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 بیان صحفي



  للسنة المنتھیة فينتائج مالیة قویة تحقق  QNBمجموعة 

 2022 دیسمبر 31 
  

 المؤشرات الرئیسیة
 

 

 بزیادة، قطري لایرملیار 16,1  مبلغ )التضخم عالي الشدة تأثیرقبل ( صافي األرباح بلغ 
 .العام السابق عن% 22 اھنسبت

 
 بزیادة، قطري لایرملیار  14,3 مبلغ )التضخم عالي الشدة تأثیر بعد( رباحاألصافي  بلغ 

 .العام السابق عن% 9 اھنسبت
 

 دیسمبر عن 9%نسبتھا  بزیادةلایر قطري، ملیار  1,189 إلى إجمالي الموجودات ارتفع 
2021. 

 
  2021 دیسمبر عن 6%نسبتھا  بزیادةملیار لایر قطري،  808 إلىارتفعت القروض والسلف. 

 
 2021 دیسمبر عن7%  نسبتھا بزیادة لایر قطري،ملیار  842 إلى ودائع العمالء ارتفعت. 
  
 95,9% لتبلغ القروض إلى الودائع نسبة تحسنت. 
 

  19,7% لتبلغ نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) تحسنت.  
 
 لایر قطري 1,44 لیبلغ عائد السھم ارتفع. 

 

 دیسمبر عن 6%نسبتھا  بزیادة ،قطري لایر ملیار106  إلى إجمالي حقوق المساھمین ارتفع 
2021. 

 

  تتواجد مجموعةQNB  28,000ویعمل بھا أكثر من ، عبر ثالث قارات دولة 28في أكثر من 
 .صراف آلي جھاز4,800  و موقع 1,000 أكثر من من خاللموظف 

 
حتوزیعات األربامقترح   

 

 % من القیمة االسمیة للسھم 60نسبةتوزیع أرباح نقدیة ب
 

 



 :2023ینایر  11، الدوحة
 

مصرفیة في منطقة الشرق األوسط ال اتمؤسسال أكبرأحد ، QNBأعلنت مجموعة 

 2022بر دیسم 31، أن مجلس اإلدارة اعتمد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في وافریقیا

 یوم.الخالل اجتماعھ 

، یوصي مجلس اإلدارة 2022خالل عام  تم تحقیقھ ذيال األداء المالي القويبناًء على و

 لایر0,60  من القیمة االسمیة للسھم (بواقع60%  بمعدل بتوزیع أرباح نقدیةالجمعیة العامة 

تخضع  األرباحتوزیع مقترح و 2022للسھم الواحد)، علماً بأن البیانات المالیة لعام  قطري

 لموافقة مصرف قطر المركزي.

التي تعد أعلى نتائج على كافة المستویات، و ومستدامة بتحقیق نتائج قویة 2022تمیز عام 

مالیة في تاریخ المجموعة مما مكن المجموعة بنجاح من مواجھة التحدیات المتعددة في 

 .2022عام 

 ملخص النتائج المالیة
 

 دیسمبر )قطري ملیار لایر(
2022 

 دیسمبر
2021 

التغییر 
% 

 22% 13,2 16,1  صافي األرباح قبل تأثیر التضخم عالي الشدة
 9% 13,2 14,3  التضخم عالي الشدة تأثیر بعدصافي األرباح 

 24% 28,3 35,1 اإلیرادات التشغیلیة
    

 9% 1,093 1,189 إجمالي الموجودات
 6% 764 808 القروض والسلف

 7% 786 842 ودائع العمالء
 6% 100 106 إجمالي حقوق المساھمین

 

 

 

 

    



      مؤشرات األداء الرئیسیة

 دیسمبر 
2022 

 دیسمبر
2021 

  

  1,32 1,44 )قطري لایر( السھم على العائد
  22,2% 19,7%  التكلفة الى الدخل)(نسبة الكفاءة 

  97,2% 95,9% نسبة القروض إلى الودائع
  2,3% 2,9%  الدیون المتعثرة  نسبة

  117% 99% نسبة التغطیة
  19,3% 19,6% نسبة كفایة رأس المال

 

 تعزیز قیمة المساھمین على المدى الطویل من خالل النمو المستدام

لایر ملیار  16,1 مبلغ التضخم عالي الشدة تأثیرقبل  رباحاألبلغ صافي  :نتائج بیان الدخل

. السابقمقارنة بالعام  22% انسبتھ بزیادة، 2022 دیسمبر 31 فيالمنتھیة  للسنة قطري

 صافي زیادةتمكنت المجموعة من  ،في جمھوریة تركیا عالي الشدةالتضخم وبالرغم من تأثیر 

 .لایر قطريملیار 14,3 بلغ % لت9بنسبة  عالي الشدةالتضخم األرباح بعد تأثیر 

 لمتطلبات محاسبیة 2022منذ الربع الثاني من عام  تركیاجمھوریة في  QNBخضعت عملیات 

نتیجة  .وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة عالي الشدةاالقتصادات ذات التضخم ب متعلقة

صافي  "تحت مسمى في بیان الدخل للمجموعة نقدي غیر تم ادراج تعدیل محاسبي  ،لذلك

التعدیل یوجد تأثیر لھذا  لایر قطري. الملیار  1,7بقیمة "  التضخم عالي الشدة نتیجة الخسارة

  إجمالي حقوق الملكیة للمجموعة.على المحاسبي 

مجموعة  نجاحیعكس مما  ،قطريملیار لایر  35,1 % إلى24بنسبة  يالتشغیل دخلال ارتفعكما 

QNB في مختلف مصادر الدخل نمو قوي ومستدام الحفاظ على في.   

ایجاد و المصاریف خفضالمجموعة بأخذ العدید من المبادرات التي تھدف الى  استمرت كما

) الدخل إلى التكلفة نسبة( الكفاءة نسبة تحسن على ذلك ساعد وقد. دامة لتولید الدخلمصادر مست



 بین النسب أفضل من واحدة تعتبر والتي ،2022 دیسمبر 31في  19,7% الى22,2% من 

 .وأفریقیا األوسط الشرق منطقة في الرئیسیة المالیة المؤسسات

  

 نسبتھا بزیادة قطري لایرملیار   1,189الموجودات إجمالي بلغ :المركز المالي ومصادر نم

 الموجوداتإجمالي  لنموالرئیسي  صدركان المو .2021دیسمبر 31في المنتھیة  السنةعن  %9

وقد تم تمویل  .قطري ملیار لایر 808 لتصل الى 6%بنسبة  نمتھو القروض والسلف التي 

 ملیار 842 إلىلتصل  %7بنسبة التي ارتفعت  بشكل أساسي من خالل ودائع العمالء النموھذا 

 95,9% قروض إلى الودائعال نسبة بلوغقد ساھم ذلك في و .مقارنةً بالعام الماضي لایر قطري

   مما یعكس التحسن في سیولة المجموعة. 2022 دیسمبر 31كما في 

 

القروض محفظة  معدل القروض غیر العاملة كنسبة من إجمالي بلغ :االئتمان محفظة جودة

بنوك ال نطاقالمعدالت على  أدنى، وھو من بین 2022 دیسمبر 31 فيكما  2,9% مستوى

محفظة القروض ل العالیةمنطقة الشرق األوسط وإفریقیا، األمر الذي یعكس الجودة الرئیسیة في 

 مخصصات بتكوین خالل السنةمجموعة القامت كما  االئتمانیة. إدارة المخاطرسیاسة  عالیةوف

ائي لحمایة المجموعة من أي وق وذلك كإجراء لایر قطري ملیار 8,8 مبلغب القروض لخسائر

الى  نسبة تغطیة القروض غیر العاملة وصولفي  ذلك ساھم وقد .قروض محتملة خسائر

 القروض تجاه المجموعة تتبناه الذي المتحفظ النھج استمرار یعكس ، األمر الذي%99 مستوى

 .المتعثرة

 

 دیسمبر 31كما في %19,6  (CAR)نسبة كفایة راس المال  بلغت :رأس المالقاعدة قوة 

من الحد األدنى للمتطلبات التنظیمیة لمصرف قطر المركزي ولجنة  لىأع وھي نسبة 2022

عملیاتنا ل عالي الشدةالمتعلقة بالتضخم للتعدیالت المحاسبیة  نتیجةو ،باإلضافة إلى ذلك .بازل

ملیار لایر 3,9 بنحو حقوق الملكیة للمجموعة  التأثیر على جماليإ بلغتركیا جمھوریة في 

  قطري.



 الحفاظ على تصنیف ائتماني قوي
 لتشجیععامل ھام یعتبر  ،عالیة ئتمانیةا بتصنیفاتمدعوم  ، QNBمجموعةإن األداء القوي ل

كما أنھا تعزز ثقة المستثمرین  لبنك.للتعامل مع ااألفراد  لعمالءاوالمؤسسات والشركات 

   .اواستراتیجیتھ مجموعةلل المركز المالي في العالمیة واألسواق

ً البنك األعلى   QNBیعتبر ً في العالم تصنیفا بتصنیفات  في قطر وأحد أعلى البنوك تصنیفا

Aa3  وتصنیف ،مودیزمن  A+ وتصنیفستاندرد آند بورزمن ،A  .وخالل العام من فیتش، 

 هوتعتبر ھذ .Aمن   +Aإلى  QNBبرفع التصنیف االئتماني لـ ستاندرد آند بورز قامت وكالة

 ونھجنا في الحوكمة وعلى حصافة إدارتنا متانة قاعدتنا لرأس المالالتقییمات دلیالً على 

لنا ذلك میزة تنافسیة للوصول إلى أسواق رأس  ویوفر .والتشغیل داءللمخاطر ونموذجنا لأل

  المال العالمیة ویسمح لنا بمواصلة خطط النمو والتوسع بما یتماشى مع استراتیجیتنا.

  

 ق في عالم الخدمات المصرفیة الرقمیة نطالالا
للتوسع في الخارج في مجال الخدمات  QNB لمجموعة االستراتیجیةكجزء من الخطة 

اتفاقیة مشروع مشترك مع شریك محلي  2022خالل عام   QNBوقعالمصرفیة الرقمیة، 

لتأسیس كیان مصرفي رقمي لتطویر وزیادة التواجد المصرفي الرقمي في المملكة العربیة 

 .السعودیة
 

  خلق وتقدیم القیمة

 QNBحصل ، بفضل استمرار األداء القوي وزیادة انتشار المجموعة على الصعید الدولي

لقب العالمة التجاریة المصرفیة األعلى قیمة في منطقة الشرق األوسط وأفریقیا  على

ً لتصنیف براند فاینانس وذلك  2022لعام قیمة العالمة التجاریة المصرفیة  بلغت حیث .وفقا

 ،على مستوى العالم 45ملیار دوالر أمیركي لتصبح في المرتبة  QNB 7,05لمجموعة 

 العالمة قوة في مؤشر كما حسنت المجموعة ترتیبھا .2021 عام في 48 المرتبة من صعوداً 

 .2021 عام في 82 مستوىمن  83 مستوى، إلى )BSI( التجاریة

  :خالل العام على عدد من الجوائز المرموقة، من بینھا حصلت المجموعة وقد



 من  أفضل بنك للشركات الصغیرة والمتوسطة في قطر والشرق األوسطGlobal Finance 

  في قطر والشرق األوسط من  بنك للخدمات المصرفیة الخاصةأفضلGlobal Finance 

  في قطر والشرق األوسط من بنك للخدمات المصرفیة الخاصةأفضل EuroMoney 
  

  االستدامة

الخاص باالستدامة، والذي یفصح عن التزام المجموعة األخیر تقریرھا  QNBنشرت مجموعة 

 المستمر والتقدم الذي أحرزتھ في مسیرتھا في مجال الحوكمة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة.

وقد حصل التقریر على تأكید مستقل بشأن إعداده وفقاً لمعاییر مبادرة اإلبالغ العالمیة ومؤشرات 

  االستدامة.  األداء الرئیسیة المختارة في مجال

تحدید المخاطر البیئیة  مجموعةللاألطر والسیاسات والمبادرات المرتبطة بالمناخ تیح تو

وسلسلة التورید الخاصة بنا، كما تؤكد التزامنا تجاه العمالء  التمویلیة ناواالجتماعیة في أنشطت

  لكي نستمر المؤسسة المالیة المفضلة لدیھم.

الخاص بالسندات الخضراء والسندات  اإطارھ بتحدیث QNB قامت مجموعةباإلضافة إلى ذلك، 

غلوبال یؤكد التوافق الكامل   S&Pمن مستقل رأيحصلت على االجتماعیة وسندات االستدامة، و

 إرشادات سندات االستدامة.مبادئ وو (ICMA) ألسواق رأس المالالدولیة مع مبادئ الرابطة 

لدعم االنتقال إلى  تستخدمإعادة شراء  اتتفاقیاألخیرة إلكمال أول ا QNBویشمل ذلك شراكة 

دوریاً بتحدیث اإلطار الخاص باالستدامة لیتناسب  ویقوم البنك .منخفض الكربون مستدام اقتصاد

مع آخر التطورات العالمیة في ھذا المجال وذلك بھدف االستمرار في دعم إجراءات المجموعة 

  واالستدامة. في مجال الحوكمة

مصر في  شرم الشیخبمدینة قد الذي عُ  COP27 مؤتمر في ةمشاركالب QNBمجموعة تعتز 

حول دور البنوك في توسیع نطاق التمویل المستدام،  حلقة نقاشیةمن خالل استضافة وذلك 

 والمبادرات المشتركة مع شركائنا، باإلضافة إلى تمثیل من قبل وفد رفیع المستوى طوال الحدث.

 واالجتماعیة البیئیة الحوكمة مجال في رائدة خارجیة تصنیفات على QNB مجموعة وتحافظ

القیادة المتمیزة في وقد نالت أیضاً العدید من الجوائز في ھذا المجال، بما في ذلك " والمؤسسیة،

  " من قبل غلوبال فاینانس.السندات المستدامةإصدار 



واالجتماعیة والمؤسسیة  الحوكمة البیئیة إحدى الشركات الرائدة في مجال QNB وتظل مجموعة

  في المنطقة.

  

  إحصائیات المجموعة
 جھاز  4,800وأكثر منموقع  1,000موظف عبر  28,000 أكثر منالمجموعة لدى یعمل 

 .صراف آلي
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Press Release 



QNB Group Delivers Solid Annual Results for 

Financial Year 2022 

 
Key Highlights 

 Annual Net Profit for the year 2022 (before the impact of 
hyperinflation) reached QAR16.1 billion, an increase of 22% 
from last year. 

 Annual Net Profit for the year 2022 (after the impact of 
hyperinflation) reached QAR14.3 billion, an increase of 9% 
from last year. 

 Total Assets increased by 9% from December 2021 to reach 
QAR1,189 billion. 

 Loans and Advances increased by 6% from December 2021 to 
reach QAR808 billion.   

 Customer Deposits increased by 7% from December 2021 to 
reach QAR842 billion.  

 Loans to deposits ratio improved to 95.9%. 

 Cost to income (efficiency) ratio improved to 19.7%. 

 Earnings per share increased to QAR1.44 per share. 

 Total Equity increased by 6% from December 2021, to reach 
QAR106 billion. 

 QNB Group’s presence spans more than 28 countries across 
three continents operating from approximately 1,000 locations, 
4,800 ATMs supported by 28,000 staff. 

 
Proposed Dividends 

Cash Dividends of 60% of the nominal value of the share. 



 
 

Doha, 11 January 2023: 

 
QNB, one of the largest financial institution in the Middle East and Africa 

(MEA) region, announced that the Board of Directors, during its meeting held 

today has approved its results for the year ended 31 December 2022. 

The Board of Directors of QNB Group have recommended to the General 

Assembly the distribution of a cash dividend of 60% of the nominal share 

value (QAR0.60 per share) after taking into account of the solid financial 

performance recorded by QNB for the year ended 31 December 2022. The 

annual financial results for 2022 along with the proposed profit distribution 

are subject to Qatar Central Bank (QCB) approval. 

For QNB Group it was another year of stellar and consistent performance, one 

of the highest quality set of results in the Group’s history enabling it to 

successfully managing its multiple challenges faced during 2022.  

Financial Highlights  
 
(QAR billion) December 

2022 
December 

2021 
 

Increase 

Net Profit before the impact of 
hyperinflation 

16.1 13.2 22% 

Net Profit after the impact of 
hyperinflation 

14.3 13.2 9% 

Operating Income 35.1 28.3 24% 
    
Total Assets 1,189 1,093 9% 
Loans and Advances 808 764 6% 
Customer Deposits 842 786 7% 
Total Equity 106 100 6% 
 



 
Key Performance Indicators 
 

 
 

December 
2022 

 
 

December 
2021 

Earnings Per Share (QAR) 1.44 1.32 
Cost to Income Ratio 19.7% 22.2% 
Loans to Deposits Ratio 95.9% 97.2% 
NPL Ratio 2.9% 2.3% 
Coverage Ratio 99% 117% 
Capital Adequacy Ratio (CAR) 19.6% 19.3% 

 
Continue to create long-term shareholder value through sustainable and 
profitable growth 

Income statement results: Annual Net Profit before the impact of 

hyperinflation for the year ended 31 December 2022 reached QAR16.1 

billion, an increase of 22% compared to the same period last year. QNB Group 

successfully managed the negative impact arising from hyperinflation in 

Turkey, thereby net profit after the impact of hyperinflation reached QAR14.3 

billion, an increase of 9% compared to same period last year. 

Since the 2nd quarter of 2022, QNB’s Turkey operations has been subject to 

hyperinflationary accounting requirements as per International Financial 

Reporting Standards due to which an accounting non-cash adjustment called 

“net monetary loss arising from hyperinflation” is reported in the Group’s 

income statement amounting to QAR1.7 billion. This accounting adjustment 

remains neutral on the Group’s total equity. 

Operating Income increased by 24% to reach QAR35.1 billion which reflects 

the Group’s continued successful efforts in maintaining growth across a range 

of revenue sources. 

 



QNB Group continues to drive operational efficiency to reap cost-savings and 

enhanced revenue sources helped QNB Group to improve the efficiency (cost 

to income) ratio to 19.7%% from 22.2%, which is considered one of the best 

ratios among large financial institutions in the MEA region. 

Balance sheet drivers: Total Assets reached QAR1,189 billion, an increase 

of 9% from 31 December 2021, mainly driven by growth in loans and 

advances by 6% to reach QAR808 billion. Strong customer deposits helped to 

increase customer deposits by 7% to reach QAR842 billion from 31 December 

2021. The above helped to improve the loans to deposits ratio to 95.9% as at 

31 December 2022 reflecting the improvement in QNB Group’s liquidity. 

Credit quality: The ratio of non-performing loans to gross loans reached 

2.9% as at 31 December 2022, one of the lowest amongst financial institutions 

in the MEA region, reflecting the high quality of the Group’s loan book and 

the effective management of credit risk. Also during the year, QNB Group set 

aside QAR8.8 billion as a precaution for potential loan losses. This helped the 

Group to maintain its coverage ratio at 99%, which reflects the prudent 

approach adopted by the Group towards non-performing loans.  

Capital strength: Group Capital Adequacy Ratio (CAR) as at 31 December 

2022 amounted to 19.6% higher than the regulatory minimum requirements 

of the Qatar Central Bank and Basel Committee. In addition, the 

hyperinflation accounting adjustments relating to our Turkey operations had 

incremental impact on Group’s capital by about QAR3.9 billion.  

 

  



 

Top-tier credit ratings 

QNB Group’s financial strength continues to be supported by top tier credit 

ratings that continues to attract institutional, corporate and individual 

customers to bank with QNB, and provides assurances to investors and market 

participants. 

QNB remains the highest-rated bank in Qatar and one of the highest-rated 

banks in the world with ratings of Aa3 from Moody’s, A+ from S&P and A 

from Fitch.  

Also during November 2022, S&P Global Ratings upgraded QNB’s credit 

rating to A+ from A due to improved credit profile. These ratings are a 

testament to QNB Group’s capital strength, governance, prudent risk 

management, business and operating model. This provides QNB Group with 

a competitive advantage when accessing global capital markets for wholesale 

funding and enables QNB to continue its growth and expansion plans in line 

with the strategy. 

Foray into digital banking 

As part of QNB Group’s strategic plan to expand overseas in the digital 

banking space, QNB entered into a joint venture agreement with a local 

partner to establish a digital banking entity to develop and grow digital 

banking presence in the Kingdom of Saudi Arabia.  

  



Creating and delivering value 

Based on QNB Group’s continuous strong performance, driven by its strength 

and international footprint, the QNB brand was recognized as the most 

valuable banking brand in the MEA region by Brand Finance (2022), with a 

brand value of USD7.05 billion in 45th place globally, up from 48th  place in 

2021. QNB’s Brand Strength Index (BSI) increased to 83, up from 82 in 2021. 

QNB Group also received a number of prestigious awards this year including: 

 Best SME Bank in Qatar and the Middle East by Global Finance  

 Best Private Bank in Qatar and the Middle East by Global Finance 

 Best Private Bank in the Middle East by Euromoney 

Sustainability 

QNB Group’s ongoing commitment and progress of our Environmental, Social 

and Governance (ESG) journey is documented and published in the latest QNB 

Group Sustainability Report. The report received an independent limited 

assurance on its preparation in accordance with the Global Reporting Initiative 

(GRI) standards and selected sustainability KPI. 

QNB Group’s established policies, frameworks, and climate-related initiatives 

enable QNB Group to proactively identify and manage environmental and 

social risks in our financing activities and supply chain, and demonstrate our 

commitment to customers to be their financial institution of choice. 

QNB Group’s Green, Social and Sustainability Bond Framework received full 

alignment opinion from S&P Global on adherence to International Capital 

Markets Association (ICMA) bond principles and is utilised for sustainable 

products and financing activities. This includes QNB’s partnerships to 

successfully complete the first successive repurchase agreements in Qatar with 



the funds used to support the transition to a low carbon and sustainable 

economy. This framework continues to be enhanced in accordance with the 

latest international standards to further support sustainable development and 

ESG financing opportunities. 

QNB Group was proud to participate at COP27 held in Sharm El-Sheikh, 

Egypt, through hosting a formal side-event on The Role of Banks in Scaling-

up Sustainable Finance, joint initiatives with our partners, as well as 

representation by senior delegation throughout the event. QNB Group 

maintains leading external ESG ratings and has been recipient of numerous 

ESG awards, including “Outstanding Leadership in Sustainable Finance” and 

“Outstanding Leadership in Sustainable Bonds” by Global Finance Awards 

2022. QNB Group continues to be recognised as one of the ESG leaders in the 

region. 

Group statistics 

QNB Group supported by 28,000 staff operating from approximately 1,000 

locations and 4,800 ATMs. 



ةالمؤشرات المالیة الرئیسیة للبیانات المالی

2202دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 



الشدةصافي األرباح قبل تأثیر التضخم عالي 
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تأثیر التضخم عالي الشدة بعدصافي األرباح 
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اإلیرادات التشغیلیة
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عائد السھم
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QNBمجموعة 
المؤشرات المالیة الرئیسیة

9

معدل النمو 2021  2022  

22% ملیار لایر  13,2 ملیار لایر16,1   ر صافي األرباح قبل تأثی
التضخم عالي الشدة

9% ملیار لایر  13,2 ملیار لایر14,3   ر تأثی بعدصافي األرباح 
التضخم عالي الشدة

9% ملیار لایر1,093 ملیار لایر 1,189 إجمالي الموجودات

%6 ملیار لایر764 ملیار لایر 808 القروض والسلف

7% ملیار لایر786 ملیار لایر842 ودائع العمالء

6% ملیار لایر100 ملیار لایر106 إجمالي حقوق الملكیة

9% لایر 1,32 لایر 1,44 عائد السھم



Financial Highlights for the 
Consolidated Financial Statements

For the Year Ending 
31 December 2022



Net Profit Before the Impact of Hyperinflation
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Net Profit After the Impact of Hyperinflation
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Net profit after the impact of hyperinflation increased by 9% to QR14.3 billion
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Operating Income
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Total Assets
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Loans and Advances
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Customer Deposits
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Earnings per share increased to QR1.44 from QR1.32 last year 
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QNB Group – Key Performance Indicators

9

2022 2021 Growth

Net Profit Before the 
Impact of Hyperinflation QR16.1 billion QR13.2 billion 22%

Net Profit After the 
Impact of Hyperinflation QR14.3 billion QR13.2 billion 9% 

Total Assets QR1,189 billion QR1,093 billion 9%

Loans and Advances QR808 billion QR764 billion 6%

Customer Deposits QR842 billion QR786 billion 7%

Total Equity QR106 billion QR100 billion 6%

Earnings per Share QR1.44 QR1.32 9%



البیانات المالیة الموّحدة
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢



 تقریر مدقق الحسابات المستقل
 إلى حضرات السادة المساھمین في

 بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.)

 الرأي

لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة المرفقة لبنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) ("البنك") وشركاتھ التابعة (یشار إلیھم معاً بإسم 
، وبیانات الدخل والدخل الشامل 2022دیسمبر  31"المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي الموحد كما في 

والتدفقات النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات، التي تشتمل على والتغیرات في حقوق الملكیة 
  .السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى

برأینا أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي الموحد 
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وذلك  2022دیسمبر  31في  للمجموعة كما

 .وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 أساس الرأي

قمنا بأعمال التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. وقمنا بمزید من التوضیح لمسؤولیتنا وفقاً لتلك المعاییر في الجزء 
في ھذا التقریر. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد  بمسؤولیات المدقق عن تدقیق البیانات المالیة الموحدةالخاص 

السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین ("قواعد السلوك 
للبنك في دولة  األخالقي") والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بأعمال التدقیق التي نقوم بھا على البیانات المالیة الموحدة

قطر. وقمنا باستیفاء مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي. إننا نرى أن أدلة التدقیق 
 التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس للرأي الذي توصلنا إلیھ.

 أمور التدقیق األساسیة

حكمنا المھني، ھي تلك األمور التي لھا األھمیة القصوى في أعمال التدقیق التي قمنا بھا إن أمور التدقیق األساسیة، وفقا ل
للبیانات المالیة الموحدة للسنة الحالیة. لقد تناولنا ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة ككل، ونحن ال نقدم 

 رأیًا منفصًال عن ھذه األمور عند تكوین رأینا عنھا.



 تقریر مدقق الحسابات المستقل

 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة

 في البیانات المالیة الموحدة 40و  20 ،15، 11، 10، 9، 8(ب)،  4راجع اإلیضاحات 

 كیفیة تناول األمر في أعمال التدقیق  وصف أمور التدقیق األساسیة

  نظًرا ألن:لقد ركزنا على ھذا األمر 

 :انخفاض قیمة الموجودات المالیة ینطوي على 

متطلبات محاسبیة معقدة، تتضمن  -
افتراضات وتقدیرات وأحكام لتحدید 

 انخفاض القیمة،

مخاطر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة  -
 على قرارات المنھجیة والصیاغة،

إلدارة عند إصدار األحكام من اقابلیة التحیز  -
 الخسائر االئتمانیة المتوقعة، ولتحدید نتائج 

 متطلبات اإلفصاح المعقدة. -

  االفتراضات المتعلقة بالملمح االقتصادي ظلت
غیر مؤكدة مما یزید من مستوى الحكم المطلوب 
من قبل المجموعة الحتساب الخسارة االئتمانیة 

  المتوقعة ومخاطر التدقیق المصاحبة لھا.

 مدرجة في بلغت الموجودات المالیة للمجموعة، ال
المیزانیة العمومیة وخارجھا، الخاضعة لمخاطر 

لایر قطري،  ملیون 1.347.688 االئتمان مبلغ
، والتي تشكل جزء 2022دیسمبر  31كما في 

جوھري من بیان المركز المالي الموحد. 
باإلضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي المخصص الذي 
 اعترفت بھ المجموعة في ھذه البیانات المالیة

السنة المنتھیة  خاللملیون لایر قطري،  9.144
% من 63، والذي یمثل 2022دیسمبر  31في 

صافي ربح المجموعة، وبالتالي فھو یمثل جزء 
  جوھري من بیان الدخل الموحد.

تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا على ھذا األمر، من 
  بین أمور أخرى، ما یلي:

 على أساس  تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة
وفھمنا  9متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 لألعمال والممارسات المتبعة في ھذا القطاع.

  تأكید فھمنا للعملیات واألنظمة والضوابط التي تتبعھا
اإلدارة، بما في ذلك الضوابط المطبقة على تطویر 

 نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة.
 بط ذات الصلة.تحدید واختبار الضوا 
  إشراك متخصصین في إدارة مخاطر المعلومات الختبار

 أنظمة تقنیة المعلومات والضوابط ذات الصلة.
  تقییم معقولیة األحكام والتقدیرات الرئیسیة لإلدارة في

احتساب المخصصات، بما في ذلك اختیار األسالیب 
فضال عن  ،والنماذج واالفتراضات ومصادر البیانات

 .الیقین االقتصاديتأثیر عدم 
  إشراك متخصصین في إدارة المخاطر المالیة للنظر في

االفتراضات/ األحكام الھامة المتعلقة بتصنیف المخاطر 
االئتمانیة، والزیادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة، 
وتعریف التخلف عن السداد، واحتمالیة التخلف عن 

 الستردادالسداد، ومتغیرات االقتصاد الكلي، ومعدالت ا
 .بما في ذلك أي تأثیر لعدم الیقین االقتصادي

  تقییم المدخالت من أجل إشراك متخصصي تقییم
واالفتراضات والتقنیات التي یستخدمھا المقیمون الذین 
كلفتھم المجموعة بتقییم الضمانات العقاریة المتعلقة 

 .بتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة

  ومالءمة بیانات اإلدخال تقییم مدى اكتمال ودقة
 المستخدمة.

  تقییم مالءمة الدقة الحسابیة لنماذج اختبار الخسارة
 االئتمانیة المتوقعة المطبقة.

  تقییم مدى معقولیة واختبار تعدیالت النموذج الالحقة
 وخاصة في ضوء التقلب الناجم عن تأثیر جائحة.



 (تابع) تقریر مدقق الحسابات المستقل

 

    إجراء تقییم تفصیلي لمخاطر االئتمان لعینة من
 القروض والسلف العاملة وغیر العاملة.

تقییم مدى كفایة إفصاحات المجموعة فیما یتعلق بالمعیار 
فیما یتعلق بمتطلبات المعاییر  9الدولي للتقاریر المالیة 

  المحاسبیة ذات الصلة.

  معلومات أخرى

المعلومات الواردة في تقریر البنك مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على 
السنوي ولكنھا ال تتضمن البیانات المالیة الموحدة للبنك وتقریر مدقق الحسابات علیھا. قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات 
ھذا، حصلنا على كلمة رئیس مجلس اإلدارة التي تشكل جزًءا من التقریر السنوي، ونتوقع أن تتاح لنا األقسام المتبقیة 

 التقریر السنوي بعد تاریخ تقریر مدقق الحسابات ھذا. من

  ال یغطي رأینا عن البیانات المالیة الموحدة، المعلومات األخرى وال نبدي أي شكل من أشكال التأكید علیھا.

تصبح  فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما
متاحة لنا، وعند القیام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متوافقة بشكل جوھري مع البیانات 
  المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا علیھا أثناء التدقیق، أو إذا اتضح، خالفًا لذلك، أنھا یشوبھا أخطاء جوھریة.

نا بھ بشأن المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات ھذا، إذا بناًء على العمل الذي قم
توصلنا إلى وجود أخطاء جوھریة في ھذه المعلومات األخرى، فإنھ یتوجب علینا أن نفصح عنھا في تقریرنا. لیس لدینا 

  ما نفصح عنھ في تقریرنا في ھذا الشأن.

  یانات المالیة الموحدةمسؤولیات مجلس اإلدارة عن الب

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر 
المالیة ، وعن أنظمة الرقابة الداخلیة التي یحدد مجلس اإلدارة أنھا ضروریة للتمكن من إعداد البیانات المالیة الموحدة 

  .أیة أخطاء جوھریة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأالخالیة من 
عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقییم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ 

وفقا لمبدأ االستمراریة، واإلفصاح، عند االقتضاء، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس المحاسبة 
االستمراریة ما لم یخطط مجلس اإلدارة إما لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا أو لم یكن لدیھ بدیل واقعي خالفا للقیام 

  بذلك.
  عن البیانات المالیة الموحدة مدقق الحسابات مسؤولیات 

دة ككل خالیة من أخطاء جوھریة، سواء إن أھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة الموح
كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا. التأكید المعقول ھو تأكید على مستوى 
عال، ولكن ال یضمن ذلك أن عملیة التدقیق التي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ستكشف دائما عن أخطاء جوھریة حال 

  . وجودھا
یمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر ھامة إذا كان یمكن، بشكل فردي أو جماعي، التوقع بصورة معقولة 

  أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه البیانات المالیة الموحدة.
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  (تابع) عن البیانات المالیة الموحدة مدقق الحسابات مسؤولیات 

كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، نمارس حكًما مھنیًا ونبقي على الشكوك المھنیة في جمیع أعمال 
  التدقیق. كما أننا:

  نُحدد ونقیم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم
التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتكوین أساس لرأینا. وننفذ إجراءات 

إن خطر عدم اكتشاف أیة أخطاء جوھریة ناتجة عن غش ھو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد 
  الداخلیة.ینطوي على تدلیس وتزویر، أو حذف متعمد أو محاوالت تشویھ، أو تجاوز للرقابة 

  ،الحصول على فھم للرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف
  ولكن لیس لغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

 الصلة التي اتخذھا  تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات
  مجلس اإلدارة.

  نبدي نتیجة على مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستناًدا إلى أدلة التدقیق التي
یتم الحصول علیھا، ما إذا كانت ھناك شكوكا جوھریة ذات صلة بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة 

ى مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك شكوكا جوھریة، فإننا حول قدرة المجموعة عل
مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة الموحدة، 

تائج التي توصلنا إلیھا تعتمد على أدلة أو إذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، بتعدیل رأینا. إن الن
التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة 

  قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ االستمراریة.

 موحدة وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت البیانات تقییم العرض العام للبیانات المالیة ال
 المالیة الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات عالقة بالطریقة التي تحقق العرض العادل.

  الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة من الكیانات أو األنشطة التجاریة داخل
المجموعة إلبداء الرأي حول البیانات المالیة الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجیھ واإلشراف وإجراء أعمال التدقیق 

  للمجموعة. ونحن ال نزال المسؤولون الوحیدون عن رأینا حول التدقیق.

نتائج التدقیق الھامة، نتواصل مع مجلس اإلدارة في جملة أمور من بینھا ما یتعلق بنطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ و
  بما في ذلك أي وجھ من أوجھ القصور الجوھریة في الرقابة الداخلیة التي نحددھا أثناء قیامنا بالتدقیق.

نقوم أیضا بتزوید مجلس اإلدارة ببیان التزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بشأن االستقاللیة، ونعلمھم بجمیع 
قد یعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللیتنا والضمانات ذات الصلة، متى كان ذلك  العالقات والمسائل األخرى التي

  ممكنًا.

من األمور التي تم تقدیمھا لمجلس اإلدارة، تحدید تلك المسائل التي كانت لھا األھمیة القصوى في تدقیق البیانات المالیة 
نصف ھذه األمور في تقریر مدقق الحسابات ما لم یمنع قانون الموحدة للسنة الحالیة، ومن ثم أمور التدقیق األساسیة. و

أو الئحة من االفصاح العلني عن ھذا األمر أو عندما نقرر، وفي حاالت نادرة جدا، أنھ یجب عدم الكشف عن أمر ما 
ة للكشف عنھ في تقریرنا نظرا ألن اآلثار السلبیة لعدم الكشف عنھ قد یتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العام

  في التقریر.



 (تابع) تقریر مدقق الحسابات المستقل

  تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

والذي تم تعدیل بعض نصوصھ الحقا بالقانون   2015لعام  11وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم 
 یلي:فإننا نفید أیًضا بما ("قانون الشركات التجاریة القطري المعدل")  2021لسنة  8رقم 

 لقد حصلنا على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا. ) 1( 

 یحتفظ البنك بسجالت محاسبیة مناسبة وتتفق بیاناتھ المالیة الموحدة معھا. ) 2( 

 رئیس مجلس اإلدارة المراد تضمینھ في التقریر السنوي، والمعلومات المالیة الواردة فیھ متوافقة تقریرلقد قرأنا  ) 3( 
 مع دفاتر وسجالت البنك.

، أو لبنود النظام األساسي المعدللم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات لألحكام المعمول بھا لقانون الشركات التجاریة القطري  ) 4( 
للبنك والتعدیالت التي طرأت علیھ خالل السنة یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على المركز المالي الموحد للبنك أو أدائھ 

  .2022دیسمبر  31في وللسنة المنتھیة في  كما
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بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
بیان المركز المالي الموّحد

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢  

٢٠٢٢٢٠٢١

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحاتالموجودات  
٨٩١٬٥٦٣٬٩٣٦٨٨٬٥٥١٬٢٨٨نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٩٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧٦٩٬٠٥٥٬١٤٤أرصدة لدى بنوك 
١٠٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١قروض وسلف للعمالء

١١١٥٩٬٩١٣٬٠٤١١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨إستثمارات مالیة
١٢٧٬٩٠٢٬٢٢١٧٬٤٦٧٬٠٠٩إستثمارات في شركات زمیلة 

١٣٦٬٩٤١٬٤٩٥٥٬١٥٦٬٨٠٦عقارات ومعدات
١٤٣٬١٧٨٬٤١٧٣٬٨٨٦٬٧٨٦موجودات غیر ملموسة

١٥١٥٬٨٥٨٬٨٧٩١٢٬٤٤٧٬٢٠٩موجودات أخرى
١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١إجمالي الموجودات

المطلوبات 
١٦١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩١١١٬٤٤١٬٥٧٢أرصدة من بنوك 

١٧٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤ودائع عمالء 
١٨٣٥٬١٥٢٬٧٢٠٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧سندات دین

١٩٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣٢٦٬١٣٨٬٢٣٩قروض أخرى
٢٠٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢مطلوبات أخرى

١٬٠٨٣٬١٦٢٬٢٢٧٩٩٢٬٩٨٠٬٩٦٤إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 
٢٢٩٬٢٣٦٬٤٢٩٩٬٢٣٦٬٤٢٩رأس المال 

٢٢٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧إحتیاطي قانوني
٢٢١١٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠٬٠٠٠إحتیاطي مخاطر

(١٬١٦٩٬٥٥٠)٢٢٨٩٠٬١٢٩إحتیاطي القیمة العادلة
(٢٣٬٦١٣٬٧١٢)(٢٦٬٨٣٣٬١٠٥)٢٢إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

٤٦٬١٤١(٣٨١٬٤٥١)٢٢إحتیاطیات أخرى
٢٢٦٥٬٨٤٨٬٧٨٤٥٩٬١١٧٬٨٠٨أرباح مدورة

٨٥٬٠٨٦٬٨٢٣٧٨٬٩٤٣٬١٥٣إجمالي حقوق الملكیة العائد إلى مساھمي البنك
٢٣٩٦٩٬٩٦٢١٬١١٣٬٤٩٤حقوق غیر المسیطرین

٢٤٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات مالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي
١٠٦٬٠٥٦٬٧٨٥١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧إجمالي حقوق الملكیة 

١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

تمت الموافقة على ھذه البیانات المالیة الموّحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ١١ ینایر ٢٠٢٣ ووقع علیھا نیابة عنھم:

عبدهللا مبارك آل خلیفةعلي أحمد الكواري
الرئیس التنفیذي للمجموعةرئیس مجلس اإلدارة

اإلیضاحات من ١ الى ٤١ المرافقة للقوائم المالیة الموّحدة جزء متمم لھا.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
بیان الدخل الموّحد

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

               ٤٤٬٧٣٦٬١٦٣               ٢٥٥٩٬٦٧١٬٧٣٣إیرادات الفوائد 
              (٢١٬٧٠٠٬٠٤٣)              (٣٠٬٨٠٧٬١٣٥)٢٦مصروفات الفوائد 

               ٢٣٬٠٣٦٬١٢٠               ٢٨٬٨٦٤٬٥٩٨صافي إیرادات الفوائد 

                 ٤٬٥٣٥٬١٤٩                 ٢٧٤٬٨٢٤٬٠٧٣إیرادات عموالت ورسوم
                (١٬٣٢٢٬٣٢٦)                (١٬٤٤٩٬٦٥٥)مصروفات عموالت ورسوم

                 ٣٬٢١٢٬٨٢٣                 ٣٬٣٧٤٬٤١٨صافي إیرادات عموالت ورسوم

                 ١٬٣٣١٬١١٨                 ٢٨١٬٨٧١٬٦٢٥صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

                    ١٢٥٬٩٨٥                    ٢٩٣٦٩٬٨٥٩إیرادات إستثمارات مالیة

                    ٢٣٧٬٢٢٩                      ٧٩٬٨٢٧إیرادات تشغیلیة أخرى
               ٢٧٬٩٤٣٬٢٧٥               ٣٤٬٥٦٠٬٣٢٧ اإلیرادات التشغیلیة

                (٣٬٣٨٢٬٠٥٨)                (٣٬٦٤٣٬٥٦٤)٣٠تكالیف الموظفین

                   (٦١٥٬٦٩٩)                   (٦٢٤٬٣٨٨)١٣إستھالكات 

                (٢٬٢٩٤٬٣٤٥)                (٢٬٦٥٦٬٢٦٥)٣١مصروفات أخرى

                (٧٬٠٦٦٬٠٠٨)                (٨٬٧٨٥٬٠٩٠)١٠صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

                     (٥٥٬٨٥١)                     (٦٢٬٠٥٧)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قیمة استثمارات مالیة

                   (١٠٢٬٦٣٩)                   (٢٩٦٬٧٦١)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

                     (٧٩٬١١٣)                     (٧٧٬٥٤٦)إطفاء موجودات غیر ملموسة

                     (٥١٬٧٠٥)                     (٤٥٬٢٢٧)مخصصات أخرى

(١٦٬١٩٠٬٨٩٨)              (١٣٬٦٤٧٬٤١٨)              

                    ٣٧٠٬٢٠٨                    ١٢٥٤٤٬١٩٩الحصة من نتائج شركات زمیلة

               ١٤٬٦٦٦٬٠٦٥               ١٨٬٩١٣٬٦٢٨أرباح السنة قبل ضریبة الدخل والخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة

                (١٬٣٨٩٬٩٦٥)                (٢٬٧١٩٬٢٤٥)٣٢مصروف ضریبة الدخل

               ١٣٬٢٧٦٬١٠٠               ١٦٬١٩٤٬٣٨٣أرباح السنة قبل الخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة

                            -                (١٬٧٤٥٬١١٦)صافي الخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة

               ١٣٬٢٧٦٬١٠٠               ١٤٬٤٤٩٬٢٦٧أرباح السنة 

وتعود الى:

               ١٣٬٢١١٬١٢٣               ١٤٬٣٤٨٬٨٦٠مساھمي البنك

                      ٦٤٬٩٧٧                    ١٠٠٬٤٠٧حقوق غیر المسیطرین

               ١٣٬٢٧٦٬١٠٠               ١٤٬٤٤٩٬٢٦٧أرباح السنة 

٣٣١٫٤٤١٫٣٢عائد السھم من األرباح األساسي والمعّدل (لایر قطري)

اإلیضاحات من ١ الى ٤١ المرافقة للقوائم المالیة الموّحدة جزء متمم لھا.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
بیان الدخل الشامل الموّحد

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف لایر قطريألف لایر قطري

               ١٣٬٢٧٦٬١٠٠               ١٤٬٤٤٩٬٢٦٧أرباح السنة 

بنود دخل شامل آخر مصنف أو قد یعاد تصنیفھ الحقاً الى بیان الدخل الموّحد في فترات الحقة:

                (٥٬٠٢٠٬٩٦٩)                (٧٬٣٧٣٬١٩٥)فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات تشغیل أجنبیة

                   (١١٩٬٩٨١)                   (٤٢٨٬٦٧٤)الحصة من الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زمیلة

                    ٢٢٢٬٦٥٧                 ١٬١٦٨٬٤٩٣الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

                    ٧١٣٬٧٦٠                    ٥١٨٬٨٦٤الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لصافي اإلستثمار في عملیات تشغیل أجنبیة

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

                   (٣٥٤٬٩٣٤)                    ٤١٩٬٠٣٠صافي التغیر في القیمة العادلة
                            -                       (٤٬٤٩٧)صافي المحّول إلى بیان الدخل

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل الموّحد في الفترات الالحقة:
صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة 

٦١٬٩١٤(٤٢٬٦٨١)من خالل الدخل الشامل اآلخر

                            -٣٬٩٣٨٬٤٨٤تأثیر التضخم عالي الشدة

                (٤٬٤٩٧٬٥٥٣)                (١٬٨٠٤٬١٧٦)إجمالي بنود الخسائر من الدخل الشامل اآلخر صافي بعد الضریبة

                 ٨٬٧٧٨٬٥٤٧               ١٢٬٦٤٥٬٠٩١إجمالي الدخل الشامل للسنة

ویعود الى:
                 ٨٬٧٣٨٬٧٨٥               ١٢٬٧٦١٬٥٥٤مساھمي البنك

                      ٣٩٬٧٦٢                   (١١٦٬٤٦٣)حقوق غیر المسیطرین

                 ٨٬٧٧٨٬٥٤٧               ١٢٬٦٤٥٬٠٩١إجمالي الدخل الشامل للسنة

اإلیضاحات من ١ الى ٤١ المرافقة للقوائم المالیة الموّحدة جزء متمم لھا.



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

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

حقوق الملكیة العائد الى مساھمي البنك

احتیاطي مخاطراحتیاطي قانونيرأس المال
احتیاطي القیمة 

العادلة
احتیاطي تحویل 
أرباح مدورةاحتیاطیات أخرىعمالت أجنبیة

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)١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢
اجمالي الدخل الشامل للسنة

    ١٤٬٤٤٩٬٢٦٧                -       ١٠٠٬٤٠٧        ١٤٬٣٤٨٬٨٦٠     ١٤٬٣٤٨٬٨٦٠              -                 -             -            -               -            -أرباح السنة
     (١٬٨٠٤٬١٧٦)                -      (٢١٦٬٨٧٠)         (١٬٥٨٧٬٣٠٦)                  -     (٤٢٧٬٥٩٢)     (٣٬٢١٩٬٣٩٣)    ٢٬٠٥٩٬٦٧٩            -               -            -اجمالي بنود الدخل / (الخسائر) الشامل اآلخر 

    ١٢٬٦٤٥٬٠٩١                -      (١١٦٬٤٦٣)        ١٢٬٧٦١٬٥٥٤     ١٤٬٣٤٨٬٨٦٠     (٤٢٧٬٥٩٢)     (٣٬٢١٩٬٣٩٣)    ٢٬٠٥٩٬٦٧٩            -               -            -اجمالي الدخل الشامل للسنة

                 -                -               -                     -      (١٬٠٠٠٬٠٠٠)              -                 -             -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠               -            -المحّول إلى إحتیاطي المخاطر
        (٢٦٨٬٣٨٢)                -               -            (٢٦٨٬٣٨٢)         (٢٦٨٬٣٨٢)              -                 -             -            -               -            -المحّول إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة 

     (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)                -               -         (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)      (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)              -                 -             -            -               -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢١ (ایضاح رقم ٢٢)
     (١٬٠٨٢٬٩١٧)                -               -         (١٬٠٨٢٬٩١٧)      (١٬٠٨٢٬٩١٧)              -                 -             -            -               -            -توزیعات على أدوات مالیة  ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

        (٢١٣٬٦١٨)                -        (٢٧٬٠٦٩)            (١٨٦٬٥٤٩)         (١٨٦٬٥٤٩)              -                 -             -            -               -            -تغیرات أخرى
     (٦٬٣٧٦٬٥٧١)                -        (٢٧٬٠٦٩)         (٦٬٣٤٩٬٥٠٢)      (٦٬٣٤٩٬٥٠٢)              -                 -             -            -               -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

  ١٠٦٬٠٥٦٬٧٨٥   ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠       ٩٦٩٬٩٦٢        ٨٥٬٠٨٦٬٨٢٣     ٦٥٬٨٤٨٬٧٨٤     (٣٨١٬٤٥١)   (٢٦٬٨٣٣٬١٠٥)      ١١٬٠٠٠٬٠٠٠٨٩٠٬١٢٩  ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

    ٩٦٬٩٠١٬٧١٩   ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٬٠٩٢٬٠٤١        ٧٥٬٨٠٩٬٦٧٨     ٥٢٬٥٠٩٬٥٠٨      ١٦٦٬٠٥٠   (١٨٬٦١٧٬٢٩٥)  (١٬٨١١٬٠٥١)  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١
اجمالي الدخل الشامل للسنة

    ١٣٬٢٧٦٬١٠٠                -         ٦٤٬٩٧٧        ١٣٬٢١١٬١٢٣     ١٣٬٢١١٬١٢٣              -                 -             -            -               -            -أرباح السنة
     (٤٬٤٩٧٬٥٥٣)                -        (٢٥٬٢١٥)         (٤٬٤٧٢٬٣٣٨)                  -     (١١٩٬٩٠٩)     (٤٬٩٩٦٬٤١٧)      ٦٤٣٬٩٨٨            -               -            -اجمالي بنود الدخل / (الخسائر) الشامل اآلخر 

      ٨٬٧٧٨٬٥٤٧                -         ٣٩٬٧٦٢          ٨٬٧٣٨٬٧٨٥     ١٣٬٢١١٬١٢٣     (١١٩٬٩٠٩)     (٤٬٩٩٦٬٤١٧)      ٦٤٣٬٩٨٨            -               -            -اجمالي الدخل الشامل للسنة

                 -                -               -                     -              ٢٬٤٨٧              -                 -        (٢٬٤٨٧)            -               -            -إعادة تصنیف صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة عند اإلستبعاد
                 -                -               -                     -      (١٬٠٠٠٬٠٠٠)              -                 -             -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠               -            -المحّول إلى إحتیاطي المخاطر

        (٢٥٩٬١٤٣)                -               -            (٢٥٩٬١٤٣)         (٢٥٩٬١٤٣)              -                 -             -            -               -            -المحّول إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة 
     (٤٬١٥٦٬٣٩٣)                -               -         (٤٬١٥٦٬٣٩٣)      (٤٬١٥٦٬٣٩٣)              -                 -             -            -               -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢٠

     (١٬٠٠٠٬٠٠٠)                -               -         (١٬٠٠٠٬٠٠٠)      (١٬٠٠٠٬٠٠٠)              -                 -             -            -               -            -توزیعات على أدوات مالیة  ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي
        (٢٠٨٬٠٨٣)                -        (١٨٬٣٠٩)            (١٨٩٬٧٧٤)         (١٨٩٬٧٧٤)              -                 -             -            -               -            -تغیرات أخرى

     (٥٬٣٦٤٬٤٧٦)                -        (١٨٬٣٠٩)         (٥٬٣٤٦٬١٦٧)      (٥٬٣٤٦٬١٦٧)              -                 -             -            -               -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
  ١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧   ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٬١١٣٬٤٩٤        ٧٨٬٩٤٣٬١٥٣     ٥٩٬١١٧٬٨٠٨        ٤٦٬١٤١   (٢٣٬٦١٣٬٧١٢)  (١٬١٦٩٬٥٥٠)١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

اإلیضاحات من ١ الى ٤١ المرافقة للقوائم المالیة الموّحدة جزء متمم لھا.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
بیان التدفقات النقدیة الموّحد

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحاتالتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

          ١٤٬٦٦٦٬٠٦٥            ١٧٬١٦٨٬٥١٢صافي األرباح قبل الضرائب
التعدیالت:

        (٤٤٬٧٣٦٬١٦٣)          (٥٩٬٦٧١٬٧٣٣)إیرادات الفوائد
          ٢١٬٧٠٠٬٠٤٣            ٣٠٬٨٠٧٬١٣٥مصروفات الفوائد

               ٦١٥٬٦٩٩                 ١٣٦٢٤٬٣٨٨إستھالكات  
            ٧٬٠٦٦٬٠٠٨              ١٠٨٬٧٨٥٬٠٩٠صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

                 ٥٥٬٨٥١                   ٦٢٬٠٥٧صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قیمة استثمارات مالیة
               ١٠٢٬٦٣٩                 ٢٩٦٬٧٦١صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

               ١١٧٬٣٤٨                 ١٢٢٬٠٩٥ مخصصات أخرى
               (٤٧٬١٩٨)                 (٥٥٬٢٨٥)٢٩ توزیعات أرباح 

               (٤٩٬٤٠٦)                   (٦٬٩١٩)صافي أرباح بیع عقارات ومعدات
               (٥٩٬٤٩٢)               (٢٦٥٬٩٨٦)٢٩صافي أرباح بیع إستثمارات مالیة 

                 ٧٩٬١١٣                   ٧٧٬٥٤٦إطفاء موجودات غیر ملموسة
             (٩٧٠٬٣٣٦)            (٣٬٣٥١٬٨١٩)صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمارات مالیة

             (٢٥٦٬٦٧٣)               (٣٧٠٬٩٧٨)صافي حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة
                      -              ١٬٧٤٥٬١١٦صافي الخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة

(٤٬٠٣٤٬٠٢٠)            (١٬٧١٦٬٥٠٢)          
التغیرات في:

          (٥٬٠٦٣٬٦٩٦)                 ٥٨٣٬٨٥٩أرصدة لدى بنوك 
        (٨١٬٤٣٠٬٦٤٧)          (٨٣٬٩٢٥٬٠٨٨)قروض وسلف للعمالء

        (١٠٬٦٧٨٬٢٠٦)          (٣١٬٠٧٨٬٣٤٤)موجودات أخرى
          ٣٢٬١٧٥٬١٣٠            ٣٥٬٢٧٥٬٢٢٤أرصدة من البنوك 

          ٨٢٬٢٤٤٬٤٢٦          ١١١٬٢٧٥٬٧٢٣ودائع عمالء 
             (٨٧٣٬٩٣٣)              ٦٬٥٥٣٬٠٣٤مطلوبات أخرى

          ١٤٬٦٥٦٬٥٧٢            ٣٤٬٦٥٠٬٣٨٨النقدیة من أنشطة التشغیل

          ٤٣٬٩٧٤٬٦٩٢            ٥٣٬٦٢٠٬٠٥٨فوائد مقبوضة
        (٢١٬٥٨٠٬٥٩٣)          (٢٦٬٨٢٤٬٠٨٣)فوائد مدفوعة

                 ٤٧٬١٩٨                   ٥٥٬٢٨٥توزیعات أرباح مستلمة
          (١٬٢٤٥٬١٥٧)            (٢٬٣١٤٬٥٤٧)ضریبة دخل مدفوعة

               (٦٦٬٠٨٢)                 (٦٨٬٤٨٧)مخصصات أخرى مدفوعة
          ٣٥٬٧٨٦٬٦٣٠            ٥٩٬١١٨٬٦١٤صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار
        (٩٦٬٩٣٢٬٣٢٠)          (٨٩٬٩٧٦٬١٤٦)مشتریات إستثمارات مالیة

          ٧٤٬١١٤٬٥٣٤            ٦٥٬٢٩٧٬٧٨٦متحصالت من بیع / إسترداد إستثمارات مالیة
             (٣٠٥٬٥٧٨)                        -إستثمارات في شركات زمیلة 

          (١٬١٧٣٬٨٧٤)            (١٬٣٣٥٬٠٧٢)١٣مدفوعات لشراء عقارات ومعدات
                 ٦٤٬٥٠٥                 ١١٩٬٢٠١متحصالت من بیع عقارات ومعدات

        (٢٤٬٢٣٢٬٧٣٣)          (٢٥٬٨٩٤٬٢٣١)صافي التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار 

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

            ٨٬٧٤٨٬٨٨٥              ١٨١٬٥٩١٬٦٩٥متحصالت من اصدار سندات
        (١٠٬٧٥٤٬٨٩٦)            (٥٬٧٣٩٬٠٢٥)١٨تسدید سندات

          ١١٬٢٥٩٬٠٦٤              ١٩٤٬١٦٧٬٣٣٥متحصالت من إصدار قروض أخرى
        (١٠٬٤١٩٬٩٣٦)            (٣٬٥٥٨٬٩٧٢)١٩تسدید قروض أخرى

             (٢٣٩٬٩٥١)               (١٩٢٬٥٩١)مدفوعات عقود إیجار
          (٤٬١٦٢٬٧١٥)            (٥٬٠٧٩٬٣١٢)توزیعات أرباح مدفوعة

          (٦٬٥٦٩٬٥٤٩)            (٩٬٨١٠٬٨٧٠)صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

            ٤٬٩٨٤٬٣٤٨            ٢٣٬٤١٣٬٥١٣صافي الزیادة في النقدیة وما في حكمھا 
             (٨٠٧٬٢٢٨)            (٢٬٧٦٠٬٣٤٧)أثر التغیر في أسعار صرف النقدیة المحتفظ بھا

        ١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠          ١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠رصید النقدیة وما في حكمھا في ١ ینایر
        ١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠          ٣٩١٢٧٬٣١٣٬٦٢٦رصید النقدیة وما في حكمھا كما في ٣١ دیسمبر  

اإلیضاحات من ١ الى ٤١ المرافقة للقوائم المالیة الموّحدة جزء متمم لھا.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

١. بیانات المنشأة 

تأسس بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) ("البنك" أو"الشركة األم") في دولة قطر كشركة مساھمة عامة  بتاریخ ٦ یونیو ١٩٦٤ بموجب المرسوم االمیري
رقم (٧) لسنة ١٩٦٤. المقر المسجل للبنك ھو الدوحة، دولة قطر.

یقوم البنك مع شركاتھ التابعة (ویشار الیھا بـ "المجموعة") بتقدیم األعمال المصرفیة التجاریة واإلسالمیة من خالل فروعھ وشركاتھ الزمیلة والتابعة.

الشركات التابعة األساسیة للمجموعة ھي كما یلي:

سنة التأسیس/ بلد التأسیساسم الشركة                
االستحواذ

نسبة المساھمة 
(%)

٢٠٠٤١٠٠لوكسمبورغQNB الدولیة القابضة
CSI QNB Property٢٠٠٨١٠٠فرنسا

٢٠٠٨١٠٠قطرQNB كابیتال
٢٠٠٩١٠٠سویسراQNB - سویسرا
٢٠٠٩٥٠٫٨سوریةQNB - سوریة
٢٠١٠١٠٠جزر كایمنQNB - للتمویل

٢٠١١٩٢٫٥إندونیسیاQNB - اندونیسیا
٢٠١١١٠٠قطرQNB - للخدمات المالیة

٢٠١٢٥٤٫٢العراقمصرف المنصور لإلستثمار
٢٠١٣١٠٠الھندQNB - الھند

٢٠١٣٩٩٫٩٩تونسQNB - تونس
٢٠١٣٩٥٫٠مصرQNB - األھلي

٢٠١٦٩٩٫٨٨تركیاQNB - فاینانس بنك 
٢٠١٧١٠٠جزر كایمنQNB - للمشتقات المالیة
٢٠٢٢١٠٠المملكة المتحدةQ-FS الرقمیة المحدودة

٢. أسس اإلعداد
 أ) اإللتزام

أعدت البیانات المالیة الموّحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ونصوص لوائح مصرف قطر المركزي ذات العالقة.

 ب) أساس القیاس
تم إعداد البیانات المالیة الموّحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا بعض البنود التالیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:

- مشتقات األدوات المالیة
- استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

- موجودات مالیة أخرى مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
- استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

- الموجودات والمطلوبات المالیة المعترف بھا والمخصصة كبنود تحّوط في العالقات المؤھلة كتحّوطات للقیمة العادلة حسب مدى المخاطر التي تم التحّوط لھا 

 ج) العملة الوظیفیة وعملة العرض
تم عرض ھذه البیانات المالیة الموّحدة باللایر القطري وھوالعملة الوظیفیة وعملة العرض للبنك. فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ بخالف ذلك، تم تقریب

المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر. 

 د) إستخدام التقدیرات واألحكام
یتطلب إعداد البیانات المالیة الموّحدة بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة

والمبالغ المفصح عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
تتم مراجعة ھذه التقدیرات واالفتراضات على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في أیة فترات

مستقبلیة تتأثر بذلك.   
تم وصف المعلومات الرئیسیة للشكوك حول التقدیرات واألحكام المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في

البیانات المالیة الموّحدة باإلیضاح رقم ٥.
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 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
٣. السیاسات المحاسبیة الھامة

تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بصورة ثابتة على جمیع الفترات المعروضة في البیانات المالیة الموحدة فیما عدا تأثیر تطبیق المعاییر الجدیدة 
كما ھو مذكور باإلیضاح رقم ٣ (أ ب) و ٣ (أ ج).

 أ) أسس توحید البیانات المالیة
تشمل البیانات المالیة الموّحدة البیانات المالیة للمجموعة وشركاتھا التابعة كما في نھایة الفترة المالیة.

(١) توحید األعمال
بالنسبة لحاالت اإلستحواذ التي ینطبق علیھا تعریف األعمال بموجب المعیار الدولي للتقاریرالمالیة رقم ٣، یتم إستخدام طریقة اإلستحواذ المحاسبیة كما في

تاریخ اإلستحواذ، وھو التاریخ الذي یتم فیھ تحویل السیطرة إلى المجموعة.
تقوم المجموعة بقیاس الشھرة في تاریخ اإلستحواذ على أنھا مجموع:

- القیمة العادلة للمقابل الذي تم تحویلھ، مضافاً إلیھا،
- المبلغ المعترف بھ للمساھمة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا، مضافاً إلیھ، في حالة تحقیق تجمیع األعمال في مراحل، القیمة العادلة للمساھمة

في حقوق ملكیة الشركة المستحوذ علیھا، مطروحاً منھا،
 ً ً ) للموجودات المستحوذ علیھا متضمنة أیة موجودات لم تعترف بھا الشركة المستحوذ علیھا سابقا - صافي المبلغ المعترف بھ (وھو القیمة العادلة عموما

والمطلوبات التي یتم تحملھا.

عندما یكون ھذا المجموع سالباً، یتم اإلعتراف بربح الشراء في بیان الدخل الموّحد مباشرة. 

ً . یتم اإلعتراف بمثل ھذه المبالغ عموماً في بیان الدخل الموّحد. ال یتضمن المقابل المحّول المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقا
التكالیف المتصلة بعملیة اإلستحواذ، بخالف تلك المصاحبة إلصدار أوراق دین أو أسھم حقوق ملكیة، والتي تتكبدھا المجموعة فیما یتعلق بدمج األعمال یتم

التعامل معھا كمصروف عند تكبدھا.

یتم اإلعتراف بأي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقیمة العادلة في تاریخ اإلستحواذ. إذا تم تصنیف المقابل المحتمل كحقوق ملكیة، ال یعاد قیاسھ وتتم المحاسبة
عن السداد ضمن حقوق الملكیة. بخالف ذلك، یتم اإلعتراف بالتغیرات الالحقة في القیمة العادلة للمقابل المحتمل في بیان الدخل الموّحد.

إذا تم توحید األعمال على مراحل، یتم اعادة قیاس أي نسبة مملوكة سابقاً بالقیمة العادلة بتاریخ اإلستحواذ ویتم اإلعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن
ذلك في بیان الدخل الموّحد، ویتم أخذ ذلك بعین اإلعتبار في تحدید الشھرة.

(٢) الشركات التابعة
الشركات التابعة ھي كافة الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة الموّحدة من تاریخ بدایة

السیطرة حتى تاریخ توقفھا.
یتم تحقیق السیطرة عندما تحصل المجموعة او یكون لھا حق تحصیل عوائد من عالقتھا بالشركة التابعة، كما یمكن لھا التاثیر على ھذه العوائد من خالل

سیطرتھا على الشركة التابعة.
تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة لتتماشى مع السیاسات المحاسبیة التي تتبعھا المجموعة.

(٣) زوال السیطرة
عند زوال السیطرة، تتوقف المجموعة عن اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة والمساھمات غیر المسیطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكیة
ذات الصلة بتلك الشركة. أي فائض أو عجز ینشأ من زوال السیطرة یتم اإلعتراف بھ في بیان الدخل الموّحد. في حال إحتفظت المجموعة بأیة مساھمة في

شركة تابعة سابقاً، یتم عندھا قیاس تلك المساھمة بالقیمة العادلة في تاریخ زوال السیطرة. ویتم الحقاً المحاسبة عنھا على أنھا شركة مستثمر فیھا بطریقة
حقوق الملكیة أو وفقاً للسیاسة المحاسبیة للمجموعة لألدوات المالیة إستناداً إلى مستوى النفوذ المحتفظ بھ.

(٤) المساھمات غیر المسیطرة 
تقوم المجموعة بقیاس المساھمات غیر المسیطرة بنسبة الملكیة المتبقیة من صافي موجودات الشركة التابعة. تدرج المساھمة غیر المسیطرة وغیر العائدة

لمساھمي الشركة األم في بیان حقوق الملكیة الموّحد كحقوق لغیر المسیطرین. یتم التعامل مع األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساھمات غیر المسیطرة في
بیان الدخل الموّحد كربح أو خسارة عائدة إلى المساھمات غیر المسیطرة. الخسائر العائدة الى المساھمة غیر المسیطرة في شركة تابعة یتم تخصیصھا

للمساھمة غیر المسیطرة حتى ولو تسبب ذلك في حدوث عجز في رصیدھا.

تعامل المجموعة التعامالت مع المساھمات غیر المسیطرة على أنھا تعامالت مع مالكي حقوق أصحاب المجموعة. بالنسبة للمشتریات من المساھمات غیر
المسیطرة، یسجل الفرق بین المقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذ علیھا من القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة في حقوق الملكیة. كما یتم

أیضا تسجیل األرباح أو الخسائر من إستبعاد المساھمات غیر المسیطرة في حقوق الملكیة.

عند توقف السیطرة أو النفوذ الھام الذي تمارسھ المجموعة، یعاد قیاس أیة مساھمة محتفظ بھا في الشركة إلى قیمتھا العادلة مع اإلعتراف بالتغیر في القیمة
المعترف بھا في بیان الدخل الموّحد. القیمة العادلة ھي القیمة الدفتریة المبدئیة ألغراض المحاسبة الالحقة بالنسبة للمساھمة المحتفظ بھا في شركة زمیلة أو مشروع

مشترك. باإلضافة إلى ذلك، تتم المحاسبة عن أي مبالغ معترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة وكأن المجموعة قد قامت باإلستبعاد
المباشر للموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. قد یعني ذلك أن تتم إعادة تصنیف المبالغ المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى بیان الدخل الموّحد.
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
 أ) أسس توحید البیانات المالیة (تتمة)
(٤) المساھمات غیر المسیطرة (تتمة) 

في حالة تخفیض مساھمة الملكیة في شركة زمیلة مع اإلحتفاظ بنفوذ ھام، تتم إعادة تصنیف جزء تناسبي فقط من المبالغ المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل
. ً اآلخر إلى بیان الدخل الموّحد، متى كان ذلك مالئما

(٥) المعامالت المستبعدة عند التوحید
یتم إستبعاد العملیات واإلیرادات غیر المحققة من التعامالت بین شركات المجموعة عند إعداد البیانات المالیھ الموّحدة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة

فقط الى الحد الذي ال یوجد فیھ خسائر إئتمانیة متوقعة أو خسائر تدني القیمة.

(٦) الشركات الزمیلة
الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یوجد لدى المجموعة نفوذاً ھاماً علیھا ولكن بدون سیطرة، وھي عادة مصاحبة للمساھمة التي تتراوح ما بین ٢٠% إلى

٥٠٪ من حقوق التصویت.

تتم المحاسبة على اإلستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة ویتم اإلعتراف بھا مبدئیاً بالتكلفة (متضمنة تكالیف المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة
باإلستحواذ على اإلستثمار في الشركة الزمیلة). یتضمن إستثمار المجموعة في الشركات الزمیلة الشھرة (بالصافي من خسائر التدني الدائم في القیمة) التي یتم

تحدیدھا عند اإلستحواذ.

یتم اإلعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر الالحقة لعملیة إستحواذ على الشركات الزمیلة في بیان الدخل الموّحد بینما یتم اإلعتراف بحصة المجموعة
من التغیرات األخرى في الدخل الشامل اآلخر الالحقة لإلستحواذ في اإلحتیاطیات األخرى. تتم تسویة التغیرات التراكمیة الالحقة لإلستحواذ من خالل القیمة

الدفتریة لالستثمار. عندما تعادل حصة المجموعة في خسائرالشركة الزمیلة أو تزید عن مساھمتھا فیھا، متضمنة أیة ذمم مدینة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة
باإلعتراف بأیة خسائر أخرى ما لم یكن لدیھا إلتزامات أو قامت بسداد مدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة. األرباح والخسائر الناتجة من انخفاض حصة

المجموعة في الشركات الزمیلة یتم اإلعتراف بھا في بیان الدخل الموّحد.

ألغراض إعداد البیانات المالیة الموّحدة، یتم إستخدام سیاسات محاسبیة متساویة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف.

تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة على البیانات المالیة حتى تاریخ ال یسبق تاریخ بیان المركز المالي بأكثر من ثالثة أشھر، ویتم تعدیلھا لتتفق مع
السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم إستبعاد المكاسب من التعامالت فیما بین شركات المجموعة إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا.

(٧) إدارة األموال
تدیر المجموعة موجودات محتفظ بھا في وحدة إئتمان وأدوات إستثمار بالنیابة عن عمالئھا. ال یتم إدراج البیانات المالیة لھذه المنشآت ضمن ھذه البیانات المالیة

الموّحدة إال في حال سیطرة المجموعة على المنشأة. المعلومات حول إدارة األموال بالمجموعة مفصح عنھا باإلیضاح رقم ٣٧.

(ب) العمالت األجنبیة
(١) تعامالت وأرصدة العمالت األجنبیة

یتم تحویل التعامالت بعمالت أجنبیة أو تلك التي تتطلب سداداً بعملة أجنبیة إلى العمالت الوظیفیة المعنیة للعملیات بمعّدالت الصرف اآلنیة في تواریخ المعامالت.
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بعمالت أجنبیة بتاریخ البیانات المالیة إلى العملة الوظیفیة بإستخدام معّدالت الصرف اآلنیة السائدة بذلك التاریخ. یعاد

تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة التي تقاس بالقیمة العادلة إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف اآلني في التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة
العادلة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة التي تم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة بإستخدام معّدل الصرف في تاریخ المعاملة. یتم اإلعتراف

بفروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبیة والناشئة عن التحویل بأسعار الصرف في نھایة الفترة للموجودات والمطلوبات
المالیة بالعمالت األجنبیة في بیان الدخل الموّحد.

یتم تحلیل التغیرات في القیمة العادلة لإلستثمارات المالیة المدرجة بالعمالت األجنبیة والمصنفة على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الى
فروق ترجمة ناتجة عن تغیر التكلفة المطفأة لإلستثمار والتغیرات األخرى للقیمة الدفتریة. تدرج الفروق المتعلقة بالتغیر في التكلفة المطفأة في بیان الدخل الموّحد،

اما التغیرات األخرى في القیمة الدفتریة فتدرج ضمن الدخل الشامل اآلخر.

فروق الترجمة على الموجودات المالیة غیر النقدیة مثل أدوات حقوق الملكیة المصنفة على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تدرج ضمن
الدخل الشامل اآلخر.

(٢) العملیات األجنبیة
النتائج والمركز المالي لجمیع منشآت المجموعة التي لدیھا عمالت وظیفیة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلھا إلى عملة العرض كما یلي:

- یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال بتاریخ البیانات المالیة
- إیرادات ومصروفات كل بیان دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف (ما لم یكن ھذا المتوسط مقارب غیر معقول لألثر التراكمي للمعّدالت السائدة في

تواریخ المعامالت وفي ھذه الحالة یتم تحویل اإلیرادات والمصروفات بتواریخ المعامالت)
- یتم اإلعتراف بجمیع فروق صرف العملة في الدخل الشامل اآلخر
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
(ب) العمالت األجنبیة (تتمة)

(٢) العملیات األجنبیة (تتمة) 
فروق صرف العمالت الناشئة عن ما سبق یتم إظھارھا في حقوق ملكیة المساھمین ضمن "إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة".

عند االستبعاد الكلي أو الجزئي للعملیة األجنبیة في حالة عدم االحتفاظ بالسیطرة، یتم اإلعتراف بفروق العملة األجنبیة في بیان الدخل الموّحد كجزء من ربح أو
خسارة البیع. 

 تعامل الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة الناشئة من إستحواذ منشأة أجنبیة كموجودات ومطلوبات للمنشأة األجنبیة ویتم تحویلھا في تاریخ اإلقفال.

عندما یكون سداد بند نقدي مدین أو دائن للعملیة األجنبیة غیر مخطط لھ وغیر محتمل في المستقبل المنظور، تعتبر مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة
الناشئة من ھذا البند النقدي جزء من صافي االستثمار في العملیة األجنبیة ویتم اإلعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر وإظھارھا في  إحتیاطي تحویل العمالت

األجنبیة ضمن حقوق الملكیة.

(ج) الموجودات والمطلوبات المالیة
(١) اإلعتراف

تعترف المجموعة مبدئیاً بالقروض والسلف واألرصدة لدى/ من بنوك وودائع العمالء وسندات الدین المصدرة ومدیونیات أخرى في التاریخ الذي تنشأ فیھ.
جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة االخرى یتم اإلعتراف بھا مبدئیاً في تاریخ المعاملة الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في النصوص التعاقدیة لألداة.

(٢) التصنیف والقیاس المبدئي
الموجودات المالیة

یتم تصنیف الموجودات المالیة عند إنشائھا على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.

تقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حال استیفائھا لكال الشرطین التالیین بشرط عدم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل:
-  یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و

- تؤدي الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد علیھ

تقاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استیفائھا لكال الشرطین التالیین بشرط عدم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل:
-  یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ بواسطة تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، و

-  تؤدي الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد علیھ

عند االعتراف المبدئي بأداة حقوق ملكیة ال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة، تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة
ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم إجراء ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدة. 

تصنف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.

باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء بتخصیص موجود مالي یستوفي متطلبات القیاس بالتكلفة المطفأة أو
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أنھ بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل لو كان القیام بذلك سیزیل أو یخفض على نحو كبیر الفجوة

المحاسبیة التي قد تنشأ بخالف ذلك. 

تقییم نموذج العمل
تجري المجموعة تقییما لھدف نموذج العمل الذي یتم االحتفاظ فیھ بأحد الموجودات المالیة على مستوى المحفظة ألن ھذا یظھر بصورة أفضل الطریقة التي

تدار بھا األعمال وتقدیم المعلومات لإلدارة. تتضمن المعلومات التي تتم دراستھا:
- السیاسات واألھداف المنصوص علیھا للمحفظة وكیفیة عمل ھذه السیاسات بصورة فعلیھ.

- كیفیة تقییم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة عنھا.
- المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج العمل) وكیفیة إدارة ھذه المخاطر.

- كیفیة تعویض مدیري األعمال.
- عدد مرات وحجم وتوقیت المبیعات في فترات سابقة وأسباب مثل ھذه المبیعات وتوقعاتھا حول نشاط المبیعات المستقبلي.

الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو تتم إدارتھا والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة تقاس بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ألنھ
ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو یحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة باإلضافة لبیع الموجودات المالیة. 

تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات مبلغ األصل والفائدة
ألغراض ھذا التقییم یتم تعریف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي. یتم تعریف "الفائدة" على أنھا المقابل

المدفوع للقیمة الزمنیة للنقود وعن مخاطر اإلئتمان المصاحبة للمبلغ األصلي القائم خالل مدة زمنیة معینة وعن مخاطر اإلقراض والتكالیف األخرى (مثل
مخاطر السیولة والمصروفات اإلداریة) إضافة إلى ھامش الربح.
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
(ج) الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)

(٢) التصنیف والقیاس المبدئي (تتمة)
عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة، تضع المجموعة اعتبارا لألحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ھذا تقییم

ما إذا كانت الموجودات المالیة تحتوي على شرط تعاقدي قد یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة بالصورة التي تجعلھا ال تلبي ھذا الشرط. عند
إجراء التقییم تدرس المجموعة األحداث الطارئة التي قد تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة والمدفوعات مقدما وشروط التمدید والشروط التي تحد من مطالبة

المجموعة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة والشروط التي تعدل المدفوعات مقابل القیمة الزمنیة للنقود.

إعادة التصنیف
ال یعاد تصنیف الموجودات المالیة في أعقاب االعتراف المبدئي بھا، فیما عدا في الفترة التي تعقب تغییر المجموعة لنموذج أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة.

المطلوبات المالیة
یتم تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة.

(٣) إلغاء اإلعتراف
الموجودات المالیة

تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالیة عند إنتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة منھا أو عند قیامھا بتحویل الموجودات المالیة في معاملة
یتم فیھا تحویل جمیع مخاطر وعوائد ملكیة الموجودات المالیة أو في الحالة التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تحول جزء كبیر من مخاطر وعوائد الملكیة

ولكنھا ال تحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة. 

یتم اإلعتراف بأیة حقوق في الموجودات المالیة المحّولة والتي تنطبق علیھا شروط إلغاء اإلعتراف والتي یتم تكوینھا أو اإلحتفاظ بھا من جانب المجموعة
كموجودات أو مطلوبات مالیة بشكل منفصل في بیان المركز المالي.

عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالیة فإن الفرق بین القیمة الدفتریة (أو القیمة الدفتریة المخصصة للجزء المحّول من الموجودات) والمقابل المستلم (متضمناً أي
موجودات مالیة جدیدة یتم الحصول علیھا ناقصاً أي مطلوبات جدیدة یتم تحملھا) وأي ربح أو خسارة تراكمیة تم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر یتم

اإلعتراف بھ في بیان الدخل الموّحد فیما عدا في حالة االستثمارات في أوراق حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حیث یتم 
االعتراف بالفرق في الدخل الشامل اآلخر وال یُعترف بأي ربح أو خسارة تراكمیة معترف بھا في الدخل الشامل اآلخر في بیان الدخل الموّحد عند إلغاء االعتراف.

تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بھا في بیان المركز المالي ولكنھا تحتفظ إما بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد 
للموجودات المالیة أو لجزء منھا. في حالة اإلحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد، ال یتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المحّولة. تشمل تحویالت

الموجودات مع اإلحتفاظ بجزء كبیر من المخاطروالعوائد تعامالت مثل إقراض األوراق المالیة ومعامالت إعادة الشراء. 

عند بیع الموجودات المالیة لطرف ثالث بعائد تبادلي مماثل لتلك الموجودات المحّولة، تتم المحاسبة عن المعاملة كمعاملة تمویل بضمانات مماثلة لمعامالت إعادة
الشراء حیث تحتفظ المجموعة بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد الخاصة بملكیة تلك الموجودات.

في المعامالت التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تقوم بتحویل جمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد ملكیة الموجودات المالیة مع اإلحتفاظ بالسیطرة علیھا، تستمر
المجموعة في اإلعتراف بالموجودات الى الحد الذي تتعرض فیھ إلى حدوث تغییرات في قیمة الموجودات المحّولة.

في بعض المعامالت تلتزم المجموعة بخدمة الموجودات المالیة المحّولة مقابل رسوم. یتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالیة المحّولة إذا حققت معاییر إلغاء
اإلعتراف. یتم اإلعتراف بالموجودات أو المطلوبات المالیة في عقد الخدمة إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من كافیة (موجودات) أو أقل من كافیة (مطلوبات) مقابل

أداء الخدمة. 

المطلوبات المالیة
تلغي المجموعة اإلعتراف بالمطلوبات المالیة عند إعفائھا من أو إلغاء أو إنتھاء إلتزاماتھا التعاقدیة.

اإلصالحات المعیاریة لسعر الفائدة 
إذا تغیر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة لموجودات أو مطلوبات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة نتیجة لتعدیل معیار سعر الفائدة، فقد تقوم المجموعة بتحدیث

معدل الفائدة الفعلي لھذه الموجودات أو المطلوبات المالیة لیعكس التغییر الذي یتطلبھ اإلصالح. ویكون التغییر في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة
مطلوباً من خالل اإلصالح المعیاري لسعر الفائدة إذا تم استیفاء الشروط التالیة:

- التغییر ضروري كنتیجة مباشرة لإلصالح.
- األساس الجدید لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة مكافئ اقتصادیاً لألساس السابق الذي كان معتمداً مباشرة قبل التغییر.

عند حدوث تغییر لموجودات أو مطلوبات مالیة باإلضافة الى تغیر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة نتیجة إلصالح معیار سعر الفائدة، فقد تقوم
المجموعة أوالً بتحدیث معدل الفائدة الفعلي لھذه الموجودات أو المطلوبات المالیة لیعكس التغییر الذي یتطلبھ اإلصالح. وتقوم المجموعة بعد ذلك بتطبیق

سیاسات المحاسبة للتعدیالت على التغیرات  اإلضافیة.
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(٤) تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
الموجودات المالیة

في حالة تعدیل أحكام احد الموجودات المالیة، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لھذه الموجودات قد أختلفت على نحو كبیر. في حال  كانت
التدفقات النقدیة مختلفة على نحو كبیر، فإن الحقوق في التدفقات النقدیة من ھذه الموجودات تعتبر على أنھا قد انتھت. في ھذه الحالة، یتم الغاء اإلعتراف بھذه

الموجودات ویتم االعتراف بموجودات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة. 

في حال كان التغیرفي التدفقات النقدیة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة غیر مختلف على نحو كبیر، لن ینتج عن التعدیل إلغاء االعتراف بھذه الموجودات.
تقوم المجموعة  في ھذه الحالة بإعادة احتساب إجمالي مبلغ القیمة الدفتریة لھذه الموجودات وتعترف بالمبلغ الناشئ من تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة كربح أو
خسارة تعدیل في بیان الدخل الموّحد. في حال القیام بإجراء ھذا التعدیل بسبب الصعوبات المالیة التي یواجھھا المقترض، یتم عرض الربح أو الخسارة ضمن

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة. في الحاالت األخرى، یتم عرضھ كإیراد فائدة. 

المطلوبات المالیة
تلغي المجموعة اإلعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم تعدیل أحكامھا وتكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعّدلھ مختلفة على نحو كبیر. في ھذه الحالة، یتم

االعتراف بمطلوبات مالیة جدیدة بناًء على األحكام المعّدلة بالقیمة العادلة. یتم األعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة األصلیة والمطلوبات المالیة
الجدیدة في بیان الدخل الموّحد. 

(٥) المقاصة
یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي فقط عندما یكون لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ

المعترف بھا ورغبتھا إما في السداد على أساس صافي القیمة أو تسجیل الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

یتم عرض اإلیرادات والمصروفات بالصافي فقط عندما یكون ذلك مسموحاً بھ بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو بالنسبة لألرباح والخسائر الناشئة من
مجموعة من معامالت متماثلة مثلما یحدث في األنشطة التجاریة للمجموعة.

(٦) مبادىء القیاس
 - قیاس التكلفة المطفأة

التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي تقاس بھ الموجودات أو المطلوبات المالیة عند اإلعتراف المبدئي مخصوماً منھ مدفوعات السداد
مضافاً إلیھ أو مخصوماً منھ اإلطفاء المتجمع بإستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي ألي فرق بین المبلغ المبدئي المعترف بھ ومبلغ اإلستحقاق ناقصاً أي خسائر
إئتمانیة متوقعة و خسائر تدني القیمة. یتضمن إحتساب معّدل الفائدة الفعلي جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً متمماً لمعّدل الفائدة الفعلي. 

 - قیاس القیمة العادلة
القیمة العادلة ھي المبلغ المستلم مقابل بیع موجودات أو المدفوع مقابل سداد مطلوبات بین طرفین مطلعین في معاملة تجاریة ضمن األنشطة اإلعتیادیة في تاریخ

القیاس في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات أو في حالة غیاب السوق األساسي، في أفضل سوق بالنسبة للموجودات أو المطلوبات یمكن للمجموعة
الوصول إلیھ في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة للمطلوبات مخاطر عدم األداء. 

تقیس المجموعة القیمة العادلة لإلستثمارات المدرجة في سوق نشطة في تاریخ التقاریر بسعر السوق المدرج أو عروض أسعار الوسیط (سعر العرض).  
بالنسبة لإلستثمارات غیر المدرجة، تعترف المجموعة بأي تغیر في القیمة العادلة عند وجود مؤشرات موثوقة تدعم ھذا التغیر. 

تقاس القیمة العادلة لإلستثمارات في الصنادیق المشتركة والمحافظ ذات الوحدات غیر المدرجة بصافي قیمة الموجودات معّدلة بخصائص السوق بتاریخ البیانات
المالیة.

تقاس الموجودات ومراكز الشراء بسعر الطلب بینما تقاس المطلوبات ومراكز البیع بسعر العرض. عندما یكون لدى المجموعة مراكز تتضمن مخاطر مقاصة، یتم
إستخدام أسعار السوق المتوسطة لقیاس مراكز مخاطر المقاصة ویتم تطبیق تسویة سعر العرض أو سعر الطلب فقط على صافي المركز المفتوح. تعكس القیم

ً . یتم تعدیل تقدیرات العادلة مخاطر اإلئتمان لألداة وتتضمن تسویات الزمة لألخذ بعین اإلعتبار مخاطر اإلئتمان للمجموعة والطرف المقابل، إذا كان ذلك مالئما
القیمة العادلة التي یتم الحصول علیھا من نماذج محددة بأیة عناصر أخرى مثل مخاطر السیولة أو عدم التأكد في النموذج إلى الحد الذي ترى فیھ المجموعة أن

طرف ثالث في السوق سیأخذ ذلك في اإلعتبار عند تحدید سعر للمعاملة. 

(٧) الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة
تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة على األدوات المالیة التالیة التي ال تقاس بالقیمة العادلة من خالل

بیان الدخل:
- الموجودات المالیة التي تعتبر أدوات دین

- ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالیة

ال یتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة على أدوات حقوق الملكیة. یتم استخدام مصطلحي تدني القیمة والخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
بالتبادل في ھذه البیانات المالیة الموّحدة.
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(ج) الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)

(٧) الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة (تتمة)
تقیس المجموعة مخصص خسائر التدني في القیمة بمبلغ یعادل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة، فیما عدا ما یلي، والذي یقاس على أساس خسائر إئتمانیة

متوقعة خالل ١٢ شھراً :
-  االستثمارات المالیة في الدین التي تحمل مخاطر إئتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر

-  األدوات المالیة األخرى والتي لم تزید مخاطرھا اإلئتمانیة بصورة كبیرة منذ االعتراف المبدئي بھا

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة خالل ١٢ شھر ھي الجزء من الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة الناتجة عن عدم سداد أدوات مالیة خالل ١٢ شھر من تاریخ التقریر.

قیاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة
الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح باالحتمال لخسائر اإلئتمان وتقاس على النحو التالي:

- الموجودات المالیة التي لم تتدنى قیمتھا اإلئتمانیة في تاریخ التقریر: كالقیمة الحالیة للنقص في النقد (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقاً 
للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).

- الموجودات المالیة التي تدنت قیمتھا اإلئتمانیة في تاریخ التقریر: كالفرق بین إجمالي مبلغ القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المسقبلیة المتوقعة
- ارتباطات القروض غیر المسحوبة: كالفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة في حالة سحب االرتباط والتدفقات النقدیة التي

تتوقع المجموعة استالمھا.
- عقود الضمانات المالیة: كالمدفوعات المتوقع دفعھا لحاملھا ناقصاً أیة مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.

عند خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة یتم استخدام معدل الفائدة الفعلي أو ما یقاربھ لمعظم الموجودات المالیة. 

الموجودات المالیة المعاد ھیكلتھا
في حالة إعادة التفاوض أو تعدیل أحكام موجود مالي أو في حالة استبدال موجود مالي قائم بآخر جدید بسبب الصعوبات المالیة لدى المقترض، یتم إجراء

تقییم إذا كان من الالزم إلغاء االعتراف بالموجود المالي وتقاس الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة على النحو التالي:
- إذا كان من المتوقع أن ال ینتج عن إعادة الھیكلة إلغاء االعتراف بالموجود الحالي، یتم إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة من الموجود المالي المعّدل

في احتساب النقص في التدفق النقدي من الموجود القائم.
- إذا كان من المتوقع ان ینتج عن إعادة الھیكلة إلغاء االعتراف بالموجود الحالي، تعامل القیمة العادلة المتوقعة للموجود الجدید على أنھا تدفق نقدي نھائي

من الموجود المالي الحالي في وقت إلغاء االعتراف بھ. یتم إدراج ھذا المبلغ في احتساب حاالت النقص في التدفق النقدي من الموجود المالي القائم والتي یتم
خصمھا من التاریخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى تاریخ البیانات المالیة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي القائم.

الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا اإلئتمانیة
في تاریخ كل بیانات مالیة، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة في أدوات الدین المسجلة بالقیمة

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قیمتھا اإلئتمانیة. یعتبر الموجود المالي على أنھ قد انخفضت قیمتھ اإلئتمانیة عند وقوع أي من األحداث
التي تتسبب في تخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجود المالي.

تشمل األدلة على أن موجوداً مالیاً قد انخفضت قیمتھ اإلئتمانیة ما یلي:
- الصعوبات المالیة الكبیرة التي یواجھھا المقترض أو المصدر

- خرق للعقد مثل التعثر أو تجاوز موعد االستحقاق
- إعادة ھیكلة الدین من جانب المجموعة بناًء على أحكام جدیدة ما كان للمجموعة القبول بھا بخالف ذلك

- أصبح من المرجح أن یدخل المقترض في عملیة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى
- اختفاء السوق النشطة لورقة مالیة بسبب الصعوبات المالیة التي تواجھھا

عقود الضمان المالي المحتفظ بھا
تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان عقد الضمان المالي المحتفظ بھ یشكل عنصراً مكمالً للموجود المالي الذي تتم المحاسبة عنھ كمكون لتلك األداة أو أنھ تتم
المحاسبة عنھ بصورة منفصلة. إذا قررت المجموعة أن الضمان یشكل جزءاً مكمالً للموجود المالي، فإنھا تأخذ في االعتبار أثر الحمایة عند قیاس القیمة

العادلة للموجود المالي وعند قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة. 

د) النقد و ما یعادلھ
یتضمن النقد وما یعادلھ أوراقاً نقدیة وعمالت معدنیة بالصندوق وأرصدة غیر خاضعة لقیود محتفظ بھا لدى مصارف مركزیة وموجودات مالیة عالیة السیولة

ذات فترات إستحقاق لثالثة أشھر أو أقل والتي تخضع لمخاطرغیرھامة من التغیرات في قیمتھا العادلة ویتم إستخدامھا من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتھا
قصیرة األجل. یتم تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي الموّحد. 

ه) أرصدة لدى بنوك
األرصدة لدى بنوك ھي موجودات مالیة وتمثل بصورة رئیسیة مبالغ مودعة لھا استحقاقات محددة وغیر متداولة في أسواق فعالة. المبالغ المودعة لدى بنوك ال

یوجد نیة إلعادة بیعھا على الفور أو في المستقبل القریب. یتم القیاس المبدئي لألرصدة لدى بنوك بالتكلفة، ومن ثم یتم تسجیلھا بالتكلفة المطفأة. 
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و) القروض والسلف للعمالء
القروض والسلف للعمالء ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغیر مدرجة في سوق نشطة وال ترغب المجموعة في بیعھا على الفور

أو في المستقبل القریب. 

یتم القیاس المبدئي للقروض والسلف للعمالء بسعر المعاملة وھو القیمة العادلة مضافاً الیھا تكالیف المعاملة المباشرة اإلضافیة. ثم یتم الحقاً قیاسھا بتكلفتھا
المطفأة بإستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي، فیما عدا الموجودات المالیة المصنفة على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل، والتي تقاس بالقیمة

العادلة مع االعتراف بالتغیرات مباشرة في بیان الدخل الموّحد. في أعقاب االعتراف المبدئي، یتم تسجیل القروض والسلف للعمالء بالتكلفة المطفأة.

 ً عند قیام المجموعة بشراء موجودات وبنفس الوقت یتم الدخول بعقد بیع آجل بسعر محدد لھذه الموجودات (أو موجودات مماثلة)، یتم معاملة ھذه العملیة محاسبیا
كقرض وال یتم تسجیل الموجودات ضمن البیانات المالیة الموّحدة للمجموعة.

ز) اإلستثمارات المالیة
تتضمن االستثمارات المالیة:

- إستثمارات مالیة في أوراق دین تقاس بالتكلفة المطفأة؛ ویتم قیاسھا مبدئیاً  بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا التكالیف اإلضافیة المباشرة للمعاملة ومن ثم بتكلفتھا
المطفأة باستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي

- إستثمارات مالیة في أوراق دین وحقوق ملكیة تقاس إلزامیاً بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الموّحد أو یتم تصنیفھا على أنھا بالقیمة العادلة من خالل
بیان الدخل الموّحد، وتسجل التغیرات في القیمة العادلة المعترف بھا مباشرة في بیان الدخل 

- إستثمارات مالیة في أوراق دین مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
- إستثمارات مالیة في حقوق ملكیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بالنسبة لالستثمارات في أوراق الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم االعتراف باألرباح والخسائر في الدخل الشامل اآلخر، فیما عدا
في الحاالت التالیة التي یتم االعتراف بھا في بیان الدخل الموّحد بنفس طریقة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة:

-  إیراد الفائدة باستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي
-  الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة واالستردادات

-  أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
عند إلغاء االعتراف بورقة دین مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یعاد تصنیف الربح أو الخسارة التراكمیة المعترف بھا سابقا في الدخل

الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموّحد. 

تختار المجموعة أن تعرض ضمن  الدخل الشامل اآلخر التغیرات في القیمة العادلة لبعض االستثمارات في حقوق الملكیة. یتم إجراء ھذا االختیار على أساس
كل استثمار على حدة عند االعتراف المبدئي وھو اختیار غیر قابل لإللغاء. ال یتم على اإلطالق إعادة تصنیف األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكیة ھذه
إلى بیان الدخل الموّحد كما ال یتم االعتراف بالخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة ضمن بیان الدخل الموّحد. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح في 

بیان الدخل الموّحد ما لم تكن تمثل وبوضوح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. في ھذه الحالة، یتم االعتراف بھذه التوزیعات في الدخل الشامل اآلخر. یتم 
تحویل األرباح والخسائر التراكمیة المعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المدورة عند استبعاد االستثمار. 

ح) المشتقات
١- المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحّوط

تتضمن المشتقات التي یتم اإلحتفاظ بھا ألغراض إدارة المخاطر جمیع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم یتم تصنیفھا كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة.        
تقاس المشتقات التي یحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي. تقوم المجموعة بتخصیص بعض المشتقات المحتفظ بھا

ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى بعض األدوات المالیة غیر المشتقة كأدوات تحّوط في العالقات المؤھلة للتحّوط. 

عند التخصیص المبدئي للتحّوط، تقوم المجموعة رسمیاً بتوثیق العالقة بین األداة أو األدوات المشتقة للتحّوط والبنود المتحّوط لھا، متضمناً ھدف وإستراتیجیة إدارة
المخاطر عند القیام بالتحّوط بجانب الطریقة التي سیتم إستخدامھا لتقییم فعالیة عالقة التحّوط. تقوم المجموعة بإجراء تقییم عند البدء في عالقة التحّوط وعلى نحو
مستمر أیضا للتعرف على ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة (أدوات) التحّوط ذات فعالیة عالیة في التحّوط للتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند
(البنود) المتحّوط لھا خالل الفترة وعلى نحو مستمر. تقوم المجموعة بإجراء تقییم لتحّوط التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة متوقعة إذا كان إحتمال حدوث المعاملة

المتوقعة عالیاً ویشكل تعرضاً إلختالفات في التدفقات النقدیة من الممكن أن تؤثر في النھایة على بیان الدخل الموّحد.

لغرض تقییم فعالیة التحوط، قامت المجموعة بتطبیق تعدیالت المرحلة الثانیة من إصالحات "آیبور" المطلوبة .

تحّوطات القیمة العادلة 
عندما یتم تخصیص مشتقة كأداة تحّوط في تحّوط للتغیر في القیمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو ارتباط مؤكد قد یؤثر على بیان الدخل، یتم

اإلعتراف بالتغیر في القیمة العادلة للمشتقة مباشرة في بیان الدخل بجانب التغیرات في القیمة العادلة للبند المتحّوط لھ التي تعود إلى الخطر المتحّوط لھ. 
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
ح) المشتقات (تتمة)

١- المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحّوط (تتمة)
تحّوطات القیمة العادلة (تتمة)

في حالة إنتھاء أو بیع أو إنھاء مشتقة التحّوط أو عندما ینتفي وفاء التحّوط بمعاییر محاسبة التحّوط بالقیمة العادلة أو إلغاء تخصیص التحّوط، یتم إیقاف
محاسبة التحّوط بأثر مستقبلي. یتم إطفاء أیة تسویة حتى ذلك الوقت على البند المتحّوط لھ بإستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي في بیان الدخل كجزء من معّدل

الفائدة الفعلي للبند على مدى عمره المتبقي.

تحّوطات التدفق النقدي
عند تخصیص مشتقة كأداة تحّوط في تحّوط التغیر في التدفقات النقدیة العائد إلى خطر محدد مصاحب للموجودات أو المطلوبات المعترف بھا أو معاملة متوقعة على

نحو كبیر یمكن أن تؤثر على بیان الدخل فإن الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقة یتم اإلعتراف بھ في الدخل الشامل اآلخر في إحتیاطي التحّوط.

یعاد تصنیف المبلغ المعترف بھ في نفس الفترة كتحّوط للتدفقات النقدیة إلى بیان الدخل كتسویة إلعادة التصنیف في نفس الفترة التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة
المتحّوط لھا على بیان الدخل وبنفس البند في بیان الدخل الشامل. أي جزء غیر فعال في التغیرات في القیمة العادلة للمشتقة یتم اإلعتراف بھ مباشرة في بیان الدخل.

في حالة إنتھاء أو بیع أو إنھاء مشتقة التحّوط أو عندما ینتفي وفاء التحّوط بمعاییر محاسبة التحّوط بالقیمة العادلة أو إلغاء تخصیص التحّوط، یتم إیقاف محاسبة
التحّوط بأثر مستقبلي. في التحّوط المتوقف لمعاملة متوقعة فإن المبلغ التراكمي المعترف بھ في الدخل الشامل اآلخر من الفترة التي یصبح فیھا التحّوط فعاالً 

یعاد تصنیفھ من حقوق الملكیة إلى بیان الدخل كتسویة إعادة تصنیف عندما تحدث المعاملة المتوقعة وتؤثرعلى بیان الدخل. في حالة عدم توقع حدوث المعاملة
المتوقعة یعاد تصنیف الرصید المتبقي في الدخل الشامل اآلخر مباشرة إلى بیان الدخل الموّحد كتسویة إعادة تصنیف.

تحّوطات صافي االستثمار في عملیات التشغیل الخارجیة
یتم تسجیل تحّوطات صافي االستثمار في عملیات التشغیل الخارجیة، بما في ذلك التحّوط لبند نقدي محتسب كجزء من صافي االستثمار، بطریقة التحّوط

للتدفقات النقدیة. تدرج األرباح أو الخسائر من أداة التحّوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحّوط كإیرادات شاملة أخرى، وتدرج أي أرباح أوخسائر مرتبطة بالجزء
غیر الفعال في بیان الدخل المّوحد. عند استبعاد العملیات الخارجیة، یتم تحویل القیمة التراكمیة ألیة أرباح أو خسائر تم تسجیلھا في حقوق المساھمین إلى بیان

الدخل المّوحد.

المشتقات األخرى لغیر المتاجرة
عندما ال تكون المشتقة محتفظاً بھا للمتاجرة وغیر مخصصة في عالقة مؤھلة للتحّوط، یتم اإلعتراف بجمیع التغیرات في قیمتھا العادلة مباشرة في بیان الدخل

الموّحد.

تحوطات تتأثر بشكل مباشر باالصالحات المعیاریة لسعر الفائدة
عندما یتغیر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة للبند المتحوط أو أداة التحوط كنتیجة إلصالحات "آیبور" وبالتالي لم یعد ھناك عدم یقین ناشئ عن التدفقات 

النقدیة للبند المتحوط أو أداة التحوط، تقوم المجموعة بتعدیل وثائق التحوط لتعكس التغییرات التي تتطلبھا إصالحات "آیبور". ومن ثم یتم تعدیل وصف التحوط 
إلجراء واحد أو أكثر من التغییرات التالیة:

- تحدید سعر مرجعي بدیل على أنھ مخاطر التحوط. 
- تحدیث وصف البند المتحوط ، بما في ذلك وصف الجزء المخصص من التدفقات النقدیة أو القیمة العادلة التي یتم التحوط لھا.

- تحدیث وصف أداة التحوط.

تقوم المجموعة بتعدیل وصف أداة التحوط فقط في حالة استیفاء الشروط التالیة:
- بإجراء تغییر مطلوب من خالل إصالحات "آیبور" عن طریق تغییر األساس لتحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة ألداة التحوط أو استخدام نھج آخر مكافئ

اقتصادیاً لتغییر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة ألداة التحوط األصلیة 
- لم یتم استبعاد أداة التحوط األصلیة.

تقوم المجموعة بتعدیل وثائق التحوط الرسمیة في نھایة فترة التقریر التي یتم خاللھا إجراء التغییر المطلوب بموجب إصالحات "آیبور" على المخاطر المحوطة
أو بند التحوط أو أداة التحوط. ال تشكل ھذه التعدیالت في وثائق التحوط الرسمیة توقفاً لعالقة التحوط أو تحدید عالقة تحوط جدیدة.

إذا تم إجراء تغییرات باإلضافة إلى تلك المطلوبة بموجب إصالحات "آیبور" الموضحة أعاله ، فإن المجموعة تنظر أوالً فیما إذا كانت ھذه التغییرات اإلضافیة
تؤدي إلى وقف عالقة محاسبة التحوط. إذا لم تؤد التغییرات اإلضافیة إلى وقف عالقة محاسبة التحوط، تقوم المجموعة بتعدیل وثائق التحوط الرسمیة

للتغییرات التي تتطلبھا إصالحات "آیبور" كما ھو مذكور أعاله.

عندما یتم تغییر معیار سعر الفائدة الذي استندت علیھ التدفقات النقدیة المستقبلیة المحوطة إلى ما ھو مطلوب بموجب إصالحات "آیبور"، لغرض تحدید ما إذا
كان من المتوقع حدوث تدفقات نقدیة مستقبلیة محوطة، تعتبر المجموعة أن احتیاطي التحوط المعترف بھ ضمن الدخل الشامل اآلخر لعالقة التحوط مبني على

السعر المعیاري البدیل الذي ستبنى علیھ التدفقات النقدیة المستقبلیة المحوطة.

٢- المشتقات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة
تتضمن األدوات المشتقة بغرض المتاجرة عقود صرف أجنبي آجلة وتبادالت معّدالت فائدة. تقوم المجموعة ببیع ھذه المشتقات لعمالء بغرض تمكینھم من

تحویل أو تعدیل أو تخفیف المخاطر الحالیة والمستقبلیة. یتم تقییم ھذه األدوات المشتقة بالقیمة العادلة كما في نھایة الفترة المالیة ویتم أخذ التغیرات ذات الصلة
بھا في القیمة العادلة إلى بیان الدخل الموّحد. 
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
ط) الممتلكات والمعدات
١- اإلعتراف والقیاس

تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحاً منھا اإلھالك المتراكم والخسائر المتراكمة لتدني القیمة.  
البرامج المشتراه التي تشكل جزءاً مكمالً لوظیفة المعدات الخاصة بھا یتم رسملتھا كجزء من ھذه المعدات.

عندما یكون للممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبنود مستقلة (مكونات رئیسیة) للممتلكات والمعدات.
الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات یتم تحدیدھا بمقارنة متحصالت البیع مع القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم اإلعتراف

بھا بالصافي ضمن اإلیرادات اآلخرى أو المصروفات اآلخرى في بیان الدخل الموّحد.

٢- التكالیف الالحقة
یتم اإلعتراف بتكلفة إستبدال أحد مكونات العقارات أو المعدات في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة الضمنیة من ذلك

البند الى المجموعة مع إمكانیة قیاس تكلفتھا بصورة موثوق بھا. یتم إلغاء اإلعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یتم اإلعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة
للممتلكات والمعدات في بیان الدخل الموّحد عند تكبدھا.

٣- اإلھالك
المبلغ القابل لإلھالك ھو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ بدیل عن التكلفة ناقصاً قیمتھا المتبقیة. یتم اإلعتراف باإلھالك في بیان الدخل الموّحد بطریقة

القسط  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بند الممتلكات والمعدات نظراً ألنھا أفضل مقارب یعكس النمط المتوقع الستھالك المنافع
االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات كما أنھا تستند إلى تكلفة الموجودات ناقصاً قیمتھ المتبقیة المقدرة. 

ال یتم إھالك األراضي. 

األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة والسنوات السابقة على النحو التالي:
    عدد السنوات

١٠ إلى ٥٠مباني
٣ إلى ١٢أثاث وتجھیزات ومعدات

٤ إلى ٧سیارات
٤ إلى ١٠التحسینات والتجدیدات

یتم إدراج األرض حرة التملك بالتكلفة.

 . ً تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعماراإلنتاجیة والقیم المتبقیة للموجودات بتاریخ كل بیانات مالیة وتسویتھا إن كان ذلك مالئما

ي) الموجودات غیر الملموسة
 ً یتم إدراج الشھرة التي تنشأ عند اإلستحواذ على شركات تابعة ضمن الموجودات غیر الملموسة. الحقاً لإلعتراف المبدئي، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصا

خسائراالنخفاض في القیمة المتراكمة. تتضمن الموجودات غیر الملموسة ایضاً موجودات غیر ملموسة مرتبطة بالودائع المستحوذ علیھا من خالل عملیة
استحواذ ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة بتاریخ اإلستحواذ. ھذه الودائع غیر الملموسة لھا عمر محدد ویتم إدراجھا بالتكلفة مطروحاً منھا اإلطفاء المتراكم. یتم

احتساب اإلطفاء بإستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفتھا على مدى سنوات عمرھا اإلنتاجي الذي یتراوح ما بین ٦ - ١٢ سنة. الموجودات غیر الملموسة
التي لھا عمر غیر محدد ال یتم إطفاؤھا، ولكن یتم إختبار أي تدني في قیمتھا بشكل سنوي إما بشكل منفرد أو على مستوى وحدات تولید النقدیة.

ك) تدني قیمة الموجودات غیر المالیة
تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف موجودات الضریبة المؤجلة، بتاریخ كل بیانات مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشرعلى
تدني قیمتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لتلك الموجودات. بالنسبة للشھرة والموجودات غیر الملموسة التي لھا أعمار
إنتاجیة یمكن تحدیدھا أو تلك التي لم تصبح متاحة لإلستخدام بعد، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد في كل سنة في نفس الوقت. یتم اإلعتراف بخسارة تدني

القیمة في حالة زیادة القیمة الدفتریة للموجودات أو لوحداتھا المنتجة للنقد عن المبلغ المقدر القابل لإلسترداد.

المبلغ القابل لالسترداد ألحد بنود الموجودات المالیة أو لوحداتھ المنتجة للنقد ھي قیمتھ قید اإلستخدام وقیمتھ العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أكثر. عند تقدیر
القیمة قید اإلستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة بإستخدام معّدل خصم قبل الضریبة الذي یعكس التقدیرات السوقیة الحالیة

للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة للموجودات أو للوحدات المنتجة للنقد.

ألغراض إختبار تدني القیمة، یتم تجمیع الموجودات التي ال یمكن إختبارھا بصورة فردیة معاً في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدیة من
اإلستخدام المستمر وتكون مستقلة عن التدفقات النقدیة من الموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى. ألغراض إختبار تدني قیمة الشھرة، یتم تجمیع الوحدات

المنتجة للنقد التي تم تخصیص الشھرة لھا بحیث یعكس المستوى الذي یتم إجراء إختبار تدني القیمة فیھ المستوى األدنى الذي یتم فیھ رصد الشھرة ألغراض
التقاریر الداخلیة. یتم توزیع الشھرة المستحوذ علیھا على مجموعات من الوحدات المنتجة للنقد. 

ال تّولد موجودات المجموعة تدفقات نقدیة منفصلة ویتم إستخدامھا من قبل أكثر من وحدة واحدة منتجة للنقد. یتم توزیع موجودات الشركة على الوحدات المنتجة
للنقد بإستخدام أساس معقول ومنسجم ویتم إختبار تدني قیمتھا كجزء من إختبار الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصیص الموجودات لھا. 

یتم اإلعتراف بخسائر تدني القیمة في بیان الدخل الموّحد. یتم تخصیص خسائر تدني القیمة المعترف بھا فیما یتعلق بالوحدات المنتجة للنقد أوالً لتخفیض القیمة
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
ك) تدني قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة) 

الدفتریة للشھرة المخصصة للوحدة المنتجة للنقد (مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) ومن ثم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد
(مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) بالتناسب.

ال یتم رد خسارة تدني القیمة المتعلقة بالشھرة. فیما یتعلق بالموجودات األخرى، یتم تقییم خسائر تدني القیمة المعترف بھا في الفترات السابقة في كل تاریخ
للبیانات المالیة لتحدید ما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات تدل على نقص أو انتفاء خسارة تدني القیمة. یتم رد خسارة تدني القیمة إذا كان ھناك تغییر في التقدیرات
المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لإلسترداد. یتم رد خسارة تدني القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة للموجودات القیمة الدفتریة التي كان من

الممكن تحدیدھا، بالصافي بعد أي إھالك أو إطفاء، في حالة عدم اإلعتراف بخسارة تدني القیمة.

ل) المخصصات
یتم اإلعتراف بمخصص عندما یكون لدى المجموعة إلتزام قانوني أو إستداللي حالي نتیجة لحدث سابق یمكن قیاسھ بصورة موثوق بھا ومن المحتمل أن یتطلب

تدفق خارج للمنافع اإلقتصادیة لسداد ذلك اإللتزام. یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعّدالت ما قبل الضریبة التي
. ً تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما

م) الضمانات المالیة
الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لحاملھا مقابل خسارة یتكبدھا بسبب عجز مدین محدد عن الدفع عند حلول
موعد استحقاقھ وفقاً لبنود أداة الدین. یتم اإلعتراف بمطلوبات الضمانة المالیة مبدئیاً بقیمتھا العادلة ویتم إطفاء القیمة العادلة المبدئیة على مدى عمر الضمان
المالي. في أعقاب ذلك، یتم تسجیل مطلوب الضمان المالي بمبلغھ المطفأ أوالقیمة الحالیة ألیة دفعة متوقعة عندما یصبح الدفع بموجب الضمان محتمالً، أیھما

أكثر. تصنف الضمانات المالیة تحت بند مطلوبات أخرى.

ن) منافع الموظفین
مكافأة نھایة خدمة الموظفین غیر القطریین

تحتسب المجموعة مخصص نھایة الخدمة للموظفین وفق أنظمتھا الداخلیة ویستند اإلحتساب إلى راتب وفترة خدمة كل موظف كما في نھایة الفترة المالیة.
یظھر ھذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى تحت بند مطلوبات أخرى.  

المساھمة في صندوق التقاعد للموظفین القطریین
فیما یتعلق بالموظفین القطریین، تسدد المجموعة قیمة مساھمتھا في صندوق التقاعد القطري إستناداً إلى نسبة من رواتب الموظفین ویمثل ذلك إجمالي إلتزامات 

المجموعة تجاه الصندوق. تظھر مساھمة المجموعة ضمن تكالیف الموظفین كما ھو موضح في اإلیضاح رقم ٣٠.

س) رأس المال واإلحتیاطیات
١- تكالیف رأس المال

یتم خصم تكالیف الزیادة التي تعود بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكیة من القیاس المبدئي ألدوات حقوق الملكیة.

٢- توزیعات األرباح لألسھم العادیة
یتم اإلعتراف بتوزیعات األرباح لألسھم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادھا من جانب مساھمي البنك. یتم التعامل مع توزیعات األرباح للسنة

التي یعلن عنھا بعد تاریخ بیان المركز المالي الموّحد في إیضاح مستقل.

ع) ایرادات ومصاریف الفائدة
یتم اإلعتراف بإیراد ومصروف الفائدة في بیان الدخل الموّحد بإستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي. معّدل الفائدة الفعلي ھو المعّدل الذي یخصم المدفوعات

والمقبوضات النقدیة المستقبلیة طوال فترة العمر المقدر للموجودات أو المطلوبات المالیة إلى القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. عند إحتساب معّدل
الفائدة الفعلي تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة مع األخذ بعین االعتبار جمیع البنود التعاقدیة لألداة المالیة بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلیة. 

بالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت متدنیة القیمة إئتمانیاً مقارنة مع قیمة االعتراف المبدئي، یحتسب إیراد الفائدة بتطبیق معّدل الفائدة الفعلي على صافي
القیمة الدفتریة للموجودات المالیة. في الحالة التي ال تعتبر القیمة اإلئتمانیة الحد الموجودات قد انخفضت، یرجع احتساب إیراد الفائدة إلى أساس اإلجمالي. 

یتضمن إحتساب معّدل الفائدة الفعلي جمیع تكالیف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزء مكمال لمعّدل الفائدة الفعلي. تتضمن تكالیف
المعاملة التكالیف اإلضافیة التي تعود بصفة مباشرة إلى اإلستحواذ على أو إنشاء الموجودات أو المطلوبات المالیة. 

یتضمن إیراد ومصروف الفائدة ما یلي:
- الفائدة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة محسوبة على أساس معّدل فائدة فعلي.

- الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة في مشتقات مؤھلة للتحّوط مخصصة لتحّوطات التدفقات النقدیة في نفس الفترة التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة
المتحّوط لھا على إیراد/ مصروف الفائدة.

- الجزء غیر الفعال من التغیرات في القیمة العادلة في مشتقات مؤھلة للتحّوط مخصصة لتحّوطات التدفق النقدي لمخاطر معّدل الفائدة.
- التغیر في القیمة العادلة للمشتقات المؤھلة، شاملة الجزء غیر الفعال، الخاص بالمشتقات المالیة لتحّوطات القیمة العادلة لمخاطر معّدل الفائدة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
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 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

ف) ایرادات ومصاریف الرسوم والعموالت
یتم إدراج إیرادات ومصروفات الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمم لمعّدل الفائدة الفعلي على الموجودات أو المطلوبات المالیة عند قیاس طریقة معّدل
الفائدة الفعلي. یتم اإلعتراف بإیرادات ومصروفات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة اإلستثمار وعموالت المبیعات

ورسوم اإلیداع ورسوم المشاركة في التمویل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا. عندما یكون من غیر المتوقع أن یتم سحب القرض المتفق علیھ، یتم اإلعتراف
بالرسوم ذات الصلة بالقرض على أساس القسط الثابت على مدى فترة القرض. تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت األخرى بصفة أساسیة بالمعاملة ورسوم

الخدمة ویتم سدادھا عند تلقي الخدمة.

ص) ایراد اإلستثمارات المالیة
یتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر بیع اإلستثمارات المالیة في بیان الدخل الموّحد وذلك بالفرق بین القیمة العادلة للمقابل المستلم والقیمة الدفتریة لإلستثمار فیما

عدا في حالة االستثمارات في أوراق حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حیث ال یُعترف بأي ربح أو خسارة تراكمیة معترف
بھا في الدخل الشامل اآلخر في بیان الدخل الموّحد عند إلغاء االعتراف. 

ق) ایراد توزیعات األرباح
یتم اإلعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في إستالم اإلیراد.

ر) الضرائب
تحسب الضرائب المستحقة على المجموعة طبقاً للقوانین واللوائح الساریة في الدول التي تعمل بھا المجموعة. یمثل مبلغ الضریبة الدائنة أو المدینة أفضل تقدیر 

للضریبة الذي سیتم دفعھا أو استالمھا والذي یعكس الشكوك المتعلقة بضریبة الدخل. ال تخضع عملیات المجموعة داخل دولة قطر لضریبة الدخل بإستثناء
QNB كابیتال ذ.م.م. التى تخضع للضریبة بموجب لوائح ھیئة مركز قطر للمال وعملیات QNB للخدمات المالیة ذ.م.م. الخاضعة لضریبة الدخل على أساس 

حصة غیر المقیمین من المالكین في الشركة األم. تسجل الموجودات الضریبیة المؤجلة بالنسبة للفروقات الزمنیة المؤقتة القابلة للخصم واألرصدة الضریبیة 
الدائنة غیر المستغلة والخسائر الضریبة غیر المستغلة الى المدى الذي یتوقع معھ وجود أرباح ضریبیة مستقبلیة مقابلھا. تسجل اإللتزامات الضریبیة المؤجلة 

كنتیجة للفروقات الزمنیة المؤقتة. یتم قیاس الموجودات واإللتزامات الضریبیة المؤجلة بإستخدام المعّدالت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا على الفروقات المؤقتة 
عند انعكاسھا باستخدام المعّدالت الضریبیة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاریخ التقریر وھي تعكس الشكوك المتعلقة بضرائب الدخل، إن وجدت. 

ش) العائد على السھم
یظھر البنك عائد السھم من األرباح األساسي والمعّدل. یحتسب البنك العائد األساسي للسھم بقسمة الربح أو الخسارة العائد إلى حاملي حقوق الملكیة، معّدل

بالتوزیعات على األدوات المالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي، إن وجدت، على المتوسط المرجح لألسھم القائمة خالل الفترة. یتم تحدید العائد
المعّدل للسھم بقسمة الربح أو الخسارة العائد إلى حاملي حقوق الملكیة على المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة بعد تأثیر جمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة.

ت) تقاریر القطاعات
قطاع التشغیل ھو أحد مكونات المجموعة المتصل بمزاولة أنشطة األعمال التي تمكن المجموعة من جني إیرادات وتكبد مصروفات ویتضمن ذلك اإلیرادات

والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى داخل المجموعة والتي تتم مراجعة نتائجھا التشغیلیة بصورة منتظمة من قبل اللجان المتخصصة
بھدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھ والذي تتوفر لھ معلومات مالیة كافیة.

ث) أنشطة اإلئتمان
تعمل المجموعة كمدیر لألموال مما یؤدي الى اإلحتفاظ بموجودات أو إیداعھا بالنیابة عن األفراد والشركات والمؤسسات األخرى. یتم إستبعاد ھذه الموجودات

واإلیرادات األخرى الناتجة من تلك األنشطة من ھذه البیانات المالیة الموّحدة كونھا لیست من ضمن موجودات المجموعة.

خ) الضمان المعاد حیازتھ
یتم تسجیل الضمانات المعاد حیازتھا مقابل سداد دیون العمالء ضمن بیان المركز المالي الموّحد تحت بند موجودات أخرى بقیمة إستحواذھا بالصافي بعد طرح

مخصص خسارة التدني في القیمة. 

وفقاً لتعلیمات مصرف قطر المركزي، یجب على المجموعة أن تبیع أي أراضي أو عقارات مستحوذ علیھا مقابل سداد الدیون خالل فترة ال تتجاوز ثالث
سنوات من تاریخ اإلستحواذ مع امكانیة تمدید ھذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

ذ) أرقام المقارنة
یتم إدراج كافة المبالغ مع أرقام المقارنة فیما عدا ما تسمح بھ المعاییر أو التفسیرات المحاسبیة.

ظ) التوزیعات على األدوات المالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي
تم معاملة التوزیعات على األدوات المالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي كتوزیعات أرباح.
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أأ) اإلیجارات

عند إبرام عقد إیجار، تقیم المجموعة ما إذا كان العقد بمثابة عقد إیجار أو یحتوي على إیجار وذلك استناداً الى ما إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة على
استخدام موجودات محددة لفترة زمنیة نظیر مقابل. قررت المجموعة فصل مكونات اإلیجار وغیر اإلیجار في العقود المعنیة استناداً إلى اسعارھا الفردیة النسبیة.

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار في تاریخ بدء التزام االیجار. موجودات حق االستخدام تقاس مبدئیاً بالتكلفة والتي تشمل
المبلغ المبدئي اللتزام اإلیجار معّدالً بأي مصروفات إیجار مدفوعة مقدماً ومستحقة. یتم احتساب اھالك موجودات حق االستخدام الحقاً باستخدام

طریقة القسط الثابت على فترة اإلیجار وأعمارھا االقتصادیة أیھما أقصر، ما لم یكن من المؤكد على نحو معقول بأن المجموعة ستحصل على الملكیة في نھایة
فترة اإلیجار. إضافة إلى ذلك، فإن موجودات حق االستخدام تنخفض دوریاً بخسائر تدني القیمة، إن وجدت، وتُعدل لفترات تمدید اإلیجار أو إلغاء اإلیجارات.

یتم یقاس التزام اإلیجار مبدئیاً بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار والتي تخصم باستخدام معّدل الفائدة المضمن في عقد اإلیجار، أو في حالة عدم القدرة على
تحدید المعّدل،  یتم استخدام معّدل اإلقراض التدریجي لدى المجموعة، والذي یستند إلى متوسط المعّدل المرجح المطبق في األسواق الرئیسیة للمجموعة معّدالً 
وفقاً لطبیعة الموجودات ومدة اإلیجار والضمان وأي افتراضات أخرى ذات صلة. یتم قیاس التزام اإلیجار الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معّدل الفائدة

الفعلي. تُدرج تكلفة التمویل المتكبدة فیما یتعلق بالتزامات اإلیجار ضمن "مصروفات الفوائد" في بیان الدخل الموّحد.  

اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار بالنسبة إلیجارات الموجودات ذات القیمة المنخفضة (عندما تقل قیمة الموجود
المستأجر عن ١٠٬٠٠٠ دوالر أمریكي) واإلیجارات قصیرة األجل (التي تقل فیھا مدة اإلیجار عن ١٢ شھراً ). تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المصاحبة

لھذه اإلیجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.   

تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام ضمن "عقارات ومعدات" والتزامات اإلیجار ضمن "مطلوبات أخرى" في بیان المركز المالي الموّحد. یُعترف بأثر
الضریبة المؤجلة، إن وجد، وفقاً للوائح الضریبیة ذات الصلة وتتم المحاسبة عنھا بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ١٢.

أب) التعدیالت الجدیدة على المعاییر
تم تطبیق التعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من قبل المجموعة خالل اعداد ھذه البیانات المالیة الموّحدة والتي بدأ سریانھا إعتباراً من ١ ینایر

:٢٠٢٢
تاریخ التطبیقالمعیار

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

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

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

 . ً لم ینتج عن تطبیق المعاییر أعاله تغییرات في صافي أرباح أو حقوق ملكیة المجموعة المفصح عنھا سابقا

أج) تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٩، "التقریر المالي لألقتصادات ذات التضخم 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 لألقتصادات 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.

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:

المؤشرالتاریخ
١٬١٢٨٫٤٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢
٦٨٦٫٩٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

تم تلخیص المبادئ األساسیة المتعلقة بالمعلومات المالیة الخاصة بـ QNB - فاینانس بنك والتي تم تطبیقھا في البیانات المالیة  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. بما أن مبالغ
المقارنة لمجموعة QNB معروضة بعملة مستقرة، فإنھ لم یتم إعادة عرضھا. یشمل بیان الدخل الشامل مبلغ ٣٬٩ ملیار لایر قطري نتیجة تأثیر التضخم

عالي الشدة و الذى یشمل مبلغ ١٬٩ ملیار لایر قطري متعلق باألثر التراكمي للسنوات السابقة. 
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

أج) تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٩، "التقریر المالي لألقتصادات ذات التضخم عالي الشدة" (تتمة) 
تعدیل الفترة الحالیة

لم یتم إعادة عرض الموجودات والمطلوبات النقدیة، والتي تم تسجیلھا بمبالغ جاریة في تاریخ بیان المركز المالي ألنھ تم التعبیرعنھا 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.

أد) المعاییرالمصدرة ولم تصبح ساریة المفعول

فیما یلي معاییر جدیدة وتعدیالت على معاییر قابلة للتطبیق في فترات الحقة. ستطبق المجموعة ھذه المعاییر في تواریخ سریان مفعولھا في السنوات المالیة الالحقھ.
تاریخ التطبیقالمعیار

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

ینایر ٢٠٢٣- تعریف التقدیرات المحاسبیة – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٨)
ینایر ٢٠٢٣

ینایر ٢٠٢٣

غیر محدد

٤- إدارة المخاطر المالیة
١- األدوات المالیة 
 التعریف والتصنیف

تتمثل األدوات المالیة للمجموعة في الموجودات والمطلوبات المالیة، وتتضمن الموجودات المالیة أرصدة النقد والحسابات الجاریة والودائع لدى البنوك
واإلستثمارات المالیة والقروض للعمالء والبنوك وموجودات مالیة أخرى. تتضمن المطلوبات المالیة ودائع العمالء والمستحق للبنوك ومطلوبات مالیة أخرى.

كما تتضمن األدوات المالیة الحقوق والتعھدات المدرجة ضمن البنود خارج المیزانیة وأدوات المشتقات المالیة.

یتضمن اإلیضاح رقم ٣ من اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة المعاییر المحاسبیة المتبعة بشأن أسس اإلعتراف والقیاس ألھم األدوات المالیة وما یرتبط بھا من
إیرادات ومصروفات.

٢- إدارة المخاطر 
أ) إطار إدارة المخاطر 

تتم إدارة المخاطر الضمنیة المتعلقة بأنشطة المجموعة وقیاسھا ومراقبتھا بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بھا. ونظراً ألھمیة عملیة إدارة
المخاطر على أرباح المجموعة، یتم توزیع المھام والمسؤولیات الرقابیة المرتبطة بھذه المخاطر على الموظفین. تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان ومخاطر

السیولة ومخاطر التشغیل ومخاطر السوق التي تشمل مخاطر عملیات المتاجرة والتحّوط.

عملیة إدارة المخاطر
یعتبر مجلس إدارة المجموعة ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر، وباإلضافة إلى ذلك یوجد عدة جھات أخرى مسؤولة عن عملیة إدارة مخاطر المجموعة.

لجنة المخاطر
تقع مسؤولیة تطویر إستراتیجیة المخاطر وتطبیق المبادىء واألطر العامة والحدود المسموح بھا على لجنة المخاطر.

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر
تتم مراقبة المخاطر والسیطرة علیھا من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر. تعكس ھذه الحدود إستراتیجیة عمل المجموعة

وعوامل السوق المختلفة المحیطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركیز على قطاعات مالیة معینة. یتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة
للمجموعة وتحلیلھا للتعرف المبكرعلى المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنھا. تعرض ھذه المعلومات على مجلس إدارة المجموعة ولجنة المخاطر والرئیس

المباشر لكل إدارة من إدارات العمل ذات العالقة.

- اإلفصاح عن سیاسات محاسبیة – (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١ وبیان الممارسات رقم ٢ المتعلق 
بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة)

- الضرائب 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 للتقاریر 
المالیة رقم ١٠ ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٢٨)
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 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة
٢- إدارة المخاطر (تتمة)

أ) إطار إدارة المخاطر  (تتمة)

التدقیق الداخلي 
یتم تدقیق العملیات المتعلقة بإدارة المخاطر من قبل دائرة التدقیق الداخلي من خالل فحص كفایة اإلجراءات المتخذة ومدى اإللتزام باإلجراءات المطلوبة باإلضافة الى تدقیق

عملیات مجموعة المخاطر نفسھا كجزء من خطة التدقیق المعتمدة. تقوم دائرة التدقیق الداخلي بمناقشة نتائج التدقیق مع إدارات المجموعة ویتم عرض نتائج عملھا على مجلس
اإلدارة - لجنة التدقیق واإلمتثال للمجموعة. 

تخفیض المخاطر 
كجزء من عملیة إدارة المخاطر، تقوم المجموعة بإستخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى إلدارة المراكز الناتجة عن التغیر في أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة ومخاطر رأس
المال واإلئتمان. تقیم المخاطر قبل الدخول في عملیات تحّوط. تقوم دائرة المخاطر بمراقبة فعالیة عملیات التحّوط بشكل شھري، وفي حالة وجود عملیات تحّوط غیر فعالة،

تقوم المجموعة بتنفیذ عملیات تحّوط مناسبة لتخفیف أثر ھذه العملیات. 

ب) مخاطر اإلئتمان 
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان عن طریق تنویع إستثماراتھا في األسھم والسندات وفي أسواق رأس المال ونشاطاتھا اإلئتمانیة والتمویلیة لتفادي تركز المخاطر مع أحد
ً . تشتمل الضمانات على النقدیة، أو مجموعة من العمالء ضمن منطقة عمل محددة أو نشاط إقتصادي معین. وتقوم المجموعة بالحصول على ضمانات كلما كان ذلك ضروریا

السندات، رھن العقارات واألسھم. 

وتتبع المجموعة اإلجراءات نفسھا عند دخولھا في عملیات المشتقات المالیة وعملیات الصرف األجنبي كما في حالة منح التسھیالت اإلئتمانیة التقلیدیة.  

یتضمن اإلیضاح رقم ١٠ توزیع محفظة القروض والسلف واألنشطة التمویلیة على القطاعات المختلفة. كما یتضمن اإلیضاح رقم ٣٥ التوزیع الجغرافي لموجودات ومطلوبات
المجموعة.

الجدول التالي یبین الحد األقصى للمخاطراإلئتمانیة لبنود قائمة المركز المالي الموّحدة ولبعض البنود خارج ھذه القائمة. یظھر الحد األقصى للمخاطر بإجمالي األرصدة قبل
طرح أیة ضمانات أوعملیات التقاص: 

٢٠٢٢٢٠٢١
        ٧٤٬٠٢٨٬٧٥٦        ٧٤٬٠٥٢٬٢١٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (باستثناء النقد في الصندوق)

        ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤        ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧أرصدة لدى بنوك 
      ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١      ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦قروض وسلف للعمالء

      ١٤١٬١٠٧٬٥١١      ١٥٨٬٢٢٣٬٧٥٨إستثمارات مالیة (أوراق دین)
        ١٠٬٢٠٥٬٦٨٠        ١٢٬٧٠٦٬٢٧٧موجودات أخرى

١٬٠٥٨٬٠٤٩٬١٣٢   ١٬١٤٨٬٨٤٣٬٢٧٣  
        ٥٩٬٣١٧٬٦٩٢        ٦٠٬٩٤٣٬٠٥٧خطابات ضمان

        ٤٧٬٤٣١٬٣٤٤        ٤١٬١٣٦٬٩٢٩إعتمادات مستندیة 
        ٩٥٬٢٠٤٬٢٩١        ٩٦٬٧٦٤٬٦٥٥إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

  ١٬٢٦٠٬٠٠٢٬٤٥٩   ١٬٣٤٧٬٦٨٧٬٩١٤االجمالي

تركز الحد األقصى لمخاطر اإلقراض حسب القطاع 
فیما یلي تحلیل للموجودات المالیة واإللتزامات الطارئة حسب القطاع  قبل وبعد طرح أیة ضمانات:

صافي الحد األقصىإجمالي الحد األقصىصافي الحد األقصىإجمالي الحد األقصى
للمخاطرللمخاطرللمخاطرللمخاطر
٢٠٢٢٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

                     -      ١٨٦٬٦٢١٬٧١١                -   ٢٠٩٬٠٦٤٬٩٥٠الحكومة
١٣٧٬٦٠٨٬٧٤٣   ٢٠٦٬٦١٥٬٧٥١مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة  ١٠٨٬٣٩٠٬٤٢٧      ١٩٦٬٤٥٧٬٢١٠      

        ٤٣٬٩٨٤٬٩١٧        ٤٧٬٩٥٢٬٥٢٠   ٤٠٬٠٨٦٬٢٧٤     ٤٦٬١٩٣٬٠٤٩الصناعة
      ١٠٥٬٧٣١٬٨٥٥      ١١٧٬٢٠٨٬٤٤١   ٨٧٬١٦٥٬٦٢٣   ١٢٧٬٢٩٨٬٧٥٧التجارة

٣٥٣٬٤٤٧٬٩٨٦   ٣٦٥٬٢٠٢٬٣٦٣الخدمات  ٢٧٥٬٢٦٢٬٢٣٦      ٣٢٧٬٣١٥٬٥٨٣      
          ٩٬٥٤٣٬٤٦٩        ١٣٬٦٦٤٬٥٥٣   ١٠٬٧٢٤٬٢٦٦     ١٣٬٥١٠٬٤٨٩المقاوالت
        ٧٨٬٠٦٥٬٣٤٦      ١٠٤٬٥٢٨٬٤٤١   ٤٧٬٠٣٩٬٤٧٠   ١٠٨٬٨١٢٬٧٤٠اإلسكان 

        ٣٧٬٤٣٧٬٢١٢        ٦٢٬٤٤٢٬٣٣٨   ٥٠٬٨٢٦٬٠١٤     ٧٠٬٩٠٨٬٦٦٨اإلستھالكي
          ١٬٥٦٥٬٥٥١          ١٬٨٥٨٬٣٣٥        ٩٨١٬٩٣٠       ١٬٢٣٦٬٥٠٦أخرى

        ٥٩٬٣١٧٬٦٩٢        ٥٩٬٣١٧٬٦٩٢   ٦٠٬٩٤٣٬٠٥٧     ٦٠٬٩٤٣٬٠٥٧خطابات ضمان
        ٤٧٬٤٣١٬٣٤٤        ٤٧٬٤٣١٬٣٤٤   ٤١٬١٣٦٬٩٢٩     ٤١٬١٣٦٬٩٢٩إعتمادات مستندیة 

        ٩٥٬٢٠٤٬٢٩١        ٩٥٬٢٠٤٬٢٩١   ٩٦٬٧٦٤٬٦٥٥     ٩٦٬٧٦٤٬٦٥٥إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
١٬٣٤٧٬٦٨٧٬٩١٤٩٢٦٬٧٢٤٬٩٤٧١٬٢٦٠٬٠٠٢٬٤٥٩٨٦١٬٩٣٤٬٣٤٠اإلجمالي

اجمالي الحد األقصى للمخاطر
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٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

جودة اإلئتمان
تدار جودة اإلئتمان بالنسبة للموجودات المالیة من قبل المجموعة باستخدام تصنیفات إئتمان داخلیة وخارجیة. تتبع المجموعة آلیة داخلیة  لتضییق مخاطر المدینین وعالقاتھا
عبر محفظة اإلئتمان. تستخدم المجموعة نظام تصنیف مكون من ١٠ نقاط بمؤشرات إیجابیة وسلبیة مما یعطي إجمالي مدى من ٢٢ درجة منھا ١٩ (ذات مؤشرات إیجابیة

وسلبیة) تتعلق بالحسابات العاملة وثالثة منھا متعلقة بالحسابات غیرالعاملة. ضمن قائمة اإلئتمان المنتظم، فإن تصنیفات مخاطر المدین من ١ إلى -٤ تمثل درجة
االستثمارات عالیة الجودة بینما تصنیفات مخاطر المدین من +٥ إلى +٧ تمثل درجة االستثمار الثانویة ومن ٧ إلى -٧ تمثل القائمة تحت المراقبة. تمثل تصنیفات مخاطر

المدین من ٨ إلى ١٠ الحسابات دون المستوى والمشكوك في تحصیلھا والخسارة على التوالي. یسند إلى جمیع حاالت اإلئتمان تصنیفاً وفقاً للمعاییر الموضوعة. تسعى
المجموعة إلى التحسین المستمر لمناھج تصنیف مخاطر اإلئتمان الداخلي وسیاسات وممارسات إدارة مخاطر اإلئتمان لتعكس مخاطر اإلئتمان األساسیة الحقیقیة للمحفظة

وثقافة اإلئتمان لدى المجموعة. تتم مراجعة جمیع عالقات اإلقراض مرة واحدة في السنة على األقل ولمرات أكثر في حالة الموجودات غیر العاملة. 
یوضح الجدول التالي معلومات حول جودة الموجودات المالیة واالرتباطات والضمانات المالیة:

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة (باستبعاد النقد بالصندوق) والمستحقات من بنوك
٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١٥٠٬٠٨٢٬٥٩٥                     -                -   ١٥٠٬٠٨٢٬٥٩٥درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
        ٢٠٬٣٧٧٬٣٨٦                     -     ٢٬٨٢٨٬١٧٢     ١٧٬٥٤٩٬٢١٤درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

١٧٠٬٤٥٩٬٩٨١                     -     ٢٬٨٢٨٬١٧٢   ١٦٧٬٦٣١٬٨٠٩      
           (١٤٨٬٠٧٩)مخصص الخسارة

      ١٧٠٬٣١١٬٩٠٢القیمة الدفتریة

٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١٢٨٬٠٧٠٬٤٣٧                     -                -   ١٢٨٬٠٧٠٬٤٣٧درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
        ١٥٬١١٤٬٢٦٤                     -     ١٬٦٦٥٬٦٧٥     ١٣٬٤٤٨٬٥٨٩درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

١٤٣٬١٨٤٬٧٠١                     -     ١٬٦٦٥٬٦٧٥   ١٤١٬٥١٩٬٠٢٦      
           (١٠٠٬٨٠١)مخصص الخسارة

      ١٤٣٬٠٨٣٬٩٠٠القیمة الدفتریة

٢٠٢٢قروض وسلف العمالء

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ٦٤٠٬١٥٧٬٩٢٧                     -   ١٣٬٨٨٢٬٣٠٧   ٦٢٦٬٢٧٥٬٦٢٠درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
      ١٧٣٬٦٣٢٬٥٩١                     -   ٣٥٬٨٣٩٬٤٩١   ١٣٧٬٧٩٣٬١٠٠درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

          ٨٬٨٥١٬٩٥٦          ٨٬٨٥١٬٩٥٦                -                   -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨
          ١٬١٣٨٬٢٥٥          ١٬١٣٨٬٢٥٥                -                   -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

        ١٣٬٦٨٩٬٩٠٢        ١٣٬٦٨٩٬٩٠٢                -                   -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠
٨٣٧٬٤٧٠٬٦٣١        ٢٣٬٦٨٠٬١١٣   ٤٩٬٧٢١٬٧٩٨   ٧٦٤٬٠٦٨٬٧٢٠      

      (٢٩٬٨٦٩٬٢٩٥)مخصص الخسارة
      ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦القیمة الدفتریة

٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ٥٩٧٬٧٨٠٬٩٠٢                     -   ١٣٬٢٢٣٬٠٦٤   ٥٨٤٬٥٥٧٬٨٣٨درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
      ١٧٣٬٧٥٧٬٣٦٧                     -   ٣٨٬٦٧١٬٣٥٤   ١٣٥٬٠٨٦٬٠١٣درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

          ٤٬٣٧٣٬٩٧٦          ٤٬٣٧٣٬٩٧٦                -                   -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨
          ٢٬١٨٦٬٦٠٠          ٢٬١٨٦٬٦٠٠                -                   -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

        ١١٬٧٨٤٬٠٣٩        ١١٬٧٨٤٬٠٣٩                -                   -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠
٧٨٩٬٨٨٢٬٨٨٤        ١٨٬٣٤٤٬٦١٥   ٥١٬٨٩٤٬٤١٨   ٧١٩٬٦٤٣٬٨٥١      

      (٢٦٬٢٣٠٬٨٤٣)مخصص الخسارة
      ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١القیمة الدفتریة



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

استثمارات مالیة (أوراق دین)
٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١٠٥٬٩٣٨٬٤٥٠                     -                -   ١٠٥٬٩٣٨٬٤٥٠درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
        ٥٢٬٢٧٦٬٧١٩                     -        ٢٥٤٬٥٥٤     ٥٢٬٠٢٢٬١٦٥درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

               ٧٧٬٥٣٤               ٧٧٬٥٣٤                -                   -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨
               ١١٬١٢٥               ١١٬١٢٥                -                   -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

               ٦٠٬٧٩٨               ٦٠٬٧٩٨                -                   -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠
١٥٨٬٣٦٤٬٦٢٦             ١٤٩٬٤٥٧        ٢٥٤٬٥٥٤   ١٥٧٬٩٦٠٬٦١٥      

           (٢٩١٬٨٩٠)مخصص الخسارة
      ١٥٨٬٠٧٢٬٧٣٦القیمة الدفتریة

٢٠٢١
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

        ٨٩٬٩٠٣٬٣٧٣                     -                -     ٨٩٬٩٠٣٬٣٧٣درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
        ٥١٬٢٩٥٬٨١٠                     -        ٣٢٧٬٣٠٨     ٥٠٬٩٦٨٬٥٠٢درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

               ٧٢٬٠٦٣               ٧٢٬٠٦٣                -                   -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠
١٤١٬٢٧١٬٢٤٦               ٧٢٬٠٦٣        ٣٢٧٬٣٠٨   ١٤٠٬٨٧١٬٨٧٥      

           (٢٣٢٬٨٤٤)مخصص الخسارة
      ١٤١٬٠٣٨٬٤٠٢القیمة الدفتریة

٢٠٢٢ارتباطات قروض وضمانات مالیة
اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١١١٬٤٥٣٬٢٨٠                     -        ٦٠٧٬٣٠٠   ١١٠٬٨٤٥٬٩٨٠درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
        ٨٧٬٣٥٢٬٥٨٣                     -     ٥٬٠٤٦٬٠٢٢     ٨٢٬٣٠٦٬٥٦١درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

             ٥١١٬٥٤٩             ٥١١٬٥٤٩                -                   -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨
               ٤١٬٦٧٥               ٤١٬٦٧٥                -                   -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

             ١٦٧٬١٢٩             ١٦٧٬١٢٩                -                   -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠
١٩٩٬٥٢٦٬٢١٦             ٧٢٠٬٣٥٣     ٥٬٦٥٣٬٣٢٢   ١٩٣٬١٥٢٬٥٤١      

           (٦٨١٬٥٧٥)مخصص الخسارة
      ١٩٨٬٨٤٤٬٦٤١القیمة الدفتریة

٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١١٣٬٧٢٤٬٣٤١                     -        ٢٢٨٬١١٢   ١١٣٬٤٩٦٬٢٢٩درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤
        ٨٨٬٤٥٣٬٠٢٣                     -     ٦٬٣١١٬٣٣٧     ٨٢٬١٤١٬٦٨٦درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

               ٩٥٬٢٣٩               ٩٥٬٢٣٩                -                   -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨
               ٢٣٬١٥٠               ٢٣٬١٥٠                -                   -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

             ٢٠٠٬٦٦١             ٢٠٠٬٦٦١                -                   -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠
٢٠٢٬٤٩٦٬٤١٤             ٣١٩٬٠٥٠     ٦٬٥٣٩٬٤٤٩   ١٩٥٬٦٣٧٬٩١٥      

           (٥٤٣٬٠٨٧)مخصص الخسارة
      ٢٠١٬٩٥٣٬٣٢٧القیمة الدفتریة



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

الشطب
ً . تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالیة جزئیاً أو كلیاً إذا حددت أنھ لیس لدى یتم شطب الموجودات المالیة عندما ال یكون من المتوقع استرداد الموجود المالي جزئیاً أو كلیا

المقترض موجودات أو موارد دخل تنتج تدفقات نقدیة كافیة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. یتم ھذا التقییم على مستوى كل من الموجودات على حدة. ویتم االعتراف 
باستردادات المبالغ المشطوبة سابقاً عند استالم النقد. تخضع الموجودات المالیة التي تم شطبھا إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. كما تخضع عملیات الشطب 

إلى الموافقات التنظیمیة، إن وجدت. 

الضمانات 
تحصل المجموعة من أطراف مقابلة على ضمانات وتعزیزات أخرى مقابل اإلئتمان في إطار النشاط االعتیادي لألعمال. وعلى أساس كلي، لم یكن ھناك تدني قابل للتمییز 

في جودة الضمانات الذي تحتفظ بھا المجموعة خالل العام فیما عدا ما تم مالحظتھ في األسواق التي تعمل بھا المجموعة. كما أنھ لیست ھناك تغیرات في سیاسات الضمانات 
لدى المجموعة.

بلغت قیمة الضمان المحتفظ بھ مقابل القروض والسلف التي تدنت قیمتھا اإلئتمانیة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٦٬٣٧٧ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٥٬٧٧٩ ملیون لایر
قطري).  تتبع المجموعة سیاسة نسبة القرض إلى القیمة عند ٦٠٪.

قیمة المبلغ التعاقدي للموجودات المالیة التي تم شطبھا خالل الفترة وتخضع لإلجراءات القانونیة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ ھو ٣٩٩٬٧ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٦٥٩٬٦
ملیون لایر قطري). 

المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر تدني القیمة

الزیادة الھامة في مخاطر اإلئتمان
عند تحدید ما إذا كانت مخاطر التعثر في أداة مالیة قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي بھا، تدرس المجموعة المعلومات المعقولة ذات الصلة والتي یمكن دعمھا

والمتوفرة بدون جھد او تكالیف غیر مناسبة. یتضمن ھذا المعلومات الكمیة والنوعیة والتحلیل الذي ینطوي على نظام تصنیف مخاطر اإلئتمان الداخلي وتصنیفات اإلئتمان
الخارجیة متى كان ذلك ممكناً ، بإالضافة إلى سیولة الحسابات وأحكام اإلئتمان، ومتى كان ممكناً ، الخبرة التاریخیة ذات الصلة. قد تحدد المجموعة أیضاً  أن قرضاً  معینا قد

تعرض لزیادة كبیرة في مخاطر اإلئتمان استناداً  إلى مؤشرات نوعیة معینة ترى المجموعة أنھا تشیر إلى ذلك وقد یكون من غیر المحتمل إظھار أثرھا بصورة كاملة في
تحلیلھا الكمي على نحو سریع.

درجات مخاطر اإلئتمان
یتم تعریف درجات مخاطر اإلئتمان باستخدام عوامل نوعیة وكمیة تشیر إلى مخاطر التعثر. تتغیر ھذه العوامل استناداً إلى طبیعة اإلئتمان ونوع المقترض. تخضع القروض

إلى رقابة مستمرة قد ینتج عنھا إعادة تصنیف أي قرض إلى درجة مخاطر إئتمان مختلفة.

استخراج ھیكل احتمالیة التعثر 
تستخدم المجموعة نماذج إحصائیة لتحلیل البیانات المجمعة واستخراج تقدیرات الحتمالیة تعثر اإلئتمان وكیف یتوقع أن تتغیر نتیجة لمرور الزمن. یشمل ھذا التحلیل تحدید

 . ً ومعایرة العالقات بین التغیرات في معّدالت التعثر والتغیرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئیسیة عبر مختلف المناطق الجغرافیة التي تمنح فیھا المجموعة قروضا

الموجودات المالیة المعاد التفاوض علیھا
األحكام التعاقدیة لإلئتمان قد یتم تعدیلھا لعدة أسباب متضمنة التغیر في ظروف السوق واالحتفاظ بالعمیل وعوامل أخرى ال ترتبط بالتدھور اإلئتماني الحالي أو المحتمل

للعمیل. القرض القائم الذي یتم تعدیل أحكامھ قد یلغى االعتراف بھ واالعتراف بالقرض المعاد التفاوض علیھ كقرض جدید بالقیمة العادلة. متى كان ذلك ممكناً، تسعى
المجموعة إلعادة ھیكلة القروض بدالً من إستھالك الضمانات، إن وجدت. من الممكن أن یتضمن إعادة الھیكلة تمدید ترتیبات الدفع وتوثیق اتفاقیة قرض بشروط جدیدة. تقوم

اإلدارة بصفة مستمرة بمراجعة القروض المعاد ھیكلتھا للتأكد من استیفاء جمیع الشروط وأنھ من المرجح تسدید جمیع المدفوعات المستقبلیة. 

یتم تصنیف الحسابات المعاد ھیكلتھا ألسباب إئتمانیة خالل ١٢ شھر السابقة تحت المرحلة ٢.

تعریف التعثر
تعتبر المجموعة أن الموجودات المالیة متعثرة عندما:

- یكون من غیر المرجح أن یدفع المقترض التزاماتھ اإلئتمانیة للمجموعة بالكامل، بدون إمكانیة الرجوع من جانب المجموعة إلى إجراءات كتحصیل الضمان (إذا وجد)
- یكون المقترض قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من ٩٠ یوما بخصوص أي التزام إئتماني ھام للمجموعة

- تم تصنیف المقترض على أنھ ٩ أو ١٠ ضمن التصنیف الداخلي لمخاطر المدینیین

عند تقییم ما إذا كان المقترض متعثراً تدرس المجموعة المؤشرات التالیة:
- مؤشرات كمیة مثل تجاوز موعد االستحقاق وعدم الدفع ألي التزام آخر من جانب نفس المقترض إلى المجموعة

- استناداً إلى البیانات المطورة داخلیاً والتي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة

قد تتغیر مدخالت التقییم في كون األداة المالیة متعثرة ومدى ھذا التعثر عبر الزمن بناًء على التغیرات في الظروف. إن تعریف التعثر یتماشى على نحو كبیر مع ذلك المطبق
من جانب المجموعة ألغراض رأس المال النظامي. 



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

استخدام المعلومات المستقبلیة
تستخدم المجموعة نماذج إحصائیة إلدراج عوامل االقتصاد الكلي لمعّدالت التعثر التاریخیة. في الحالة التي ال تكون فیھا أي من معاییر االقتصاد الكلي ھامة من الناحیة

اإلحصائیة أو لو كانت نتائج احتماالت التعثر المتوقعة بعیدة على نحو كبیر من التوقع الحالي للظروف االقتصادیة، یجب استخدام مؤشرات معّدل تعثر نوعي من جانب اإلدارة
بعد تحلیل المحفظة حسب أداة التشخیص. یزید إدراج المعلومات المستقبلیة من مستوى الحكم عن كیفیة تأثیر التغیرات في عوامل االقتصاد الكلي على الخسائر اإلئتمانیة

المتوقعة الخاصة بالمرحلة ١ والمرحلة ٢ من القروض العاملة. یتم إجراء مراجعة دوریة على النماذج واالفتراضات المستخدمة متضمنة توقعات الظروف االقتصادیة
المستقبلیة.

إن احتساب الزیادة المادیة في مخاطر تدني القیمة واحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة یعتمد على معلومات مستقبلیة. تستخدم المجموعة نماذج ریاضیة تربط مؤشر دورة
اإلئتمان مع احتمالیة التعثر كأساس الحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة. ھذه المتغیرات االقتصادیة وتأثیراتھا على احتمالیة التعثر والقرض المعرض للتعثر والخسارة في

حالة التعثر تختلف حسب األداة المالیة. التوقعات الخاصة بھذة المتغیرات االقتصادیة یتم الحصول علیھا من قبل الدائرة االقتصادیة بصورة ربع سنویة وتمثل أفضل توقعات
لألوضاع االقتصادیة للخمس سنوات القادمة. یتم استخدام مؤشرات أخرى لتوقع األوضاع االقتصادیة التي تغطي الموجودات المالیة التي لھا عمر یتجاوز خمسة سنوات.

یستخدم مؤشر دورة اإلئتمان بعد األخذ بعین االعتبار النماذج االقتصادیة أعاله الحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة. یتم استخراج مؤشر دورة اإلئتمان بناًء على متغیرات
اقتصادیة تستخدم لوصف نشاطات اإلئتمان في الدول التي تعمل فیھا المجموعة. یمكن استخراج مؤشر دورة اإلئتمان من عدة مؤشرات تاریخیة مثل العائد على الموجودات

الخطرة ونمو اإلئتمان وھوامش الفائدة ومعّدالت التعثر. كما یعتمد مؤشر دورة اإلئتمان على معلومات االقتصاد الكلي وعوامل مخاطرلسیناریوھات متعددة. 

تشمل السیناریوھات لدولة قطر اإلفتراضات التالیة:

٢٠٢٢٢٠٢١
٤٠ - ٤٦٦٤ - ٧٧متوسط أسعار البترول (دوالر امریكي للبرمیل)

(١٬٢٥٪) - ١٬٨٪٢٬٢٪ - ٣٬٢٪إجمالي الناتج القومي
(٠٬٩٪) - ١٬٠٪٠٬٨٪ - ٢٬٥٪معّدالت التضخم

بلغ معّدل الترجیح المستخدم  لكل سیناریو لالقتصاد الكلي الحتساب مؤشر دورة اإلئتمان ما یلي:
٢٠٢٢٢٠٢١

٪٥٪٥السیناریو المتفائل
٪٨٠٪٨٠السیناریو األساسي
٪١٥٪١٥السیناریو المتشائم

یوضح الجدول أدناه مخصص خسائر القروض والسلف للعمالء بافتراض أن معدل الترجیح لكل من السیناریوھات المستقبلیة یبلغ ١٠٠%.

٢٠٢٢٢٠٢١
           (٧٦٠٬٣٩٥)         (١٬٢٤٦٬٠٠٠)١٠٠٪ السیناریو المتفائل – الزیادة / (النقص) في مخصص الخسائر

           (١٨٩٬٥٥٤)            (٢٢٧٬٠٠٠)١٠٠٪ السیناریو األساسي – الزیادة / (النقص) في مخصص الخسائر
             ٧٥٦٬٩٢٤          ١٠٠١٬٢٦٤٬٠٠٠٪ السیناریو المتشائم – الزیادة / (النقص) في مخصص الخسائر

تستند ھذه التقدیرات على مقارنات تمت خالل السنة.

قیاس الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة 
المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة ھي المصطلحات الواردة في المتغیرات التالیة:

- القرض المعرض للتعثر- الخسارة في حالة التعثر- احتمالیة التعثر
یتم إحتساب ھذه المعاییر من نماذج إحصائیة مطورة داخلیاً وبیانات تاریخیة أخرى. یتم تعدیل ھذه النماذج لتعكس المعلومات المستقبلیة الواردة بالوصف أعاله.

إن تقدیرات احتمالیة التعثر ھي تقدیرات في تاریخ معین تحتسب استناداً إلى نماذج التصنیف اإلحصائیة. تستند ھذه النماذج بصفة أساسیة على البیانات المجمعة
داخلیا والتي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة تدعمھا بیانات تقییم إئتمان خارجیة إن وجدت. 

الخسارة في حالة التعثر ھي حجم الخسارة المتوقعة في حالة وجود تعثر. تقدر المجموعة الخسارة في حالة التعثر استناداً إلى معّدالت التحصیل التاریخیة للمطالبات المقدمة
ضد األطراف المقابلة المتعثرة. تضع نماذج الخسارة في حالة التعثر في االعتبار قیمة الضمانة المتوقعة وتكالیف استرداد أي ضمان یشكل جزءاً مكمالً للموجودات المالیة. 

یتضمن تقییم الخسارة في حالة التعثر:
(١) معّدل المعالجة: ویتم تعریفھ على أنھ معّدل الحسابات التي تعثرت ومن ثم تمكنت من الرجوع مرة أخرى إلى الحسابات العاملة.

(٢) معّدل االسترداد: ویتم تعریفھ على أنھ نسبة قیمة التصفیة للقیمة السوقیة للضمان في وقت التعثر كما أنھا یجب ان تعكس معّدل االسترداد من مطالبة عامة على موجودات
المقترض بالنسبة للجزء غیر المضمون من القرض.

(٣) معّدل الخصم: ویتم تعریفھ على أنھ تكلفة فرصة قیمة االسترداد التي لم یتم تحقیقھا في تاریخ التعثر معّدلة بقیمة الزمن.

القرض المعرض للتعثر یمثل مبلغ القرض في حالة حدوث تعثر لقرض. تستخرج المجموعة القرض المعرض للتعثر من القرض الحالي لمقترض والتغیرات المحتملة على
المبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد متضمناً اإلطفاء. القرض المعرض للتعثر بالنسبة لموجودات مالیة ھو إجمالي قیمتھ الدفتریة. بالنسبة الرتباطات اإلقراض
والضمانات المالیة، یتضمن القرض المعرض للتعثر المبلغ المسحوب إضافة إلى المبالغ المستقبلیة المحتملة التي قد یتم سحبھا بموجب العقد والتي تقدر استناداً إلى

المالحظات التاریخیة والتوقعات المستقبلیة.

عند القیام بوضع نموذج للمعیار على أساس جماعي، یتم تجمیع األدوات المالیة على أساس خصائص المخاطر المشتركة التي تتضمن درجات مخاطر اإلئتمان، نوع المنتج 
و الموقع الجغرافي للمقترض

تخضع المجموعات إلى مراجعة منتظمة للتأكد من أن القروض التي تقع ضمن مجموعة معینة ما زالت منسجمة على نحو مناسب.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

مخصص الخسارة
تظھر الجداول التالیة التسویات بین رصید االفتتاح ورصید اإلقفال بالنسبة لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالیة. 

النقد واألرصدة لدى بنوك مركزیة (بعد إستبعاد النقد بالصندوق) والمستحقات من بنوك
٢٠٢٢

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

             ١٠٠٬٨٠١                     -            ٨٬٩٩٨             ٩١٬٨٠٣الرصید في ١ ینایر

               ٥١٬٢٥١                     -            ٥٬٢٢٣             ٤٦٬٠٢٨صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
                (٣٬٩٧٣)                     -           (١٬٧٥١)             (٢٬٢٢٢)فرق عمالت أجنبیة

             ١٤٨٬٠٧٩                     -          ١٢٬٤٧٠           ١٣٥٬٦٠٩الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢١

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

               ٧٤٬٥١٩                     -          ٢٠٬٨١٨             ٥٣٬٧٠١الرصید في ١ ینایر

               ٣٠٬٦٤٠                     -         (١١٬٨٥٨)             ٤٢٬٤٩٨صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
                (٤٬٣٥٨)                     -                 ٣٨             (٤٬٣٩٦)فرق عمالت أجنبیة

             ١٠٠٬٨٠١                     -            ٨٬٩٩٨             ٩١٬٨٠٣الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢٢قروض وسلف للعمالء

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

        ٢٦٬٢٣٠٬٨٤٣        ٢١٬٤١٨٬٢٣٧     ٣٬٣٨٢٬٥١٥       ١٬٤٣٠٬٠٩١الرصید في ١ ینایر

                     -                     -          ٥٣٬١٩٨           (٥٣٬١٩٨)تحویالت للمرحلة ٢
                     -             ١٧٩٬٥٠٦       (١٧٩٬٥٠٦)                   -تحویالت للمرحلة ٣

        ١٠٬٠١٣٬٩٩٩          ٧٬٢٦٧٬٣٥٩     ١٬١٩٠٬٧٦٧       ١٬٥٥٥٬٨٧٣صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
        (٤٬٤٣٠٬١٤٧)         (٤٬٤٣٠٬١٤٧)                -                   -مبالغ مشطوبة

        (١٬٩٤٥٬٤٠٠)         (١٬١٠٧٬٥٨٠)       (٤١٦٬٦٨٩)         (٤٢١٬١٣١)فرق عمالت أجنبیة
        ٢٩٬٨٦٩٬٢٩٥        ٢٣٬٣٢٧٬٣٧٥     ٤٬٠٣٠٬٢٨٥       ٢٬٥١١٬٦٣٥الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢١

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

        ٢١٬٥٥٩٬٦٣٩        ١٦٬٩٤٥٬٠٣٧     ٣٬١٨٦٬٦٥١       ١٬٤٢٧٬٩٥١الرصید في ١ ینایر

                     -                     -          ٤٩٬٣٦٢           (٤٩٬٣٦٢)تحویالت للمرحلة ٢
                     -             ٢٩١٬١٥٨       (٢٩١٬١٥٨)                   -تحویالت للمرحلة ٣

          ٨٬١٠٠٬٠٠٣          ٦٬٨٢٩٬٦٧٥     ١٬٠٤٥٬٧٧٦           ٢٢٤٬٥٥٢صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
        (١٬٣٧٨٬١١٣)         (١٬٣٧٨٬١١٣)                -                   -مبالغ مشطوبة

        (٢٬٠٥٠٬٦٨٦)         (١٬٢٦٩٬٥٢٠)       (٦٠٨٬١١٦)         (١٧٣٬٠٥٠)فرق عمالت أجنبیة
        ٢٦٬٢٣٠٬٨٤٣        ٢١٬٤١٨٬٢٣٧     ٣٬٣٨٢٬٥١٥       ١٬٤٣٠٬٠٩١الرصید في ٣١ دیسمبر 



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

االستثمارات المالیة (أوراق دین)
٢٠٢٢

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

             ٢٣٢٬٨٤٤               ٧٢٬٠٦٣          ٤٥٬٢٦٠           ١١٥٬٥٢١الرصید في ١ ینایر

               ٦٢٬٠٥٧               ٧٢٬٨١٠         (٢٧٬٣٠٠)             ١٦٬٥٤٧صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
                (٣٬٠١١)                   (١٤٠)                  (١)             (٢٬٨٧٠)فرق عمالت أجنبیة

             ٢٩١٬٨٩٠             ١٤٤٬٧٣٣          ١٧٬٩٥٩           ١٢٩٬١٩٨الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢١

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

             ١٧٨٬٥٨١               ٧٦٬٦٢٧          ٢٥٬٢١٩             ٧٦٬٧٣٥الرصید في ١ ینایر

                     -                     -            ٢٬٠٠٧             (٢٬٠٠٧)تحویالت للمرحلة ٢
               ٥٥٬٨٥١                (٤٬٤٩١)          ١٨٬٠٣٤             ٤٢٬٣٠٨صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة

                (١٬٥٨٨)                     (٧٣)                -             (١٬٥١٥)فرق عمالت أجنبیة
             ٢٣٢٬٨٤٤               ٧٢٬٠٦٣          ٤٥٬٢٦٠           ١١٥٬٥٢١الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢٢

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

             ٥٤٣٬٠٨٧             ١٢٨٬٦٥٨        ١١٨٬٨٥١           ٢٩٥٬٥٧٨الرصید في ١ ینایر

                     -                     -          ١٧٬١١٠           (١٧٬١١٠)تحویالت للمرحلة ٢
                     -               ١٥٬١٩٨         (١٥٬١٩٨)                   -تحویالت للمرحلة ٣

             ٢٤٥٬٥١٠                  ٨٬١١٧          ٥٠٬١٦٦           ١٨٧٬٢٢٧صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
              (١٩٬٩٦١)              (١٩٬٩٦١)                -                   -مبالغ مشطوبة

              (٨٧٬٠٦١)              (١٧٬٤٦٤)           (٩٬٤٣١)           (٦٠٬١٦٦)فرق عمالت أجنبیة
             ٦٨١٬٥٧٥             ١١٤٬٥٤٨        ١٦١٬٤٩٨           ٤٠٥٬٥٢٩الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢١

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 
وخسائر تدني القیمة

             ٥٤٦٬٧٩١             ١٣٣٬٣٠٦        ١٣٧٬٤٧٠           ٢٧٦٬٠١٥الرصید في ١ ینایر

                     -                     -               ١٢٠                (١٢٠)تحویالت للمرحلة ٢
                     -                     -                -                   -تحویالت للمرحلة ٣

               ٧١٬٩٩٩               ٣٣٬٠٤٢         (١٦٬١٧٩)             ٥٥٬١٣٦صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
              (٢٧٬١٥٢)              (٢٧٬١٥٢)                -                   -مبالغ مشطوبة

              (٤٨٬٥٥١)              (١٠٬٥٣٨)           (٢٬٥٦٠)           (٣٥٬٤٥٣)فرق عمالت أجنبیة
             ٥٤٣٬٠٨٧             ١٢٨٬٦٥٨        ١١٨٬٨٥١           ٢٩٥٬٥٧٨الرصید في ٣١ دیسمبر 

ارتباطات القروض والضمانات المالیة



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ج) مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق الخاصة بمعّدالت الفائدة ومعّدالت تبادل العمالت االجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن متغیرات السوق الخاصة والعامة. تطبق
المجموعة تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من الخسائر المتوقعة إعتماداً على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات

السوق للسیطرة على ھذه المخاطر وإبقائھا ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیاً .

مخاطر أسواق رأس المال
تمثل مخاطر أسواق رأس المال تدني قیمة أدوات رأس المال نتیجة إنخفاض مؤشر السوق الكلي أو تغیر أسعار أسھم معینة. فیما یلي أثر تغیر مؤشرات السوق

على حقوق المساھمین بافتراض ثبات كافة العوامل األخرى:

األثر على بنود التغیر في مؤشرات
الدخل الشامل األخرىأسواق رأس المال

٢٠٢٢٢٠٢١%مؤشر السوق
٥١١٬٥٠٣١٤٬٠٤٣±بورصة قطر

مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة  
تتحمل المجموعة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة في األسواق المالیة على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة. قامت المجموعة بوضع سقف لمستوى المخاطر
ً . فیما یلي تحلیالً لمخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبیة والتي تخضع لمخاطر االسواق: المقبولة لكل عملھ وبشكل إجمالي لمراكز العمالت والتي یتم متابعتھا یومیا

اإلجماليعمالت أخرىجنیھ إسترلینيیورودوالر أمریكىلایر قطريكما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢  
  ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢      ١٩٦٬٠٤٦٬٢٩١   ٥٨٬٥٥٩٬١٠٩     ٩٦٬٨٦٢٬١٩٣  ٥٣٤٬٩٤٠٬١٣٦ ٣٠٢٬٨١١٬٢٨٣الموجودات

  ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢      ١٩٠٬٥٥١٬٣٨٨   ٥٨٬٨٩٨٬٥٦١     ٩٦٬٨٧١٬٨٨٢  ٥٣٩٬٠٧٩٬٥٦٧ ٣٠٣٬٨١٧٬٦١٤المطلوبات وحقوق الملكیة 
                     -          ٥٬٤٩٤٬٩٠٣       (٣٣٩٬٤٥٢)             (٩٬٦٨٩)    (٤٬١٣٩٬٤٣١)    (١٬٠٠٦٬٣٣١)صافي مركز العمالت األجنبیة

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١  
  ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١      ١٥٦٬٨٩٣٬٧٨٨   ٥٩٬٤٧٥٬٣٧١   ١٢٢٬٢١٤٬٠١٤  ٤٩٢٬٠٦٨٬٩٠٧ ٢٦٢٬٣٨٥٬٥٣١الموجودات

  ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١      ١٥٣٬٧١٨٬٩٣٤   ٥٩٬١٦٨٬٧٠١   ١٢٢٬٥٥٠٬٦٩٤  ٤٨٩٬٠٠٠٬٠٨٢ ٢٦٨٬٥٩٩٬٢٠٠المطلوبات وحقوق الملكیة 
                     -          ٣٬١٧٤٬٨٥٤        ٣٠٦٬٦٧٠         (٣٣٦٬٦٨٠)      ٣٬٠٦٨٬٨٢٥    (٦٬٢١٣٬٦٦٩)صافي مركز العمالت األجنبیة

یبین الجدول التالي األثر المتوقع لحركة العمالت الرئیسیة مقابل اللایر القطري على بیان الدخل للمجموعة، مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة:

التغیر في سعر
٢٠٢٢٢٠٢١صرف العملة (%)العملة

               ٦١٬٣٧٧              (٨٢٬٧٨٩)+٢دوالر أمریكي
              (١٠٬١٠٠)                   (٢٩١)+٣یورو

                 ٦٬١٣٣                (٦٬٧٨٩)+٢جنیھ إسترلیني
                    ٥٣٩               ٢٣٬٣١٨+٣جنیھ مصري

                 ٦٬١٩٠                  ٢٬٨٩٧+٣لیرة تركیة
               ٨٨٬٥١٧             ١٣٨٬٦٣٣+٣أخرى

              (٦١٬٣٧٧)               ٨٢٬٧٨٩-٢دوالر أمریكي
               ١٠٬١٠٠                     ٢٩١-٣یورو

                (٦٬١٣٣)                  ٦٬٧٨٩-٢جنیھ إسترلیني
                   (٥٣٩)              (٢٣٬٣١٨)-٣جنیھ مصري

                (٦٬١٩٠)                (٢٬٨٩٧)-٣لیرة تركیة
              (٨٨٬٥١٧)            (١٣٨٬٦٣٣)-٣أخرى

األثر على بیان الدخل الموّحد



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
 (جمیع أألرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ج) مخاطر السوق (تتمة)

 مخاطر أسعار الفائدة

تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للمجموعة أو على القیمة العادلة لألدوات المالیة. یتم إدارة ھذه المخاطر من خالل إستخدام
إدارة الموجودات والمطلوبات، وإن كان مناسباً، مشتقات متنوعة. 

فیما یلي ملخص لحساسیة أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود غیر الظاھرة في المیزانیة العمومیة :

معّدلاإلجماليالحساسیة أكثر من١ - ٣٥ - ١٢خالل ٣
الفائدة الفعليلغیر الفوائد٥ سنواتسنواتشھرأشھر

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:
           ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦        ٦١٬٨٠٩٬٧٩١                    -                  -                   -      ٢٩٬٧٥٤٬١٤٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٪١٫٧٣           ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧        ١٠٬٣١٠٬٤٩١         ٢٬٠٨٥٬٨٢٠             ٣٥٬١٤٤        ١٬٩١٦٬٤٨٥      ٨١٬٩١١٬٧٤٧أرصدة لدى بنوك  
٪٥٫٤٦         ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦        ٣٦٬٤٥٥٬٨٢١         ٦٬٥١٠٬٧١٥      ٣٠٬٦١٧٬١٨٧    ٢٢١٬٦١٠٬٤٠٦    ٥١٢٬٤٠٧٬٢٠٧قروض وسلف للعمالء

٪١٠٫٤٨         ١٦٧٬٨١٥٬٢٦٢        ١٣٬٩٦٥٬٣٨٥       ١٥٬٥٢٧٬٥٣٩      ٤٦٬٨٦٤٬٠٦٧      ٢٧٬٢٥٠٬٦٧٨      ٦٤٬٢٠٧٬٥٩٣إستثمارات مالیة
           ٢٥٬٩٧٨٬٧٩١        ٢٥٬٩٧٨٬٧٩١                    -                  -                   -                   -موجودات أخرى

      ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢      ١٤٨٬٥٢٠٬٢٧٩       ٢٤٬١٢٤٬٠٧٤      ٧٧٬٥١٦٬٣٩٨    ٢٥٠٬٧٧٧٬٥٦٩    ٦٨٨٬٢٨٠٬٦٩٢إجمالي الموجودات
٪١٫٩٨         ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩             ٩٠١٬٥٤٩              ٢٢٬٤٣١        ٤٬٩١٨٬٧٩٧      ٣٤٬٤١٩٬٥٣٤    ١٠٢٬٥٥٢٬٣٨٨أرصدة من بنوك

٪٣٫٦٣         ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥      ١٠٠٬٠٨٦٬٩٨٨         ٧٬٤٤٩٬٢١٢      ٤٠٬٢٥٤٬٤٢٢    ٢٠٩٬٢٩٠٬٢٧١    ٤٨٥٬١٩٧٬٧٦٢ودائع عمالء
٪٣٫٥٢           ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠          ٩٬١٦٨٬٦٠٤       ٢٢٬٣٤٥٬٨٢٤           ٥٦٦٬٣٠٩        ٢٬٥٧٠٬٢٢٤           ٥٠١٬٧٥٩سندات دین

٪٢٫٣٥           ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣                 ٣٬٩٥٥                ٥٬٩٠٦        ٢٬٢٩٨٬٦٧٨           ١٠٢٬٨٨٧      ٢٣٬١٨١٬٨٢٧قروض أخرى
           ٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠        ٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠                    -                  -                   -                   -مطلوبات أخرى

         ١٠٦٬٠٥٦٬٧٨٥      ١٠٦٬٠٥٦٬٧٨٥                    -                  -                   -                   -حقوق الملكیة
      ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢      ٢٥٣٬٥٤٠٬٧٨١       ٢٩٬٨٢٣٬٣٧٣      ٤٨٬٠٣٨٬٢٠٦    ٢٤٦٬٣٨٢٬٩١٦    ٦١١٬٤٣٣٬٧٣٦إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

                       -     (١٠٥٬٠٢٠٬٥٠٢)        (٥٬٦٩٩٬٢٩٩)      ٢٩٬٤٧٨٬١٩٢        ٤٬٣٩٤٬٦٥٣      ٧٦٬٨٤٦٬٩٥٦الفرق في المیزانیة
                       -             ٢٠٦٬١٨٣         ٦٬٥١٢٬٤٧٤     (١٢٬١١٢٬٠٩١)       (١٬٥٣٤٬٦٤٣)        ٦٬٩٢٨٬٠٧٧الفرق غیر الظاھر في المیزانیة

                       -     (١٠٤٬٨١٤٬٣١٩)            ٨١٣٬١٧٥      ١٧٬٣٦٦٬١٠١        ٢٬٨٦٠٬٠١٠      ٨٣٬٧٧٥٬٠٣٣فرق حساسیة أسعار الفائدة
الفرق المتراكم في حساسیة

                       -                     -     ١٠٤٬٨١٤٬٣١٩    ١٠٤٬٠٠١٬١٤٤      ٨٦٬٦٣٥٬٠٤٣      ٨٣٬٧٧٥٬٠٣٣أسعار الفائدة

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:

           ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨        ٥٠٬٥٣٧٬٧٥٩                    -                  -                   -      ٣٨٬٠١٣٬٥٢٩نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
٪٠٫٦٢           ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤          ٨٬١٨١٬٤٧٤         ٢٬١٤٣٬٤١٧           ١٢٣٬٨٣٨        ٣٬١٦١٬٩٤١      ٥٥٬٤٤٤٬٤٧٤أرصدة لدى بنوك  

٪٤٫٤٤         ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١        ٢٦٬٦٤٩٬٦٥٣         ٧٬٤٦٤٬٩٨٥      ٣٢٬٩٩٧٬١٢٦    ٢٠٢٬٧١٨٬٥٠٣    ٤٩٣٬٨٢١٬٧٧٤قروض وسلف للعمالء
٪٧٫٤٧         ١٥٠٬٢٨٨٬٣٣٧        ١١٬٤١٨٬٠٥٣       ١٩٬٧١٥٬٥٧٨      ٤٥٬٢٧٦٬٩٧٧      ١٥٬٢٣٤٬٩٤١      ٥٨٬٦٤٢٬٧٨٨إستثمارات مالیة
           ٢١٬٤٩٠٬٨٠١        ٢١٬٤٩٠٬٨٠١                    -                  -                   -                   -موجودات أخرى

      ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١      ١١٨٬٢٧٧٬٧٤٠       ٢٩٬٣٢٣٬٩٨٠      ٧٨٬٣٩٧٬٩٤١    ٢٢١٬١١٥٬٣٨٥    ٦٤٥٬٩٢٢٬٥٦٥إجمالي الموجودات
٪١٫٢٩         ١١١٬٤٤١٬٥٧٢             ٢٦٧٬٧٥٦              ٨٦٬٤٦٥        ٤٬٣٧٧٬١٦٢      ٢٠٬٧٩٧٬٩٧١      ٨٥٬٩١٢٬٢١٨أرصدة من بنوك 

٪٢٫٦٠         ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤        ٩١٬٣٥٠٬٥١٥         ٨٬١١٤٬٩٥٨      ٥٤٬٤٧٦٬٠٩٢    ١٣٦٬٧٢٩٬٢٢٦    ٤٩٤٬٨٤٠٬٧٣٣ودائع عمالء
٪٣٫٠٩           ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧             ٥٦٥٬٠٥١       ١٢٬٤٥٨٬١٤٨      ١٩٬٣٠١٬١١٤        ٣٬٤٩٠٬٥٤٩        ٤٬٢٧٤٬٠٦٥سندات دین

٪١٫٢٠           ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩               ٩٠٬٨٢٣                ٣٬٧١٥             ١١٬٨٠٨               ٩٬٥٨٦      ٢٦٬٠٢٢٬٣٠٧قروض أخرى
           ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢        ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢                    -                  -                   -                   -مطلوبات أخرى

         ١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧      ١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧                    -                  -                   -                   -حقوق الملكیة
      ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١      ٢٢٢٬١٣١٬٤٩٤       ٢٠٬٦٦٣٬٢٨٦      ٧٨٬١٦٦٬١٧٦    ١٦١٬٠٢٧٬٣٣٢    ٦١١٬٠٤٩٬٣٢٣إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

                       -     (١٠٣٬٨٥٣٬٧٥٤)         ٨٬٦٦٠٬٦٩٤           ٢٣١٬٧٦٥      ٦٠٬٠٨٨٬٠٥٣      ٣٤٬٨٧٣٬٢٤٢الفرق في المیزانیة
                       -         (٢٬٢١٢٬٨٢٧)         ٣٬٤٥٤٬٥٠٠     (١٤٬٩٣٣٬٢٠١)       (٥٬٥٠٤٬٩٤٢)      ١٩٬١٩٦٬٤٧٠الفرق غیر الظاھر في المیزانیة

                       -     (١٠٦٬٠٦٦٬٥٨١)       ١٢٬١١٥٬١٩٤     (١٤٬٧٠١٬٤٣٦)      ٥٤٬٥٨٣٬١١١      ٥٤٬٠٦٩٬٧١٢فرق حساسیة أسعار الفائدة
الفرق المتراكم في حساسیة

                       -                     -     ١٠٦٬٠٦٦٬٥٨١      ٩٣٬٩٥١٬٣٨٧    ١٠٨٬٦٥٢٬٨٢٣      ٥٤٬٠٦٩٬٧١٢أسعار الفائدة

تتضمن الموجودات األخرى العقارات والمعدات والموجودات غیر الملموسة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ج) مخاطر السوق (تتمة)

 حساسیة أسعار الفائدة
یبین الجدول التالي حساسیة التغیر المحتمل  في أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. حساسیة بیان الدخل الموّحد ھي األثر الناتج عن تغیرات

مفترضة في معّدالت الفائدة على صافي إیراد الفوائد لمدة سنة واحدة إعتماداً على معّدل سعر فائدة عائم للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك أثر
أدوات التحّوط.

٢٠٢٢

الزیادة في النقاط العملة
األساسیة

حساسیة صافي 
إیراد الفوائد

النقص في النقاط 
األساسیة

حساسیة صافي 
إیراد الفوائد

                (٨١٬٦٦٥)١٠             ١٠٨١٬٦٦٥لایر قطري
                (٤٩٬٧٠٠)١٠             ١٠٤٩٬٧٠٠دوالر أمریكي

                   ١٠٤٬٥٠٠              (٤٬٥٠٠)١٠یورو
                  (١٬٣٦٠)١٠               ١٠١٬٣٦٠جنیھ استرلیني

                   ١٠٣٬٣٩٣              (٣٬٣٩٣)١٠أخرى

٢٠٢١

الزیادة في النقاط العملة
األساسیة

حساسیة صافي 
إیراد الفوائد

النقص في النقاط 
األساسیة

حساسیة صافي 
إیراد الفوائد

                (٨٧٬٠٧٤)١٠             ١٠٨٧٬٠٧٤لایر قطري
                (١٩٬٠٨٢)١٠             ١٠١٩٬٠٨٢دوالر أمریكي

                   ١٠٨٬٩٠٨              (٨٬٩٠٨)١٠یورو
                  (٤٬٢٣٩)١٠               ١٠٤٬٢٣٩جنیھ استرلیني

                  (٤٬٣٦٥)١٠               ١٠٤٬٣٦٥أخرى

تعدیل الفائدة القیاسیة بین البنوك

نظرة عامة
یتم حالیاً إجراء إصالحات جوھریة على المؤشرات الرئیسیة لمعدالت الفائدة على مستوى العالم، ویشمل ذلك استبدال بعض أسعار الفائدة القیاسیة بین

البنوك "إیبور" بأسعار فائدة بدیلة خالیة من المخاطر (ویشار إلى ھذه العملیة بـ "إصالحات إیبور"). لدى المجموعة تعرضات ألسعار الفائدة القیاسیة بین
البنوك في أدواتھا المالیة، وسیتم استبدال أو إصالح ھذه المقاییس في إطار مبادرات السوق المذكورة. یوضح الجدول التالي تعرضات المجموعة ألسعار

الفائدة القیاسیة بین البنوك واألسعار المرجعیة وتواریخ التحول المتوقعة ذات الصلة:

تاریخ التحولالسعر المرجعي البدیلإیبورالعملة

دوالر أمریكي

تراقب المجموعة السوق عن كثب وتتابع المخرجات الصادرة عن مختلف مجموعات العمل في القطاعات المعنیة بإدارة عملیة االنتقال إلى أسعار الفائدة
القیاسیة الجدیدة. ویشمل ذلك اإلعالنات الصادرة عن الجھات المنظمة ألسعار الفائدة القیاسیة بین البنوك. شكلت المجموعة لجنة لالشراف على عملیة

االنتقال تضم مختلف أقسام العمل، بما في ذلك إدارات المخاطر والضرائب والخزینة والشؤون القانونیة والرقابة المالیة واألنظمة األلیة. ویخضع برنامج
العمل إلدارة وإشراف رئیس قطاع األعمال للمجموعة.

وتھدف ھذه العملیة إلى إجراء نقل منظم للمعامالت القدیمة إلى مؤشرات إعادة التسعیر الجدیدة الخالیة من المخاطر، وتسھیل تطبیق المؤشرات في
المعامالت الجدیدة. وتشرف ھذه اللجنة على عملیة تغییر أسعار الفائدة، بما في ذلك تطویر المنتجات، واالعتبارات القانونیة، وتحسینات األنظمة، وجاھزیة

التشغیل، وتوعیة الموظفین، والتواصل مع العمالء.

المشتقات المالیة
تحتفظ المجموعة بعقود مقایضة أسعار الفائدة وذلك ألغراض إدارة المخاطر في عالقات التحوط المرتبطة بالتدفقات النقدیة. وتحتوي عقود مقایضة أسعار

الفائدة على مكونات عائمة ترتبط بشكل رئیسي بسعر الفائدة بین البنوك في لندن. وتخضع أدوات المشتقات المالیة للمجموعة لعقود تستند إلى االتفاقیات
الرئیسیة للجمعیة الدولیة للمبادالت والمشتقات. وتراقب المجموعة التطورات المتعلقة بالتعدیالت على بروتوكول الجمعیة الخاص بأسعار الفائدة القیاسیة

بین البنوك.

سعر الفائدة بین 
البنوك في لندن  (٣ - 

٦ أشھر) (دوالر 
أمریكي)

سعر الفائدة المضمون 
یونیو ٢٠٢٣الیومي للدوالر األمریكي



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
(ج) مخاطر السوق (تتمة)

محاسبة التحوط
قامت المجموعة بتقییم مدى تأثیر عدم الیقین الناتج عن "إصالحات إیبور" على عالقاتھا بتحوطات التدفقات النقدیة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢. وال تزال
بنود وأدوات التحوط للمجموعة ترتبط بشكل أساسي بمعدالت الفائدة بین البنوك في لندن. ویتم عرض ھذه المعدالت القیاسیة بصفة یومیة ویجري تبادل

تدفقات "إیبور" النقدیة مع األطراف المقابلة على النحو المعتاد. تمتد عالقات التحوط الخاصة بالتدفقات النقدیة القائمة على معدل سعر الفائدة بین البنوك في
لندن إلى ما بعد التاریخ المتوقع للتوقف عن استخدام ھذا المعدل.

إجمالي مبالغ العقود غیر المعدلة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على بند بدیل مناسب

تراقب المجموعة عملیة االنتقال من أسعار الفائدة القیاسیة بین البنوك "إیبور" إلى أسعار فائدة معیاریة جدیدة من خالل مراجعة المبالغ اإلجمالیة للعقود
. ً التي لم تنتقل بعد إلى سعر فائدة معیاري بدیل ومبالغ تلك العقود التي تتضمن بنداً بدیالً مناسبا

یوضح الجدول التالي العقود التي تعتمد على إدراج بنود بدیلة واالنتقال المتوقع. تم ادراج مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة بقیمھا الدفتریة ومبالغ
المشتقات المالیة بقیمتھا االسمیة.

خاضعة ألسعار 
الفائدة القیاسیة بین 

البنوك "إیبور" بدون 
بنود بدیلة

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

غیر خاضعة ألسعار 
الفائدة القیاسیة بین 
البنوك "إیبور" أو 
خاضعة لسعر فائدة 

مرجعي بدیل

سعر الفائدة بین 
البنوك في لندن 
(دوالر أمریكي) 

بتاریخ استحقاق قبل 
تاریخ االنتقال المتوقع

سعر الفائدة بین البنوك 
في لندن (دوالر أمریكي) 

بتاریخ استحقاق بعد 
اإلجماليتاریخ االنتقال المتوقع

          ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦                      -                   -        ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
          ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧                      -                   -        ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧أرصدة لدى بنوك 

        ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦         ٢٤٬٩٩٥٬٣٠٢        ٩٬٤٩٠٬٥٩٠      ٧٧٣٬١١٥٬٤٤٤قروض وسلف للعمالء
        ١٦٧٬٨١٥٬٢٦٢                      -                   -      ١٦٧٬٨١٥٬٢٦٢إستثمارات مالیة
          ٢٥٬٩٧٨٬٧٩١                      -                   -        ٢٥٬٩٧٨٬٧٩١موجودات أخرى

     ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢         ٢٤٬٩٩٥٬٣٠٢        ٩٬٤٩٠٬٥٩٠   ١٬١٥٤٬٧٣٣٬١٢٠إجمالي الموجودات

        ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩                      -                   -      ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩أرصدة من بنوك 
        ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥                      -                   -      ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥ودائع عمالء
          ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠                      -                   -        ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠سندات دین

          ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣                      -                   -        ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣قروض أخرى
          ٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠                      -                   -        ٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠مطلوبات أخرى

     ١٬٠٨٣٬١٦٢٬٢٢٧                      -                   -   ١٬٠٨٣٬١٦٢٬٢٢٧إجمالي المطلوبات 

          ٩٧٬٠٢٧٬٣٥٢                      -                   -        ٩٧٬٠٢٧٬٣٥٢عقود مقایضة أسعار الفائدة
        ١٠٤٬٦٦٤٬٩٥٢                      -                   -      ١٠٤٬٦٦٤٬٩٥٢عقود مقایضة عمالت

        ٢٠١٬٦٩٢٬٣٠٤                      -                   -      ٢٠١٬٦٩٢٬٣٠٤إجمالي المشتقات المالیة 

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 
          ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨                      -                   -        ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

          ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤                      -                   -        ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤أرصدة لدى بنوك 
        ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١         ٧٣٬٣٩٣٬٠٦٤        ٦٬٩٩٨٬٨٣٦      ٦٨٣٬٢٦٠٬١٤١قروض وسلف للعمالء

        ١٥٠٬٢٨٨٬٣٣٧                      -                   -      ١٥٠٬٢٨٨٬٣٣٧إستثمارات مالیة
          ٢١٬٤٩٠٬٨٠١                      -                   -        ٢١٬٤٩٠٬٨٠١موجودات أخرى

     ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١         ٧٣٬٣٩٣٬٠٦٤        ٦٬٩٩٨٬٨٣٦   ١٬٠١٢٬٦٤٥٬٧١١إجمالي الموجودات

        ١١١٬٤٤١٬٥٧٢                ٧٠٬٥٨٨                   -      ١١١٬٣٧٠٬٩٨٤أرصدة من بنوك 
        ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤                      -                   -      ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤ودائع عمالء
          ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧           ٣٬١٠١٬٢١٦                   -        ٣٦٬٩٨٧٬٧١١سندات دین

          ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩           ١٬٤٥٦٬٢٠٠        ١٬٠٩٢٬١٥٠        ٢٣٬٥٨٩٬٨٨٩قروض أخرى
          ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢                      -                   -        ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢مطلوبات أخرى

        ٩٩٢٬٩٨٠٬٩٦٤           ٤٬٦٢٨٬٠٠٤        ١٬٠٩٢٬١٥٠      ٩٨٧٬٢٦٠٬٨١٠إجمالي المطلوبات 

        ١١١٬٤٣٣٬٥٩١                      -                   -      ١١١٬٤٣٣٬٥٩١عقود مقایضة أسعار الفائدة
        ١٠٩٬١٣٥٬٠٥١                      -                   -      ١٠٩٬١٣٥٬٠٥١عقود مقایضة عمالت

        ٢٢٠٬٥٦٨٬٦٤٢                      -                   -      ٢٢٠٬٥٦٨٬٦٤٢إجمالي المشتقات المالیة 

من المتوقع أن یكون التأثیر ضئیل على المجموعة ألن االنتقال من المتوقع أن یتم بمعدالت متكافئة اقتصادیاً وبالتالي لن یحدث أي ربح أو خسارة ناتجة عن التعدیل



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

 (جمیع أألرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
د) مخاطر السیولة  

تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بمتطلباتھا التمویلیة نتیجة حدوث إضطرابات في السوق أو إنخفاض تصنیف المجموعة اإلئتماني مما یؤدي إلى
نضوب فوري لبعض مصادر التمویل. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع األخذ بعین اإلعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد

وشبھ النقد وأوراق مالیة جاھزة للتداول.

یعكس الجدول التالي تواریخ إستحقاق بنود موجودات ومطلوبات المجموعة. وقد تم تحدید تواریخ اإلستحقاق التعاقدیة للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من
تاریخ بیان المركز المالي وحتى تاریخ اإلستحقاق التعاقدي دون األخذ بعین اإلعتبار تواریخ اإلستحقاق الفعلیة التي تعكسھا الوقائع التاریخیة لإلحتفاظ بالودائع. تراقب اإلدارة

بصورة مستمرة إستحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سیولة كافیة.

اإلجماليأكثر من١ - ٣,٥ - ١,١٢ - ٣,خالل 
٥ سنواتسنواتشھرأشھرشھركما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:

              ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦       ٥٤٬٧٤٣٬٠٥١                    -                    -                 -       ٣٦٬٨٢٠٬٨٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
              ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧            ٨٣٧٬٣٤٤            ٦٤٠٬٤٤٣          ٤٬٢٨٩٬١٥٩     ١٥٬٣٩٣٬٠٩٠       ٧٥٬٠٩٩٬٦٥١أرصدة لدى بنوك 

            ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦     ٢٣٤٬٥٨٥٬٠٣٧     ٣٤٤٬٢٦١٬٠١٨        ٩٧٬٤٦٨٬٣٩٣     ٣١٬٧٩٢٬٦٤٧       ٩٩٬٤٩٤٬٢٤١قروض وسلف للعمالء
            ١٦٧٬٨١٥٬٢٦٢       ٦٨٬٠٩٩٬٠٥٢       ٥٥٬٧٦٣٬٢٢٤        ٢٢٬٧١٦٬٢٣٤       ٨٬٩٢٣٬٠١٠       ١٢٬٣١٣٬٧٤٢إستثمارات مالیة
              ٢٥٬٩٧٨٬٧٩١         ٢٬٧٧١٬٨٠٨         ٥٬٩٣٥٬٣٧٦          ١٬٤٩٥٬٣٣٩       ١٬١٢٧٬٤٧٢       ١٤٬٦٤٨٬٧٩٦موجودات أخرى

         ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢     ٣٦١٬٠٣٦٬٢٩٢     ٤٠٦٬٦٠٠٬٠٦١      ١٢٥٬٩٦٩٬١٢٥     ٥٧٬٢٣٦٬٢١٩     ٢٣٨٬٣٧٧٬٣١٥اجمالي الموجودات

            ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩         ١٬٢٧٩٬٧٥٣       ٢٣٬٠٤٠٬٩٧٤        ٣٥٬٣٩٣٬٤٦٢     ٣٠٬٦٠٦٬٠٢٢       ٥٢٬٤٩٤٬٤٨٨أرصدة من بنوك
            ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥       ٣٣٬٦١١٬٦٤٤     ٢١٩٬٢٦٥٬٤٣٣      ١٦٠٬٠٦٠٬٣١٣   ١٠٨٬١٤٥٬٧٣٣     ٣٢١٬١٩٥٬٥٣٢ودائع عمالء 

              ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠         ٩٬١٦٨٬١٠٨       ٢٢٬٥٥٠٬٣٢٥             ٥٤٤٬٦٩٨       ٢٬٣٨٧٬٨٣٠            ٥٠١٬٧٥٩سندات دین
              ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣                    -       ١٣٬٦٩٨٬٨١٥        ١١٬٧٢٢٬٤١٢          ١٠٣٬٧١٢              ٦٨٬٣١٤قروض أخرى

            ١٤٣٬٣٧٩٬٦٨٥     ١٠٨٬٠١١٬٢٧٠         ٢٬٠٢٨٬٤٠٠          ٧٬٨٤٧٬٧٩٤       ٢٬٠٣٠٬٦٠٨       ٢٣٬٤٦١٬٦١٣مطلوبات أخرى وحقوق الملكیة
         ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢     ١٥٢٬٠٧٠٬٧٧٥     ٢٨٠٬٥٨٣٬٩٤٧      ٢١٥٬٥٦٨٬٦٧٩   ١٤٣٬٢٧٣٬٩٠٥     ٣٩٧٬٧٢١٬٧٠٦اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

                           -     ٢٠٨٬٩٦٥٬٥١٧     ١٢٦٬٠١٦٬١١٤       (٨٩٬٥٩٩٬٥٥٤)   (٨٦٬٠٣٧٬٦٨٦)    (١٥٩٬٣٤٤٬٣٩١)الفرق في المیزانیة

            ٢١٣٬٦٧٩٬١١٠       ١٣٬٢٤٣٬٢٩٨       ٢٣٬٢٧٧٬٩٠٧        ٨٦٬٠٦٨٬٦٥٥     ١٨٬٦٣٩٬٤٣٠       ٧٢٬٤٤٩٬٨٢٠إلتزامات طارئة وأخرى

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:
              ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨       ٤٣٬٧٢٨٬٦٢٦                    -                    -                 -       ٤٤٬٨٢٢٬٦٦٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

              ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤         ٢٬٢٣١٬٣١٧            ٩٦٥٬٣٧٥          ٤٬٠٢٠٬٦٥٤       ١٬٨٩٦٬٠٦٤       ٥٩٬٩٤١٬٧٣٤أرصدة لدى بنوك 
            ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١     ٢٩٤٬٩٠٣٬٩٥٢     ٢٨١٬٤٩٦٬٧٣٦        ٦٤٬٩٤١٬٩٣٩     ٢١٬١٠٥٬٠٤٣     ١٠١٬٢٠٤٬٣٧١قروض وسلف للعمالء

            ١٥٠٬٢٨٨٬٣٣٧       ٧١٬٢٧٥٬٣٩١       ٤٩٬٦٩٤٬٥٥٨        ١٣٬٢١٣٬٩٢١       ٨٬٠٧٥٬١٥٨         ٨٬٠٢٩٬٣٠٩إستثمارات مالیة
              ٢١٬٤٩٠٬٨٠١         ١٬٠٢٦٬٤٢٥         ٨٬٠٣٨٬٧٧٠          ١٬٥٤١٬٩٩٤       ١٬٠٩٠٬٧٢٩         ٩٬٧٩٢٬٨٨٣موجودات أخرى

         ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١     ٤١٣٬١٦٥٬٧١١     ٣٤٠٬١٩٥٬٤٣٩        ٨٣٬٧١٨٬٥٠٨     ٣٢٬١٦٦٬٩٩٤     ٢٢٣٬٧٩٠٬٩٥٩اجمالي الموجودات

            ١١١٬٤٤١٬٥٧٢         ١٬٨٣٧٬١٨١       ٢١٬٩١٥٬١٣٠        ٢٠٬٧١٣٬٣٧١     ٢٥٬٥٦٥٬٠٨٧       ٤١٬٤١٠٬٨٠٣أرصدة من بنوك
            ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤       ١٦٬٧٧٦٬٣٢٠     ٢٩٢٬٠٣٧٬٠٩٤      ١٠٠٬٤١٣٬١٢٦     ٥٦٬٦٦٩٬٧٩٨     ٣١٩٬٦١٥٬١٨٦ودائع عمالء 

              ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧       ١٢٬٤٦٣٬١٨٠       ٢٠٬٤٣٥٬١٣٩          ٧٬٠٤٠٬٧٢٤                 -            ١٤٩٬٨٨٤سندات دین
              ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩                    -       ٢١٬٦١٧٬١٨٤          ٣٬٣٥١٬١٧٩       ١٬٠٩٣٬٢٠٩              ٧٦٬٦٦٧قروض أخرى

            ١٢٩٬٨٥٧٬٣٤٩     ١٠٣٬٢٤٨٬٤٠٢         ١٬٩٠٨٬٨٢٠          ٥٬٣٧٥٬٦٩٧       ٢٬٢٨٩٬٥٧٣       ١٧٬٠٣٤٬٨٥٧مطلوبات أخرى وحقوق الملكیة
         ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١     ١٣٤٬٣٢٥٬٠٨٣     ٣٥٧٬٩١٣٬٣٦٧      ١٣٦٬٨٩٤٬٠٩٧     ٨٥٬٦١٧٬٦٦٧     ٣٧٨٬٢٨٧٬٣٩٧اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

                           -     ٢٧٨٬٨٤٠٬٦٢٨      (١٧٬٧١٧٬٩٢٨)       (٥٣٬١٧٥٬٥٨٩)   (٥٣٬٤٥٠٬٦٧٣)    (١٥٤٬٤٩٦٬٤٣٨)الفرق في المیزانیة

            ٢١٤٬٠٢٣٬٨٣٦       ١٤٬٨٥٠٬٩٣٤       ٣٧٬٣٠٢٬٦٢٣        ٩٣٬٣٦٨٬٣٦٦       ٦٬٨٨٥٬٣١١       ٦١٬٦١٦٬٦٠٢إلتزامات طارئة وأخرى

تتضمن الموجودات األخرى العقارات والمعدات والموجودات غیر الملموسة.

تحتفظ المجموعة بنسبة تغطیة للسیولة عند ١٠٤% كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ ( ٢٠٢١: ١٤٧%) مقارنة مع الحد األدنى ١٠٠% للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ (٢٠٢١: ١٠٠%)

حسب تعلیمات مصرف قطر المركزي.
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٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
د) مخاطر السیولة (تتمة)

تحلیل االستحقاقات للتدفقات النقدیة غیر المخصومة
یبین الجدول التالي إلتزمات المجموعة المالیة على أساس تعھدات الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة:

اإلجماليأكثر من١ - ٣,٥ - ١,١٢ - ٣,خالل 
٥ سنواتسنواتشھرأشھرشھر

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:
     ١٤٤٬٤٤٩٬٤٠٠       ٢٬٣٣٥٬٣١٢      ٢٣٬١٧٤٬٢٢٣      ٣٥٬٦٨١٬٣٨٣    ٣٠٬٦٥١٬٣١٢     ٥٢٬٦٠٧٬١٧٠أرصدة من بنوك 

     ٨٦٢٬٤١٨٬٥٢٥     ٣٦٬٦٧١٬١٦٠    ٢٢١٬٨٤٦٬٠٨٥    ١٦٠٬١٣٣٬١٥٩  ١١٠٬٤٧٤٬٥٧٤   ٣٣٣٬٢٩٣٬٥٤٧ودائع عمالء 
       ٣٦٬٤٠٣٬٨١١       ٩٬٦١٦٬٦٦١      ٢٣٬٠٤٤٬٩٨٠           ٧٨٢٬٠٦٦      ٢٬٤٢٢٬١٢٦          ٥٣٧٬٩٧٨سندات دین

       ٢٨٬٤٤٦٬٠٣٢                  -      ١٥٬٤٨٠٬٥١١      ١٢٬٦٥٤٬١١١         ٢٣٩٬١٩٠            ٧٢٬٢٢٠قروض أخرى
            ٦٥٢٬٤٦٢          ١٩٩٬٧٨٨           ٣٦٩٬٧٦٨             ٥٨٬٧٧٩           ١٢٬٤٧٣            ١١٬٦٥٤مطلوبات االیجار

األدوات المالیة المشتقة
     ١٣١٬٨٩٠٬٣١٢                  -        ٢٬٤٦١٬٢١٦      ٤٣٬٢٥١٬٩٨١    ٤٥٬٢٠٥٬٠٤٧     ٤٠٬٩٧٢٬٠٦٨    المبالغ التعاقدیة مستحقة الدفع - عقود آجلة

    (١٣٠٬٨٤٦٬٣٣٢)                  -       (٢٬٣٨٩٬٦٠٠)     (٤٢٬٨٩٧٬٦٧٣)   (٤٥٬٠٣٩٬٣٦٧)    (٤٠٬٥١٩٬٦٩٢)    المبالغ التعاقدیة مستحقة القبض - عقود آجلة
         ٣٬٥٢٨٬٦٣٤          ٢٩٣٬٠٦١           ٨٦٧٬٧٩٠           ٩٦٥٬٩١٩      ١٬٢٨٠٬٣١٩          ١٢١٬٥٤٥    المبالغ التعاقدیة مستحقة الدفع / (القبض) - أخرى

  ١٬٠٧٦٬٩٤٢٬٨٤٤     ٤٩٬١١٥٬٩٨٢    ٢٨٤٬٨٥٤٬٩٧٣    ٢١٠٬٦٢٩٬٧٢٥  ١٤٥٬٢٤٥٬٦٧٤   ٣٨٧٬٠٩٦٬٤٩٠إجمالي المطلوبات

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:
     ١١٢٬٣٨٢٬٨٣٨       ١٬٩٥٤٬٨٨٩      ٢٢٬٠٧٣٬١٥٧      ٢١٬١٠٦٬٦٧٥    ٢٥٬٦٧٩٬٥٢٥     ٤١٬٥٦٨٬٥٩٢أرصدة من بنوك 

     ٨٠٥٬٠٢٧٬٥٠٤     ٢٦٬٣٤٢٬٨١٩    ٢٩٧٬١٩٢٬٥٧٤    ١٠٣٬٤٥٨٬٨٦٣    ٥٧٬٣٩١٬٠٧٣   ٣٢٠٬٦٤٢٬١٧٥ودائع عمالء 
       ٤٠٬٤٢٣٬٠٢٠     ١٢٬٥٨٤٬٤٢٩      ٢٠٬٤٥٤٬٣٨٢        ٧٬٠٦٦٬٠٤١         ١٦١٬١٨٩          ١٥٦٬٩٧٩سندات دین

       ٢٧٬١٨٩٬٣٧٨                  -      ٢٢٬٣٩١٬٠٤٩        ٣٬٥٦٨٬٩٠٦      ١٬١٥٢٬٧٥٦            ٧٦٬٦٦٧قروض أخرى
            ٦١٦٬١٤٩            ٦٢٬٢٩٤           ٤٠٤٬٨٣٢             ٧١٬٢٠٣           ١٦٬١١٩            ٦١٬٧٠١مطلوبات االیجار

األدوات المالیة المشتقة
     ١٢٤٬٣٢٢٬٨٨٦                  -        ٥٬١٠٢٬٩٢٣      ٢٢٬٨٢٨٬٠٩٧    ٥٩٬٩٣١٬٢٩٣     ٣٦٬٤٦٠٬٥٧٣    المبالغ التعاقدیة مستحقة الدفع - عقود آجلة

    (١٢٤٬٩٩٦٬٨٥٣)                  -       (٥٬٠٩٦٬٠٤٤)     (٢٣٬٣٣١٬٩١٣)   (٥٩٬٩٤٦٬٤٣١)    (٣٦٬٦٢٢٬٤٦٥)    المبالغ التعاقدیة مستحقة القبض - عقود آجلة
        (٥٬٤٢٥٬٣٧٨)      (٧٬٤١٨٬١٠٦)           ٥٥٦٬٠٥٢        ١٬١٢٠٬٩٣٠         ٩٥١٬٣٢٤         (٦٣٥٬٥٧٨)    المبالغ التعاقدیة مستحقة الدفع / (القبض) - أخرى

     ٩٧٩٬٥٣٩٬٥٤٤     ٣٣٬٥٢٦٬٣٢٥    ٣٦٣٬٠٧٨٬٩٢٥    ١٣٥٬٨٨٨٬٨٠٢    ٨٥٬٣٣٦٬٨٤٨   ٣٦١٬٧٠٨٬٦٤٤إجمالي المطلوبات
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٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)
ه) مخاطر التشغیل 

تمثل مخاطر التشغیل مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة فشل معین ناتج عن التطبیقات التكنولوجیة أو العملیات أو أخطاء الموظفین أو أي مخاطر أخرى قد
ینتج عنھا مخاطر تشغیل. تعمل المجموعة على التقلیل من حدوث ھذه المخاطر ما أمكن من خالل إطار من السیاسات واإلجراءات لتقییم ومراقبة وإدارة ھذه المخاطر

واإلفصاح عنھا. تشمل مراقبة ھذه المخاطر العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحیات وإجراءات المطابقة، باإلضافة إلى زیادة وعي الموظفین بھذه المخاطر وطرق
تقییمھا.

و) مخاطر أخرى
تشمل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابیة والمخاطر القانونیة ومخاطر السمعة. یتم السیطرة على مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابیة من خالل إطار
من السیاسات واإلجراءات المتعلقة باإلمتثال والمتابعة. یتم إدارة المخاطر القانونیة من خالل أستخدام مستشارین قانونیین داخل وخارج المجموعة. یتم إدارة مخاطر السمعة

. ً من خالل فحص منتظم للعوامل المتعلقة بسمعة المجموعة باإلضافة إلى إصدار تعلیمات وسیاسات خاصة حیثما كان ذلك مالئما

تقوم المجموعة بتقدیم خدمات أمانة وإدارة فیما یتعلق بالمحافظ اإلستثماریة التي یتم تسویقھا أو إدارتھا من خالل المجموعة كما ھو مبین باإلیضاح رقم ٣٧. یترتب على ھذه
الخدمات بعض المخاطر القانونیة ومخاطر التشغیل. تتحكم المجموعة في ھذه المخاطر من خالل إجراءات العمل الیومیة التي تحكم طریقة إدارة المجموعة لھذه الخدمات

وعملیات المراجعة الدوریة للتأكد من تطبیق إجراءات العمل.

ز) إدارة رأس المال 
تحتفظ المجموعة بقاعدة رأس مال یتم إدارتھا بفعالیة لمواجھة المخاطر المرتبطة بأعمالھا. یتم مراقبة كفایة رأس مال المجموعة بإستخدام القواعد والنسب المعتمدة بموجب
مقررات لجنة بازل لإلشراف المصرفي وتعلیمات مصرف قطر المركزي. إن الھدف الرئیسي من إدارة قاعدة رأس المال ھو ضمان الوفاء بمتطلبات رأس المال المطلوبة

والمحافظة على تقییم إئتماني متمیز لدعم أعمال المجموعة وتعظیم العائد على المساھمین.  

كفایة راس المال
٢٠٢٢٢٠٢١

        ٧٥٬٩٠٥٬٠٨٣       ٨١٬٠٤٢٬٨٨٠رأس المال األساسي العام
        ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠       ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات مالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

               ٧٨٬٦٦٤               ٦٧٬٥٤٢رأس المال األساسي اإلضافي (١) 
          ٥٬٥٦٠٬٠٠٣         ٥٬٨٥٦٬٧٣٢رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

      ١٠١٬٥٤٣٬٧٥٠     ١٠٦٬٩٦٧٬١٥٤إجمالي رأس المال

      ٤٤٦٬٠١٠٬٥١٤     ٤٦٢٬٣١١٬٤٧٧الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر اإلئتمان
          ٨٬٨٢٧٬٧٥٨         ٨٬١٢٧٬٥٢٥الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر السوق

        ٤٤٬٥٤٢٬٨٨١       ٤٦٬٦٧٤٬٣٧٩الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر التشغیل
      ٤٩٩٬٣٨١٬١٥٣     ٥١٧٬١١٣٬٣٨١إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر 

٪١٤٫٢٪١٤٫٦نسبة كفایة رأس المال األساسي العام *
٪١٨٫٢٪١٨٫٥نسبة كفایة رأس المال األساسي *
٪١٩٫٣٪١٩٫٦إجمالي نسبة كفایة رأس المال *

* یتم احتساب النسب أعاله استناداً الى صافي رأس المال بعد طرح صافي األرباح المقترح توزیعھا.
یبلغ الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال بموجب متطلبات لجنة بازل الثالثة للمجموعة وتعلیمات مصرف قطر المركزي ما یلي:

اإلجمالي رسوم ICAAP رسوم DSIB  ھامش بدون ھامش
اضافیةاضافیةتحّوط راس المالتحّوط راس المال

٪١١٫٠٠٪٠٫٠٪٢٫٥٪٢٫٥٪٦٫٠الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال األساسي العام
٪١٣٫٠٠٪٠٫٠٪٢٫٥٪٢٫٥٪٨٫٠الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال االساسي
٪١٦٫٠٠٪١٫٠٪٢٫٥٪٢٫٥٪١٠٫٠الحد األدنى الجمالي نسبة كفایة رأس المال 
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٥- إستخدام التقدیرات واألحكام
أ) المصادر الرئیسیة لتقدیر حاالت عدم الیقین 

تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وإفتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات الواردة بالبیانات المالیة. یتم إجراء تقییم مستمر للتقدیرات واألحكام
وھي تستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلیة یعتقد على أنھا معقولة بالنظر إلى الظروف السائدة.

١- مخصصات خسائر اإلئتمان وخسائر تدني القیمة
یتم تقییم ما إذا كانت مخاطر إئتمان الموجودات المالیة قد زادت على نحو كبیر منذ االعتراف المبدئي مع األخذ بعین االعتبار معلومات مستقبلیة في قیاس

الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة.

٢- تحدید القیم العادلة
إن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لیس لھا سعر في السوق یتطلب إستخدام أسالیب التقییم التي تم شرحھا في السیاسات المحاسبیة.

بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھا بشكل غیر متكرر وال یتوفر لھا شفافیة كافیة للسعر، فإن القیمة العادلة لھا تكون أقل موضوعیة، وتتطلب
درجات متفاوتة من األحكام استناداً إلى مخاطر السیولة والتركز والشك حول عوامل السوق وإفتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتھا.

٣- تقییم األدوات المالیة
تم عرض السیاسة المحاسبیة للمجموعة حول قیاس القیمة العادلة ضمن السیاسات المحاسبیة الھامة. تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة بإستخدام القیمة

العادلة وفقاً للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء القیاس:

المستوى ١: األسعار المتداولة (غیر المعّدلة) في أسواق نشطة الدوات مماثلة.

المستوى ٢: أسالیب تقییم استناداً إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر مباشر (مشتق من األسعار). تتضمن ھذه الفئة
أدوات تم تقییمھا بإستخدام أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً أو أسالیب تقییم

أخرى، بحیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق.

المستوى ٣: أسالیب تقییم بإستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. یتضمن أسلوب التقییم مدخالت ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون لھذه
المدخالت أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا استناداً إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة

التي ال یمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس اإلختالفات بین األدوات.

تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتداول بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. بالنسبة لكافة األدوات
المالیة األخرى. تقوم المجموعة بتحدید القیم العادلة بإستخدام أسالیب التقییم.

تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة بأدوات مماثلة تتوفر لھا أسعار سوق ونموذج بالك-شولز وخیارات
تسعیر متعددة الحدود ونماذج تقییم أخرى. 

تتضمن اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معّدالت فائدة خالیة من المخاطر وقیاسیة وھوامش إئتمان وعالوات أخرى مستخدمة في
تقدیر معّدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم ومعّدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتھا.
إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى تحدید  قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ البیانات المالیة والذي كان من  الممكن تحدیده من قبل أطراف

السوق وفق معاملة تجاریة ضمن األنشطة اإلعتیادیة.
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٥- إستخدام التقدیرات واألحكام (تتمة) 

أ) المصادر الرئیسیة لتقدیر حاالت عدم الیقین (تتمة)
٣- تقییم األدوات المالیة (تتمة)

یبین الجدول التالي األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة الفترة المالیة وفق مستوى تدرج القیمة العادلة:

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

        ١٠٬٥٩٤٬٥٤٠        -     ١٠٬٥٩٤٬٤٤٠               ١٠٠موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
        ٣٨٬٧٦٣٬٦٢٨        -       ١٬٣٣٩٬٥٥١   ٣٧٬٤٢٤٬٠٧٧إستثمارات مالیة

        ٤٩٬٣٥٨٬١٦٨        -     ١١٬٩٣٣٬٩٩١   ٣٧٬٤٢٤٬١٧٧اإلجمالي

          ٦٬٠٥٥٬٠٨٥        -       ٦٬٠٤٩٬١٧٦            ٥٬٩٠٩مطلوبات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
          ٦٬٠٥٥٬٠٨٥        -       ٦٬٠٤٩٬١٧٦            ٥٬٩٠٩اإلجمالي

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

        ٣٠٬٦٦٨٬١٦٩        -       ١٬٢٩٢٬٨١٨   ٢٩٬٣٧٥٬٣٥١إستثمارات مالیة
        ٣٧٬٩٧٦٬٨٦٨        -       ٨٬٦٠١٬٥١٧   ٢٩٬٣٧٥٬٣٥١اإلجمالي

          ٥٬٦٣٠٬٩١٨        -       ٥٬٦٣٠٬٣١٦               ٦٠٢مطلوبات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
          ٥٬٦٣٠٬٩١٨        -       ٥٬٦٣٠٬٣١٦               ٦٠٢اإلجمالي

الیوجد اي تحویالت بین المستوى األول والثاني (٢٠٢١: الیوجد).

الموجودات والمطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، لكن یتم اإلفصاح عن قیمتھا العادلة، یتم تصنیفھا تحت المستوى ٢ في تدرج القیمة العادلة.

ب) األحكام المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة
١- اإلستمراریة

قامت إدارة المجموعة بتقییم قدرة المجموعة على االستمرار. تمتلك المجموعة الموارد الالزمة لإلستمرار في أعمالھا للمستقبل المنظور. ال یوجد اي دلیل
لدى المجموعة یؤثر على قدرتھا على اإلستمراریة ولذلك یتم إعداد القوائم المالیة على اساس إفتراض اإلستمراریة.

٢- تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة
تقییم نموذج العمل الذي یحتفظ فیھ بالموجودات وتقییم ما إذا كانت األحكام التعاقدیة للموجودات المالیة ھي فقط لدفع المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ

األصلي القائم. راجع إیضاح رقم ٧ للمزید من المعلومات.

٣- عالقات التحّوط المؤھلة
عند تسجیل األدوات المالیة في عالقات تحّوط مؤھلة، أوضحت المجموعة أنھا تتوقع أن تكون التحّوطات ذات فاعلیة عالیة على مدى فترة التحّوط. عند
المحاسبة على المشتقات كتحّوطات التدفق النقدي، قررت المجموعة أن التعرض للتدفق النقدي المتحّوط منھ یتعلق بتدفقات نقدیة مستقبلیة محتملة بشكل

كبیر.

٤- الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة اإلستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدین
یتم تقییم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان على الموجود المالي قد زادت بصورة كبیرة منذ االعتراف المبدئي وإدراج المعلومات المستقبلیة في قیاس الخسائر

اإلئتمانیة المتوقعة وتدني القیمة. راجع إیضاح رقم ٤، المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقییم الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة
الموجودات المالیة للحصول على معلومات إضافیة.

٥- األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات إلحتساب اإلھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر مع األخذ باإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات

واالستھالك الفعلي والتقادم الفني والتجاري.

٦- العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غیر الملموسة
تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر لموجوداتھا غیر الملموسة إلحتساب اإلطفاء. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد االخذ باالعتبار المنافع االقتصادیة

 ً المقدرة التي سیتم تلقیھا من إستخدام الموجودات غیر الملموسة. ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر انتاجي محدد، وإنما یتم سنویا
ً . یؤثر تغیر وضع احد الموجودات غیر الملموسة فحص أي تدني محتمل في قیمتھا. تحدید عدم وجود عمر إنتاجي محدد للموجودات غیر الملموسھ یتم سنویا

من عدم وجود عمر إنتاجي الى وجود عمر إنتاجي على السنوات القادمة فقط.

٧- تدني قیمة الموجودات غیر المالیة
تقوم المجموعة بشكل سنوي بتقییم أي تدني في قیمة الموجودات غیرالمالیة. یتم فحص تدني قیمة الموجودات غیر المالیة عند وجود أي مؤشر على عدم

إسترداد قیمتھا الدفتریة عن طریق تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة واستخدام سعر خصم مناسب لتحدید القیمة الحالیة لھذه التدفقات النقدیة.

٨- إدارة الصنادیق المالیة
جمیع الصنادیق المالیة خاضعة للقوانین الخاصة بھا حیث یتم تعیین أو إزالة مدیري الصنادیق من خالل القوانین الخاصة بالصنادیق، كما تعد المصالح

اإلقتصادیة الكلیة للمجموعة في ھذه الصنادیق غیر مادیة. نتیجة لذلك، تعتبر المجموعة أنھا تمثل دور الوكیل للمستثمرین في ھذه الصنادیق وبالتالي لم یتم
توحیدھا.

٩- مخصص مكافأة نھایة الخدمة
تحتسب المجموعة مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لقانون العمل القطري وااللتزامات التعاقدیة. ال تختلف تلك النتائج جوھریاً عن متطلبات

معیار المحاسبة الدولي رقم ١٩.
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٦. التحلیل القطاعي 
تدیر المجموعة عملیاتھا من خالل أربعة قطاعات إستراتیجیة رئیسیة كما ھو مبین أدناه. تقدم ھذه القطاعات اإلستراتیجیة منتجات وخدمات مصرفیة مختلفة ویتم

إدارتھا بشكل منفصل كونھا تتطلب تطبیق إستراتیجیات مختلفة. تقوم اإلدارة بمراجعة التقاریر الخاصة بھذه القطاعات بشكل ربع سنوي على األقل.

قطاع الشركات
یتضمن قطاع الشركات القروض والودائع واإلستثمارات والخدمات اإلستشاریة والخدمات والمنتجات األخرى المقدمة لعمالء المجموعة من الشركات، باإلضافة إلى

عملیات التمویل وأنشطة إدارة المخاطر المركزیة من خالل اإلقتراض، إصدار أدوات الدین، إستخدام المشتقات ألغراض إدارة المخاطر واإلستثمار في موجودات
ذات سیولة عالیة مثل الودائع لدى بنوك أو في أدوات الدین الحكومیة والخاصة بالشركات. 

القطاع اإلستھالكي
یتضمن القطاع اإلستھالكي القروض والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لعمالء المجموعة من األفراد.

قطاع إدارة األصول والثروات
یتضمن قطاع إدارة األصول والثروات القروض والودائع وإدارة األصول والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة لعمالء المجموعة من األفراد ذوي المالءة المالیة

العالیة.

قطاع العملیات المصرفیة الدولیة
یتضمن قطاع العملیات المصرفیة الدولیة السلف والقروض والودائع والمنتجات والخدمات األخرى المقدمة للعمالء في الخارج ومن خالل المواقع والفروع

الخارجیة التابعة للمجموعة.

العملیات 
المجموعالمصرفیةأخرى وأرصدة ادارة األصولالقطاع قطاع 

الدولیةمشتركةوالثرواتاالستھالكيالشركاتكما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:

اإلیرادات الخارجیة:
         ٢٨٬٨٦٤٬٥٩٨     ١٢٬٤٦٨٬٧١٨            ٥٢٬٧٦٠       ٨٣٢٬٢٧٩       ٦٨٥٬١٥٦    ١٤٬٨٢٥٬٦٨٥صافي إیراد الفوائد

           ٣٬٣٧٤٬٤١٨       ١٬٨٣٥٬٥٠٨              ٢٬٨٥٩       ٣١٦٬٤٦٣       ٣٢٠٬١١٨         ٨٩٩٬٤٧٠صافي إیراد الرسوم والعموالت
           ١٬٨٧١٬٦٢٥       ١٬١٢٤٬٠١٣             (٨٬٦٩٢)       ١٥٠٬٦٩٢       ٢٠٨٬٦٨٤         ٣٩٦٬٩٢٨صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

              ٣٦٩٬٨٥٩          ٣٢٧٬٣٤٠                  -              -               -           ٤٢٬٥١٩اإلیراد من استثمارات مالیة
                ٧٩٬٨٢٧            ٧٤٬٧٦١                 ٩٨٦             ٤٨٣                ٩٧             ٣٬٥٠٠إیرادات تشغیلیة أخرى

              ٥٤٤٬١٩٩            ٤٢٬٩٠٧                  -              -               -         ٥٠١٬٢٩٢الحصة من نتائج شركات زمیلة
         ٣٥٬١٠٤٬٥٢٦     ١٥٬٨٧٣٬٢٤٧            ٤٧٬٩١٣    ١٬٢٩٩٬٩١٧    ١٬٢١٤٬٠٥٥    ١٦٬٦٦٩٬٣٩٤إجمالي ایرادات القطاع

         ١٤٬٣٤٨٬٨٦٠       ٣٬٦١٣٬٥٨٢         (٣١٦٬٥١٣)       ٩٨٠٬٢٩٣       ٥٨٥٬٤٦٤      ٩٬٤٨٦٬٠٣٤ربح القطاع 

       ١٥٩٬٩١٣٬٠٤١     ٥٦٬٥٧١٬٩٥٤                  -           ١٬٩٧٦               -  ١٠٣٬٣٣٩٬١١١إستثمارات القطاع
       ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦   ١٦٧٬٩٧٨٬١١٠                  -  ٢٧٬٢١٨٬٤٠٨    ٩٬٩٠٢٬٣٢٦  ٦٠٢٬٥٠٢٬٤٩٢قروض وسلف القطاع
       ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥   ٣٤٣٬٤٠٥٬٩٤٢                  -  ٤٦٬٣١٣٬٤٥٣  ٣٦٬٢١٩٬٦٢٣  ٤١٦٬٣٣٩٬٦٣٧ودائع العمالء للقطاع

    ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢   ٥٣٥٬٠٤٨٬٠٩٥  (٣٠٦٬٤٥٨٬٢٤٩)  ٤٧٬٩٨٤٬٤٠٣  ٣٧٬٥٨٦٬٢٩٨  ٨٧٥٬٠٥٨٬٤٦٥موجودات القطاع

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:
اإلیرادات الخارجیة:
         ٢٣٬٠٣٦٬١٢٠       ٨٬١٢٥٬١٠٩            ٥٨٬٤٥٤       ٦٨٥٬٨٠٦       ٦٣١٬٨٧٦    ١٣٬٥٣٤٬٨٧٥صافي ایراد الفوائد

           ٣٬٢١٢٬٨٢٣       ١٬٩٧٣٬٩١٥            ٢١٬٦٥٠       ٢٥٥٬٥٧١       ٢٧٨٬٤٠٧         ٦٨٣٬٢٨٠صافي ایراد الرسوم والعموالت
           ١٬٣٣١٬١١٨          ٥٢٠٬٨٢١             (٩٬٧٣٩)       ١١٩٬٠٣١       ١٨١٬٠٧٠         ٥١٩٬٩٣٥صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

              ١٢٥٬٩٨٥            ٩٥٬٤١٧                  -          (٥٬٠٢٠)               -           ٣٥٬٥٨٨اإلیراد من استثمارات مالیة
              ٢٣٧٬٢٢٩          ٢٣٦٬٦٥٤                  (١٣)             ٥٥٥                ٣٣                 -ایرادات تشغیلیة أخرى

              ٣٧٠٬٢٠٨            ٥٧٬٠٣٨                  -              -               -         ٣١٣٬١٧٠الحصة من نتائج شركات زمیلة
         ٢٨٬٣١٣٬٤٨٣     ١١٬٠٠٨٬٩٥٤            ٧٠٬٣٥٢    ١٬٠٥٥٬٩٤٣    ١٬٠٩١٬٣٨٦    ١٥٬٠٨٦٬٨٤٨إجمالي ایرادات القطاع

         ١٣٬٢١١٬١٢٣       ٢٬٨٤٥٬٤١٦         (٢٦٧٬٦٠٠)       ٧٦٧٬٩١٧       ٢٤٦٬١٩٣      ٩٬٦١٩٬١٩٧ربح القطاع 

       ١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨     ٥٤٬٦٠١٬٧٢١                  -             ٤١٨               -    ٨٨٬٢١٩٬١٨٩إستثمارات القطاع
       ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١   ١٦٤٬٢٤٩٬٧٧٠                  -  ٢٠٬٨٢٣٬٨٨٧    ٩٬٣٧٨٬٩١٨  ٥٦٩٬١٩٩٬٤٦٦قروض وسلف القطاع
       ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤   ٣٤٦٬٠٦٢٬٨٦٠                  -  ٣٨٬٥١٠٬٠٠٩  ٣٤٬٨٠٧٬٤٤٥  ٣٦٦٬١٣١٬٢١٠ودائع العمالء للقطاع

    ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١   ٥٦٤٬٨١٠٬٥٨٤  (٣٣٦٬٩٨٦٬٨٨٣)  ٣٩٬٨٤٦٬٠٧٥  ٣٥٬٩٨٠٬٠١٠  ٧٨٩٬٣٨٧٬٨٢٥موجودات القطاع

العملیات داخل دولة قطر
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٧- الموجودات والمطلوبات المالیة
یلخص الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمجموعة:

القیمة العادلة من خالل بیان الدخل - 
القیمة العادلة إجمالي القیمة الدفتریةالتكلفة المطفأةالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإلزامیة

أدوات حقوق ملكیةأدوات دینأدوات حقوق ملكیةأدوات دین
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

       ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦      ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦       ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦               -                -                -               -نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

       ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧      ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧       ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧               -                -                -               -أرصدة لدى بنوك 

     ٨٠٦٬١٠٣٬١٧٠    ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦     ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦               -                -                -               -قروض وسلف للعمالء

استثمارات مالیة:

       ٣٨٬٧٦٣٬٦٢٨      ٣٨٬٧٦٣٬٦٢٨                    -     ١٬٤٧١٬٩٨٩   ٣٦٬٩٤٢٬٧٨٤        ٢١٧٬٢٩٤       ١٣١٬٥٦١    بالقیمة العادلة

     ١٢٢٬٦٧٨٬٥٨٨    ١٢١٬١٤٩٬٤١٣     ١٢١٬١٤٩٬٤١٣               -                -                -               -    بالتكلفة المطفأة

١٬١٥٥٬٣٣٨٬٠٠٠  ١٬١١٦٬٥٧٤٬٣٧٢     ١٬٤٧١٬٩٨٩   ٣٦٬٩٤٢٬٧٨٤        ٢١٧٬٢٩٤       ١٣١٬٥٦١  ١٬١٥٥٬٣٦٩٬٠٠٩  

     ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩    ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩     ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩               -                -                -               -أرصدة من بنوك 

     ٨٤٢٬٢٥٦٬٦٧٤    ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥     ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥               -                -                -               -ودائع العمالء

       ٣٥٬١٩١٬٨٤٧      ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠       ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠               -                -                -               -أوراق دین

       ٢٥٬٢٤٥٬٢٩٦      ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣       ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣               -                -                -               -قروض أخرى

-               -                -                -               ١٬٠٤٥٬٨٣٩٬٣٢٧  ١٬٠٤٥٬٨٣٩٬٣٢٧  ١٬٠٤٥٬٥٠٨٬٥١٦  

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١
       ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨      ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨       ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨               -                -                -               -نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

       ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤      ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤       ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤               -                -                -               -أرصدة لدى بنوك 

     ٧٦٢٬٠٢٢٬٨٥٢    ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١     ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١               -                -                -               -قروض وسلف للعمالء

استثمارات مالیة:

       ٣٠٬٦٦٨٬١٦٩      ٣٠٬٦٦٨٬١٦٩                    -     ١٬٤٧٩٬٥١٠   ٢٨٬٩٠٣٬٩٥٠        ٢٣٤٬٣٠٧         ٥٠٬٤٠٢    بالقیمة العادلة

     ١١٣٬٧٨٧٬٤٧٩    ١١٢٬١٥٣٬١٥٩     ١١٢٬١٥٣٬١٥٩               -                -                -               -    بالتكلفة المطفأة

١٬٠٦٤٬٠٧٩٬٨٠١  ١٬٠٣٣٬٤١١٬٦٣٢     ١٬٤٧٩٬٥١٠   ٢٨٬٩٠٣٬٩٥٠        ٢٣٤٬٣٠٧         ٥٠٬٤٠٢  ١٬٠٦٤٬٠٨٤٬٩٣٢  

     ١١١٬٤٤١٬٥٧٢    ١١١٬٤٤١٬٥٧٢     ١١١٬٤٤١٬٥٧٢               -                -                -               -أرصدة من بنوك 

     ٧٨٥٬٥٣٣٬٧٨٧    ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤     ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤               -                -                -               -ودائع العمالء

       ٤٠٬١٢٨٬١٣٦      ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧       ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧               -                -                -               -أوراق دین

       ٢٦٬١١٨٬٥١٥      ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩       ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩               -                -                -               -قروض أخرى

-               -                -                -               ٩٦٣٬٢٢٢٬٠١٠    ٩٦٣٬١٨٠٬٢٦٢     ٩٦٣٬١٨٠٬٢٦٢     
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٨٢٠٢٢٢٠٢١. نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة 
     ١٤٬٥٢٢٬٥٣٢     ١٧٬٥١١٬٧٢١نقدیة

     ٢٠٬٣٠٤٬٢٤٤     ٢٧٬٠٤٢٬١١٥اإلحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي
     ٢٠٬٤٣٧٬٢١٢     ١٣٬٠٧٠٬٩٩٣أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

     ٣٣٬٢٥٣٬٠٨٧     ٣٣٬٩٤٠٬٨٥٦أرصدة لدى بنوك مركزیة أخرى
            ٤٠٬٣٨٢              ٧٬٦٣٨فوائد مستحقة

             (٦٬١٦٩)             (٩٬٣٨٧)مخصص خسائر تدني القیمة
     ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨     ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦اإلجمالي

اإلحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي ھو إحتیاطي إلزامي ال یستخدم في عملیات المجموعة الیومیة. األرصدة لدى البنوك المركزیة األخرى تشمل االحتیاطیات
اإللزامیة والتي تبلغ ٢٧٬٧٠١ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٢٣٬٤٢٤ ملیون لایر قطري). ال یمكن استخدام ھذه اإلحتیاطیات لتمویل العملیات الیومیة.

٩٢٠٢٢٢٠٢١. أرصدة لدى بنوك  
     ١٥٬٣٩٨٬٢٠٥     ١٥٬٥٢٣٬٩٢٩حسابات جاریة

     ٥١٬٢٢١٬٠٧٦     ٧٠٬١٨٠٬٩٨٥إیداعات
       ٢٬١٤٣٬٤١٧       ٩٬٣٠٠٬٨٩٥قروض للبنوك
          ٣٨٧٬٠٧٨       ١٬٣٩٢٬٥٧٠فوائد مستحقة

           (٩٤٬٦٣٢)         (١٣٨٬٦٩٢)مخصص خسائر تدني القیمة
     ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤     ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧اإلجمالي

١٠.  قروض وسلف للعمالء 
٢٠٢٢٢٠٢١أ) حسب النوع 

   ٧٠٣٬١٨٤٬١٩٥   ٧٤٧٬٣١٦٬٨٢٧قروض
     ٧٢٬٦٥٩٬٦٨١     ٧٤٬٠٣٥٬١٥٦جاري مدین

       ٦٬٣٥١٬٨٣٧       ٣٬٧٤٦٬٨٧٣أوراق مخصومة
٧٨٢٬١٩٥٬٧١٣   ٨٢٥٬٠٩٨٬٨٥٦   

       ٧٬٧٥٠٬٩٦١     ١٢٬٤١٧٬٤٠٥فوائد مستحقة
           (٦٣٬٧٩٠)           (٤٥٬٦٣٠)ربح مؤجل

      (٤٬٨١٢٬٦٠٦)      (٦٬٥٤١٬٩٢٠)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢
    (٢١٬٤١٨٬٢٣٧)    (٢٣٬٣٢٧٬٣٧٥)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

   ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١   ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦صافي القروض والسلف للعمالء

بلغ إجمالي مبلغ القروض المتعثرة للعمالء ٢٣٬٦٨٠ ملیون لایر قطري، تمثل ٢٬٩٪ من إجمالي القروض والسلف (٢٠٢١: ١٨٬٣٤٥ ملیون لایر قطري، تمثل ٢٬٣٪ من
إجمالي القروض والسلف). یتضمن مخصص تدني قیمة القروض والسلف للعمالء مبلغ ٣٬٧٨٣ ملیون لایر قطري كفوائد معلقة (٢٠٢١: ٣٬٠٦٣ ملیون لایر قطري).

ب) حسب القطاع 
اإلجماليأوراقجاري مدینقروض كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:

مخصومةوسلف
     ٩٦٬٩٠٤٬١٨١                  -  ٤٩٬٧٨٠٬٠٨٩     ٤٧٬١٢٤٬٠٩٢الحكومة

   ٢١١٬٩٤٩٬٢١٨                  -    ١٬٩٨٨٬٧٢٧   ٢٠٩٬٩٦٠٬٤٩١مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة
     ٤٣٬٠٠٦٬٨٩٦          ٣٥٢٬٠٦١    ١٬٨٠٧٬٣١٣     ٤٠٬٨٤٧٬٥٢٢الصناعة
   ١٢١٬٦٨٧٬٧٧٤          ٩٩٧٬٧٩٣    ٥٬١٢٢٬١٨٦   ١١٥٬٥٦٧٬٧٩٥التجارة

   ٢٠٩٬٨١٨٬٣٢٠       ١٬٧١٧٬٦٠٦    ٨٬٨١٧٬٣٦١   ١٩٩٬٢٨٣٬٣٥٣الخدمات
     ١٣٬٣٧٠٬٢٥٥          ١٠٩٬٤٥١       ٥٦١٬٨٦٩     ١٢٬٦٩٨٬٩٣٥المقاوالت
     ٦٨٬٥٩٨٬٣٠٨          ٥٦١٬٥٥٧    ٢٬٨٨٢٬٧٦١     ٦٥٬١٥٣٬٩٩٠اإلسكان 

     ٧١٬١٥٤٬٦٢٦                  -    ٣٬٠٣١٬٧٠٦     ٦٨٬١٢٢٬٩٢٠اإلستھالكي
       ١٬٠٢٦٬٦٨٣              ٨٬٤٠٥         ٤٣٬١٤٤          ٩٧٥٬١٣٤أخرى

   ٨٣٧٬٥١٦٬٢٦١       ٣٬٧٤٦٬٨٧٣  ٧٤٬٠٣٥٬١٥٦   ٧٥٩٬٧٣٤٬٢٣٢اإلجمالي

اإلجماليأوراقجاري مدینقروض كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:
مخصومةوسلف

     ٩٣٬٠٧٧٬٧٩٤                  -  ٤٥٬٤٩٢٬١٨٢     ٤٧٬٥٨٥٬٦١٢الحكومة
   ١٩٢٬٧٩٢٬٣٥١                  -    ١٬٩٨٨٬٧٨٢   ١٩٠٬٨٠٣٬٥٦٩مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

     ٤١٬٧٢٦٬٨٨٩          ٥٢٣٬٧٢٩    ٢٬٣٦٦٬٧٩٩     ٣٨٬٨٣٦٬٣٦١الصناعة
   ١١٢٬٤٠٧٬٧٣٩       ١٬٤١٠٬٨٦٩    ٥٬٥٦٧٬٧٣٤   ١٠٥٬٤٢٩٬١٣٦التجارة

   ٢٠٦٬٢٧١٬٥٢٨       ٢٬٦١٣٬٩٨٢  ١٠٬١٢٧٬٩٦١   ١٩٣٬٥٢٩٬٥٨٥الخدمات
     ١٣٬٦٩٥٬٩٥٨          ١٧١٬٩٠٣       ٦٧٨٬٣٨٣     ١٢٬٨٤٥٬٦٧٢المقاوالت
     ٦٤٬٩٤٤٬٢٥٩          ٨١٥٬١٣٨    ٣٬٢١٦٬٧٩٣     ٦٠٬٩١٢٬٣٢٨اإلسكان 

     ٦٤٬٠١٨٬١٧٠          ٨٠٣٬٥١٤    ٣٬١٧٠٬٩٢٢     ٦٠٬٠٤٣٬٧٣٤اإلستھالكي
       ١٬٠١١٬٩٨٦            ١٢٬٧٠٢         ٥٠٬١٢٥          ٩٤٩٬١٥٩أخرى

   ٧٨٩٬٩٤٦٬٦٧٤       ٦٬٣٥١٬٨٣٧  ٧٢٬٦٥٩٬٦٨١   ٧١٠٬٩٣٥٬١٥٦اإلجمالي

تشمل المبالغ أعاله الفوائد المستحقة وال تتضمن الخسائر  اإلئتمانیة المتوقعة / خسائر تدني القیمة واألرباح المؤجلة.
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١٠.  قروض وسلف للعمالء (تتمة) 
ج) مخصص تدني قیمة القروض والسلف حسب القطاع 

اإلجماليقروض الرھنقروض قروض األعمالقروض الشركات
العقاريإستھالكیةالصغیرة

     ٢٦٬٢٣٠٬٨٤٣            ٧٥٬٩٠٨    ٤٬٥٣١٬٤٤٩       ١٬٨٧٢٬٩٣١   ١٩٬٧٥٠٬٥٥٥الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢
      (١٬٩٤٥٬٤٠٠)           (١١٬٥٢٨)      (٣٤٧٬٦٨٦)         (٢٧٥٬٨٧٨)    (١٬٣١٠٬٣٠٨)فرق العمالت األجنبیة

     ١٢٬٥٧٠٬٣٠٥            ١٣٬٥٤٧    ١٬٠٤٢٬١٧٤          ١٧٩٬٣٣١   ١١٬٣٣٥٬٢٥٣مخصصات جدیدة خالل العام
      (٢٬٥٥٦٬٣٠٦)             (١٬٣٥٣)      (١٩٢٬٣٦٣)         (٢٢٨٬٩٠٩)    (٢٬١٣٣٬٦٨١)مخصصات مستردة خالل العام
      (٤٬٤٣٠٬١٤٧)                  -        (٤٩٬٤٢٨)           (٣٢٬٩٩٨)    (٤٬٣٤٧٬٧٢١)المستخدم / المحّول خالل العام

     ٢٩٬٨٦٩٬٢٩٥            ٧٦٬٥٧٤    ٤٬٩٨٤٬١٤٦       ١٬٥١٤٬٤٧٧   ٢٣٬٢٩٤٬٠٩٨الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢  

     ٢١٬٥٥٩٬٦٣٩            ٦٤٬١٩٧    ٤٬٤٠٥٬٤٣١       ٢٬٤٢٢٬٣٩٨   ١٤٬٦٦٧٬٦١٣الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١
      (٢٬٠٥٠٬٦٨٦)             (٢٬٣٠٩)      (٤٦٦٬١٩٢)         (٦١٣٬٠١٨)       (٩٦٩٬١٦٧)فرق العمالت األجنبیة

       ٩٬٨٦٢٬٦٤٠            ١٧٬٤٧٦       ٩٥٩٬٥٩١          ٤٥٥٬٨٨٨     ٨٬٤٢٩٬٦٨٥مخصصات جدیدة خالل العام
      (١٬٧٦٢٬٦٣٧)             (٣٬٤٥٦)      (٢٨٨٬٨٩٥)         (٣٥٦٬٦١٢)    (١٬١١٣٬٦٧٤)مخصصات مستردة خالل العام
      (١٬٣٧٨٬١١٣)                  -        (٧٨٬٤٨٦)           (٣٥٬٧٢٥)    (١٬٢٦٣٬٩٠٢)المستخدم / المحّول خالل العام

     ٢٦٬٢٣٠٬٨٤٣            ٧٥٬٩٠٨    ٤٬٥٣١٬٤٤٩       ١٬٨٧٢٬٩٣١   ١٩٬٧٥٠٬٥٥٥الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١  

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة و استردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ١٬٢٢٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ١٬٠٣٤ ملیون لایر
قطري).

٢٠٢٢٢٠٢١د) صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف 
      (٦٬٣٥٩٬٧٨٦)      (٨٬٢٥١٬٤٢٧)قروض الشركات

             (٤٬٨٩١)          ١٠٥٬٠٥١قروض األعمال الصغیرة
         (٦٨٧٬٤٥٢)         (٦٢٦٬٦٢٣)قروض إستھالكیة

           (١٣٬٨٧٩)           (١٢٬٠٩١)قروض الرھن العقاري
      (٧٬٠٦٦٬٠٠٨)      (٨٬٧٨٥٬٠٩٠)االجمالي

خسارة تدني القیمة بالصافي من الفائدة المعلقة.

١١. استثمارات مالیة 
٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات

          ٢٨٤٬٧٠٩          ١١٣٤٨٬٨٥٥ أاستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
     ٢٩٬٨٦٠٬١٣٣     ١١٣٦٬٩٣٩٬٤٥٩ باستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

   ١١٠٬٤٣٩٬٢٥٩   ١١١١٨٬٢٥٠٬٨٤٦ جصافي استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
       ٢٬٢٣٧٬٢٢٧       ٤٬٣٧٣٬٨٨١فوائد مستحقة

   ١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨   ١٥٩٬٩١٣٬٠٤١اإلجمالي

بلغت القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لإلستثمارات المالیة بموجب اتفاقیات اعادة الشراء ٣٤٬٣٣٨ ملیون لایر قطري و ٣٤٬١٤٧ ملیون لایر قطري على التوالي (٢٠٢١: ٤١٬٩٤٩
ملیون لایر قطري و ٤١٬٧٣٨ ملیون لایر قطري على التوالي).

٢٠٢٢٢٠٢١(أ) القیمة العادلة من خالل بیان الدخل
غیر مدرجةمدرجةغیر مدرجةمدرجة

                  -          ٢٣٤٬٣٠٧               -          ٢١٧٬٢٩٤صنادیق مشتركة وأسھم
                  -            ٥٠٬٤٠٢               -          ١٣١٬٥٦١سندات دین

                    -            ٢٨٤٬٧٠٩                 -            ٣٤٨٬٨٥٥اإلجمالي

٢٠٢٢٢٠٢١(ب) القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
غیر مدرجةمدرجةغیر مدرجةمدرجة

          ٢٦٠٬٥١٥       ١٬٢١٨٬٩٩٥       ٣٢٧٬٩٢٨       ١٬١٤٤٬٠٦١صنادیق مشتركة وأسھم
                  -     ١٦٬٦٩١٬٠٦٢               -     ٢٢٬٦٤٦٬٢٠٣سندات حكومة دولة قطر

                  -     ١١٬٦٨٩٬٥٦١               -     ١٢٬٨٢١٬٢٦٧سندات دین أخرى
            ٢٦٠٬٥١٥       ٢٩٬٥٩٩٬٦١٨         ٣٢٧٬٩٢٨       ٣٦٬٦١١٬٥٣١اإلجمالي

بلغت السندات بفائدة ثابتة والسندات بفائدة عائمة مبلغ ٣٣٬١٠٦ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٢٦٬٠١٩ ملیون لایر قطري) ومبلغ ٢٬٣٦٢ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٢٬٣٦٢
ملیون لایر قطري) على التوالي.

المبالغ أعاله مقاسة بالصافي بعد خصم مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین: الیوجد (٢٠٢١: الیوجد).
كما یوجد خسائر ائتمانیة متوقعة بمبلغ ١٩٬٥ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ١٨٬٧ ملیون لایر قطري) مخصومة من احتیاطي القیمة العادلة في حقوق الملكیة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١١. إستثمارات مالیة (تتمة)
٢٠٢٢٢٠٢١

غیر مدرجةمدرجةغیر مدرجةمدرجة(ج) التكلفة المطفأة
حسب المصدر

                  -     ٢٠٬٨٧٩٬٣٥٨               -     ٢٦٬٧٣٩٬٩٥٢سندات حكومة دولة قطر
     ٤١٬٥٤٠٬٦٣٦     ٤٨٬٠١٩٬٢٦٥  ٤٣٬١٠٠٬٠٩٧     ٤٨٬٤١٠٬٧٩٧سندات دین أخرى

     ٤١٬٥٤٠٬٦٣٦     ٦٨٬٨٩٨٬٦٢٣  ٤٣٬١٠٠٬٠٩٧     ٧٥٬١٥٠٬٧٤٩اإلجمالي

حسب معّدل الفائدة
          ٢٤٥٬٦٩٨     ٦٤٬٥٦١٬٦٨٧       ٢٢٠٬٨٨٠     ٦٩٬٠٣٦٬٩٢١أوراق مالیة بمعّدالت فائدة ثابتة

     ٤١٬٢٩٤٬٩٣٨       ٤٬٣٣٦٬٩٣٦  ٤٢٬٨٧٩٬٢١٧       ٦٬١١٣٬٨٢٨أوراق مالیة بمعّدالت فائدة متغیرة
     ٤١٬٥٤٠٬٦٣٦     ٦٨٬٨٩٨٬٦٢٣  ٤٣٬١٠٠٬٠٩٧     ٧٥٬١٥٠٬٧٤٩اإلجمالي

المبالغ أعاله مقاسة بالصافي بعد خصم مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ٢٧٢٬٤ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٢١٤٬١ ملیون لایر قطري).

١٢٢٠٢٢٢٠٢١. إستثمارات في شركات زمیلة 
       ٧٬٠٦٤٬٦٥٢       ٧٬٤٦٧٬٠٠٩الرصید في ١ ینایر  
           (٥٢٬٩٧٢)           (٣١٬٢٥٦)فرق العمالت األجنبیة

          ٣٧٠٬٢٠٨          ٥٤٤٬١٩٩حصة من توزیعات األرباح 
          ٣٠٥٬٥٧٨                  -إستثمارات خالل العام

         (١١٣٬٥٣٥)         (١٧٣٬٢٢١)التوزیعات النقدیة
         (١٠٦٬٩٢٢)            ٩٥٬٤٩٠أخرى / استبعادات

       ٧٬٤٦٧٬٠٠٩       ٧٬٩٠٢٬٢٢١الرصید في ٣١ دیسمبر  

حصة الملكیة (%)النشاط الرئیسيمقر الشركة إسم الشركة الزمیلة
٢٠٢٢٢٠٢١

٣٨٫٦٣٨٫٦مصرفياألردنبنك اإلسكان للتجارة والتمویل
٢٠٫٠٢٠٫٠تمویليقطرشركة الجزیرة للتمویل
٤٠٫٠٤٠٫٠مصرفياإلماراتالبنك التجاري الدولي

Ecobank Transnational Incorporated٢٠٫١٢٠٫١مصرفيتوغو
Bantas٣٣٫٣٣٣٫٣خدمات أوراق مالیةتركیا

Cigna Finans٤٩٫٠٤٩٫٠صندوق تقاعدتركیا

یبین الجدول التالي ملخص للمعلومات المالیة إلستثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة المباشرة:

القیمة السوقیةحصة المجموعةحقوق الملكیةاجمالي المطلوباتاجمالي الموجودات
للسھم (لایر قطري)من األرباح /( الخسائر)كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢:
              ١٨٫٦٩          ٢٥٠٬٦٤٩    ٦٬٢٠٦٬٥٣٣     ٣٦٬٠٢٤٬٩٠١   ٤٢٬٢٣١٬٤٣٤بنك اإلسكان للتجارة والتمویل

                ٠٫٧٢            ٩٤٬٢٤١    ٢٬٦٤٥٬٩٧١     ١٧٬٩٧٥٬٨٧٣   ٢٠٬٦٢١٬٨٤٤البنك التجاري الدولي
Ecobank Transnational Incorporated٠٫٠٩          ١٥٣٬٧٧١    ٦٬٣٠٠٬٣٥٥     ٨٧٬٠٠٩٬٥٤٨   ٩٣٬٣٠٩٬٩٠٣                

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:
              ١٩٫٠٠          ١٥٦٬٧٢٧    ٦٬٢٤٧٬٩٢٠     ٣٦٬٠٨٩٬١٠٤   ٤٢٬٣٣٧٬٠٢٤بنك اإلسكان للتجارة والتمویل

                ٠٫٦٠             (٧٬٧٥١)    ٢٬٦٢٢٬٤٨٧     ١٧٬٨١٦٬٣٣١   ٢٠٬٤٣٨٬٨١٨البنك التجاري الدولي
Ecobank Transnational Incorporated٠٫٠٨          ١٥٩٬٦٤٣    ٧٬٨٧٩٬١٥٦     ٩٢٬٤٥٩٬٥٥١ ١٠٠٬٣٣٨٬٧٠٧                



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٣. عقارات ومعدات 
اإلجماليسیارات أثاث تجدیداتأراضي

  ومعداتمباني مستأجرةومبانيكما في ١ ینایر ٢٠٢٢

التكلفة:
       ٨٬٩٥٨٬٥٨٢          ١١٥٬٤٥٤    ٢٬٩١٥٬٨٥٢          ٧٦١٬٣٨٩     ٥٬١٦٥٬٨٨٧الرصید في ١ ینایر
       ١٬٣٣٥٬٠٧٢            ٤٣٬٠٣٢       ٤٧٧٬٦٧٤            ١٨٬٣٢٨        ٧٩٦٬٠٣٨إضافات خالل العام

         (١٧٤٬٦٨٤)                (٩٨٣)        (٣١٬٤٥٢)           (٢٠٬١٥٤)       (١٢٢٬٠٩٥)إستبعادات خالل العام
       ٣٬٢٣٦٬٧٥٢            ٢٢٬٦٧٢    ١٬٦٠٦٬٧٠٨          ٥٠٦٬٧٣٥     ١٬١٠٠٬٦٣٧فرق العمالت األجنبیة وأخرى

١٣٬٣٥٥٬٧٢٢          ١٨٠٬١٧٥    ٤٬٩٦٨٬٧٨٢       ١٬٢٦٦٬٢٩٨     ٦٬٩٤٠٬٤٦٧     
مجمع اإلستھالك: 

       ٣٬٨٠١٬٧٧٦            ٦٥٬٢٨٠    ٢٬١٤٧٬٣٢٣          ٦٤٦٬٩٢٤        ٩٤٢٬٢٤٩الرصید في ١ ینایر  
          ٦٢٤٬٣٨٨            ١٧٬٤٢٧       ٣٧٦٬٣٧٢            ٤٣٬٣٤٢        ١٨٧٬٢٤٧إستھالك العام

           (٦٢٬٤٠٢)                (٧٩٨)        (٢٥٬٠٤٣)             (١٬٤٥٨)         (٣٥٬١٠٣)إستبعادات خالل العام
       ٢٬٠٥٠٬٤٦٥                 ٧٦٠    ١٬٣٨١٬٥١٨          ٤٥٩٬٥٨٤        ٢٠٨٬٦٠٣فرق العمالت األجنبیة وأخرى

٦٬٤١٤٬٢٢٧            ٨٢٬٦٦٩    ٣٬٨٨٠٬١٧٠       ١٬١٤٨٬٣٩٢     ١٬٣٠٢٬٩٩٦       
       ٦٬٩٤١٬٤٩٥            ٩٧٬٥٠٦    ١٬٠٨٨٬٦١٢          ١١٧٬٩٠٦     ٥٬٦٣٧٬٤٧١صافي القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

كما في ١ ینایر ٢٠٢١
التكلفة:

       ٩٬٣٩٧٬٢٧٩            ٩٢٬٤٥١    ٣٬٣٠٨٬١٦٩          ٨٧٠٬٨٧٧     ٥٬١٢٥٬٧٨٢الرصید في ١ ینایر 
       ١٬١٧٣٬٨٧٤            ٣٧٬٢٣٧       ٣٦٩٬٥٥٨            ١٩٬٨٨٤        ٧٤٧٬١٩٥إضافات خالل العام

           (٤٦٬٥٠٢)             (٢٬٢٣٧)        (١٩٬٤٨٦)           (١٥٬٧٩٥)           (٨٬٩٨٤)إستبعادات خالل العام
      (١٬٥٦٦٬٠٦٩)           (١١٬٩٩٧)      (٧٤٢٬٣٨٩)         (١١٣٬٥٧٧)       (٦٩٨٬١٠٦)فرق العمالت األجنبیة وأخرى

٨٬٩٥٨٬٥٨٢          ١١٥٬٤٥٤    ٢٬٩١٥٬٨٥٢          ٧٦١٬٣٨٩     ٥٬١٦٥٬٨٨٧       
مجمع اإلستھالك: 

       ٣٬٩٩٢٬٢٣٩            ٤٨٬٦٣٦    ٢٬٣٧٨٬٦٧١          ٧١٢٬٣٩٢        ٨٥٢٬٥٤٠الرصید في ١ ینایر  
          ٦١٥٬٦٩٩            ٢٠٬٨٩٤       ٣٢٩٬٢٧٨            ٣٥٬٧٠٦        ٢٢٩٬٨٢١إستھالك العام

           (٣١٬٤٠٣)             (٢٬٢٢٤)        (١٧٬٦٠٨)           (١١٬١١٢)              (٤٥٩)إستبعادات خالل العام
         (٧٧٤٬٧٥٩)             (٢٬٠٢٦)      (٥٤٣٬٠١٨)           (٩٠٬٠٦٢)       (١٣٩٬٦٥٣)فرق العمالت األجنبیة وأخرى

٣٬٨٠١٬٧٧٦            ٦٥٬٢٨٠    ٢٬١٤٧٬٣٢٣          ٦٤٦٬٩٢٤        ٩٤٢٬٢٤٩       
       ٥٬١٥٦٬٨٠٦            ٥٠٬١٧٤       ٧٦٨٬٥٢٩          ١١٤٬٤٦٥     ٤٬٢٢٣٬٦٣٨صافي القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

موجودات حق االستخدام تشمل مایلي

اإلجماليسیارات أثاثأراضي
ومعداتومباني

          ٤٤٩٬٩٨٧            ١٤٬٤٨٢           ٦٬٤٣٩          ٤٢٩٬٠٦٦كما في ١ ینایر ٢٠٢٢
          ٢٣٩٬٤٧٤            ١٤٬٣٦٥               -          ٢٢٥٬١٠٩إضافات خالل العام

           (٨١٬٠٥٧)                  -               -           (٨١٬٠٥٧)إستبعادات خالل العام
         (١٣٢٬٠٣٩)             (٥٬٩٢٨)          (١٬٧٥٨)         (١٢٤٬٣٥٣)إستھالك العام

           (٧٨٬٤٦٢)             (٤٬٠٨٠)             (٦٧٦)           (٧٣٬٧٠٦)فرق العمالت األجنبیة وأخرى
          ٣٩٧٬٩٠٣            ١٨٬٨٣٩           ٤٬٠٠٥          ٣٧٥٬٠٥٩الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

اإلجماليسیارات أثاثأراضي
ومعداتومباني

          ٥٦٧٬١٢٨            ٢٠٬٤٥٥         ١٤٬٠١٦          ٥٣٢٬٦٥٧كما في ١ ینایر ٢٠٢١
          ١٤٦٬٩٦٣            ١٢٬٦٢٨           ٢٬٢٨١          ١٣٢٬٠٥٤إضافات خالل العام

             (٣٬٩٠٠)                  -               -             (٣٬٩٠٠)إستبعادات خالل العام
         (١٩٦٬٥٢٧)           (١٤٬٧٧٥)          (٩٬٧٦١)         (١٧١٬٩٩١)إستھالك العام

           (٦٣٬٦٧٧)             (٣٬٨٢٦)               (٩٧)           (٥٩٬٧٥٤)فرق العمالت األجنبیة وأخرى
          ٤٤٩٬٩٨٧            ١٤٬٤٨٢           ٦٬٤٣٩          ٤٢٩٬٠٦٦الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١
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١٤. موجودات غیر ملموسة 
المجموعالرخص التشغیلیةموجودات مرتبطة الشھرة

 بودائع
التكلفة

       ٤٬٧٢١٬٤٢٦       ١٬٧٩١٬٣١٣       ٩٣٢٬٩٠٧       ١٬٩٩٧٬٢٠٦الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢
         (٦٢٧٬٩٤٠)                  -               -         (٦٢٧٬٩٤٠)فرق العمالت األجنبیة

            ١٣٬١٤٤            ١٣٬١٤٤               -                  -اإلضافات
       ٤٬١٠٦٬٦٣٠       ١٬٨٠٤٬٤٥٧       ٩٣٢٬٩٠٧       ١٬٣٦٩٬٢٦٦الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

اإلطفاء المتراكم
         (٨٣٤٬٦٤٠)         (١٢٧٬٦٤٣)      (٧٠٦٬٩٩٧)                  -الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢

              ٢٬٣٤٨              ٢٬٣٤٨               -                  -فرق العمالت األجنبیة
           (٩٥٬٩٢١)           (٢٠٬٤٥٦)        (٧٥٬٤٦٥)                  -إطفاءات خالل العام

         (٩٢٨٬٢١٣)         (١٤٥٬٧٥١)      (٧٨٢٬٤٦٢)                  -الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢
       ٣٬١٧٨٬٤١٧       ١٬٦٥٨٬٧٠٦       ١٥٠٬٤٤٥       ١٬٣٦٩٬٢٦٦صافي القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

التكلفة
       ٤٬٦٨٤٬١١٥       ١٬٧٥٢٬٨٩٠       ٩٣٢٬٩٠٧       ١٬٩٩٨٬٣١٨الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١

             (١٬١١٢)                  -               -             (١٬١١٢)فرق العمالت األجنبیة
            ٣٨٬٤٢٣            ٣٨٬٤٢٣               -                  -اإلضافات

       ٤٬٧٢١٬٤٢٦       ١٬٧٩١٬٣١٣       ٩٣٢٬٩٠٧       ١٬٩٩٧٬٢٠٦الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

اإلطفاء المتراكم
         (٧٣٧٬١٥٢)         (١٠٥٬٦٢٠)      (٦٣١٬٥٣٢)                  -الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١

                  -                  -               -                  -فرق العمالت األجنبیة
           (٩٧٬٤٨٨)           (٢٢٬٠٢٣)        (٧٥٬٤٦٥)                  -إطفاءات خالل العام

         (٨٣٤٬٦٤٠)         (١٢٧٬٦٤٣)      (٧٠٦٬٩٩٧)                  -الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١
       ٣٬٨٨٦٬٧٨٦       ١٬٦٦٣٬٦٧٠       ٢٢٥٬٩١٠       ١٬٩٩٧٬٢٠٦صافي القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

إختبار تدني قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة التي ال یصاحبھا أعمار زمنیة محددة
یشمل صافي القیمة الدفتریة للشھرة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ١٬١ ملیار لایر قطري (٢٠٢١: ١٬٧ ملیار لایر قطري) تخص QNB - األھلي، ومبلغ ٨٩٬٦ ملیون

 لایر قطري (٢٠٢١: ٨٩٬٦ ملیون لایر قطري) تخص QNB - اندونیسیا ، ومبلغ ١١١٬٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ١١١٬٩ ملیون لایر قطري)  تخص مصرف
المنصور، باإلضافة الى مبلغ ٧٧٬٤ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٧٧٬٤ ملیون لایر قطري) تخص QNB - تونس. 

قامت المجموعة بعمل إختبار تدني القیمة بموجب سیاساتھا المحاسبیة وقامت بعمل تحلیل لحساسیة االفتراضات المستخدمة في اإلحتساب. ال یوجد مبرر لتسجیل تدني في 
القیمة في نھایة السنة الحالیة (وكذلك السابقة) كون التدفقات النقدیة القابلة لإلسترداد من الوحدات المولدة للنقدیة كانت أكبر من القیم الدفتریة.

الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد لھا فترة اطفاء متبقیة تتراوح بین ١ الى ٣ سنوات. یتم احتساب قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى القابلة
لإلسترداد والتي لھا عمر زمني غیر محدد والتي تخص QNB األھلي بإستخدام طریقة القیمة المستخدمة. وقد تم إستخدام معّدل خصم بلغ ٢٣٬٨٢% (٢٠٢١: %٢١٬٧٥) 

ومعّدل نمو لنھایة الفترة یبلغ ٢٬٥ % (٢٠٢١: %٢٬٥ ) إلحتساب القیمة  القابلة لإلسترداد.

١٥٢٠٢٢٢٠٢١. موجودات أخرى 
          ٤٧٩٬٦٠٥       ١٬٠٥٨٬٢٩٦مصروفات مدفوعة مقدمآ

       ٧٬٣٠٨٬٦٩٩     ١٠٬٥٩٤٬٥٤٠مشتقات مالیة ذات قیمة عادلة موجبة (إیضاح رقم ٣٦)
       ٢٬٤٣٢٬٧٢٣       ١٬٤٦٨٬١٧٩أرصدة مدینة

          ٣٨٨٬٤٤٧          ٣٩١٬٤٧٤موجودات ضریبیة مؤجلة (إیضاح رقم ٣٢)
          ٦٧٤٬٩٠٩          ٤٦١٬٤٠٤ممتلكات مكتسبة مقابل دیون

            ٦٠٬٠٣١          ٢٨٩٬٥٥٩رسوم وعموالت مستحقة القبض
          ٤٠٤٬٢٢٧          ٣٥٣٬٩٩٩أرصدة محولة / مقاصة

              ١٬٤٨٠                  -ضرائب دخل مستحقة القبض
              ٢٬٣٣٨              ١٬٤٣٥ضرائب أخرى مستحقة القبض

          ٣١٦٬٨٤٩          ١٥٦٬٨٠٠مصروفات رأسمالیة جاریة
          ٣٧٧٬٩٠١       ١٬٠٨٣٬١٩٣أخرى

     ١٢٬٤٤٧٬٢٠٩     ١٥٬٨٥٨٬٨٧٩اإلجمالي

١٦٢٠٢٢٢٠٢١. أرصدة من بنوك
          ٥٨٥٬٩٠٠          ٢٩٠٬٢٠٩أرصدة مستحقة لبنوك مركزیة

       ٤٬٦٧٣٬٨٦٨          ٦١١٬٣٤٠حسابات جاریة للبنوك والمؤسسات المالیة 
     ٧٧٬٤٤٣٬٧٩٢   ١١٣٬٤٠١٬٣٧٧ودائع البنوك والمؤسسات المالیة

     ٢٧٬٨٥٠٬٧٣٦     ٢٥٬٩١٨٬٨٩٤إتفاقیات إعادة الشراء
          ٨٨٧٬٢٧٦       ٢٬٥٩٢٬٨٧٩فوائد مستحقة الدفع

   ١١١٬٤٤١٬٥٧٢   ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩اإلجمالي

١٧. ودائع العمالء 
٢٠٢٢٢٠٢١أ) حسب النوع

   ١٥٩٬٤٧٣٬٧١٦   ١٧٠٬٤٣٩٬٥٥٩حسابات جاریة وتحت الطلب
     ٢٤٬٧٢١٬٨٩٣     ٢٤٬٦٣٦٬٧٩٩حسابات توفیر

   ٥٩٨٬٥٠١٬١٩٣   ٦٤٢٬٥٧٥٬٣٨١ودائع ألجل
       ٢٬٨١٤٬٧٢٢       ٤٬٦٢٦٬٩١٦فوائد مستحقة الدفع

   ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤   ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥اإلجمالي
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١٧. ودائع العمالء (تتمة)

٢٠٢٢٢٠٢١ب) حسب القطاع 
     ٤٣٬٦٦٣٬٢٢٩     ٦٩٬٥٦١٬٨٩٨الحكومة

   ١٤٧٬١٣٣٬٣٨١   ١٧٣٬٠٣٠٬٥٨٣مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة
   ١٣١٬٦٤٩٬٣٩٧   ١٤٠٬٢٤٧٬١٥٧األفراد 

   ٤٦٠٬٢٥٠٬٧٩٥   ٤٥٤٬٨١٢٬١٠١الشركات
       ٢٬٨١٤٬٧٢٢       ٤٬٦٢٦٬٩١٦فوائد مستحقة الدفع

   ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤   ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥اإلجمالي

١٨٢٠٢٢٢٠٢١. سندات دین 
     ٣٩٬٦٤٨٬٣١٢     ٣٤٬٦٥٠٬٠٤٦القیمة اإلسمیة للسندات

         (١٠٧٬٣٣٠)           (١٣٬٩٢٤)یطرح: خصومات غیر مطفأة
          ٥٤٧٬٩٤٥          ٥١٦٬٥٩٨فوائد مستحقة الدفع

     ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧     ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠اإلجمالي

یبین الجدول التالي سندات الدین المصدرة من قبل المجموعة:
٢٠٢٢٢٠٢١

     ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣     ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧الرصید في ١ ینایر
       ٨٬٧٤٨٬٨٨٥       ١٬٥٩١٬٦٩٥اصدارات خالل العام
    (١٠٬٧٥٤٬٨٩٦)      (٥٬٧٣٩٬٠٢٥)تسدیدات خالل العام

          ٥٤٧٬٩٤٥          ٣٣٠٬٥٦٥فوائد مستحقة
      (١٬٠٢٦٬٥١٠)      (١٬١١٩٬٤٤٢)أخرى

     ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧     ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠الرصید في ٣١ دیسمبر

یبین الجدول التالي استحقاقات سندات الدین المصدرة من قبل المجموعة:

٢٠٢٢٢٠٢١سنة اإلستحقاق
٧٬١٩٠٬٦٠٨                  -٢٠٢٢       
١٬٤٨٤٬١٩٨       ٢٠٢٣٣٬٤٣٤٬٢٨٧       
٨٬٤٢٩٬١٦١       ٢٠٢٤٨٬٣٨٣٬١٦٣       
٥٬٨٠٩٬٥٠٦       ٢٠٢٥٥٬٨١٤٬٢٣٢       
٤٬٧١٢٬٢٧٤       ٢٠٢٦٤٬٧١٧٬١٣٤       
٣٬٦٣٤٬٥٣٠       ٢٠٢٧٣٬٦٣٥٬٧٩٦       
٧٢٤٬٨٨٢          ٢٠٢٨٦٧٨٬٦٥٥          
٢٬٧٨٧٬٤٦٥       ٢٠٤٧٢٬٩٢٧٬١٧٠       
٣٬٠٤٦٬٨١٥       ٢٠٤٨٣٬٢٠٤٬٢٨٤       
٢٬٢٦٩٬٤٨٨       ٢٠٦٠٢٬٣٥٧٬٩٩٩       

     ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧     ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠اإلجمالي

سندات الدین أعاله مسجلة بعملة الدوالر األمریكي  والجنیة االسترلیني والیورو والدوالر االسترالي تحمل نسب فائدة ثابتة ومتغیرة.

١٩. قروض أخرى 
یبین الجدول التالي المبالغ المقترضة األخرى من قبل المجموعة:

 ٢٠٢٢٢٠٢١
     ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧     ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩الرصید في ١ ینایر

     ١١٬٢٥٩٬٠٦٤       ٤٬١٦٧٬٣٣٥إصدارات خالل العام
    (١٠٬٤١٩٬٩٣٦)      (٣٬٥٥٨٬٩٧٢)تسدیدات خالل العام

      (٢٬٦٣٠٬٩٦٤)      (١٬٢٨٨٬٠٣٩)أخرى
            ٢٨٬٥٨٨          ١٣٤٬٦٩٠فوائد مستحقة

     ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩     ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣الرصید في ٣١ دیسمبر

یبین الجدول التالي إستحقاقات القروض األخرى:

٢٠٢٢٢٠٢١سنة اإلستحقاق
٤٬٥٢١٬٠٥٥                  -٢٠٢٢       
٨٬٨٥٦٬٥٩٠     ٢٠٢٣١١٬٨٩٤٬٤٣٨       
٧٬٢٨٩٬٢٤٠       ٢٠٢٤٦٬٩١٤٬٨٦٧       
٥٬٤٧١٬٣٥٤       ٢٠٢٥٦٬٦٨٢٬٥٩٨       
٢٠٢٦٥٢٬٠٥٤            -                  
٢٠٢٧٤٩٬٢٩٦            -                  

     ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩     ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣اإلجمالي
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١٩. قروض أخرى (تتمة) 
القروض األخرى مسجلة بشكل اساسي بعملة الدوالر األمریكي والیورو وتحمل فائدة ثابتة ومتغیرة. 

تتحّوط المجموعة لجزء من مخاطر العملة من صافي االستثمار في عملیات أجنبیة باستخدام قروض بالعملة األجنبیة. تتضمن القروض األخرى قرض بمبلغ ١٬٧٥ ملیار یورو (٢٠٢١:
١٬٧٥ ملیار یورو) یستخدم للتحّوط من تعرض المجموعة  لمخاطر العمالت األجنبیة من صافي استثمار المجموعة في العملیات األجنبیة. یعد صافي تحّوط اإلستثمارات في نھایة

السنة المالیة ذو فعالیة عالیة.

٢٠. مطلوبات أخرى 
٢٠٢٢٢٠٢١

       ١٬٤٢١٬٣٦٩       ١٬٧٥٢٬٧٤٩مصروفات مستحقة الدفع
          ٥٤٠٬٩٠٤          ٦٠٨٬٨٢٦مخصصات أخرى (إیضاح رقم ٢١)

       ٥٬٦٣٠٬٩١٨       ٦٬٠٥٥٬٠٨٥مشتقات مالیة ذات قیمة عادلة سالبة (إیضاح رقم ٣٦)
 ً        ٢٬٣٦٥٬٧٠٩       ٤٬٣٢٣٬٤٨٧إیرادات مقبوضة مقدما

          ٢٥٩٬١٤٣          ٢٦٨٬٣٨٢صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة
            ٥٣٬٠٧٨            ٤٧٬٨٥١إلتزامات ضریبیة مؤجلة (إیضاح رقم ٣٢)

       ١٬٣٢٢٬٢٩٩       ١٬٣٨١٬٧١١تأمینات نقدیة
          ٥٤٣٬٠٨٧          ٦٨١٬٥٧٥مخصص خسائر تدني قیمة ارتباطات قروض وضمانات مالیة

          ٦٠٨٬٧٢٤          ٥٧٣٬٩٥١مطلوبات االیجار 
       ١٬٣١٤٬٩٨٩       ١٬٤٥٥٬٤٨١أرصدة دائنة

       ٧٬٦٨٩٬٨٨٠     ١١٬٠٠٨٬٧٠٥خطابات االعتماد
          ١٤٥٬٤٤٤          ١١٤٬١٧٧أوامر دفع

       ١٬٠٠٠٬٠٠٠       ١٬٠٨٢٬٩١٧التزامات أوراق مالیة  ضمن الشریحة األولى من راس المال اإلضافي
       ١٬٨٩٥٬٠٤٣          ٩٣٠٬٥٢٧بنود في اطار التحویل

          ٥٥٤٬٩٣٦       ١٬٠٨١٬٧٢٧ضرائب دخل مستحقة الدفع
          ٤٥٤٬٣٢٩          ٤٠٣٬٧٣٢ضرائب أخرى مستحقة الدفع

          ٩٤١٬٠٠٠          ٧٧٤٬١٧٧مخصصات حاملي وثائق التأمین
       ٣٬٠٥٩٬٨٥٠       ٤٬٧٧٧٬٨٤٠أخرى

     ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢     ٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠اإلجمالي

تتضمن مطلوبات اإلیجار مطلوبات جاریة مبلغ ٧٢٬٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ١٤٧٬٢ ملیون لایر قطري) ومطلوبات غیر جاریة مبلغ ٥٠١٬٠ ملیون لایر قطري
(٢٠٢١: ٤٦١٬٥ ملیون لایر قطري).

٢١. مخصصات أخرى 
مخصصاتمطالباتنھایة
اإلجماليأخرىقضائیةالخدمة

          ٥٤٠٬٩٠٤            ٩٣٬١١١         ٨٤٬٧٦٦          ٣٦٣٬٠٢٧الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢ 
            ١٤٬٣١٤           (١٥٬٩٠٤)        (١٠٬٢١٨)            ٤٠٬٤٣٦فرق العمالت األجنبیة

          ١٢٢٬٠٩٥            ١٦٬٦٦٣         ٢٨٬٥٦٤            ٧٦٬٨٦٨صافي مخصصات جدیدة خالل العام
 ٦٧٧٬٣١٣            ٩٣٬٨٧٠       ١٠٣٬١١٢          ٤٨٠٬٣٣١          

           (٦٨٬٤٨٧)             (٦٬٧١٦)        (٣٠٬٢٠٥)           (٣١٬٥٦٦)صافي المخصصات المدفوعة والمستخدمة خالل العام
          ٦٠٨٬٨٢٦            ٨٧٬١٥٤         ٧٢٬٩٠٧          ٤٤٨٬٧٦٥الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢

          ٥٩٠٬٤٤٢          ١٣٤٬٠٣٢         ٩٧٬٦٠٠          ٣٥٨٬٨١٠الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١ 
         (١٠٠٬٨٠٤)           (٢٧٬٧٧٩)        (٤٠٬٤٦٧)           (٣٢٬٥٥٨)فرق العمالت األجنبیة

          ١١٧٬٣٤٨            ٢٣٬١١٨         ٢٨٬٥٨٧            ٦٥٬٦٤٣صافي مخصصات جدیدة خالل العام
 ٦٠٦٬٩٨٦          ١٢٩٬٣٧١         ٨٥٬٧٢٠          ٣٩١٬٨٩٥          

           (٦٦٬٠٨٢)           (٣٦٬٢٦٠)             (٩٥٤)           (٢٨٬٨٦٨)صافي المخصصات المدفوعة والمستخدمة خالل العام
          ٥٤٠٬٩٠٤            ٩٣٬١١١         ٨٤٬٧٦٦          ٣٦٣٬٠٢٧الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١
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٢٢. حقوق الملكیة

أ) رأس المال  المصدر
یبلغ رأس المال المصدر والمكتتب فیھ والمدفوع ٩٬٢٣٦ ملیون لایر قطري موزع على ٩٬٢٣٦٬٤٢٨٬٥٧٠ سھماً عادیاً قیمة كل منھا ١ لایر قطري 

یملك جھاز قطر لإلستثمار ٥٠% من أسھم البنك، وبقیة األسھم متاحة للتملك للعامة. كافة األسھم من فئة واحدة وتتمتع بحقوق متساویة. 

ب) إحتیاطي قانوني
بموجب قانون مصرف قطر المركزي، یتم إحتجاز ١٠% على األقل من صافي أرباح السنة لتغذیة اإلحتیاطي القانوني ویتم إیقاف اإلحتیاطي القانوني

عندما یبلغ رصیده ما یعادل ١٠٠% من رأس المال المدفوع. اإلحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي أجازھا قانون الشركات القطري
وبعد موافقة مصرف قطر المركزي. في حال إقتراح توزیع أسھم مجانیة، یتم اقتراح زیادة اإلحتیاطي القانوني بنفس الزیادة في رأس المال دعماً للمركز

المالي للمجموعة. یتم زیادة رأس المال بمتحصالت القیمة اإلسمیة لألسھم المصدرة، وفي حالة إصدار األسھم بسعر أعلى من قیمتھا اإلسمیة، یدرج 
صافي الزیادة ضمن اإلحتیاطي القانوني.

ج) إحتیاطي مخاطر
بموجب تعلیمات مصرف قطر المركزي، تم تكوین إحتیاطي مخاطر لمواجھة أیة التزامات غیر محددة وبحد أدنى ٢٬٥% من إجمالي اإلئتمان المباشر

الممنوح بعد إستبعاد المخصصات الخاصة واألرباح المؤجلة واإلئتمان المقدم لوزارة المالیة أو المضمون منھا واإلئتمان مقابل ضمانات نقدیة.

د) إحتیاطي القیمة العادلة 
تحّوطات صافي 

تحّوطات التدفقاتاإلستثمار
القیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل

اإلجمالي اآلخرالنقدیة  للعملیات الخارجیة

        (١٬١٦٩٬٥٥٠)          (٣٠٬١٣٠)       (٩٦٧٬٤٣٢)   (١٧١٬٩٨٨)الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢   

            ١١٢٬٧٦٥           ٩٣٬٨٠٦          ١٨٬٩٥٩            -تحویل العمالت األجنبیة
         ١٬٩٥١٬٨٩٦         ٢٨٣٬٤٩٨     ١٬١٤٩٬٥٣٤     ٥١٨٬٨٦٤أثر إعادة التقییم

               (٤٬٤٩١)            (٤٬٤٩١)                -            -المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل
                  (٤٩١)                 -              (٤٩١)            -تغیرات أخرى

         ١٬٩٤٦٬٩١٤         ٢٧٩٬٠٠٧     ١٬١٤٩٬٠٤٣     ٥١٨٬٨٦٤صافي التغیر خالل العام
            ٨٩٠٬١٢٩         ٣٤٢٬٦٨٣        ٢٠٠٬٥٧٠     ٣٤٦٬٨٧٦الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢   

        (١٬٨١١٬٠٥١)         ٢٦٤٬٥٩٥    (١٬١٨٩٬٨٩٨)   (٨٨٥٬٧٤٨)الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١  
            ١٥١٬٢٣١           ٥٨٬٤٣١          ٩٢٬٨٠٠            -تحویل العمالت األجنبیة

            ٤٩٢٬٩٤٨        (٣٥٠٬٦٦٩)        ١٢٩٬٨٥٧     ٧١٣٬٧٦٠أثر إعادة التقییم
                    -                 -                -            -المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل

               (٢٬٦٧٨)            (٢٬٤٨٧)              (١٩١)            -تغیرات أخرى
            ٤٩٠٬٢٧٠        (٣٥٣٬١٥٦)        ١٢٩٬٦٦٦     ٧١٣٬٧٦٠صافي التغیر خالل العام

        (١٬١٦٩٬٥٥٠)          (٣٠٬١٣٠)       (٩٦٧٬٤٣٢)   (١٧١٬٩٨٨)الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١   

ه) إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة
یشمل إحتیاطي التحویل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل البیانات المالیة للعملیات األجنبیة.

و) إحتیاطیات أخرى
تتمثل بشكل رئیسي في إحتیاطي عام بموجب النظام األساسي للبنك یتم إستخدامھ بموجب قرار من الجمعیة العامة بناًء على توصیة من مجلس اإلدارة وبعد

موافقة مصرف قطر المركزي. فرق تقییم العمالت والحصة من التغیر في حقوق ملكیة الشركات الزمیلة تمثل إحتیاطیات غیر قابلة للتوزیع. فیما یلي
تفاصیل بند إحتیاطیات أخرى:

٢٠٢٢٢٠٢١
         ١٬٧٦٣٬١٩٤      ١٬٦٧٥٬٥٤١إحتیاطي عام

        (١٬٧١٧٬٠٥٣)     (٢٬٠٥٦٬٩٩٢)الحصة من التغیر في حقوق ملكیة الشركات الزمیلة بإستثناء الحصة من األرباح
              ٤٦٬١٤١        (٣٨١٬٤٥١)اإلجمالي
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٢٢. حقوق الملكیة (تتمة)
ز) أرباح مدورة

تتضمن األرباح المدورة حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة وھي غیر قابلة للتوزیع إال في حدود ما یتم توزیعھ منھا نقداً .

ح) توزیعات أرباح مقترحة
إقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن عام ٢٠٢٢ بنسبة ٦٠% من القیمة اإلسمیة للسھم (بواقع ٠٬٦٠ لایر قطري لكل سھم)

(٢٠٢١: أرباح نقدیة بنسبة ٥٥% من القیمة اإلسمیة للسھم بواقع ٠٬٥٥ لایر قطري لكل سھم). یخضع مقترح مجلس اإلدارة لموافقة الجمعیة العامة. 

٢٣. حقوق غیر المسیطرین 
تمثل حقوق غیر المسیطرین في الشركات التابعة للمجموعة نسبة ٤٩٬٢% من رأس مال QNB - سوریة، ٧٬٥% من رأس مال QNB - اندونیسیا،

٪٤٥٬٨ من رأس مال مصرف المنصور لإلستثمار، ٠٬٠١% من رأس مال QNB - تونس، ٥٬٠% من رأس مال QNB - األھلي باإلضافة إلى
٪٠٬١٢ من QNB - فاینانس بنك.

٢٤- إصدار أدوات مالیة رأسمالیة متجددة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي
قامت مجموعة QNB في عام ٢٠١٦ بإصدار أدوات مالیة رأسمالیة متجددة ضمن الشریحة األولى من راس المال االضافي غیر مضمونة وغیر مدرجة

بقیمة ١٠ ملیار لایر قطري. وفي عام ٢٠١٨ قامت المجموعة بإصدار جدید ألدوات مالیة رأسمالیة متجددة ضمن الشریحة األولى من رأس المال
األضافي بنفس الشروط واألحكام و بقیمة ١٠ ملیار لایر قطري كما ھو موضح أدناه .

توزیعات ھذه االوراق المالیة إختیاریة وغیر متراكمة وتدفع سنویاً لغایة اول طلب سداد بعد ستة سنوات من تاریخ اإلصدار.
تصنف ھذه األوراق كالتزام ثانوي بالنسبة اللتزامات البنك الحالیة غیر المساندة كالمودعین وبالتناسب مع كافة االلتزامات المساندة الحالیة والمستقبلیة
وكإلتزام أولي بالنسبة لألسھم العادیة المصدرة من قبل البنك. لیس لتلك االوراق تاریخ استرداد ثابت ویمكن للبنك استردادھا فقط في الظروف المحددة

المذكورة في صحیفة األجل وفق تقدیر البنك. قد یكون مطلوباً من البنك شطب إصدار األوراق في حال وقوع حدث "امتصاص خسارة". تم تصنیف ھذه
االوراق ضمن حقوق الملكیة. 

٢٥٢٠٢٢٢٠٢١- إیرادات الفوائد 
            ٢٨٠٬١٩٢         ٦٥١٬٨٨٠أرصدة لدى البنوك المركزیة

         ١٬٢٥٥٬٧٠٥      ٢٬٨٣٨٬٧٣٢أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
         ٨٬٥٢٩٬٤٦٨    ١٢٬٨٥٥٬٠٥٥سندات دین

       ٣٤٬٦٧٠٬٧٩٨    ٤٣٬٣٢٦٬٠٦٦قروض وسلف العمالء
       ٤٤٬٧٣٦٬١٦٣    ٥٩٬٦٧١٬٧٣٣اإلجمالي

المبالغ أعاله تتضمن إیراد فائدة محسوب باستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي ومتعلق بالبنود التالیة:
٢٠٢٢٢٠٢١

       ٤٢٬٩٣٢٬٦٤٧    ٥٦٬٧٢٤٬٣٥٣موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة
         ١٬٨٠٣٬٥١٦      ٢٬٩٤٧٬٣٨٠موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

       ٤٤٬٧٣٦٬١٦٣    ٥٩٬٦٧١٬٧٣٣اإلجمالي

٢٦٢٠٢٢٢٠٢١- مصروفات الفوائد 
         ٤٬٩١٨٬٩٣٧      ٥٬٥٢٢٬٠٢٥أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 

       ١٤٬٦٦٦٬٣٨٤    ٢٢٬٥١٣٬٨٣١ودائع العمالء
         ١٬٢٩٢٬٤٠٨      ١٬١٨٥٬٥٦٥سندات دین

            ٨٢٢٬٣١٤      ١٬٥٨٥٬٧١٤ أخرى
       ٢١٬٧٠٠٬٠٤٣    ٣٠٬٨٠٧٬١٣٥اإلجمالي

تتضمن المصروفات األخرى مصروف الفائدة المتعلق بالموجودات المؤجرة والذي یبلغ ٣٦٬٨ ملیون لایر قطري ( ٢٠٢١: ٤٦٬٩ ملیون لایر قطري).

٢٧٢٠٢٢٢٠٢١- إیرادات عموالت ورسوم 
            ٧٣٤٬٨٤٧         ٧٧٢٬٠٣١عموالت قروض وسلف

            ٦٤٩٬٨٠٠         ٧١٥٬٧١٠عموالت تسھیالت إئتمانیة غیر مباشرة
         ٢٬٦٦٧٬٣٠٦      ٢٬٨٧١٬٦٧٨رسوم خدمات بنكیة

            ٢٧٩٬١٦٠         ٤٠٧٬٤٣٠إیرادات أنشطة اإلستثمار للغیر
            ٢٠٤٬٠٣٦           ٥٧٬٢٢٤ أخرى

         ٤٬٥٣٥٬١٤٩      ٤٬٨٢٤٬٠٧٣اإلجمالي
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٢٨٢٠٢٢٢٠٢١- أرباح صرف عمالت أجنبیة
            ٦٨٣٬٥٥٧         ٥٧٦٬٩٧٠أرباح التعامل في النقد األجنبي

         ١٬٥٨٢٬٩٢٢      ١٬٨٣٥٬٢٣٤أرباح  فرق تقییم الموجودات والمطلوبات
           (٩٣٥٬٣٦١)        (٥٤٠٬٥٧٩)تقییم المشتقات

         ١٬٣٣١٬١١٨      ١٬٨٧١٬٦٢٥اإلجمالي

٢٩٢٠٢٢٢٠٢١- إیراد إستثمارات مالیة
                ٤٬٦٨٩                 -صافي أرباح بیع إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
              ٥٤٬٨٠٣         ٢٦٥٬٩٨٦صافي أرباح بیع إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة

              ٤٧٬١٩٨           ٥٥٬٢٨٥توزیعات نقدیة
              ١٩٬٢٩٥           ٤٨٬٥٨٨التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الموّحد

            ١٢٥٬٩٨٥         ٣٦٩٬٨٥٩اإلجمالي

٣٠٢٠٢٢٢٠٢١- تكالیف الموظفین

         ٣٬٢٦٥٬٧٩٠      ٣٬٥١٣٬٨٨٩رواتب ومزایا أخرى
              ٥٠٬٦٢٥           ٥٢٬٨٠٧مساھمة البنك في صندوق التقاعد

              ٦٥٬٦٤٣           ٧٦٬٨٦٨مكافأة نھایة الخدمة
         ٣٬٣٨٢٬٠٥٨      ٣٬٦٤٣٬٥٦٤اإلجمالي

٣١٢٠٢٢٢٠٢١- مصروفات أخرى

              ٤٨٬١٦٠           ٥٥٬٠٧٨تكلفة البرامج التدریبیة

            ٤٣٤٬٣٦٨         ٣٦٣٬٥٢٣مصاریف دعایة وتسویق
            ١٨٥٬١٢٥         ٢٠٢٬٣٠٤أتعاب قانونیة ومھنیة

            ٣٩٤٬١٨٨         ٤٨٠٬٧٧٦إتصاالت وتأمین
            ٣٧٣٬٤٠٨         ٤٢١٬٤٧٣إیجار وصیانة

            ٥٠٥٬٩٥٩         ٧٠٧٬٦٠٤مصاریف أنظمة آلیة
              ٥٣٬٥٢٥           ٨٤٬٠٨٦مطبوعات وقرطاسیة

              ١٥٬١٥٩           ١٦٬٩٤٠مكافأة أعضاء مجلس االدارة
            ٢٨٤٬٤٥٣         ٣٢٤٬٤٨١أخرى

         ٢٬٢٩٤٬٣٤٥      ٢٬٦٥٦٬٢٦٥اإلجمالي

تتضمن المصروفات األخرى مصروفات متعلقة باإلیجارات بخالف مصروفات الفائدة بمبلغ ٣٠٬٧ ملیون لایر قطري. (٢٠٢١: ٣١٬٦ ملیون لایر قطري)

٣٢٢٠٢٢٢٠٢١- ضریبة الدخل 
         ١٬٠٠٦٬١٤٩      ٣٬٠٥٦٬٦٣٠ضریبة الدخل الحالیة

            ٣٧٦٬٨٨٩        (٣٥٣٬٧٩٠)ضریبة مؤجلة / مصاریف

                ٦٬٩٢٧           ١٦٬٤٠٥تعدیالت على ضریبة الشركات للفترات السابقة
         ١٬٣٨٩٬٩٦٥      ٢٬٧١٩٬٢٤٥مصروف ضریبة الدخل

       ١٤٬٦٦٦٬٠٦٥    ١٧٬١٦٨٬٥١٢الربح قبل الضریبة
ً : ربح غیر خاضع للضریبة       (١٠٬٧٢٥٬٨٠٤)   (١٢٬٠٣٠٬٤٨٣)ناقصا

         ٣٬٩٤٠٬٢٦١      ٥٬١٣٨٬٠٢٩الربح الخاضع للضریبة
٪٢٣٫٦٥٪٢٨٫٣٦معّدل الضریبة الفعلي المطبق على العملیات الخارجیة 

            ٩٣١٬٩٢٨      ١٬٤٥٦٬٩٥٥الضریبة المحتسبة بناًء على معّدل الضریبة الحالي (المعّدل الفعلي)

             (٣٠٬٩٦٣)             ٨٬٥٣٩تأثیر الدخل غیر الخاضع للضریبة

            ٤٨٢٬٠٧٣      ١٬٢٣٧٬٣٤٦تأثیر مصاریف غیر قابلة للخصم ألغراض الضریبة 

                ٦٬٩٢٧           ١٦٬٤٠٥تعدیالت على ضریبة الشركات للفترات السابقة
         ١٬٣٨٩٬٩٦٥      ٢٬٧١٩٬٢٤٥مصروف ضریبة الدخل
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٣٢- ضریبة الدخل (تتمة)
الحركة على صافي الموجودات الضریبیة المؤجلة

صافي كما في  ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢
مطلوباتموجوداتصافيالدخل الشامل اآلخربیان الدخل١ ینایر ٢٠٢٢

             (٢٣٬٩٠٣)            ٥٥٨٬١٢٣     ٥٣٤٬٢٢٠                  -     ١٢١٬٦٠٨    ٤١٢٬٦١٢خسائر ائتمانیة متوقعة

                    -             (٥٢٬٢٨١)      (٥٢٬٢٨١)                  -           (٤٧٤)     (٥١٬٨٠٧)عقارات ومعدات 
                    -            ١٥٨٬٣٤٩     ١٥٨٬٣٤٩                  -       ٦٥٬٩٢٣      ٩٢٬٤٢٦مستحقات موظفین

                    -              ٤٩٬٩٣٤       ٤٩٬٩٣٤                  -       ١٠٬٣٢٥      ٣٩٬٦٠٩إیرادات مقبوضة مقدما

               (١٬١٨٤)            ٢٠٩٬٢٦١     ٢٠٨٬٠٧٧          (٣٢٣٬٩٥٠)     ٣٢٥٬٤٥٧    ٢٠٦٬٥٧٠إستثمارات مالیة

                    -            ١٣٦٬٨٠٢     ١٣٦٬٨٠٢                  -      (٦٤٬٧٤٢)    ٢٠١٬٥٤٤خسائر ضریبیة مرّحلة

             (٢٢٬٧٦٤)           (٦٦٨٬٧١٤)    (٦٩١٬٤٧٨)           (٢١٬٥٨٦)    (١٠٤٬٣٠٧)   (٥٦٥٬٥٨٥)أخرى
             (٤٧٬٨٥١)            ٣٩١٬٤٧٤     ٣٤٣٬٦٢٣          (٣٤٥٬٥٣٦)     ٣٥٣٬٧٩٠    ٣٣٥٬٣٦٩موجودات / (مطلوبات) ضریبیة مؤجلة

صافي كما في  ٣١ دیسمبر ٢٠٢١
مطلوباتموجوداتصافيالدخل الشامل اآلخربیان الدخل١ ینایر ٢٠٢١

             (٢٩٬٨٧٠)            ٤٤٢٬٤٨٢     ٤١٢٬٦١٢               ٢٬٦٧٧    (٢٢٠٬٦٨٤)    ٦٣٠٬٦١٩خسائر ائتمانیة متوقعة

                    -             (٥١٬٨٠٧)      (٥١٬٨٠٧)                  -       ١٦٬٣٤٦     (٦٨٬١٥٣)عقارات ومعدات 
                    -              ٩٢٬٤٢٦       ٩٢٬٤٢٦                  -      (١٠٬١٨٥)    ١٠٢٬٦١١مستحقات موظفین

                    -              ٣٩٬٦٠٩       ٣٩٬٦٠٩                  -        (٨٬٧٤٨)      ٤٨٬٣٥٧إیرادات مقبوضة مقدما

                  (٧١٨)            ٢٠٧٬٢٨٨     ٢٠٦٬٥٧٠             ٦٧٬١٩٢       ٣٣٬٥٥٣    ١٠٥٬٨٢٥إستثمارات مالیة

                    -            ٢٠١٬٥٤٤     ٢٠١٬٥٤٤                  -       ٦٤٬٦٦١    ١٣٦٬٨٨٣خسائر ضریبیة مرّحلة

             (٢٢٬٤٩٠)           (٥٤٣٬٠٩٥)    (٥٦٥٬٥٨٥)           (٩٩٬٦٦٤)    (٢٥١٬٨٣٢)   (٢١٤٬٠٨٩)أخرى
             (٥٣٬٠٧٨)            ٣٨٨٬٤٤٧     ٣٣٥٬٣٦٩           (٢٩٬٧٩٥)    (٣٧٦٬٨٨٩)    ٧٤٢٬٠٥٣موجودات / (مطلوبات) ضریبیة مؤجلة

٢٠٢٢٢٠٢١انتھاء الضرائب المؤجلة المعترف بھا ضمن خسائر ضریبیة مرّحلة
١٣٩٬٢٦٩            ٢٠٢٣١٢٩٬٦٠٠-٢٠٢٧            

٤٠٬٣٦٩                    -٢٠٢٨-٢٠٣٢              

              ٢١٬٩٠٦                ٧٬٢٠٢غیر محددة
٢٠١٬٥٤٤            ١٣٦٬٨٠٢            

ال یوجد أي تقییمات ضریبیة مادیة معلّقة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ (٢٠٢١: ال یوجد).

٣٣- عائد السھم من األرباح 
یمثل عائد السھم حاصل قسمة ربح السنة العائد الى مساھمي البنك، المعّدل بالتوزیعات على أدوات ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي، على المتوسط

المرجح للعدد الكلي لألسھم المصدرة خالل السنة.

٢٠٢٢٢٠٢١
        ١٣٬٢١١٬١٢٣        ١٤٬٣٤٨٬٨٦٠ربح السنة العائد الى مساھمي البنك

        (١٬٠٠٠٬٠٠٠)        (١٬٠٨٢٬٩١٧)یخصم: الفائدة على أدوات ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي
        ١٢٬٢١١٬١٢٣        ١٣٬٢٦٥٬٩٤٣صافي أرباح السنة العائد الى مساھمي البنك

   ٩٬٢٣٦٬٤٢٨٬٥٧٠   ٩٬٢٣٦٬٤٢٨٬٥٧٠المتوسط المرجح لعدد األسھم
                  ١٫٣٢                  ١٫٤٤عائد السھم (لایر قطري) - األساسي والمعّدل

٣٤- بنود خارج المیزانیة

٢٠٢٢٢٠٢١إلتزامات مؤجلة أو محتملة 
        ٩٥٬٤٦٠٬٣١٢        ٩٧٬٠٩٦٬٣٦١إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

        ٥٩٬٤٧٧٬٢٠٧        ٦١٬١٥١٬٩٧٤خطابات ضمان
        ٤٧٬٥٥٨٬٨٩٥        ٤١٬٢٧٧٬٨٨١إعتمادات مستندیة 

        ١١٬٥٢٧٬٤٢٢        ١٤٬١٥٢٬٨٩٤أخرى
      ٢١٤٬٠٢٣٬٨٣٦      ٢١٣٬٦٧٩٬١١٠اإلجمالي

إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
وتمثل إلتزامات تعاقدیة لمنح قروض وتسھیالت دوارة. أغلب ھذه اإللتزامات یستحق خالل السنة القادمة. إن لھذه اإللتزامات في العادة فترات محددة إلستحقاقھا

وبالتالي فإن المبالغ اإلجمالیة للعقود ال تمثل بالضرورة إلتزامات بتدفقات نقدیة فعلیة.

خطابات ضمان وإعتمادات مستندیة
تتعھد المجموعة من خالل خطابات الضمان واالعتمادات المستندیة بتسدید دفعات محددة نیابة عن العمالء عند إخفاقھم في الوفاء بالتزاماتھم تجاه الغیر إستناداً إلى

عقود محددة. تحمل خطابات الضمان واإلعتمادات المستندیة نفس مخاطر اإلئتمان الخاصة بمنح القروض.

الضریبة المؤجلةمعترف بھا في

الضریبة المؤجلةمعترف بھا في
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٣٥- التوزیع الجغرافي 
اإلجماليدولأمریكاأوروبادول مجلس قطر

أخرىالشمالیةالتعاون الخلیجي 
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:

            ٩١٬٥٦٣٬٩٣٦         ١٥٬١١٤٬٢٢٢                    -         ٢١٬٢٣٧٬٣٢٣           ٩٩١٬٥٠٦        ٥٤٬٢٢٠٬٨٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة
            ٩٦٬٢٥٩٬٦٨٧         ١٧٬٥٢١٬٧٣٧       ١٥٬٤٠١٬١٧٥         ٣٨٬٥٣٨٬٤١٥        ١٬٠٧٤٬٨٨٣        ٢٣٬٧٢٣٬٤٧٧أرصدة لدى بنوك  

          ٨٠٧٬٦٠١٬٣٣٦         ٥٧٬٩٢٦٬٩٢٠         ٦٬٢٤٢٬٢٠٨         ٩١٬٣٤٥٬٧٦٢      ١٢٬٤٦٣٬٢٢٠      ٦٣٩٬٦٢٣٬٢٢٦قروض وسلف للعمالء
          ١٦٧٬٨١٥٬٢٦٢         ٤١٬١٧٢٬٩٨٨            ٨٨٩٬٢٦٤         ٢١٬٧٦٠٬٩٣٢        ٦٬٣٩٩٬١٧٨        ٩٧٬٥٩٢٬٩٠٠إستثمارات مالیة

١٬١٦٣٬٢٤٠٬٢٢١       ١٣١٬٧٣٥٬٨٦٧       ٢٢٬٥٣٢٬٦٤٧       ١٧٢٬٨٨٢٬٤٣٢      ٢٠٬٩٢٨٬٧٨٧      ٨١٥٬١٦٠٬٤٨٨      
            ٢٥٬٩٧٨٬٧٩١موجودات أخرى

      ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢إجمالي الموجودات

          ١٤٢٬٨١٤٬٦٩٩         ٣٥٬٥٥١٬٤٣٥         ٣٬٢٣٦٬٠١٣         ٦٩٬٢٦٧٬٢١٨      ٢٠٬٦٤١٬١٩٦        ١٤٬١١٨٬٨٣٧أرصدة من بنوك
          ٨٤٢٬٢٧٨٬٦٥٥       ١٢٠٬٤٩٧٬٣٥٠         ٥٬٢٦٦٬٦٣٦       ١٩٧٬٨٨٣٬٢٢٦      ١٩٬٧٥٨٬٧٣٠      ٤٩٨٬٨٧٢٬٧١٣ودائع عمالء
            ٣٥٬١٥٢٬٧٢٠           ٨٬٧٦٥٬٣٧٠                    -         ٢٦٬٣٨٧٬٣٥٠                   -                     -سندات دین

            ٢٥٬٥٩٣٬٢٥٣           ٣٬٠٨٨٬٣٨٦                    -         ٢٢٬٥٠٤٬٨٦٧                   -                     -قروض أخرى
١٬٠٤٥٬٨٣٩٬٣٢٧       ١٦٧٬٩٠٢٬٥٤١         ٨٬٥٠٢٬٦٤٩       ٣١٦٬٠٤٢٬٦٦١      ٤٠٬٣٩٩٬٩٢٦      ٥١٢٬٩٩١٬٥٥٠      

            ٣٧٬٣٢٢٬٩٠٠مطلوبات أخرى
          ١٠٦٬٠٥٦٬٧٨٥حقوق الملكیة

      ١٬١٨٩٬٢١٩٬٠١٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
            ٦١٬١٥١٬٩٧٤           ٥٬٩١٦٬٢١٨                    -         ١٦٬٥٧٩٬٣٢٦        ١٬٠١٧٬٠٦٤        ٣٧٬٦٣٩٬٣٦٦خطابات ضمان

            ٤١٬٢٧٧٬٨٨١           ٤٬٨٥٨٬١٨٠                    -           ٣٬٧١٣٬٤٥٢           ٨٧٩٬٤٥٨        ٣١٬٨٢٦٬٧٩١إعتمادات مستندیة 
            ٩٧٬٠٩٦٬٣٦١         ١٠٬١٢٦٬٢٠٥                    -         ٥٧٬٦٤٣٬٢٥٤        ٢٬٥٣٤٬٣٢١        ٢٦٬٧٩٢٬٥٨١إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:
            ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨         ١٢٬٩٩٨٬٨٢٠                    -         ٢٢٬٤٥٨٬٦٩٣           ٩٩٠٬٩٩٩        ٥٢٬١٠٢٬٧٧٦نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

            ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤         ١١٬٦٥١٬١٠٩       ١٠٬١١٣٬٩٠٣         ٣٤٬٦٠١٬٦٧٧           ٩٤٧٬٢٢٥        ١١٬٧٤١٬٢٣٠أرصدة لدى بنوك  
          ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١         ٦٢٬٨٠٥٬٨٣٥         ٤٬٦٢٥٬٦٤٤         ٨٣٬٠٩٣٬١٩١      ١٣٬٧٢٥٬١٠٠      ٥٩٩٬٤٠٢٬٢٧١قروض وسلف للعمالء

          ١٥٠٬٢٨٨٬٣٣٧         ٤٥٬٦٥٣٬٨٣٨         ١٬٠٦٧٬٧٤٨         ١٥٬٠٧٨٬٠٣١        ٦٬٠٢٨٬٦٠٥        ٨٢٬٤٦٠٬١١٥إستثمارات مالیة
١٬٠٧١٬٥٤٦٬٨١٠       ١٣٣٬١٠٩٬٦٠٢       ١٥٬٨٠٧٬٢٩٥       ١٥٥٬٢٣١٬٥٩٢      ٢١٬٦٩١٬٩٢٩      ٧٤٥٬٧٠٦٬٣٩٢      

            ٢١٬٤٩٠٬٨٠١موجودات أخرى
      ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١إجمالي الموجودات

          ١١١٬٤٤١٬٥٧٢         ٢٤٬٩٠٤٬٤٩٦         ١٬٧٥٢٬٤٩٣         ٥٧٬٤٤٤٬٦٧٣      ١٣٬٤١٨٬٣٦٢        ١٣٬٩٢١٬٥٤٨أرصدة من بنوك
          ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤       ١١٥٬٥٣٧٬٥٤٠         ٤٬٠٤٦٬٨٧٩       ٢٠٢٬٣٤٢٬٣٥٣      ٢٤٬١٣٦٬٠٨٨      ٤٣٩٬٤٤٨٬٦٦٤ودائع عمالء
            ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧         ١٢٬٥٩٩٬٦٤٤                    -         ٢٧٬٤٨٩٬٢٨٣                   -                     -سندات دین

            ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩           ٣٬١٧٤٬٩٤١                    -         ٢٢٬٩٦٣٬٢٩٨                   -                     -قروض أخرى
٩٦٣٬١٨٠٬٢٦٢       ١٥٦٬٢١٦٬٦٢١         ٥٬٧٩٩٬٣٧٢       ٣١٠٬٢٣٩٬٦٠٧      ٣٧٬٥٥٤٬٤٥٠      ٤٥٣٬٣٧٠٬٢١٢          

            ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢مطلوبات أخرى
          ١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧حقوق الملكیة

      ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
            ٥٩٬٤٧٧٬٢٠٧           ٧٬٤٢٦٬٨٥٣                    -         ١٧٬٠٩٨٬٥٩٤        ١٬١٩٤٬٨٧١        ٣٣٬٧٥٦٬٨٨٩خطابات ضمان

            ٤٧٬٥٥٨٬٨٩٥           ٣٬٣٦٤٬١٣٧                    -           ٧٬٣٦٧٬٠٥٧           ٢٥٢٬٦٢٤        ٣٦٬٥٧٥٬٠٧٧إعتمادات مستندیة 
            ٩٥٬٤٦٠٬٣١٢         ١٢٬٠٤٠٬٤٢٣                    -         ٤٩٬٦٢٦٬٤١٩        ٢٬٩٥٦٬٣٣٤        ٣٠٬٨٣٧٬١٣٦إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

تتضمن الموجودات األخرى العقارات والمعدات والموجودات غیر الملموسة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٣٦- أدوات المشتقات المالیة 

یبین الجدول التالي القیمة العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات المالیة مع قیمھا اإلسمیة حسب اإلستحقاق. القیمة اإلسمیة للمشتقات المالیة، والتي تشكل مؤشر لحجم
العملیات في نھایة السنة، ال تعكس بالضرورة قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة. وبالتالي، فإن القیمة اإلسمیة ال تعتبر مؤشراً على مخاطر السوق وال على مخاطر اإلئتمان

المحدد بالقیمة العادلة الموجبة للمشتقات المالیة.

 القیمة اإلسمیة / المتوقعة حسب اإلستحقاق
أكثر من ١- ٥ ٣ - ١٢خالل  القیمةالقیمة العادلةالقیمة العادلة

٥ سنواتسنواتشھر٣ أشھراإلسمیةالسالبةالموجبة

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢:

 محتفظ بھا للمتاجرة:
                -     ٢٬٥١٩٬٦٩٠   ٤٤٬٥٥٦٬٦٠٦     ٨٩٬٤٠٢٬١٢٩   ١٣٦٬٤٧٨٬٤٢٥     ٢٢٥٬٤٦٠  ١٬٧٤٤٬٦٨٩عقود آجلة لصرف العمالت األجنبیة

   ٢١٬٨١٠٬٧٣٩   ١٥٬٦٥٦٬٨١٦     ٤٬٨٦٣٬١٤٢       ٣٬٦٧٢٬٦٥٧     ٤٦٬٠٠٣٬٣٥٤     ٤٢٣٬٥٣٥     ٤٥٧٬٧٩٠عقود مقایضة أسعار الفائدة
          ٢٩٬٧٤٥        ٤٠٦٬٨١١     ٣٬٠٠٣٬٢٣٥     ٥٠٬١٤٥٬٤٨١     ٥٣٬٥٨٥٬٢٧٢     ٤٦٣٬٧٩٣     ٩٢٧٬٣٢٤عقود مقایضة عمالت 

                -          ٣١٬٦٩٣     ٢٬٥٥٣٬١٩٧     ٢١٬٦٦١٬٧١٧     ٢٤٬٢٤٦٬٦٠٧       ٩٩٬٩٠٤     ١٤٧٬٥٤١عقود الخیارات

تحّوط للتدفقات النقدیة:
     ٦٬٠٤٨٬١٦٣   ٢٢٬٥٨٦٬٠٧٣     ١٬٣٥٨٬٣٨٢          ٨٢٨٬٧١٦     ٣٠٬٨٢١٬٣٣٤     ١١٩٬١٣١  ١٬٢٢٥٬١٨٠عقود مقایضة أسعار الفائدة

     ٦٬٧٤٦٬٢٧٢   ٢٨٬٨٤٩٬٦٤٨     ٧٬١٦٦٬٠٢٦       ٤٬٢٠٧٬٩٩٧     ٤٦٬٩٦٩٬٩٤٣     ٩٣٠٬٢٦٧     ٩٦١٬٨٦٦عقود مقایضة عمالت 

 تحّوط للقیمة العادلة:
   ١٦٬٧٢٧٬٧١٠     ٢٬٨٢٩٬٣٥٣        ٤٦٨٬٣٥٤          ١٧٧٬٢٤٧     ٢٠٬٢٠٢٬٦٦٤  ٣٬٧١٢٬٧٥٩  ٣٬٦٨٤٬٨٧٠عقود مقایضة أسعار الفائدة

                -     ١٬٣٧٩٬٢٣٠        ٨٦١٬٧٤٦       ١٬٨٦٨٬٧٦١       ٤٬١٠٩٬٧٣٧       ٨٠٬٢٣٦  ١٬٤٤٥٬٢٨٠عقود مقایضة عمالت 

   ٥١٬٣٦٢٬٦٢٩   ٧٤٬٢٥٩٬٣١٤   ٦٤٬٨٣٠٬٦٨٨   ١٧١٬٩٦٤٬٧٠٥   ٣٦٢٬٤١٧٬٣٣٦  ١٠٬٥٩٤٬٥٤٠٦٬٠٥٥٬٠٨٥اإلجمالي

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:

 محتفظ بھا للمتاجرة:
                -     ٥٬٢٧٩٬٢٨٨   ٢٤٬٠٧٦٬٧٤٤     ٩٨٬٣١٧٬٣٦١   ١٢٧٬٦٧٣٬٣٩٣     ٨٢٤٬٧٦٣     ٤٧٧٬٠٣٤عقود آجلة لصرف العمالت األجنبیة

   ٢٦٬٦٩٠٬٨٠٦   ١٦٬٨٤٧٬٤٧٣     ٧٬٥٥٢٬٩٨١       ٤٬٢٦٠٬٩٥٧     ٥٥٬٣٥٢٬٢١٧     ٤٧٩٬٥٣٣     ٥٢٣٬٥٠٤عقود مقایضة أسعار الفائدة
          ٣١٬٨١٥     ١٬١٨٩٬٥٠٣     ٣٬٩٩٤٬٧٣٣     ٥١٬٠٦١٬٢٥١     ٥٦٬٢٧٧٬٣٠٢  ٢٬٠٠٤٬٦٣٦  ٢٬١٠٦٬١٢١عقود مقایضة عمالت 

                -          ١٤٬٩٣٦        ٥١٨٬٢١٠       ١٬١٦٠٬٠٣٦       ١٬٦٩٣٬١٨٢       ١٩٬٣٤٣       ٨٠٬٦٨٧عقود الخیارات

تحّوط للتدفقات النقدیة:
     ٤٬٥٢١٬٤٧٢   ١٦٬٨٤٣٬٠٥٦     ٥٬٣٢٦٬٩٨٠          ٨٠١٬٢٠٤     ٢٧٬٤٩٢٬٧١٢     ٨٦١٬٤٦٠     ١٠٥٬٨٨٨عقود مقایضة أسعار الفائدة

     ٨٬٢٤٧٬٥٨٦   ٣٦٬٧٧٩٬٣٧٨     ٣٬٠٨٨٬٢٩٢       ٢٬٦٣٠٬٤٣٨     ٥٠٬٧٤٥٬٦٩٤     ٨٨١٬٤٣٠  ٢٬٧٥٥٬٠٣٦عقود مقایضة عمالت 

 تحّوط للقیمة العادلة:
   ١٧٬٨٢٧٬٠٩٢     ٧٬٣٥٩٬٥٩٨     ٣٬٣٤٦٬١٩٢            ٥٥٬٧٨٠     ٢٨٬٥٨٨٬٦٦٢     ٥٥٩٬٧٥٣     ٣٦٦٬٧٠٣عقود مقایضة أسعار الفائدة

                -     ١٬٣٨٢٬١٩٢        ٦٧٨٬٤٩٧            ٥١٬٣٦٦       ٢٬١١٢٬٠٥٥            -     ٨٩٣٬٧٢٦عقود مقایضة عمالت 

   ٥٧٬٣١٨٬٧٧١   ٨٥٬٦٩٥٬٤٢٤   ٤٨٬٥٨٢٬٦٢٩   ١٥٨٬٣٣٨٬٣٩٣   ٣٤٩٬٩٣٥٬٢١٧  ٥٬٦٣٠٬٩١٨  ٧٬٣٠٨٬٦٩٩اإلجمالي

بلغت الضمانات النقدیة لمعامالت المشتقات المالیة ٢٠٬٣٤٠ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ١٠٬٥٥٥ ملیون لایر قطري) والتي تم تصنیفھا ضمن أرصدة لدى البنوك في
اإلیضاح رقم ٩. الضمانات المستلمة من معامالت المشتقات المالیة بلغت ١٧٬٠٢٢ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٩٬٠٥٥ ملیون لایر قطري) والتي تم تصنیفھا ضمن

األرصدة من بنوك في اإلیضاح رقم ١٦.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 
 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٣٦- أدوات المشتقات المالیة (تتمة)

عقود المقایضة 
عقود المقایضة ھي إلتزامات إلستبدال مجموعة من التدفقات النقدیة بغیرھا. بالنسبة لعقود مقایضة أسعار الفائدة، یقوم أطراف العقد بمقایضة دفعات الفائدة الثابتة والعائمة بعملة

واحدة دون مقایضة القیمة اإلسمیة للعقد. بالنسبة لعقود مقایضة العمالت، یتم مقایضة دفعات الفائدة الثابتة والقیمة اإلسمیة للعقد بعمالت مختلفة.
بالنسبة لعقود مقایضة أسعار الفائدة بین العمالت المتبادلة، یتم مقایضة القیمة اإلسمیة للعقد ودفعات الفائدة الثابتة والعائمة بعمالت مختلفة. في حالة عقود مقایضة تعثر

إئتماني، یوافق الطرف المتعاقد على دفع مبالغ معینة إستناداً إلى مبالغ إسمیة محددة نتیجة حدوث تعثر إئتماني محدد بموجب العقد.

العقود اآلجلة والمستقبلیة 
العقود اآلجلة والمستقبلیة ھي إتفاقیات تعاقدیة إما لشراء أو بیع عملة أو سلعة أو أداة مالیة بسعر وتاریخ محدد في المستقبل. العقود اآلجلة ھي عقود مبرمة خارج األسواق

المالیة بموجب متطلبات أطراف العقد. یتم إبرام العقود المستقبلیة للعمالت وأسعار الفائدة بمبالغ موّحدة في األسواق المالیة وتتم تسویة التغیرات في قیم العقود المستقبلیة
على أساس یومي.

إتفاقیات األسعار اآلجلة 
إتفاقیات األسعار اآلجلة ھي عقود أسعار فائدة مستقبلیة یتم التفاوض علیھا بشكل منفرد ویتم من خاللھا تسویة نقدیة للفرق بین سعر الفائدة المتعاقد علیھ وسعر السوق بتاریخ

محدد في المستقبل لقیمة العقد اإلسمیة ولمدة زمنیة متفق علیھا.

عقود الخیارات 
عقود الخیارات ھي إتفاقیات تعاقدیة یمنح البائع بموجبھا المشتري الحق، ولیس اإللتزام، بشراء أو بیع مقدار محدد من عملة أو سلعة أو أداة مالیة بسعر محدد مسبقاً في

تاریخ محدد في المستقبل أو في أي وقت خالل فترة زمنیة محددة.

عقود خیارات مع سقف اعلى وادنى
ان عقد الخیار لسعر الفائدة مع سقف أعلى وادنى ھو ترتیب تعاقدي یحصل المشتري بموجبھ على نقدیة في نھایة كل فترة یتجاوز فیھا سعر الفائدة المتفق علیھ او یقل عن

سعر المضاربة المتفق علیة للحد االعلى او الحد األدنى.

مشتقات مالیة محتفظ بھا للتحّوط
قامت المجموعة بإعتماد نظام شامل لقیاس وإدارة المخاطر. تھدف عملیة إدارة المخاطر إلى خفض تعرض المجموعة لتغیرات أسعار صرف العمالت وأسعار الفائدة إلى

مستویات مقبولة ضمن إطار تعلیمات مصرف قطر المركزي. كما قامت المجموعة بوضع مستویات لمخاطر العمالت من خالل تحدید سقوف للتعامالت مع األطراف
األخرى وصافي مراكز العمالت األجنبیة. یتم مراقبة صافي مراكز العمالت األجنبیة على أساس یومي وتستخدم إستراتیجیات التحّوط لضمان المحافظة على المراكز ضمن

السقوف المحددة. كما قامت المجموعة بتحدید مستوى لمخاطر أسعار الفائدة من خالل وضع سقوف لفجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مراجعة فجوات أسعار الفائدة
للموجودات والمطلوبات بصورة دوریة ویتم إستخدام إستراتیجیات التحّوط إلبقاء فجوات أسعار الفائدة ضمن السقوف المحددة. 

تستخدم المجموعة المشتقات المالیة ألغراض التحّوط كجزء من إدارة الموجودات والمطلوبات بھدف تخفیض مخاطر أسعار العمالت والفوائد. ویتم تحقیق ذلك من خالل
التحّوط لعملیات مالیة محددة ضمن بیان المركز المالي الموّحد.  

تستخدم المجموعة عقود مقایضة أسعار الفائدة للتحّوط لمخاطر التدفق النقدي الناشئ عن بعض مراكز أسعار الفائدة العائمة. وفي ھذه الحاالت، یتم توثیق عالقة وھدف
التحّوط بشكل رسمي بما في ذلك تفاصیل البنود المغطاة وأدوات التحّوط. یتم تصنیف ھذه العقود كتحّوط للتدفق النقدي.

تستخدم المجموعة عقود مقایضة أسعار الفائدة لمواجھة جزء من مخاطر إحتمال زیادة القیمة العادلة لودائع العمالء بالعمالت األجنبیة المرتبطة بسعر فائدة ثابتة الى المدى
الناتج عن إنخفاض معّدالت الفائدة السوقیة. یتم تصنیف ھذه العقود كتعامالت تحّوط للقیمة العادلة.

مشتقات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة
تتعلق معظم أنشطة المجموعة الخاصة بتجارة المشتقات المالیة بالبیع أو المضاربة أو المراجحة. تتضمن أنشطة البیع تقدیم المنتجات إلى العمالء بھدف تمكینھم من نقل أو
تعدیل أو خفض المخاطر الحالیة والمستقبلیة. تستدعي المضاربة إدارة مراكز المخاطر في السوق بھدف اإلستفادة من التحركات اإلیجابیة في أسعار الفائدة وأسعار صرف

العمالت ومؤشرات األسواق. تستدعي المراجحة تحدید واإلستفادة من إختالف األسعار بین األسواق أو المنتجات. تستخدم المجموعة أیضاً عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة
وعقود مقایضة عمالت للتحّوط لمخاطر عملة محددة.
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
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٣٧- صنادیق اإلستثمار
كجزء من الخدمات اإلستثماریة التي تقدمھا المجموعة لعمالئھا،  قامت المجموعة بتأسیس وتسویق المحافظ اإلستثماریة التالیة:

٢٠٢٢٢٠٢١
          ١٥٣٬٦٧٢              ١٤٢٬٩٤١المحافظ التي تم تسویقھا

كما تشمل الخدمات اإلستثماریة التي تقدمھا المجموعة خدمة إدارة الصنادیق اإلستثماریة. بلغ إجمالي قیمة الصنادیق اإلستثماریة التي
تدیرھا المجموعة للغیر كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ مبلغ ٢٧٬٦٥٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢١: ٢٥٬٠٢٠ ملیون لایر قطري). ال تشتمل
البیانات المالیة الموّحدة للمجموعة على القوائم المالیة لصنادیق اإلستثمار التي تدیرھا أو تسوقھا المجموعة حیث ال یحق لھذه الصنادیق

المطالبة بموجودات المجموعة وال یحق للمجموعة المطالبة بموجودات ھذه الصنادیق. تظھر حصة المجموعة في ھذه الصنادیق ضمن بند
إستثمارات مالیة. 

٣٨- 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. یشمل تعریف الموظفین الرئیسیین الموظفین الذین لھم تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة

أوالتشغیلیة للمجموعة. بلغت األرصدة بتاریخ بیان المركز المالي الموّحد لھذه الحسابات ما یلي :

٢٠٢٢٢٠٢١بنود في بیان المركز المالي الموّحد
       ٣٬١٧٤٬٦٦٤           ٣٬٤٢١٬٥٦٧قروض وسلف

       ١٬٤٠٦٬٣٧٥           ١٬٦١٠٬٣٢٨ودائع
            ٤٨٬٩٣٨                ٣٧٬٦٣٢إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل الموّحد
          ١٢٧٬٣٢٥              ١٢٧٬٤٥٩إیرادات الفوائد والعموالت

            ١٥٬٧٩٥                ٣٣٬٧١١مصروفات الفوائد والعموالت

٢٠٢٢٢٠٢١الشركات الزمیلة
       ١٬٣٦٣٬٧٠٧           ١٬٦٢٣٬٨٨٠أرصدة لدى بنوك 

            ٤٥٬٢٤٣                ٥٧٬٤٨٢إیرادات الفوائد والعموالت

            ٥٨٬٢٣٨              ١٤٧٬٥٤٦أرصدة من بنوك 
                   ٤١                     ٦٠٠مصروفات الفوائد والعموالت

كما قامت المجموعة بعملیات تجاریة مع حكومة دولة قطر مفصح عنھا في اإلیضاح رقم ١٠ و ١٧. تخضع كافة العملیات مع أطراف ذات
العالقة لنفس الشروط التي تخضع لھا العملیات المشابھة التي تقوم بھا المجموعة مع العمالء العادیین بما في ذلك الفائدة والضمانات.

في ما یلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئیسیین:
٢٠٢٢٢٠٢١

            ٤٣٬٣٩٩                ٤٨٬٣٤٥رواتب ومزایا أخرى
              ١٬٠١٧                  ١٬١٢١تعویض نھایة الخدمة

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

٢٠٢٢٢٠٢١
     ٤٤٬٨٢٢٬٦٦٢         ٣٦٬٨٢٠٬٨٨٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

     ٦١٬٨٣٧٬٧٩٨         ٩٠٬٤٩٢٬٧٤١أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر
   ١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠      ١٢٧٬٣١٣٬٦٢٦اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي. 



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤٠- األثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة

بالرغم من ان التعرض االئتماني المباشر للمجموعة  للدول المشاركة بصورة مباشرة في النزاع العالمي الحالي غیر جوھري، 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.

قامت المجموعة خالل السنة بمراقبة المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحدید الخسارة االئتمانیة المتوقعة نتیجة للتقلبات االقتصادیة في 
األسواق الرئیسیة والتأثیر المستمر لجائحة كوفید-١٩. كما درست المجموعة 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.

٤١- أرقام المقارنة
أعید تصنیف بعض أرقام السنة الماضیة بغرض العرض األمثل ولتنسجم مع عرض البیانات المالیة للسنة الحالیة. 



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
معلومات تكمیلیة حول البیانات المالیة الموّحدة
 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

الشركة األم
فیما یلي بیان المركز المالي وبیان الدخل للشركة األم:

١- بیان المركز المالي كما في ٣١ دیسمبر:
٢٠٢٢٢٠٢١

الموجودات  
     ٥٨٬٠٣١٬٤٢٠         ٦٢٬٢٦٦٬١٩٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

     ٦٥٬٠٢٢٬٦٣٨         ٩٢٬٤٦٠٬٦٠٧أرصدة لدى بنوك 
   ٦٥٥٬١٨٠٬٩٣٥      ٦٩٧٬٧٠٦٬١٨٤قروض وسلف للعمالء

     ٩٦٬٢٦٨٬٤٠٦      ١١١٬٧٣٩٬٩٢٣إستثمارات مالیة
     ٣٢٬٢٩٧٬٩١٦         ٣٣٬٠٣٦٬٠٧٠إستثمارات في شركات تابعة وزمیلة 

       ٢٬٩٢٢٬٧٥٣           ٣٬٤٣٢٬٥٨٦عقارات ومعدات
       ٧٬٢٥٨٬٤٤٤         ١٢٬٠٧٧٬٠٦٨موجودات أخرى

   ٩١٦٬٩٨٢٬٥١٢   ١٬٠١٢٬٧١٨٬٦٢٨إجمالي الموجودات

المطلوبات
   ١٣٣٬٤٣٦٬٧٧٩      ١٦٥٬٢٠٦٬٩٩٩أرصدة من بنوك

   ٦٤٢٬٣٧٤٬٥٦٣      ٦٩٢٬٣٨١٬٩٠١ودائع عمالء 
     ٢٢٬٣٨١٬٥٢٨         ٢٢٬١٠٤٬٦٧٤سندات دین

     ١٥٬٢٦١٬٣٢٨         ٢٤٬١٦٢٬٠٦٣مطلوبات أخرى
   ٨١٣٬٤٥٤٬١٩٨      ٩٠٣٬٨٥٥٬٦٣٧إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 
       ٩٬٢٣٦٬٤٢٩           ٩٬٢٣٦٬٤٢٩رأس المال 

     ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧         ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧إحتیاطي قانوني
     ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠         ١١٬٠٠٠٬٠٠٠إحتیاطي مخاطر

         (٧٨٧٬١٢٣)              ١٦٩٬٨٤٨إحتیاطي القیمة العادلة
      (١٬٧٤٦٬١٧٣)         (١٬٧٢٨٬٥٠٩)إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

            ٥٢٬٩٨١            (٢٨٦٬٩٥٨)إحتیاطیات أخرى
     ٤١٬٤٤٦٬١٦٣         ٤٥٬١٤٦٬١٤٤أرباح مدورة

     ٨٣٬٥٢٨٬٣١٤         ٨٨٬٨٦٢٬٩٩١إجمالي حقوق الملكیة العائد إلى مساھمي البنك
     ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠         ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ادوات مالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

   ١٠٣٬٥٢٨٬٣١٤      ١٠٨٬٨٦٢٬٩٩١إجمالي حقوق الملكیة 
   ٩١٦٬٩٨٢٬٥١٢   ١٬٠١٢٬٧١٨٬٦٢٨إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)
معلومات تكمیلیة حول البیانات المالیة الموّحدة
 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

أ) البیانات المالیة للشركة األم (تتمة)

٢- بیان الدخل عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر:

٢٠٢٢٢٠٢١

     ٢٤٬٧٩٢٬٢١٧         ٣٤٬٢٧٢٬٤٣١إیرادات الفوائد 
      (٩٬١١١٬٩٣٣)       (١٧٬٠٣٣٬٨٥٢)مصروفات الفوائد 

     ١٥٬٦٨٠٬٢٨٤         ١٧٬٢٣٨٬٥٧٩صافي إیرادات الفوائد 

       ٢٬٠١٠٬٧٧٨           ٢٬٥٢٣٬٠٦٧إیرادات عموالت ورسوم
         (٦٢٤٬٢٩٥)            (٨٨٧٬٠٦١)مصروفات عموالت ورسوم

       ١٬٣٨٦٬٤٨٣           ١٬٦٣٦٬٠٠٦صافي إیرادات عموالت ورسوم

       ١٬٠٣٦٬٥٣٣              ٨٢٩٬٩٤٩أرباح صرف عمالت أجنبیة
            ٦٥٬٦٤٣              ٣٤٥٬٦٠٤إیرادات إستثمارات مالیة

                 ٩٥٧                  ٤٬٦٣٥إیرادات تشغیلیة أخرى
     ١٨٬١٦٩٬٩٠٠         ٢٠٬٠٥٤٬٧٧٣ اإلیرادات التشغیلیة

      (١٬٦٣٠٬٢٩٤)         (١٬٧٦٨٬٥٣٧)تكالیف الموظفین
         (٢٠٦٬٥٣١)            (١٨٥٬٠٠٨)إستھالكات

         (٩٢٩٬١٢٨)         (١٬١٢١٬٩٩٥)مصروفات أخرى
      (٤٬٩٠٣٬٨٩٨)         (٥٬٧٤٧٬٣٨٢)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

           (٥٢٬٢٣٦)              (٥٣٬٧٢٥)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة استثمارات مالیة
           (٩٠٬٩٠٥)            (١١٧٬٣٤٠)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

             (٤٬٨٠٣)                (٣٬٨٦٦)مخصصات أخرى
     ١٠٬٣٥٢٬١٠٥         ١١٬٠٥٦٬٩٢٠أرباح السنة قبل الضریبة

           (٤٤٬٧٦٧)              (٥٢٬٢٢٥)مصروف الضریبة
     ١٠٬٣٠٧٬٣٣٨         ١١٬٠٠٤٬٦٩٥أرباح السنة 

٣-  السیاسات المحاسبیة للمعلومات المالیة  للشركة األم
یتم إعداد بیان المركز المالي وبیان الدخل للبنك األم بإتباع نفس السیاسات المحاسبیة المتبعة للبیانات المالیة الموّحدة فیما عدا اإلستثمار في الشركات التابعة 

والزمیلة التي ال یتم توحیدھا حیث یتم تسجیلھا بالتكلفة.
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INDEPENDENT AUDITORS’ 
REPORT 

To the Shareholders of  

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 

Opinion 

We have audited the consolidated financial statements of Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (the ‘Bank’) and its 
subsidiaries (together the ‘Group’), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 
December 2022, the consolidated statements of profit or loss, comprehensive income, changes in equity 
and cash flows for the year then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other 
explanatory information.  

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, 
the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2022, and its consolidated financial 
performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (‘ISA’). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the 
International Ethics Standards Board for Accountants International Code of Ethics for Professional 
Accountants (including International Independence Standards) (‘IESBA Code’), together with the ethical 
requirements that are relevant to our audit of the Bank’s consolidated financial statements in the State of 
Qatar, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the 
IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion. 
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Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our 
audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the 
context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, 
and we do not provide a separate opinion on these matters. 

Impairment of financial assets 

See notes 4(b), 8, 9, 10, 11, 15, 20 and 40 in the consolidated financial statements 

The key audit matter How the matter was addressed in our audit 

We focused on this area because: 

 Impairment of financial assets involves: 

- complex accounting requirements, 
including assumptions, estimates and 
judgements underlying the determination 
of impairment;  

- ECL modelling risk over methodology and 
design decisions; 

- susceptibility to management bias when 
making judgements to determine 
expected credit loss outcomes; and 

- complex disclosure requirements. 

 The assumptions regarding the economic 
outlook remain uncertain which increases the 
level of judgement required by the Group in 
calculating the ECL, and the associated audit 
risk. 

 The Group’s financial assets, both on and off-
balance sheet, subject to credit risk were QAR 
1,347,688 million, as at 31 December 2022, 
which constitutes a material portion of the 
consolidated statement of financial position. 
Furthermore, the total impairment recognized 
by the Group on these financial assets 
amounted to QAR 9,144 million, during the 
year ended 31 December 2022, which 
represents 63% of the net profit of the Group, 
hence a material portion of the consolidated 
income statement. 

Our audit procedures in this area included the 
following, among others: 

 Evaluating the appropriateness of the 
accounting policies adopted based on the 
requirements of IFRS 9, our business 
understanding, and industry practice. 

 Confirming our understanding of 
management’s processes, systems and controls 
implemented, including controls over ECL 
model development. 

 Identifying and testing the relevant controls. 

 Involving information risk management (IRM) 
specialists to test IT systems and relevant 
controls. 

 Evaluating the reasonableness of 
management’s key judgements and estimates 
made in the provision calculations, including 
selection of methods, models, assumptions and 
data sources, as well as the impact of the 
economic uncertainties. 

 Involving financial risk management (FRM) 
specialists to challenge significant assumptions 
/ judgements relating to credit risk grading, 
significant increase in credit risk, definition of 
default, probability of default, macro-economic 
variables, and recovery rates including any 
impact of the economic uncertainties. 

 Involving valuation specialists to evaluate the 
inputs, assumptions and techniques used by 
the valuers engaged by the Group for the 
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valuation of real estate collateral, relating to 
the determination of ECL. 

 Assessing the completeness, accuracy and 
relevance of input data used. 

 Evaluating the appropriateness and testing the 
mathematical accuracy of ECL models applied. 

 Evaluating the reasonableness of and testing 
the post-model adjustments. 

 Performing detailed credit risk assessment of a 
sample of performing and non-performing 
loans and advances. 

 Assessing the adequacy of the Group’s 
disclosures in relation to IFRS 9 by reference to 
the requirements of the relevant accounting 
standards. 

  

Other Information 

The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the 
information included in the Bank’s Annual Report but does not include the Bank’s consolidated financial 
statements and our auditors’ report thereon. Prior to the date of this auditors’ report, we obtained the 
statement of the Chairman which forms part of the Annual Report, and the remaining sections of the Annual 
Report are expected to be made available to us after that date. 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not 
and will not express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other 
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially 
inconsistent with the consolidated financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or 
otherwise appears to be materially misstated.  

If, based on the work we have performed on the other information that we have obtained prior to the date 
of this auditors’ report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are 
required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 

Responsibilities of Board of Directors for the Consolidated Financial Statements 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial 
statements in accordance with IFRS, and for such internal control as the Board of Directors determines is 
necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the consolidated financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the 
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern 
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the 
Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements 
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Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as 
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors’ report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with ISA will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these 
consolidated financial statements.  

As part of an audit in accordance with ISA, we exercise professional judgement and maintain professional 
scepticism throughout the audit. We also: 

– Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, 
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and 
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from 
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the 
override of internal control. 

– Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.  

– Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the Board of Directors.  

– Conclude on the appropriateness of the Board of Directors’ use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue 
as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw 
attention in our auditors’ report to the related disclosures in the consolidated financial statements 
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the 
audit evidence obtained up to the date of our auditors’ report. However, future events or 
conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.  

– Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, 
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the 
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 

– Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or 
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. 
We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain 
solely responsible for our audit opinion. 
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We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing 
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

We also provide the Board of Directors with a statement that we have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that 
may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate 
threats or safeguards applied.  

From the matters communicated with the Board of Directors, we determine those matters that were of most 
significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the 
key audit matters. We describe these matters in our auditors’ report unless law or regulation precludes 
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter 
should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably 
be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 

 

 

Report on Other Legal Requirements 

As required by the Qatar Commercial Companies Law No. 11 of 2015, whose certain provisions were 
subsequently amended by Law No. 8 of 2021 ("amended QCCL"), we also report that:  

i. We have obtained all the information and explanations we considered necessary for the purposes 
of our audit. 

ii. The Bank has maintained proper accounting records and its consolidated financial statements are 
in agreement therewith. 

iii. We have read the Chairman's report to be included in the Annual Report, and the financial 
information contained therein is in agreement with the books and records of the Bank. 

iv. We are not aware of any violations of the applicable provisions of the amended QCCL or the terms 
of the Bank’s Articles of Association having occurred during the year which might have had a 
material effect on the Bank’s consolidated financial position or performance as at and for the year 
ended 31 December 2022. 

 
 

 Gopal Balasubramaniam 
Doha KPMG  
State of Qatar 
 

Qatar Auditors’ Registry Number 251 
Licensed by QFMA: External 
Auditors’ License No. 120153 
 
 

 

 

 



2022 2021
Notes QR000 QR000

ASSETS
Cash and Balances with Central Banks 8 91,563,936 88,551,288
Due from Banks 9 96,259,687 69,055,144
Loans and Advances to Customers 10 807,601,336 763,652,041
Investment Securities 11 159,913,041 142,821,328
Investments in Associates 12 7,902,221 7,467,009
Property and Equipment 13 6,941,495 5,156,806
Intangible Assets 14 3,178,417 3,886,786             
Other Assets 15 15,858,879 12,447,209
Total Assets 1,189,219,012 1,093,037,611

LIABILITIES 
Due to Banks 16 142,814,699 111,441,572
Customer Deposits 17 842,278,655 785,511,524
Debt Securities 18 35,152,720 40,088,927
Other Borrowings 19 25,593,253 26,138,239
Other Liabilities 20 37,322,900 29,800,702
Total Liabilities 1,083,162,227 992,980,964

EQUITY 
Issued Capital 22 9,236,429 9,236,429
Legal Reserve 22 25,326,037 25,326,037
Risk Reserve 22 11,000,000 10,000,000
Fair Value Reserve 22 890,129                 (1,169,550)            
Foreign Currency Translation Reserve 22 (26,833,105)          (23,613,712)          
Other Reserves 22 (381,451)                46,141
Retained Earnings 22 65,848,784            59,117,808
Total Equity Attributable to Equity Holders of the Bank 85,086,823 78,943,153
Non - Controlling Interests 23 969,962 1,113,494             
Instruments Eligible for Additional Tier 1 Capital 24 20,000,000            20,000,000           
Total Equity 106,056,785 100,056,647
Total Liabilities and Equity 1,189,219,012 1,093,037,611

These consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on 11 January 2023 and were
signed on its behalf by:

                           Ali Ahmed Al-Kuwari Abdulla Mubarak Al-Khalifa
                   Chairman of the Board of Directors Group Chief Executive Officer

The attached notes 1 to 41 form an integral part of these consolidated financial statements.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Consolidated Statement of Financial Position

As at 31 December 2022



2022 2021
Notes QR000 QR000

Interest Income 25 59,671,733 44,736,163
Interest Expense 26 (30,807,135) (21,700,043)
Net Interest Income 28,864,598 23,036,120

Fee and Commission Income 27 4,824,073 4,535,149
Fee and Commission Expense (1,449,655) (1,322,326)
Net Fee and Commission Income 3,374,418 3,212,823

Net Foreign Exchange Gain 28 1,871,625           1,331,118
Income from Investment Securities 29 369,859              125,985              
Other Operating Income 79,827 237,229
Operating Income 34,560,327 27,943,275
 
Staff Expenses 30 (3,643,564) (3,382,058)
Depreciation 13 (624,388) (615,699)
Other Expenses 31 (2,656,265) (2,294,345)
Net ECL / Impairment Losses on Loans and Advances to Customers 10 (8,785,090) (7,066,008)
Net ECL / Impairment Losses on Investment Securities (62,057) (55,851)
Net ECL / Impairment Losses on Other Financial Assets (296,761) (102,639)             
Amortisation of Intangible Assets (77,546) (79,113)
Other Provisions (45,227) (51,705)

(16,190,898) (13,647,418)

Share of Results of Associates 12 544,199 370,208
Profit Before Income Taxes and Net Monetary Loss Arising from 

Hyperinflation 18,913,628 14,666,065
Income Tax Expense 32 (2,719,245) (1,389,965)
Profit Before Net Monetary Loss Arising from Hyperinflation 16,194,383 13,276,100
Net Monetary Loss Arising from Hyperinflation (1,745,116) -                      
Profit for the Year 14,449,267 13,276,100

Attributable to:
Equity Holders of the Bank 14,348,860 13,211,123
Non - Controlling Interests 100,407 64,977
Profit for the Year 14,449,267 13,276,100

Basic and Diluted Earnings Per Share (QR) 33 1.44                    1.32                    

The attached notes 1 to 41 form an integral part of these consolidated financial statements.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Consolidated Income Statement

For the Year Ended 31 December 2022



2022 2021
QR000 QR000

Profit for the Year 14,449,267 13,276,100

Other Comprehensive Income that is or may be Reclassified to the 
Consolidated Income Statement in Subsequent Periods:

Foreign Currency Translation Differences for Foreign Operations (7,373,195)       (5,020,969)       
Share of Other Comprehensive Income of Associates (428,674)          (119,981)          
Effective Portion of Changes in Fair Value of Cash Flow Hedges 1,168,493        222,657            
Effective Portion of Changes in Fair Value of Net Investment in Foreign Operation 518,864            713,760            
Investments in Debt Instruments Measured at FVOCI 
       Net Change in Fair Value 419,030            (354,934)          
       Net Amount Transferred to Income Statement (4,497)              -                   

Other Comprehensive Income that will not be Reclassified 
to the Consolidated Income Statement in Subsequent Periods:

Net Change in Fair Value of Investments in Equity Instruments
Designated at FVOCI (42,681)            61,914              

Effects of  Hyperinflation 3,938,484        -                   

Total Other Comprehensive Loss for the Year, net of Income Tax (1,804,176)       (4,497,553)       
Total Comprehensive Income for the Year 12,645,091      8,778,547        

Attributable to:
Equity Holders of the Bank 12,761,554      8,738,785        
Non - Controlling Interests (116,463)          39,762              
Total Comprehensive Income for the Year 12,645,091      8,778,547        

The attached notes 1 to 41 form an integral part of these consolidated financial statements.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Consolidated Statement of Comprehensive Income 

For the Year Ended 31 December 2022



Issued Legal Risk Fair Value Foreign Other Retained Equity Non Instruments Total
Capital Reserve Reserve Reserve Currency Reserves Earnings Attributable to  Controlling Eligible for

Translation  Equity Holders Interests Additional
Reserve of the Bank Tier 1 Capital

QR000 QR000 QR000 QR000 QR000 QR000 QR000  QR000 QR000 QR000 QR000
Balance at 1 January 2022 9,236,429            25,326,037            10,000,000     (1,169,550)          (23,613,712)     46,141               59,117,808         78,943,153        1,113,494     20,000,000          100,056,647           

Total Comprehensive Income for the Year
Profit for the Year -                       -                        -                 -                      -                   -                    14,348,860         14,348,860        100,407        -                       14,449,267             
Total Other Comprehensive Income / (Loss) -                       -                        -                 2,059,679            (3,219,393)       (427,592)           -                      (1,587,306)         (216,870)       -                       (1,804,176)             
Total Comprehensive Income for the Year -                       -                        -                 2,059,679            (3,219,393)       (427,592)           14,348,860         12,761,554        (116,463)       -                       12,645,091             

Transfer to Risk Reserve -                       -                        1,000,000       -                      -                   -                    (1,000,000)          -                     -                -                       -                         
Transfer to Social and Sports Fund -                       -                        -                 -                      -                   -                    (268,382)             (268,382)            -                -                       (268,382)                
Transactions Recognised Directly in Equity
Dividend for the Year 2021 (Note 22) -                       -                        -                 -                      -                   -                    (5,080,036)          (5,080,036)         -                -                       (5,080,036)             
Dividend Appropriation for Instruments Eligible for Additional 
Capital -                       -                        -                 -                      -                   -                    (1,082,917)          (1,082,917)         -                -                       (1,082,917)             
Other Movements -                       -                        -                 -                      -                   -                    (186,549)             (186,549)            (27,069)         -                       (213,618)                
Total Transactions Recognised Directly in 

Equity -                       -                        -                 -                      -                   -                    (6,349,502)          (6,349,502)         (27,069)         -                       (6,376,571)             
Balance at 31 December 2022 9,236,429            25,326,037            11,000,000     890,129               (26,833,105)     (381,451)           65,848,784         85,086,823        969,962        20,000,000          106,056,785           

 
Balance at 1 January 2021 9,236,429            25,326,037            9,000,000       (1,811,051)          (18,617,295)     166,050             52,509,508         75,809,678        1,092,041     20,000,000          96,901,719             

Total Comprehensive Income for the Year
Profit for the Year -                       -                        -                 -                      -                   -                    13,211,123         13,211,123        64,977          -                       13,276,100             
Total Other Comprehensive Income / (Loss) -                       -                        -                 643,988               (4,996,417)       (119,909)           -                      (4,472,338)         (25,215)         -                       (4,497,553)             
Total Comprehensive Income for the Year -                       -                        -                 643,988               (4,996,417)       (119,909)           13,211,123         8,738,785          39,762          -                       8,778,547               

Reclassification of Net Change in Fair Value of Equity 
Instruments upon Derecognition -                       -                        -                 (2,487)                 -                   -                    2,487                  -                     -                -                       -                         
Transfer to Risk Reserve -                       -                        1,000,000       -                      -                   -                    (1,000,000)          -                     -                -                       -                         
Transfer to Social and Sports Fund -                       -                        -                 -                      -                   -                    (259,143)             (259,143)            -                -                       (259,143)                
Transactions Recognised Directly in Equity
Dividend for the Year 2020 -                       -                        -                 -                      -                   -                    (4,156,393)          (4,156,393)         -                -                       (4,156,393)             
Dividend Appropriation for Instruments Eligible for Additional 
Capital -                       -                        -                 -                      -                   -                    (1,000,000)          (1,000,000)         -                -                       (1,000,000)             
Other Movements -                       -                        -                 -                      -                   -                    (189,774)             (189,774)            (18,309)         -                       (208,083)                
Total Transactions Recognised Directly in 

Equity -                       -                        -                 -                      -                   -                    (5,346,167)          (5,346,167)         (18,309)         -                       (5,364,476)             
Balance at 31 December 2021 9,236,429            25,326,037            10,000,000     (1,169,550)          (23,613,712)     46,141               59,117,808         78,943,153        1,113,494     20,000,000          100,056,647           

 

The attached notes 1 to 41 form an integral part of these consolidated financial statements.

Equity Attributable to Equity Holders of the Bank

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Consolidated Statement of Changes in Equity

For the Year Ended 31 December 2022



 2022 2021
Notes QR000 QR000

Cash Flows from Operating Activities
Profit Before Income Taxes 17,168,512       14,666,065       
Adjustments for:
Interest Income (59,671,733)     (44,736,163)     
Interest Expense 30,807,135       21,700,043       
Depreciation  13 624,388            615,699            
Net ECL / Impairment Losses on Loans and Advances to Customers 10 8,785,090         7,066,008         
Net ECL / Impairment Losses on Investment Securities 62,057              55,851              
Net ECL / Impairment Losses on Other Financial Assets 296,761            102,639            
Other Provisions  122,095            117,348            
Dividend Income 29 (55,285)             (47,198)             
Net Gain on Sale of Property and Equipment (6,919)               (49,406)             
Net Gain on Sale of Investment Securities 29 (265,986)           (59,492)             
Amortisation of Intangible Assets 77,546              79,113              
Net Amortisation of Premium or Discount on Investments (3,351,819)        (970,336)           
Net Share of Results of Associates (370,978)           (256,673)           
Net Monetary Loss Arising from Hyperinflation 1,745,116         -                    
 (4,034,020)        (1,716,502)        
Changes in:
Due from Banks 583,859            (5,063,696)        
Loans and Advances to Customers (83,925,088)     (81,430,647)     
Other Assets (31,078,344)     (10,678,206)     
Due to Banks 35,275,224       32,175,130       
Customer Deposits 111,275,723     82,244,426       
Other Liabilities 6,553,034         (873,933)           
Cash from Operations 34,650,388       14,656,572       

Interest Received 53,620,058       43,974,692       
Interest Paid (26,824,083)     (21,580,593)     
Dividends Received 55,285              47,198              
Income Tax Paid (2,314,547)        (1,245,157)        
Other Provisions Paid (68,487)             (66,082)             
Net Cash from Operating Activities 59,118,614       35,786,630       

Cash Flows from Investing Activities
Acquisition of Investment Securities (89,976,146)     (96,932,320)     
Proceeds from Sale / Redemption of Investment Securities 65,297,786       74,114,534       
Investment in an Associate -                    (305,578)           
Additions to Property and Equipment 13 (1,335,072)        (1,173,874)        
Proceeds from Disposal of Property and Equipment 119,201            64,505              
Net Cash used in Investing Activities (25,894,231)     (24,232,733)     

Cash Flows from Financing Activities   
Payment of Coupon on Instrument Eligible for Additional Tier 1 Capital (1,000,000)        (1,000,000)        
Proceeds from Issuance of Debt Securities 18 1,591,695         8,748,885         
Repayment of Debt Securities 18 (5,739,025)        (10,754,896)     
Proceeds from Issuance of Other Borrowings 19 4,167,335         11,259,064       
Repayment of Other Borrowings 19 (3,558,972)        (10,419,936)     
Payment of Lease Liabilities (192,591)           (239,951)           
Dividends Paid (5,079,312)        (4,162,715)        
Net Cash used in Financing Activities  (9,810,870)        (6,569,549)        

Net Increase in Cash and Cash Equivalents 23,413,513       4,984,348         
Effects of Exchange Rate Fluctuations on Cash Held (2,760,347)        (807,228)           
Cash and Cash Equivalents at 1 January  106,660,460     102,483,340     
Cash and Cash Equivalents at 31 December  39 127,313,626     106,660,460     

The attached notes 1 to 41 form an integral part of these consolidated financial statements.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Consolidated Statement of Cash Flows
For the Year Ended 31 December 2022



Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

1. REPORTING ENTITY

Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (‘QNB’ or ‘the Bank’ or 'the Parent Bank') was incorporated in the State of Qatar on 6 June
1964 as a Joint Stock Company under Amiri Decree No. 7 issued in 1964. The registered office of the Bank is in Doha,
State of Qatar.

The Bank together with its subsidiaries (together referred to as the ‘Group’) is engaged in conventional and Islamic banking
activities operating through its branches, associates and subsidiaries.

The principal subsidiaries of the Group are as follows:
Country  of Year of Ownership 

Name of subsidiary Incorporation Incorporation/ %
Acquisition

QNB International Holdings Limited Luxembourg 2004 100%
CSI QNB Property France 2008 100%
QNB Capital LLC Qatar 2008 100%
QNB Suisse S.A. Switzerland 2009 100%
QNB Syria Syria 2009 50.8%
QNB Finance Ltd. Cayman Islands 2010 100%
QNB Indonesia Indonesia 2011 92.5%
QNB Financial Services Qatar 2011 100%
Al-Mansour Investment Bank Iraq 2012 54.2%
QNB India Private Limited India 2013 100%
QNB Tunisia Tunisia 2013 99.99%
QNB ALAHLI Egypt 2013 95.0%
QNB Finansbank Turkey 2016 99.88%
QNB (Derivatives) Limited Cayman Islands 2017 100%
Digital-Q-FS Limited United Kingdom 2022 100%

2. BASIS OF PREPARATION

a) Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards
(‘IFRS’).

b) Basis of Measurements

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for the following items,
which are measured at fair value:
- Derivative Financial instruments
- Investments measured at fair value through profit or loss ('FVPL') 
- Other Financial assets designated at fair value through profit or loss ('FVPL')
- Financial investment measured at fair value through other comprehensive income ('FVOCI') 
- Recognised financial assets and financial liabilities designated as hedged items in qualifying fair value hedge relationships
   to the extent of risks being hedged.

c) Functional and Presentation Currency

These consolidated financial statements are presented in Qatari Riyals (‘QR’), which is the Bank’s functional and
presentation currency. Except as otherwise indicated, financial information presented in QR has been rounded to the
nearest thousands.

d) Use of Estimates and Judgements

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with IFRS requires management to make judgements,
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities,
income and expenses. Actual figures may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed
on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and in 
any future periods affected. Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying 
accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognised in the consolidated financial statements 
are described in note 5.



Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these consolidated

a) Basis of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group and its subsidiaries as at the end of
the reporting period.

(i) Business Combinations

For acquisitions meeting the definition of a business under IFRS 3, the acquisition method of accounting is used as at the
acquisition date, which is the date on which control is transferred to the Group.

The Group measures goodwill at the acquisition date as the total of:
- The fair value of the consideration transferred; plus
- The recognised amount of any non-controlling interest in the acquiree; plus if the business combination is achieved in 
   stages, the fair value of the existing equity interest in the acquiree; less
- The net recognised amount (generally fair value) of the identifiable assets acquired, including any assets which the
  acquiree has not previously recognized, and liabilities assumed.

When this total is negative, a bargain purchase gain is recognised immediately in the consolidated income statement.

The consideration transferred does not include amounts related to the settlement of pre-existing relationships. Such
amounts are generally recognised in the consolidated income statement.

Costs related to the acquisition, other than those associated with the issue of debt or equity securities, that the Group
incurs in connection with a business combination are expensed as incurred.

Any contingent consideration payable is recognised at fair value at the acquisition date. If the contingent consideration is
classified as equity, it is not re-measured and settlement is accounted for within equity. Otherwise, subsequent changes to
the fair value of the contingent consideration are recognised in the consolidated income statement.

If the business combination is achieved in stages, any previously held equity interest is re-measured at its acquisition date
at fair value and any resulting gain or loss is recognised in the consolidated income statement. It is then considered in the
determination of goodwill.

(ii) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) controlled by the Group. The financial statements of subsidiaries
are included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control
ceases.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and
has the ability to affect those returns through its power over the investee.

The accounting policies of subsidiaries have been aligned to the Group accounting policies.

(iii) Loss of Control

Upon the loss of control, the Group derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, any non-controlling interests
and the other components of equity related to the subsidiary. Any surplus or deficit arising on the loss of control is
recognised in the consolidated income statement. If the Group retains any interest in the former subsidiary, then such
interest is measured at fair value at the date that control is lost. Subsequently, it is accounted for as an equity-accounted
investee or in accordance with the Group’s accounting policy for financial instruments, depending on the level of influence
retained.

financial statements, except for the effects of adoption of new standards as described in note 3(ab) and classification of Turkey as a 
hyper-inflationary economy as described in note 3(ac).



Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a) Basis of Consolidation (continued)

(iv) Non-Controlling Interests and Transactions therewith

The Group has elected to measure the non-controlling interests in the acquiree at the proportionate share of the acquiree’s
identifiable net assets. Interests in the equity of subsidiaries not attributable to the Bank are reported in the consolidated
equity as non-controlling interests. Profits or losses attributable to non-controlling interests are reported in the
consolidated income statement as profit or loss attributable to non-controlling interests. Losses applicable to the
non-controlling interest in a subsidiary are allocated to the non-controlling interest even if doing so causes the
non-controlling interest to have a deficit balance.

The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity holders of the Group. For
purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant share acquired of
the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling
interests are also recorded in equity.

When the Group ceases to have control or significant influence, any retained interest in the entity is re-measured to its fair
value, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the
purposes of subsequent accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition,
any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the
Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other
comprehensive income are transferred to the consolidated income statement.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the
amounts previously recognised in other comprehensive income is transferred to the consolidated income statement where
appropriate.

(v) Transactions Eliminated on Consolidation

Intra-group balances, transactions and unrealised gains arising from intra-group transactions, are eliminated in preparing
the consolidated financial statements. Unrealised losses are also eliminated only to the extent that there is no Expected
Credit Loss (ECL) or impairment.

(vi) Associates

Associates are entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a
shareholding of between 20% and 50% of the voting rights.

Investments in associates are accounted using the equity method of accounting and are initially recognised at cost
(including transaction costs directly related to acquisition of investment in the associate). The Group’s investment in
associates includes goodwill (net of any accumulated impairment losses) identified on acquisition.

The Group’s share of its associates’ post-acquisition profits or losses is recognised in the consolidated income statement,
its share of post-acquisition movements in other comprehensive income of the associate is recognised in reserves. The
cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s
share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables,
the Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the
associate. Dilution gains and losses in associates are recognised in the consolidated income statement.

For preparation of the consolidated financial statements, equal accounting policies for similar transactions and other
events in similar circumstances are used.

The Group’s share of the results of associates is based on the financial statements made up to a date not earlier than
three months before the date of the consolidated statement of financial position, adjusted to conform with the accounting
policies of the Group. Intergroup gains on transactions are eliminated to the extent of the Group’s interest in the investee.

(vii) Funds Management

The Group manages and administers assets held in unit trusts and other investment vehicles on behalf of investors. The
financial statements of these entities are not included in these consolidated financial statements except when the Group
controls the entity. Information about the Group’s funds management is set out in Note 37.



Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b) Foreign Currency

(i) Foreign Currency Transactions and Balances

Foreign currency transactions are transactions denominated, or that require settlement, in a foreign currency and are
translated into the respective functional currencies of the operations at the spot exchange rates on the dates of the
transactions.

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated into the functional
currency at the spot exchange rate on that date. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies
that are measured at fair value are re-translated into the functional currency at the spot exchange rate on the date that the
fair value was determined. Non-monetary assets and liabilities that are measured in terms of historical cost in a foreign
currency are translated using the exchange rate on the date of the transaction. Foreign currency differences resulting from
the settlement of foreign currency transactions and arising on translation at period end exchange rates of monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the consolidated income statement.

Changes in the fair value of investment securities denominated in a foreign currency classified as measured at FVOCI are
analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in
the carrying amount of security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in the
consolidated income statement, and other changes in the carrying amount are recognised in other comprehensive income.

Translation differences on non-monetary financial assets, such as equity instruments classified as measured at FVOCI are
included in other comprehensive income.

(ii) Foreign Operations

The results and financial position of all the Group’s entities, that have a functional currency different from the presentation
currency are translated into the presentation currency as follows:
- Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the reporting
  date;
- Income and expenses for each income statement are translated at average exchange rates (unless this average is not a 
  reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case income
  and expenses are translated at the dates of the transactions); and
- All resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

Exchange differences arising from the above process are reported in shareholders’ equity as ‘foreign currency translation
reserve’.

When a foreign operation is disposed of, or partially disposed of when control is not retained, such exchange differences
are recognised in the consolidated income statement as part of the gain or loss on sale.

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign entity are treated as assets and liabilities of the
foreign entity and translated at the closing rate.

When the settlement of a monetary item receivable from or payable to a foreign operation is neither planned nor likely in
the foreseeable future, foreign exchange gains and losses arising from such a monetary item are considered to form part of
the net investment in the foreign operation and are recognised in other comprehensive income, and presented in the foreign
currency translation reserve in equity.

c) Financial Assets and Financial Liabilities

(i) Recognition 

The Group initially recognises loans and advances to customers, due from / to banks, customer deposits, debt securities
and other borrowings on the date at which they are originated. All other financial assets and liabilities are initially
recognised on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.



Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c) Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

(ii) Classification and Initial Measurement 

Financial Assets

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at: amortised cost, FVOCI or FVPL. 

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVPL:
- The asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal 

and interest on the principal amount outstanding.

A debt instrument is measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVPL:
- The asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and
   selling financial assets; and 
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal 

and interest on the principal amount outstanding.

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Group may irrevocably elect to present
subsequent changes in fair value in OCI. This election is made on an investment-by-investment basis.

All other financial assets are classified as measured at FVPL.

In addition, on initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the
requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI as at FVPL if doing so eliminates or significantly reduces an
accounting mismatch that would otherwise arise.

Business model assessment

The Group makes an assessment of the objective of a business model in which a financial asset is held at a portfolio level
because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management. The information
considered includes:
- The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice; 
- How the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Group’s management;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and 
  how those risks are managed; 
- How managers of the business are compensated; and
- The frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its expectations about future
sales activity. 

Financial assets that are held for trading or managed and whose performance is evaluated on a fair value basis are
measured at FVPL because they are neither held to collect contractual cash flows nor held both to collect contractual cash
flows and to sell financial assets.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest 

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition.
'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount
outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and
administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are solely payments of principal and interest, the Group considers the
contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that
could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the
assessment, the Group considers contingent events that would change the amount and timing of cash flows, prepayment
and extension terms, terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets and features that modify
consideration of the time value of money.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c) Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

(ii) Classification and Initial Measurement (continued)

Reclassifications

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Group changes its
business model for managing financial assets. 

Financial Liabilities

The Group has classified and measured its financial liabilities at amortised cost.

(iii) Derecognition

Financial Assets

The Group derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or
when it transfers the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the
financial asset are transferred, or in which the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of
ownership and it does not retain control of the financial asset. 

Any interest in transferred financial assets that qualify for derecognition that is created or retained by the Group is
recognised as a separate asset or liability in the statement of financial position. 

On derecognition of a financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount
allocated to the portion of the asset transferred), and consideration received (including any new asset obtained less any
new liability assumed) and any cumulative gain or loss that had been recognised in OCI is recognised in the consolidated
income statement, except in case of equity investment securities designated as at FVOCI, where this difference is   
recognised in OCI and is not recognised in the consolidated income statement on derecognition of such securities. 

The Group enters into transactions whereby it transfers assets recognised on its statement of financial position, but retains
either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If all or substantially all
risks and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognised. Transfers of assets with retention of all or
substantially all risks and rewards include, for example, securities lending and repurchase transactions.

When assets are sold to a third party with a concurrent total rate of return swap on the transferred assets, the transaction
is accounted for as a secured financing transaction similar to repurchase transactions as the Group retains all or
substantially all the risks and rewards of ownership of such assets.

In transactions in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a
financial asset and it retains control over the asset, the Group continues to recognise the asset to the extent of its
continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset. 

In certain transactions the Group retains the obligation to service the transferred financial asset for a fee. The transferred
asset is derecognised if it meets the derecognition criteria. An asset or liability is recognised for the servicing contract,
depending on whether the servicing fee is more than adequate (asset) or is less than adequate (liability) for performing the
servicing.

Financial Liabilities

The Group derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expire.

Interest Rate Benchmark Reform

When the basis for determining the contractual cash flows of a financial asset or financial liability measured at amortised
cost changed as a result of interest rate benchmark reform, the Group updated the effective interest rate of the 
financial asset or financial liability to reflect the change that is required by the reform. A change in the basis for 
determining the contractual cash flows is required by interest rate benchmark reform if the following conditions are met:
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c) Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

(iii) Derecognition (continued)

Financial Liabilities (continued)

– the change is necessary as a direct consequence of the reform; and
– the new basis for determining the contractual cash flows is economically equivalent to the previous basis – i.e. the basis
immediately before the change.

When changes were made to a financial asset or financial liability in addition to changes to the basis for determining the
contractual cash flows required by interest rate benchmark reform, the Group first updated the effective interest rate of
the financial asset or financial liability to reflect the change that is required by interest rate benchmark reform. After that, 
the Group applied the policies on accounting for modifications to the additional changes.

(iv) Modification of financial assets and liabilities 

Financial Assets

If the terms of a financial asset are modified, the Group evaluates whether the cash flows of the modified asset are
substantially different. If the cash flows are substantially different, then the contractual rights to cash flows from the original
financial asset are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is derecognised and a new financial
asset is recognised at fair value.

If the cash flows of the modified asset carried at amortised cost are not substantially different, then the modification does
not result in derecognition of the financial asset. In this case, the Group recalculates the gross carrying amount of the
financial asset and recognises the amount arising from adjusting the gross carrying amount as a modification gain or loss
in the consolidated income statement. If such a modification is carried out because of financial difficulties of the borrower,
then the gain or loss is presented together with ECL / impairment losses. In other cases, it is presented as interest income.

Financial Liabilities

The Group derecognises a financial liability when its terms are modified and the cash flows of the modified liability are
substantially different. In this case, a new financial liability based on the modified terms is recognised at fair value. The
difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified
terms is recognised in the consolidated income statement.

(v) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when, and only
when, the Group has a legal right to set off the recognised amounts and it intends either to settle on a net basis or to realise
the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted under IFRS, or for gains and losses arising from a
group of similar transactions such as in the Group’s trading activity.

(vi) Measurement Principles

- Amortised Cost Measurement

The amortised cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial
recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest rate method
of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for ECL / impairment
loss. The calculation of effective interest rate includes all fees paid or received that are an integral part of the effective
interest rate. 
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c) Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

(vi) Measurement Principles (continued)

- Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between
market participants at the measurement date in the principal market of the asset or liability, or in the absence of a principal
market, in the most advantageous market for the asset or liability which the Group has access to as at that date. The fair
value of a liability reflects its non-performance risk.

The fair value of financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted market price or
dealer price quotations (bid prices). For unlisted investments, the Group recognises any change in the fair value, when they
have reliable indicators to support such a change. 

The fair value of investments in mutual funds and portfolios whose units are unlisted are measured at the net asset value
adjusted for market characteristics reported as at the end of the reporting period.

Assets and long positions are measured at bid price; liabilities and short positions are measured at asking price. Where
the Group has positions with offsetting risks, mid-market prices are used to measure the offsetting risk positions and a bid
or asking price adjustment is applied only to the net open position as appropriate. Fair values reflect the credit risk of the
instrument and includes adjustments to take account of the credit risk of the Group entity and the counterparty where
appropriate. Fair value estimates obtained from models are adjusted for any other factors, such as liquidity risk or model
uncertainties; to the extent that the Group believes a third-party market participant would take them into account in pricing
a transaction.

(vii) Expected Credit Losses (ECL) / Impairment

The Group recognises loss allowances for expected credit losses (ECL) / impairment on the following financial instruments
that are not measured at FVPL:
-  Financial assets that are debt instruments; and
-  Loan commitments and financial guarantee contracts.

No ECL / impairment loss is recognised on equity instruments. Impairment and ECL are used interchangeably throughout
these consolidated financial statements.

The Group measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following, for which they are
measured as 12-month ECL:
-  Debt investment securities that are determined to have low credit risk at the reporting date; and
-  Other financial instruments on which credit risk has not increased significantly since their initial recognition

12-month ECL are the portion of ECL that result from default events on financial instruments that are possible with the 12
months after the reporting date.

Measurement of ECL

ECL are a probability-weighted estimate of credit losses. They are measured as follows:

-  Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the
   difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group
   expects to receive);
-  Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the
   present value of estimated future cash flows;
-  Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the
   Group if the commitment is drawn down and the cash flows that the Group expects to receive; and
-  Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Group expects to
   recover. 

When discounting future cash flows, the original effective interest rate or an approximation thereof is used for most financial
assets.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c) Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

(vii) Expected Credit Losses (ECL) / Impairment (continued)

Restructured financial assets

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to
financial difficulties of the borrower, then an assessment is made of whether the financial asset should be derecognised and
ECL / impairment are measured as follows:
-  If the expected restructuring will not result in derecognition of the existing asset, then the expected cash flows arising from the
   modified financial asset are included in calculating the cash shortfalls from the existing asset.
-  If the expected restructuring will result in derecognition of the existing asset, then the expected fair value of the new asset is
   treated as the final cash flow from the existing financial asset at the time of its derecognition. This amount is included in 
   calculating the cash shortfalls from the existing financial asset that are discounted from the expected date of derecognition to 
   the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

Credit-impaired financial assets
At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost and debt financial assets carried
at FVOCI are credit impaired. A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on
the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:
-  Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
-  A breach of contract such as a default or past due event;
-  The restructuring of a loan or advance by the Group on terms that the Group would not consider otherwise;
-  It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganisation; or
-  The disappearance of an active market for a security because of financial difficulties.

Financial guarantee contracts held

The Group assesses whether a financial guarantee contract held is an integral element of a financial asset that is accounted for
as a component of that instrument or is a contract that is accounted for separately. If the Group determines that the guarantee
is an integral element of the financial asset, then the Group considers the effect of the protection when measuring the fair value
of the financial asset and when measuring ECL.

d) Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include notes and coins on hand, unrestricted balances held with central banks and highly liquid
financial assets with original maturities of three months or less that are subject to an insignificant risk of change in their fair value,
and are used by the Group in the management of its short-term commitments. Cash and cash equivalents are carried at
amortised cost in the consolidated statement of financial position.

e) Due from banks 

Due from banks are financial assets which are mainly money market placements with fixed or determinable payments and
fixed maturities that are not quoted in an active market. Money market placements are not entered into with the intention of
immediate or short-term resale. Due from banks are initially measured at cost, being the fair value of the consideration
given. Following the initial recognition, due from banks are stated at amortised cost.

f) Loans and Advances to Customers

Loans and advances to customers are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not
quoted in an active market and that the Group does not intend to sell immediately or in the near term.

Loans and advances to customers are initially measured at the transaction price, which is the fair value plus incremental direct
transaction costs, and subsequently measured at their amortised cost using the effective interest rate method, except for the
financial assets which are classified to be measured at FVPL, which are measured at fair value with changes recognised
immediately in the consolidated income statement. Following the initial recognition, loans and advances are stated at the
amortised cost. 
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f) Loans and Advances to Customers (continued)

When the Group purchases a financial asset and simultaneously enters into an agreement to resell the asset (or a substantially
similar asset) at a fixed price on a future date (reverse repo or stock borrowing), the arrangement is accounted for as a loan or
advance, and the underlying asset is not recognised in the Group’s consolidated financial statements.

g) Investment Securities

The ‘investment securities’ include:
- Debt investment securities measured at amortised cost; these are initially measured at fair value plus incremental direct 
  transaction costs, and subsequently at their amortised cost using the effective interest method;
- Debt and equity investment securities mandatorily measured at FVPL or designated as at FVPL; these are measured at fair value
   with fair value changes recognised immediately in consolidated income statement;
- Debt securities measured at FVOCI; and
- Equity investment securities designated as at FVOCI.

For debt securities measured at FVOCI, gains and losses are recognised in OCI, except for the following, which are recognised
in the consolidated income statement in the same manner as for financial assets measured at amortised cost:
- Interest revenue using the effective interest method;
- ECL / impairment and reversals; and
- Foreign exchange gains and losses.

When a debt security measured at FVOCI is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is
reclassified from equity to consolidated income statement.

The Group elects to present in OCI changes in the fair value of certain investments in equity. The election is made on an
instrument by instrument basis on initial recognition and is irrevocable. Gains and losses on such equity instruments are never
reclassified to consolidated income statement and no ECL / impairment is recognised in consolidated income statement.
Dividends are recognised in consolidated income statement, unless they clearly represent a recovery of part of the cost of the
investment, in which case they are recognised in OCI. Cumulative gains and losses recognised in OCI are transferred to
retained earnings on disposal of an investment.

h) Derivatives

(i) Derivatives Held for Risk management Purposes and Hedge Accounting 

Derivatives held for risk management purposes include all derivative assets and liabilities that are not classified as trading
assets or liabilities. Derivatives held for risk management purposes are measured at fair value on the statement of financial
position. The Group designates certain derivatives held for risk management as well as certain non-derivative financial
instruments as hedging instruments in qualifying hedging relationships. On initial designation of the hedge, the Group formally
documents the relationship between the hedging derivative instrument(s) and hedged item(s), including the risk management
objective and strategy in undertaking the hedge, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the
hedging relationship. The Group makes an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing
basis, as to whether the hedging instrument(s) is (are) expected to be highly effective in offsetting the changes in the fair value or
cash flows of the respective hedged item(s) during the period for which the hedge is designated, and on an ongoing basis. The
Group makes an assessment for a cash flow hedge of a forecast transaction, as to whether the forecast transaction is highly
probable to occur and presents an exposure to variations in cash flows that could ultimately affect the consolidated income
statement. 

For the purpose of evaluation of hedge effectiveness, the Group has applied relief required Interbank Offered Rate (IBOR)
Reforms Phase 2 amendments.

Fair Value Hedges

When a derivative is designated as the hedging instrument in a hedge of the change in fair value of a recognised asset or 
liability or a firm commitment that could affect the consolidated income statement, changes in the fair value of the derivative are
recognised immediately in profit or loss together with changes in the fair value of the hedged item that are attributable to the
hedged risk. If the hedging derivative expires or is sold, terminated, or exercised, or the hedge no longer meets the criteria for
fair value hedge accounting, or the hedge designation is revoked, then hedge accounting is discontinued prospectively. Any
adjustment up to that point to a hedged item, for which the effective interest rate method is used, is amortised to the 
consolidated income statement as part of the recalculated effective interest rate of the item over its remaining life.
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h) Derivatives (continued)

(i) Derivatives Held for Risk management Purposes and Hedge Accounting  (continued)

Cash Flow Hedges

When a derivative is designated as the hedging instrument in a hedge of the variability in cash flows attributable to a particular
risk associated with a recognised asset or liability or a highly probable forecast transaction that could affect the consolidated
income statement, the effective portion of changes in the fair value of the derivative is recognised in other comprehensive
income in the hedging reserve. The amount recognised in other comprehensive income is reclassified to the consolidated
income statement as a reclassification adjustment in the same period as the hedged cash flows affect the consolidated income
statement and in the same line item in the statement of comprehensive income. Any ineffective portion of changes in the fair
value of the derivative is recognised immediately in the consolidated income statement. 

If the hedging derivative expires or is sold, terminated, or exercised, or the hedge no longer meets the criteria for cash flow
hedge accounting, or the hedge designation is revoked, then hedge accounting is discontinued prospectively. In a discontinued
hedge of a forecast transaction the cumulative amount recognised in other comprehensive income from the period when the
hedge was effective is reclassified from equity to the consolidated income statement as a reclassification adjustment when the
forecast transaction occurs and affects the consolidated income statement. If the forecast transaction is no longer expected to
occur, then the balance in other comprehensive income is reclassified immediately to the consolidated income statement as a
reclassification adjustment.

Hedges of a Net Investment in Foreign Operation

Hedges of a net investment in a foreign operation, including a hedge of a monetary item that is accounted for as part of the net
investment, are accounted for in a way similar to cash flow hedges. Gains or losses on the hedging instrument relating to the
effective portion of the hedge are recognised as other comprehensive income while any gains or losses relating to the 
ineffective portion are recognised in the consolidated income statement. On disposal of the foreign operation, the cumulative 
value of any such gains or losses recorded in equity is transferred to the consolidated income statement.

Other Non-Trading Derivatives

When a derivative is not held for trading, and is not designated in a qualifying hedge relationship, all changes in its fair value are
recognised immediately in the consolidated income statement.

Hedges directly affected by interest rate benchmark reform

When the basis for determining the contractual cash flows of the hedged item or hedging instrument changes as a result
of IBOR reform and therefore there is no longer uncertainty arising about the cash flows of the hedged item or the 
hedging instrument, the Group amends the hedge documentation of that hedging relationship to reflect the change(s)
required by IBOR reform. For this purpose, the hedge designation is amended only to make one or more of the following
changes:

– designating an alternative benchmark rate as the hedged risk;
– updating the description of the hedged item, including the description of the designated portion of the cash flows or fair 
value being hedged; or
– updating the description of the hedging instrument.

The Group amends the description of the hedging instrument only if the following conditions are met:

– it makes a change required by IBOR reform by changing the basis for determining the contractual cash flows of the 
hedging instrument or using another approach that is economically equivalent to changing the basis for determining 
the contractual cash flows of the original hedging instrument; and
– the original hedging instrument is not derecognised.
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h) Derivatives (continued)

(i) Derivatives Held for Risk management Purposes and Hedge Accounting  (continued)

The Group amends the formal hedge documentation by the end of the reporting period during which a change required by
IBOR reform is made to the hedged risk, hedged item or hedging instrument. These amendments in the formal hedge
documentation do not constitute the discontinuation of the hedging relationship or the designation of a new hedging
relationship.

If changes are made in addition to those changes required by IBOR reform described above, then the Group first considers 
whether those additional changes result in the discontinuation of the hedge accounting relationship. If the additional 
changes do not result in the discontinuation of the hedge accounting relationship, then the Group amends the formal
hedge documentation for changes required by IBOR reform as mentioned above.

When the interest rate benchmark on which the hedged future cash flows had been based is changed as required by IBOR 
reform, for the purpose of determining whether the hedged future cash flows are expected to occur, the Group deems that
the hedging reserve recognised in other comprehensive income for that hedging relationship is based on the alternative
benchmark rate on which the hedged future cash flows will be based.

(ii) Derivatives Held for Trading Purposes 

The Group’s derivative trading instruments includes forward foreign exchange contracts and interest rate swaps. The Group sells
these derivatives to customers in order to enable them to transfer, modify or reduce current and future risks. These derivative
instruments are fair valued as at the end of the reporting date and the corresponding fair value changes are taken to the
consolidated income statement.

i) Property and Equipment

(i) Recognition and Measurement

Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of that equipment.

When parts of an item of property or equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major
components) of property and equipment.

The gain or loss on disposal of an item of property and equipment is determined by comparing the proceeds from disposal with
the carrying amount of the item of property and equipment, and is recognised in other income / other expenses in the
consolidated income statement.

(ii) Subsequent Costs

The cost of replacing a component of an item of property or equipment is recognised in the carrying amount of the item, if it is
probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Group and its cost can be measured reliably.
The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property and equipment are
recognised in the consolidated income statement as incurred.

(iii) Depreciation

The depreciable amount is the cost of property and equipment, or other amount substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is recognised in the consolidated income statement on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
part of an item of property and equipment as this closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic
benefits embodied in the asset and is based on cost of the asset less its estimated residual value. Land is not depreciated.
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i) Property and Equipment (continued)

(iii) Depreciation (continued)

The estimated useful lives for the current and prior years are as follows:

Years
Buildings 10 to 50
Equipment and Furniture 3 to 12
Motor Vehicles 4 to 7
Leasehold Improvements 4 to 10

Freehold land is stated at cost.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at each reporting date and adjusted prospectively, if
appropriate.

j) Intangible Assets

Goodwill that arises upon the acquisition of subsidiaries is included under intangible assets. Subsequent to initial recognition,
goodwill is measured at cost less accumulated impairment losses. Intangible assets also include Core Deposit Intangibles
(‘CDI’) acquired in a business combination which are recognised at fair value at the acquisition date. CDI has a finite useful life
and is carried at cost less accumulated amortisation. Amortisation is calculated using the straight-line method to allocate the
cost of CDI and licences over their estimated useful life ranging between 6 and 12 years. Intangible assets (such as operating
licenses) with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the Cash
Generating Unit (‘CGU’) level.

k) Impairment of Non-Financial Assets

The carrying amounts of the Group’s non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to
determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the asset’s recoverable amount is
estimated. For goodwill and intangible assets that have indefinite useful lives or that are not yet available for use, the 
recoverable amount is estimated each year at the same time. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an 
asset or its CGU exceeds its estimated recoverable amount.

The recoverable amount of an asset or CGU is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects
current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset or CGU.

For the purpose of impairment testing, assets that cannot be tested individually are grouped together into the smallest group of
assets that generate cash inflow from continuing use, that are largely independent of the cash inflows of other assets or CGUs.
Subject to an operating segment ceiling test, for the purposes of goodwill impairment testing, CGUs to which goodwill has been
allocated are aggregated, so that the level at which impairment testing is performed reflects the lowest level at which goodwill is
monitored for internal reporting purposes. Goodwill acquired in a business combination is allocated to the groups of CGUs that
are expected to benefit from the synergies of the combination.

The Group’s corporate assets do not generate separate cash inflows and are utilised by more than one CGU. Corporate assets
are allocated to CGUs on a reasonable and consistent basis and tested for impairment as part of the testing of the CGU to 
which the corporate asset is allocated.

Impairment losses are recognised in the consolidated income statement. Impairment losses recognised in respect of CGUs are
allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU (group of CGUs) and then to reduce the
carrying amount of the other assets in the CGU (group of CGUs) on a pro-rata basis.

An impairment loss in respect of goodwill is not reversed. In respect of other assets, impairment losses recognised in prior
periods are assessed at each reporting date, for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment
loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is
reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been
determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.
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l) Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive obligation that can be
estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions are
determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time
value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.

m) Financial Guarantees

Financial guarantees are contracts that require the Group to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs
because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial
guarantee liabilities are recognised initially at their fair value, and the initial fair value is amortised over the life of the financial
guarantee. The financial guarantee liability is subsequently carried at the higher of this amortised amount and the present value
of any expected payment when a payment under the guarantee has become probable. 

n) Employee Benefits

Defined Benefit Plan - Expatriate Employees

The Group makes a provision for all termination indemnity payable to employees in accordance with its regulations, calculated
on the basis of the individual’s final salary and period of service at the end of the reporting period. The expected costs of these
benefits are accrued over the period of employment. The provision for employees’ termination benefits is included in other
provisions within other liabilities.

Defined Contribution Scheme - Qatari Employees

With respect to Qatari employees, the Group makes a contribution to the State administered Qatari Pension Fund calculated as
a percentage of the employees’ salaries. The Group’s obligations are limited to these contributions. The cost is considered as
part of staff expenses and is disclosed in note 30.

o) Share Capital and Reserves

(i) Share Issue Costs

Incremental costs directly attributable to the issue of an equity instrument are deducted from the initial measurement of the equity
instruments.

(ii) Dividends on Ordinary Shares

Dividends on ordinary shares are recognised in equity in the period in which they are approved by the Bank’s shareholders.
Dividends for the year that are declared after the end of the reporting period are dealt as a separate disclosure.

p) Interest Income and Expense

Interest income and expense are recognised in the consolidated income statement using the effective interest rate method. The
effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected
life of the financial asset or liability (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or
liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of
the financial instrument, but not future credit losses. 

For the financial assets that have become credit-impaired subsequent to initial recognition, interest income is calculated by
applying the effective interest rate to the net carrying amount of the financial asset. If the asset is no longer credit-impaired,
then the calculation of interest income reverts to the gross basis.

The calculation of the effective interest rate includes all transaction costs and fees paid or received that are an integral part of the
effective interest rate. Transaction costs include incremental costs that are directly attributable to the acquisition or issue of a
financial asset or liability.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p) Interest Income and Expense (continued)

Interest income and expense include:
- Interest on financial assets and financial liabilities measured at amortised cost calculated on an effective interest rate basis;

- The effective portion of fair value changes in qualifying hedging derivatives designated in cash flow hedges of variability in 
   interest cash flows, in the same period that the hedged cash flows affect interest income / expense;

- The ineffective portion of fair value changes in qualifying hedging derivatives designated in cash flow hedges of interest rate 
   risk; and

- Fair value changes in qualifying derivatives and related hedged items, related to hedge ineffectiveness, in fair value hedges of
  interest rate risk.

q) Fee and Commission Income and Expense

Fee and commission income and expense that are integral to the effective interest rate on a financial asset or liability are
included in the measurement of the effective interest rate. 

Other fee and commission income, including account servicing fees, investment management fees, sales commission,
placement fees and syndication fees, are recognised over time as the related services are performed. When a loan commitment
is not expected to result in the draw-down of a loan, the related loan commitment fees are recognised over time on a
straight-line basis over the commitment period. In case of these services, the control is considered to be transferred over time
as the customer is benefited from these services over the tenure of the service period. Other fee and commission expense
relate mainly to transaction and service fee, which are recognised in the consolidated income statement as an expense as the
services are received.

r) Income from Investment Securities

Gains or losses on the sale of investment securities are recognised in the consolidated income statement as the difference
between fair value of the consideration received and the carrying amount of the investment securities, except in case of equity 
securities designated as at FVOCI, where any cumulative gain / loss recognised in OCI is not recognised in the consolidated
income statement on derecognition of such securities. 

s) Dividend Income

Dividend income is recognised when the right to receive income is established.

t) Taxation

Taxes are calculated based on tax laws and regulations in jurisdictions in which the Group operates. The amount of the tax 
payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to
income taxes. The parent company operations inside Qatar are not subject to income tax. QNB Capital LLC's operations are
subject to tax as per the Qatar Financial Centre Authority tax regulations. QNB Financial Services Limited's operations are 
subject to income tax based on non-resident share of owners in the parent company. Deferred tax assets are recognised for
deductible temporary differences, carry forward of unused tax credits and unused tax losses, to the extent it is probable that
taxable profit will be available to utilise these. Deferred tax liabilities are recognised for taxable temporary differences.
Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates that are expected to be applied to temporary differences when
they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and reflects uncertainty related to income
taxes, if any.

u) Earnings per Share

The Group presents basic and diluted earnings per share (‘EPS’) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated by 
dividing the profit or loss attributable to equity holders of the Bank, further adjusted for the dividend appropriation for instruments
eligible for additional Tier 1 Capital, if any, by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.
Diluted EPS is determined by adjusting the profit or loss attributable to equity holders and the weighted average number of
ordinary shares outstanding for the effects of all dilutive potential ordinary shares.



3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v) Segment Reporting

An operating segment is a component of the Group that engages in business activities from which it may earn revenues and
incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Group’s other components, whose
operating results are reviewed regularly by the Group management committees to make decisions about resources allocated to
each segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available.

w) Fiduciary Activities

The Group acts as fund manager and in other fiduciary capacities that result in the holding or placing of assets on behalf of
individuals, corporates and other institutions. These assets and any income arising thereon are excluded from these
consolidated financial statements, as they are not assets of the Group.

x) Repossessed Collateral

Repossessed collateral against settlement of customers’ debts are stated within the consolidated statement of financial
position under ‘Other assets’ at their acquisition value net of allowance for impairment.

According to Qatar Central Bank (QCB) instructions, the Group should dispose of any land and properties acquired against
settlement of debts for Qatar operations within a period not exceeding three years from the date of acquisition although this
period can be extended after obtaining approval from QCB.

y) Comparatives

Except when a standard or an interpretation permits or requires otherwise, all amounts are reported or disclosed with
comparative information.

z) Appropriations for Instruments Eligible for Additional Capital

Appropriations for Instruments Eligible for Additional Capital are treated as dividends.

aa) Leases

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease based on if the contract conveys the
right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. The Group has decided to
separate the lease and non-lease component in the underlying contracts based on their relative standalone prices.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is
initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any prepaid and accrued lease
expenses. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method over the shorter of the lease term
and their useful lives unless it is reasonably certain that the Group will obtain ownership by the end of the lease term. In
addition, the right-of- use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and is adjusted for extension in lease terms
or cancellation of the leases.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments which are discounted using the interest rate
implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group’s incremental borrowing rate, which is based on the
weighted average rate applied in the Group's principal markets adjusted for the nature of the asset, lease term, security and any
other relevant assumptions. The lease liability is subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.
The finance cost incurred related to the lease liabilities is included in the 'interest expense' in the consolidated income
statement.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for leases of low-value assets (where the leased
asset value is less than USD 10,000) and short-term leases (where the lease term is less than 12 months). The Group
recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group presents right-of-use assets in ‘property and equipment’ and lease liabilities in ‘other liabilities’ in the consolidated
statement of financial position. The deferred tax impact, if any, is recognized in accordance with the relevant tax regulations
and is accounted under IAS 12.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022



3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ab) New Amendments to Standards

The following amendments to IFRS have been applied by the Group in preparation of these consolidated financial statements.
The below were effective: 

Amendment to Standards Effective date

COVID-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 (Amendment to IFRS 16) 1 January 2022
Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37) 1 January 2022
Annual Improvements to IFRS Standards 2018 – 2020 1 January 2022
Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16) 1 January 2022
Reference to the Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3) 1 January 2022

The adoption of the amendments did not result in changes to previously reported net profit or equity of the Group.

ac) Application of International Accounting Standard 29, 'Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

Classification of Turkey as a hyperinflationary economy

From 1 April 2022, the Turkish economy has been considered hyperinflationary based on the criteria established by
International Accounting Standard 29, 'Financial Reporting in Hyperinflationary Economies' ('IAS 29'). This designation is
determined following an assessment of a series of qualitative and quantitative circumstances, including the presence of a
cumulative inflation rate of more than 100% over the previous three years.

IAS 29 requires that consolidated financial statements are stated in terms of the measuring unit current at the balance sheet
date which requires restatement of non-monetary assets and liabilities to reflect the changes in the general purchasing
power of the Turkish Lira.

The restatements were calculated by means of conversion factors derived from the consumer price indices. Such index as
announced by Turkish Statistical Institute and conversion factors used to restate the balances are as follows:

Date Index

31 December 2022 1,128.45
31 December 2021 686.95

The basic principles, in relation to the financial information of QNB Finansbank, applied in the accompanying consolidated
financial statements, are summarized as follows:

Adjustment for prior periods

• Adjustment of the historical carrying values of non-monetary assets and liabilities and the various items of equity from their
date of acquisition or inclusion in the consolidated statement of financial position to the end of the reporting period to reflect
the changes in purchasing power of the currency caused by inflation, according to the indices published by the Turkish
Statistical Institute. Since QNB Group's comparative amount are presented in a stable currency, these comparative amounts
are not restated. The statement of comprehensive income includes a total amount of QR 3.9 billion for the impact of 
hyperinflation, of which QR 1.9 billion pertains to cumulative impact of prior years.

Adjustment for current period

• Monetary assets and liabilities, which are carried at amounts current at the date of statement of financial position, are
not restated because they are already expressed in terms of the monetary unit current at the date of statement of
financial position.

• Non-monetary assets and liabilities, which are not carried at amounts current at the date of statement of financial
position, and components of shareholders’ equity are restated by applying the relevant conversion factors.

• All items in the statement of income are restated by applying the conversion factors from the date on which the
transaction originated except for those amounts deriving from non-monetary items, which are calculated based on the
restated values of the related items.

Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ac) Application of International Accounting Standard 29, 'Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
 (continued)

Adjustment for current period (continued)

• The effect of application indices on the Group’s net monetary position is included in the statement of income as
monetary gain or loss.

• All items in the statement of cash flows are expressed in a measuring unit current at the date of statement of financial
position; they are therefore restated by applying the relevant conversion factors from the date on which the transaction
originated.

ad) Standards issued but not yet effective

The forthcoming requirements of new Standard and amendments to existing Standards are applicable for future reporting 
periods. The Group will adopt these on annual periods beginning on or after the effective date.

Standards / Amendment to Standards Effective date

Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1)  1 January 2023
IFRS 17 Insurance Contracts and amendments amendments to IFRS 17 Insurance Contracts  1 January 2023
Definition of Accounting Estimate (Amendments to IAS 8)  1 January 2023
Disclosure of Accounting Policies (Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2)  1 January 2023
Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction 
   (Amendments to IAS 12)  1 January 2023
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture 
   (Amendments to IFRS 10 and IAS 28) Deferred indefinitely

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

I. Financial Instruments

Definition and Classification

Financial instruments cover all financial assets and liabilities of the Group. Financial assets include cash balances, on
demand balances and placements with banks, investment securities, loans and advances to customers and banks and
certain other financial assets. Financial liabilities include customer deposits, due to banks and certain other financial
liabilities. Financial instruments also include contingent liabilities and commitments included in off-balance sheet items and
derivative financial instruments.

Note 3 explains the accounting policies used to recognise and measure the major financial instruments and their related
income and expense.

II. Risk Management 

a) Risk Management Framework

Risk is inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing identification, measurement and
monitoring, subject to risk limits and other controls. This process of risk management is critical to the Group’s continuing
profitability and each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to their responsibilities. The
Group is exposed to credit risk, liquidity risk, operational risk and market risk, which include trading and non-trading risks.

Risk Management Structure

The Board of Directors is ultimately responsible for identifying and controlling risks, however, there are separate independent
bodies responsible for managing and monitoring risks.

Risk Committee

The Risk Committee has the overall responsibility for the development of the risk strategy and implementing principles,
frameworks, policies and limits.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022



4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

Risk Measurement and Reporting Systems

Monitoring and controlling risks is primarily performed based on limits established by the Group. These limits reflect the
business strategy and market environment of the Group as well as the level of risk that the Group is willing to accept, with
additional emphasis on selected industries.

Information compiled from all businesses is examined and processed in order to analyse, control and identify early risks. This
information is presented and explained to the Board of Directors, the Risk Committee and the head of each business division.

Internal Audit

Risk management processes throughout the Group are audited by the Group Internal Audit function, as part of each audit
which examines both the adequacy and compliance with the procedures, in addition to the specific audit of the Group risk
function itself as per the approved audit plan. 

Internal Audit discusses the results of all assessments with management and reports its findings and recommendations to
the Group Board Audit and Compliance Committee.

Risk Mitigation

As part of its overall risk management, the Group uses derivatives and other instruments to manage exposures resulting
from changes in interest rates, foreign currencies, equity risks, credit risks and exposures arising from forecast transactions.
The risk profile is assessed before entering into hedge transactions, which are authorised by the appropriate level of seniority
within the Group.

The effectiveness of all hedge relationships is monitored by Risk Management on a monthly basis. In a situation of hedge
ineffectiveness, the Group will enter into a new hedge relationship to mitigate risk on a continuous basis.

b) Credit Risk 

The Group manages its credit risk exposure through diversification of its investments, capital markets and lending and
financing activities to avoid undue concentrations of risks with individuals or groups of customers in specific locations or
businesses. It also obtains collaterals where appropriate. The types of collaterals obtained may include cash, treasury bills
and bonds, mortgages over real estate properties and pledges over shares.

The Group uses the same credit risk procedures when entering into derivative transactions as it does for traditional lending
products.

Note 10 discloses the distribution of loans and advances and financing activities by industry wise sector. Note 35 discloses
the geographical distribution of the Group's assets and liabilities.

The table below shows the maximum exposure to credit risk on the consolidated statement of financial position and certain
off-balance sheet items. The maximum exposure is shown gross, before the effect of mitigation through the use of master
netting and collateral agreements.

As at and For the Year Ended 31 December 2022

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements



(All amounts are shown in thousands of Qatari Riyals)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

2022 2021
Cash and Balances with Central Banks (Excluding Cash on Hand) 74,052,215 74,028,756
Due from Banks 96,259,687 69,055,144
Loans and Advances to Customers 807,601,336 763,652,041
Investment Securities (Debt) 158,223,758 141,107,511
Other Assets 12,706,277 10,205,680

1,148,843,273 1,058,049,132

Guarantees 60,943,057 59,317,692
Letters of Credit 41,136,929 47,431,344
Unutilised Credit Facilities 96,764,655 95,204,291
Total 1,347,687,914 1,260,002,459

Risk Concentration for Maximum Exposure to Credit Risk by Industry Sector

An industry sector analysis of the Group’s financial assets and contingent liabilities, before and after taking into account collateral
held or other credit enhancements, is as follows:

Gross Net Gross Net
Maximum Maximum Maximum Maximum
Exposure Exposure Exposure Exposure

2022 2022 2021 2021
Government 209,064,950        -                       186,621,711 -                       
Government Agencies 206,615,751        137,608,743        196,457,210 108,390,427
Industry 46,193,049          40,086,274          47,952,520 43,984,917
Commercial 127,298,757        87,165,623          117,208,441 105,731,855
Services 365,202,363        353,447,986        327,315,583 275,262,236
Contracting   13,510,489          10,724,266          13,664,553 9,543,469
Real Estate 108,812,740        47,039,470          104,528,441 78,065,346
Personal 70,908,668          50,826,014          62,442,338 37,437,212
Others 1,236,506            981,930               1,858,335 1,565,551
Guarantees 60,943,057 60,943,057 59,317,692 59,317,692
Letters of credit 41,136,929 41,136,929 47,431,344 47,431,344
Unutilised Credit Facilities 96,764,655 96,764,655 95,204,291 95,204,291
Total 1,347,687,914 926,724,947 1,260,002,459 861,934,340

Credit Quality

The credit quality of financial assets is managed by the Group using internal and external credit risk ratings. The Group follows
an internal obligor risk rating (ORR) mechanism for grading relationships across its credit portfolio. The Group utilises a
ten-scale credit rating system with positive and negative modifiers, giving a total scale range of 22, of which 19 (with positive and
negative modifiers) relate to performing and three to non-performing. Within performing, ORR 1 to 4- represents investment
grade, ORR 5+ to 7+ represents sub-investment grade and 7 and 7- represent watch list. ORR 8 to 10 represents sub-standard,
doubtful and loss respectively. All credits are assigned a rating in accordance with the defined criteria. The Group endeavours
continuously to improve upon the internal credit risk rating methodologies and credit risk management policies and practices to
reflect the true underlying credit risk of the portfolio and the credit culture in the Group. All lending relationships are reviewed at
least once in a year and more frequently in the case of non-performing assets.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

The following table sets out information about the credit quality of financial assets, commitments and financial guarantees.

Cash and Balances with Central Banks (Excluding Cash on Hand) and Due from Banks

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 150,082,595        -                       -                       150,082,595        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 17,549,214          2,828,172            -                       20,377,386          
Substandard - ORR 8 -                       -                       -                       -                       
Doubtful - ORR 9 -                       -                       -                       -                       
Loss - ORR 10 -                       -                       -                       -                       

167,631,809        2,828,172            -                       170,459,981        
Loss Allowance (148,079)              
Carrying Amount 170,311,902        

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 128,070,437        -                       -                       128,070,437        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 13,448,589          1,665,675            -                       15,114,264          
Substandard - ORR 8 -                       -                       -                       -                       
Doubtful - ORR 9 -                       -                       -                       -                       
Loss - ORR 10 -                       -                       -                       -                       

141,519,026        1,665,675            -                       143,184,701        
Loss Allowance (100,801)              
Carrying Amount 143,083,900        

Loans and Advances to Customers

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 626,275,620        13,882,307          -                       640,157,927        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 137,793,100        35,839,491          -                       173,632,591        
Substandard - ORR 8 -                       -                       8,851,956            8,851,956            
Doubtful - ORR 9 -                       -                       1,138,255            1,138,255            
Loss - ORR 10 -                       -                       13,689,902          13,689,902          

764,068,720        49,721,798          23,680,113          837,470,631        
Loss Allowance (29,869,295)         
Carrying Amount 807,601,336        

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 584,557,838        13,223,064          -                       597,780,902        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 135,086,013        38,671,354          -                       173,757,367        
Substandard - ORR 8 -                       -                       4,373,976            4,373,976            
Doubtful - ORR 9 -                       -                       2,186,600            2,186,600            
Loss - ORR 10 -                       -                       11,784,039          11,784,039          

719,643,851        51,894,418          18,344,615          789,882,884        
Loss Allowance (26,230,843)         
Carrying Amount 763,652,041        

2022

2021

2022

2021
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

Investment Securities (Debt)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 105,938,450        -                       -                       105,938,450        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 52,022,165          254,554               -                       52,276,719          
Substandard - ORR 8 -                       -                       77,534                 77,534                 
Doubtful - ORR 9 -                       -                       11,125                 11,125                 
Loss - ORR 10 -                       -                       60,798                 60,798                 

157,960,615        254,554               149,457               158,364,626        
Loss Allowance (291,890)              
Carrying Amount 158,072,736        

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 89,903,373          -                       -                       89,903,373          
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 50,968,502          327,308               -                       51,295,810          
Substandard - ORR 8 -                       -                       -                       -                       
Doubtful - ORR 9 -                       -                       -                       -                       
Loss - ORR 10 -                       -                       72,063                 72,063                 

140,871,875        327,308               72,063                 141,271,246        
Loss Allowance (232,844)              
Carrying Amount 141,038,402        

Loan commitments and Financial Guarantees

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 110,845,980        607,300               -                       111,453,280        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 82,306,561          5,046,022            -                       87,352,583          
Substandard - ORR 8 -                       -                       511,549               511,549               
Doubtful - ORR 9 -                       -                       41,675                 41,675                 
Loss - ORR 10 -                       -                       167,129               167,129               

193,152,541        5,653,322            720,353               199,526,216        
Loss Allowance (681,575)              
Carrying Amount 198,844,641        

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Investment Grade - ORR 1 to 4 113,496,229        228,112               -                       113,724,341        
Sub-investment Grade - ORR 5 to 7 82,141,686          6,311,337            -                       88,453,023          
Substandard - ORR 8 -                       -                       95,239                 95,239                 
Doubtful - ORR 9 -                       -                       23,150                 23,150                 
Loss - ORR 10 -                       -                       200,661               200,661               

195,637,915        6,539,449            319,050               202,496,414        
Loss Allowance (543,087)              
Carrying Amount 201,953,327        

2021

2022

2022

2021
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

Write off

Financial assets are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset
in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets
or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is
carried out at the individual asset level. Recoveries of amounts previously written off are recognised when cash is received.
Financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group’s
procedures for recovery of amounts due. Write-offs are subject to regulatory approvals, if any.

Collateral

The Group obtains collateral and other credit enhancements in ordinary course of business from counterparties. On an overall
basis, during the year there was no material deterioration in the quality of collateral held by the Group, beyond what was
observed in markets, where QNB Group is present. In addition, there were no changes in collateral policies of the Group.

The value of the collateral held against credit-impaired loans and advances as at 31 December 2022 is QR6,377 million
(2021: QR5,779 million). The Group has a policy of Loan to Value (LTV) ratio of 60%.

The contractual amount of financial assets written off during the year, subject to enforcement activity as at 31 December 2022 
is QR399.7 million (2021: QR659.6 million).

Inputs, assumptions and techniques used for estimating impairment 

Significant increase in credit risk

When determining whether the risk of default on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the
Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes
both quantitative and qualitative information and analysis including internal credit risk grading system, external risk ratings,
where available, delinquency status of accounts, credit judgement and, where possible, relevant historical experience. The
Group may also determine that an exposure has undergone a significant increase in credit risk based on particular qualitative
indicators that it considers are indicative of such and whose effect may not otherwise be fully reflected in its quantitative
analysis on a timely basis.  

Credit risk grades

Credit risk grades are defined using qualitative and quantitative factors that are indicative of risk of default. These factors vary
depending on the nature of the exposure and the type of borrower. Exposures are subject to on-going monitoring, which may
result in an exposure being moved to a different credit risk grade.

Generating the term structure of Probability of Default (PD)

The Group employs statistical models to analyse the data collected and generate estimates of PD of exposures and how these
are expected to change as a result of the passage of time. This analysis includes the identification and calibration of
relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, across various geographies in
which the Group has exposures.

Renegotiated financial assets

The contractual terms of a loan may be modified for a number of reasons, including changing market conditions, customer
retention and other factors not related to a current or potential credit deterioration of the customer. An existing loan whose
terms have been modified may be derecognised and the renegotiated loan recognised as a new loan at fair value. Where
possible, the Group seeks to restructure loans rather than to take possession of collateral, if available. This may involve
extending the payment arrangements and documenting the agreement of new loan conditions. Management continuously
reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that future payments are likely to occur.
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

The accounts which are restructured due to credit reasons in past 12 months are classified under Stage 2. 

Definition of default

The Group considers a financial asset to be in default when:
-  the borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full, without recourse by the Group to actions such as 
   realising security (if any is held); or
-  the borrower is past due more than 90 days on any material credit obligation to the Group; or
-  the borrower is rated 9 or 10.

In assessing whether a borrower is in default, the Group also considers indicators that are:
-  quantitative – e.g. overdue status and non-payment on another obligation of the same issuer to the Group; and
-  based on data developed internally and obtained from external sources.

Inputs into the assessment of whether a financial instrument is in default and their significance may vary over time to reflect
changes in circumstances. The definition of default largely aligns with that applied by the Group for regulatory capital purposes.

Incorporation of forward-looking information

The Group employs statistical models to incorporate macro-economic factors on historical default rates. In case none of the
above macro - economic parameters are statistically significant or the results of forecasted PDs are deviated significantly from the
present forecast of the economic conditions, qualitative PD overlay shall be used by management after analysing the portfolio
as per the diagnostic tool.

Incorporating forward looking information increases the level of judgement as to how changes in these macroeconomic factors
will affect the Expected Credit Loss (ECL) applicable to the stage 1 and stage 2 exposures which are considered as performing.
The methodologies and assumptions involved, including any forecasts of future economic conditions, are reviewed periodically.

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Group uses mathematical
function which links the credit cycle index (CCI ) with PD as a key input to ECL. These economic variables and their associated
impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the “base economic
scenario”) are provided by the Group’s Economics team on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy
over the next five years. After five years, to project the economic variables out for the full remaining lifetime of instrument, a
mean reversion approach has been used.

Scenarios are incorporated through the forward looking factors selected which are essentially credit cycle index factors (CCI)
that are conditioned and then used as an input to the various ECL components. The CCI calculation is derived through the
construction of suitable credit cycles based on economic variables that can be used as proxy to describe credit activities within 
each country of operation. CCI can be derived from a number of historical factors, such as risky yields, credit growth, credit
spreads, default or NPL rates data.  Interdependency exists between macro-economic factors as well as risk drivers for a range
of scenarios and the CCI, given its integral part in driving the economic or business cycles. Qatar scenarios included the
following assumptions:

2022 2021
Average oil price range (USD / Barrel) 46 - 77 40 - 64
GDP Growth Rate 2.2% to 3.2% -1.25% to 1.8%
Inflation 0.8% to 2.5% -0.9% to 1.0% 
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

The following weightings were assigned to each macro-economic scenario at QNB parent company level which are based on
the CCI:

2022 2021
Upside Case 5% 5%
Base Case 80% 80%
Downside Case 15% 15%

The table below shows the loss allowance on loans and advances to customers assuming each forward-looking scenario (e.g.
base, upside and downside) were weighted 100% instead of applying scenario probability weights across the three scenarios. 

2022 2021

100% Upside case, loss allowance would be higher  / (lower) by (1,246,000)           (760,395)              
100% Base case, loss allowance would be higher  / (lower) by (227,000)              (189,554)              
100% Downside case, loss allowance would be higher  / (lower) by 1,264,000            756,924               

These estimates are based on comparisons performed during the year.

Measurement of ECL

The key inputs into the measurement of ECL are the term structure of the following variables:
-  probability of default (PD);
-  loss given default (LGD);
-  exposure at default (EAD).

These parameters are generally derived from internally developed statistical models and other historical data. They are adjusted
to reflect forward-looking information as described above. 

PD estimates are estimates at a certain date, which are calculated based on statistical rating models. These statistical models
are primarily based on internally compiled data comprising both quantitative and qualitative factors and are supplemented by
external credit assessment data where available. 

LGD is the magnitude of the likely loss if there is a default. The Group estimates LGD parameters based on the history of
recovery rates of claims against defaulted counterparties. The LGD models consider the  forecasted collateral value and
recovery costs of any collateral that is integral to the financial asset.

LGD estimation includes:

1) Cure Rate: Defined as the ratio of accounts which have fallen to default and have managed to move backward to the
    performing accounts.
2) Recovery Rate: Defined as the ratio of liquidation value to market value of the underlying collateral at the time of default would
    also account for expected recovery rate from a general claim on the individual’s assets for the unsecured portion of the exposure.
3) Discounting Rate: Defined as the opportunity cost of the recovery value not being realized on the day of default adjusted for time 
     value.

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Group derives the EAD from the current exposure to the
counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract including amortisation. The EAD of a
financial asset is its gross carrying amount. For lending commitments and financial guarantees, the EAD includes the amount
drawn, as well as potential future amounts that may be drawn under the contract, which are estimated based on historical
observations and forward-looking forecasts.

Where modelling of a parameter is carried out on a collective basis, the financial instruments are grouped on the basis of
shared risk characteristics that include credit risk grading, product type and  geographic location of the borrower. The
groupings are subject to regular review to ensure that exposures within a particular group remain appropriately homogeneous.
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

Loss allowance

The following tables show reconciliations from the opening to the closing balance of the loss allowance by class of financial
instruments. 

Cash and Balances with Central Banks (Excluding Cash on Hand) and Due from Banks

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 91,803                 8,998                   -                       100,801               

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       -                       -                       -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 46,028                 5,223                   -                       51,251                 
Amounts Written Off -                       -                       -                       -                       
Foreign Currency Translation (2,222)                  (1,751)                  -                       (3,973)                  
Balance at 31 December 135,609               12,470                 -                       148,079               

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 53,701                 20,818                 -                       74,519                 

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       -                       -                       -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 42,498                 (11,858)                -                       30,640                 
Amounts Written Off -                       -                       -                       -                       
Foreign Currency Translation (4,396)                  38                        -                       (4,358)                  
Balance at 31 December 91,803                 8,998                   -                       100,801               

Loans and Advances to Customers

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 1,430,091            3,382,515            21,418,237          26,230,843          

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 (53,198)                53,198                 -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       (179,506)              179,506               -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 1,555,873            1,190,767            7,267,359            10,013,999          
Amounts Written Off -                       -                       (4,430,147)           (4,430,147)           
Foreign Currency Translation (421,131)              (416,689)              (1,107,580)           (1,945,400)           
Balance at 31 December 2,511,635            4,030,285            23,327,375          29,869,295          

2022

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

2022

2021



(All amounts are shown in thousands of Qatari Riyals)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

Loans and Advances to Customers

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 1,427,951            3,186,651            16,945,037          21,559,639          

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 (49,362)                49,362                 -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       (291,158)              291,158               -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 224,552               1,045,776            6,829,675            8,100,003            
Amounts Written Off -                       -                       (1,378,113)           (1,378,113)           
Foreign Currency Translation (173,050)              (608,116)              (1,269,520)           (2,050,686)           
Balance at 31 December 1,430,091            3,382,515            21,418,237          26,230,843          

Investment Securities (Debt)

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 115,521               45,260                 72,063                 232,844               

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       -                       -                       -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 16,547                 (27,300)                72,810                 62,057                 
Amounts Written Off -                       -                       -                       -                       
Foreign Currency Translation (2,870)                  (1)                         (140)                     (3,011)                  
Balance at 31 December 129,198               17,959                 144,733               291,890               

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 76,735                 25,219                 76,627                 178,581               

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 (2,007)                  2,007                   -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       -                       -                       -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 42,308                 18,034                 (4,491)                  55,851                 
Amounts Written Off -                       -                       -                       -                       
Foreign Currency Translation (1,515)                  -                       (73)                       (1,588)                  
Balance at 31 December 115,521               45,260                 72,063                 232,844               

2021

2022

2021

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

b) Credit Risk  (continued)

Loan Commitments and Financial Guarantees

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 295,578               118,851               128,658               543,087               

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 (17,110)                17,110                 -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       (15,198)                15,198                 -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 187,227               50,166                 8,117                   245,510               
Amounts Written Off -                       -                       (19,961)                (19,961)                
Foreign Currency Translation (60,166)                (9,431)                  (17,464)                (87,061)                
Balance at 31 December 405,529               161,498               114,548               681,575               

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total ECL /
Impairment

Balance at 1 January 276,015               137,470               133,306               546,791               

Transfers to Stage 1 -                       -                       -                       -                       
Transfers to Stage 2 (120)                     120                      -                       -                       
Transfers to Stage 3 -                       -                       -                       -                       
ECL / Impairment Allowance for the Year, net 55,136                 (16,179)                33,042                 71,999                 
Amounts Written Off -                       -                       (27,152)                (27,152)                
Foreign Currency Translation (35,453)                (2,560)                  (10,538)                (48,551)                
Balance at 31 December 295,578               118,851               128,658               543,087               

As at and For the Year Ended 31 December 2022

2021

2022

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT  (Continued)

II. Risk Management  (continued)

c) Market Risk

The Group takes on exposure to market risks from interest rates, foreign exchange rates and equity prices due to general
and specific market movements. The Group applies an internal methodology to estimate the market risk of positions held
and the maximum losses expected, based upon a number of assumptions for various changes in market conditions. The
Group has a set of limits on the value of risk that may be accepted, which is monitored on a daily basis.

Equity Price Risk

Equity price risk, is the risk that the fair values of equities decrease as a result of changes in the levels of equity indices
and the value of individual stocks. The effect on equity due to a reasonably possible change in equity indices, with all
other variables held constant, is as follows:

Change in  Effect on Other 
Equity Price Comprehensive Income

% 2022 2021
Market Indices
Qatar Exchange ±5 11,503 14,043

Foreign Exchange Risk

The Group takes on exposure to the effect of fluctuations in prevailing foreign currency exchange rates on its financial
position. The Group has a set of limits on the level of currency exposure, which are monitored daily. The Group has the
following significant net exposures denominated in foreign currencies which are subject to market risk:

Pound Other 
QR US$ Euro Sterling Currencies Total

At 31 December 2022:
Assets 302,811,283 534,940,136 96,862,193 58,559,109 196,046,291 1,189,219,012
Liabilities and Equity 303,817,614 539,079,567 96,871,882 58,898,561 190,551,388 1,189,219,012
Net Exposure (1,006,331)       (4,139,431)       (9,689)              (339,452)          5,494,903         -                   

At 31 December 2021:
Assets 262,385,531     492,068,907     122,214,014     59,475,371       156,893,788     1,093,037,611
Liabilities and Equity 268,599,200     489,000,082     122,550,694     59,168,701       153,718,934     1,093,037,611
Net Exposure (6,213,669)       3,068,825         (336,680)          306,670            3,174,854         -                   

The table below indicates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Qatari Riyal on the
income statement, with all other variables held constant:

Change in   Effect on Consolidated 
Currency       Income Statement 

Rate  

Currency % 2022 2021
US$ +2 (82,789)            61,377              
Euro +3 (291)                 (10,100)            
Pound Sterling +2 (6,789)              6,133                
Egyptian Pound +3 23,318              539                   
Turkish Lira +3 2,897                6,190                
Other Currencies +3 138,633            88,517              

US$ -2 82,789              (61,377)            
Euro -3 291                   10,100              
Pound Sterling -2 6,789                (6,133)              
Egyptian Pound -3 (23,318)            (539)                 
Turkish Lira -3 (2,897)              (6,190)              
Other Currencies -3 (138,633)          (88,517)            
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

c) Market Risk (continued)

Interest rate risk

Interest rate risk reflects the risk of a change in interest rates, which might affect future earnings or the fair value of financial
instruments. Exposure to interest rate risk is managed by the Group using, asset and liability management and, where appropriate,
various derivatives. Maturities of assets and liabilities have been determined on the basis of contractual pricing. The following table
summarises the repricing profile of the Group’s assets, liabilities and off-balance sheet exposures:

Within 3 - 12 1 - 5 More than Non-Interest Total Effective 
3 Months Months Years 5 Years Sensitive Interest 

Rate
At 31 December 2022:
Cash and Balances with  
    Central Banks 29,754,145       -                   -                   -                    61,809,791       91,563,936         
Due from Banks 81,911,747       1,916,485        35,144             2,085,820         10,310,491       96,259,687         1.73%
Loans and Advances 512,407,207     221,610,406    30,617,187      6,510,715         36,455,821       807,601,336       5.46%
Investments 64,207,593       27,250,678      46,864,067      15,527,539       13,965,385       167,815,262       10.48%
Other Assets -                    -                   -                   -                    25,978,791       25,978,791         
Total Assets 688,280,692     250,777,569    77,516,398      24,124,074       148,520,279     1,189,219,012    

Due to Banks 102,552,388     34,419,534      4,918,797        22,431              901,549            142,814,699       1.98%
Customer Deposits 485,197,762     209,290,271    40,254,422      7,449,212         100,086,988     842,278,655       3.63%
Debt Securities 501,759            2,570,224        566,309           22,345,824       9,168,604         35,152,720         3.52%
Other Borrowings 23,181,827       102,887           2,298,678        5,906                3,955                25,593,253         2.35%
Other Liabilities -                    -                   -                   -                    37,322,900       37,322,900         
Total Equity -                    -                   -                   -                    106,056,785     106,056,785       
Total Liabilities and Equity 611,433,736     246,382,916    48,038,206      29,823,373       253,540,781     1,189,219,012    
Balance Sheet Items 76,846,956       4,394,653        29,478,192      (5,699,299)        (105,020,502)    -                      
Off-Balance Sheet Items 6,928,077         (1,534,643)       (12,112,091)     6,512,474         206,183            -                      
Interest Rate Sensitivity 

Gap 83,775,033       2,860,010        17,366,101      813,175            (104,814,319)    -                      
 

Cumulative Interest Rate  
 Sensitivity Gap 83,775,033       86,635,043      104,001,144    104,814,319     -                    -                      

At 31 December 2021:
Cash and Balances with  
    Central Banks 38,013,529       -                   -                   -                    50,537,759       88,551,288         
Due from Banks 55,444,474       3,161,941        123,838           2,143,417         8,181,474         69,055,144         0.62%
Loans and Advances 493,821,774     202,718,503 32,997,126      7,464,985         26,649,653 763,652,041       4.44%
Investments 58,642,788       15,234,941      45,276,977      19,715,578       11,418,053       150,288,337       7.47%
Other Assets -                    -                   -                   -                    21,490,801       21,490,801         
Total Assets 645,922,565     221,115,385    78,397,941      29,323,980       118,277,740     1,093,037,611    
Due to Banks 85,912,218       20,797,971      4,377,162        86,465              267,756            111,441,572       1.29%
Customer Deposits 494,840,733     136,729,226    54,476,092      8,114,958         91,350,515       785,511,524       2.60%
Debt Securities 4,274,065         3,490,549        19,301,114      12,458,148       565,051            40,088,927         3.09%
Other Borrowings 26,022,307       9,586               11,808             3,715                90,823              26,138,239         1.20%
Other Liabilities -                    -                   -                   -                    29,800,702       29,800,702         
Total Equity -                    -                   -                   -                    100,056,647     100,056,647       
Total Liabilities and Equity 611,049,323     161,027,332    78,166,176      20,663,286       222,131,494     1,093,037,611    
Balance Sheet Items 34,873,242       60,088,053      231,765           8,660,694         (103,853,754)    -                      
Off-Balance Sheet Items 19,196,470       (5,504,942)       (14,933,201)     3,454,500         (2,212,827)        -                      
Interest Rate Sensitivity 
Gap 54,069,712       54,583,111      (14,701,436)     12,115,194       (106,066,581)    -                      
  
Cumulative Interest Rate  
 Sensitivity Gap 54,069,712       108,652,823    93,951,387      106,066,581     -                    -                      
Other assets includes property and equipment and intangible assets.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

c) Market Risk (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a possible and reasonable change in interest rates, with all other variables held
constant, of the Group’s consolidated income statement. The sensitivity of the consolidated income statement is the effect of the
assumed changes in interest rates on the net interest income for one year, based on the floating rate of non-trading financial
assets and financial liabilities including the effect of hedging instruments.

Increase in Sensitivity of Decrease in Sensitivity of
Basis Points Net Interest Basis Points Net Interest

Income Income
2022
Currency
Qatari Riyal 10 81,665               10 (81,665)             
US$ 10 49,700               10 (49,700)             
Euro 10 (4,500)               10 4,500                 
Pound Sterling 10 1,360                 10 (1,360)               
Other Currencies 10 (3,393)               10 3,393                 

Increase in Sensitivity of Decrease in Sensitivity of
Basis Points Net Interest Basis Points Net Interest

Income Income
2021
Currency
Qatari Riyal 10 87,074               10 (87,074)             
US$ 10 19,082               10 (19,082)             
Euro 10 (8,908)               10 8,908                 
Pound Sterling 10 4,239                 10 (4,239)               
Other Currencies 10 4,365                 10 (4,365)               

Inter Bank Offered Rate (IBOR) Reforms

Overview

A fundamental reform of major interest rate benchmarks is being undertaken globally, including the replacement of some
interbank offered rates (IBORs) with alternative nearly risk-free rates (referred to as ‘IBOR reform’). The Group has exposures
to IBORs on its financial instruments that have been replaced or reformed as part of these market-wide initiatives. The
Group's main IBOR exposures and the relevant reference rate with expected transition date is as follows:

Currency IBOR Alternative Reference Rate Transition date
USD USD LIBOR (3 / 6 Months) Secured Overnight Financing Rate (SOFR) June 2023

The Group closely monitors the market and the output from the various industry working groups managing the transition to
new benchmark interest rates. This includes announcements made by the IBOR regulators. In response to the announcements,
the Group has set up an IBOR Steering Committee comprised of the various work streams including risk management, tax,
treasury, legal, accounting and systems. The programme is under the governance of the Group Chief Business Officer. The aim
is to effect an orderly transition of legacy transactions onto risk free rate based repricing indices, and to enable a smooth
adoption for new transactions. The IBOR Steering Committee oversights the IBOR transition process in its entirety, including
product development, legal considerations, system enhancements, operational readiness, staff awareness and customer
communication. 
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

c) Market Risk (continued)

Derivatives

The Group holds interest rate swaps for risk management purposes which are designated in cash flow hedging relationships.
The interest rate swaps have floating legs that are indexed principally to LIBOR. The Group’s derivative instruments are
governed by contracts based on the International Swaps and Derivatives Association (ISDA)’s master agreements. 

Hedge Accounting

The Group has evaluated the extent to which its cash flow hedging relationships are subject to uncertainty driven by IBOR
reform as at 31 December 2022. The Group’s hedged items and hedging instruments continue to be indexed principally to
LIBOR. These benchmark rates are quoted each day and the IBOR cash flows are exchanged with counterparties as usual.
The Group’s LIBOR cash flow hedging relationships extend beyond the anticipated cessation date for LIBOR. 

Total amounts of unreformed contracts, including those with an appropriate fallback clause

The Group monitors the progress of transition from IBORs to new benchmark rates by reviewing the total amounts of contracts
that have yet to transition to an alternative benchmark rate and the amounts of such contracts that include an appropriate
fallback clause. 

The following table shows the contracts depending on the inclusion of fallback language and and the expected transition. The
amounts of financial assets and financial liabilities are shown at their carrying amounts and derivatives are shown at their
notional amounts.

As at 31 December 2022

USD LIBOR - 
maturity before 

expected 
transition

USD LIBOR - 
maturity after 

expected 
transition Total

Cash and Balances with Central Banks 91,563,936        -                    -                    91,563,936        
Due from Banks 96,259,687        -                    -                    96,259,687        
Loans and Advances 773,115,444      9,490,590          24,995,302        807,601,336      
Investments 167,815,262      -                    -                    167,815,262      
Other Assets 25,978,791        -                    -                    25,978,791        
Total Assets 1,154,733,120   9,490,590          24,995,302        1,189,219,012   

Due to Banks 142,814,699      -                    -                    142,814,699      
Customer Deposits 842,278,655      -                    -                    842,278,655      
Debt Securities 35,152,720        -                    -                    35,152,720        
Other Borrowings 25,593,253        -                    -                    25,593,253        
Other Liabilities 37,322,900        -                    -                    37,322,900        
Total Liabilities 1,083,162,227   -                    -                    1,083,162,227   

Interest Rate Swaps 97,027,352        -                    -                    97,027,352        
Cross Currency Swaps 104,664,952      -                    -                    104,664,952      
Total Derivatives 201,692,304      -                    -                    201,692,304      

Not subject to 
LIBOR 

transition, 
already 

incorporate 
ARR or with 

fallback 
clauses

Subject to LIBOR transition 
without fallback clauses
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

c) Market Risk (continued)

As at 31 December 2021

USD LIBOR - 
maturity before 

expected 
transition

USD LIBOR - 
maturity after 

expected 
transition Total

Cash and Balances with Central Banks 88,551,288        -                    -                    88,551,288        
Due from Banks 69,055,144        -                    -                    69,055,144        
Loans and Advances 683,260,141      6,998,836          73,393,064        763,652,041      
Investments 150,288,337      -                    -                    150,288,337      
Other Assets 21,490,801        -                    -                    21,490,801        
Total Assets 1,012,645,711   6,998,836          73,393,064        1,093,037,611   

Due to Banks 111,370,984      -                    70,588               111,441,572      
Customer Deposits 785,511,524      -                    -                    785,511,524      
Debt Securities 36,987,711        -                    3,101,216          40,088,927        
Other Borrowings 23,589,889        1,092,150          1,456,200          26,138,239        
Other Liabilities 29,800,702        -                    -                    29,800,702        
Total Liabilities 987,260,810      1,092,150          4,628,004          992,980,964      

Interest Rate Swaps 111,433,591      -                    -                    111,433,591      
Cross Currency Swaps 109,135,051      -                    -                    109,135,051      
Total Derivatives 220,568,642      -                    -                    220,568,642      

The Group expects to have a minimal impact because the transition is done and expected to be done on economically
equivalent rates and therefore no modification gain or loss will take place.

d) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that an institution will be unable to meet its funding requirements. Liquidity risk can be caused by market
disruptions or credit downgrades, which may cause certain sources of funding to cease immediately. To mitigate this risk, the
Group has a diversification of funding sources and a diversified portfolio of high quality liquid assets and readily marketable
securities. 

Not subject to 
LIBOR 

transition, 
already 

incorporate 
ARR or with 

fallback 
clauses

Subject to IBOR under transition 
without fallback clauses
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

d) Liquidity Risk (continued)

The table below summarises the maturity profile of the Group’s assets and liabilities. The contractual maturities of assets and
liabilities have been determined on the basis of the remaining period at the statement of financial position date to the contractual
maturity date and do not take account of the effective maturities as indicated by the Group’s deposit retention history.
Management monitors the maturity profile to ensure that adequate liquidity is maintained.

Within 1 - 3 3 - 12 1 - 5 More than Total
1 Month Months Months Years 5 Years

At 31 December 2022:
Cash and Balances with 
    Central Banks 36,820,885         -                      -                      -                      54,743,051         91,563,936         
Due from Banks 75,099,651         15,393,090         4,289,159           640,443              837,344              96,259,687         
Loans and Advances 99,494,241         31,792,647         97,468,393         344,261,018       234,585,037       807,601,336       
Investments 12,313,742         8,923,010           22,716,234         55,763,224         68,099,052         167,815,262       
Other Assets 14,648,796         1,127,472           1,495,339           5,935,376           2,771,808           25,978,791         
Total Assets 238,377,315       57,236,219         125,969,125       406,600,061       361,036,292       1,189,219,012    

Due to Banks 52,494,488         30,606,022         35,393,462         23,040,974         1,279,753           142,814,699       
Customer Deposits 321,195,532       108,145,733       160,060,313       219,265,433       33,611,644         842,278,655       
Debt Securities 501,759              2,387,830           544,698              22,550,325         9,168,108           35,152,720         
Other Borrowings 68,314                103,712              11,722,412         13,698,815         -                      25,593,253         
Other Liabilities and Equity 23,461,613         2,030,608           7,847,794           2,028,400           108,011,270       143,379,685       
Total Liabilities and Equity 397,721,706       143,273,905       215,568,679       280,583,947       152,070,775       1,189,219,012    

On-Balance Sheet Gap (159,344,391)      (86,037,686)        (89,599,554)        126,016,114       208,965,517       -                      

Contingent and Other Items 72,449,820         18,639,430         86,068,655         23,277,907         13,243,298         213,679,110       

At 31 December 2021:
Cash and Balances with 
    Central Banks 44,822,662         -                      -                      -                      43,728,626         88,551,288         
Due from Banks 59,941,734         1,896,064           4,020,654           965,375              2,231,317           69,055,144         
Loans and Advances 101,204,371       21,105,043         64,941,939         281,496,736       294,903,952       763,652,041       
Investments 8,029,309           8,075,158           13,213,921         49,694,558         71,275,391         150,288,337       
Other Assets 9,792,883           1,090,729           1,541,994           8,038,770           1,026,425           21,490,801         
Total Assets 223,790,959       32,166,994         83,718,508         340,195,439       413,165,711       1,093,037,611    

Due to Banks 41,410,803         25,565,087         20,713,371         21,915,130         1,837,181           111,441,572       
Customer Deposits 319,615,186       56,669,798         100,413,126       292,037,094       16,776,320         785,511,524       
Debt Securities 149,884              -                      7,040,724           20,435,139         12,463,180         40,088,927         
Other Borrowings 76,667                1,093,209           3,351,179           21,617,184         -                      26,138,239         
Other Liabilities and Equity 17,034,857         2,289,573           5,375,697           1,908,820           103,248,402       129,857,349       
Total Liabilities and Equity 378,287,397       85,617,667         136,894,097       357,913,367       134,325,083       1,093,037,611    

On-Balance Sheet Gap (154,496,438)      (53,450,673)        (53,175,589)        (17,717,928)        278,840,628       -                      

Contingent and Other Items 61,616,602         6,885,311           93,368,366         37,302,623         14,850,934         214,023,836       

Other assets includes property and equipment and intangible assets.

The liquidity coverage ratio maintained by the Group as at 31 December 2022 is 104% (2021: 147%), as against the minimum
requirement of 100% for the year ended 31 December 2022 (100% for 31 December 2021) as per QCB regulations.
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

d) Liquidity Risk (continued)

Maturity analysis of undiscounted cash flows

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities at 31 December based on contractual
undiscounted repayment obligations.

Within 1 - 3 3 - 12 1 - 5 More than Total
1 month  months months years 5 years

At 31 December 2022:

Due to Banks 52,607,170     30,651,312     35,681,383     23,174,223     2,335,312       144,449,400       
Customer Deposits 333,293,547   110,474,574   160,133,159   221,846,085   36,671,160     862,418,525       
Debt Securities 537,978          2,422,126       782,066          23,044,980     9,616,661       36,403,811         
Other Borrowings 72,220            239,190          12,654,111     15,480,511     -                  28,446,032         
Lease Liabilities 11,654            12,473            58,779            369,768          199,788          652,462              
Derivative Financial Instruments
- Contractual Amounts
       Payable - Forward Contracts 40,972,068     45,205,047     43,251,981     2,461,216       -                  131,890,312       
       Receivable - Forward Contracts (40,519,692)    (45,039,367)    (42,897,673)    (2,389,600)      -                  (130,846,332)      
       Payable/(Receivable) - Others 121,545          1,280,319       965,919          867,790          293,061          3,528,634           

Total Liabilities 387,096,490   145,245,674   210,629,725   284,854,973   49,115,982     1,076,942,844    

At 31 December 2021:

Due to Banks 41,568,592     25,679,525     21,106,675     22,073,157     1,954,889       112,382,838       
Customer Deposits 320,642,175   57,391,073     103,458,863   297,192,574   26,342,819     805,027,504       
Debt Securities 156,979          161,189          7,066,041       20,454,382     12,584,429     40,423,020         
Other Borrowings 76,667            1,152,756       3,568,906       22,391,049     -                  27,189,378         
Lease Liabilities 61,701            16,119            71,203            404,832          62,294            616,149              
Derivative Financial Instruments
- Contractual Amounts
       Payable - Forward Contracts 36,460,573     59,931,293     22,828,097     5,102,923       -                  124,322,886       
       Receivable - Forward Contracts (36,622,465)    (59,946,431)    (23,331,913)    (5,096,044)      -                  (124,996,853)      
       Payable/(Receivable) - Others (635,578)         951,324          1,120,930       556,052          (7,418,106)      (5,425,378)          

Total Liabilities 361,708,644   85,336,848     135,888,802   363,078,925   33,526,325     979,539,544       
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4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

II. Risk Management  (continued)

e) Operational Risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss due to an event or action causing failure of technology, process infrastructure,
personnel and other risks having an operational risk impact. The Group seeks to minimise actual or potential losses from
operational risk failure through a framework of policies and procedures that identify, assess, control, manage and report those
risks. Controls include effective segregation of duties, access, authorisation and reconciliation procedures, staff education and
assessment processes.

f) Other Risks

Other risks to which the Group is exposed are regulatory risk, legal risk and reputational risk. Regulatory risk is controlled
through a framework of compliance policies and procedures. Legal risk is managed through the effective use of internal and
external legal advisers. Reputational risk is controlled through the regular examination of issues, that are considered to have
reputational repercussions for the Group, with guidelines and policies being issued as appropriate.

The Group provides custody and corporate administration to third parties in relation to mutual funds marketed or managed by the
Group. These services give rise to legal and operational risk. Such risks are mitigated through detailed daily procedures and
internal audits to assure compliance. Note 37 lists the funds marketed by the Group.

g) Capital Management

The Group maintains an actively managed capital base to cover risks inherent in the business. The adequacy of the Group’s
capital is monitored using, among other measures, the rules and ratios established by the Basel Committee on Banking
Supervision and adopted by Qatar Central Bank in supervising the Group.

The primary objectives of the Group’s capital management are to ensure that the Group complies with externally imposed capital
requirements and that the Group maintains strong credit ratings and healthy capital ratios in order to support its business and to
maximise shareholders’ value.

Capital Adequacy
2022 2021

Common Equity Tier 1 (CET 1) Capital 81,042,880        75,905,083        
Eligible Additional Tier 1 (AT1) Capital Instruments 20,000,000        20,000,000        
Additional Tier 1 Capital 67,542               78,664               
Additional Tier 2 Capital 5,856,732          5,560,003          
Total Eligible Capital 106,967,154 101,543,750

Risk Weighted Assets for Credit Risk 462,311,477      446,010,514
Risk Weighted Assets for Market Risk 8,127,525          8,827,758
Risk Weighted Assets for Operational Risk 46,674,379        44,542,881        
Total Risk Weighted Assets 517,113,381 499,381,153

CET 1 Ratio* 14.6% 14.2%
Tier 1 Capital Ratio* 18.5% 18.2%
Total Capital Ratio* 19.6% 19.3%

*The above ratios are calculated based on Total Eligible Capital, net of proposed dividends.
The minimum requirements for Capital Adequacy Ratio under Basel III for QNB as per QCB regulations are as follows:

Without 
Capital 

Conservation
Buffer

Capital
Conservation

Buffer

Additional 
DSIB charge

ICAAP Capital 
Charge

Total

Minimum limit for CET 1 ratio 6.0% 2.5% 2.50% 0.0% 11.00%
Minimum limit for Tier 1 capital ratio 8.0% 2.5% 2.50% 0.0% 13.00%
Minimum limit for Total capital ratio 10.0% 2.5% 2.50% 1.0% 16.00%



Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

(All amounts are shown in thousands of Qatari Riyals)

5. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

a) Key Sources of Estimation Uncertainty 

The Group makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities. Estimates and
judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future
events that are believed to be reasonable under the circumstances.

(i) Allowances for Credit Losses

Assessment whether credit risk on the financial asset has increased significantly since initial recognition and incorporation of
forward- looking information in the measurement of ECL / impairment. 

(ii) Determining Fair Value

The determination of fair value for financial assets and liabilities, for which there is no observable market price requires the use
of valuation techniques as described in the accounting policies. For financial instruments that trade infrequently and have little
price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration,
uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

(iii) Valuation of Financial Instruments

The Group’s accounting policy on fair value measurements is discussed in the significant accounting policies section. The
Group measures fair values using the following fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the
measurements.

Level 1: Quoted market price (unadjusted) in an active market for an identical instrument.

Level 2: Valuation techniques based on observable inputs, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices
for identical or similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques where all
significant inputs are directly or indirectly observable from market data.

Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs. This category includes all instruments where the valuation
technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the
instrument’s valuation. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments where
significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.

Fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market prices or
dealer price quotations. For all other financial instruments the Group determines fair values using valuation techniques.

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison to similar instruments for which
market observable prices exist, Black-Scholes and polynomial option pricing models and other valuation models. 

Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates, credit spreads and other
premia used in estimating discount rates, bond and equity prices, foreign currency exchange rates, equity and equity index
prices and expected price volatilities and correlations. The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value
determination that reflects the price of the financial instrument at the reporting date, that would have been determined by market
participants acting at arm’s length.
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5. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

a) Key Sources of Estimation Uncertainty  (Continued)

(iii) Valuation of Financial Instruments (continued)

The table below analyses financial instruments measured at fair value at the end of the reporting period, by the level in the fair
value hierarchy into which the fair value measurement is categorised:

Level 1 Level 2 Level 3 Total
At 31 December 2022:

Derivative Assets Held for Risk Management 100               10,594,440   -               10,594,540   
Investment Securities 37,424,077 1,339,551     -               38,763,628   
Total 37,424,177   11,933,991   -               49,358,168   

Derivative Liabilities Held for Risk Management 5,909            6,049,176     -               6,055,085     
Total 5,909            6,049,176     -               6,055,085     

At 31 December 2021:

Derivative Assets Held for Risk Management -               7,308,699     -               7,308,699     
Investment Securities 29,375,351 1,292,818     -               30,668,169   
Total 29,375,351   8,601,517     -               37,976,868   

Derivative Liabilities Held for Risk Management 602               5,630,316     -               5,630,918     
Total 602               5,630,316     -               5,630,918     

There have been no transfers between Level 1 and Level 2 (2021: Nil).

Financial assets and liabilities not measured at fair value, for which fair value is disclosed, would be largely classified as Level 2
in fair value hierarchy. 

b) Critical Accounting Judgements in Applying the Group's Accounting Policies

i) Going concern 

The Group’s management has made an assessment of the Group’s ability to continue as a going concern and is satisfied that
the Group has resources to continue in the business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of
any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore,
the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

(ii) Financial Asset and Liability Classification

Assessment of the business model within which the assets are held and assessment of whether the contractual terms of the
financial asset are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Refer to note 7 for further
information.

(iii) Qualifying Hedge Relationships

In designating financial instruments in qualifying hedge relationships, the Group has determined that it expects the hedges
to be highly effective over the period of the hedging relationship.

In accounting for derivatives as cash flow hedges, the Group has determined that the hedged cash flow exposure relates to
highly probable future cash flows.

(iv) ECL / Impairment of Investments in Equity and Debt Securities

Assessment of whether credit risk on the financial asset has increased significantly since initial recognition and incorporation
of forward-looking information in the measurement of ECL / impairment. Refer to note 4 Inputs, assumptions and techniques
used for estimating ECL / impairment of financial assets for more information. 
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5. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

b) Critical Accounting Judgements in Applying the Group's Accounting Policies (continued)

(v) Useful Lives of Property and Equipment

The Group’s management determines the estimated useful life of property and equipment for calculating depreciation. This
estimate is determined after considering the expected usage of the asset, physical wear and tear and technical or commercial
obsolescence.

(vi) Useful Lives of Intangible Assets

The Group’s management determines the estimated useful life of its intangible assets for calculating amortisation. This
estimate is determined after considering the expected economic benefits to be received from the use of intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually. The assessment of
indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in
useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

(vii) Impairment of non-financial assets

The Group assesses whether there are any indicators of impairment for all non-financial assets at each reporting date. All
non-financial assets are tested for impairment when there are indicators that the carrying amounts may not be recoverable.
When value in use calculations are undertaken, management must estimate the expected future cash flows from the asset
and choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

(viii) Funds Management

All the funds are governed by the respective regulations where the appointment and removal of fund managers is controlled
through respective regulations and the Group’s aggregate economic interest in each fund is not significant. As a result, the
Group has concluded that it acts as an agent for the investors in these funds, and therefore has not consolidated these funds.

(ix) Provision for employee's end of service benefits

The Group measures its obligation for the post-employment benefits of its employees based on the provisions of the Qatar
Labour Law and contractual obligations. These results are not materially different from the requirements of IAS 19.

6. OPERATING SEGMENTS

The Group organises and manages its operations through four main business segments, as described below, which are the
Group’s strategic business units. For each strategic business units, the Group management committee reviews internal
management reports on at least a quarterly basis. The strategic business units offer different products and services and are
managed separately because they require different strategies.

Corporate Banking
Corporate banking includes loans, deposits, investment and advisory services and other products and services with corporate
customers and undertaking the Group’s funding and centralised risk management activities through borrowings, issue of debt
securities, use of derivatives for risk management purposes and investing in liquid assets such as short-term placements and
corporate and government debt securities.

Consumer banking
Consumer banking includes loans, deposits and other diversified range of products and services to retail customers.

Asset and Wealth Management
Assets and wealth management includes loans, deposits, assets management, brokerage and custody services to high net 
worth customers.

International Banking
International banking includes loans, deposits and other products and services with corporate and individual customers in the
Groupʼs international locations.
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6. OPERATING SEGMENTS (Continued)

Corporate Consumer Asset Unallocated and International Total
Banking Banking and Wealth  Intra-group Banking

At 31 December 2022:  Management Transactions
Revenue:
Net Interest Income 14,825,685        685,156             832,279             52,760               12,468,718        28,864,598            
Net Fee and Commission Income 899,470             320,118             316,463             2,859                 1,835,508          3,374,418              
Net Foreign Exchange Gain 396,928             208,684             150,692             (8,692)               1,124,013          1,871,625              
Income from Investment Securities 42,519               -                    -                    -                    327,340             369,859                 
Other Operating Income 3,500                 97                      483                    986                    74,761               79,827                   
Share of Results of Associates 501,292             -                    -                    -                    42,907               544,199                 
Total Segment Revenue 16,669,394        1,214,055          1,299,917          47,913               15,873,247        35,104,526            

Reportable Segment Profit 9,486,034          585,464             980,293             (316,513)           3,613,582          14,348,860            

Reportable Segment 
Investments 103,339,111      -                    1,976                 -                    56,571,954        159,913,041          
Loans and Advances 602,502,492      9,902,326          27,218,408        -                    167,978,110      807,601,336          
Customer Deposits 416,339,637      36,219,623        46,313,453        -                    343,405,942      842,278,655          
Assets 875,058,465      37,586,298        47,984,403        (306,458,249)    535,048,095      1,189,219,012       

At 31 December 2021:
Revenue:
Net Interest Income 13,534,875        631,876             685,806             58,454               8,125,109          23,036,120            
Net Fee and Commission Income 683,280             278,407             255,571             21,650               1,973,915          3,212,823              
Net Foreign Exchange Gain 519,935             181,070             119,031             (9,739)               520,821             1,331,118              
Income from Investment Securities 35,588               -                    (5,020)               -                    95,417               125,985                 
Other Operating Income -                    33                      555                    (13)                    236,654             237,229                 
Share of Results of Associates 313,170             -                    -                    -                    57,038               370,208                 
Total Segment Revenue 15,086,848        1,091,386          1,055,943          70,352               11,008,954        28,313,483            

Reportable Segment Profit 9,619,197          246,193             767,917             (267,600)           2,845,416          13,211,123            

Reportable Segment 
Investments 88,219,189        -                    418                    -                    54,601,721        142,821,328          
Loans and Advances 569,199,466      9,378,918          20,823,887        -                    164,249,770      763,652,041          
Customer Deposits 366,131,210      34,807,445        38,510,009        -                    346,062,860      785,511,524          
Assets 789,387,825      35,980,010        39,846,075        (336,986,883)    564,810,584      1,093,037,611       

As at and For the Year Ended 31 December 2022
Notes to the Consolidated Financial Statements

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

Qatar Operations
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7. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below sets out the carrying amounts and fair values of the Group’s financial assets and financial liabilities:

Debt inst- Equity inst- Debt inst- Equity inst-
ruments ruments ruments ruments

At 31 December 2022:
Cash and Balances with 

Central Banks -            -              -               -               91,563,936        91,563,936       91,563,936       
Due from Banks -            -              -               -               96,259,687        96,259,687       96,259,687       
Loans and Advances -            -              -               -               807,601,336      807,601,336     806,103,170     
Investment Securities:

At Fair Value 131,561    217,294      36,942,784  1,471,989    -                     38,763,628       38,763,628       
At Amortised Cost -            -              -               -               121,149,413      121,149,413     122,678,588     

131,561    217,294      36,942,784  1,471,989    1,116,574,372   1,155,338,000  1,155,369,009  

Due to Banks -            -              -               -               142,814,699      142,814,699     142,814,699
Customer Deposits -            -              -               -               842,278,655      842,278,655     842,256,674
Debt Securities -            -              -               -               35,152,720        35,152,720       35,191,847
Other Borrowings -            -              -               -               25,593,253        25,593,253       25,245,296

-            -              -               -               1,045,839,327   1,045,839,327  1,045,508,516  

At 31 December 2021:
Cash and Balances with 

Central Banks -            -              -               -               88,551,288        88,551,288       88,551,288       
Due from Banks -            -              -               -               69,055,144        69,055,144       69,055,144       
Loans and Advances -            -              -               -               763,652,041      763,652,041     762,022,852     
Investment Securities:

At Fair Value 50,402      234,307      28,903,950  1,479,510    -                     30,668,169       30,668,169       
At Amortised Cost -            -              -               -               112,153,159      112,153,159     113,787,479     

50,402      234,307      28,903,950  1,479,510    1,033,411,632   1,064,079,801  1,064,084,932  

Due to Banks -            -              -               -               111,441,572      111,441,572 111,441,572
Customer Deposits -            -              -               -               785,511,524      785,511,524 785,533,787
Debt Securities -            -              -               -               40,088,927        40,088,927 40,128,136
Other Borrowings -            -              -               -               26,138,239        26,138,239 26,118,515

-            -              -               -               963,180,262      963,180,262     963,222,010     

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022

Fair value through 
profit or loss - 

mandatory
Fair value through other 
comprehensive income Amortised Cost Total Carrying 

Amount Fair Value
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8. CASH AND BALANCES WITH CENTRAL BANKS 2022 2021

Cash 17,511,721        14,522,532        
Cash Reserve with Qatar Central Bank 27,042,115        20,304,244        
Other Balances with Qatar Central Bank 13,070,993        20,437,212        
Balances with Other Central Banks 33,940,856        33,253,087        
Accrued Interest 7,638                 40,382               
Allowance for Impairment (9,387)               (6,169)               
Total 91,563,936        88,551,288        

Cash reserve with Qatar Central Bank is a mandatory reserve and cannot be used to fund the Group’s day-to-day operations.
Balances with Other Central Banks include mandatory reserves amounting to QR27,701 million (2021: QR23,424 million) 
which cannot be used to fund the Group’s day-to-day operations.

9.  DUE FROM BANKS 2022 2021

Current Accounts 15,523,929        15,398,205        
Placements  70,180,985        51,221,076        
Loans 9,300,895          2,143,417          
Accrued Interest 1,392,570          387,078             
Allowance for Impairment (138,692)           (94,632)             
Total 96,259,687        69,055,144        

10. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS 2022 2021

a) By Type
Loans 747,316,827      703,184,195      
Overdrafts 74,035,156        72,659,681        
Bills Discounted 3,746,873          6,351,837          

825,098,856      782,195,713      
Accrued Interest 12,417,405        7,750,961          
Deferred Profit (45,630)             (63,790)             
Expected Credit Losses - Performing Loans and Advances to Customers - Stage 1 and 2 (6,541,920)        (4,812,606)        
Impairment on Non-performing Loans and Advances to Customers - Stage 3 (23,327,375)      (21,418,237)      
Net Loans and Advances to Customers 807,601,336      763,652,041      

The aggregate amount of non-performing loans and advances to customers amounted to QR23,680 million, which represents
2.9% of total loans and advances (2021: QR18,345 million, 2.3% of total loans and advances to customers). 

Allowance for impairment of loans and advances to customers includes QR3,783 million of interest in suspense
(2021: QR3,063 million).

b) By Industry

At 31 December 2022: Loans and Overdrafts Bills Total
Advances Discounted

Government 47,124,092        49,780,089        -                    96,904,181        
Government Agencies 209,960,491      1,988,727          -                    211,949,218      
Industry 40,847,522        1,807,313          352,061             43,006,896        
Commercial 115,567,795      5,122,186          997,793             121,687,774      
Services 199,283,353      8,817,361          1,717,606          209,818,320      
Contracting   12,698,935        561,869             109,451             13,370,255        
Real Estate 65,153,990        2,882,761          561,557             68,598,308        
Personal 68,122,920        3,031,706          -                    71,154,626        
Others 975,134             43,144               8,405                 1,026,683          
Total 759,734,232      74,035,156        3,746,873          837,516,261      
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10. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS (Continued)

b) By Industry (continued)

At 31 December 2021: Loans and Overdrafts Bills Total
Advances Discounted

Government 47,585,612        45,492,182        -                    93,077,794        
Government Agencies 190,803,569      1,988,782          -                    192,792,351      
Industry 38,836,361        2,366,799          523,729             41,726,889        
Commercial 105,429,136      5,567,734          1,410,869          112,407,739      
Services 193,529,585      10,127,961        2,613,982          206,271,528      
Contracting   12,845,672        678,383             171,903             13,695,958        
Real Estate 60,912,328        3,216,793          815,138             64,944,259        
Personal 60,043,734        3,170,922          803,514             64,018,170        
Others 949,159             50,125               12,702               1,011,986          
Total 710,935,156      72,659,681        6,351,837          789,946,674      

The amounts include interest receivable and exclude ECL / impairment and deferred profit.

c)  ECL / Impairment on Loans and Advances to Customers

Small
Corporate Business Consumer Residential Total

Lending Lending Lending Mortgages

Balance as at 1 January 2022 19,750,555        1,872,931          4,531,449          75,908               26,230,843        
Foreign Currency Translation (1,310,308)        (275,878)           (347,686)           (11,528)             (1,945,400)        
Allowances Made during the Year 11,335,253        179,331             1,042,174          13,547               12,570,305        
Recoveries during the Year (2,133,681)        (228,909)           (192,363)           (1,353)               (2,556,306)        
Written off / Transfers during the Year (4,347,721)        (32,998)             (49,428)             -                    (4,430,147)        
Balance as at 31 December 2022 23,294,098        1,514,477          4,984,146          76,574               29,869,295        

Balance as at 1 January 2021 14,667,613        2,422,398          4,405,431          64,197               21,559,639        
Foreign Currency Translation (969,167)           (613,018)           (466,192)           (2,309)               (2,050,686)        
Allowances Made during the Year 8,429,685          455,888             959,591             17,476               9,862,640          
Recoveries during the Year (1,113,674)        (356,612)           (288,895)           (3,456)               (1,762,637)        
Written off / Transfers during the Year (1,263,902)        (35,725)             (78,486)             -                    (1,378,113)        
Balance as at 31 December 2021 19,750,555        1,872,931          4,531,449          75,908               26,230,843        

ECL / impairment allowance and recoveries for the year includes interest in suspense and recoveries of balances previously
written off amounting to QR1,229 million (2021: QR1,034 million).

d) Net ECL / Impairment during the Year 2022 2021

Corporate Lending (8,251,427)        (6,359,786)        
Small Business Lending 105,051             (4,891)               
Consumer Lending (626,623)           (687,452)           
Residential Mortgages (12,091)             (13,879)             
Total (8,785,090)        (7,066,008)        

Impairment loss excludes interest in suspense.

11. INVESTMENT SECURITIES Notes 2022 2021

Investments measured at Fair Value Through Profit or Loss (FVPL) 11a 348,855             284,709             
Investments measured at Fair Value Through 

Other Comprehensive Income (FVOCI) 11b 36,939,459        29,860,133        
Investments measured at Amortised Cost (AC), net 11c 118,250,846      110,439,259      
Accrued interest 4,373,881          2,237,227          
Total 159,913,041      142,821,328      

The carrying amount and fair value of securities under repurchase agreements amounted to QR34,338 million and 
QR34,147 million respectively (2021: QR 41,949 million and QR 41,738 million respectively).
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11. INVESTMENT SECURITIES (Continued)

a) Investments measured at Fair Value Through Profit or Loss

Quoted Unquoted Quoted Unquoted
Mutual Funds and Equities 217,294 -                    234,307 -                    
Debt Securities 131,561 -                    50,402 -                    
Total 348,855             -                    284,709             -                    

b) Investments measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income

Quoted Unquoted Quoted Unquoted
Mutual Funds and Equities 1,144,061          327,928             1,218,995          260,515             
State of Qatar Debt Securities 22,646,203        -                    16,691,062        -                    
Other Debt Securities 12,821,267        -                    11,689,561        -                    
Total 36,611,531        327,928             29,599,618        260,515             

Fixed rate securities amounted to QR33,106 million (2021: QR26,019 million) and floating rate securities amounted to
QR2,362million (2021: QR2,362 million).

The above is net of impairment allowance in respect of debt securities amounting to QR Nil (2021: QR Nil).

Expected credit loss of QR19.5 million (2021: QR18.7 million), pertaining to FVOCI debt securities is part of fair value reserve
in equity.

c) Investments measured at Amortised Cost

Quoted Unquoted Quoted Unquoted
By Issuer
     State of Qatar Debt Securities 26,739,952        -                    20,879,358        -                    
     Other Debt Securities 48,410,797        43,100,097        48,019,265        41,540,636        
Total 75,150,749        43,100,097        68,898,623        41,540,636        

By Interest Rate
     Fixed Rate Securities 69,036,921        220,880             64,561,687        245,698             
     Floating Rate Securities 6,113,828          42,879,217        4,336,936          41,294,938        
Total 75,150,749        43,100,097        68,898,623        41,540,636        

The above is net of impairment allowance in respect of debt securities amounting to QR272.4 million (2021: QR214.1 million).

12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES 2022 2021

Balance as at 1 January 7,467,009          7,064,652          
Foreign Currency Translation (31,256)             (52,972)             
Share of results 544,199             370,208             
Investment during the year -                    305,578             
Cash Dividend (173,221)           (113,535)           
Other Movements / Disposals 95,490               (106,922)           
Balance as at 31 December 7,902,221          7,467,009          

2022 2021

2022 2021

2022 2021
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12. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (Continued)

Name of Associate Country Principal 
business 2022 2021

Housing Bank for Trade and Finance Jordan Banking 38.6                   38.6                   
Al Jazeera Finance Company Qatar Financing 20.0                   20.0                   
Commercial Bank International UAE Banking 40.0                   40.0                   
Ecobank Transnational Incorporated Togo Banking 20.1                   20.1                   
Bantas Turkey Security Services 33.3                   33.3                   
Cigna Finans Turkey Pension Fund 49.0                   49.0                   

The table below shows the summarised financial information of the Group's investment in direct and material Associates:

Total Assets Total Liabilities Equity
 Group's Share 

of Profit / 
(Loss) 

 Market Price 
per Share (QR) 

Balance as at 30 September 2022
Housing Bank for Trade and Finance 42,231,434        36,024,901        6,206,533          250,649             18.69                 
Commercial Bank International 20,621,844        17,975,873        2,645,971          94,241               0.72                   
Ecobank Transnational Incorporated 93,309,903        87,009,548        6,300,355          153,771             0.09                   

Balance as at 31 December 2021
Housing Bank for Trade and Finance 42,337,024        36,089,104        6,247,920          156,727             19.00
Commercial Bank International 20,438,818        17,816,331        2,622,487          (7,751)               0.60                   
Ecobank Transnational Incorporated 100,338,707      92,459,551        7,879,156          159,643             0.08                   

13. PROPERTY AND EQUIPMENT

   Land Leasehold Equipment Motor Total
& Buildings Improvements & Furniture Vehicles  

Cost:

Balance as at 1 January 2022 5,165,887          761,389             2,915,852          115,454             8,958,582          
Additions 796,038             18,328               477,674             43,032               1,335,072          
Disposals (122,095)           (20,154)             (31,452)             (983)                  (174,684)           
Foreign Currency Translation / Others 1,100,637          506,735             1,606,708          22,672               3,236,752          

6,940,467          1,266,298          4,968,782          180,175             13,355,722        
Accumulated Depreciation:

Balance as at 1 January 2022 942,249             646,924             2,147,323          65,280               3,801,776          
Charged during the Year 187,247             43,342               376,372             17,427               624,388             
Disposals (35,103)             (1,458)               (25,043)             (798)                  (62,402)             
Foreign Currency Translation / Others 208,603             459,584             1,381,518          760                    2,050,465          

1,302,996          1,148,392          3,880,170          82,669               6,414,227          
Net Carrying Amount as at

31 December 2022 5,637,471          117,906             1,088,612          97,506               6,941,495          

Ownership %
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13. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

   Land Leasehold Equipment Motor Total
& Buildings Improvements & Furniture Vehicles  

Cost:

Balance as at 1 January 2021 5,125,782          870,877             3,308,169          92,451               9,397,279          
Additions 747,195             19,884               369,558             37,237               1,173,874          
Disposals (8,984)               (15,795)             (19,486)             (2,237)               (46,502)             
Foreign Currency Translation / Others (698,106)           (113,577)           (742,389)           (11,997)             (1,566,069)        

5,165,887          761,389             2,915,852          115,454             8,958,582          
Accumulated Depreciation:

Balance as at 1 January 2021 852,540             712,392             2,378,671          48,636               3,992,239          
Charged during the Year 229,821             35,706               329,278             20,894               615,699             
Disposals (459)                  (11,112)             (17,608)             (2,224)               (31,403)             
Foreign Currency Translation / Others (139,653)           (90,062)             (543,018)           (2,026)               (774,759)           

942,249             646,924             2,147,323          65,280               3,801,776          
Net Carrying Amount as at

31 December 2021 4,223,638          114,465             768,529             50,174               5,156,806          

Details of right-of-use assets included in afore-mentioned class of assets are as follows:

   Land Equipment Motor Total
& Buildings & Furniture Vehicles

Balance as at 1 January 2022 429,066             6,439                 14,482               449,987             
Additions 225,109             -                    14,365               239,474             
Disposals (81,057)             -                    -                    (81,057)             
Depreciation (124,353)           (1,758)               (5,928)               (132,039)           
Foreign Currency Translation / Others (73,706)             (676)                  (4,080)               (78,462)             
Balance as at 31 December 2022 375,059             4,005                 18,839               397,903             

   Land Equipment Motor Total
& Buildings & Furniture Vehicles

Balance as at 1 January 2021 532,657             14,016               20,455               567,128             
Additions 132,054             2,281                 12,628               146,963             
Disposals (3,900)               -                    -                    (3,900)               
Depreciation (171,991)           (9,761)               (14,775)             (196,527)           
Foreign Currency Translation / Others (59,754)             (97)                    (3,826)               (63,677)             
Balance as at 31 December 2021 429,066             6,439                 14,482               449,987             

14. INTANGIBLE ASSETS
Goodwill Core Deposit Operating / Total

Intangibles other licences
Cost

Balance as at 1 January 2022 1,997,206          932,907             1,791,313          4,721,426          
Foreign Currency Translation (627,940)           -                    -                    (627,940)           
Other movements -                    13,144               13,144               
Balance as at 31 December 2022 1,369,266          932,907             1,804,457          4,106,630          

Accumulated Amortisation

Balance as at 1 January 2022 -                    (706,997)           (127,643)           (834,640)           
Foreign Currency Translation -                    -                    2,348                 2,348                 
Amortisation Charge -                    (75,465)             (20,456)             (95,921)             
Balance as at 31 December 2022 -                    (782,462)           (145,751)           (928,213)           
Net Book Value as at 31 December 2022 1,369,266          150,445             1,658,706          3,178,417          
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14. INTANGIBLE ASSETS (Continued)

Goodwill Core Deposit Operating / Total
Intangibles other licences

Cost

Balance as at 1 January 2021 1,998,318          932,907             1,752,890          4,684,115          
Foreign Currency Translation (1,112)               -                    -                    (1,112)               
Additions -                    -                    38,423               38,423               
Balance as at 31 December 2021 1,997,206          932,907             1,791,313          4,721,426          

Accumulated Amortisation

Balance as at 1 January 2021 -                    (631,532)           (105,620)           (737,152)           
Foreign Currency Translation -                    -                    -                    -                    
Amortisation Charge -                    (75,465)             (22,023)             (97,488)             
Balance as at 31 December 2021 -                    (706,997)           (127,643)           (834,640)           
Net Book Value as at 31 December 2021 1,997,206          225,910             1,663,670          3,886,786          

Impairment Tests for Goodwill and Intangible Assets with Indefinite Lives

Net book value of goodwill as at 31 December 2022 includes QR1.1 billion (2021: QR1.7 billion) in respect of QNB ALAHLI, 
QR89.6 million (2021: QR89.6 million) in respect of QNB Indonesia, QR111.9 million (2021: QR111.9 million) in respect of
Mansour Bank and QR77.4 million (2021: QR77.4 million) in respect of QNB Tunisia.

The Group performed its annual impairment test in accordance with its accounting policy and performed a sensitivity analysis
of the underlying assumptions used in the value-in-use calculations. The recoverable amounts of cash-generating units were
higher than the carrying amounts. Consequently, no impairment was considered necessary as at the end of the reporting
period (2021:Nil).

The intangible assets with finite lives have a remaining amortisation period ranging between 1 to 3 year(s). Recoverable
amount of goodwill and other intangible assets with indefinite useful life for QNB ALAHLI, which includes, corporate and
consumer banking CGUs, is calculated using value-in-use method based on following inputs. A discount rate of 23.82% (2021:
21.75%) and a terminal growth rate of 2.5% (2021: 2.5%) were used to estimate the recoverable amount.

15. OTHER ASSETS 2022 2021

Prepaid Expenses 1,058,296          479,605             
Positive Fair Value of Derivatives (Note 36) 10,594,540        7,308,699          
Sundry Debtors 1,468,179          2,432,723          
Deferred Tax Asset (Note 32) 391,474             388,447             
Properties acquired against debt 461,404             674,909             
Accrued fees and commission 289,559             60,031               
Transition / clearing balances 353,999             404,227             
Income taxes receivable -                    1,480                 
Other taxes receivable 1,435                 2,338                 
Capital expenditure in progress 156,800             316,849             
Others 1,083,193          377,901             
Total 15,858,879        12,447,209        

16. DUE TO BANKS 2022 2021

Balances Due to Central Banks 290,209             585,900             
Current Accounts 611,340             4,673,868          
Deposits  113,401,377      77,443,792        
Repurchase Agreements 25,918,894        27,850,736        
Interest Payable 2,592,879          887,276             
Total 142,814,699      111,441,572      



17. CUSTOMER DEPOSITS 2022 2021

a) By Type
Current and Call Accounts 170,439,559      159,473,716      
Saving Accounts 24,636,799        24,721,893        
Time Deposits 642,575,381      598,501,193      
Interest Payable 4,626,916          2,814,722          
Total 842,278,655      785,511,524      

b) By Sector 2022 2021

Government  69,561,898        43,663,229        
Government Agencies 173,030,583      147,133,381      
Individuals 140,247,157      131,649,397      
Corporate 454,812,101      460,250,795      
Interest Payable 4,626,916          2,814,722          
Total 842,278,655      785,511,524      

18. DEBT SECURITIES 2022 2021

Face value of bonds 34,650,046        39,648,312        
Less: Unamortised premium / discount (13,924)             (107,330)           
Interest Payable 516,598             547,945             
Total 35,152,720        40,088,927        

The table below shows movement of the debt securities issued by the Group as at the end of the reporting period:

2022 2021

Balance as at 1 January 40,088,927        42,573,503        
Issuances during the year 1,591,695          8,748,885          
Repayments (5,739,025)        (10,754,896)      
Interest accrued 330,565             547,945             
Other movements (1,119,442)        (1,026,510)        
Balance as at 31 December 35,152,720        40,088,927        

The table below shows the maturity profile of the debt securities outstanding as at the end of the reporting period.

Year of Maturity 2022 2021

2022 -                    7,190,608          
2023 3,434,287          1,484,198          
2024 8,383,163          8,429,161          
2025 5,814,232          5,809,506          
2026 4,717,134          4,712,274          
2027 3,635,796          3,634,530          
2028 678,655             724,882             
2047 2,927,170          2,787,465
2048 3,204,284          3,046,815          
2060 2,357,999          2,269,488          
Total 35,152,720        40,088,927        

The above debt securities are denominated in USD, GBP, EUR and AUD and comprise of fixed and floating interest rates.
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19. OTHER BORROWINGS

The table below shows the movement in other borrowings issued by the Group as at the end of the reporting period:

2022 2021

Balance as at 1 January 26,138,239        27,901,487        
Issuances during the year 4,167,335          11,259,064        
Repayments (3,558,972)        (10,419,936)      
Other movements / Foreign exchange translation (1,288,039)        (2,630,964)        
Interest accrued 134,690             28,588               
Balance as at 31 December 25,593,253        26,138,239        

The table below shows the maturity profile of the other borrowings outstanding as at the end of the reporting period.

Year of Maturity 2022 2021

2022 -                    4,521,055          
2023 11,894,438        8,856,590          
2024 6,914,867          7,289,240          
2025 6,682,598          5,471,354          
2026 52,054               -                    
2027 49,296               -                    
Total 25,593,253        26,138,239        

The above are mainly denominated in USD, EUR and comprise of fixed and floating interest rates. 

The Group hedges part of the currency risk of its net investment in foreign operations using foreign currency borrowings.
Included in other borrowings was a borrowing of EUR1.75 billion (2021: EUR 1.75 billion) designated as a hedge of the
Group’s net investment foreign operations, and is being used to hedge the Group’s exposure to foreign exchange risk on this
investment. 

At the end of the reporting period, the net investment hedge was highly effective.
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20. OTHER LIABILITIES 2022 2021

Expense Payable 1,752,749          1,421,369          
Other Provisions (Note 21) 608,826             540,904             
Negative Fair Value of Derivatives (Note 36) 6,055,085          5,630,918          
Unearned Revenue 4,323,487          2,365,709          
Social and Sports Fund 268,382             259,143             
Deferred Tax Liability (Note 32) 47,851               53,078               
Margin Accounts 1,381,711          1,322,299          
Allowance for Impairment for Loan Commitments and Financial Guarantees 681,575             543,087             
Lease liabilities 573,951             608,724             
Sundry Creditors 1,455,481          1,314,989          
Acceptances 11,008,705        7,689,880          
Pay Warrants 114,177             145,444             
Liability for Coupon payment on Additional Tier 1 Capital 1,082,917          1,000,000          
Items in the course of transmission 930,527             1,895,043          
Income Tax Payable 1,081,727          554,936             
Other Tax Payable 403,732             454,329             
Provision for Insurance Policyholders' rights 774,177             941,000             
Others 4,777,840          3,059,850          
Total 37,322,900        29,800,702        

Lease liabilities include current and non-current liabilities amounting to QR72.9 million (2021: QR147.2 million) 
and QR501.0million (2021: QR461.5 million), respectively.

21. OTHER PROVISIONS
Staff Legal Other Total

Indemnity Provision Provision

Balance as at 1 January 2022 363,027             84,766               93,111               540,904             
Foreign Currency Translation 40,436               (10,218)             (15,904)             14,314               
Provisions Made, net 76,868               28,564               16,663               122,095             

480,331             103,112             93,870               677,313             
Provisions Paid, Written off or Transferred (31,566)             (30,205)             (6,716)               (68,487)             
Balance as at 31 December 2022 448,765             72,907               87,154               608,826             

Balance as at 1 January 2021 358,810             97,600               134,032             590,442             
Foreign Currency Translation (32,558)             (40,467)             (27,779)             (100,804)           
Provisions Made, net 65,643               28,587               23,118               117,348             

391,895             85,720               129,371             606,986             
Provisions Paid, Written off or Transferred (28,868)             (954)                  (36,260)             (66,082)             
Balance as at 31 December 2021 363,027             84,766               93,111               540,904             

22. EQUITY
 
a) Issued Capital

The authorised, issued and fully paid up share capital of the Bank totalling QR9,236 million consists of 9,236,428,570 ordinary
shares of QR1 each. Qatar Investment Authority holds 50% of the ordinary shares of the Bank with the remaining 50% are
available to be held by members of the public. All shares issued are of the same class and carry equal rights.
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22. EQUITY (Continued)
 
b) Legal Reserve 

In accordance with Qatar Central Bank Law, at least 10% of the profit for the year is required to be transferred to the legal
reserve until the reserve equals 100% of the paid up capital. This reserve is not available for distribution, except in
circumstances specified in the Qatar Commercial Companies Law and after Qatar Central Bank approval. When bonus
shares are proposed, an increase in the legal reserve is proposed equivalent to the increase in capital to enhance the
financial position of the Group.

The proceeds received from the rights issue, net of any directly attributable transaction costs, are directly credited to share
capital (nominal value of shares) and legal reserve (share premium on rights issue) when shares have been issued higher than
their nominal value.

c) Risk Reserve

In accordance with Qatar Central Bank regulations, a risk reserve is made to cover contingencies on loans and advances and
financing activities, with a minimum requirement of 2.5% of the total direct facilities after excluding provisions for credit losses,
deferred profits, exposures granted to or guaranteed by the Government and exposures against cash collaterals.

d) Fair Value Reserve Hedges of a Cash Flow Fair Value Total
Net Investment Hedges Through Other

in Foreign Comprehensive
Operation Income

Balance as at 1 January 2022 (171,988)           (967,432)           (30,130)             (1,169,550)        
Foreign Currency Translation -                    18,959               93,806               112,765             
Revaluation Impact 518,864             1,149,534          283,498             1,951,896          
Reclassified to Income Statement -                    -                    (4,491)               (4,491)               
Other movements -                    (491)                  -                    (491)                  
Net Movement during the Year 518,864             1,149,043          279,007             1,946,914          
Balance as at 31 December 2022 346,876             200,570             342,683             890,129             

Balance as at 1 January 2021 (885,748)           (1,189,898)        264,595             (1,811,051)        
Foreign Currency Translation -                    92,800               58,431               151,231             
Revaluation Impact 713,760             129,857             (350,669)           492,948             
Reclassified to Income Statement -                    -                    -                    -                    
Other movements -                    (191)                  (2,487)               (2,678)               
Net Movement during the Year 713,760             129,666             (353,156)           490,270             
Balance as at 31 December 2021 (171,988)           (967,432)           (30,130)             (1,169,550)        

e) Foreign Currency Translation Reserve

The translation reserve comprises all foreign exchange differences arising from the translation of the financial statements of
foreign operations. 

f) Other Reserves

Other reserves represent mainly a general reserve which, in accordance with the Bank’s Articles of Association, shall be
employed according to a resolution of the General Assembly upon the recommendation from the Board of Directors and after
Qatar Central Bank approval. Currency translation adjustments and share of changes recognised directly in associates’
equity are not available for distribution. Details of other reserves are as follows:

2022 2021

General Reserve 1,675,541          1,763,194          
Share of Changes Recognised Directly in Associates' Equity, excluding Share of Profit (2,056,992)        (1,717,053)        
Total (381,451)           46,141               
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22. EQUITY (Continued)

g) Retained Earnings

Retained earnings include the Group's share in profit of associates. These profits are distributable to the shareholders only to
the extent of the cash received.

h) Proposed Dividend

The Board of Directors have proposed a cash dividend of 60% of the nominal share value (QR0.60 per share) for the year
ended 31 December 2022 (2021: cash dividend 55% of the nominal share value (QR0.55 per share). The amounts
are subject to the approval of the General Assembly.

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

Represents the non - controlling interest in QNB Syria amounting to 49.2% of the share capital, 7.5% in QNB Indonesia, 
45.8% in Al-Mansour Investment Bank, 0.01% in QNB Tunisia, 5.0% in QNB ALAHLI and 0.12% in QNB Finansbank.

24. INSTRUMENTS ELIGIBLE FOR ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL

In 2016, QNB raised Additional Tier 1 Perpetual Capital ('Note') by issuing unsecured perpetual non-cumulative unlisted note
for an amount of QR10 billion. In 2018, QNB issued another series of Additional Tier 1 Perpetual Capital ('Note') for
an amount of QR10 billion with similar terms and conditions as described below. 

The distributions (i.e. coupon payments) are discretionary and non-cumulative and  payable annually until the first call date
being six years from date of issuance.

These Notes rank junior to the QNB’s existing unsubordinated obligations including existing depositors, pari-passu to all
current and future subordinated obligations and senior to the ordinary shares issued by the Bank. These Notes have no fixed
redemption date and the Bank can only redeem the Notes in the limited circumstances and other general redemption
conditions solely at the Bank’s discretion. The Bank might be required to write-off the Note, if a “loss absorption” event is
triggered. These Notes have been classified within total equity.

25. INTEREST INCOME 2022 2021

Due from Central Banks 651,880             280,192             
Due from Banks 2,838,732          1,255,705          
Debt Securities 12,855,055        8,529,468          
Loans and Advances 43,326,066        34,670,798        
Total 59,671,733        44,736,163        

The amounts reported above include interest income, calculated using the effective interest method, that relate to the following
items:

2022 2021

Financial assets measured at amortised cost 56,724,353        42,932,647        
Financial assets measured at fair value 2,947,380          1,803,516          
Total 59,671,733        44,736,163        

26. INTEREST EXPENSE 2022 2021

Due to Banks 5,522,025          4,918,937          
Customer Deposits 22,513,831        14,666,384        
Debt Securities 1,185,565          1,292,408          
Others 1,585,714          822,314             
Total 30,807,135        21,700,043        

Others include interest expense related to leased liabilities amounting to QR36.8 million (2021: QR 46.9 million).



27. FEE AND COMMISSION INCOME 2022 2021

Loans and Advances 772,031             734,847             
Off-Balance Sheet Items 715,710             649,800             
Bank Services 2,871,678          2,667,306          
Investment Activities for Customers 407,430             279,160             
Others 57,224               204,036             
Total 4,824,073          4,535,149          

28. NET FOREIGN EXCHANGE GAIN 2022 2021

Dealing in Foreign Currencies 576,970             683,557             
Revaluation of Assets and Liabilities 1,835,234          1,582,922          
Revaluation of Derivatives (540,579)           (935,361)           
Total 1,871,625          1,331,118          

29. INCOME FROM INVESTMENT SECURITIES 2022 2021

Net Gain from Sale of Investments Measured at Amortised Cost -                    4,689                 
Net Gain from Sale of Investments Measured at Fair Value 265,986             54,803               
Dividend Income 55,285               47,198               
Changes in Fair Value of Financial Assets measured at Fair Value through Profit or Loss 48,588               19,295               
Total 369,859             125,985             

30. STAFF EXPENSES 2022 2021

Staff Costs 3,513,889          3,265,790          
Staff Pension Fund Costs 52,807               50,625               
Staff Indemnity Costs 76,868               65,643               
Total 3,643,564 3,382,058

31. OTHER EXPENSES 2022 2021

Training 55,078               48,160               
Advertising 363,523             434,368             
Professional Fees 202,304             185,125             
Communication and Insurance 480,776             394,188             
Occupancy and Maintenance 421,473             373,408             
Computer and IT Costs 707,604             505,959             
Printing and Stationery 84,086               53,525               
Directors' Fees 16,940               15,159               
Others 324,481             284,453             
Total 2,656,265          2,294,345          

Occupany costs include expenses related to leases other than interest expense amounting to QR30.7 million 
(2021: QR 31.6 million).
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32. INCOME TAXES 2022 2021

Current Income Tax 3,056,630      1,006,149      
Deferred Tax (Benefit) / Expense (353,790)        376,889         
Adjustments to Prior Period Corporate Taxes 16,405           6,927             
Income Tax Expense 2,719,245      1,389,965      

Profit Before Tax 17,168,512    14,666,065    
Less: Profit not Subject to Tax (12,030,483)   (10,725,804)   
Profit Subject to Tax 5,138,029      3,940,261      
Effective Tax Rate 28.36% 23.65%
Tax Calculated Based on the Current Tax Rate (Effective Rate) 1,456,955      931,928         
Effect of Income not Subject to Taxation 8,539             (30,963)          
Effect of Expenses not Deductible For Tax Purposes 1,237,346      482,073         
Adjustments to Prior Periods Corporate Taxes 16,405           6,927             
Income Tax Expense 2,719,245      1,389,965      

Movement in Deferred Tax Balances

As at and for the year ended Net balance 
31 December 2022 as at income other compreh-

1 January statement ensive income Net Asset Liability
2022

Expected Credit Losses 412,612         121,608 -                  534,220 558,123 (23,903)          
Property and Equipment (51,807)          (474) -                  (52,281) (52,281) -                 
Employee Related Accruals 92,426           65,923 -                  158,349 158,349 -                 
Unearned Revenue 39,609           10,325 -                  49,934 49,934 -                 
Investment Securities 206,570         325,457 (323,950)         208,077 209,261 (1,184)            
Tax Losses Carried Forward 201,544         (64,742) -                  136,802 136,802 -                 
Others (565,585)        (104,307) (21,586)           (691,478) (668,714) (22,764)

Deferred tax assets / (liabilities) 335,369         353,790         (345,536)         343,623         391,474         (47,851)          

As at and for the year ended Net balance 
31 December 2021 as at income other compreh-

1 January statement ensive income Net Asset Liability
2021

Expected Credit Losses 630,619         (220,684)        2,677              412,612         442,482         (29,870)          
Property and Equipment (68,153)          16,346           -                  (51,807)          (51,807)          -                 
Employee Related Accruals 102,611         (10,185)          -                  92,426           92,426           -                 
Unearned Revenue 48,357           (8,748)            -                  39,609           39,609           -                 
Investment Securities 105,825         33,553           67,192            206,570         207,288         (718)               
Tax Losses Carried Forward 136,883         64,661           -                  201,544         201,544         -                 
Others (214,089)        (251,832)        (99,664)           (565,585)        (543,095)        (22,490)          

Deferred tax assets / (liabilities) 742,053         (376,889)        (29,795)           335,369         388,447         (53,078)          

Expiry of deferred tax recognised on carried forward tax losses 2022 2021

2023 - 2027 129,600         139,269         
2028 - 2032 -                 40,369           
Never Expire 7,202             21,906           

136,802         201,544         

There are no material tax assessments pending as at 31 December 2022 (2021: Nil).

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)

Recognised in Deferred Tax

Recognised in Deferred Tax
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33. BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE
  

Earnings per share for the Group is calculated by dividing profit for the year attributable to equity holders of the Bank, further
adjusted for the dividend appropriation for instruments eligible for additional Tier 1 Capital, by the weighted average number of
ordinary shares in issue during the year.

2022 2021

Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Bank 14,348,860        13,211,123          
Less: Dividend Appropriation for Instruments Eligible for Additional Tier 1 Capital (1,082,917)        (1,000,000)           
Net Profit for the Year Attributable to Equity Holders of the Bank 13,265,943        12,211,123          
Weighted Average Number of Shares  9,236,428,570 9,236,428,570     
Earnings Per Share (QR) - Basic and Diluted 1.44                   1.32                     

34. CONTINGENT LIABILITIES 2022 2021

Unutilised Credit Facilities 97,096,361 95,460,312
Guarantees 61,151,974 59,477,207
Letters of Credit  41,277,881 47,558,895
Others  14,152,894 11,527,422
Total 213,679,110 214,023,836

Unutilised Credit Facilities
Commitments to extend credit represent contractual commitments to make loans and revolving credits. The majority of these
expire in the next year. Since commitments may expire without being drawn upon, the total contractual amounts do not
necessarily represent future cash requirements.

Guarantees and Letters of Credit
Guarantees and letters of credit commit the Group to make payments on behalf of customers in the case of a specific event.
Guarantees and standby letters of credit carry the same credit risk as loans.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Notes to the Consolidated Financial Statements
As at and For the Year Ended 31 December 2022



(All amounts are shown in thousands of Qatari Riyals)

35. GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
Qatar Other GCC Europe North Others Total

Countries America
Balance as at 31 December 2022
Cash and Balances with 
    Central Banks 54,220,885 991,506 21,237,323 -                    15,114,222 91,563,936
Due from Banks 23,723,477 1,074,883 38,538,415 15,401,175 17,521,737       96,259,687
Loans and Advances to Customers 639,623,226 12,463,220 91,345,762 6,242,208 57,926,920 807,601,336
Investments 97,592,900 6,399,178 21,760,932 889,264 41,172,988 167,815,262

815,160,488 20,928,787 172,882,432 22,532,647 131,735,867 1,163,240,221
Other Assets 25,978,791
Total Assets 1,189,219,012

Due to Banks 14,118,837 20,641,196 69,267,218 3,236,013 35,551,435 142,814,699
Customer Deposits 498,872,713 19,758,730 197,883,226 5,266,636 120,497,350 842,278,655
Debt Securities -                      -                  26,387,350 -                    8,765,370         35,152,720
Other Borrowings -                      -                  22,504,867 -                    3,088,386 25,593,253

512,991,550 40,399,926 316,042,661 8,502,649 167,902,541 1,045,839,327
Other Liabilities 37,322,900
Total Equity 106,056,785
Total Liabilities and Equity 1,189,219,012

Guarantees 37,639,366 1,017,064 16,579,326 -                    5,916,218 61,151,974
Letters of Credit 31,826,791 879,458 3,713,452 -                    4,858,180 41,277,881
Unutilised Credit Facilities 26,792,581 2,534,321 57,643,254 -                    10,126,205 97,096,361

Balance as at 31 December 2021
Cash and Balances with 
    Central Banks 52,102,776 990,999 22,458,693 -                    12,998,820 88,551,288
Due from Banks 11,741,230 947,225 34,601,677 10,113,903 11,651,109       69,055,144
Loans and Advances to Customers 599,402,271 13,725,100 83,093,191 4,625,644 62,805,835 763,652,041
Investments 82,460,115 6,028,605 15,078,031 1,067,748 45,653,838 150,288,337

745,706,392 21,691,929 155,231,592 15,807,295 133,109,602 1,071,546,810
Other Assets 21,490,801
Total Assets 1,093,037,611

Due to Banks 13,921,548 13,418,362 57,444,673 1,752,493 24,904,496 111,441,572
Customer Deposits 439,448,664 24,136,088 202,342,353 4,046,879 115,537,540 785,511,524
Debt Securities -                      -                  27,489,283 -                    12,599,644       40,088,927
Other Borrowings -                      -                  22,963,298 -                    3,174,941 26,138,239

453,370,212 37,554,450 310,239,607 5,799,372 156,216,621 963,180,262
Other Liabilities 29,800,702
Total Equity 100,056,647
Total Liabilities and Equity 1,093,037,611

Guarantees 33,756,889 1,194,871 17,098,594 -                    7,426,853 59,477,207
Letters of Credit 36,575,077 252,624 7,367,057 -                    3,364,137 47,558,895
Unutilised Credit Facilities 30,837,136 2,956,334 49,626,419 -                    12,040,423 95,460,312

Other assets includes property and equipment and intangible assets.

As at and For the Year Ended 31 December 2022
Notes to the Consolidated Financial Statements

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
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36. DERIVATIVES  

The table below shows the positive and negative fair values of derivative financial instruments, together with the notional amounts
analysed by the term to maturity. The notional amounts, which provide an indication of the volumes of the transactions
outstanding at the year end, do not necessarily reflect the amounts of future cash flows involved. These notional amounts,
therefore, are neither indicative of the Group’s exposure to credit risk, which is generally limited to the positive fair value of the
derivatives, or market risk.

Positive Negative Notional Within 3 - 12 1-5 More than
Fair Value Fair Value Amount 3 Months Months Years 5 Years

At 31 December 2022:
Derivatives Held for Trading:
Forward Foreign Exchange

Contracts 1,744,689    225,460         136,478,425     89,402,129      44,556,606      2,519,690         -                   
Interest Rate Swaps 457,790       423,535         46,003,354       3,672,657        4,863,142        15,656,816       21,810,739       
Cross Currency Swaps 927,324       463,793         53,585,272       50,145,481      3,003,235        406,811            29,745              
Options / Others 147,541       99,904           24,246,607       21,661,717      2,553,197        31,693              -                   

Derivatives Held as Cash Flow 
Hedges:

Interest Rate Swaps 1,225,180    119,131         30,821,334       828,716           1,358,382        22,586,073       6,048,163         
Cross Currency Swaps 961,866       930,267         46,969,943       4,207,997        7,166,026        28,849,648       6,746,272         

Derivatives Held as Fair Value 
Hedges:

Interest Rate Swaps 3,684,870    3,712,759      20,202,664       177,247           468,354           2,829,353         16,727,710       
Cross Currency Swaps 1,445,280    80,236           4,109,737         1,868,761        861,746           1,379,230         -                   

Total 10,594,540  6,055,085      362,417,336     171,964,705    64,830,688      74,259,314       51,362,629       

At 31 December 2021:
Derivatives Held for Trading:
Forward Foreign Exchange 

 Contracts 477,034       824,763         127,673,393     98,317,361      24,076,744      5,279,288         -                   
Interest Rate Swaps 523,504       479,533         55,352,217       4,260,957        7,552,981        16,847,473       26,690,806       
Cross Currency Swaps 2,106,121    2,004,636      56,277,302       51,061,251      3,994,733        1,189,503         31,815              
Options 80,687         19,343           1,693,182         1,160,036        518,210           14,936              -                   

Derivatives Held as Cash Flow 
Hedges:

Interest Rate Swaps 105,888       861,460         27,492,712       801,204           5,326,980        16,843,056       4,521,472         
Cross Currency Swaps 2,755,036    881,430         50,745,694       2,630,438        3,088,292        36,779,378       8,247,586         

Derivatives Held as Fair Value 
Hedges:

Interest Rate Swaps 366,703       559,753         28,588,662       55,780             3,346,192        7,359,598         17,827,092       
Cross Currency Swaps 893,726       -                 2,112,055         51,366             678,497           1,382,192         -                   

Total 7,308,699 5,630,918 349,935,217 158,338,393 48,582,629 85,695,424 57,318,771

Cash collaterals given for derivative transactions amounted to QR20,340 million (2021: QR10,555 million) which is included under
Due from Banks in Note 9. Collaterals received for derivative transactions amounted to QR17,022 million (2021: QR9,055 million)
which is included under Due to Banks in Note 16.

Notional / Expected amount by term to maturity
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36. DERIVATIVES  (Continued) 

Swaps 

Swaps are commitments to exchange one set of cash flows for another. In the case of interest rate swaps, counterparties
generally exchange fixed and floating interest payments in a single currency without exchanging principal. In the case of
currency swaps, fixed interest payments and principal are exchanged in different currencies. In the case of cross-currency
interest rate swaps, principal, fixed and floating interest payments are exchanged in different currencies. In the case of credit
default swaps the counterparties agree to make payments with respect to defined credit events based on specified notional
amounts.

Forwards and futures 

Forwards and futures are contractual agreements to either buy or sell a specified currency, commodity or financial instrument at
a specified price and date in the future. Forwards are customised contracts transacted in the over-the-counter market. Foreign
currency and interest rate futures are transacted in standardised amounts on regulated exchanges and changes in future
contract values are settled daily.

Forward rate agreements 

Forward rate agreements are individually negotiated interest rate futures that call for a cash settlement of the difference between
a contracted interest rate and the market rate on a specified future date, on a notional principal for an agreed period of time.

Options 

Options are contractual agreements under which the seller (writer) grants the purchaser (holder) the right, but not the obligation,
to either buy or sell at fixed future date or at any time during a specified period, a specified amount of a currency, commodity or
financial instrument at a pre-determined price.

Caps and floors

An interest rate cap or floor is a contractual arrangement under which the buyer receives money at the end of each specific
period, in which the agreed interest rate exceeds or is below the agreed strike price of the cap or floor.

Derivatives Held for Hedging Purposes

The Group has adopted a comprehensive system for the measurement and management of risk. Part of the risk management
process involves reducing the Group’s exposure to fluctuations in foreign exchange rates and interest rates to acceptable levels
within the guidelines issued by the Qatar Central Bank. The Group has established levels of currency risk by setting limits on
counterparty and currency position exposures. Positions are monitored on a daily basis and hedging strategies are used to
ensure positions are maintained within the established limits. The Group has established a level of interest rate risk by setting
limits on interest rate gaps for stipulated periods. Asset and liability interest rate gaps are reviewed on a periodic basis and
hedging strategies are used to reduce interest rate gaps within the established limits.

As part of its asset and liability management, the Group uses derivatives for hedging purposes in order to adjust its own
exposure to currency and interest rate risks. This is generally achieved by hedging specific transactions in the consolidated
statement of financial position.

The Group uses interest rate swaps to hedge against the cash flow risk arising on certain floating rate liabilities. In such cases,
the hedging relationship and objective, including details of the hedged items and hedging instruments, are formally documented
and the transactions are accounted for as cash flow hedges.

The Group uses interest rate swap contracts to mitigate part of the risk of a potential increase in the fair value of its fixed rate
customer’s deposits in foreign currencies to the extent caused by declining market interest rates. These transactions are
accounted as fair value hedges.

Derivatives Held for Trading Purposes 

Most of the Group’s derivative trading activities relate to sales, positioning and arbitrage. Sales activities involve offering products
to customers in order to enable them to transfer, modify or reduce current and future risks. Positioning involves managing market
risk positions with the expectation of profiting from favourable movements in prices, rates or indices. Arbitrage involves identifying
and profiting from price differentials between markets or products. The Group also uses forward foreign exchange contracts and
currency swaps to hedge against specifically identified currency risks.
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37. MUTUAL FUNDS   

As part of the Group's investment activities, the following mutual funds were marketed by the Group:

2022 2021
Funds Marketed 142,941             153,672             

The Group’s investment activities also include management of certain investment funds. As at 31 December 2022, third party
funds under management amounted to QR 27,659 million (2021: QR25,020 million). The consolidated financial statements of
these funds are not consolidated with the financial statements of the Group as these funds have no recourse to the general
assets of the Group and the Group has no recourse to the assets of the funds. However, the Group’s share of equity in these
funds is included in the investment securities of the Group.

38. RELATED PARTIES

The Group has transactions in the ordinary course of business with directors, officers of the Group and entities over which they
have significant influence and control. The key management personnel are those persons having authority and responsibility in
making financial and operating decisions. At the statement of financial position date, such significant balances included:

2022 2021
Statement of Financial Position Items
Loans and Advances 3,421,567 3,174,664
Deposits 1,610,328          1,406,375
Contingent Liabilities and Other Commitments 37,632 48,938

Income Statement Items
Interest and Commission Income 127,459 127,325
Interest and Commission Expense 33,711 15,795

Associates 2022 2021
Due from banks 1,623,880          1,363,707          
Interest and Commission Income 57,482               45,243               

Due to banks 147,546             58,238               
Interest and Commission Expense 600                    41                      

The Group also has significant commercial transactions with the Government of Qatar which are disclosed in notes 10 and
17. All the transactions with the related parties are substantially on the same terms, including interest rates and collateral, as
those prevailing in comparable transactions with unrelated parties.  

Compensation of key management personnel is as follows: 2022 2021

Salaries and Other Benefits 48,345               43,399               
End of Service Indemnity Benefits 1,121                 1,017                 

39. CASH AND CASH EQUIVALENTS

For the purpose of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise the following balances:

2022 2021

Cash and Balances with Central Banks 36,820,885 44,822,662
Due from Banks Maturing in Three Months 90,492,741 61,837,798
Total 127,313,626 106,660,460

Cash and balances with Central Banks do not include mandatory reserve deposits. 



40. POTENTIAL IMPACT OF ECONOMIC UNCERTAINITIES

Though the Group's direct credit exposure to countries directly involved in the recent international disputes is not
material, the Group’s operations are partially concentrated in economies that are relatively dependent on the price of crude
oil and accordingly, the Group has considered any potential impact of current economic uncertainties in the inputs for the
forward-looking macro-economic factors, when determining the severity and likelihood of economic scenarios for ECL
determination. 

The uncertainties caused during the current period by these economic uncertainities, coupled with the continued impact of
COVID-19 in key markets, have required the Group to closely monitor the inputs and assumptions used for determination
of ECL. Further, the Group has considered the potential impacts of the current economic conditions in determination of the
reported amounts of the financial and non-financial assets, where relevant, and these are considered to represent
management's best assessment based on observable information. Markets however remain volatile and the recorded
amounts remain sensitive to market fluctuations.

41. COMPARATIVE FIGURES
Certain prior year amounts have been reclassified for better presentation in order to conform with the current year
presentation.

Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
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PARENT COMPANY

The statement of financial position and income statement of the parent company are presented below:

(i) Statement of Financial Position as at 31 December: 

2022 2021
ASSETS
Cash and Balances with Central Banks 62,266,190 58,031,420
Due from Banks 92,460,607 65,022,638
Loans and Advances to Customers 697,706,184 655,180,935
Investment Securities 111,739,923 96,268,406
Investments in Subsidiaries and Associates 33,036,070 32,297,916
Property and Equipment 3,432,586 2,922,753
Other Assets 12,077,068 7,258,444
Total Assets 1,012,718,628 916,982,512

LIABILITIES
Due to Banks 165,206,999 133,436,779
Customer Deposits 692,381,901 642,374,563      
Other Borrowings 22,104,674 22,381,528        
Other Liabilities 24,162,063 15,261,328
Total Liabilities 903,855,637 813,454,198

EQUITY
Issued Capital 9,236,429          9,236,429          
Legal Reserve 25,326,037        25,326,037        
Risk Reserve 11,000,000        10,000,000        
Fair Value Reserve 169,848             (787,123)           
Foreign Currency Translation Reserve (1,728,509)        (1,746,173)        
Other Reserves (286,958)           52,981               
Retained Earnings 45,146,144        41,446,163        
Total Equity Attributable to Equity Holders of the Bank 88,862,991 83,528,314
Instruments Eligible for Additional Tier 1 Capital 20,000,000 20,000,000        
Total Equity 108,862,991 103,528,314
Total Liabilities and Equity 1,012,718,628 916,982,512
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Qatar National Bank (Q.P.S.C.)
Supplementary Information to the Consolidated Financial Statements

(All amounts are shown in thousands of Qatari Riyals)

(ii) Income Statement for the Year Ended 31 December:
2022 2021

Interest Income 34,272,431        24,792,217        
Interest Expense (17,033,852)      (9,111,933)        
Net Interest Income 17,238,579        15,680,284        

Fee and Commission Income 2,523,067          2,010,778          
Fee and Commission Expense (887,061)           (624,295)           
Net Fee and Commission Income 1,636,006          1,386,483          

Net Foreign Exchange Gain 829,949             1,036,533          
Income from Investment Securities 345,604             65,643               
Other Operating Income 4,635                 957                    
Operating Income 20,054,773        18,169,900        
 
Staff Expenses (1,768,537)        (1,630,294)        
Depreciation (185,008)           (206,531)           
Other Expenses (1,121,995)        (929,128)           
Net ECL / Impairment Losses on Loans and Advances to Customers (5,747,382)        (4,903,898)        
Net ECL / Impairment Losses on Investment Securities (53,725)             (52,236)             
Net ECL / Impairment Losses on Other Financial Assets (117,340)           (90,905)             
Other Provisions (3,866)               (4,803)               
Profit Before Income Taxes 11,056,920        10,352,105        
Income Tax Expense (52,225)             (44,767)             
Profit for the Year 11,004,695        10,307,338        

iii) Accounting Policies for Financial Information of the Parent Bank

Statement of financial position and income statement of the parent bank are prepared using the same accounting policies
followed for the consolidated financial statements except for investment in subsidiaries and associates, which are
not consolidated and carried at cost.

As at and For the Year Ended 31 December 2022
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