
للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢
البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

 



تقرير مدققي الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات  

 المالية المرحلية المختصرة 

 إلى مجلس اإلدارة  

بنك قطر الوطني )ش.م.ع.ق( 

مقدمة 

لقد راجعنا البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة المرفقة لبنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) ("البنك") وشركاتھ التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـــــ "المجموعة") كما 
في 30 یونیو  2022 والتي تتكون من: 

 ؛2022يونيو   30بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في •

 ،2022يونيو  30بيان الدخل المرحلي الموحد لفترة ثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  •

 ،2022يونيو  30ة ثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  بيان الدخل المرحلي الموحد لفتر•

؛2022يونيو   30بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر لفترة الستة أشهر المنتهية في •

 ؛ و2022يونيو  30بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في •

 مرحلية المختصرة الموحدة.إيضاحات حول البيانات المالية ال•

، "التقارير المالية المرحلية".  34إن مجلس إدارة البنك مســلول  ن إ داد و ره ه ا البيانات المالية المختصــرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحااــبة الدولي رق  

 الموحدة ااتنادا إلى المراجعة التي قمنا بها.إن مسلوليتنا هي إبداء نتيجة حول ه ا البيانات المالية المرحلية المختصرة  

نطاق المراجعة 

"مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة". تشتمل أ مال مراجعة   2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رق   

المسلولين  ن األمور المالية والمحاابية وتطبيق إجراءات تحليلية باإلضافة إلى إجراءات مراجعة أخرى.  تقل إجراءات البيانات المالية المرحلية  لى االاتفسار من  

ميع النقاط تأكيد الالزم باكتشاف ج ملية المراجعة في نطاقها  ن إجراءات  ملية التدقيق والتي تت  وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول  لى ال

الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء  ملية التدقيق. و ليه، فإننا ال نبدي رأي تدقيق. 

النتيجة 

تناداً إلى ما قمنا به من أ مال المراجعة، فإنه ل  يتبادر إلى  لمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصـرة ال يونيو    30في    موحدة المرفقة للفترة المنتهيةاـا

 .34غير معدة، من كافة الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاابة الدولي رق   2022

2022يوليو  07

الدوحة

دولة قطر

 جوبال باالاوبرامانيام

 كي بي إم جي 

 251اجل مراقبي الحسابات رق  

بترخيص من هيئة قطر لألاواق المالية: خارجية

 120153رخصة المدقق رق  

كي بي ام جي  

منطقة رقم 25 الطريق الدائري الثالث 

شارع 230 

مبنى 246 

ص.ب.: 4473، الدوحة  

دولة قطر  

تليفون : 44576444 974+ 

فاكس : 7411 4436 974+

home.kpmg/qa : الموقع االلكتروني

كي بي إم جي فرع قطر، مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بصفتھا شركة عضو في شبكة مجموعة الشركات األعضاء المستقلة المنتسبة إلى كي بي إم جي التعاونیة 
الدولیة )"كي بي إم جي الدولیة"(، وھي شركة انجلیزیة. یشكل اسم شركة كي بي إم جي وشعارھا عالمات تجاریة مسجلة لشركة كي بي إم جي التعاونیة الدولیة )"كي بي إم جي  

الدولیة"(.





بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

للستة أشھرالمنتھیةللستة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیة(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

١٣٬٠٦٥٬٨٣٢١١٬١١٩٬٦٨٨٢٤٬٥٧٦٬٤٧٢٢٢٬٠٠٧٬٥٣٨إیرادات الفوائد 

(١٠٬٩٤٥٬٣٦١)(١١٬٣١٠٬٤٢٤)(٥٬٤٤٧٬٦٥٣)(٦٬٠٦٢٬١٦٣)مصروفات الفوائد 

٧٬٠٠٣٬٦٦٩٥٬٦٧٢٬٠٣٥١٣٬٢٦٦٬٠٤٨١١٬٠٦٢٬١٧٧صافي إیرادات الفوائد 

١٬٢٠٢٬٤٤٦١٬٠٩٥٬٤٧٩٢٬٣٥٨٬٦٧٢٢٬١٧١٬٧٩٢إیرادات عموالت ورسوم

(٥٧٤٬٤٥١)(٦٤٣٬٣١٨)(٢٨٩٬٥١٧)(٢٩٤٬٧٣٥)مصروفات عموالت ورسوم
٩٠٧٬٧١١٨٠٥٬٩٦٢١٬٧١٥٬٣٥٤١٬٥٩٧٬٣٤١صافي إیرادات عموالت ورسوم

٤٨٩٬٢٩٥٣٢٢٬٢١١٨٩٠٬٢٨٥٦٤٣٬٦٠٧صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

٣٩٬٨١٣٢٧٬٧٦٥٧٠٬١٦٦٤٩٬٣٠٢إیرادات إستثمارات مالیة

٢٦٬١١٥١١٬٦٣٩٥٧٬٨٧٥٩٢٬٧١٩إیرادات تشغیلیة أخرى
٨٬٤٦٦٬٦٠٣٦٬٨٣٩٬٦١٢١٥٬٩٩٩٬٧٢٨١٣٬٤٤٥٬١٤٦اإلیرادات التشغیلیة

(١٬٦٩٠٬١٣٨)(١٬٧٦١٬٧٢٤)(٨٤١٬٣٩١)(٨٨٤٬٠٢١)تكالیف الموظفین

(٣٢٢٬٦٠٢)(٣٠٨٬٢٢٧)(١٥٦٬٣٩١)(١٧٨٬٥٧٥)إستھالكات 

(١٬٠٨٧٬٨٤٤)(١٬٢٢٢٬٤٣٧)(٥٤١٬٦٨٣)(٦٢٦٬١١٤)مصروفات أخرى

(٢٬٨٨٥٬٢٥٧)(٣٬٩٣٣٬٠٤٣)(١٬٥١٧٬٠٦٧)(٢٬٠٤٣٬٢٧٠)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

(٤٧٬٧٥٩)(٢٠٬٧١١)(٣٤٬٥٨٩)(١٢٬٢٥٣)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة

(٩٬٢٦٦)(٩٦٬٩١٢)٣١٬٤٤٩(٤٬٣٢٨)صافي (الخسائر)/ الدخل اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

(٣٨٬٦٦٠)(٣٨٬٣٥٩)(١٩٬٥٠٣)(١٨٬١٦٧)إطفاء موجودات غیر ملموسة

(٢٣٬٣٧٩)(٢١٬٦٦٤)(١٠٬٠٣١)(١٠٬٩٧١)مخصصات أخرى

(٣٬٧٧٧٬٦٩٩)(٣٬٠٨٩٬٢٠٦)(٧٬٤٠٣٬٠٧٧)(٦٬١٠٤٬٩٠٥)

١٣٤٬٦٢٣٦٠٬٦٠٦٣٢٢٬٣٤٢١١٩٬٧١٤الحصة من نتائج شركات زمیلة

٤٬٨٢٣٬٥٢٧٣٬٨١١٬٠١٢٨٬٩١٨٬٩٩٣٧٬٤٥٩٬٩٥٥أرباح الفترة قبل ضریبة الدخل والخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة

(٦٤٥٬٤٤٨)(١٬١٠٤٬٦٤١)(٣٢٦٬١٣٨)(٦٥١٬١٥٤)مصروف ضریبة الدخل

٤٬١٧٢٬٣٧٣٣٬٤٨٤٬٨٧٤٧٬٨١٤٬٣٥٢٦٬٨١٤٬٥٠٧أرباح الفترة قبل الخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة

-(٧٤٣٬٧٩١)-(٢٥٥٬٣٢١)صافي الخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة  

٣٬٩١٧٬٠٥٢٣٬٤٨٤٬٨٧٤٧٬٠٧٠٬٥٦١٦٬٨١٤٬٥٠٧أرباح  الفترة

وتعود الى:

٣٬٨٩٠٬٤٨٨٣٬٤٦٣٬٨٣٤٧٬٠١٨٬٠٣٣٦٬٧٧٦٬٠٣٩مساھمي البنك

٢٦٬٥٦٤٢١٬٠٤٠٥٢٬٥٢٨٣٨٬٤٦٨حقوق غیر المسیطرین

٣٬٩١٧٬٠٥٢٣٬٤٨٤٬٨٧٤٧٬٠٧٠٬٥٦١٦٬٨١٤٬٥٠٧أرباح الفترة 

٠٫٣٩٠٫٣٥٠٫٧١٠٫٦٨عائد السھم من األرباح األساسي والمعّدل (لایر قطري) (إیضاح ١٢)

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

للستة أشھرالمنتھیةللستة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیة(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٩١٧٬٠٥٢٣٬٤٨٤٬٨٧٤٧٬٠٧٠٬٥٦١٦٬٨١٤٬٥٠٧أرباح  الفترة

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

(١٬٧٣٥٬٠٧٢)(٣٬٦١٢٬٦١٥)(٣٩٥٬٨٣٧)(١٬٠٧٧٬٠١٦)فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات تشغیل أجنبیة

(٣٥٬٥٤٢)(١٢٨٬٩٨٢)(٩٠٬١٦٢)(٧٤٬٧٩٥)الحصة من الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زمیلة

(٤٨٬٥٨٠)١٬٠٩٥٬٥٤٨٩٤٨٬٤٣٥(٧٠٣٬٢٨٧)الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

٥٩٣٬٠٤٩٢٨٩٬٧١١(١١٨٬٣٤٩)٤٤٤٬٥٤١الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لصافي اإلستثمار في عملیات تشغیل أجنبیة

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

(١٦٠٬٨٩٦)(١١٣٬٩٠٠)١٩٣٬٨٣٧(٤٧٬٩٨٨)  صافي التغییر في القیمة العادلة

(٤٬٥٧٤)٤٧٬٥٧٥(٢٬٣٦٨)٤٧٬٥٧٥   صافي المحّول إلى بیان الدخل

بنود (خسائر) / الدخل الشامل اآلخر التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل الموّحد:

(٣٤٠٬٨١٦)٣٢٬٤٤٠١٬٥٧٨٥٠٬٦٣١

-٣٬٠٤٤٬٠١٩-(١٦٩٬٩٦٦)صافي الخسائر نتیجة التضخم عالي الشدة  

(١٬٦٤٤٬٣٢٢)٧١٥٬١٠٩٧٧٩٬١٥٩(١٬٩٢١٬٧٥٢)إجمالي بنود (خسائر) / الدخل الشامل اآلخر، صافي بعد الضریبة

١٬٩٩٥٬٣٠٠٤٬١٩٩٬٩٨٣٧٬٨٤٩٬٧٢٠٥٬١٧٠٬١٨٥إجمالي الدخل الشامل للفترة

ویعود الى:

١٬٩٩٠٬٧٠٢٤٬١٨٧٬٩٢٢٧٬٨٩٨٬٥٣٦٥٬١٥٣٬٢٧٣مساھمي البنك

١٦٬٩١٢(٤٨٬٨١٦)٤٬٥٩٨١٢٬٠٦١حقوق غیر المسیطرین

١٬٩٩٥٬٣٠٠٤٬١٩٩٬٩٨٣٧٬٨٤٩٬٧٢٠٥٬١٧٠٬١٨٥إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

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



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

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو 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 رأس المال 

اإلجمالياإلضافي
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

(٢٣٬٦١٣٬٧١٢)   (١٬١٦٩٬٥٥٠)٩٬٢٣٦٬٤٢٩٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٢  ٥٩٬١١٧٬٨٠٨    ٤٦٬١٤١  ١٬١١٣٬٤٩٤٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧   ٧٨٬٩٤٣٬١٥٣  
اجمالي الدخل الشامل للفترة

-   -           -            -            -           -أرباح الفترة  ٧٬٠٧٠٬٥٦١ - ٥٢٬٥٢٨  ٧٬٠١٨٬٠٣٣   ٧٬٠١٨٬٠٣٣   
    ٧٧٩٬١٥٩  -  (١٠١٬٣٤٤)    ٨٨٠٬٥٠٣ -(١٢٨٬٧٠٧)   (٤٧٠٬٦٠٧)    ١٬٤٧٩٬٨١٧  --   -اجمالي بنود  الدخل الشامل اآلخر / (الخسائر)

(٤٨٬٨١٦)     ٧٬٨٩٨٬٥٣٦  ٧٬٠١٨٬٠٣٣(١٢٨٬٧٠٧)   (٤٧٠٬٦٠٧)    ١٬٤٧٩٬٨١٧  --   -اجمالي الدخل الشامل / (الخسائر)  للفترة  -  ٧٬٨٤٩٬٧٢٠   

التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

-  (٥٬٠٨٠٬٠٣٦) (٥٬٠٨٠٬٠٣٦) --   --  - -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢١ (إیضاح رقم ٦)  -   (٥٬٠٨٠٬٠٣٦)  
إعادة تصنیف صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة عند اإلستبعاد

(١٥٬٦٩٠)   (١٨٦٬٥٤٩)     (١٨٦٬٥٤٩)          -               -             -            -            -           -تغیرات أخرى  - (٢٠٢٬٢٣٩)   
(١٥٬٦٩٠)   (٥٬٢٦٦٬٥٨٥)  (٥٬٢٦٦٬٥٨٥)          -               -             -            -            -           -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة  -  (٥٬٢٨٢٬٢٧٥)  

(٢٤٬٠٨٤٬٣١٩)       ٩٬٢٣٦٬٤٢٩٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣١٠٬٢٦٧الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢  (٨٢٬٥٦٦)   ٦٠٬٨٦٩٬٢٥٦  ١٬٠٤٨٬٩٨٨٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٢٬٦٢٤٬٠٩٢   ٨١٬٥٧٥٬١٠٤  

(١٨٬٦١٧٬٢٩٥)   (١٬٨١١٬٠٥١)  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١  ٥٢٬٥٠٩٬٥٠٨  ١٦٦٬٠٥٠  ١٬٠٩٢٬٠٤١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٦٬٩٠١٬٧١٩   ٧٥٬٨٠٩٬٦٧٨   
اجمالي الدخل الشامل للفترة

   ٦٬٨١٤٬٥٠٧ - ٣٨٬٤٦٨    ٦٬٧٧٦٬٠٣٩   ٦٬٧٧٦٬٠٣٩          -               -             -            -            -           -أرباح الفترة
(٢١٬٥٥٦)    (١٬٦٢٢٬٧٦٦) -(٣٥٬٤٩٢)   (١٬٧١٢٬٩٩٢)  ١٢٥٬٧١٨  --   -اجمالي بنود  الدخل الشامل اآلخر / (الخسائر)  -  (١٬٦٤٤٬٣٢٢)  

   ٥٬١٧٠٬١٨٥  -  ١٦٬٩١٢   ٥٬١٥٣٬٢٧٣  ٦٬٧٧٦٬٠٣٩  (٣٥٬٤٩٢)   (١٬٧١٢٬٩٩٢)  ١٢٥٬٧١٨  --   -اجمالي الدخل الشامل / (الخسائر)  للفترة

- (٧٩٠) -- ٧٩٠  --   -إعادة تصنیف صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة عند اإلستبعاد  -    -  -   

التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

  (٤٬١٥٦٬٣٩٣)   -- (٤٬١٥٦٬٣٩٣) (٤٬١٥٦٬٣٩٣) --   --  --توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢٠ (إیضاح رقم ٦)
   (١٩٠٬١١٤) -  (٣٤٠)   (١٨٩٬٧٧٤)     (١٨٩٬٧٧٤)          -               -             -            -            -           -تغیرات أخرى

  (٤٬٣٤٦٬٥٠٧)  -  (٣٤٠)   (٤٬٣٤٦٬١٦٧)  (٤٬٣٤٦٬٩٥٧)          -               -              ٧٩٠            -            -           -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
(٢٠٬٣٣٠٬٢٨٧)   (١٬٦٨٤٬٥٤٣)  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠٢١  ٥٤٬٩٣٨٬٥٩٠  ١٣٠٬٥٥٨  ١٬١٠٨٬٦١٣٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٧٬٧٢٥٬٣٩٧   ٧٦٬٦١٦٬٧٨٤   

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموّحد

للثالثة والستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

للسنة المنتھیة للستة أشھرالمنتھیةللستة أشھرالمنتھیةإیضاح

في ٣١ دیسمبر  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٨٬١٧٥٬٢٠٢٧٬٤٥٩٬٩٥٥١٤٬٦٦٦٬٠٦٥صافي األرباح قبل الضرائب

التعدیالت:

(٤٤٬٧٣٦٬١٦٣)(٢٢٬٠٠٧٬٥٣٨)(٢٤٬٥٧٦٬٤٧٢)إیرادات الفوائد

١١٬٣١٠٬٤٢٤١٠٬٩٤٥٬٣٦١٢١٬٧٠٠٬٠٤٣مصروفات الفوائد
٣٠٨٬٢٢٧٣٢٢٬٦٠٢٦١٥٬٦٩٩إستھالكات  

٣٬٩٣٣٬٠٤٣٢٬٨٨٥٬٢٥٧٧٬٠٦٦٬٠٠٨صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء
٢٠٬٧١١٤٧٬٧٥٩٥٥٬٨٥١صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة

٩٦٬٩١٢٩٬٢٦٦١٠٢٬٦٣٩صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى
٢١٬٦٦٤٢٣٬٣٧٩١٠٠٬٢٩٠مخصصات أخرى
(٤٧٬١٩٨)(٢١٬٠٩٧)(٢٤٬٨٦٣) توزیعات أرباح 

(٤٩٬٤٠٦)(٦٣٬٠٤٢)(٧٬٥٤١)صافي أرباح بیع عقارات ومعدات
(٥٩٬٤٩٢)(٢٨٬٢٠٥)(٤٥٬٣٠٣)صافي أرباح بیع إستثمارات مالیة 

٣٨٬٣٥٩٣٨٬٦٦٠٧٩٬١١٣إطفاء موجودات غیر ملموسة
(٩٧٠٬٣٣٦)٥١٨٬١٩٠٤٨٠٬١٦٨صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمارات مالیة

(٢٥٦٬٦٧٣)(١١٩٬٧١٤)(٣٢٢٬٣٤٢)صافي حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة
-٧٤٣٬٧٩١صافي الخسائر النقدیة نتیجة التضخم عالي الشدة  -   

(١٬٧٣٣٬٥٦٠)  (٢٧٬١٨٩)    ١٩٠٬٠٠٢  

التغیرات في:

(٥٬٠٦٣٬٦٩٦)(٤٬١٨٠٬٨٧٩)(٨٬٦٩٦٬٨٩٦)أرصدة لدى بنوك 

(٨١٬٤٣٠٬٦٤٧)(٣٧٬٧١٠٬١٣٠)(٢٧٬٥٥٧٬١٩٨)قروض وسلف للعمالء

(١٠٬٦٧٨٬٢٠٦)٥٬٤٤٨٬٥٧٦(٨٣٤٬٩٤٥)موجودات أخرى

٢٧٬٥١٩٬٧٧٠١٥٬٥٢١٬٢٩٨٣٢٬١٧٥٬١٣٠أرصدة من البنوك 

٤٨٬٢٥٥٬٣٩٤٣٩٬٩٩٢٬٣٣٢٨٢٬٢٤٤٬٤٢٦ودائع عمالء 

(٨٦٦٬٠٩٤)(٢٬٦٤١٬٦٠٣)(٥٬٩٧٩٬١٣٢)مطلوبات أخرى

  ١٤٬٦٤٧٬٣٥٣  ١٦٬٤٠٢٬٤٠٥  ٣٢٬٨٩٦٬٩٩٥النقدیة من أنشطة التشغیل

٢٢٬٤٥٧٬٠٩٦١٨٬٧٢٤٬٧٩٦٤٣٬٩٧٤٬٦٩٢فوائد مقبوضة

(٢١٬٥٨٠٬٥٩٣)(١٠٬٨٩٣٬٩٥٧)(١١٬٨٣٦٬٣٥٣)فوائد مدفوعة

٢٤٬٨٦٣٢١٬٠٩٧٤٧٬١٩٨توزیعات أرباح مستلمة

(١٬٢٤٥٬١٥٧)(٩٤٠٬١٨٠)(١٬٠٦٦٬٦٠٥)ضریبة دخل مدفوعة

(٥٦٬٨٦٣)(٧٬٥٧٧)(١٤٬٨٠٧)مخصصات أخرى مدفوعة

  ٣٥٬٧٨٦٬٦٣٠   ٢٣٬٣٠٦٬٥٨٤  ٤٢٬٤٦١٬١٨٩صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار
(٩٦٬٩٣٢٬٣٢٠)(٤٨٬٣١٦٬٥٣٥)(٣٦٬١٩٢٬٣١٨)مشتریات إستثمارات مالیة

٢٩٬٦٠١٬٠٨٢٣٣٬٥٤٦٬٥٨٣٧٤٬١١٤٬٥٣٤متحصالت من بیع / إسترداد إستثمارات مالیة

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

   -١٤٧٬٨٢٦٧١٬٢١٥توزیعات أرباح من شركات زمیلة

(١٬١٧٣٬٨٧٤)(٤٤٢٬٣٠٨)(٦٩٩٬٩٧٤)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

٢٠٬٤٧٦٦٦٬٠٣٨٦٤٬٥٠٥متحصالت من بیع عقارات ومعدات

(٢٤٬٢٣٢٬٧٣٣)(١٥٬٣٨٠٬٥٨٥)(٧٬١٢٢٬٩٠٨)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة من أنشطة اإلستثمار 

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

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

٨٤٥٬١٩٠٦٬٨٠٦٬١٩٧٨٬٧٤٨٬٨٨٥متحصالت من اصدار سندات

(١٠٬٧٥٤٬٨٩٦)(٥٬٨٤٢٬٩٣٠)(٥٬٥٠١٬٦٣٧)تسدید سندات

٢٬٦١٠٬٥٩٢١٬٤٣٩٬٤٣١١١٬٢٥٩٬٠٦٤متحصالت من إصدار قروض أخرى

(١٠٬٤١٩٬٩٣٦)(٩٢٢٬٧٤٨)(١٬٧٤٨٬٦٠٠)تسدید قروض أخرى

(٢٣٩٬٩٥١)(١٣٠٬١١٢)(١٠٢٬٢٢٩)مدفوعات عقود إیجار

(٤٬١٦٢٬٧١٥)(٤٬١٤٥٬٤٨٠)(٥٬٠٧٣٬٩٣٤)توزیعات أرباح مدفوعة

(٦٬٥٦٩٬٥٤٩)(٣٬٧٩٥٬٦٤٢)(٩٬٩٧٠٬٦١٨)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة من أنشطة التمویل

٢٥٬٣٦٧٬٦٦٣٤٬١٣٠٬٣٥٧٤٬٩٨٤٬٣٤٨صافي الزیادة في النقدیة وما في حكمھا 

(٨٠٧٬٢٢٨)(٤٣٢٬٩٧٩)(١٬٧٣٣٬١٨٧)أثر التغیر في أسعار صرف النقدیة المحتفظ بھا

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

١١١٣٠٬٢٩٤٬٩٣٦١٠٦٬١٨٠٬٧١٨١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠النقدیة وما في حكمھا كما في ٣٠ یونیو / ٣١ دیسمبر  

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

١- أسس اإلعداد و السیاسات المحاسبیة 

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

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

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

للتقاریر المالیة وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي. كما أن النتائج المالیة للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢ لیست بالضرورة مؤشراً 

للنتائج المالیة المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٢.

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

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

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

للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ .

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

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

ھذه البیانات المرحلیة المختصرة الموّحدة.

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

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

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

تاریخ التطبیقالمعیار

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

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

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

المعاییر/ التعدیالت المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول

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

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

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

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

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

تصنیف جمھوریة تركیا كإقتصاد یتسم بالتضخم عالي الشدة 

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

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

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

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

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

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

التحویل المستخدمة إلعادة عرض األرصدة موضحة أدناه:

عامل التحویلالمؤشرالتاریخ

٩٧٧٫٩٠١٫٠٠٠كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

٨٤٣٫٦٤١٫١٥٩كما في ٣١ مارس ٢٠٢٢

٦٨٦٫٩٥١٫٤٢٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

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

الموحدة المرفقة في الفقرات التالیة.

تعدیل الفترات السابقة

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

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

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

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

تعدیل الفترة الحالیة

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

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

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

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

تم التعبیر عن جمیع البنود في قائمة التدفقات النقدیة بوحدة القیاس الجاریة في تاریخ بیان المركز المالي، ولذلك فقد تم إعادة 
عرضھا من خالل استخدام عوامل التحویل ذات الصلة من تاریخ بدء المعاملة.
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٢- التحلیل القطاعي 

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

أخرىالعملیات 
اإلجماليوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركات

كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

اإلیرادات:

٦٬٦٦٨٬٢٧٧٣٠٨٬٨٦٠٣٥٥٬٤٣١٥٬٩٠٢٬٥٦٦٣٠٬٩١٤١٣٬٢٦٦٬٠٤٨صافي إیراد الفوائد

٣٧١٬٥٣١١٧٣٬٤٧٨١٨٢٬٤٧٨٩٨٣٬٩٤٢٣٬٩٢٥١٬٧١٥٬٣٥٤صافي إیراد الرسوم والعموالت

٨٩٠٬٢٨٥(٩٬٤٠٥)١٧٨٬٣٧٥١١١٬٣٧١٨٠٬١٩٨٥٢٩٬٧٤٦صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

٧٠٬١٦٦                  -٥٩٬٣٧٤(٤٬٨٠٢)             -١٥٬٥٩٤اإلیراد من استثمارات مالیة

٥٧٬٨٧٥(١٧)٥٧٬٥٨٩              ٥٠٢٥٣                -إیرادات تشغیلیة أخرى

٣٢٢٬٣٤٢                  -١٨٬٩٤١              -             -٣٠٣٬٤٠١الحصة من نتائج شركات زمیلة

٧٬٥٣٧٬١٧٨٥٩٣٬٧٥٩٦١٣٬٥٥٨٧٬٥٥٢٬١٥٨٢٥٬٤١٧١٦٬٣٢٢٬٠٧٠إجمالي ایرادات القطاع

٧٬٠١٨٬٠٣٣(١٥٠٬٤٩١)٤٬٨٨٧٬٥٠١٣٠٢٬٨١٦٤٧٣٬٨٠١١٬٥٠٤٬٤٠٦ربح القطاع 

١٤٣٬٧١١٬٢١٥                  -٧٦١٥٥٬٤٠٦٬٦٩١             -٨٨٬٣٠٣٬٧٦٣إستثمارات القطاع

٧٦٦٬١٣١٬٤٠٠                  -٥٦٥٬٨٣٢٬٩٣٢٩٬٧٧١٬٩٧١٢٤٬١٣٣٬٨٤٢١٦٦٬٣٩٢٬٦٥٥قروض وسلف القطاع

٧٩٤٬٨٠٠٬٢٥٩                  -٣٨٠٬٩٣٣٬١٩٨٣٥٬٧٧٣٬٣٦٤٤٣٬٩٤٣٬٢٧٣٣٣٤٬١٥٠٬٤٢٤ودائع العمالء للقطاع

١٬١٢٤٬٣٠٠٬٦٨٣(٣٠٣٬٠٦٧٬٩٣٤)٨١٤٬٦٦٨٬٩٦٨٣٧٬٠٦٢٬٥٨٢٤٥٬٤٤٨٬٢٢٢٥٣٠٬١٨٨٬٨٤٥موجودات القطاع

أخرىالعملیات 
اإلجماليوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركات

كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

اإلیرادات:
٦٬٥٠١٬٠٤٠٣١٨٬٨٩٧٣٦٣٬١٧٥٣٬٨٥٣٬٥٨٥٢٥٬٤٨٠١١٬٠٦٢٬١٧٧صافي إیراد الفوائد

٣٤٩٬٩١٠١٢٨٬٦٦٩١٣٢٬٧٧٧٩٥٠٬٩٣٤٣٥٬٠٥١١٬٥٩٧٬٣٤١صافي إیراد الرسوم والعموالت

٦٤٣٬٦٠٧(٢٬٩١٤)٢٥١٬٣٧٢٨٨٬٦٧٥٧٠٬٢٠٦٢٣٦٬٢٦٨صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

٤٩٬٣٠٢                  -٣٩٬٤٣٢(٢٬١٣٠)             -١٢٬٠٠٠اإلیراد من استثمارات مالیة

٤٧٤٢٨١٩٢٬٣٦٦٢١٩٢٬٧١٩إیرادات تشغیلیة أخرى

١١٩٬٧١٤                  -٢٦٬٧٠١              -             -٩٣٬٠١٣الحصة من نتائج شركات زمیلة

٧٬٢٠٧٬٣٨٢٥٣٦٬٢٤٥٥٦٤٬٣٠٩٥٬١٩٩٬٢٨٦٥٧٬٦٣٨١٣٬٥٦٤٬٨٦٠إجمالي ایرادات القطاع

٦٬٧٧٦٬٠٣٩(١٠٧٬٤٥٧)٤٬٧٧٦٬٠٤٠٢٢٣٬٧٧٧٤٠٨٬٠٤٣١٬٤٧٥٬٦٣٦ربح القطاع 

١٣٧٬٧٤٣٬٢١٦                  -٢٤٠٥٢٬٥٦٦٬٥٥٨             -٨٥٬١٧٦٬٤١٨إستثمارات القطاع

٧٤٦٬٦٣٠٬٠٦٧                  -٥٤٠٬٧٣٥٬٥٧٢٩٬٢٧٨٬٢١٦٢٠٬٣٥٧٬٥١٥١٧٦٬٢٥٨٬٧٦٤قروض وسلف القطاع

٧٦٦٬٩٤٣٬٨١٣                  -٣٦٠٬٩١٠٬٩٨٧٣٤٬٤٣١٬٩٨٠٤١٬٦٩٦٬١٤٠٣٢٩٬٩٠٤٬٧٠٦ودائع العمالء للقطاع

١٬٠٦٤٬٩٧٧٬٠٠٣(٣٣٠٬٤٨٥٬٠٧٢)٧٦٠٬٣٦٣٬٠٩١٣٥٬٥٧٧٬٧٩٢٤٢٬٨٧٨٬٢٣٣٥٥٦٬٦٤٢٬٩٥٩موجودات القطاع

العملیات داخل دولة قطر

العملیات داخل دولة قطر
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كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو٣- قروض وسلف للعمالء

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٨٧٬٤٢٢٬٦٢٠٧٦٢٬٩١٨٬٠٧٥٧٨٢٬١٩٥٬٧١٣قروض وسلف للعمالء

(٦٣٬٧٩٠)(٤٠٬٥٥٠)(١٨٬٥٠٠)ربح مؤجل

٧٬٨٤٨٬٤٠٨٧٬٦١٥٬٩٨٨٧٬٧٥٠٬٩٦١فوائد مستحقة

(٤٬٨١٢٬٦٠٦)(٤٬٦١٤٬٤٨٠)(٥٬٤٨٩٬٢٦٧)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢

(٢١٬٤١٨٬٢٣٧)(١٩٬٢٤٨٬٩٦٦)(٢٣٬٦٣١٬٨٦١)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

٧٦٦٬١٣١٬٤٠٠٧٤٦٬٦٣٠٬٠٦٧٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١صافي القروض والسلف 

بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ ١٩٬١٦٩ ملیون لایر قطري، ما یعادل ٢٬٤% من إجمالي القروض والسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ١٨٬٣٤٥ ملیون لایر

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

یوضح الجدول التالي إجمالي مخاطر القروض والسلف للعمالء حسب المرحلة: 

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٢١٬٦٣٢٬٨٠٥٧٠٤٬٨٢٥٬٠٩٢٧١٩٬٦٤٣٬٨٥١المرحلة ١

٥٤٬٤٥٠٬٨٠٥٤٧٬٧٨٠٬٨٩١٥١٬٨٩٤٬٤١٨المرحلة ٢

١٩٬١٦٨٬٩١٨١٧٬٨٨٧٬٥٣٠١٨٬٣٤٤٬٦١٥المرحلة ٣

٧٩٥٬٢٥٢٬٥٢٨٧٧٠٬٤٩٣٬٥١٣٧٨٩٬٨٨٢٬٨٨٤إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

٢١٨٬٠٥٨٩٦٧٬٧٩٨٣٬١٨٧٬٩٨٩٤٬٣٧٣٬٨٤٥صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(١٬١١٤٬٨٦٢)(٦١٠٬٦٠٥)(٣٢٥٬٣٤٢)(١٧٨٬٩١٥)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٤٩٬٦٩٨(٤٩٬٦٩٨)تحویالت من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                   -               ٤٬٩٣٨(٤٬٩٣٨)                   -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٣٦٨٬٦٩٨)(٣٦٨٬٦٩٨)                   -                   -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤١٩٬٥٣٦٤٬٠٦٩٬٧٣١٢٣٬٦٣١٬٨٦١٢٩٬١٢١٬١٢٨الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

٣٠٢٬٠٧٤١٤٢٬٩٣٨٢٬٩١٠٬٨٤٤٣٬٣٥٥٬٨٥٦صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٦٧٤٬٥٦٤)(٤٠٨٬٣٨٦)(١٧٩٬٢٨٧)(٨٦٬٨٩١)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٨٬٢٨٣(٨٬٢٨٣)تحویالت  من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                   -           ١٧٨٬٩٥٦(١٧٨٬٩٥٦)                   -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٣٧٧٬٤٨٥)(٣٧٧٬٤٨٥)                   -                   -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٦٣٤٬٨٥١٢٬٩٧٩٬٦٢٩١٩٬٢٤٨٬٩٦٦٢٣٬٨٦٣٬٤٤٦الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة واستردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ٤٤٠٬٨ ملیون لایر قطري (٣٠ یونیو ٢٠٢١:

٤٧٠٬٦ ملیون لایر قطري).



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو٤- إستثمارات مالیة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٩٥٬٥٩١٢٣٩٬٥٣٠٢٨٤٬٧٠٩إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٢٩٬٠٢٩٬٦٢١٣٦٬٣٤٧٬٦٩١٢٩٬٨٦٠٬١٣٣إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١١١٬١٢٨٬٦٦٤٩٩٬١٥٢٬٢٤٥١١٠٬٤٣٩٬٢٥٩صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

٣٬٢٥٧٬٣٣٩٢٬٠٠٣٬٧٥٠٢٬٢٣٧٬٢٢٧فوائد مستحقة

١٤٣٬٧١١٬٢١٥١٣٧٬٧٤٣٬٢١٦١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ٢٣٠٬٣ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٢١٤٬١ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو٥- إحتیاطي القیمة العادلة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(٩٦٧٬٤٣٢)(١٬٢٣٨٬٦٤٣)(١٩٬٣١٤)تحوطات التدفق النقدي

(٣٠٬١٣٠)١٥٠٬١٣٧(٩١٬٤٨٠)القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(١٧١٬٩٨٨)(٥٩٦٬٠٣٧)٤٢١٬٠٦١تحوطات صافي اإلستثمار في العملیات األجنبیة

(١٬١٦٩٬٥٥٠)(١٬٦٨٤٬٥٤٣)٣١٠٬٢٦٧اإلجمالي

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

من خالل الدخل الشامل اآلخر.

٦- توزیعات األرباح 

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

قطري فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١. 

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

قطري فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠. 

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو٧- بنود خارج المیزانیة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

١٠٤٬٠٦٨٬٦٨٦١١١٬٦٣٨٬٢٢٠٩٥٬٤٦٠٬٣١٢إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
٥٩٬٨٠٥٬٨٥١٥٩٬٨٤٤٬٤١٨٥٩٬٤٧٧٬٢٠٧خطابات ضمان

٤٦٬٥٥٧٬٣٧٤٤٥٬٦٠٠٬٤٢١٤٧٬٥٥٨٬٨٩٥إعتمادات مستندیة 
١١٬٥٦٣٬٣٥٧١٤٬١٥٢٬٤١٠١١٬٥٢٧٬٤٢٢أخرى

٢٢١٬٩٩٥٬٢٦٨٢٣١٬٢٣٥٬٤٦٩٢١٤٬٠٢٣٬٨٣٦اإلجمالي

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٠٤٬٠٧٣٬٩٢٩٢١٠٬٣٤٤٬٨٩٣١٩٥٬٦٣٧٬٩١٥المرحلة ١
٦٬٠٥١٬٥٧٢٦٬٣٧٨٬٧١٦٦٬٥٣٩٬٤٤٩المرحلة ٢
٣٠٦٬٤١٠٣٥٩٬٤٥٠٣١٩٬٠٥٠المرحلة ٣

٢١٠٬٤٣١٬٩١١٢١٧٬٠٨٣٬٠٥٩٢٠٢٬٤٩٦٬٤١٤إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

١٤٬١٠٨١٢٬٣٠٨٢٥٬٦٩٤٥٢٬١١٠صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٦٠٬٩٠٨)(٣١٬٠٣٠)(٦٬٢٤٣)(٢٣٬٦٣٥)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٦(٦)التحویالت خالل الفترة

٢٨٦٬٠٤٥١٢٤٬٩٢٢١٢٣٬٣٢٢٥٣٤٬٢٨٩الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٧- بنود خارج المیزانیة (تتمة)

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

(١٤٬٦٨٥)(٨٬٢٩٧)(١١٬٨٦٤)٥٬٤٧٦صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٥٬٦٠٣)٤٬٧١٩(٥١٥)(٩٬٨٠٧)فرق عمالت أجنبیة 

                   -                  -٩٩(٩٩)التحویالت خالل الفترة

٢٧١٬٥٨٥١٢٥٬١٩٠١٢٩٬٧٢٨٥٢٦٬٥٠٣الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

٨- معامالت مع أطراف ذات العالقة

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

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بیان المركز المالي

٣٬٢٢٥٬٦٧٧٢٬٩٩٩٬٤٩٠٣٬١٧٤٬٦٦٤قروض وسلف للعمالء

١٬٥٦٣٬٦١٧١٬٤٩٨٬٢٠٦١٬٤٠٦٬٣٧٥ودائع عمالء

٦٧٬٥٥٢٧٢٬١٣٥٤٨٬٩٣٨إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل

٦٢٬٨٢٣٦٣٬١٧١١٢٧٬٣٢٥إیرادات الفوائد والعموالت

١٢٬٦٤٥٧٬٨٩٠١٥٬٧٩٥مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزمیلة

١٬٥٨١٬٣٩٩١٬٣٩٦٬١٨٤١٬٣٦٣٬٧٠٧أرصدة لدى بنوك 

٢٣٬٤٤٤٢٢٬٦٢٣٤٥٬٢٤٣إیرادات الفوائد والعموالت

١٢٩٬٤١٤٦١٬٥٣٢٥٨٬٢٣٨أرصدة من بنوك 

٦٤٢٦٤١مصروفات الفوائد والعموالت

في ما یلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئیسیین:

٣٩٬٠٢٢٣٤٬٦٩٦٤٣٬٣٩٩رواتب ومزایا أخرى

٥٨٨٥٣٠١٬٠١٧تعویض نھایة الخدمة

كما قامت المجموعة بعملیات تجاریة مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جھاز قطر لإلستثمار نسبة ٥٠% من أسھم البنك، بلغت ٨٥٬٥٦٨ ملیون لایر قطري

كقروض وسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٨٨٬١٠٨ ملیون لایر قطري) ١٢٬٢٨٢ ملیون لایر قطري كودائع (٣١ دیسمبر ٢٠٢١: ٢١٬٢٤٤ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو٩- كفایة رأس المال 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٦٨٬٨٤٨٬٩٢٨٦٧٬٠٣٧٬٥٤٣٧٠٬٨٢٥٬٠٤٧رأس المال االساسي العام

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

٧٣٬٥٩٤٧٨٬٤٠٦٧٨٬٦٦٤رأس المال األساسي اإلضافي (١) 

٥٬٦٤٨٬٧٧٨٥٬٣٢٦٬٦٣٤٥٬٥٦٠٬٠٠٣رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

٩٤٬٥٧١٬٣٠٠٩٢٬٤٤٢٬٥٨٣٩٦٬٤٦٣٬٧١٤إجمالي رأس المال

٥٠١٬٤٧٢٬٨٩٠٤٩٠٬٨٦٥٬١٢٨٤٩٩٬٣٨١٬١٥٣إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

١٨٫٩١٨٫٨١٩٫٣إجمالي نسبة كفایة رأس المال (%)

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

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

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

- الحد األدنى مع ھامش تحّوط رأس المال ورسوم ICAAP و DSIB االضافیة نسبة ١٦٬٠%.
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(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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

مع ٣١ دیسمبر ٢٠٢١.:

اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢: (مراجعة)

٥٬٧٩٥٬٧٧٣                  -        ٥٬٧٩٥٬٧٧٣                   -موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٠٬٢٢٨٬٨٧٤                  -        ٢٨٬٨٩٧٬٩٢٦١٬٣٣٠٬٩٤٨إستثمارات مالیة

٣٦٬٠٢٤٬٦٤٧                  -        ٢٨٬٨٩٧٬٩٢٦٧٬١٢٦٬٧٢١اإلجمالي

٢٬٨٦٩٬٦٥٠                  -        ٢٬٨٦٩٬٤٨٠             ١٧٠٫٠٠مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٢٬٨٦٩٬٦٥٠                  -        ٢٬٨٦٩٬٤٨٠             ١٧٠٫٠٠اإلجمالي

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١: (مدققة)

٧٬٣٠٨٬٦٩٩                  -        ٧٬٣٠٨٬٦٩٩                   -موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

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

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

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

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

١١- النقدیة وما في حكمھا

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو
٢٠٢١ ٢٠٢٢٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٤٣٬٨٥٧٬٧٠١٤٠٬١٥٧٬٥١٠٤٤٬٨٢٢٬٦٦٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٨٦٬٤٣٧٬٢٣٥٦٦٬٠٢٣٬٢٠٨٦١٬٨٣٧٬٧٩٨أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر

١٣٠٬٢٩٤٬٩٣٦١٠٦٬١٨٠٬٧١٨١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي. 

١٢- العائد على السھم

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للستة أشھر 
المنتھیة في

للستة أشھر 
المنتھیة في

٣٠ یونیو ٣٠٢٠٢١ یونیو ٣٠٢٠٢٢ یونیو ٣٠٢٠٢١ یونیو ٢٠٢٢

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٤٦٣٬٨٣٤٧٬٠١٨٬٠٣٣٦٬٧٧٦٬٠٣٩        ٣٬٨٩٠٬٤٨٨ربح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٣٬٦٤٠٬٤٨٨٣٬٢١٣٬٨٣٤٦٬٥١٨٬٠٣٣٦٬٢٧٦٬٠٣٩صافي أرباح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٠٫٣٩٠٫٣٥٠٫٧١٠٫٦٨عائد السھم (لایر قطري) - األساسي والمعّدل



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٢

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٣-التأثیر المحتمل للتقلبات االقتصادیة

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

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

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

المتوقعة.

 تم استخدام العوامل المستقبلیة التالیة في تحدید الخسارة االئتمانیة المتوقعة:

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٤٠ - ٣٨٦٤ - ٤٨٥٤ - ٨٨متوسط سعر برمیل النفط (دوالر أمریكي للبرمیل)
(١٬٢٥٪) - ١٬٨٪٠٬٩٪- ٢٬٥٪٢٬٣٪ - ٣٬٨٪الناتج المحلي اإلجمالي

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

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

٨٠٪٦٥٪٨٠٪السیناریو األساسي

١٥٪٣٠٪١٥٪السیناریو المتحفظ

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

الرئیسیة والتأثیر المستمر لجائحة كوفید-١٩. كما درست مجموعة QNB اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المعلنة

للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة والتي تمثل أفضل تقدیرات اإلدارة استناداً إلى المعلومات التي یمكن مالحظتھا.

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

١٤- أرقام المقارنة
تم إعادة تصنیف بعض بیانات المقارنة حسب الحاجة للحفاظ على اتساقھا مع عرض الفترة الحالیة. لم یكن لعملیات إعادة التصنیف ھذه أي 

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


