩٢)(٧٬١٩٥)(١٤٬٦٠٣)صافي أرباح بیع إستثمارات مالیة 

٢٠٬١٩٢١٩٬١٥٧٧٩٬١١٣إطفاء موجودات غیر ملموسة
(٩٧٠٬٣٣٦)٢٥٦٬٤٧٣٣٢٦٬٩٨٤صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمارات مالیة

         (٢٥٦٬٦٧٣)            (٥٩٬١٠٨)          (١٨٧٬٧١٩)صافي حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة

(١٬٧٣٣٬٥٦٠)             ٦٨٬٦٣٠             ١٤٬٣٨٤      

التغیرات في:

(٥٬٠٦٣٬٦٩٦)١٬٣٤٠٬٧٢٣(١٤٬٤٥٧٬٤١٢)أرصدة لدى بنوك 

(٨١٬٤٣٠٬٦٤٧)(٦٬٩٨٩٬٩٣٥)(١٣٬٨٢٥٬٠١١)قروض وسلف للعمالء
(١٠٬٦٧٨٬٢٠٦)٢٤٨٬٧٤٩٣٬٨٥٦٬٠٧٣موجودات أخرى

١٩٬٧٧٩٬٢٩٠١١٬٢٩٢٬٩١٠٣٢٬١٧٥٬١٣٠أرصدة من البنوك 

٢٢٬٦٣١٬٦٢٠٢١٬٦٠٢٬٢٦٤٨٢٬٢٤٤٬٤٢٦ودائع عمالء 

         (٨٦٦٬٠٩٤)       (٤٬٦٤٩٬٤٧٧)       (٣٬١١٥٬٤٣٣)مطلوبات أخرى

      ١٤٬٦٤٧٬٣٥٣      ٢٦٬٥٢١٬١٨٨      ١١٬٢٧٦٬١٨٧النقدیة من أنشطة التشغیل

١٠٬٩٤٥٬٦٥١٩٬٠٠٢٬٤٣٩٤٣٬٩٧٤٬٦٩٢فوائد مقبوضة

(٢١٬٥٨٠٬٥٩٣)(٥٬٢٣٠٬٨٩٥)(٥٬٠٧٤٬١٠٨)فوائد مدفوعة

١٥٬٧٥٠١٤٬٣٤٢٤٧٬١٩٨توزیعات أرباح مستلمة

(١٬٢٤٥٬١٥٧)(٦٨٠٬١٢٦)(٢٥٧٬٢٣٨)ضریبة دخل مدفوعة

(٥٦٬٨٦٣)(٦٬٧٨٨)(٢٬٤٦٨)مخصصات أخرى مدفوعة

      ٣٥٬٧٨٦٬٦٣٠      ٢٩٬٦٢٠٬١٦٠      ١٦٬٩٠٣٬٧٧٤صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار
(٩٦٬٩٣٢٬٣٢٠)(٢٨٬٧٦٨٬٧٧٩)(٢١٬٨٤١٬٣٨٦)مشتریات إستثمارات مالیة

١٩٬٠٥٩٬٦٩٣٢٣٬٠٧٥٬٧٩٨٧٤٬١١٤٬٥٣٤متحصالت من بیع / إسترداد إستثمارات مالیة

(٣٠٥٬٥٧٨)(٣٠٥٬٥٧٨)                   -استثمارات في شركات زمیلة

(١٬١٧٣٬٨٧٤)(٢٧١٬٥٠٤)(١٧٩٬٣٤٠)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

٩٬٦٦٨٦١٬٤٥٩٦٤٬٥٠٥متحصالت من بیع عقارات ومعدات

(٢٤٬٢٣٢٬٧٣٣)(٦٬٢٠٨٬٦٠٤)(٢٬٩٥١٬٣٦٥)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة من أنشطة اإلستثمار 

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

(١٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٬٠٠٠٬٠٠٠)التوزیعات على أدوات مالیة  ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

٥٩١٬٤٢٥٣٬٦٥٨٬٦٥٨٨٬٧٤٨٬٨٨٥متحصالت من اصدار سندات

(١٠٬٧٥٤٬٨٩٦)(٣٨٩٬٦٨٣)(١٤٠٬١٠٥)تسدید سندات

٢٢٥٬٠٦٦٣١٣٬٢٧٦١١٬٢٥٩٬٠٦٤متحصالت من إصدار قروض أخرى

(١٠٬٤١٩٬٩٣٦)(٧٦٬٣٧٤)(١٬٢٩٨٬٠٢١)تسدید قروض أخرى

(٢٣٩٬٩٥١)(٦٤٬٨٧٤)(٦١٬٤١١)مدفوعات عقود إیجار

(٤٬١٦٢٬٧١٥)(٤٬١٣٢٬٨١٠)(٥٬٠٥١٬٣٠٨)توزیعات أرباح مدفوعة

(٦٬٥٦٩٬٥٤٩)(١٬٦٩١٬٨٠٧)(٦٬٧٣٤٬٣٥٤)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة من أنشطة التمویل

٧٬٢١٨٬٠٥٥٢١٬٧١٩٬٧٤٩٤٬٩٨٤٬٣٤٨صافي (النقص)/ الزیادة في النقدیة وما في حكمھا 

(٨٠٧٬٢٢٨)(٣٠٢٬٦٤٩)(١٬٠٣٠٬٦٣١)أثر التغیر في أسعار صرف النقدیة المحتفظ بھا

١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠رصید النقدیة وما في حكمھا في ١ ینایر

١١١١٢٬٨٤٧٬٨٨٤١٢٣٬٩٠٠٬٤٤٠١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠النقدیة وما في حكمھا كما في ٣١ مارس / ٣١ دیسمبر  

تشكل اإلیضاحات رقم ١ الى ١٤ جزءاً من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة.   
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١- أسس اإلعداد و السیاسات المحاسبیة 

تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة المرفقة بما یتماشى مع معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة، یجب

أن تقرأ ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة مع البیانات المالیة الموّحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١.

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإلیضاحات الضروریة إلعداد بیانات مالیة كاملة بموجب المعاییر الدولیة

للتقاریر المالیة وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي. كما أن النتائج المالیة للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢ لیست بالضرورة مؤشراً 

للنتائج المالیة المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢.

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة أن تقوم اإلدارة بإجراء تقدیرات وافتراضات لھا تأثیرعلى تطبیق السیاسات المحاسبیة

وعلى الموجودات والمطلوبات وبنود بیان الدخل، علماً بأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

التقدیرات الجوھریة التي قامت بھا اإلدارة أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ال تختلف عن تلك المطبقة عند إعداد البیانات المالیة الموّحدة

للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ .

قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ بصورة ثابتة.

سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة تتناسب مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموّحدة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١.

قامت المجموعة بتطبیق المعاییر المعّدلة التالیة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة. لم ینتج عن تطبیق المعاییر التالیة والمعاییر

المعدلة تغییرات في صافي أرباح أو حقوق ملكیة المجموعة المفصح عنھا سابقا.

تاریخ التطبیقالمعیار

ینایر ٢٠٢٢امتیازات ایجار متعلقة بوباء (كوفید- ١٩) ما بعد  ٣٠ یونیو ٢٠٢١ – (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٦)
ینایر ٢٠٢٢عقود غیر مجدیة – تكلفة االلتزام بالعقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٧)

ینایر ٢٠٢٢تحسینات سنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ٢٠١٨ – ٢٠٢٠
ینایر ٢٠٢٢العقارات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١٦) 

ینایر ٢٠٢٢مراجع اإلطار الفھمي – (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٣)

المعاییرالمصدرة ولم تصبح ساریة المفعول

ینایر ٢٠٢٣تصنیف المطلوبات كجاریة أو غیر جاریة – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١)
ینایر ٢٠٢٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٧: عقود التأمین والتعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر  المالیة رقم ١٧: عقود التأمین

ینایر ٢٠٢٣تعریف التقدیرات المحاسبیة – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٨)
اإلفصاح عن سیاسات محاسبیة – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١ وبیان الممارسات   رقم ٢ 

ینایر ٢٠٢٣المتعلق بالمعاییرالدولیة للتقاریر المالیة)
ینایر ٢٠٢٣الضرائب المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١٢)

بیع أو مساھمة في الموجودات بین مستثمر وشریكھ أو مشروع مشترك – (تعدیالت على المعیار الدولي 
غیر محددللتقاریر المالیة رقم ١٠ ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٢٨)

تقیم المجموعة حالیاً أثر ھذه المعاییر/ التعدیالت. ستطبق المجموعة ھذه المعاییر/ التعدیالت في تاریخ سریانھا.

بناًء على البیانات المنشورة حتى تاریخ نشر ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة، من المتوقع أن یكون االقتصاد التركي شدید التضخم للفترة

المحاسبیة المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢، وسیتطلب ذلك تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ "إعداد التقاریر المالیة في االقتصادات ذات

التضخم المرتفع" والتي تتطلب تعدیل القوة الشرائیة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة وبنود في بیان الدخل الشامل الموحد فیما

یتعلق بـالشركات التابعة للمجموعة في تركیا.

تقوم مجموعة QNB حالیاً بتقییم تأثیر تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لفترات التقاریر الالحقة.
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٢- التحلیل القطاعي 

تتألف المجموعة من أربعة قطاعات رئیسیة تشمل أنشطتھا المختلفة. فیما یلي البیانات الرئیسیة لھذه القطاعات والتي یتم مراجعتھا من قبل اإلدارة بشكل منتظم :

أخرىالعملیات 

اإلجماليوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركات

كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

اإلیرادات:

٣٬٧٥٩٬٩٣٥١٥٣٬٩٥٠١٧٠٬٢٠٧٢٬١٦٠٬٦٣٧١٧٬٦٥٠٦٬٢٦٢٬٣٧٩صافي إیراد الفوائد

١٧٠٬١٤٥٨٠٬١٧٨٧٨٬٩٣٩٤٧٦٬٢٥٩٢٬١٢٢٨٠٧٬٦٤٣صافي إیراد الرسوم والعموالت

٤٠٠٬٩٩٠(٤٬٩٧٨)٨٥٬٩٢١٤٩٬٧٦٠٣٠٬٨٦٤٢٣٩٬٤٢٣صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

-١٢٬٣٢١اإلیراد من استثمارات مالیة            (٢٬٣٧٤)٢٠٬٤٠٦-                 ٣٠٬٣٥٣

-٣٬٥٠٠٢٤إیرادات تشغیلیة أخرى             ٣١٬٧٦٠(٣٦)٢٨٬٢٧٢

-١٧٩٬٣٦٩الحصة من نتائج شركات زمیلة            -             ٨٬٣٥٠-                 ١٨٧٬٧١٩

٤٬٢١١٬١٩١٢٨٣٬٩١٢٢٧٧٬٦٣٦٢٬٩٣٣٬٣٤٧١٤٬٧٥٨٧٬٧٢٠٬٨٤٤إجمالي ایرادات القطاع

٣٬٦١٦٬٠١٥(٧٢٬٨٩٥)٢٬٤٣٨٬٥٠٩١٣٠٬٢٢١٢١٥٬٧٦١٩٠٤٬٤١٩ربح القطاع 

-٩٠٬٢٥٩٬٥١٨إستثمارات القطاع            ١٥٧٥١٬٣٢٣٬٢٥٦-                 ١٤١٬٥٨٢٬٩٣١

-٥٦٣٬٩٣٧٬٥٥٧٩٬٥٣٧٬٨٤١٢٢٬٢٩٧٬٠٤٤١٦٧٬٤٤٣٬٨٣٦قروض وسلف القطاع                 ٧٦٣٬٢١٦٬٢٧٨

-٣٦٨٬٩٧٤٬٦٥٧٣٦٬١٦٦٬٥٢٧٤٣٬٢٦٢٬٣٣٧٣٣٩٬٦٥٦٬٣٢٥ودائع العمالء للقطاع                 ٧٨٨٬٠٥٩٬٨٤٦

١٬١٠٨٬٤٩٢٬٧٤٢(٣٢١٬١٥١٬٠١٨)٨٠٢٬٨٠٧٬٥٧٩٣٧٬٧٩١٬٤٨٣٤٤٬٢٧٤٬٤٥١٥٤٤٬٧٧٠٬٢٤٧موجودات القطاع

كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

اإلیرادات:
٣٬١٢٢٬٧٢٧١٥٩٬٥٢٢٢٠٢٬١٩٠١٬٨٩٥٬٢٤٠١٠٬٤٦٣٥٬٣٩٠٬١٤٢صافي إیراد الفوائد

١٨٥٬٩٩٨٦٤٬٧٠٤٧٤٬٣٢٧٤٤٥٬٨٦٠٢٠٬٤٩٠٧٩١٬٣٧٩صافي إیراد الرسوم والعموالت

٣٢١٬٣٩٦(٨٠١)١٤٠٬٢١٢٤٤٬٣٩٢٣٠٬٧٤٣١٠٦٬٨٥٠صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

-٩٬١٩٢اإلیراد من استثمارات مالیة            (١٬٠٢١)١٣٬٣٦٦-                 ٢١٬٥٣٧

-٣٧١إیرادات تشغیلیة أخرى             ٨١٬٠٢٨١٤٨١٬٠٨٠

-٤٤٬٥١٥الحصة من نتائج شركات زمیلة            -             ١٤٬٥٩٣-                 ٥٩٬١٠٨

٣٬٥٠٢٬٦٨١٢٦٨٬٦١٩٣٠٦٬٢٣٩٢٬٥٥٦٬٩٣٧٣٠٬١٦٦٦٬٦٦٤٬٦٤٢إجمالي ایرادات القطاع

٣٬٣١٢٬٢٠٥(٥٠٬٣٦٢)٢٬٣٤٦٬٥٢٠١٢٠٬٣١٧٢٣١٬٢٢٦٦٦٤٬٥٠٤ربح القطاع 

-٧٨٬٥٩٥٬٤٥٨إستثمارات القطاع            ٥١٦٤٩٬٠٨١٬٤٣٥-                 ١٢٧٬٦٧٧٬٤٠٩

-٥١٧٬٣١٠٬٨١٨٩٬٣٢٥٬٣٣٥٢٠٬٠٧٥٬٦٢٩١٧٣٬٩٣٧٬٤٧٤قروض وسلف القطاع                 ٧٢٠٬٦٤٩٬٢٥٦

-٣٤٥٬٤٨٦٬٢٣٧٣٥٬٠٦٧٬٤٩٧٤١٬١٢١٬٢٢٦٣٢٧٬٩٤٦٬٩٩١ودائع العمالء للقطاع                 ٧٤٩٬٦٢١٬٩٥١

١٬٠٤٢٬٤٧٤٬٧٥٤(٣٢٧٬٦٥٤٬٣٧٥)٧٤٤٬٨٨٣٬٣٠١٣٦٬٠١٦٬٠٠٣٤٢٬٢١٠٬١٧٢٥٤٧٬٠١٩٬٦٥٣موجودات القطاع

العملیات داخل دولة قطر
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كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٣- قروض وسلف للعمالء
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٨٣٬٤٨١٬١٣٤٧٣٦٬٨٠٢٬٨٧٦٧٨٢٬١٩٥٬٧١٣قروض وسلف للعمالء

(٦٣٬٧٩٠)(٢٧٬٢٥٩)(٢٦٬١١٢)ربح مؤجل

٧٬٣٠٨٬٨٠٦٦٬٥٦١٬٧٠٢٧٬٧٥٠٬٩٦١فوائد مستحقة

(٤٬٨١٢٬٦٠٦)(٤٬٥٨٧٬٦١٢)(٤٬٩٧٩٬١٣٤)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢

(٢١٬٤١٨٬٢٣٧)(١٨٬١٠٠٬٤٥١)(٢٢٬٥٦٨٬٤١٦)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

٧٦٣٬٢١٦٬٢٧٨٧٢٠٬٦٤٩٬٢٥٦٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١صافي القروض والسلف 

بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ ١٨٬٣٧١ ملیون لایر قطري، ما یعادل ٢٬٣% من إجمالي القروض والسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ١٨٬٣٤٥ ملیون لایر

قطري ما یعادل ٢٬٣% من إجمالي القروض والسلف).

یوضح الجدول التالي إجمالي مخاطر القروض والسلف للعمالء حسب المرحلة: 

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧١٩٬٦٧٥٬٤٨٤٦٨١٬٨٠٨٬٨٠١٧١٩٬٦٤٣٬٨٥١المرحلة ١

٥٢٬٧١٧٬٢٨٣٤٥٬١٥٣٬٦٢٣٥١٬٨٩٤٬٤١٨المرحلة ٢

١٨٬٣٧١٬٠٦١١٦٬٣٧٤٬٨٩٥١٨٬٣٤٤٬٦١٥المرحلة ٣

٧٩٠٬٧٦٣٬٨٢٨٧٤٣٬٣٣٧٬٣١٩٧٨٩٬٨٨٢٬٨٨٤إجمالي التعرض للمخاطر

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني قیمة القروض والسلف للعمالء خالل الفترة ھي كاآلتي:

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

١٬٤٣٠٬٠٩١٣٬٣٨٢٬٥١٥٢١٬٤١٨٬٢٣٧٢٦٬٢٣٠٬٨٤٣الرصید كما في ١ ینایر ٢٠٢٢

١٤٧٬٧٨٢٣١٥٬٣٨٦١٬٦٩٤٬٧٦٥٢٬١٥٧٬٩٣٣صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٦٩١٬٢٦٣)(٣٩٤٬٦٢٣)(١٩٦٬٣٣٣)(١٠٠٬٣٠٧)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٤٢٬٥٢٤(٤٢٬٥٢٤)تحویالت من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

(١٤٩٬٩٦٣)(١٤٩٬٩٦٣)                   -                  -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤٣٥٬٠٤٢٣٬٥٤٤٬٠٩٢٢٢٬٥٦٨٬٤١٦٢٧٬٥٤٧٬٥٥٠الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

١٬٤٢٧٬٩٥١٣٬١٨٦٬٦٥١١٦٬٩٤٥٬٠٣٧٢١٬٥٥٩٬٦٣٩الرصید  كما في ١ ینایر ٢٠٢١

٨١٬٤٦٣٢٠٤٬٣٩٢١٬٣٨٠٬٠٦٩١٬٦٦٥٬٩٢٤صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٤٤٠٬٥٤٦)(٢٦٩٬٩٧١)(٩٨٬٩٣٢)(٧١٬٦٤٣)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٢٬٤٩٩(٢٬٤٩٩)تحویالت  من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                   -١٤٢٬٢٧٠(١٤٢٬٢٧٠)                  -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٩٦٬٩٥٤)(٩٦٬٩٥٤)                   -                  -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤٣٥٬٢٧٢٣٬١٥٢٬٣٤٠١٨٬١٠٠٬٤٥١٢٢٬٦٨٨٬٠٦٣الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة واستردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ٢٦٨٬٢ ملیون لایر قطري (٣١ مارس ٢٠٢١:

٢٩٧٬٧ ملیون لایر قطري).



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٤- إستثمارات مالیة
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٥٢٬٣٨٥٢٠٠٬٥٣١٢٨٤٬٧٠٩إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٢٩٬١٠٩٬٧٥٤٣٦٬٥٧٠٬٤٦٥٢٩٬٨٦٠٬١٣٣إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٠٩٬٤٩٩٬٤٧٩٨٩٬٢٠٢٬١٥١١١٠٬٤٣٩٬٢٥٩صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

٢٬٦٢١٬٣١٣١٬٧٠٤٬٢٦٢٢٬٢٣٧٬٢٢٧فوائد مستحقة

١٤١٬٥٨٢٬٩٣١١٢٧٬٦٧٧٬٤٠٩١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ٢١٩٬٢ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٢١٤٬١ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٥- إحتیاطي القیمة العادلة
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(٩٦٧٬٤٣٢)(٢٬٣٣٤٬٣٠٠)٦٨٤٬٠٨١تحوطات التدفق النقدي

(٣٠٬١٣٠)(٧٢٬٨٧٧)٢٤٨٬١٧٤القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(١٧١٬٩٨٨)(٤٧٧٬٦٨٨)(٢٣٬٤٨٠)تحوطات صافي اإلستثمار في العملیات األجنبیة

(١٬١٦٩٬٥٥٠)(٢٬٨٨٤٬٨٦٥)٩٠٨٬٧٧٥اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص خسائر بمبلغ ١٨٬٨ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ١٨٬٧ ملیون لایر قطري) متعلقة بادوات دین مقاسة بالقیمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر.

٦- توزیعات األرباح 

بتاریخ ١٣ فبرایر ٢٠٢٢، اعتمد المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة توزیع أرباح نقدیـة بواقـــع ٠٬٥٥ لایر قطري لكل سھم ما یعادل مبلغ ٥٬٠٨٠ ملیون لایر

قطري فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١. 

بتاریخ ٣١ ینایر ٢٠٢١، اعتمد المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة توزیع أرباح نقدیـة بواقـــع ٠٬٤٥ لایر قطري لكل سھم ما یعادل مبلغ ٤٬١٥٦ ملیون لایر

قطري فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠. 

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٧- بنود خارج المیزانیة
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
إلتزامات مؤجلة أو محتملة 

٩٣٬٨٦٣٬٨٣٤١١٣٬٨٣٦٬٤٢٣٩٥٬٤٦٠٬٣١٢إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
٥٨٬٨٩٢٬٦٤٥٦٠٬٦٩٩٬٨٩٣٥٩٬٤٧٧٬٢٠٧خطابات ضمان

٥٠٬٥٨٦٬٨٠٦٤٣٬٢٧٣٬٤٨٦٤٧٬٥٥٨٬٨٩٥إعتمادات مستندیة 
١٠٬٨٦٥٬٧٦٤١٤٬٧٣٧٬٧٧٦١١٬٥٢٧٬٤٢٢أخرى

٢١٤٬٢٠٩٬٠٤٩٢٣٢٬٥٤٧٬٥٧٨٢١٤٬٠٢٣٬٨٣٦اإلجمالي

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

١٩٧٬٠٢٧٬٣٢٢٢١١٬٧٣٣٬٤٨٨١٩٥٬٦٣٧٬٩١٥المرحلة ١
٦٬٠١٤٬٢٢٦٥٬٧١٥٬٩٠١٦٬٥٣٩٬٤٤٩المرحلة ٢
٣٠١٬٧٣٧٣٦٠٬٤١٣٣١٩٬٠٥٠المرحلة ٣

٢٠٣٬٣٤٣٬٢٨٥٢١٧٬٨٠٩٬٨٠٢٢٠٢٬٤٩٦٬٤١٤إجمالي التعرض للمخاطر

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني قیمة إلتزامات مؤجلة أو محتملة خالل الفترة ھي كاآلتي:

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٩٥٬٥٧٨١١٨٬٨٥١١٢٨٬٦٥٨٥٤٣٬٠٨٧الرصید  كما في ١ ینایر ٢٠٢٢

٦٬٠٣٥٣٩٬٠٢٥٩٬٤٥٩٥٤٬٥١٩صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٤٠٬٤٨١)(٢٢٬٥٢١)(٦٬١٢٩)(١١٬٨٣١)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -                      ٦(٦)التحویالت خالل الفترة

٢٨٩٬٧٧٦١٥١٬٧٥٣١١٥٬٥٩٦٥٥٧٬١٢٥الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٧- بنود خارج المیزانیة (تتمة)

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٧٦٬٠١٥١٣٧٬٤٧٠١٣٣٬٣٠٦٥٤٦٬٧٩١الرصید  كما في ١ ینایر ٢٠٢١

١١٬٩٨٨(٢٬٦٤٧)(٧٬١٥٧)٢١٬٧٩٢صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٨٬٤٣٠)١(٥٣٧)(٧٬٨٩٤)فرق عمالت أجنبیة 

٢٨٩٬٩١٣١٢٩٬٧٧٦١٣٠٬٦٦٠٥٥٠٬٣٤٩الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

٨- معامالت مع أطراف ذات العالقة

تتضمن المعامالت مع أطراف ذات العالقة كافة معامالت البنك مع الشركات التابعة والزمیلة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة أو الشركات التي یملكون فیھا

حصصاً رئیسیة أو أي أطراف أخرى ذات تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة أو التشغیلیة في المجموعة. وقد بلغت األرصدة لھذه الحسابات ما یلي :

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس

٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بیان المركز المالي

٣٬١٧٥٬٠٦٧٢٬٩٥٠٬٣١٧٣٬١٧٤٬٦٦٤قروض وسلف للعمالء

١٬٥٦٣٬٧٥٧١٬٤٨٩٬٤٨٥١٬٤٠٦٬٣٧٥ودائع عمالء

٤١٬١٣٦٧٣٬٢٤٣٤٨٬٩٣٨إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل

٣١٬٨٨٣٣١٬٤٣٢١٢٧٬٣٢٥إیرادات الفوائد والعموالت

٥٬٥٨٣٤٬٠٢٠١٥٬٧٩٥مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزمیلة

١٬٣٥٨٬٠٦٧١٬٣٣٢٬٠٨٨١٬٣٦٣٬٧٠٧أرصدة لدى بنوك 

١١٬٢١٣١١٬٥١٩٤٥٬٢٤٣إیرادات الفوائد والعموالت

١٣٦٬٦٨٤١٬٢٥٥٥٨٬٢٣٨أرصدة من بنوك 

١٥١٤٤١مصروفات الفوائد والعموالت

في ما یلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئیسیین:

٣٤٬٤٨١٣٠٬٢٦٢٤٣٬٣٩٩رواتب ومزایا أخرى

٣٢١٢٩١١٬٠١٧تعویض نھایة الخدمة

كما قامت المجموعة بعملیات تجاریة مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جھاز قطر لإلستثمار نسبة ٥٠% من أسھم البنك، بلغت ٨٤٬٠٥٢ ملیون لایر قطري

كقروض وسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٨٨٬١٠٨ ملیون لایر قطري) ١٢٬٥٦٣ ملیون لایر قطري كودائع (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٢١٬٢٤٤ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٩- كفایة رأس المال 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٦٨٬٠٠١٬٥٧١٦٧٬٠٨٨٬٥٤٣٧٠٬٨٢٥٬٠٤٧رأس المال االساسي العام

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات مالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

٧٢٬٦٨٧٨٨٬٠٥٧٧٨٬٦٦٤رأس المال األساسي اإلضافي (١) 

٥٬٥٩٣٬٩٥٠٥٬٢٨١٬٩١٣٥٬٥٦٠٬٠٠٣رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

٩٣٬٦٦٨٬٢٠٨٩٢٬٤٥٨٬٥١٣٩٦٬٤٦٣٬٧١٤إجمالي رأس المال

٤٩٦٬٤٥٦٬١٠٦٤٨٦٬٠٢٢٬٩٥٩٤٩٩٬٣٨١٬١٥٣إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

١٨٫٩١٩٫٠١٩٫٣إجمالي نسبة كفایة رأس المال (%)

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

متطلبات لجنة بازل الثالثة حسب تعلیمات مصرف قطر المركزي ما یلي:

- الحد األدنى بدون ھامش تحّوط رأس المال نسبة ١٠٬٠%.

- الحد األدنى مع ھامش تحّوط رأس المال ورسوم ICAAP و DSIB االضافیة نسبة ١٦٬٠%.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٠- تدرج القیمة العادلة لألدوات المالیة 
یبین الجدول التالي األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة الفترة المالیة وفق مستوى تدرج القیمة العادلة, ال یوجد تغیر في تدرج القیمة العادلة بالمقارنة

مع ٣١ دیسمبر ٢٠٢١.:

اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢: (مراجعة)

٦٬١٠٥٬٢٨٦                  -٦٬١٠٥٬٢٨٦                  -موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
٣٠٬٣٠١٬٩١٢                  -٢٨٬٩٧٩٬٢٠٨١٬٣٢٢٬٧٠٤إستثمارات مالیة

٣٦٬٤٠٧٬١٩٨                  -٢٨٬٩٧٩٬٢٠٨٧٬٤٢٧٬٩٩٠اإلجمالي

٢٬٤٦٩٬٣٢٥                  -٢٬٤٦٩٬٣٢٥                  -مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٢٬٤٦٩٬٣٢٥                  -٢٬٤٦٩٬٣٢٥                  -اإلجمالي

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١: (مدققة)
٧٬٣٠٨٬٦٩٩                  -٧٬٣٠٨٬٦٩٩                  -موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٠٬٦٦٨٬١٦٩                  -٢٩٬٣٧٥٬٣٥١١٬٢٩٢٬٨١٨إستثمارات مالیة

٣٧٬٩٧٦٬٨٦٨                  -٢٩٬٣٧٥٬٣٥١٨٬٦٠١٬٥١٧اإلجمالي

٥٬٦٣٠٬٩١٨                  -٦٠٢٥٬٦٣٠٬٣١٦مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٥٬٦٣٠٬٩١٨                  -٦٠٢٥٬٦٣٠٬٣١٦اإلجمالي

١١- النقدیة وما في حكمھا

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة، یشمل بند النقدیة وما في حكمھا األرصدة التالیة:

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس
٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
٣٤٬٤٧٩٬٥٦٦٤١٬٨٤٧٬٤٣٠٤٤٬٨٢٢٬٦٦٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٧٨٬٣٦٨٬٣١٨٨٢٬٠٥٣٬٠١٠٦١٬٨٣٧٬٧٩٨أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر

١١٢٬٨٤٧٬٨٨٤١٢٣٬٩٠٠٬٤٤٠١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي. 

١٢- العائد على السھم

للثالثة أشھر 

المنتھیة في

للثالثة أشھر 

المنتھیة في

٣١ مارس ٣١٢٠٢١ مارس ٢٠٢٢

(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٦١٦٬٠١٥٣٬٣١٢٬٢٠٥ربح الفترة العائد الى مساھمي البنك

(٢٥٠٬٠٠٠)(٢٥٠٬٠٠٠)یخصم: الفائدة على أدوات ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

٣٬٣٦٦٬٠١٥٣٬٠٦٢٬٢٠٥صافي أرباح الفترة العائد الى مساھمي البنك

٩٬٢٣٦٬٤٢٨٬٥٧٠٩٬٢٣٦٬٤٢٨٬٥٧٠المتوسط المرجح لعدد األسھم

٠٫٣٦٠٫٣٣عائد السھم (لایر قطري) - األساسي والمعّدل

١٣- أرقام المقارنة
تم إعادة تصنیف بعض بیانات المقارنة حسب االقتضاء للحفاظ على اتساقھا مع عرض الفترة الحالیة. لم یكن لعملیات إعادة التصنیف ھذه أي تأثیر على بیان الدخل

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٤-آثار وباء كوفید- ١٩

استدعت حالة عدم الیقین الناجمة عن وباء كورونا المستجد (كوفید- ١٩) في الفترة الحالیة قیام المجموعة بتحدیث المدخالت واالفتراضات المستخدمة

لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وقد تم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على نطاق من الظروف االقتصادیة المتوقعة في تاریخ التقریر. كما

أخذت المجموعة بعین االعتبار تأثیر التقلبات العالیة على عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة عند تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة

الخاصة بتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

وقد تم تضمین ھذة التقلبات من خالل تعدیل طرق بناء السیناریوھات واألوزان األساسیة المخصصة لھذه السیناریوھات. العوامل االستشرافیة

المستخدمة یتم تحدیدھا من التوزیعات اإلحصائیة لعوامل مؤشر دورة االئتمان، والتي یمكن استخالصھا من عدد من العوامل التاریخیة التي یمكن

مالحظتھا مثل معدل العائد الخطر ونمو االئتمان وتوزیعات االئتمان أو حاالت التعثر. كما یوجد ترابط بین مؤشر دورة االئتمان وھذه العوامل في

االقتصادات ذات الصلة حسب االقتضاء والتي تشمل السیناریوھات لدولة قطر كما یلي:

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٤٠ - ٢٨٦٤ - ٥٤٤٦ - ٦٨متوسط سعر برمیل النفط (دوالر أمریكي للبرمیل)
(١٫٢٥٪) - ١٫٨٪(٠٫٧٪) - ٢٫٩٥٪٠٫٧٪ - ٢٫٦٪الناتج المحلي اإلجمالي

(٠٫٩٪) - ١٫٠٪(٠٫١٪) - ٢٫٣٪٠٫٣٪- ١٫٥٪التضخم

تم تخصیص األوزان التالیة لكل سیناریو لالقتصاد الكلي على مستوى QNB الشركة األم استناداً الى مؤشر دورة االئتمان:

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٠٪٠٪٥٪السیناریو المتفائل

٨٠٪٥٥٪٨٠٪السیناریو األساسي

١٥٪٤٥٪١٥٪السیناریو المتحفظ

كما قامت مجموعة QNB بتحدیث المعلومات المستقبلیة ذات الصلة للعملیات الدولیة لمجموعة QNB فیما یتعلق بأوزان سیناریوھات االقتصاد

الكلي المرتبطة بالمناخ االقتصادي لألسواق التي تعمل فیھا.

درست مجموعة QNB اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المعلنة للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة والتي تمثل

أفضل تقدیرات اإلدارة استناداً إلى المعلومات التي یمكن مالحظتھا. تبقى األسواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.

تراقب مجموعة QNB الوضع عن كثب وقد قامت بتفعیل خطتھا الستمراریة األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات

المحتملة على أعمال المجموعة وعملیاتھا وأدائھا المالي التي قد یتسبب فیھا تفشي كوفید-١٩.


