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 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
 الموحد  المختصر  الدخلبيان 

  (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30في  لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
 

 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 
 

 أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال  أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة    

   
 سبتمبر 30

2020  
 سبتمبر  30

2019  
 سبتمبر 30

2020  
 سبتمبر  30

2019 

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  إيضاحات  

            مستمرة ال العمليات 

          اإليرادات

 61.928  34.504  18.026  8.999   إيرادات من موجودات تمويلية 

 20.524  15.813  4.986  1.315   إيرادات رسوم 
إعادة قياس استثمارات بالقيمة   منخسارة( ) /ربح 

 5.348   العادلة من خالل بيان الدخل
 

(7.440) 
 

(127.208)  (47.008) 

 1.000  2.368  -  372   إيرادات من توزيعات أرباح  

 7.143  4.435  2.291  1.551   استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  من ربح 

 4.023  6.597  1.797  542   إيداعات لدى مؤسسات مالية إيرادات من 
ربح / )خسارة( من بيع استثمارات في حقوق  

 11.709   ملكية
 

- 
 

15.049  (805) 

 -  (335)  -  -  4 خسارة من تسوية مبكرة لموجودات تمويلية  

 20.581  9.222  9.106  ( 1.866)  9 إيرادات/ )خسائر( أخرى، بالصافي 
          

قبل العائد لحاملي   الدخل  / )الخسارة(إجمالي 

 27.970   حسابات االستثمار غير المقيدة 
 

28.766 
 

(39.555 )  67.386 

 (37.413)  ( 42.664)  (12.561)  ( 12.011)   العائد لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة 

          
 29.973  ( 82.219)  16.205  15.959   )الخسارة(  / الدخلإجمالي 

          

          مصروفات ال

 (38.122)  ( 29.055)  (12.811)  ( 10.343)   تكاليف الموظفين 

 (11.217)  (473)  (4.184)  -   تكاليف تمويل 

 (5.918)  ( 22.162)  (1.743)  (799)   ومصروف انخفاض القيمة استهالك وإطفاء 

 (34.726)  ( 32.253)  (9.327)  ( 8.867)   مصروفات تشغيلية أخرى 

 (89.983)  ( 83.943)  (28.065)  ( 20.009)   إجمالي المصروفات 
انخفاض في قيمة  استرداد   ( /مخصص)

 (173.509)  ( 56.446)  13.032  ( 12.843)  14 ، بالصافي موجودات تمويلية
انخفاض في قيمة    استرداد  / )مخصص(

 (28.967)  ( 5.884)  3.012  ( 2.942)   مالية أخرى موجودات 

 (262.486)  (228.492)  4.184  ( 19.835)     قبل ضريبة الدخل  / الربح  صافي الخسارة 

 -  -  -  -   مصروف ضريبة الدخل

 (262.486)  (228.492)  4.184  ( 19.835)   التشغيلية العملياتمن  ( / الربحالخسارة)

          
          ة متوقفالالعمليات 

بالصافي من   ، ةمتوقفمن عمليات  (خسارة) / ربح

 1.024   الضريبة
 

1.744  7.439  (41.157) 

 (303.643)  (221.053)  5.928  ( 18.811)   لفترة  لالربح  / ( خسارة)الصافى 
          

          :  إلى   العائد
          

 (299.792)  (227.900)  1.546  ( 20.244)   مساهمي البنك 

 (3.851)  6.847  4.382  1.433     مسيطرةالحصص غير  ال

   (18.811 )  5.928  (221.053)  (303.643) 

  –المخفف للسهم   /  األساسي  ( / الربحرةالخسا)

 ( 0.029)  10 )معدل(  قطريالريال  بال
 

0.002 
 

(0.326 )  (0.428) 



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
 الموحد  المختصر يان التغيرات في حقوق الملكية ب

  (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 

 .المختصرة الموحدةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية  17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 
 

 

            

 عالوة اصدار    رأس المال  
 

  خسائر متراكمة 
إجمالي حقوق الملكية  

  لمساهمي البنكالعائدة  
الحصص غير  

 إجمالي حقوق الملكية   المسيطرة 

            

 1.123.868  122.327  1.001.541  (998.459)  -  2.000.000  2019يناير  1الرصيد في 

            
 لفترةلخسارة ال صافي

 -  -  (مراجع)

 

(299.792)  (299.792)  (3.851)  (303.643) 
حصص صافي التغير في 

   : غير مسيطرة بسبب

   

      

 32.363  32.363  -  -  -  - (مراجعهيكلة عقارية ) -

 سبتمبر 30الرصيد في 

 -  2.000.000 ( مراجع) 2019

 

(1.298.251)  701.749  150.839  852.588 

            

 756.755  53.667  703.088  2.885  203  700.000  2020يناير  1الرصيد في 

الفترة  ربح /صافي )خسارة( 

 -  - (مراجع)

 

(227.900)  (227.900)  6.847  (221.053) 
صافي التغير في حصص 

    : غير مسيطرة بسبب

 

       

 (6.853)  (6.853)  -  -  -  - (  مراجع)هيكلة عقارية  -

  سبتمبر 30الرصيد في 
 203  700.000 ( مراجع) 2020

 

(225.015)  475.188  53.661  528.849 



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد 

   (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 17إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 

   
 أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال  

  
  سبتمبر  30

2020  
 سبتمبر 30

2019 

 (مراجعة)  ( مراجعة ) إيضاح 

     األنشطة التشغيلية 
 (303.643)  (221.053)  لفترةخسارة ا صافي

     ة للبنود غير النقديتعديالت 

 5.918  22.162  ومصروف انخفاض القيمة استهالك وإطفاء

 47.008  127.208  حقوق ملكيةمن استثمارات في  ةخسارة غير محقق
غير محقق من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة   ربح

 13.047  1.525  االسالمية، بالصافي
 173.509  56.446 14 موجودات تمويلية، بالصافيانخفاض قيمة  مخصص

 28.967  5.884  مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

  (7.828)  (35.194) 

     :  تغيرات في 

     
 (1.628)  (94.161)  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 22.160  399.171  موجودات تمويلية

 (687)  687  ملكيةفي حقوق استثمارات 
 130.871  7.952  موجودات محتفظ بها للبيع

 8.248  (85.066)  موجودات أخرى
 78.586  (60.844)   العمالء أرصدة

 7.270  (41.775)  مطلوبات محتفظ بها للبيع
 (35.908)  (39.642)  مطلوبات أخرى

 173.718  78.494  األنشطة التشغيلية من  صافي النقد

     

     النشاط االستثماري 

 (92)  (781)  شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة 

 (92)  (781)  النشاط االستثماري صافي النقد المستخدم في  

     

     األنشطة التمويلية 

 (139.465)  (135.051)  المطلوبات التمويليةالتغير في  صافي
االستثمار غير صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات 

 (73.737)  (77.930)  المقيدة
 32.363  (6.853)  صافي التغير في حصة غير مسيطرة

 (180.839)  (219.834)  األنشطة التمويلية  مستخدم فيال صافي النقد

     

 (7.213)  (142.121)  في النقد وما في حكمه النقص صافي

 237.697  1.220.988  فترةنقد وما في حكمه في بداية الال

 230.484  1.078.867  نقد وما في حكمه في نهاية الفترةال

 

 

  

 



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 المنشأة الصادر عنها التقرير  1
ولية محدودة ؤ إسالمي تم تأسيسه في دولة قطر كشركة ذات مس بنك  هو  (  أو "الشركة األم"   بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( )"البنك" 

  األنشطة البنك مصرح له مزاولة هيئة مركز قطر للمال.  عن ، الصادر 2008 سبتمبر  4بتاريخ  00091بموجب الترخيص رقم 

 هيئة تنظيم مركز قطر للمال:التي تنظمها    التالية 
 

 استالم اإليداعات؛  
 تقديم التسهيالت االئتمانية؛ 
 المتاجرة في االستثمارات؛ 
 ستثمارية؛الصفقات اال تقديم 
 ئتمانية؛االتسهيالت ترتيب ال 
 تقديم خدمات الحفظ؛ 
  خدمات الحفظ؛ترتيب 
 إدارة االستثمارات؛ 
 تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و 
 تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة. 
 

جميع أنشطة البنك التي تتم وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحددها هيئة  ( QFCRA)  تنظم هيئة تنظيم مركز قطر للمال 

الرقابة الشرعية للبنك، ووفقا ألحكام نظامه األساسي. يزاول البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع سحيم بن  

 دولة قطر. ،  الدوحة ،  حمد 
 

 (. " QFBQ" )رمز السهم    2016أبريل   27من    ا اعتبار  في بورصة قطر  للتداول المصدرة تم إدراج أسهم البنك  

 

لبنك  ن النتائج المالية لتضم ت   2020  سبتمبر   30المنتهية في    أشهر   تسعة فترة ال ل المختصرة الموحدة للبنك    المرحلية   البيانات المالية إن  

 المسيطرالطرف  / األم  الشركة إن بـ "شركات المجموعة"(.  منفرد بشكل بـ "المجموعة" و  مجتمعين م وشركاته التابعة )يشار إليه 

 . بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة( النهائي للمجموعة هو  

 

 :2019ديسمبر   31و   2020  سبتمبر   30فيما يلي بيان الشركات التابعة للبنك كما في  

 
 سنة كما فيالفعلية الملكية حصة  النشاط  التابعة  ةالشرك

 التأسيس 
 التأسيس  بلد

 سبتمبر  30
2020 

 ديسمبر  31
2019 

 قطر  2012 %75.0 ٪ 75.0 التموين . م.م.تموين ذالإسناد لخدمات 

المحدود لبنك   1صندوق السوق النقدي 

 قطر األول 
 جزر الكايمان  2015 %100.0 ٪ 100.0   المالق اسوأفي صندوق  

 جيرسي  2017 %26.2 % 29 تمويلال * أستور بروبرتيز فاينانس ليمتد

 جيرسي  2017 %26.2 % 29 شركة قابضة  * أستور بروبرتيز هولدينجز ليمتد

 قطر  2017 %70.0 ٪ 70.0 بناءال .م.م.أم صالل للسكن ذ

 الواليات المتحدة األمريكية  2019 %97.0 ٪ 97.0 عقاراتالوتأجير تملك  فيرفيو جي إي جي ذ.م.م.*  3130

 الواليات المتحدة األمريكية  2019 %97.0 ٪ 97.0 عقارات التأجير  كورب* إنتفيرفيو انفستمنت 

 

 . 7/1يضاح  اإل تتعلق هذه الشركات التابعة بالمنتجات االستثمارية المقدمة للعمالء. راجع    * 
 

  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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  س اإلعداداأس  2
الصادرة عن هيئة المحاسبة (  FAS)   المحاسبة المالية معايير  للمجموعة وفقا  ل   المرحلية المختصرة الموحدة تم إعداد البيانات المالية  

ذات    (QFCRA)وتعديالتها حسب تعليمات هيئة تنظيم مركز قطر للمال    ( AAOIFI)   والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

المعايير تستخدم المجموعة إرشادات    ، التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية لألمور ، بالنسبة  معايير تلك ال متطلبات  وفقا  ل و .  الصلة 

المالية    فقد تم إعداد البيانات   ، بناء عليه و .  ( IASB)   الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية   ( IFRSs)   الدولية للتقارير المالية 

 "التقارير المالية المرحلية".   -34الدولي رقم    ة وفقا إلرشادات معيار المحاسب   المرحلية المختصرة الموحدة 

 

المالية الموحدة    بيانات ال موجب  جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة ب   المرحلية المختصرة الموحدة   لمالية ا   البيانات ال تتضمن هذه  

. وعالوة على 2019ديسمبر  31في كما السنوية للمجموعة الموحدة المالية  البيانات قراءتها جنبا إلى جنب مع جب السنوية وي

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  2020 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعة فترة الذلك، فإن نتائج 

 .2020ديسمبر    31المنتهية في  

 

حقوق ملكية في باستثناء تقييم استثمارات ، بناء على مبدأ التكلفة التاريخية  المرحلية المختصرة الموحدة تم إعداد البيانات المالية 

 المخاطر المتوافقة مع الشريعة المسجلة بالقيمة العادلة. وأدوات إدارة  واستثمارات في عقارات  

 

للبنك. تم تقريب  وعملة العرض  العملة الوظيفية    و وه   ، بالريال القطري   المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية عرض هذه  تم  

 خالف ذلك.  ما يشار إليه ب  باستثناء إلى أقرب ألف لاير قطري،    جميع القيم 

 

 األحكام والتقديرات 

وضع أحكام وتقديرات ب اإلدارة أن تقوم معايير المحاسبة المالية وفقا  ل  المرحلية المختصرة الموحدة يتطلب إعداد البيانات المالية 

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات  

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
 يتمالتي   الفترة . يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في  دورية بصورة  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها  

 فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك. 

 
حول التقديرات    لعدم اليقيناإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية  استخدمتها  تتفق األحكام الهامة التي  

 .2019ديسمبر    31مع تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في  
 

 

 الهامة  السياسات المحاسبية 3
مع تلك المستخدمة في إعداد  المرحلية المختصرة الموحدة في إعداد البيانات المالية تبعة المهامة المحاسبية ال السياسات فق واتت 

"االستثمارات في الصكوك : 33معيار المحاسبة المالية ، باستثناء 2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالبيانات المالية الموحدة 
في ستثمارات  أل ل لمعالجة المحاسبية  با التي تتعلق    ( QFCRA)  هيئة تنظيم مركز قطر للمال وتعليمات    واألسهم واألدوات المماثلة" 

 .  حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  األسهم الخاصة  

 

 : الفترة الحالية خالل  المطبقة   33معيار المحاسبة المالية  ل   فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية المحددة 

 
  والتصنيف تبويب  ال 
الستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة التي تعكس نموذج  انهج تصنيف وقياس  33معيار المحاسبة المالية تضمن ي 

هذا المعيار، يتم تصنيف كل استثمار وفقا  ل . ذات الصلة  ة النقدي  ات إدارة هذه االستثمارات وخصائص التدفق خالله العمل الذي تتم 

 :  أنه استثمار في على  
 

 )أ( أدوات حقوق الملكية؛
 : )ب( أدوات الدين، بما في ذلك 

 ؛ ونقدية ال  دين ال ( أدوات  1)      
 نقدية؛ و الدين غير  ال أدوات  (  2)      
  األخرى   ية دوات االستثمار األ )ج(  

  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و

 

 

9 

 

 تتمة   –الهامة  السياسات المحاسبية 3
 

 تتمة    –   والتصنيف تبويب  ال 
 

من المعيار، يجب على المؤسسة تصنيف   10الفقرة  بالمنصوص عليها    غير القابلة لإللغاء   التحقيق المبدئي خيارات  تتم ممارسة    ما لم 

القيمة العادلة ب ( 3أو )  ، القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ب ( 2)  أو  التكلفة المطفأة، ب ( 1على أنها مقاسة إما ) الحقا  االستثمارات 

 من:    بيان الدخل، على أساس كل من خالل  

 

 البنك إلدارة االستثمارات؛ و المتبع من قبل  عمال  األ )أ( نموذج  

 ذات الصلة.  طبيعة عقود التمويل اإلسالمية  وفقا  ل  )ب( خصائص التدفقات النقدية المتوقعة لالستثمار 

 

   التغيرات في التقديرات واألحكام الهامة 
 

 االستثمارتصنيف  
تقييم نموذج األعمال الذي تدار االستثمارات في إطاره وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لالستثمار تمثل إما أداة دين أو أداة يتم  

 استثمار أخرى ذات عائد فعال يمكن تحديده على نحو معقول.  

 

الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق  لوائح هيئة تنظيم مركز قطر للمال فيما يتعلق بالمعاملة المحاسبية  -

 الملكية
 

بشأن المعالجة المحاسبية لالستثمارات في  2020أكتوبر  4( تعليمات بتاريخ QFCRAأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ) 

الخاضعة للتنظيم من قبل هيئة تنظيم مركز أدوات حقوق الملكية لضمان تحقيق التنسيق بين البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية 

 قطر للمال.

 
 التغييرات الرئيسية في محاسبة االستثمارات في حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:

 
 القياس الالحق

ا انخفاض القيمة، عندما يتعذر إلدراج استثمارات حقوق الملكية بالتكلفة ن 33تمت إزالة اإلعفاء من معيار المحاسبة المالية  اقص 

 تحديد قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة على أساس مستمر. 

 
خسائر انخفاض القيمة )ورد خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة ويتم   تسجيل ال يتم 

 ملكية.تسجيلها كجزء من احتياطي القيمة العادلة ضمن بيان حقوق ال 
 

يتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بها كجزء من احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية إلى األرباح المدورة 

 عند استبعاد استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

 
. لم يكن لهذه األحكام الجديدة تأثير مادي على هذه 2020 يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  األحكام هذه 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.

 
 معايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات ال 3/1
 
 2020يناير  1معايير المحاسبية الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت وأصبحت سارية من ال 3/1/1

 

 : الوكالة االستثمارية )الوكالة باالستثمار(31معيار المحاسبة المالية   •
إن الهدف من هذا المعيار هو إرساء مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير المالية ألدوات وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( 

 شامال  يوفر المعيار تصنيف ا )المستثمر( والوكيل. الطرف األصيل ذات الصلة من وجهة نظر كل من  والمطلوبات الموجودات و 

كـ  أو  ، خيار مفضل ك  – "استثمار تمريري"  كـ بداية المعاملة بتقييم طبيعة االستثمار إما  في  حيث يقوم الطرف األصيل )المستثمر(  

  الوكالة". ب"مشروع  

 

 31رقم  ة اإلدارة معيار المحاسبة المالي طبقت  .2020يناير  1يسري مفعول هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 .  الموحدة   المختصرة   هذه البيانات المالية المرحلية على  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تتمة  –الهامة  السياسات المحاسبية 3
 
 تتمة  –معايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات ال 3/1
 
 تتمة – 2020يناير  1معايير المحاسبية الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت وأصبحت سارية من ال 3/1/1

 

 : "االستثمارات في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة"33معيار المحاسبة المالية   •
: االستثمارات في 33، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية  2018في ديسمبر  

  االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة"" 25رقم الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" ليحل محل المعيار السابق 

االستثمارات في الصكوك  االفصاح عن  المعيار إلى تحديد مبدأ تصنيف وتقدير وقياس وعرض و هذا  . يهدف  2010في عام    الصادر 

يحدد المعيار األنواع الرئيسية ألدوات  المؤسسات المالية اإلسالمية. صدرها واألسهم وغيرها من أدوات االستثمار المماثلة التي ت 

ويحدد المعالجات المحاسبية األساسية بما يتناسب مع خصائص ونموذج العمل االستثمارات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 

 للمؤسسة التي بموجبها يتم إجراء االستثمارات وإدارتها واالحتفاظ بها.  

 

هذه  في    33رقم  اإلدارة معيار المحاسبة المالية  طبقت  .  2020يناير    1يسري مفعول هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  

  المختصرة الموحدة.    البيانات المالية المرحلية 
 

 : التقارير المالية لحاملي الصكوك34معيار المحاسبة المالية   •
لصكوك لضمان الشفافية لواألعمال األساسية للموجودات الهدف من هذا المعيار هو إرساء مبادئ المحاسبة والتقارير المالية 

الصكوك. ينطبق هذا المعيار على  حاملي وخصوصا  ، التقارير لجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة إعداد وعرض في  ة ل اوالعد 

"(، صدر مؤسسة أخرى )"الم  أي أو سالمية اإل مالية ال  ات مؤسس ال الصادرة عن اإلسالمية مبادئ وقواعد الشريعة وفقا  ل الصكوك 

الميزانية   داخل   الم صدر التي يحتفظ بها    مماثلة. فيما يتعلق بالصكوك ذات غرض خاص أو آلية  أداة  مباشرة أو من خالل استخدام  إما  

عدم  الم صدر "، قد يختار لم صدر الدفاتر المحاسبية لصكوك في ال "  29معيار المحاسبة المالية العمومية بما يتماشى مع متطلبات 

 تطبيق هذا المعيار.  

 

في   34طبقت اإلدارة معيار المحاسبة المالية رقم . 2020يناير  1أو بعد التي تبدأ في السنوية لفترات لهذا المعيار  مفعول  يسري 

 .  هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

 

  مبكًراتطبيقها بعد ولم يتم المصدرة ولم تصبح سارية المفعول تفسيرات التعديالت والوالجديدة معايير ال - 3/1/2

 

 " جارة"اإل: 32معيار المحاسبة المالية  •
. يحل هذا  2020: "اإلجارة" في عام 32معيار المحاسبة المالية  أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

تحديد مبادئ  في  الهدف من هذا المعيار  . يتمثل  ك" ي منتهية بالتملال جارة  اإل"اإلجارة و   : الحالي   8المعيار محل معيار المحاسبة المالية  

منتهية ال إلجارة  ل األشكال المختلفة  ها  بما في موجودات االجارة،  معامالت اإلجارة ) ل والقياس والعرض واإلفصاح  التحقيق  يف والتصن

 مؤجر ومستأجر.  بصفتها  المؤسسات المالية اإلسالمية  أبرمتها  التي   ك( ي بالتمل

 

وكذلك ،  التي تواجهها صناعة التمويل اإلسالمي فيما يتعلق بالمحاسبة والتقارير المالية المسائل  يهدف هذا المعيار الجديد إلى معالجة  

لفترات المالية التي تبدأ في أو  ل هذا المعيار  مفعول  الحالية بما يتماشى مع الممارسات العالمية. يسري  المعالجات المحاسبية تحسين 

 .  هذا المعيار تطبيق  حالي ا بتقييم أثر    المجموعة مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم    ، 2021اير ين   1بعد  
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 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تمويلية موجودات  4
 2019ديسمبر 31  2020 سبتمبر  30  

 ( مدققة)  ( مراجعة ) إيضاح 

     
 1.187.759  714.903  تمويل مرابحة

 254.800  218.400  مبيعات استثمارات مؤجلة

 29.700  34.200  أخرى

 1.472.259  967.503  إجمالي الموجودات التمويلية 

 (142.114)  (46.096)  ربح مؤجل
 (354.075)  (400.954) 14 مخصص انخفاض قيمة موجودات تمويلية 

 976.070  520.453  صافي الموجودات التمويلية 

 
نتيجة السداد المبكر  مليون لاير قطري  0.3بمبلغ ، تكبد البنك خسارة 2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

   .  مليون لاير قطري   390بمبلغ  تمويلية  لموجودات  
 

 

   حقوق ملكيةاستثمارات في  5
 

 2019ديسمبر  31  2020 سبتمبر  30  

 ( مدققة)  ( مراجعة )  

     
 38.106  44.462  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 318.941  191.733  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  236.195  357.047 
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة من إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لفترة ال خسارة * كان هناك 
   .مليون لاير قطري(   47بمبلغ    خسارة :  2019مارس    31أشهر المنتهية في    تسعة فترة ال مليون لاير قطري )   127.2بمبلغ    2020

 

 موجودات ثابتة   6
 

استرداد موجوداتها الثابتة بالنظر إلى مدة اإليجار المتبقية والخسائر قابلية ، قامت اإلدارة بإعادة تقييم 2020 مارس  30كما في 
 .  الثابتة إلى قيمتها القابلة لالسترداد قامت بخفض قيمة الموجودات  و ،  المتكبدة 

 

 محتفظ بها للبيع ومطلوبات موجودات  7
 

 2019 رديسمب 31  2020 سبتمبر  30  
 ( مدققة)  ( مراجعة ) إيضاحات 

     

 394.284  397.530 7/1 موجودات من استثمارات مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 60.067  39.999 7/2 استثمارات في حقوق ملكية محتفظ بها للبيع

 454.351  437.529  اإلجمالي

 218.441  176.666 7/1 مطلوبات استثمارات مستبعدة مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 

 موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع 7/1
 

  بالمملكة المتحدة العقارية  الهيكلة  
المملكة المتحدة ب ٪ من عقارات  100على  لالستحواذ    ة ي استثمار   ات عقار صفقة غير مباشرة لهيكلة  في  البنك  دخل  ،  2017خالل عام  
 .  "( بالمملكة المتحدة  ة العقاري   ة )"الهيكل 

 

 سبتمبر 30في  كما  . ذات الصلة تم تمويل العقار جزئيا  من قبل البنك من خالل عقد مرابحة مع خيار االستحواذ على العقارات 
 . المملكة المتحدة لمستثمريه ب  ة العقاري   ة ٪ في الهيكل 100  إجمالي   ٪ من 71  قدرها   ، قام البنك ببيع حصة 2020
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 ة تتم   - موجودات ومطلوبات محتفظ بها للبيع 7

 
 تتمة  - موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع 7/1

 

 بالواليات المتحدة األمريكية  العقارية هيكلة  ال 
الواليات من عقارات في  ٪ 97لالستحواذ على هيكلة عقارات استثمارية ل صفقة غير مباشرة ، دخل البنك في 2019عام خالل 

لالستحواذ  أخرى  هيكلة جديدة صفقة  ، دخل البنك في 2020 سبتمبر   30الفترة المنتهية في وخالل    . "( فيرفيو المتحدة األمريكية )" 
في الواليات المتحدة صفقات الهيكلة العقارية  )يشار إليها مجتمعة باسم "  "( فارسيتي براندز واي   14460عقارات )"من    ٪ 95على  

 إجارة. شروط  العقارات بالواليات المتحدة بموجب  تأجير هذه  تم  والحقا   األمريكية"(.  
 

نتيجة  و لمستثمريه.  " فارسيتي براندز واي 14460"٪ في 95 ته البالغة ٪ من حص 75.6، باع البنك 2020سبتمبر  30 كما في 
مليون لاير قطري ضمن  14.8صنف البنك الحصة المتبقية البالغة ، " فارسيتي براندز واي 14460"سيطرته على نتهاء ال 

 استثمارات حقوق ملكية محتفظ بها للبيع.
 

تم عرض  حيث ، الواليات المتحدة األمريكية و  المملكة المتحدة  في الهيكلة العقارية صفقات  تسويق بصدد البنك حالي ا أن  وحيث 
مليون   124.5  مليون لاير قطري و   359.8والتي تبلغ قيمتها الدفترية    صفقات تلك الل ذات الصلة    الموحدة بات  والموجودات والمطل 

مليون لاير قطري ومطلوبات   397.5محتفظ بها للبيع بقيمة  من موجودات  الموحدة كجزء  المرحلية    المالية   لاير قطري في البيانات 
 .  مليون لاير قطري على التوالي   176.7محتفظ بها للبيع بقيمة  

 

   استثمارات في حقوق ملكية محتفظ بها للبيع 7/2
 بتاريخمليون لاير قطري  27.8بمبلغ " ريل كوربوريت كامبوس نورث  90" تم التصرف جزئيا  في استثمارات البنك في أسهم 

  استثمارات حقوق ملكية محتفظ بها للبيعمن لاير قطري  مليون    7  البالغة المتبقية  األسهم  تصنيف حصة    وأعيد   2019ديسمبر    31
كون  ، تت 2020سبتمبر  30كما في  للتفاصيل.  15/2راجع االيضاح  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  ات استثمار إلى 

مليون لاير  25.2مبلغ مليون لاير قطري من استثمار في أسهم خاصة ب  40استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها للبيع بمبلغ 
مبين  مليون لاير قطري كما هو  14.8بمبلغ  " فارسيتي براندز واي 14460"في بيعها وحصة االستثمار المتبقية جاري قطري 

   . 7/1اإليضاح  ب 
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 رأس المال   8
  سبتمبر  30 

2020 

ديسمبر  31 

2019 

 ( مدققة)  ( مراجعة ) 

    مصرح به  ال
 31)بقيمة لاير قطري واحد للسهم  عاديسهم  2.500.000.000

لاير قطري   بقيمة سهم عادي  2.500.000.000: 2019ديسمبر 

 2.500.000 (  همللسواحد 

 

2.500.000 
    
    مدفوع المصدر وال

  31)  بقيمة لاير قطري واحد للسهم عاديسهم  700.000.000

بقيمة لاير قطري واحد عادي سهم  700.000.000 :2019ديسمبر 

 700.000 (  للسهم

 

700.000 

 

 

 إيرادات/ )خسائر( أخرى، بالصافي  9
 

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 

 سبتمبر  30    سبتمبر  30 
 2020  2019 

 (مراجعة)  ( مراجعة ) 
    

 8.644  5.356 صافي ربح من صرف عمالت أجنبية 
 6.478  4.247 إيرادات ايجار 

 5.459  (381)  اخرىإيرادات  / (خسائر)

 9.222  20.581 
 
 

   للسهم ةفالمخفو ةاألساسيالخسارة  10
لمساهمي البنك والمتوسط المرجح    عائد ال الربح    /)الخسارة(    بناء على صافي  )الخسائر( / العائدات األساسية والمخففة للسهم حتسب  ت 

   :  خالل الفترة   القائمة لعدد األسهم  
 

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال 

 سبتمبر  30    سبتمبر  30 
 2020  2019 
 (مراجعة)  ( مراجعة ) 

    

     العائد األساسي للسهم
 (262.486)  (228.492) البنك من العمليات المستمرة لمساهمي الخسارة العائدة صافي 
 (37.306)  592 المتوقفة العمليات من البنك( العائد لمساهمي الخسارة) /الربح صافي

 (299.792)  (227.900) البنك لمساهمي الخسارة العائدة  صافي
 700.000  700.000 )باآلالف( إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.375)  (0.327) باللاير القطري – من العمليات المستمرة للسهم ةاألساسي الخسارة
 – المتوقفةمن العمليات  للسهم( ةاألساسي )الخسارة / األساسي العائد

 0.001 باللاير القطري
 

(0.053) 

 (0.428)  (0.326) بالريال القطري – للسهم ةاألساسيالخسارة 

 

األسهم وانخفاض رأس المال خالل جزئة  تنتيجة ل   2019  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعة األساسي للسهم لفترة ال تم تعديل العائد  

ا لعدم وجود تأثير مخفف  .  2019عام    ، فإن العائد األساسي للسهم يساوي العائد المخفف للسهم.  هام نظر 
 
 
 
 



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 محتملة  مطلوبات  11
  في نهاية الفترة/ السنة: التالية  المطلوبات المحتملة  لدى المجموعة  

 

  سبتمبر  30 
2020 

ديسمبر  31 

2019 

 ( مدققة)  ( مراجعة ) 
    

 16.924  9.490 خطابات ضمان
 100.779  103.682 مستخدمة تسهيالت ائتمانية غير 

 113.172  117.703 
 

مليون لاير    753قدرها    اعتبارية تمثل مبالغ  اإلسالمية  المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة  

 مليون لاير قطري(.   896:  2019ديسمبر   31قطري ) 

 

 التزامات  12
  سبتمبر  30 

2020 

ديسمبر  31 

2019 

 ( مدققة)  ( مراجعة ) 

    
    التأجير التشغيليمقابل  التزامات

 22.500  - ال تزيد عن سنة واحدة 
 

 16.489  التزام متعلق باالستثمار
 

23.769 
    

 16.489  46.269 

 

 العالقة   األطراف ذات  وأرصدةمعامالت   13
 :إن األرصدة والمعامالت المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في البيانات المالية هي كما يلي 

 2020 سبتمبر  30 

 
 /شقيقةشركات 
 اإلجمالي   شركات زميلة   المديرين 

 )مراجعة(   )مراجعة(   )مراجعة(  

      
      بيان المركز المالي الموحد( أ

 23.507  23.705  - موجودات تمويلية

 437  -  437 موجودات أخرى

 17.779  17.779  - مطلوبات محتفظ بها للبيع 

      
      بيان الدخل الموحد( ب

 113  -  113 الدخل من الموجودات التمويلية

 2.368  -  2.368 إيرادات من توزيعات أرباح

 (20.786)  (20.786)  - انخفاض الموجودات الماليةمخصص 

 1.638  -  1.638  مصاريف تشغيلية أخرى 

      
      ج( أدوات خارج الميزانية العمومية 

 100.000  -  100.000 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة  

 
  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تتمة   –معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة    13

 
 :كما يلي   2019ديسمبر    31أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 

 2019ديسمبر  31 

 

  شركات شقيقة

 اإلجمالي  زميلةشركات   المديرين  /

 )مدققة(   )مدققة(   )مدققة(  

      
      بيان المركز المالي الموحد( أ

 45.689  45.689  - موجودات تمويلية
 437  -  437 موجودات أخرى

 13.723  13.723  - مطلوبات محتفظ بها للبيع
      

      ب( أدوات خارج الميزانية العمومية  
 100.000  -  100.000 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة  

      
 

 :2019 سبتمبر   30أشهر المقارنة المنتهية في    تسعة فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة عن فترة ال
 

 2019 سبتمبر 30 

 
شركات شقيقة  

 اإلجمالي  شركات زميلة  المديرين  /
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
      بيان الدخل الموحد( ج

 3.980  3.056  924 الدخل من الموجودات التمويلية
 1.000  1.000  - إيرادات من توزيعات أرباح

      
 

 

  : كالتالي عرض مكافآت كبار موظفي اإلدارة  ت 

 

  سبتمبر  30 
2020 

 سبتمبر 30 
2019 

 ( مراجعة )  ( مراجعة ) 
    اإلدارة العلياكبار موظفي مكافآت  

 8.082  5.568 كبار موظفي اإلدارة

 381  360 مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

 5.928  8.463 

 

  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 المخاطر المالية  إدارة 14
المطلوبة في البيانات  جميع معلومات وإفصاحات إدارة المخاطر المالية  المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن البيانات المالية 

 .2019ديسمبر    31يجب أن تقرأ باالقتران مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في   حيث ة الموحدة السنوية،  ـ المالي

 
  التعرضات 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

     )مراجعة( 2020 سبتمبر  30كما في 

 1.080.722 - - 1.080.722 النقد وما في حكمه 

 214.707 - 121.964 92.743 استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 921.407 343.322 396.515 181.570 موجودات تمويلية 
أدوات خارج الميزانية العمومية، تخضع لمخاطر  

 109.490 - 1.388 108.102 االئتمان 

 1.463.137 519.867 343.322 2.326.326 

 

  

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في 

 1.221.013 - - 1.221.013 النقد وما في حكمه 

 120.546 - 120.546 - استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة 

 1.330.145 356.024 720.448 253.673 موجودات تمويلية 
أدوات خارج الميزانية العمومية، تخضع لمخاطر  

 117.703 7.436 1.386 108.881 االئتمان 

 1.583.567 842.380 363.460 2.789.407 

 



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تتمة   - المخاطر المالية إدارة 14
 

 مخصص الخسارة
من الرصيد االفتتاحي إلى رصيد اإلقفال لمخصص الخسارة عن طريق فئة األدوات المالية. تمثل  توضح الجداول التالية التسويات  

 بموجب معايير المحاسبة المالية:مبالغ المقارنة حساب المخصص للخسائر االئتمانية وتعكس أساس القياس  

 

 2020 سبتمبر 30 

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

     النقد وما في حكمه 

 25 - - 25 يناير  1الرصيد في 

 1.830 - - 1.830 مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

 1.855 - - 1.855 نهاية الفترة الرصيد في

     

     استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 10.194 - 10.194 - يناير  1الرصيد في 

 1.329 - - 1.329 انخفاض القيمة، بالصافي مخصص  

     

 11.523 - 10.194 1.329 الفترةنهاية  الرصيد في

 
     موجودات تمويلية

 354.075 309.134 43.608 1.333 يناير  1الرصيد في 

 - - - - 1تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 3تحويالت إلى المرحلة 

 ( 17.003) ( 17.003) - -   مخصص  شطب

 7.436 7.436 - - تحويل من خارج الميزانية العمومية

 56.446 10.768 43.689 1.989 مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

     

 400.954 310.335 87.297 3.322 الفترةنهاية  الرصيد في

 

 ائتمانيةأدوات خارج الميزانية العمومية، خاضعة لمخاطر 

 8.146 7.436 416 294 يناير  1الرصيد في 

 728 - - 728 مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

 ( 7.436) ( 7.436) - - الميزانية العمومية تحويل إلى داخل 

 1.438 - 416 1.022 الفترةنهاية  الرصيد في

 



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تتمة   - المخاطر المالية إدارة 14
 

 تتمة   -مخصص الخسارة  
 

 2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 )مدققة( )مدققة( )مدققة( )مدققة( 

     النقد وما في حكمه 

 140 - - 140 يناير  1الرصيد في 

 (115) - - (115) مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

 25 - - 25 السنةنهاية  الرصيد في

     

     استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  

  15,088 - 15,059 29 يناير  1الرصيد في 

 (4.894) - (4.865) (29) مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

 10.194 - 10.194 - السنةنهاية  الرصيد في

 
     موجودات تمويلية 

 146.158 111.728 30.890 3.540 يناير  1الرصيد في 

 - - - - 1المرحلة تحويالت إلى  

 - (24.835) 25.351 (516) 2تحويالت إلى المرحلة 

 - 6.894 (6.444) (450) 3تحويالت إلى المرحلة 

 - - - -   مخصص  شطب

 29.703 29.703 - - تحويل من خارج الميزانية العمومية

 178.214 185.644 (6.189) (1.241) مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

 354.075 309.134 43.608 1.333 السنةنهاية  الرصيد في
 

 

 أدوات خارج الميزانية العمومية، خاضعة لمخاطر ائتمانية 

 3.873 416 1.255 2.202 يناير  1الرصيد في 

 33.976 36.723 (839) (1.908) مخصص انخفاض القيمة، بالصافي 

 (29.703) (29.703) - - الميزانية العمومية تحويل إلى داخل 

 8.146 7.436 416 294 السنةنهاية  الرصيد في

 

 

 لألدوات المالية   القيمة العادلة 15
باستثناء االستثمارات   ، ، كانت القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية 2019ديسمبر    31و    2020  سبتمبر   30كما في  

   مليون لاير قطري(.   109.9:  2019ديسمبر    31مليون لاير قطري )   204.7بالتكلفة المطفأة التي بلغت قيمتها العادلة  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تتمة   -لألدوات المالية   القيمة العادلة 15
 

 القيمة العادلة قياس ج تدر   15/1
 : أدناهلقيمة العادلة اتدّرج قياس يتم تحليل قياسات القيمة العادلة وفقا لمستويات 

 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى   (مراجعة) 2020 سبتمبر  30
        

        الملكية  حقوق في استثمارات
 44.462  44.462  -  - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -
 191.733  188.655  -  3.078 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

        
من خالل بيان  المسجلة صافي األرباح والخسائر  

 (127.208)  (127.502)  -  294 الدخل الموحد  

 
 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  (مدققة) 2019ديسمبر  31
        

        في حقوق ملكية استثمارات
 38.106  38.106  -  - بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -
 318.941  316.157  -  2.784 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

        
        (مراجعة) 2019 سبتمبر  30

بيان   المسجلة من خاللصافي األرباح والخسائر  

 (47.008)  (47.133)  -  125 الموحد دخل ال 

 

لشريعة أدوات إدارة مخاطر متوافقة مع ا ، كان لدى المجموعة 2020 سبتمبر  30باإلضافة إلى األدوات المالية أعاله، كما في 

تم التوصل   ( بالسالب   مليون لاير قطري   10.3:  2019ديسمبر    31)   بالموجب   مليون لاير قطري   1.5تبلغ قيمتها العادلة  ة  ـ اإلسالمي

التي تم اإلفصاح عنها  ظلت طرق التقييم واالفتراضات الرئيسية متفقة مع تلك  . من تدرج القيمة العادلة  2باستخدام المستوى إليها 

 .2019ديسمبر    31في البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  

 

   3بالمستوى األدوات المالية الحركة في  15/2
 : بالقيمة العادلة المسجلة    3المستوى  بالستثمارات  ل االفتتاحي والرصيد الختامي  الرصيد يوضح الجدول التالي تسوية  

 

 
يناير   1في 

2020  

اجمالي الخسائر  

المسجلة في  

 تحويالت/مبيعات  اضافات   الدخل الشامل  

  30في  

 سبتمبر

2020 

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

          حقوق الملكية  في استثمارات
 44.462  6.356  -  -  38.106 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -
 188.655  -  -  (127.502)  316.157 العادلة من خالل بيان الدخلبالقيمة  -

 354.263  (127.502)  -  6.356  233.117 

 
  131.9، تكبدت المجموعة خسائر من إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بمبلغ  2020مارس    31كما في  

سبتمبر  30خالل فترة الستة أشهر التالية المنتهية في . 19كوفيد  جائحة  رئيسي إلى تأثير مليون لاير قطري، ويرجع ذلك بشكل 

 إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بمبلغمن ربح هامشي في القيمة العادلة المجموعة سجلت ، 2020

 العمالت األجنبية.    عن فرق سعر صرف وقد نتج ذلك بشكل أساسي    ، لاير قطري مليون    4. 4
  



 (عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ
   المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  البياناتيضاحات حول إ

 (ألف لاير قطري) 2020سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة كما في و
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 تتمة    –لألدوات المالية   القيمة العادلة 15
 

،  7/2يضاح اإلب فصح عنه الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل الفترة كما هو م ا مبيعات / تحويالت تتمثل 
حصة المتبقية في بيع المليون لاير قطري و  7مبلغ ب  " نورث ريل كوربوريت كامبوس  90"تحويل حصة االستثمار المتبقية في 

 . مليون لاير قطري   0.6  غ مبل ب (  Aviationالطيران ) منتج  
 

 
يناير  1في 

2019  

اجمالي الخسائر  

المسجلة في  

 تحويالت /مبيعات  اضافات   الدخل الشامل  

 

ديسمبر   31في 

2019  
 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 

          حقوق الملكية  في استثمارات
 38.106  -  6.911  -  31.195 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية -
 316.157  (25.172)  -  (34.361)  375.690 خالل بيان الدخلبالقيمة العادلة من  -

 406.885  (34.361)  6.911  (25.172)  354.263 

 

 ية معلومات القطاعال 16
 :فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل 

 

 )معدلة( 2019 سبتمبر  30  2020 سبتمبر 30 

 القطاع  ربح  إيراد القطاع   القطاع  خسارة  القطاع  ربح 

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

 (179.954)  (13.622)  (141.621)  (112.180) استثمارات بديلة 

 (85.352)  37.117  ( 42.377)  25.343 بنك خاص 
 (38.337)  6.478  ( 37.055)  4.618 أخرى

 (303.643)  29.973  (221.053)  ( 82.219) اإلجمالي 

 

   19تأثير جائحة كوفيد  17
( في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم إلى توقف األنشطة التجارية  19فيروس كورونا المستجد )كوفيد  جائحة  لقد أدى تفشي  

نقدية   واالقتصادية وألقى بظالل الشك حول البيئة االقتصادية العالمية. وقد أعلنت البنوك المركزية والحكومات السيادية عن تدابير 

 .  ومالية للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة لهذا الوباء 
 

تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وقد قامت بتفعيل مخطط استمرارية األعمال الخاص بها إلدارة  

 ، وتقوم باستمرار بتقييم أثر تفشي هذا الوباء على عملياتها وأدائها المالي. 19كوفيد جائحة  أي تعطل محتمل لعملياتها جراء تفشي 
 

في ضوء الدعم المالي والنقدي المتاح، والمالءة المالية   19كوفيد  جائحة  لقد أخذت المجموعة في االعتبار التأثيرات المحتملة لتفشي  

د متطلبات الخسائر االئتمانية المتوقعة. ووفقا  ألفضل تقديرات اإلدارة،  للمقترضين، واالضطرابات االقتصادية الحالية عند تحدي 

تعديل و تحديث عوامل االقتصاد الكلي توجد هنالك تغطيات كافية للمخاطر في الوقت الحالي. وقد انعكست هذه التقلبات من خالل 

 بناء السيناريوهات واألوزان المرجحة األساسية ذات الصلة الخاصة بتلك السيناريوهات.    ة ق يطر 
 

وكما  (، CCI)  إن األوزان المرجحة الخاصة بكل سيناريو لالقتصاد الكلي على مستوى البنك تستند إلى مؤشرات دورة االئتمان 

: 2019ديسمبر  31٪ لسيناريو الصعود ) 5 لسيناريو الهبوط و ٪ 65 ٪ للحالة األساسية و 30، كانت عند 2020 سبتمبر  30في 

٪ لكل من سيناريو الهبوط وسيناريو الصعود(. وفي ظل التطور المتسارع لألوضاع، سيتم إعادة تقييم 15و  ٪ للحالة األساسية  70

   . الحالية الظروف  تغيرت  سلبية في حال  إيجابية أو  أي سيناريوهات  
 

االفتراضات قامت بمراجعة  و   على استثماراتها في حقوق الملكية   19جائحة كوفيد  كما قامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة ل

سوف  األسواق استمرار تقلبات ظل وفي  ، تحديد القيم العادلة. سوف تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الحاليلالمستخدمة الهامة 

 .  لتقلبات تلك ا تظل المبالغ المسجلة حساسة ل 
 

سوف تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الحالي وتكوين مخصصات وقائية تحسبا  ألية مخاطر سلبية محتملة. أخذت المجموعة في 

 االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة كما في

   إال أن السوق اليزال غير مستقر وقد تبقى المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق. ، 2020  سبتمبر   30




