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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

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 للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 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، ما عدا 

تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٩، التقریر المالي في االقتصادات ذات التضخم عالي الشدة، لعملیاتھا في جمھوریة تركیا كما ھو موضح في

ھذه البیانات المرحلیة المختصرة الموّحدة.

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)

المعاییر/ التعدیالت المصدرة 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 

المتعلق بالمعاییرالدولیة للتقاریر المالیة)
ینایر ٢٠٢٣

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.

تصنیف جمھوریة تركیا كإقتصاد یتسم بالتضخم عالي الشدة 

اعتباراً من ١ أبریل ٢٠٢٢، تم تصنیف اإلقتصاد التركي كإقتصاد یتسم بالتضخم عالي الشدة استناداً إلى المقاییس التي حددھا معیار المحاسبة الدولي 

رقم ٢٩، التقریر المالي في االقتصادات ذات التضخم عالي الشدة. یتم تحدید ھذا التصنیف بعد تقییم سلسلة من الظروف النوعیة والكمیة، بما في ذلك 

وجود معدل تضخم تراكمي یزید عن ١٠٠% على مدى السنوات الثالث الماضیة.
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١- أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)

یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٩ أن یتم عرض البیانات المالیة الموحدة بوحدة القیاس الجاریة في تاریخ المیزانیة العمومیة، األمر الذي یقتضي 

إعادة عرض الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة لتعكس التغیرات في القوة الشرائیة العامة للیرة التركیة.

تم احتساب التعدیالت من خالل عوامل التحویل المشتقة من مؤشرات أسعار المستھلك. تفاصیل ھذا المؤشر كما أعلنھا معھد اإلحصاء التركي وعوامل 

التحویل المستخدمة إلعادة عرض األرصدة موضحة أدناه:

عامل التحویلالمؤشرالتاریخ

١٫٠٠٠                ١٬٠٤٦٫٨٩كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

١٫٠٧١                   ٩٧٧٫٩٠كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

١٫٢٤١                   ٨٤٣٫٦٤كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

١٫٥٢٤                   ٦٨٦٫٩٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

تم تلخیص المبادئ األساسیة المتعلقة بالمعلومات المالیة الخاصة بـ QNB - فاینانس بنك والتي تم تطبیقھا في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

الموحدة المرفقة في الفقرات التالیة.

تعدیل الفترات السابقة

تم تعدیل القیم الدفتریة التاریخیة للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة وبنود حقوق الملكیة المختلفة منذ تاریخ حیازتھا أو إدراجھا في بیان المركز 

المالي الموحد حتى نھایة فترة التقریر لتعكس التغیرات في القوة الشرائیة للعملة الناتجة عن التضخم وفقاً للمؤشرات المنشورة من قبل معھد اإلحصاء 

التركي. تم ادراج األثر التراكمي للسنوات السابقة البالغ ١٬٩ ملیار لایر قطري في حقوق الملكیة من خالل الدخل الشامل اآلخر. بما أن المبالغ

المقارنة لمجموعة QNB معروضة بعملة مستقرة، فإنھ لم یتم إعادة عرضھا.

تعدیل الفترة الحالیة

لم یتم إعادة عرض الموجودات والمطلوبات النقدیة، والتي تم تسجیلھا بمبالغ جاریة في تاریخ بیان المركز المالي، ألنھ تم التعبیر عنھا باستخدام
الوحدة النقدیة الجاریة في تاریخ بیان المركز المالي.

تم إعادة عرض الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي، ال تظھر بالمبالغ الجاریة في تاریخ بیان المركز المالي، ومكونات حقوق المساھمین
من خالل استخدام عوامل التحویل ذات الصلة. 

تم إعادة عرض كافة البنود الواردة في قائمة الدخل من خالل استخدام عوامل التحویل من التاریخ الذي تم فیھ إنشاء المعاملة، باستثناء المبالغ
المشتقة من البنود غیر النقدیة، والتي تم احتسابھا على أساس القیم المعاد عرضھا للبنود ذات الصلة. 

تم إدراج تأثیر تطبیق المؤشرات على صافي المركز النقدي للمجموعة في بیان الدخل كأرباح أو خسائر نقدیة.

تم التعبیر عن جمیع البنود في قائمة التدفقات النقدیة بوحدة القیاس الجاریة في تاریخ بیان المركز المالي، ولذلك فقد تم إعادة عرضھا من خالل
استخدام عوامل التحویل ذات الصلة من تاریخ بدء المعاملة.
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(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

اإلیرادات:

١٠٬٠٩٠٬٤٩٩٤٨٠٬٣٣١٦٠٨٬١٧٤٩٬٧٢٤٬٥٥٠٥٦٬٠٤٤٢٠٬٩٥٩٬٥٩٨صافي إیراد الفوائد

٦٩٥٬١٤٩٢٦٦٬٠٣٣٢٤٩٬٦٣٢١٬٣٦٩٬٦١٨٣٬٣٤٤٢٬٥٨٣٬٧٧٦صافي إیراد الرسوم والعموالت

١٬٤٣٨٬١٧٣(٩٬٠٣١)٣٤٥٬٤٢٥١٦٤٬٧٢٩١٢٣٬٣٠٥٨١٣٬٧٤٥صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

١٢٩٬٦٩٣                  -٨٩٬٨٣٧              -             -٣٩٬٨٥٦اإلیراد من استثمارات مالیة

٦٣٬٢٣٦٩٨٥٦٨٬١٧١              ٧٦٣٧٤            ٣٬٥٠٠إیرادات تشغیلیة أخرى

٤٦٥٬٢٧٥                  -٣٢٬٣٧٩              -             -٤٣٢٬٨٩٦الحصة من نتائج شركات زمیلة

١١٬٦٠٧٬٣٢٥٩١١٬١٦٩٩٨١٬٤٨٥١٢٬٠٩٣٬٣٦٥٥١٬٣٤٢٢٥٬٦٤٤٬٦٨٦إجمالي ایرادات القطاع

١٠٬٩٨٤٬٥٧٣(٢١٩٬٧٩١)٨٬٠٥٣٬٦٥٢٤٣٩٬٠٢٥٧٦٣٬٣٦٩١٬٩٤٨٬٣١٨ربح القطاع 

١٤٦٬٠٣١٬٣٢٢                  -٥٤٦٥٦٬٢٣٩٬٨١٧             -٨٩٬٧٩٠٬٩٥٩إستثمارات القطاع

٧٦٣٬٠٢١٬٢٧٧                  -٥٦٨٬٨٣٠٬٤٦٨٩٬٨٦١٬٥٦٥٢٢٬٥٤٤٬١٧٢١٦١٬٧٨٥٬٠٧٢قروض وسلف القطاع

٧٩٤٬٣٩٤٬٧٦٢                  -٣٨٤٬٩٨١٬٨٧٠٣٥٬٧٨٩٬٠١٩٤٣٬٦٩٦٬٢٩٢٣٢٩٬٩٢٧٬٥٨١ودائع العمالء للقطاع

١٬١٣٥٬١٥١٬٧٢٤(٢٨٨٬٧٨٥٬٣٤٧)٨٢٤٬٦٩٠٬٤٨٨٣٧٬٣٣٩٬٦٨٢٤٥٬٥٤١٬٣٨٥٥١٦٬٣٦٥٬٥١٦موجودات القطاع

أخرىالعملیات 
اإلجماليوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركات

كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

اإلیرادات:
٩٬٩٧٨٬١٨٧٤٧٣٬٢٧٤٥٢٦٬١٥٦٥٬٨٣٨٬٣٩٢٤١٬٦٨٦١٦٬٨٥٧٬٦٩٥صافي إیراد الفوائد

٥٧١٬٣٤٥٢٠٨٬٤٥٨١٩١٬٥٠٥١٬٤١٢٬٧٤٥٢١٬٢٨٦٢٬٤٠٥٬٣٣٩صافي إیراد الرسوم والعموالت

٩٤٠٬٠٠٠(٥٬٥٤٦)٣٨٧٬٦٩٧١٣٤٬٣٧٢٩٤٬٥٧٥٣٢٨٬٩٠٢صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

٧٩٬٢٩٦                  -٤٩٬٦٦٦(٣٬٢٩٦)             -٣٢٬٩٢٦اإلیراد من استثمارات مالیة

١٩٩٬٩٨٠(٦٣)١٠٤١٨١٩٩٬٦١٥                -إیرادات تشغیلیة أخرى

٢٣٧٬٣٧٠                  -٤٣٬٤٠٧              -             -١٩٣٬٩٦٣الحصة من نتائج شركات زمیلة

١١٬١٦٤٬١١٨٨١٦٬١١٤٨٠٩٬٣٥٨٧٬٨٧٢٬٧٢٧٥٧٬٣٦٣٢٠٬٧١٩٬٦٨٠إجمالي ایرادات القطاع

١٠٬٢٦٠٬٤٠٨(١٩٤٬١٣٠)٧٬٣٩٤٬٩٥٥٢٨٧٬٧٧٦٥٨٣٬٩٢٤٢٬١٨٧٬٨٨٣ربح القطاع 

١٤٥٬٦١٣٬٦٧٧                  -٢٨٦٥٧٬٢٤٦٬٩٨٧             -٨٨٬٣٦٦٬٤٠٤إستثمارات القطاع

٧٦٦٬١٥٧٬٦٧٠                  -٥٥٩٬٣١٩٬٤٥٩٩٬٣٥٧٬٢٧١٢٠٬٥٢٥٬٣٩٤١٧٦٬٩٥٥٬٥٤٦قروض وسلف القطاع

٧٨٣٬٧٧٠٬٠٥٨                  -٣٦٣٬٥٤٥٬٩٦٦٣٤٬٧٧٢٬٧٢٢٣٩٬٨٤٤٬٣٨٠٣٤٥٬٦٠٦٬٩٩٠ودائع العمالء للقطاع

١٬٠٨٣٬٩٣٨٬٦٥٨(٣٢٦٬٣٢٠٬٧٣١)٧٦٨٬٩٥٩٬١٠٧٣٥٬٨٤٠٬٨٦٥٤١٬٣٥٠٬١٣٢٥٦٤٬١٠٩٬٢٨٥موجودات القطاع

العملیات داخل دولة قطر

العملیات داخل دولة قطر



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر٣- قروض وسلف للعمالء

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٨٣٬٩٥٣٬٦٨٤٧٨٣٬٧٠٢٬٥٨١٧٨٢٬١٩٥٬٧١٣قروض وسلف للعمالء

(٦٣٬٧٩٠)(٣١٬٥٨٦)(١٧٬٢٠٠)ربح مؤجل

١٠٬٢٠٨٬٧٩١٧٬٨٣١٬٣٦٢٧٬٧٥٠٬٩٦١فوائد مستحقة

(٤٬٨١٢٬٦٠٦)(٤٬٨٢١٬٠٩٣)(٨٬٣١٣٬٦٦٢)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢

(٢١٬٤١٨٬٢٣٧)(٢٠٬٥٢٣٬٥٩٤)(٢٢٬٨١٠٬٣٣٦)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

٧٦٣٬٠٢١٬٢٧٧٧٦٦٬١٥٧٬٦٧٠٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١صافي القروض والسلف 

بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ ١٨٬٨٩٧ ملیون لایر قطري، ما یعادل ٢٬٤% 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 ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧١٨٬٩١٤٬٧١٣٧٢٥٬٤٧٤٬٠١٠٧١٩٬٦٤٣٬٨٥١المرحلة ١

٥٦٬٣٣٣٬٧٠٣٤٧٬٦٤٨٬١٨٢٥١٬٨٩٤٬٤١٨المرحلة ٢

١٨٬٨٩٦٬٨٥٩١٨٬٣٨٠٬١٦٥١٨٬٣٤٤٬٦١٥المرحلة ٣

٧٩٤٬١٤٥٬٢٧٥٧٩١٬٥٠٢٬٣٥٧٧٨٩٬٨٨٢٬٨٨٤إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

١٬٠٠١٬٥٧٠٣٬٢٤٢٬١٤٤٢٬٧٦٧٬٨٩٤٧٬٠١١٬٦٠٨صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(١٬٥٥٥٬٢٢٨)(٨١٧٬٤٤٢)(٤٢٣٬٤١٢)(٣١٤٬٣٧٤)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٤٩٬٧١٧(٤٩٬٧١٧)تحویالت من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                   -               ٤٬٨٧٢(٤٬٨٧٢)                   -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٥٦٣٬٢٢٥)(٥٦٣٬٢٢٥)                   -                   -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

٢٬٠٦٧٬٥٧٠٦٬٢٤٦٬٠٩٢٢٢٬٨١٠٬٣٣٦٣١٬١٢٣٬٩٩٨الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

١٥٥٬٧٧٧٥٤٩٬٧٤٨٤٬٤٩٤٬٢٥١٥٬١٩٩٬٧٧٦صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٧٤٦٬٨٦٧)(٤٢٥٬١٣٦)(٢٢٧٬٨٧٨)(٩٣٬٨٥٣)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٨٬١٩٠(٨٬١٩٠)تحویالت  من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                   -           ١٧٧٬٣٠٣(١٧٧٬٣٠٣)                   -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٦٦٧٬٨٦١)(٦٦٧٬٨٦١)                   -                   -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤٨١٬٦٨٥٣٬٣٣٩٬٤٠٨٢٠٬٥٢٣٬٥٩٤٢٥٬٣٤٤٬٦٨٧الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة واستردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ٨٢١ ملیون لایر قطري (٣٠ سبتمبر ٢٠٢١:

٦٨٥٬١ ملیون لایر قطري).



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر٤- إستثمارات مالیة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٥٢٬٦٣٨٢٩١٬٦٥٩٢٨٤٬٧٠٩إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٢٨٬٩٢٢٬٩٠٣٣٥٬٢٨١٬٣٣١٢٩٬٨٦٠٬١٣٣إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١١٢٬٩٦٥٬٤٢٩١٠٧٬٩٩٧٬٠١٩١١٠٬٤٣٩٬٢٥٩صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

٣٬٨٩٠٬٣٥٢٢٬٠٤٣٬٦٦٨٢٬٢٣٧٬٢٢٧فوائد مستحقة

١٤٦٬٠٣١٬٣٢٢١٤٥٬٦١٣٬٦٧٧١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ٢٣٠٬٩ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٢١٤٬١ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر٥- إحتیاطي القیمة العادلة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(٩٦٧٬٤٣٢)(٩٥٧٬٧٦١)(٢٧٠٬٤١٧)تحوطات التدفق النقدي

(٣٠٬١٣٠)٢٢٢٬٤٨٠٧٤٬٠٢٢القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(١٧١٬٩٨٨)(٣٧٨٬٧٥٣)٨٤٢٬٦٥٥تحوطات صافي اإلستثمار في العملیات األجنبیة

(١٬١٦٩٬٥٥٠)(١٬٢٦٢٬٤٩٢)٧٩٤٬٧١٨اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص خسائر بمبلغ ١٩ 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 ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر٧- بنود خارج المیزانیة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

٩٧٬٩٣٠٬٥١٧١١٤٬٣٧٥٬٥١٦٩٥٬٤٦٠٬٣١٢إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
٥٩٬٢٣٦٬٠٢٧٥٩٬٩٣٠٬٩٠١٥٩٬٤٧٧٬٢٠٧خطابات ضمان

٤٦٬٧٤١٬٧٢٤٤٣٬٥٢٥٬٠١٢٤٧٬٥٥٨٬٨٩٥إعتمادات مستندیة 
١٣٬٠٤٩٬٨٢٤١٣٬٦١٧٬٢٤٤١١٬٥٢٧٬٤٢٢أخرى

٢١٦٬٩٥٨٬٠٩٢٢٣١٬٤٤٨٬٦٧٣٢١٤٬٠٢٣٬٨٣٦اإلجمالي

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

١٩٧٬٦٠٨٬٧٣٠٢١٠٬٩١٩٬٥٤٤١٩٥٬٦٣٧٬٩١٥المرحلة ١
٦٬٠٣٨٬٢١٣٦٬٥٢٢٬١٣٤٦٬٥٣٩٬٤٤٩المرحلة ٢
٢٦١٬٣٢٥٣٨٩٬٧٥١٣١٩٬٠٥٠المرحلة ٣

٢٠٣٬٩٠٨٬٢٦٨٢١٧٬٨٣١٬٤٢٩٢٠٢٬٤٩٦٬٤١٤إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

٧٣٬٢٧٦٤٩٬٩٥٨١٤٬٩٥٣١٣٨٬١٨٧صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٧٢٬٣٠٠)(٣٢٬٩٢٩)(٥٬٨١٦)(٣٣٬٥٥٥)فرق عمالت أجنبیة 

(١٬١٥٥)(١٬١٥٥)١٥٬١٢٠(١٥٬١٢٠)التحویالت خالل الفترة

٣٢٠٬١٧٩١٧٨٬١١٣١٠٩٬٥٢٧٦٠٧٬٨١٩الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٧- بنود خارج المیزانیة (تتمة)

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

٢١٬٢٠١٣٥٬٤٨٣(٢٢٬٩٦٢)٣٧٬٢٤٤صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٢٠٬٨١٦)(٧٬٨٢٣)(٨٠٠)(١٢٬١٩٣)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -١٢٠(١٢٠)التحویالت خالل الفترة

٣٠٠٬٩٤٦١١٣٬٨٢٨١٤٦٬٦٨٤٥٦١٬٤٥٨الرصید كما في ٣٠ سبتمبر 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 ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بیان المركز المالي

٣٬٢٨٣٬٤٠٦٣٬١٠٦٬١٣٦٣٬١٧٤٬٦٦٤قروض وسلف للعمالء

١٬٥٤١٬٦٣٦١٬٥٠٣٬٢٦٢١٬٤٠٦٬٣٧٥ودائع عمالء

٥٧٬٥٥٧٦١٬٥٧٧٤٨٬٩٣٨إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل

٩٧٬٨١١٩٥٬٦٧١١٢٧٬٣٢٥إیرادات الفوائد والعموالت

٢٣٬٩٠٧١١٬٨٧٧١٥٬٧٩٥مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزمیلة

١٬٦٣٨٬٥٦٧١٬٣٧٤٬٦٥٩١٬٣٦٣٬٧٠٧أرصدة لدى بنوك 

٤٣٬٦٠٨٣٤٬٠٠٤٤٥٬٢٤٣إیرادات الفوائد والعموالت

٢٧٦٬٧١٩٥٩٬٦٩١٥٨٬٢٣٨أرصدة من بنوك 

٢٥٦٣٣٤١مصروفات الفوائد والعموالت

في ما یلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئیسیین:

٤٣٬٥٧٤٣٩٬٠٠١٤٣٬٣٩٩رواتب ومزایا أخرى

٨٥٥٧٦٩١٬٠١٧تعویض نھایة الخدمة

كما قامت المجموعة بعملیات تجاریة مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جھاز قطر لإلستثمار نسبة ٥٠% من أسھم البنك، بلغت ٨٣٬١٨٤ ملیون لایر قطري

كقروض وسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٨٨٬١٠٨ ملیون لایر قطري) ١٠٬٥١٣ ملیون لایر قطري كودائع (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٢١٬٢٤٤ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر٩- كفایة رأس المال 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٦٨٬٧٢٣٬٧٨٦٦٦٬٦٨٩٬٥٤٢٧٠٬٨٢٥٬٠٤٧رأس المال االساسي العام

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

٧٣٬٠٠٧٧٨٬٣٧٤٧٨٬٦٦٤رأس المال األساسي اإلضافي (١) 

٥٬٥٩٩٬٨٣٥٥٬٥٦١٬٦١٥٥٬٥٦٠٬٠٠٣رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

٩٤٬٣٩٦٬٦٢٨٩٢٬٣٢٩٬٥٣١٩٦٬٤٦٣٬٧١٤إجمالي رأس المال

٤٩٧٬٧٣٤٬٠١٦٤٩٥٬٥٦٥٬٥١٠٤٩٩٬٣٨١٬١٥٣إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

١٩٫٠١٨٫٦١٩٫٣إجمالي 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

للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 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 ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢: (مراجعة)

٥٬٨٤٣٬٩٤٩                  -        ٥٬٨٤٣٬٩٤٩                   -موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٠٬٥٥٨٬٨٣٨                  -        ٢٩٬١٨٢٬٧٣٢١٬٣٧٦٬١٠٦إستثمارات مالیة

٣٦٬٤٠٢٬٧٨٧                  -        ٢٩٬١٨٢٬٧٣٢٧٬٢٢٠٬٠٥٥اإلجمالي

٣٬١٤٩٬٠٣١                  -        ٣٬١٤٨٬٤٥٦                  ٥٧٥مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٬١٤٩٬٠٣١                  -        ٣٬١٤٨٬٤٥٦                  ٥٧٥اإلجمالي

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 ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر
٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٥١٬١٦٥٬٩٦٧٣٩٬٤٣٩٬٦٦٩٤٤٬٨٢٢٬٦٦٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٨٨٬٢٨٤٬٥٣٢٦٠٬٤٣٤٬٩٠٣٦١٬٨٣٧٬٧٩٨أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر

١٣٩٬٤٥٠٬٤٩٩٩٩٬٨٧٤٬٥٧٢١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي. 

١٢- العائد على السھم

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للتسعة أشھر 
المنتھیة في

للتسعة أشھر 
المنتھیة في

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٣٠٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠٢٠٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٤٨٤٬٣٦٩١٠٬٩٨٤٬٥٧٣١٠٬٢٦٠٬٤٠٨        ٣٬٩٦٦٬٥٤٠ربح الفترة العائد الى مساھمي البنك

(٧٥٠٬٠٠٠)(٧٩٥٬٤١٧)(٢٥٠٬٠٠٠)(٢٨٧٬٥٠٠)یخصم: الفائدة على أدوات ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

٣٬٦٧٩٬٠٤٠٣٬٢٣٤٬٣٦٩١٠٬١٨٩٬١٥٦٩٬٥١٠٬٤٠٨صافي أرباح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٠٫٤٠٠٫٣٥١٫١٠١٫٠٣عائد السھم (لایر قطري) - األساسي والمعّدل



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للتسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٣-التأثیر المحتمل للتقلبات االقتصادیة

بالرغم من ان التعرض االئتماني المباشر للمجموعة غیر جوھري في البلدان المشاركة بصورة مباشرة في النزاع العالمي الحالي، إال أن عملیات

المجموعة تتركز جزئیا في اقتصادیات معتمدة نسبیا على سعر النفط الخام. وبناءاً علیھ، اخذت المجموعة في االعتبار أي تأثیر محتمل للتقلبات

االقتصادیة الحالیة في مدخالت عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة عند تحدید مدى شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة لتحدید الخسارة االئتمانیة

المتوقعة.

 تم استخدام العوامل المستقبلیة التالیة في تحدید الخسارة االئتمانیة المتوقعة:

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٤٠ - ٣٨٦٤ - ٤٩٥٤ - ٩٢متوسط سعر برمیل النفط (دوالر أمریكي للبرمیل)
(١٬٢٥٪) - ١٬٨٪٠٬٩٪- ٢٬٥٪٢٬٣٪ - ٣٬٨٪الناتج المحلي اإلجمالي

(٠٬٩٪) - ١٬٠٪(١٬٠٪) - ١٬٥٪٠٬٥٪- ١٬٩٪التضخم

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ سبتمبركما في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
٥٪٥٪٥٪السیناریو المتفائل

٨٠٪٦٥٪٨٠٪السیناریو األساسي

١٥٪٣٠٪١٥٪السیناریو المتحفظ

قامت المجموعة خالل الفترة بمراقبة المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحدید الخسارة االئتمانیة المتوقعة نتیجة للتقلبات االقتصادیة في األسواق

الرئیسیة والتأثیر المستمر لجائحة كوفید-١٩. كما 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.

وبرغم ذلك، تبقى األسواق متقلبة كما تستمر حساسیة المبالغ المسجلة  للتقلبات في السوق.

١٤- أرقام المقارنة
تم إعادة تصنیف بعض بیانات المقارنة حسب الحاجة 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.


