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 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 
، وبیانات 2021دیسمبر  31معاً بإسم "المجموعة")، والتي تتكون من بیان المركز المالي الموحد كما في 

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

برأینا أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصورة عادلة، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي 
وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك  2021دیسمبر  31في  الموحد للمجموعة كما

 .التاریخ وذلك وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 أساس الرأي

المعاییر في قمنا بأعمال التدقیق وفقاً للمعاییر الدولیة للتدقیق. وقمنا بمزید من التوضیح لمسؤولیتنا وفقاً لتلك 
الجزء الخاص بمسؤولیات المدقق عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة في ھذا التقریر. إننا مستقلون عن المجموعة 
وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین 

خالقیة ذات الصلة بأعمال التدقیق التي نقوم بھا على البیانات المالیة ("قواعد السلوك األخالقي") والمتطلبات األ
الموحدة للبنك في دولة قطر. وقمنا باستیفاء مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك المتطلبات وقواعد السلوك 

 الذي توصلنا إلیھ.األخالقي. إننا نرى أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس للرأي 
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 أمور التدقیق األساسیة

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

 نقدم رأیًا منفصًال عن ھذه األمور عند تكوین رأینا عنھا.ككل، ونحن ال 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة

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

 وصف أمور التدقیق األساسیة كیفیة تناول األمر في أعمال التدقیق

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

 أساس على المحاسبیة السیاسات مالءمة مدى تقییم 
 9رقم  المالیة للتقاریر الدولي المعیار متطلبات

الممارسات المتبعة في ھذا وفھمنا لألعمال و
 القطاع.

 التي  والضوابط واألنظمة للعملیات فھمنا تأكید
 علىالمطبقة  الضوابط ذلك في بما إلدارة،تتبعھا ا
 .الخسائر االئتمانیة المتوقعة نموذج تطویر

 الصلة ذات الضوابط واختبار تحدید. 

 المعلومات مخاطر إدارة في متخصصین إشراك 
 ذات والضوابط المعلومات تقنیة أنظمة الختبار
 .الصلة

 لإلدارة الرئیسیة والتقدیرات األحكام معقولیة تقییم 
 اختیار ذلك في بما المخصصات، بساتحا في

 ومصادر واالفتراضات والنماذج األسالیب
 .COVID-19 جائحة تأثیر ضوء في  البیانات

 في إدارة المخاطر المالیة متخصصین إشراك 
 المتعلقة الھامة ألحكاما /االفتراضات في للنظر

 في ةالكبیر والزیادة ،یةاالئتمان مخاطرال تصنیفب
 ،التخلف عن السداد وتعریف ،یةاالئتمان مخاطرال

 االقتصاد ومتغیرات ،تخلف عن السدادال واحتمالیة
 جائحة تأثیر ، بما فیھا االسترداد ومعدالت الكلي،

COVID-19. 

 المدخالت تقییممن أجل  تقییم متخصصي إشراك 
 المقیمون التي یستخدمھا والتقنیات واالفتراضات

 العقاریة الضمانات تقییمب المجموعة كلفتھم الذین

  نظًرا ألن: ا األمرلقد ركزنا على ھذ

 :انخفاض قیمة الموجودات المالیة ینطوي على 

متطلبات محاسبیة معقدة، تتضمن افتراضات  -
 ،لتحدید انخفاض القیمة وتقدیرات وأحكام

مخاطر نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة على  -
 قرارات المنھجیة والصیاغة،

 األحكام إصدار عند إلدارةمن ا لتحیزا قابلیة -
 و ،المتوقعة یةاالئتمان خسائرال نتائج لتحدید

 .المعقدة اإلفصاح متطلبات -

 جائحة أثرت لقد COVID-19 تحدید على كبیر بشكل 
 إن. المتوقعة االئتمانیة للخسارة اإلدارة

 غیر االقتصادیة بالتوقعات المتعلقة االفتراضات
 االجتھاد مستوى من یزید مما أكبر بدرجة مؤكدة

 الخسائر حساب في المجموعة قبل من المطلوب
 .بھا المرتبطة التدقیق ومخاطر المتوقعة االئتمانیة

المدرجة في الموجودات المالیة للمجموعة، بلغت 
لمخاطر وخارجھا، الخاضعة المیزانیة العمومیة 

ملیون لایر قطري، كما في   1,259,462 مبلغ االئتمان

جزء جوھري من  التي تشكلو، 2021دیسمبر  31

 بلغبیان المركز المالي الموحد. باإلضافة إلى ذلك، 
إجمالي المخصص الذي اعترفت بھ المجموعة في 

ملیون لایر قطري، في   7,224 ھذه البیانات المالیة

، والذي یمثل 2021دیسمبر  31السنة المنتھیة في 

فھو یمثل  بالتاليمن صافي ربح المجموعة، و 54%

 جزء جوھري من بیان الدخل الموحد.



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع)

الخسائر االئتمانیة المتوقعة  بما  بتحدید المتعلقة
 .COVID-19 جائحة تأثیر فیھا 

 قییم مدى اكتمال ودقة ومالءمة بیانات اإلدخال ت
 .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 

 .COVID-19جائحة 

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

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

 بمتطلبات المعاییر المحاسبیة ذات الصلة.

  

 معلومات أخرى

 على المعلومات الواردة في تقریر مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى

علیھا.  وتقریر مدقق الحساباتللبنك "التقریر السنوي") ولكنھا ال تتضمن البیانات المالیة الموحدة (السنوي  البنك

شكل جزًءا من التقریر تي تمجلس اإلدارة ال كلمة رئیسقبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات ھذا، حصلنا على 

 بعد تاریخ تقریر مدقق الحسابات ھذا.التقریر السنوي  لنا األقسام المتبقیة من تتاحتوقع أن السنوي، ون

  .اعلیھ التأكیدخرى وال نبدي أي شكل من أشكال المعلومات األ ،البیانات المالیة الموحدة نرأینا ع یغطيال 

عندما  المعلومات األخرى المحددة أعاله فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة

لقیام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متوافقة بشكل جوھري عند ا، وتصبح متاحة لنا

أو إذا اتضح، خالفًا لذلك، أنھا  ،المعلومات التي حصلنا علیھا أثناء التدقیقأو مع مع البیانات المالیة الموحدة 

  أخطاء جوھریة.یشوبھا 

، بناًء على العمل الذي قمنا بھ بشأن المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات ھذا

 أن نفصح عنھا في تقریرنا.یتوجب علینا فإنھ ، في ھذه المعلومات األخرىأخطاء جوھریة وجود إلى إذا توصلنا 

 .الشأن لیس لدینا ما نفصح عنھ في تقریرنا في ھذا

 مسؤولیات مجلس اإلدارة عن البیانات المالیة الموحدة

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

  .جوھریة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ أخطاءالمالیة الموحدة الخالیة من أیة 

أعمالھا عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقییم قدرة المجموعة على مواصلة 
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وفقا لمبدأ االستمراریة، واإلفصاح، عند االقتضاء، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس 
االستمراریة ما لم یخطط مجلس اإلدارة إما لتصفیة المجموعة أو إیقاف عملیاتھا أو لم یكن  المحاسبة وفقا لمبدأ

 لدیھ بدیل واقعي خالفا للقیام بذلك.

 مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدةمسؤولیات 

إن أھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من أخطاء جوھریة، 
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا. التأكید المعقول ھو تأكید 

ستوى عال، ولكن ال یضمن ذلك أن عملیة التدقیق التي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ستكشف دائما عن على م
أخطاء جوھریة حال وجودھا. یمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر ھامة إذا كان یمكن، بشكل فردي 

التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه أو جماعي، التوقع بصورة معقولة أن تؤثر على القرارات االقتصادیة 
 البیانات المالیة الموحدة.

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

  ُأو خطأ،  غشالموحدة، سواء كانت ناتجة عن حدد ونقیم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة ن

ونصمم وننفذ إجراءات التدقیق التي تستجیب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتكوین 

أساس لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف أیة أخطاء جوھریة ناتجة عن غش ھو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، 

، أو حذف متعمد أو محاوالت تشویھ، أو تجاوز للرقابة وتزویریس نظرا ألن الغش قد ینطوي على تدل

  الداخلیة.

  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.

 محاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات الصلة التي تقییم مدى مالءمة السیاسات ال

  اتخذھا مجلس اإلدارة.

  ًا إلى أدلة التدقیق نبدي نتیجة على مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستناد

تثیر أحداث أو ظروف یمكن أن التي یتم الحصول علیھا، ما إذا كانت ھناك شكوكا جوھریة ذات صلة ب

وفقا لمبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك أعمالھا على مواصلة  مجموعةشكوكا كبیرة حول قدرة ال

شكوكا جوھریة، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة 

كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، بتعدیل رأینا. إن النتائج في البیانات المالیة الموحدة، أو إذا 

التي توصلنا إلیھا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق الحسابات. ومع 

 مواصلة أعمالھابالتوقف عن  المجموعةذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تتسبب في أن تقوم 

  قا لمبدأ االستمراریة.وف

  تقییم العرض العام للبیانات المالیة الموحدة وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت

 عالقة بالطریقة التي تحقق العرض العادل.ة تمثل المعامالت واألحداث ذات البیانات المالیة الموحد

 لق بالمعلومات المالیة من الكیانات أو األنشطة التجاریة الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتع

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.
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بنطاق وتوقیت التدقیق المخطط لھ ونتائج التدقیق  ما یتعلقفي جملة أمور من بینھا مع مجلس اإلدارة  نتواصل

  في الرقابة الداخلیة التي نحددھا أثناء قیامنا بالتدقیق. جوھریةذلك أي وجھ من أوجھ القصور الالھامة، بما في 

جمیع ب علمھمة بشأن االستقاللیة، ونصلالتزامنا بالمتطلبات األخالقیة ذات الأیضا بتزوید مجلس اإلدارة ببیان نقوم 

تؤثر على استقاللیتنا والضمانات ذات الصلة، متى  ھاالعالقات والمسائل األخرى التي قد یعتقد بشكل معقول أن

  ا.كان ذلك ممكنً 

 من األمور التي تم تقدیمھا لمجلس اإلدارة، تحدید تلك المسائل التي كانت لھا األھمیة القصوى في تدقیق البیانات
ي تقریر مدقق الحسابات ما نصف ھذه األمور فودقیق األساسیة. أمور الت من ثملمالیة الموحدة للسنة الحالیة، وا

ھ یجب عدم في حاالت نادرة جدا، أنو، نقرر أو عندما ا األمرالعلني عن ھذ من االفصاح قانون أو الئحة منعلم ی
لعدم الكشف عنھ قد یتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع  آلثار السلبیةن افي تقریرنا نظرا أل الكشف عن أمر ما

 في التقریر. للكشف عنھ المصلحة العامة

 

 تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

 ، فإننا نفید أیًضا بما یلي: 2015لعام  11قانون الشركات التجاریة القطري رقم  تطلباتوفقًا لم

 المعلومات واإلیضاحات التي رأیناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا.لقد حصلنا على جمیع  -

 یحتفظ البنك بسجالت محاسبیة مناسبة وتتفق بیاناتھ المالیة الموحدة معھا. -

في التقریر السنوي، والمعلومات المالیة الواردة فیھ متوافقة  امجلس اإلدارة المراد تضمینھ كلمة رئیسلقد قرأنا  -
 نك.مع دفاتر وسجالت الب

لسنة  11لم یرد إلى علمنا وقوع أیة مخالفات لألحكام المعمول بھا لقانون الشركات التجاریة القطري رقم  -
، أو لبنود النظام األساسي للبنك والتعدیالت التي طرأت علیھ خالل السنة یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري 2015

 .2021دیسمبر  31 نة المنتھیة فيعلى المركز المالي الموحد للبنك أو أدائھ كما في وللس
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بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

بیان المركز المالي الموّحد

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١  

٢٠٢١٢٠٢٠

الموجودات  
ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

٨٨٨٬٥٥١٬٢٨٨٨١٬٥٥٠٬٩٧٨نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٩٦٩٬٠٥٥٬١٤٤٦٥٬١٢٧٬٨٢٠أرصدة لدى بنوك 

١٠٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤قروض وسلف للعمالء

١١١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨١٢٣٬٣٨٣٬٥٦٩إستثمارات مالیة

١٢٧٬٤٦٧٬٠٠٩٧٬٠٦٤٬٦٥٢إستثمارات في شركات زمیلة 

١٣٥٬١٥٦٬٨٠٦٥٬٤٠٥٬٠٤٠عقارات ومعدات

١٤٣٬٨٨٦٬٧٨٦٣٬٩٤٦٬٩٦٣موجودات غیر ملموسة

١٥١٢٬٤٤٧٬٢٠٩١٤٬٧٤٠٬٨٦٤موجودات أخرى

١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 

١٦١١١٬٤٤١٬٥٧٢٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣أرصدة من بنوك 

١٧٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦ودائع عمالء 

١٨٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣سندات دین

١٩٢٦٬١٣٨٬٢٣٩٢٧٬٩٠١٬٤٨٧قروض أخرى

٢٠٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢مطلوبات أخرى

٩٩٢٬٩٨٠٬٩٦٤٩٢٨٬١١٣٬٣٤١إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 

٢٢٩٬٢٣٦٬٤٢٩٩٬٢٣٦٬٤٢٩رأس المال 

٢٢٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧إحتیاطي قانوني

٢٢١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠إحتیاطي مخاطر

(١٬٨١١٬٠٥١)(١٬١٦٩٬٥٥٠)٢٢إحتیاطي القیمة العادلة

(١٨٬٦١٧٬٢٩٥)(٢٣٬٦١٣٬٧١٢)٢٢إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

٢٢٤٦٬١٤١١٦٦٬٠٥٠إحتیاطیات أخرى

٢٢٥٩٬١١٧٬٨٠٨٥٢٬٥٠٩٬٥٠٨أرباح مدورة

٧٨٬٩٤٣٬١٥٣٧٥٬٨٠٩٬٦٧٨إجمالي حقوق الملكیة العائد إلى مساھمي البنك

٢٣١٬١١٣٬٤٩٤١٬٠٩٢٬٠٤١حقوق غیر المسیطرین

٢٤٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠أدوات مالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

١٠٠٬٠٥٦٬٦٤٧٩٦٬٩٠١٬٧١٩إجمالي حقوق الملكیة 

١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

تمت الموافقة على ھذه البیانات المالیة الموّحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ١١ ینایر ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢١ 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحات

       ٤٣٬٧٧٣٬٠٧٩         ٢٥٤٤٬٧٣٦٬١٦٣إیرادات الفوائد 

      (٢٢٬٧٧٧٬٧٢١)        (٢١٬٧٠٠٬٠٤٣)٢٦مصروفات الفوائد 

       ٢٠٬٩٩٥٬٣٥٨         ٢٣٬٠٣٦٬١٢٠صافي إیرادات الفوائد 

         ٣٬٩٧١٬٥٣٥           ٢٧٤٬٥٣٥٬١٤٩إیرادات عموالت ورسوم

           (٩٥٥٬٤٣١)          (١٬٣٢٢٬٣٢٦)مصروفات عموالت ورسوم

         ٣٬٠١٦٬١٠٤           ٣٬٢١٢٬٨٢٣صافي إیرادات عموالت ورسوم

         ١٬١٥٠٬٨٧٥           ٢٨١٬٣٣١٬١١٨صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

            ٢٠٥٬٦٠٧              ٢٩١٢٥٬٩٨٥إیرادات إستثمارات مالیة

              ٦٢٬٢٨٢              ٢٣٧٬٢٢٩إیرادات تشغیلیة أخرى

       ٢٥٬٤٣٠٬٢٢٦         ٢٧٬٩٤٣٬٢٧٥ اإلیرادات التشغیلیة

        (٣٬٣٩٩٬٩٣٥)          (٣٬٣٨٢٬٠٥٨)٣٠تكالیف الموظفین

           (٦٦٤٬١٦٤)             (٦١٥٬٦٩٩)١٣إستھالكات 

        (٢٬١٤١٬٣٩١)          (٢٬٢٩٤٬٣٤٥)٣١مصروفات أخرى

        (٥٬٨٢٥٬٤١٩)          (٧٬٠٦٦٬٠٠٨)١٠صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

             (٦٩٬٠٠٤)               (٥٥٬٨٥١)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قیمة استثمارات مالیة

           (١٤٢٬٧٨٣)             (١٠٢٬٦٣٩)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

             (٧٦٬٨٠٤)               (٧٩٬١١٣)إطفاء موجودات غیر ملموسة

             (٣٦٬١٦١)               (٥١٬٧٠٥)مخصصات أخرى

(١٣٬٦٤٧٬٤١٨)        (١٢٬٣٥٥٬٦٦١)      

            ١٠٩٬٧٣٤              ١٢٣٧٠٬٢٠٨الحصة من نتائج شركات زمیلة

       ١٣٬١٨٤٬٢٩٩         ١٤٬٦٦٦٬٠٦٥األرباح قبل ضریبة الدخل

        (١٬١٠١٬٦٣٨)          (١٬٣٨٩٬٩٦٥)٣٢مصروف ضریبة الدخل

       ١٢٬٠٨٢٬٦٦١         ١٣٬٢٧٦٬١٠٠أرباح السنة 

وتعود الى:

       ١٢٬٠٠٢٬٨٦٧         ١٣٬٢١١٬١٢٣مساھمي البنك

              ٧٩٬٧٩٤                ٦٤٬٩٧٧حقوق غیر المسیطرین

       ١٢٬٠٨٢٬٦٦١         ١٣٬٢٧٦٬١٠٠أرباح السنة 

٣٣١٫٣٢١٫١٩عائد 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 ٢٠٢١ 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف لایر قطريألف لایر قطري

أرباح السنة 
١٢٬٠٨٢٬٦٦١         ١٣٬٢٧٦٬١٠٠       

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

        (٢٬٢٧٤٬٥٦٢)          (٥٬٠٢٠٬٩٦٩)فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات تشغیل أجنبیة

             (٩٧٬٠٥٩)             (١١٩٬٩٨١)الحصة من الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زمیلة

            ٢١٦٬٠٠٦              ٢٢٢٬٦٥٧الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

           (٧٨٥٬١٣٢)              ٧١٣٬٧٦٠الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لصافي اإلستثمار في عملیات تشغیل أجنبیة

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

            ٢٤٨٬٢٠٣             (٣٥٤٬٩٣٤)صافي التغیر في القیمة العادلة

             (٦٧٬٣٥٩)                      -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 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٩٥٬٣٢٠)٦١٬٩١٤

        (٢٬٨٥٥٬٢٢٣)          (٤٬٤٩٧٬٥٥٣)إجمالي بنود الخسائر من الدخل الشامل اآلخر صافي بعد الضریبة

         ٩٬٢٢٧٬٤٣٨           ٨٬٧٧٨٬٥٤٧إجمالي الدخل الشامل للسنة

ویعود الى:

         ٩٬٢٤٤٬٥٥٥           ٨٬٧٣٨٬٧٨٥مساھمي البنك

             (١٧٬١١٧)                ٣٩٬٧٦٢حقوق غیر المسیطرین

         ٩٬٢٢٧٬٤٣٨           ٨٬٧٧٨٬٥٤٧إجمالي 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 ٢٠٢١ 

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

    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 الخسائر من الدخل 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 
التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

     (٤٬١٥٦٬٣٩٣)                -               -         (٤٬١٥٦٬٣٩٣)      (٤٬١٥٦٬٣٩٣)              -                 -             -            -               -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢٠ (ایضاح رقم ٢٢)
     (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

    ٩٤٬٧١٩٬١٦٨   ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٬١١٩٬٩٧٦        ٧٣٬٥٩٩٬١٩٢     ٤٨٬٠٥٩٬٤٨١      ٢٦٣٬٧٢٩   (١٦٬٤٣٩٬٢١٠)  (١٬٣٤٧٬٢٧٤)  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧  ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠

اجمالي الدخل الشامل للسنة

    ١٢٬٠٨٢٬٦٦١                -         ٧٩٬٧٩٤        ١٢٬٠٠٢٬٨٦٧     ١٢٬٠٠٢٬٨٦٧              -                 -             -            -               -            -أرباح السنة
     (٢٬٨٥٥٬٢٢٣)                -        (٩٦٬٩١١)         (٢٬٧٥٨٬٣١٢)                  -       (٩٧٬٦٧٩)     (٢٬١٧٨٬٠٨٥)    (٤٨٢٬٥٤٨)            -               -            -اجمالي بنود (الخسائر) / الدخل الشامل اآلخر 

      ٩٬٢٢٧٬٤٣٨                -        (١٧٬١١٧)          ٩٬٢٤٤٬٥٥٥     ١٢٬٠٠٢٬٨٦٧       (٩٧٬٦٧٩)     (٢٬١٧٨٬٠٨٥)    (٤٨٢٬٥٤٨)            -               -            -اجمالي الدخل الشامل للسنة

                 -                -               -                     -           (١٨٬٧٧١)              -                 -        ١٨٬٧٧١            -               -            -إعادة تصنیف صافي التغیر في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة عند اإلستبعاد
                 -                -               -                     -         (٥٠٠٬٠٠٠)              -                 -             -     ٥٠٠٬٠٠٠               -            -المحّول إلى إحتیاطي المخاطر

        (٢١٩٬٤٦٧)                -               -            (٢١٩٬٤٦٧)         (٢١٩٬٤٦٧)              -                 -             -            -               -            -المحّول إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة 
التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

     (٥٬٥٤١٬٨٥٧)                -               -         (٥٬٥٤١٬٨٥٧)      (٥٬٥٤١٬٨٥٧)              -                 -             -            -               -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠١٩

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

                 -                -               -                     -                  -              -                 -             -            -               -            -صافي التغیر في حقوق غیر المسیطرین
        (٢٨٣٬٥٦٣)                -        (١٠٬٨١٨)            (٢٧٢٬٧٤٥)         (٢٧٢٬٧٤٥)              -                 -             -            -               -            -تغیرات أخرى

     (٦٬٨٢٥٬٤٢٠)                -        (١٠٬٨١٨)         (٦٬٨١٤٬٦٠٢)      (٦٬٨١٤٬٦٠٢)              -                 -             -            -               -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

    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 ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

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 ٢٠٢١ 

٢٠٢١٢٠٢٠

ألف لایر قطريألف لایر قطريإیضاحاتالتدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

          ١٣٬١٨٤٬٢٩٩            ١٤٬٦٦٦٬٠٦٥صافي األرباح قبل الضرائب

التعدیالت:

        (٤٣٬٧٧٣٬٠٧٩)          (٤٤٬٧٣٦٬١٦٣)إیرادات الفوائد

          ٢٢٬٧٧٧٬٧٢١            ٢١٬٧٠٠٬٠٤٣مصروفات الفوائد

               ٦٦٤٬١٦٤                 ١٣٦١٥٬٦٩٩إستھالكات  

            ٥٬٨٢٥٬٤١٩              ١٠٧٬٠٦٦٬٠٠٨صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

                 ٦٩٬٠٠٤                   ٥٥٬٨٥١صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قیمة استثمارات مالیة

               ١٤٢٬٧٨٣                 ١٠٢٬٦٣٩صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

                 ٩٣٬١٦٢                 ١٠٠٬٢٩٠ مخصصات أخرى

               (٤٨٬٣٦٥)                 (٤٧٬١٩٨)٢٩ توزیعات أرباح 

               (١٧٬٨٨١)                 (٤٩٬٤٠٦)صافي أرباح بیع عقارات ومعدات

             (١٢٠٬٧٤٥)                 (٥٩٬٤٩٢)٢٩صافي أرباح بیع إستثمارات مالیة 

                 ٧٦٬٨٠٤                   ٧٩٬١١٣إطفاء موجودات غیر ملموسة

          (١٬٦٢٩٬٣٠٨)               (٩٧٠٬٣٣٦)صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمارات مالیة

               (٦٣٬٨٣٠)               (٢٥٦٬٦٧٣)صافي حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة

(١٬٧٣٣٬٥٦٠)            (٢٬٨١٩٬٨٥٢)          

التغیرات في:

            ١٬٥٥٨٬٩٩٩            (٥٬٠٦٣٬٦٩٦)أرصدة لدى بنوك 

        (٥٦٬٨٧٦٬٨٥٧)          (٨١٬٤٣٠٬٦٤٧)قروض وسلف للعمالء

          (٦٬١٣٥٬٤٩٨)          (١٠٬٦٧٨٬٢٠٦)موجودات أخرى

          ١١٬٨٢٥٬٣٨٩            ٣٢٬١٧٥٬١٣٠أرصدة من البنوك 

          ٥٧٬٨٣٥٬٠٩٢            ٨٢٬٢٤٤٬٤٢٦ودائع عمالء 

            ٢٬٢٢٧٬٤٣٧               (٨٦٦٬٠٩٤)مطلوبات أخرى

            ٧٬٦١٤٬٧١٠            ١٤٬٦٤٧٬٣٥٣النقدیة من أنشطة التشغیل

          ٣٥٬٩٥٢٬٠٩٧            ٤٣٬٩٧٤٬٦٩٢فوائد مقبوضة

        (١٧٬٩٦٤٬٧٣٠)          (٢١٬٥٨٠٬٥٩٣)فوائد مدفوعة

                 ٤٨٬٣٦٥                   ٤٧٬١٩٨توزیعات أرباح مستلمة

             (٨٦٤٬٥١٣)            (١٬٢٤٥٬١٥٧)ضریبة دخل مدفوعة

               (٤٤٬٨٨٠)                 (٥٦٬٨٦٣)مخصصات أخرى مدفوعة

          ٢٤٬٧٤١٬٠٤٩            ٣٥٬٧٨٦٬٦٣٠صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل 

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار

      (١١١٬٩٩٧٬١١٥)          (٩٦٬٩٣٢٬٣٢٠)مشتریات إستثمارات مالیة

          ٨٥٬١٣٩٬١٩٨            ٧٤٬١١٤٬٥٣٤متحصالت من بیع / إسترداد إستثمارات مالیة

                      -               (٣٠٥٬٥٧٨)إستثمارات في شركات زمیلة 

          (١٬١٦٧٬٩٢٨)            (١٬١٧٣٬٨٧٤)١٣مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

                 ٢٠٬٦٨١                   ٦٤٬٥٠٥متحصالت من بیع عقارات ومعدات

        (٢٨٬٠٠٥٬١٦٤)          (٢٤٬٢٣٢٬٧٣٣)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

          ١٢٬١٤٢٬٥٩٢              ١٨٨٬٧٤٨٬٨٨٥متحصالت من اصدار سندات

          (٣٬٨١٥٬٠٩١)          (١٠٬٧٥٤٬٨٩٦)١٨تسدید سندات

          ١٧٬٧١٠٬٢١٣            ١٩١١٬٢٥٩٬٠٦٤متحصالت من إصدار قروض أخرى

        (١٥٬٣٢٥٬٣٢٢)          (١٠٬٤١٩٬٩٣٦)١٩تسدید قروض أخرى

             (٢٧٤٬٠٥٢)               (٢٣٩٬٩٥١)مدفوعات عقود إیجار

          (٥٬٥٣٣٬٣٥٠)            (٤٬١٦٢٬٧١٥)توزیعات أرباح مدفوعة

            ٣٬٩٠٤٬٩٩٠            (٦٬٥٦٩٬٥٤٩)صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

               ٦٤٠٬٨٧٥              ٤٬٩٨٤٬٣٤٨صافي الزیادة في النقدیة وما في حكمھا 

             (٨٨٥٬٣٨٠)               (٨٠٧٬٢٢٨)أثر التغیر في أسعار صرف النقدیة المحتفظ بھا

        ١٠٢٬٧٢٧٬٨٤٥          ١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠رصید النقدیة وما في حكمھا في ١ ینایر

        ١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠          ٣٩١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠رصید 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 ٢٠٢١ 

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:

بلد التأسیساسم الشركة                
سنة التأسیس/ 

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

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.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

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).

 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 وفقا

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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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

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

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.
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

(ج) الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)

(٧) الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة (تتمة)

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. 

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.
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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. 

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.
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ح) المشتقات (تتمة)

١- المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحّوط (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. 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

اعتمدت المجموعة تعدیالت المرحلة الثانیة وطبقتھا بأثر رجعي اعتباراً من ١ ینایر ٢٠٢١.

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. 

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.
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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

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.
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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.

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. 
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٣. السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

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.

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.
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أب) التعدیالت الجدیدة على المعاییر

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

:٢٠٢١

تاریخ التطبیقالمعیار

ینایر ٢٠٢١- امتیازات ایجار متعلقة بوباء (كوفید-١٩) – (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٦)

- اإلصالحات المعیاریة لسعر الفائدة – المرحلة الثانیة (تعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

ینایر ٢٠٢١رقم ٤ ورقم ٧ ورقم ٩ ورقم ١٦ ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٣٩)

اعتباراً من ١ ینایر ٢٠٢١، قامت المجموعة بتطبیق اإلصالحات المعیاریة لسعر الفائدة – المرحلة الثانیة (تعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم ٤ 

ورقم ٧ ورقم ٩ ورقم ١٦، ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٣٩). وتوفر ھذه التعدیالت إعفاءات عملیة من بعض متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. وتتعلق

ھذه اإلعفاءات بالتغیرات في األدوات المالیة وعقود اإلیجار أو عالقات التحوط التي یسببھا استبدال المعیار القیاسي لسعر الفائدة في عقد معین بمعیار بدیل جدید

لسعر الفائدة.

إذا تغیر أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة لموجودات أو مطلوبات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة نتیجة إلصالح 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.

توفر تعدیالت المرحلة الثانیة سلسلة من االستثناءات المؤقتة من بعض متطلبات محاسبة التحوط عندما یطرأ تغییر مطلوب من خالل إصالحات معیار سعر الفائدة 

على البند المحوط أو أداة التحوط والذي یسمح باستمرار عالقة التحوط دون حدوث انقطاع. قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات التالیة كلما غابت حالة عدم الیقین 

الناتجة عن إصالحات معیار سعر الفائدة فیما یتعلق بتوقیت ومبلغ التدفقات النقدیة الخاصة بالبند المحوط أو أداة التحوط المستندة إلى سعر الفائدة المعیاري:

- قامت المجموعة بتعدیل وصف عالقة التحوط لتعكس التغییرات التي تطلبھا اإلصالح بدون وقف عالقة التحوط.

- عند تعدیل بند محوط في عالقة تحوط التدفق النقدي لیعكس التغییرات المطلوبة من خالل اإلصالح، حیث تم اعتبار المبلغ المتراكم في احتیاطي تحوط التدفق

النقدي على أساس سعر الفائدة المعیاري البدیل الذي على أساسھ یتم تحدید التدفقات النقدیة المستقبلیة المحوطة.

قامت المجموعة بتطبیق تعدیالت المرحلة الثانیة بأثر رجعي. ولكن وفقاً لالستثناءات المسموح بھا في تعدیالت المرحلة الثانیة، اختارت المجموعة عدم إعادة

عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة لتعكس تطبیق ھذه التعدیالت. بما أن المجموعة لیس لدیھا معامالت تم استبدال سعر الفائدة المعیاري الخاص بھا بمعیار

بدیل كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠، فال یوجد أي تأثیر على أرصدة حقوق الملكیة االفتتاحیة نتیجة لتطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي.

أج) 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 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)

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

- 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)



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

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

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.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (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: 

٢٠٢١٢٠٢٠

        ٦٦٬٠٤٩٬٤٩٣      ٧٤٬٠٢٨٬٧٥٦نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة (باستثناء النقد في الصندوق)

        ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠      ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤أرصدة لدى بنوك 

      ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤    ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١قروض وسلف للعمالء

      ١٢١٬٨٣٩٬٩٠٦    ١٤١٬١٠٧٬٥١١إستثمارات مالیة (أوراق دین)

          ٧٬٦٧١٬٣٦١        ٩٬٦٦٥٬٠٤٠موجودات أخرى

١٬٠٥٧٬٥٠٨٬٤٩٢  ٩٨٤٬٤٨٣٬٧٥٤      

        ٦٠٬١٨٤٬٧٠٠      ٥٩٬٣١٧٬٦٩٢خطابات ضمان

        ٣٧٬٧٠٨٬٢٦٥      ٤٧٬٤٣١٬٣٤٤إعتمادات مستندیة 

      ١١٥٬٢٤٠٬٢٠٥      ٩٥٬٢٠٤٬٢٩١إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

١٬٢٥٩٬٤٦١٬٨١٩االجمالي  ١٬١٩٧٬٦١٦٬٩٢٤   

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

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

                    -    ١٥٧٬٦٥٦٬١٨٠                  -      ١٨٦٬٦٢١٬٧١١الحكومة

        ٧٥٬٧٨٣٬٢٧٦    ٢٤٩٬١٠٢٬٣٤٨    ١٠٨٬٣٩٠٬٤٢٧      ١٩٦٬٤٥٧٬٢١٠مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

        ٤٠٬٠٦٩٬٢٩٢      ٤٤٬٠٣٦٬٨٩٥      ٤٣٬٩٨٤٬٩١٧        ٤٧٬٩٥٢٬٥٢٠الصناعة

        ٨٥٬٧٠٤٬٩٠٣      ٩٧٬١٨١٬٤٨٩    ١٠٥٬٧٣١٬٨٥٥      ١١٧٬٢٠٨٬٤٤١التجارة

      ٢٤٤٬١٠٠٬٢٥٥    ٢٨٧٬٥٦٦٬١١٨    ٢٧٥٬٢٦٢٬٢٣٦      ٣٢٧٬٣١٥٬٥٨٣الخدمات

        ١٠٬٥٦١٬٣٨٩      ١٣٬٩٠٠٬٩٠٥        ٩٬٥٤٣٬٤٦٩        ١٣٬٦٦٤٬٥٥٣المقاوالت

        ٣٥٬٩٥٨٬٢٧٣      ٦٠٬٥٦٢٬٨٠٢      ٧٨٬٠٦٥٬٣٤٦      ١٠٤٬٥٢٨٬٤٤١اإلسكان 

        ٥٣٬٨٥٩٬١٨٧      ٧١٬٩٩٤٬٢١٧      ٣٧٬٤٣٧٬٢١٢        ٦٢٬٤٤٢٬٣٣٨اإلستھالكي

             ٦٩٧٬٦٦٩        ٢٬٤٨٢٬٨٠٠        ١٬٠٢٤٬٩١١          ١٬٣١٧٬٦٩٥أخرى

        ٦٠٬١٨٤٬٧٠٠      ٦٠٬١٨٤٬٧٠٠      ٥٩٬٣١٧٬٦٩٢        ٥٩٬٣١٧٬٦٩٢خطابات ضمان

        ٣٧٬٧٠٨٬٢٦٥      ٣٧٬٧٠٨٬٢٦٥      ٤٧٬٤٣١٬٣٤٤        ٤٧٬٤٣١٬٣٤٤إعتمادات مستندیة 

      ١١٥٬٢٤٠٬٢٠٥    ١١٥٬٢٤٠٬٢٠٥      ٩٥٬٢٠٤٬٢٩١        ٩٥٬٢٠٤٬٢٩١إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

١٬٢٥٩٬٤٦١٬٨١٩٨٦١٬٣٩٣٬٧٠٠١٬١٩٧٬٦١٦٬٩٢٤٧٥٩٬٨٦٧٬٤١٤اإلجمالي

اجمالي الحد األقصى للمخاطر



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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

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

٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١١٩٬٧٤٩٬٨٧٦                   -                  -      ١١٩٬٧٤٩٬٨٧٦درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤

        ١١٬٥٠١٬٩٥٦                   -        ١٬٢٤٤٬٠٥٠        ١٠٬٢٥٧٬٩٠٦درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

١٣١٬٢٥١٬٨٣٢                   -        ١٬٢٤٤٬٠٥٠      ١٣٠٬٠٠٧٬٧٨٢      

              (٧٤٬٥١٩)مخصص الخسارة

      ١٣١٬١٧٧٬٣١٣القیمة الدفتریة

٢٠٢١قروض وسلف العمالء

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

٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ٥٤٤٬٦٣٠٬٦٢١                   -           ٣٧٩٬١٥٠      ٥٤٤٬٢٥١٬٤٧١درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤

      ١٨٤٬٩١٣٬٠٥٢                   -      ٤٢٬٧٨١٬٠٧٤      ١٤٢٬١٣١٬٩٧٨درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

          ٤٬٦٣١٬١٤٨        ٤٬٦٣١٬١٤٨                  -                    -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨

          ٢٬٠٦٥٬١٣٠        ٢٬٠٦٥٬١٣٠                  -                    -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

          ٩٬١١٤٬٨٦٢        ٩٬١١٤٬٨٦٢                  -                    -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠

٧٤٥٬٣٥٤٬٨١٣      ١٥٬٨١١٬١٤٠      ٤٣٬١٦٠٬٢٢٤      ٦٨٦٬٣٨٣٬٤٤٩      

       (٢١٬٥٥٩٬٦٣٩)مخصص الخسارة

      ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤القیمة الدفتریة



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)

(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

استثمارات مالیة (أوراق دین)

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

٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

        ٧٦٬٧٣٨٬٣٥٠                   -                  -        ٧٦٬٧٣٨٬٣٥٠درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤

        ٤٥٬١٨٨٬٧٦٣                   -           ١٤٥٬٦٢٠        ٤٥٬٠٤٣٬١٤٣درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

               ٧٢٬٤٣٢             ٧٢٬٤٣٢                  -                    -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠

١٢١٬٩٩٩٬٥٤٥             ٧٢٬٤٣٢           ١٤٥٬٦٢٠      ١٢١٬٧٨١٬٤٩٣      

            (١٧٨٬٥٨١)مخصص الخسارة

      ١٢١٬٨٢٠٬٩٦٤القیمة الدفتریة

٢٠٢١ارتباطات قروض وضمانات مالیة

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

٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

      ١٢٢٬٧٦٥٬١٠٧                   -             ٩٩٬٤٣١      ١٢٢٬٦٦٥٬٦٧٦درجة االستثمار - تصنیف مخاطر المدین من ١ إلى ٤

        ٩٠٬٥٤١٬١٣٦                   -        ٥٬٨٥٩٬٠٠٧        ٨٤٬٦٨٢٬١٢٩درجة االستثمار الثانوي - تصنیف مخاطر المدین من ٥ إلى ٧

               ٥٦٬٢٧٤             ٥٦٬٢٧٤                  -                    -دون المستوى - تصنیف مخاطر المدین ٨

               ٣٣٬٧٠٦             ٣٣٬٧٠٦                  -                    -مشكوك في تحصیلھا - تصنیف مخاطر المدین ٩

             ٢٨٣٬٧٣٨           ٢٨٣٬٧٣٨                  -                    -خسارة - تصنیف مخاطر المدین ١٠

٢١٣٬٦٧٩٬٩٦١           ٣٧٣٬٧١٨        ٥٬٩٥٨٬٤٣٨      ٢٠٧٬٣٤٧٬٨٠٥      

            (٥٤٦٬٧٩١)مخصص الخسارة

      ٢١٣٬١٣٣٬١٧٠القیمة الدفتریة



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

(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 ٢٠٢١ مبلغ ٥٬٧٧٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٧٬٦٢٣ 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 ٢٠٢١ ھو ٦٥٩٬٦ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٤٦٩٬٠

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 ٢٠٢١ 

(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:

٢٠٢١٢٠٢٠

١٩ - ٤٠٤٤٬٩ - ٦٤متوسط أسعار البترول (دوالر امریكي للبرمیل)

(٤٬٤٪) - (١٬٥٪)(١٬٢٥٪) - ١٬٨٪إجمالي الناتج القومي

٠٬٧٪ - ١٬٩٪(٠٬٩٪) - ١٬٠٪معّدالت التضخم

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

٢٠٢١٢٠٢٠

٪٠٪٥السیناریو المتفائل
٪٥٥٪٨٠السیناریو األساسي
٪٤٥٪١٥السیناریو المتشائم

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

٢٠٢١٢٠٢٠

            (٨٢٤٬٠٠٠)          (٧٦٠٬٣٩٥)١٠٠٪ السیناریو المتفائل – الزیادة / (النقص) في مخصص الخسائر
            (٢٩٥٬٠٠٠)          (١٨٩٬٥٥٤)١٠٠٪ السیناریو األساسي – الزیادة / (النقص) في مخصص الخسائر
             ٥٥٧٬٠٠٠           ١٠٠٧٥٦٬٩٢٤٪ 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 ٢٠٢١ 

(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

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 

٢٠٢٠

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 

وخسائر تدني القیمة

               ٥١٬٢٢٣                   -               ٩٬٥٧٢               ٤١٬٦٥١الرصید في ١ ینایر

               ٢٥٬٤٩٩                   -             ١١٬٠٥٨               ١٤٬٤٤١صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة

               (٢٬٢٠٣)                   -                  ١٨٨               (٢٬٣٩١)فرق عمالت أجنبیة

               ٧٤٬٥١٩                   -             ٢٠٬٨١٨               ٥٣٬٧٠١الرصید في ٣١ دیسمبر 

٢٠٢١قروض وسلف للعمالء

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 

٢٠٢٠

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 

وخسائر تدني القیمة

        ١٦٬٧٧٦٬٢٢٨      ١٢٬٨٣٥٬٢٢٨        ٢٬٦٩٤٬٣٨٠          ١٬٢٤٦٬٦٢٠الرصید في ١ ینایر

                    -                   -             ٨٢٬٨٢٩             (٨٢٬٨٢٩)تحویالت للمرحلة ٢
                    -           ٣٩٦٬٩٥٤         (٣٩٦٬٩٥٤)                    -تحویالت للمرحلة ٣

          ٦٬٨٧٢٬٦٩٥        ٥٬٥١٣٬٨٥٥           ٩٨٨٬٦١٢             ٣٧٠٬٢٢٨صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة
         (١٬٣١٨٬٧١٨)       (١٬٣١٨٬٧١٨)                  -                    -مبالغ مشطوبة

            (٧٧٠٬٥٦٦)          (٤٨٢٬٢٨٢)         (١٨٢٬٢١٦)           (١٠٦٬٠٦٨)فرق عمالت أجنبیة

        ٢١٬٥٥٩٬٦٣٩      ١٦٬٩٤٥٬٠٣٧        ٣٬١٨٦٬٦٥١          ١٬٤٢٧٬٩٥١الرصید في ٣١ دیسمبر 



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٤- إدارة المخاطر المالیة (تتمة)

(ب) مخاطر اإلئتمان (تتمة)

االستثمارات المالیة (أوراق دین)

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 

٢٠٢٠

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 

وخسائر تدني القیمة

             ١٣٨٬٧٩٣             ٧٦٬٦٠٠               ٥٬٢٩١               ٥٦٬٩٠٢الرصید في ١ ینایر

                    -                   -               ٦٬٥٩٣               (٦٬٥٩٣)تحویالت للمرحلة ٢

                    -                  ١٧٧                (١٧٧)                    -تحویالت للمرحلة ٣

               ٦٩٬٠٠٤             ٢٦٬٨٩٦             ١٣٬٥١٢               ٢٨٬٥٩٦صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة

              (٢٧٬٢٣٧)            (٢٧٬٢٣٧)                  -                    -مبالغ مشطوبة

               (١٬٩٧٩)                  ١٩١                  -               (٢٬١٧٠)فرق عمالت أجنبیة

             ١٧٨٬٥٨١             ٧٦٬٦٢٧             ٢٥٬٢١٩               ٧٦٬٧٣٥الرصید 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

               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 

٢٠٢٠

المرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

إجمالي الخسائر 

اإلئتمانیة المتوقعة 

وخسائر تدني القیمة

             ٤٤٧٬١٥٩           ١٥٨٬٧٥٨             ٧٥٬١٥٠             ٢١٣٬٢٥١الرصید في ١ ینایر

                    -                   -                  ٧١٩                  (٧١٩)تحویالت للمرحلة ٢

                    -               ١٬٠٧٠             (١٬٠٧٠)                    -تحویالت للمرحلة ٣

             ١١٧٬٢٨٤            (١٨٬٤٨٧)             ٦٨٬٦٦٢               ٦٧٬١٠٩صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للسنة

              (١٧٬٦٥٢)              (٨٬٠٣٥)             (٥٬٩٩١)               (٣٬٦٢٦)فرق عمالت أجنبیة

             ٥٤٦٬٧٩١           ١٣٣٬٣٠٦           ١٣٧٬٤٧٠             ٢٧٦٬٠١٥الرصید 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 ٢٠٢١ 

(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

٢٠٢١٢٠٢٠%مؤشر السوق

٥١٤٬٠٤٣١١٬٨٨٨±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 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

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠  

   ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠    ١٣٩٬٤٣٠٬٦٨٠      ٤٦٬٤١١٬٩١١      ١١٩٬٩٩١٬٥٨٩ ٤٣١٬١٢٨٬٠٨٦       ٢٨٨٬٠٥٢٬٧٩٤الموجودات

   ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠    ١٣٧٬٤١٤٬٨٤٥      ٤٦٬٢٧٠٬٣٤٨      ١٢٠٬٢٧٠٬١٦١ ٤٤٤٬٧٣١٬٥٠٣       ٢٧٦٬٣٢٨٬٢٠٣المطلوبات وحقوق الملكیة 

                    -        ٢٬٠١٥٬٨٣٥           ١٤١٬٥٦٣           (٢٧٨٬٥٧٢)  (١٣٬٦٠٣٬٤١٧)         ١١٬٧٢٤٬٥٩١صافي 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

٢٠٢١٢٠٢٠صرف العملة (%)العملة

            (٢٧٢٬٠٦٨)             ٦١٬٣٧٧+٢دوالر أمریكي

               (٨٬٣٥٧)            (١٠٬١٠٠)+٣یورو

                ٢٬٨٣١               ٦٬١٣٣+٢جنیھ إسترلیني

                   ٥٢٤                  ٥٣٩+٣جنیھ مصري

                ٦٬٣٩٨               ٦٬١٩٠+٣لیرة تركیة

              ٥٣٬٥٥٣             ٨٨٬٥١٧+٣أخرى

             ٢٧٢٬٠٦٨            (٦١٬٣٧٧)-٢دوالر أمریكي

                ٨٬٣٥٧             ١٠٬١٠٠-٣یورو

               (٢٬٨٣١)              (٦٬١٣٣)-٢جنیھ إسترلیني

                  (٥٢٤)                 (٥٣٩)-٣جنیھ مصري

               (٦٬٣٩٨)              (٦٬١٩٠)-٣لیرة تركیة

              (٥٣٬٥٥٣)            (٨٨٬٥١٧)-٣أخرى

األثر على بیان الدخل الموّحد



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (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 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

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

           ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨        ٥٣٬٦٣٧٬٧٨١                    -                  -                   -      ٢٧٬٩١٣٬١٩٧نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٪٠٫٧٤           ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠          ٥٬١٢٧٬٣٢٣                    -          ٢٧٨٬١١٠        ١٬٨١١٬٥٧٤      ٥٧٬٩١٠٬٨١٣أرصدة لدى بنوك  
٪٤٫٩٠         ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤        ٢٣٬٥٢٠٬٥٧٤         ٧٬٣٥٠٬٠٣٧      ٤٠٬٢٩٣٬٣٥٢    ١٧١٬٤١٠٬١٣٠    ٤٨١٬٢٢١٬٠٨١قروض وسلف للعمالء

٪٨٫٣٣         ١٣٠٬٤٤٨٬٢٢١        ١٠٬٣٧٧٬٧٤٠       ١٨٬٥٩٢٬٨١٥      ٣٧٬٣٤٤٬٢٧٣      ٢٠٬٣٧٦٬٠٣٧      ٤٣٬٧٥٧٬٣٥٦إستثمارات مالیة
           ٢٤٬٠٩٢٬٨٦٧        ٢٤٬٠٩٢٬٨٦٧                    -                  -                   -                   -موجودات أخرى

      ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠      ١١٦٬٧٥٦٬٢٨٥       ٢٥٬٩٤٢٬٨٥٢      ٧٧٬٩١٥٬٧٣٥    ١٩٣٬٥٩٧٬٧٤١    ٦١٠٬٨٠٢٬٤٤٧إجمالي الموجودات

٪١٫٥٠           ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣             ٢٣١٬٤٦٨                ٥٬٦٦٥       ٤٬١٢٩٬٤١٩      ٢٣٬٧٦٩٬٢٦٣      ٥٩٬٨١٧٬٩٠٨أرصدة من بنوك 

٪٢٫٦٩         ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦        ٨٨٬٧٩٤٬٩٤٧         ٨٬١٧٧٬١٧٢      ٣٩٬٢٩٢٬٧٤٩    ١٣٨٬٩٤٨٬١٤٨    ٤٦٣٬٥٢٤٬٥٧٠ودائع عمالء
٪٣٫٣٥           ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣             ٦٠٢٬٤٤٤       ١٢٬١٣٨٬٤٦٤      ١٥٬٠٥٨٬٩٣٠        ٣٬٦٥٢٬٢٤٧      ١١٬١٢١٬٤١٨سندات دین

٪١٫٦٣           ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧               ٢٦٬٩٨٥                    -            ٢٢٬٢٩٤               ٧٬٢٩٦      ٢٧٬٨٤٤٬٩١٢قروض أخرى
           ٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢        ٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢                    -                  -                   -                   -مطلوبات أخرى

           ٩٦٬٩٠١٬٧١٩        ٩٦٬٩٠١٬٧١٩                    -                  -                   -                   -حقوق الملكیة

      ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠      ٢١٧٬٥٠٤٬٦٠٥       ٢٠٬٣٢١٬٣٠١      ٥٨٬٥٠٣٬٣٩٢    ١٦٦٬٣٧٦٬٩٥٤    ٥٦٢٬٣٠٨٬٨٠٨إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

                       -     (١٠٠٬٧٤٨٬٣٢٠)         ٥٬٦٢١٬٥٥١      ١٩٬٤١٢٬٣٤٣      ٢٧٬٢٢٠٬٧٨٧      ٤٨٬٤٩٣٬٦٣٩الفرق في المیزانیة

                       -         (٢٬٢١٢٬٨٢٧)         ٣٬٤٥٤٬٥٠٠     (١٤٬٩٣٣٬٢٠١)       (٥٬٥٠٤٬٩٤٢)      ١٩٬١٩٦٬٤٧٠الفرق غیر الظاھر في المیزانیة

                       -     (١٠٢٬٩٦١٬١٤٧)         ٩٬٠٧٦٬٠٥١       ٤٬٤٧٩٬١٤٢      ٢١٬٧١٥٬٨٤٥      ٦٧٬٦٩٠٬١٠٩فرق حساسیة أسعار الفائدة

الفرق المتراكم في حساسیة

                       -                     -     ١٠٢٬٩٦١٬١٤٧      ٩٣٬٨٨٥٬٠٩٦      ٨٩٬٤٠٥٬٩٥٤      ٦٧٬٦٩٠٬١٠٩أسعار 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 ٢٠٢١ 

 (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.

٢٠٢١

العملة
الزیادة في النقاط 

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

٢٠٢٠

العملة
الزیادة في النقاط 

األساسیة

حساسیة صافي 

إیراد الفوائد

النقص في النقاط 

األساسیة

حساسیة صافي 

إیراد الفوائد

           (١٠٥٬١٣٨)١٠          ١٠١٠٥٬١٣٨لایر قطري

              (١٢٬٩٣٠)١٠            ١٠١٢٬٩٣٠دوالر أمریكي

               ١٠١٣٬٠١٠           (١٣٬٠١٠)١٠یورو

                (١٬٧٨٩)١٠              ١٠١٬٧٨٩جنیھ استرلیني

                (٦٬٤٠٧)١٠              ١٠٦٬٤٠٧أخرى

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:

إیبورالعملة

السعر المرجعي 

تاریخ التحولالبدیل

یونیو ٢٠٢٣سعر الفائدة المضمون الیومي للدوالر األمریكيسعر الفائدة بین البنوك في لندن  (٣ - ٦ أشھر) (دوالر أمریكي)دوالر أمریكي

دیسمبر ٢٠٢١سعر الفائدة الیومي للجنیھ اإلسترلینيسعر الفائدة بین البنوك في لندن (جنیھ استرلیني) جنیھ استرلیني

دیسمبر ٢٠٢١سعر الفائدة قصیر األجل للیورویورو

دیسمبر ٢٠٢١متوسط سعر الفائدة الیومي للفرانك السویسري سعر الفائدة بین البنوك في لندن  (فرانك سویسري)فرانك سویسري

دیسمبر ٢٠٢١متوسط سعر الفائدة الیومي للین الیاباني سعر الفائدة بین البنوك في لندن  (ین یاباني)ین یاباني

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 القیاسي بین البنوك (یورو) / سعر الفائدة بین البنوك في لندن 
(یورو)



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

(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 ٢٠٢١. 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.

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

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 

تاریخ االنتقال 

المتوقع

خاضعة ألسعار الفائدة 

القیاسیة بین البنوك 

"إیبور" و تحتوي 

اإلجماليعلى بنود بدیلة

        ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨         ١٬٤٨٦٬٠٦٣                  -                     -    ٨٧٬٠٦٥٬٢٢٥نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

        ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤            ٢٥١٬٢٥١                  -                     -    ٦٨٬٨٠٣٬٨٩٣أرصدة لدى بنوك 

      ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١     ٤٢٧٬١٨٦٬٢٨٩     ٧٣٬٣٩٣٬٠٦٤          ٦٬٩٩٨٬٨٣٦  ٢٥٦٬٠٧٣٬٨٥٢قروض وسلف للعمالء

      ١٥٠٬٢٨٨٬٣٣٧       ٤٧٬٨٤٣٬٩٣٨                  -                     -  ١٠٢٬٤٤٤٬٣٩٩إستثمارات مالیة

        ٢١٬٤٩٠٬٨٠١                    -                  -                     -    ٢١٬٤٩٠٬٨٠١موجودات أخرى

  ١٬٠٩٣٬٠٣٧٬٦١١     ٤٧٦٬٧٦٧٬٥٤١     ٧٣٬٣٩٣٬٠٦٤          ٦٬٩٩٨٬٨٣٦  ٥٣٥٬٨٧٨٬١٧٠إجمالي الموجودات

      ١١١٬٤٤١٬٥٧٢         ٣٬١٠٧٬٢٧٠            ٧٠٬٥٨٨                     -  ١٠٨٬٢٦٣٬٧١٤أرصدة من بنوك 

      ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤                    -                  -                     -  ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤ودائع عمالء

        ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧                    -       ٣٬١٠١٬٢١٦                     -    ٣٦٬٩٨٧٬٧١١سندات دین

        ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩         ٣٬٤٦٨٬٣١٠       ١٬٤٥٦٬٢٠٠          ١٬٠٩٢٬١٥٠    ٢٠٬١٢١٬٥٧٩قروض أخرى

        ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢            ٦٨٨٬٠٥٥                  -                     -    ٢٩٬١١٢٬٦٤٧مطلوبات أخرى

      ٩٩٢٬٩٨٠٬٩٦٤         ٧٬٢٦٣٬٦٣٥       ٤٬٦٢٨٬٠٠٤          ١٬٠٩٢٬١٥٠  ٩٧٩٬٩٩٧٬١٧٥إجمالي المطلوبات 

      ١١١٬٤٣٣٬٥٩١       ٩٤٬٩٩١٬٨٧٣                  -                     -    ١٦٬٤٤١٬٧١٨عقود مقایضة أسعار الفائدة

      ١٠٩٬١٣٥٬٠٥١       ١٠٬٨٢٧٬٩٧٢                  -                     -    ٩٨٬٣٠٧٬٠٧٩عقود مقایضة عمالت

      ٢٢٠٬٥٦٨٬٦٤٢     ١٠٥٬٨١٩٬٨٤٥                  -                     -  ١١٤٬٧٤٨٬٧٩٧إجمالي المشتقات المالیة 

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠ 

        ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨         ٤٬٠٧٤٬٣٤٦                  -                     -    ٧٧٬٤٧٦٬٦٣٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

        ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠            ٢٥٩٬٢١٦                  -                     -    ٦٤٬٨٦٨٬٦٠٤أرصدة لدى بنوك 

      ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤     ٣١٣٬٣٤٧٬٦٢٠     ٣٣٬٢٢٤٬٣٩٢        ١٦٬٤٢٩٬٨٦٨  ٣٦٠٬٧٩٣٬٢٩٤قروض وسلف للعمالء

      ١٣٠٬٤٤٨٬٢٢١       ٣٤٬٧٦٤٬٣٥٦                  -                     -    ٩٥٬٦٨٣٬٨٦٥إستثمارات مالیة

        ٢٤٬٠٩٢٬٨٦٧                    -                  -                     -    ٢٤٬٠٩٢٬٨٦٧موجودات أخرى

  ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠     ٣٥٢٬٤٤٥٬٥٣٨     ٣٣٬٢٢٤٬٣٩٢        ١٦٬٤٢٩٬٨٦٨  ٦٢٢٬٩١٥٬٢٦٢إجمالي الموجودات

        ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣         ٤٬٨٣٨٬٥٠٠          ١١٤٬٨٨٠                     -    ٨٣٬٠٠٠٬٣٤٣أرصدة من بنوك 

      ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦                    -                  -                     -  ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦ودائع عمالء

        ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣                    -       ٣٬١٢١٬٢٣٢          ٦٬٦٦٢٬١١٥    ٣٢٬٧٩٠٬١٥٦سندات دین

        ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧       ١١٬٠٩٢٬٨٣٩       ١٬٤٥٦٬٢٠٠        ١٣٬٨٣٣٬٩٠٠      ١٬٥١٨٬٥٤٨قروض أخرى

        ٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢                    -                  -                     -    ٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢مطلوبات أخرى

      ٩٢٨٬١١٣٬٣٤١       ١٥٬٩٣١٬٣٣٩       ٤٬٦٩٢٬٣١٢        ٢٠٬٤٩٦٬٠١٥  ٨٨٦٬٩٩٣٬٦٧٥إجمالي المطلوبات 

      ١١٩٬٤٨٦٬١٧١     ١٠٤٬٧٩٧٬٥٩٧                  -                     -    ١٤٬٦٨٨٬٥٧٤عقود مقایضة أسعار الفائدة

      ١٢٠٬٤٤١٬٦١٤       ١١٬٦٠٣٬٤٣٢                  -                     -  ١٠٨٬٨٣٨٬١٨٢عقود مقایضة عمالت

      ٢٣٩٬٩٢٧٬٧٨٥     ١١٦٬٤٠١٬٠٢٩                  -                     -  ١٢٣٬٥٢٦٬٧٥٦إجمالي 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.

خاضعة ألسعار الفائدة القیاسیة بین البنوك 

"إیبور" بدون بنود بدیلة



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

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (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 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       ٢٠٬٣٨٣٬٢٩٣       ٣٣٬٩١٦٬٢٥٨        ٣٧٬٣٧٣٬٥٦٨     ٣٢٬٦١٩٬٩٢٧       ٨٩٬٧٣٠٬٧٩٠إلتزامات طارئة وأخرى

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

              ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨       ٤٠٬٥٩٩٬٢٤٦                    -                    -                 -       ٤٠٬٩٥١٬٧٣٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

              ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠                    -         ٢٬١٩٠٬٦٢٣          ١٬٤٠٥٬٥٨٩       ٧٬٩٢٥٬١٩٠       ٥٣٬٦٠٦٬٤١٨أرصدة لدى بنوك 

            ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤     ٣٥٦٬٠٠٥٬٩٨٤     ١٨٧٬٨٦١٬١٣٦        ٥٨٬٥٠٠٬٣١٣     ٢٥٬٠٢٠٬٤١٧       ٩٦٬٤٠٧٬٣٢٤قروض وسلف للعمالء

            ١٣٠٬٤٤٨٬٢٢١       ٥٩٬٨٧٧٬٠٣٣       ٤٢٬٦٨٧٬٧٤٨        ١٦٬٥٣٣٬٢٧٧       ٧٬٥١٧٬٧٢٨         ٣٬٨٣٢٬٤٣٥إستثمارات مالیة

              ٢٤٬٠٩٢٬٨٦٧         ١٬٣١٣٬٠٦٨         ٨٬١٥٥٬٩٣٠          ١٬١٨٩٬٧٢٣          ٤٠٠٬٩١٠       ١٣٬٠٣٣٬٢٣٦موجودات أخرى

         ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠     ٤٥٧٬٧٩٥٬٣٣١     ٢٤٠٬٨٩٥٬٤٣٧        ٧٧٬٦٢٨٬٩٠٢     ٤٠٬٨٦٤٬٢٤٥     ٢٠٧٬٨٣١٬١٤٥اجمالي الموجودات

              ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣         ٢٬٢١٢٬٥٠٧       ٢٢٬٢٢٧٬٧٧٤        ٢٣٬٦٢٠٬٣١٤     ١٦٬١٩٠٬٢٥٩       ٢٣٬٧٠٢٬٨٦٩أرصدة من بنوك

            ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦       ١٩٬٦٥٠٬١٠٤     ٢٦٥٬٩٢٢٬٤٨٢      ١٣٣٬٠٦٠٬٣٧٧     ٦٩٬٤٥٥٬٤٣٠     ٢٥٠٬٦٤٩٬١٩٣ودائع عمالء 

              ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣       ١٢٬١٤٠٬٣٨٩       ١٩٬١٩٦٬٩٧٣        ١٠٬٨٤٦٬١٣٣          ١٢٤٬٢٧١            ٢٦٥٬٧٣٧سندات دین

              ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧                    -       ١٦٬٥٠٣٬٦٦١        ١١٬٣٢٠٬٢٩٠              ٧٬٣٧٦              ٧٠٬١٦٠قروض أخرى

            ١٢٧٬٨٤٨٬٧٦١     ١٠١٬٠٦٢٬٥٤٣         ٤٬١٢٤٬٠٧٦          ١٬٨٨٧٬٥٨٧       ١٬٣٥٩٬٠٢٨       ١٩٬٤١٥٬٥٢٧مطلوبات أخرى وحقوق الملكیة

         ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠     ١٣٥٬٠٦٥٬٥٤٣     ٣٢٧٬٩٧٤٬٩٦٦      ١٨٠٬٧٣٤٬٧٠١     ٨٧٬١٣٦٬٣٦٤     ٢٩٤٬١٠٣٬٤٨٦اجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

                           -     ٣٢٢٬٧٢٩٬٧٨٨      (٨٧٬٠٧٩٬٥٢٩)     (١٠٣٬١٠٥٬٧٩٩)   (٤٦٬٢٧٢٬١١٩)      (٨٦٬٢٧٢٬٣٤١)الفرق في المیزانیة

            ٢٢٨٬٦٤٢٬١٠١       ٢١٬٩٢٨٬٤٣٨       ٣٥٬٨٨٥٬٢٦٨        ٤٦٬٠٨٨٬٦٣٢     ٣٢٬٧٥٠٬٢٤٢       ٩١٬٩٨٩٬٥٢١إلتزامات طارئة وأخرى

تتضمن الموجودات األخرى العقارات والمعدات والموجودات غیر الملموسة.

تحتفظ المجموعة بنسبة تغطیة للسیولة عند ١٤٧% كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ ( ٢٠٢٠: ١٦٤%) مقارنة مع الحد األدنى ١٠٠% للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ (٢٠٢٠: ١٠٠%)

حسب تعلیمات مصرف قطر المركزي.



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

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع أألرقام باأللف لایر قطري)

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 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

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

       ٩٣٬٨٨٨٬٦٧٤       ٢٬٢٩٨٬٦٠٠      ٢٣٬٠٠٤٬٥٠٤      ٢٤٬٢٦٦٬٩٠٢    ١٦٬٣٩٧٬٥١٣     ٢٧٬٩٢١٬١٥٥أرصدة من بنوك 

     ٧٥٨٬٨٤٢٬٦٠٢     ٢٩٬٧١٤٬٨٨٧    ٢٧١٬٠٠٩٬١٣٣    ١٣٥٬٩٨٢٬٤٠٠    ٧٠٬٤٠١٬٥٠٤   ٢٥١٬٧٣٤٬٦٧٨ودائع عمالء 

       ٤٥٬٢٥٤٬١٣٧     ١٢٬٥٧١٬٥١٣      ٢٠٬٩٧٦٬٦٩٣      ١٠٬٩٩٢٬٣١٢         ٤٣٩٬٥٦٥          ٢٧٤٬٠٥٤سندات دین

       ٢٨٬٧٧٨٬٣٢٥                  -      ١٧٬١٤٨٬٩٢٦      ١١٬٤٨٤٬٨٧٦           ٧٤٬٣٦٣            ٧٠٬١٦٠قروض أخرى

            ٦٨٤٬٣١٨            ٨٧٬٥٤٦           ٤٨٣٬٨٦٨             ٧٩٬٣٠٩           ١٩٬٢٧٦            ١٤٬٣١٩مطلوبات االیجار

األدوات المالیة المشتقة

     ١٠٥٬٤١٩٬٥٦٥                  -           ٣٤٦٬٧٧١      ١٠٬٨٩٨٬٢٨٧    ٤٢٬١٢٦٬٥٠٩     ٥٢٬٠٤٧٬٩٩٨    المبالغ التعاقدیة مستحقة الدفع - عقود آجلة

    (١٠٣٬٢٧٤٬٥٥٧)                  -          (٣٦٥٬٧٦٠)     (١٠٬٦٦٥٬٦٨٩)   (٤١٬٤٢٧٬٠٠٢)    (٥٠٬٨١٦٬١٠٦)    المبالغ التعاقدیة مستحقة القبض - عقود آجلة

        (٨٬٤٢٠٬٣٩٦)      (٩٬٣٨٣٬٨٣٦)           ٦٢٥٬٠٥٢        ١٬٢٥٨٬٢٢٩        (٢٥٩٬٧٩٦)         (٦٦٠٬٠٤٥)    المبالغ التعاقدیة مستحقة الدفع / (القبض) - أخرى

     ٩٢١٬١٧٢٬٦٦٨     ٣٥٬٢٨٨٬٧١٠    ٣٣٣٬٢٢٩٬١٨٧    ١٨٤٬٢٩٦٬٦٢٦    ٨٧٬٧٧١٬٩٣٢   ٢٨٠٬٥٨٦٬٢١٣إجمالي المطلوبات



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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

٢٠٢١٢٠٢٠

        ٧٣٬٤٨٥٬٧٩٥       ٧٥٬٩٠٥٬٠٨٣رأس المال األساسي العام

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

               ٨٤٬٠٢١               ٧٨٬٦٦٤رأس المال األساسي اإلضافي (١) 

          ٥٬٢٦٧٬٤٢٧         ٥٬٥٦٠٬٠٠٣رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

        ٩٨٬٨٣٧٬٢٤٣     ١٠١٬٥٤٣٬٧٥٠إجمالي رأس المال

      ٤٤٦٬٩٤٥٬٦١٢     ٤٤٦٬٠١٠٬٥١٤الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر اإلئتمان

          ٥٬٢٦٥٬٢٣٩         ٨٬٨٢٧٬٧٥٨الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر السوق

        ٤٣٬٠٩٥٬٧٠٧       ٤٤٬٥٤٢٬٨٨١الموجودات مرجحة بأوزان مخاطر التشغیل

      ٤٩٥٬٣٠٦٬٥٥٨     ٤٩٩٬٣٨١٬١٥٣إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر 

٪١٤٫٠٪١٤٫٢نسبة كفایة رأس المال األساسي العام *

٪١٨٫١٪١٨٫٢نسبة كفایة رأس المال األساسي *

٪١٩٫١٪١٩٫٣إجمالي 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 



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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 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

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠
          ٥٬٥٠٥٬٩٨٢        -       ٥٬٥٠٥٬٩٣٢                 ٥٠موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

        ٣٧٬٠٦٢٬٦٣٤        -       ١٬٢٠٢٬٠٦٣   ٣٥٬٨٦٠٬٥٧١إستثمارات مالیة
        ٤٢٬٥٦٨٬٦١٦        -       ٦٬٧٠٧٬٩٩٥   ٣٥٬٨٦٠٬٦٢١اإلجمالي

          ٥٬٨٥٨٬٢٤٧        -       ٥٬٨٥٦٬٨١٧            ١٬٤٣٠مطلوبات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

          ٥٬٨٥٨٬٢٤٧        -       ٥٬٨٥٦٬٨١٧            ١٬٤٣٠اإلجمالي

الیوجد اي تحویالت بین المستوى األول والثاني (٢٠٢٠: 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 سنویاً فحص أي تدني محتمل في قیمتھا. تحدید عدم

ً . یؤثر تغیر وضع احد الموجودات غیر الملموسة من عدم وجود عمر إنتاجي الى وجود عمر إنتاجي على السنوات وجود عمر إنتاجي محدد للموجودات غیر الملموسھ یتم سنویا
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.

أخرىالعملیات 

المجموعوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركاتكما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١:

اإلیرادات الخارجیة:

         ٢٣٬٠٣٦٬١٢٠            ٥٨٬٤٥٤       ٨٬١٢٥٬١٠٩       ٦٨٥٬٨٠٦       ٦٣١٬٨٧٦    ١٣٬٥٣٤٬٨٧٥صافي إیراد الفوائد

           ٣٬٢١٢٬٨٢٣            ٢١٬٦٥٠       ١٬٩٧٣٬٩١٥       ٢٥٥٬٥٧١       ٢٧٨٬٤٠٧         ٦٨٣٬٢٨٠صافي إیراد الرسوم والعموالت

           ١٬٣٣١٬١١٨             (٩٬٧٣٩)          ٥٢٠٬٨٢١       ١١٩٬٠٣١       ١٨١٬٠٧٠         ٥١٩٬٩٣٥صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

              ١٢٥٬٩٨٥                  -            ٩٥٬٤١٧          (٥٬٠٢٠)               -           ٣٥٬٥٨٨اإلیراد من استثمارات مالیة

              ٢٣٧٬٢٢٩                  (١٣)          ٢٣٦٬٦٥٤             ٥٥٥                ٣٣                 -إیرادات تشغیلیة أخرى

              ٣٧٠٬٢٠٨                  -            ٥٧٬٠٣٨              -               -         ٣١٣٬١٧٠الحصة من نتائج شركات زمیلة

         ٢٨٬٣١٣٬٤٨٣            ٧٠٬٣٥٢     ١١٬٠٠٨٬٩٥٤    ١٬٠٥٥٬٩٤٣    ١٬٠٩١٬٣٨٦    ١٥٬٠٨٦٬٨٤٨إجمالي ایرادات القطاع

         ١٣٬٢١١٬١٢٣         (٢٦٧٬٦٠٠)       ٢٬٨٤٥٬٤١٦       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  (٣٣٦٬٩٨٦٬٨٨٣)   ٥٦٤٬٨١٠٬٥٨٤  ٣٩٬٨٤٦٬٠٧٥  ٣٥٬٩٨٠٬٠١٠  ٧٨٩٬٣٨٧٬٨٢٥موجودات القطاع

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

اإلیرادات الخارجیة:

         ٢٠٬٩٩٥٬٣٥٨            ٥٥٬٤٠٣       ٨٬٢٨٧٬١٧٧       ٩٩٤٬٩٢٥       ٦٦٩٬٦٢٠    ١٠٬٩٨٨٬٢٣٣صافي ایراد الفوائد

           ٣٬٠١٦٬١٠٤              ٨٬٨٦٥       ١٬٨٩٢٬٨٩٤       ٢٦٤٬٤٢٣       ١٧٣٬٩٠١         ٦٧٦٬٠٢١صافي ایراد الرسوم والعموالت

           ١٬١٥٠٬٨٧٥              ٣٬٤١٤          ٢٣٢٬٨٤٣       ١١٨٬٧٦٨       ١٦٨٬٧٧٢         ٦٢٧٬٠٧٨صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

              ٢٠٥٬٦٠٧                  -          ١٦٩٬٤٣٩          (١٬١٤٥)               -           ٣٧٬٣١٣اإلیراد من استثمارات مالیة

                ٦٢٬٢٨٢              ١٬٩٧٣            ٥٥٬٨٥١             ٦١١                ١٣             ٣٬٨٣٤ایرادات تشغیلیة أخرى

              ١٠٩٬٧٣٤                  -            ٥٠٬٩٤٥              -               -           ٥٨٬٧٨٩الحصة من نتائج شركات زمیلة

         ٢٥٬٥٣٩٬٩٦٠            ٦٩٬٦٥٥     ١٠٬٦٨٩٬١٤٩    ١٬٣٧٧٬٥٨٢    ١٬٠١٢٬٣٠٦    ١٢٬٣٩١٬٢٦٨إجمالي ایرادات القطاع

         ١٢٬٠٠٢٬٨٦٧         (٢٦٦٬٣٤٩)       ٣٬٢٢٤٬١٩٥    ١٬٢٢٢٬٢٢١       ٣٣٠٬٣٩٥      ٧٬٤٩٢٬٤٠٥ربح القطاع 

       ١٢٣٬٣٨٣٬٥٦٩                  -     ٤٦٬٩٢٠٬٦٦١             ٥٦٦               -    ٧٦٬٤٦٢٬٣٤٢إستثمارات القطاع

       ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤                  -   ١٧٨٬٣٨٦٬٧٠٥  ٣١٬٢٥٧٬٩٠٠    ٩٬٣٧٨٬٠٦٧  ٥٠٤٬٧٧٢٬٥٠٢قروض وسلف القطاع

       ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦                  -   ٣٠٣٬٧٣٣٬٠٩٤  ٥٣٬٦٠٧٬٥٨٦  ٣٢٬٩٩٨٬٢٩٢  ٣٤٨٬٣٩٨٬٦١٤ودائع العمالء للقطاع

    ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠  (٣٠٣٬٩٣٩٬٤٧٣)   ٥٤٨٬١٨١٬٩٧٤  ٥٥٬٣١٧٬٦٨٨  ٣٤٬٠٤٦٬٧٨٥  ٦٩١٬٤٠٨٬٠٨٦موجودات 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 إجمالي القیمة الدفتریةالتكلفة المطفأةالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل - إلزامیة

أدوات حقوق ملكیةأدوات دینأدوات حقوق ملكیةأدوات دین

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

١٬٠٣٣٬٤١١٬٦٣٢       ١٬٤٧٩٬٥١٠     ٢٨٬٩٠٣٬٩٥٠        ٢٣٤٬٣٠٧         ٥٠٬٤٠٢  ١٬٠٦٤٬٠٧٩٬٨٠١  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     

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

       ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨      ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨      ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨                  -                  -                -               -نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

       ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠      ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠      ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠                  -                  -                -               -أرصدة لدى بنوك 

     ٧٢٢٬١٣٨٬١٨٧    ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤    ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤                  -                  -                -               -قروض وسلف للعمالء

استثمارات مالیة:

       ٣٧٬٠٦٢٬٦٣٤      ٣٧٬٠٦٢٬٦٣٤                   -       ١٬٣٩٧٬٤٠٦     ٣٥٬٣٧٦٬٣١٠        ١٤٦٬٢٥٧       ١٤٢٬٦٦١    بالقیمة العادلة

       ٨٧٬٧٧١٬٨٥٤      ٨٦٬٣٢٠٬٩٣٥      ٨٦٬٣٢٠٬٩٣٥                  -                  -                -               -    بالتكلفة المطفأة

٩٩٣٬٦٥١٬٤٧٣    ٩٩٣٬٨٥٧٬٥٤١    ٩٥٦٬٧٩٤٬٩٠٧       ١٬٣٩٧٬٤٠٦     ٣٥٬٣٧٦٬٣١٠        ١٤٦٬٢٥٧       ١٤٢٬٦٦١     

       ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣      ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣      ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣                  -                  -                -               -أرصدة من بنوك 

     ٧٣٨٬٧٥٩٬٧٠٦    ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦    ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦                  -                  -                -               -ودائع العمالء

       ٤٢٬٥١٠٬١٢٤      ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣      ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣                  -                  -                -               -أوراق دین

       ٢٧٬٩٠٨٬٧٦٢      ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧      ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧                  -                  -                -               -قروض أخرى

-               -                -                  -                  ٨٩٧٬١٣٢٬٣١٥    ٨٩٧٬١٦٦٬٢٩٩    ٨٩٧٬١٦٦٬٢٩٩     



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٨٢٠٢١٢٠٢٠. نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة 
     ١٥٬٥٠١٬٤٨٥    ١٤٬٥٢٢٬٥٣٢نقدیة

     ٢٠٬٢٧١٬٧١١    ٢٠٬٣٠٤٬٢٤٤اإلحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي
     ١٩٬٥٦١٬٣٥٦    ٢٠٬٤٣٧٬٢١٢أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي

     ٢٦٬٢٠٩٬٣١٣    ٣٣٬٢٥٣٬٠٨٧أرصدة لدى بنوك مركزیة أخرى
            ١١٬٩٤٧           ٤٠٬٣٨٢فوائد مستحقة

             (٤٬٨٣٤)            (٦٬١٦٩)مخصص خسائر تدني القیمة

     ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨    ٨٨٬٥٥١٬٢٨٨اإلجمالي

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 ٢٣٬٤٢٤ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٢٠٬٣٢٨ ملیون لایر قطري). ال یمكن استخدام ھذه اإلحتیاطیات لتمویل العملیات الیومیة.

٩٢٠٢١٢٠٢٠. أرصدة لدى بنوك  
       ٩٬٨٩٦٬٤٩٤    ١٥٬٣٩٨٬٢٠٥حسابات جاریة

     ٥٥٬٠٠١٬٣٩٤    ٥١٬٢٢١٬٠٧٦إیداعات
          ٢٩٩٬٦١٧         ٣٨٧٬٠٧٨فوائد مستحقة

           (٦٩٬٦٨٥)          (٩٤٬٦٣٢)مخصص خسائر تدني القیمة

     ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠    ٦٩٬٠٥٥٬١٤٤اإلجمالي

١٠.  قروض وسلف للعمالء 
٢٠٢١٢٠٢٠أ) حسب النوع 

   ٦٧٠٬٩١٠٬٨٩٢  ٧٠٣٬١٨٤٬١٩٥قروض
     ٦٤٬١٣٨٬٤٩٧    ٧٢٬٦٥٩٬٦٨١جاري مدین

       ٣٬٠٣٣٬٨٥٦      ٦٬٣٥١٬٨٣٧أوراق مخصومة

٧٣٨٬٠٨٣٬٢٤٥  ٧٨٢٬١٩٥٬٧١٣   

       ٧٬٣٣٦٬١٨٢      ٧٬٧٥٠٬٩٦١فوائد مستحقة

           (٦٤٬٦١٤)          (٦٣٬٧٩٠)ربح مؤجل
     (٤٬٦١٤٬٦٠٢)     (٤٬٨١٢٬٦٠٦)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢

   (١٦٬٩٤٥٬٠٣٧)   (٢١٬٤١٨٬٢٣٧)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

   ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤  ٧٦٣٬٦٥٢٬٠٤١صافي القروض والسلف للعمالء

بلغ إجمالي مبلغ القروض المتعثرة للعمالء ١٨٬٣٤٥ ملیون لایر قطري، تمثل ٢٬٣٪ من إجمالي القروض والسلف (٢٠٢٠: ١٥٬٨١١ ملیون لایر قطري، تمثل ٢٬١٪ من

إجمالي القروض والسلف). یتضمن مخصص تدني قیمة القروض والسلف للعمالء مبلغ ٣٬٠٦٣ ملیون لایر قطري كفوائد معلقة (٢٠٢٠: ٢٬٣٨٣ ملیون لایر قطري).

ب) حسب القطاع 
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

اإلجماليأوراقجاري مدینقروض كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:
مخصومةوسلف

     ٧٣٬٤٨٥٬٩٠٠                 -  ٢٧٬٨٣٥٬٤٠٣    ٤٥٬٦٥٠٬٤٩٧الحكومة
   ١٨٢٬٥١٢٬٢٧٧                 -    ٢٬٣٢١٬٦٨٦  ١٨٠٬١٩٠٬٥٩١مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

     ٤٥٬٣٨٦٬٠١١         ٢٨١٬٣٩٣    ٣٬٩٠١٬٥٦٦    ٤١٬٢٠٣٬٠٥٢الصناعة
   ١٠٠٬٢٠٨٬٢٨٧         ٦٢٠٬٩٨٣    ٤٬٠٧٩٬١٤١    ٩٥٬٥٠٨٬١٦٣التجارة

   ١٨٧٬٢٦٨٬٠٠٥      ١٬١٢٥٬٤٥٢    ٨٬٨١٢٬٠٥٨  ١٧٧٬٣٣٠٬٤٩٥الخدمات
     ١٤٬٣٣٢٬٢٩٧           ٨٨٬٨٢٦       ٧٢٦٬٥٢٤    ١٣٬٥١٦٬٩٤٧المقاوالت
     ٦٢٬٤٤٢٬٢٦٧         ٣٨٦٬٩٩٢    ٣٬١٦٥٬٢٨٤    ٥٨٬٨٨٩٬٩٩١اإلسكان 

     ٧٧٬٢٢٤٬٨١٠         ٤٨٩٬٠٦٧  ١٣٬١٦٧٬٠٧٣    ٦٣٬٥٦٨٬٦٧٠اإلستھالكي
       ٢٬٥٥٩٬٥٧٣           ٤١٬١٤٣       ١٢٩٬٧٦٢      ٢٬٣٨٨٬٦٦٨أخرى

   ٧٤٥٬٤١٩٬٤٢٧      ٣٬٠٣٣٬٨٥٦  ٦٤٬١٣٨٬٤٩٧  ٦٧٨٬٢٤٧٬٠٧٤اإلجمالي

تشمل المبالغ أعاله الفوائد المستحقة وال تتضمن الخسائر  اإلئتمانیة المتوقعة / خسائر تدني القیمة واألرباح المؤجلة.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٠.  قروض وسلف للعمالء (تتمة) 

ج) مخصص تدني قیمة القروض والسلف حسب القطاع 

اإلجماليقروض الرھنقروض قروض األعمالقروض الشركات

العقاريإستھالكیةالصغیرة

     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  

     ١٦٬٧٧٦٬٢٢٨            ٦٢٬٠٥١    ٤٬١٧٧٬٩١٢      ٢٬٦٥٧٬٣٨٨     ٩٬٨٧٨٬٨٧٧الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠

         (٧٧٠٬٥٦٦)               (٩١٤)      (١٨٢٬٤٦٤)        (٣٤٣٬٩٣٤)      (٢٤٣٬٢٥٤)فرق العمالت األجنبیة

       ٩٬١٣٠٬٠٤٣              ٨٬٤٩٧       ٨١٨٬٧٩٧         ٥٦٧٬٤٥٨     ٧٬٧٣٥٬٢٩١مخصصات جدیدة خالل العام

      (٢٬٢٥٧٬٣٤٨)            (٥٬٤١٢)      (٣٨٢٬٣٨٧)        (٢١٢٬٣٧٧)   (١٬٦٥٧٬١٧٢)مخصصات مستردة خالل العام

      (١٬٣١٨٬٧١٨)                 (٢٥)        (٢٦٬٤٢٧)        (٢٤٦٬١٣٧)   (١٬٠٤٦٬١٢٩)المستخدم / المحّول خالل العام

     ٢١٬٥٥٩٬٦٣٩            ٦٤٬١٩٧    ٤٬٤٠٥٬٤٣١      ٢٬٤٢٢٬٣٩٨   ١٤٬٦٦٧٬٦١٣الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠  

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة و خسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة و استردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ١٬٠٣٤ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ١٬٠٤٧ ملیون لایر

قطري).

٢٠٢١٢٠٢٠د) صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف 

      (٥٬٢٦٣٬٠٠٩)     (٦٬٣٥٩٬٧٨٦)قروض الشركات

         (٣٣٤٬٠٢٦)            (٤٬٨٩١)قروض األعمال الصغیرة

         (٢٢٥٬٣٧٩)        (٦٨٧٬٤٥٢)قروض إستھالكیة

            (٣٬٠٠٥)          (١٣٬٨٧٩)قروض الرھن العقاري

      (٥٬٨٢٥٬٤١٩)     (٧٬٠٦٦٬٠٠٨)االجمالي

خسارة تدني القیمة بالصافي من الفائدة المعلقة.

١١. استثمارات مالیة 

٢٠٢١٢٠٢٠إیضاحات

          ٢٨٨٬٩١٨          ١١٢٨٤٬٧٠٩ أاستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

     ٣٦٬٢٦٧٬١٦٥     ١١٢٩٬٨٦٠٬١٣٣ باستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر 

     ٨٥٬٠٥٨٬٠٦١   ١١١١٠٬٤٣٩٬٢٥٩ جصافي استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

       ١٬٧٦٩٬٤٢٥       ٢٬٢٣٧٬٢٢٧فوائد مستحقة

   ١٢٣٬٣٨٣٬٥٦٩   ١٤٢٬٨٢١٬٣٢٨اإلجمالي

بلغت القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لإلستثمارات المالیة بموجب اتفاقیات اعادة الشراء ٤١٬٩٤٩ ملیون لایر قطري و ٤١٬٧٣٨ ملیون لایر قطري على التوالي (٢٠٢٠: ٣٧٬٦١١

ملیون لایر قطري و ٣٨٬٨٦٩ ملیون لایر قطري على التوالي).

٢٠٢١٢٠٢٠(أ) القیمة العادلة من خالل بیان الدخل
غیر مدرجةمدرجةغیر مدرجةمدرجة

                 -          ١٤٦٬٢٥٧               -         ٢٣٤٬٣٠٧صنادیق مشتركة وأسھم

                 -          ١٤٢٬٦٦١               -           ٥٠٬٤٠٢سندات دین

                   -           ٢٨٨٬٩١٨                -           ٢٨٤٬٧٠٩اإلجمالي

٢٠٢١٢٠٢٠(ب) القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
غیر مدرجةمدرجةغیر مدرجةمدرجة

          ٢٦٤٬٠٧٠       ١٬١٣٣٬٣٣٦       ٢٦٠٬٥١٥      ١٬٢١٨٬٩٩٥صنادیق مشتركة وأسھم

                 -     ٢١٬٥٦١٬١٣٦               -    ١٦٬٦٩١٬٠٦٢سندات حكومة دولة قطر

                 -     ١٣٬٣٠٨٬٦٢٣               -    ١١٬٦٨٩٬٥٦١سندات دین أخرى

            ٢٦٤٬٠٧٠       ٣٦٬٠٠٣٬٠٩٥         ٢٦٠٬٥١٥      ٢٩٬٥٩٩٬٦١٨اإلجمالي

بلغت السندات بفائدة ثابتة والسندات بفائدة عائمة مبلغ ٢٦٬٠١٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٣٢٬٤٩٢ ملیون لایر قطري) ومبلغ ٢٬٣٦٢ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٢٬٣٧٨

ملیون لایر قطري) على التوالي.

المبالغ أعاله مقاسة بالصافي بعد خصم مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین: الیوجد (٢٠٢٠: الیوجد).

كما یوجد خسائر ائتمانیة متوقعة بمبلغ ١٨٬٧ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ١٨٬٩ ملیون لایر قطري) مخصومة من احتیاطي القیمة العادلة في حقوق الملكیة.
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١١. إستثمارات مالیة (تتمة)

٢٠٢١٢٠٢٠

غیر مدرجةمدرجةغیر مدرجةمدرجة(ج) التكلفة المطفأة

حسب المصدر

                  -    ١٣٬٦١٧٬٨٩٢               -    ٢٠٬٨٧٩٬٣٥٨سندات حكومة دولة قطر

     ٣٥٬٠٠٧٬٥٢٤    ٣٦٬٤٣٢٬٦٤٥  ٤١٬٥٤٠٬٦٣٦    ٤٨٬٠١٩٬٢٦٥سندات دین أخرى

     ٣٥٬٠٠٧٬٥٢٤    ٥٠٬٠٥٠٬٥٣٧  ٤١٬٥٤٠٬٦٣٦    ٦٨٬٨٩٨٬٦٢٣اإلجمالي

حسب معّدل الفائدة

       ٣٬٩٨٨٬٩٦٤    ٤٥٬٥٣٩٬٩٦٣       ٢٤٥٬٦٩٨    ٦٤٬٥٦١٬٦٨٧أوراق مالیة بمعّدالت فائدة ثابتة

     ٣١٬٠١٨٬٥٦٠      ٤٬٥١٠٬٥٧٤  ٤١٬٢٩٤٬٩٣٨      ٤٬٣٣٦٬٩٣٦أوراق مالیة بمعّدالت فائدة متغیرة

     ٣٥٬٠٠٧٬٥٢٤    ٥٠٬٠٥٠٬٥٣٧  ٤١٬٥٤٠٬٦٣٦    ٦٨٬٨٩٨٬٦٢٣اإلجمالي

المبالغ أعاله مقاسة بالصافي بعد خصم مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ٢١٤٬١ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ١٥٩٬٦ ملیون لایر قطري).

١٢٢٠٢١٢٠٢٠. إستثمارات في شركات زمیلة 

       ٧٬١١٦٬٦٠٢      ٧٬٠٦٤٬٦٥٢الرصید في ١ ینایر  

           (٢٤٬٧٤٢)          (٥٢٬٩٧٢)فرق العمالت األجنبیة

          ١٠٩٬٧٣٤         ٣٧٠٬٢٠٨حصة من توزیعات األرباح 

                  -         ٣٠٥٬٥٧٨إستثمارات خالل العام

           (٤٥٬٩٠٤)        (١١٣٬٥٣٥)التوزیعات النقدیة

           (٩١٬٠٣٨)        (١٠٦٬٩٢٢)أخرى / استبعادات

       ٧٬٠٦٤٬٦٥٢      ٧٬٤٦٧٬٠٠٩الرصید في ٣١ دیسمبر  

حصة الملكیة (%)النشاط الرئیسيمقر الشركة إسم الشركة الزمیلة

٢٠٢١٢٠٢٠

٣٨٫٦٣٤٫٥مصرفياألردنبنك اإلسكان للتجارة والتمویل

٢٠٫٠٢٠٫٠تمویليقطرشركة الجزیرة للتمویل

٤٠٫٠٤٠٫٠مصرفياإلماراتالبنك التجاري الدولي

٠٫٠٢٣٫٠انشاءاتمصرشركة سینوھي ألدوات البناء

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 ٢٠٢١:

              ١٩٫٣١         ١٥٦٬٧٢٧    ٦٬١١٥٬٤٣٥    ٣٥٬٧٩٠٬٠٧٧  ٤١٬٩٠٥٬٥١٢بنك اإلسكان للتجارة والتمویل

                ٠٫٦٤            (٧٬٧٥١)    ٢٬٤٤٥٬٢١٠    ١٥٬٠٤٩٬٣٢٠  ١٧٬٤٩٤٬٥٣٠البنك التجاري الدولي

Ecobank Transnational Incorporated٠٫٠٥         ١٥٩٬٦٤٣    ٧٬٧٢٣٬٧٤٣    ٨٨٬٤٤٦٬٦٠٣  ٩٦٬١٧٠٬٣٤٦                

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

              ١٥٫٠٠           ٨٢٬٧١٣    ٥٬٩٦٥٬٧٨٦    ٣٦٬٦٨٣٬٢٥٨  ٤٢٬٦٤٩٬٠٤٤بنك اإلسكان للتجارة والتمویل

                ٠٫٧٤            (٤٬٨٧٩)    ٢٬٤٢٣٬٤٧٥    ١٤٬٩١٥٬٥٤٩  ١٧٬٣٣٩٬٠٢٤البنك التجاري الدولي

Ecobank Transnational Incorporated٠٫٠٦          (٢٧٬٣٠٦)    ٧٬٣٨١٬٨٨٩    ٨٧٬٠٥٠٬٧٦٢  ٩٤٬٤٣٢٬٦٥١                
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١٣. عقارات ومعدات 

اإلجماليسیارات أثاث تجدیداتأراضي

  ومعداتمباني مستأجرةومبانيكما 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

كما في ١ ینایر ٢٠٢٠

التكلفة:

       ٩٬٣٥٢٬١٣٩           ٦٣٬٨١٠    ٣٬٣٨٠٬٧٧٧         ٩٩٥٬٦٢٠    ٤٬٩١١٬٩٣٢الرصید في ١ ینایر 

       ١٬١٦٧٬٩٢٨           ٣٤٬٣٤٤       ٤٢٧٬٦٤٥           ٤١٬٧٩٣       ٦٦٤٬١٤٦إضافات خالل العام

           (٨٦٬٠٣٩)            (١٬٧٦٨)       (١٤٬٧٦٧)            (٣٬٩٣١)        (٦٥٬٥٧٣)إستبعادات خالل العام

     (١٬٠٣٦٬٧٤٩)            (٣٬٩٣٥)     (٤٨٥٬٤٨٦)        (١٦٢٬٦٠٥)      (٣٨٤٬٧٢٣)فرق العمالت األجنبیة وأخرى

٩٬٣٩٧٬٢٧٩           ٩٢٬٤٥١    ٣٬٣٠٨٬١٦٩         ٨٧٠٬٨٧٧    ٥٬١٢٥٬٧٨٢       

مجمع اإلستھالك: 

       ٣٬٩٧٤٬٣٩٧           ٣٤٬٥٣٥    ٢٬٤٤١٬٤٤٢         ٨٠٧٬٦١١       ٦٩٠٬٨٠٩الرصید في ١ ینایر  

          ٦٦٤٬١٦٤           ١٥٬٥٣٩       ٣٣٨٬٧٢٢           ٥١٬٢٠٠       ٢٥٨٬٧٠٣إستھالك العام

           (٨٣٬٢٣٩)            (١٬٤٠٦)       (١٣٬٣٩٩)            (٣٬٣٦٣)        (٦٥٬٠٧١)إستبعادات خالل العام

         (٥٦٣٬٠٨٣)                 (٣٢)     (٣٨٨٬٠٩٤)        (١٤٣٬٠٥٦)        (٣١٬٩٠١)فرق العمالت األجنبیة وأخرى

٣٬٩٩٢٬٢٣٩           ٤٨٬٦٣٦    ٢٬٣٧٨٬٦٧١         ٧١٢٬٣٩٢       ٨٥٢٬٥٤٠       

       ٥٬٤٠٥٬٠٤٠           ٤٣٬٨١٥       ٩٢٩٬٤٩٨         ١٥٨٬٤٨٥    ٤٬٢٧٣٬٢٤٢صافي القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

موجودات حق االستخدام تشمل مایلي

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

اإلجماليسیارات أثاثأراضي

ومعداتومباني

          ٦١٩٬٥٢٩           ٢٣٬٣٤٣         ٢٣٬٤٩٧         ٥٧٢٬٦٨٩كما في ١ ینایر ٢٠٢٠

          ٢٢٥٬٠٣٨           ١٤٬٣٨٩           ٦٬٥٤٧         ٢٠٤٬١٠٢إضافات خالل العام

                  (١٦)                 (١٦)               -                 -إستبعادات خالل العام

         (٢٣٤٬٤٤٦)          (١٣٬٦٠٨)       (١٦٬٠٠٥)        (٢٠٤٬٨٣٣)إستھالك العام

           (٤٢٬٩٧٧)            (٣٬٦٥٣)               (٢٣)          (٣٩٬٣٠١)فرق العمالت األجنبیة وأخرى

          ٥٦٧٬١٢٨           ٢٠٬٤٥٥         ١٤٬٠١٦         ٥٣٢٬٦٥٧الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٤. موجودات غیر ملموسة 

المجموعالرخصة التشغیلیةموجودات مرتبطة الشھرة

 بودائع

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
           (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

التكلفة

       ٤٬٦٣٥٬١٤١      ١٬٧٣٩٬٤٣٢       ٩٣٢٬٩٠٧      ١٬٩٦٢٬٨٠٢الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠
            ٣٥٬٥١٦                 -               -           ٣٥٬٥١٦فرق العمالت األجنبیة

            ١٣٬٤٥٨           ١٣٬٤٥٨               -                 -اإلضافات

       ٤٬٦٨٤٬١١٥      ١٬٧٥٢٬٨٩٠       ٩٣٢٬٩٠٧      ١٬٩٩٨٬٣١٨الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

اإلطفاء المتراكم

         (٦٤١٬٩٢٣)          (٨٦٬٠٦٢)     (٥٥٥٬٨٦١)                 -الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠
           (٩٥٬٢٢٩)          (١٩٬٥٥٨)       (٧٥٬٦٧١)                 -إطفاءات خالل العام

         (٧٣٧٬١٥٢)        (١٠٥٬٦٢٠)     (٦٣١٬٥٣٢)                 -الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

       ٣٬٩٤٦٬٩٦٣      ١٬٦٤٧٬٢٧٠       ٣٠١٬٣٧٥      ١٬٩٩٨٬٣١٨صافي القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

إختبار تدني قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة التي ال یصاحبھا أعمار زمنیة محددة

یشمل صافي القیمة الدفتریة للشھرة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ مبلغ ١٬٧ ملیار لایر قطري (٢٠٢٠: ١٬٧ ملیار لایر قطري) تخص QNB - األھلي، ومبلغ ٨٩٬٦ ملیون

 لایر قطري (٢٠٢٠: ٨٩٬٦ ملیون لایر قطري) تخص QNB - اندونیسیا ، ومبلغ ١١١٬٩ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ١١١٬٩ ملیون لایر قطري)  تخص مصرف

المنصور، باإلضافة الى مبلغ ٧٧٬٤ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: 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 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 ٢ الى ٤ سنة. 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 ٢١٬٧٥% (٢٠٢٠: %٢٥٬٠٣) 

ومعّدل نمو لنھایة الفترة یبلغ ٢٬٥ % (٢٠٢٠: %٢٬٥ ) إلحتساب القیمة  القابلة لإلسترداد.

١٥٢٠٢١٢٠٢٠. موجودات أخرى 

          ٥٦٥٬٠٩٤         ٤٧٩٬٨١٧مصروفات مدفوعة مقدمآ
       ٥٬٥٠٥٬٩٨٢      ٧٬٣٠٨٬٦٩٩مشتقات مالیة ذات قیمة عادلة موجبة (إیضاح رقم ٣٦)

       ٢٬١٦٥٬٣٧٩      ٢٬٣٥٦٬٣٤١أرصدة مدینة
          ٧٩٤٬٦٣٠         ٣٨٨٬٤٤٧موجودات ضریبیة مؤجلة (إیضاح رقم ٣٢)

       ٥٬٧٠٩٬٧٧٩      ١٬٩١٣٬٩٠٥أخرى

     ١٤٬٧٤٠٬٨٦٤    ١٢٬٤٤٧٬٢٠٩اإلجمالي

١٦٢٠٢١٢٠٢٠. أرصدة من بنوك

          ٣٥٦٬٩٢٠         ٥٨٥٬٩٠٠أرصدة مستحقة لبنوك مركزیة
       ١٬١٠٦٬٨٦٠      ٤٬٦٧٣٬٨٦٨حسابات جاریة للبنوك والمؤسسات المالیة 

     ٥٤٬٦٩٣٬٩٩٢    ٧٧٬٤٤٣٬٧٩٢ودائع البنوك والمؤسسات المالیة
     ٣٠٬٧٦٣٬١١٦    ٢٧٬٨٥٠٬٧٣٦إتفاقیات إعادة الشراء

       ١٬٠٣٢٬٨٣٥         ٨٨٧٬٢٧٦فوائد مستحقة الدفع

     ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣  ١١١٬٤٤١٬٥٧٢اإلجمالي

١٧. ودائع العمالء 

٢٠٢١٢٠٢٠أ) حسب النوع

   ١٣٩٬٩٣١٬٠١٦  ١٥٩٬٤٧٣٬٧١٦حسابات جاریة وتحت الطلب

     ٢٢٬٩٩٩٬٣٥٥    ٢٤٬٧٢١٬٨٩٣حسابات توفیر

   ٥٧٢٬٦٨٠٬٩٦٩  ٥٩٨٬٥٠١٬١٩٣ودائع ألجل

       ٣٬١٢٦٬٢٤٦      ٢٬٨١٤٬٧٢٢فوائد مستحقة الدفع

   ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦  ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤اإلجمالي



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٧. ودائع العمالء (تتمة)

٢٠٢١٢٠٢٠ب) حسب القطاع 

     ١٩٬٦٤٦٬٩١٨    ٤٣٬٦٦٣٬٢٢٩الحكومة

   ١٥١٬٥٦٢٬٤٢٨  ١٤٧٬١٣٣٬٣٨١مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

   ١٤٤٬٠٧٢٬٦٤٠  ١٣١٬٦٤٩٬٣٩٧األفراد 

   ٤٢٠٬٣٢٩٬٣٥٤  ٤٦٠٬٢٥٠٬٧٩٥الشركات

       ٣٬١٢٦٬٢٤٦      ٢٬٨١٤٬٧٢٢فوائد مستحقة الدفع

   ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦  ٧٨٥٬٥١١٬٥٢٤اإلجمالي

١٨٢٠٢١٢٠٢٠. سندات دین 

     ٤١٬٩٤٥٬٦١٧    ٣٩٬٦٤٨٬٣١٢القیمة اإلسمیة للسندات

              ٦٬١٨٧        (١٠٧٬٣٣٠)یطرح: خصومات غیر مطفأة

          ٦٢١٬٦٩٩         ٥٤٧٬٩٤٥فوائد مستحقة الدفع

     ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣    ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧اإلجمالي

یبین الجدول التالي سندات الدین المصدرة من قبل المجموعة:
٢٠٢١٢٠٢٠

     ٣٣٬٧٧٨٬٢٥٠    ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣الرصید في ١ ینایر

     ١٢٬١٤٢٬٥٩٢      ٨٬٧٤٨٬٨٨٥اصدارات خالل العام

     (٣٬٨١٥٬٠٩١)   (١٠٬٧٥٤٬٨٩٦)تسدیدات خالل العام

          ٦٢١٬٦٩٩         ٥٤٧٬٩٤٥فوائد مستحقة

         (١٥٣٬٩٤٧)     (١٬٠٢٦٬٥١٠)أخرى

     ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣    ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧الرصید في ٣١ دیسمبر

یبین الجدول التالي استحقاقات سندات الدین المصدرة من قبل المجموعة:

٢٠٢١٢٠٢٠سنة اإلستحقاق

١١٬٢٣٦٬١٤١                 -٢٠٢١     

٥٬٧٥٤٬٥٣٤      ٢٠٢٢٧٬١٩٠٬٦٠٨       

١٬٥٥٢٬٢٠٧      ٢٠٢٣١٬٤٨٤٬١٩٨       

٦٬٠٨٤٬٨٢٩      ٢٠٢٤٨٬٤٢٩٬١٦١       

٥٬٨٠٥٬٤٠٣      ٢٠٢٥٥٬٨٠٩٬٥٠٦       

٢٠٢٦٤٬٧١٢٬٢٧٤      -                  

٣٬٦٣٤٬١٣٣      ٢٠٢٧٣٬٦٣٤٬٥٣٠       

٧٧٠٬٦٧٣         ٢٠٢٨٧٢٤٬٨٨٢          

٢٬٦٥٤٬٢٥٢      ٢٠٤٧٢٬٧٨٧٬٤٦٥       

٢٬٨٩٧٬٠٣١      ٢٠٤٨٣٬٠٤٦٬٨١٥       

٢٬١٨٤٬٣٠٠      ٢٠٦٠٢٬٢٦٩٬٤٨٨       

     ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣    ٤٠٬٠٨٨٬٩٢٧اإلجمالي

سندات الدین أعاله مسجلة بعملة الدوالر األمریكي والیورو والجنیة االسترلیني والدوالر االسترالي تحمل نسب فائدة ثابتة ومتغیرة. بلغ معّدل الفائدة السنوي المدفوع على ھذه

السندات ما نسبتھ ٣٬٠٩% لعام ٢٠٢٠ (٢٠٢٠: ٣٬٣٥%)

١٩. قروض أخرى 

یبین الجدول التالي المبالغ المقترضة األخرى من قبل المجموعة:

 ٢٠٢١٢٠٢٠

     ٢٥٬٢٦٦٬٦١١    ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧الرصید في ١ ینایر

     ١٧٬٧١٠٬٢١٣    ١١٬٢٥٩٬٠٦٤إصدارات خالل العام

   (١٥٬٣٢٥٬٣٢٢)   (١٠٬٤١٩٬٩٣٦)تسدیدات خالل العام

          ٢١٧٬٧٧٤     (٢٬٦٣٠٬٩٦٤)أخرى

            ٣٢٬٢١١           ٢٨٬٥٨٨فوائد مستحقة

     ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧    ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩الرصید في ٣١ دیسمبر

یبین الجدول التالي إستحقاقات القروض األخرى:

٢٠٢١٢٠٢٠سنة اإلستحقاق

١١٬٣٩٧٬٨٢٦                 -٢٠٢١     

٢٬٠٤٩٬٨٢٩      ٢٠٢٢٤٬٥٢١٬٠٥٥       

٨٬٨٦٨٬٨٥٩      ٢٠٢٣٨٬٨٥٦٬٥٩٠       

١٣٣٬٣٧٦      ٢٠٢٤٧٬٢٨٩٬٢٤٠          

٥٬٤٥١٬٥٩٧      ٢٠٢٥٥٬٤٧١٬٣٥٤       

     ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧    ٢٦٬١٣٨٬٢٣٩اإلجمالي



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٩. قروض أخرى (تتمة) 

القروض األخرى مسجلة بشكل اساسي بعملة الدوالر األمریكي والیورو وتحمل فائدة ثابتة ومتغیرة. بلغ معّدل الفائدة السنوي المدفوع على ھذه القروض لعام ٢٠٢١ ما نسبتھ ١٬٢٠%

.(٪٢٠٢٠: ١٬٦٣)

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 (٢٠٢٠:

٢٬٠ 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 

٢٠٢١٢٠٢٠

       ١٬٠٢٩٬٣٤٣       ١٬٢٤٥٬٦٠٠مصروفات مستحقة

          ٤٨٦٬٣٢٨          ٤٢٨٬٩٥٢مخصصات أخرى (إیضاح رقم ٢١)
          ٩٠٨٬٧٢٥          ٥٥٤٬٩٣٦ضرائب مستحقة

       ٥٬٨٥٨٬٢٤٧       ٥٬٦٣٠٬٩١٨مشتقات مالیة ذات قیمة عادلة سالبة (إیضاح رقم ٣٦)

 ً        ٢٬٠٢٩٬٤٧٥       ٢٬٢١٠٬٧٩٦إیرادات مقبوضة مقدما

          ٢١٩٬٤٦٧          ٢٥٩٬١٤٣صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة والریاضیة

            ٥٢٬٥٧٧            ٥٣٬٠٧٨إلتزامات ضریبیة مؤجلة (إیضاح رقم ٣٢)

       ١٬٢٨٠٬١١٠       ١٬٣١٨٬١٦٧تأمینات نقدیة

          ٥٤٦٬٧٩١          ٥٤٣٬٠٨٧مخصص خسائر تدني قیمة ارتباطات قروض وضمانات مالیة

          ٦٧٧٬٤٤٣          ٦٠٨٬٧٢٤مطلوبات االیجار (إیضاح رقم ٢٠٫١)

     ١٧٬٨٥٨٬٥٣٦     ١٦٬٩٤٧٬٣٠١أخرى

     ٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢     ٢٩٬٨٠٠٬٧٠٢اإلجمالي

٢٠٫١ تتضمن مطلوبات اإلیجار مطلوبات جاریة وغیر جاریة بمبلغ ١٤٧٬٢ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ١١١٬٨ ملیون لایر قطري)  ومبلغ ٤٦١٬٥ ملیون لایر قطري

(٢٠٢٠: ٥٦٥٬٧ ملیون لایر قطري) على التوالي.

٢١. مخصصات أخرى 

مخصصاتمطالباتنھایة

اإلجماليأخرىقضائیةالخدمة

          ٤٨٦٬٣٢٨          ١٣٤٬٠٣٢         ٩٧٬٦٠٠         ٢٥٤٬٦٩٦الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١ 

         (١٠٠٬٨٠٣)          (٢٧٬٧٧٩)        (٤٠٬٤٦٧)          (٣٢٬٥٥٧)فرق العمالت األجنبیة

          ١٠٠٬٢٩٠            ٢٣٬١١٨         ٢٨٬٥٨٧           ٤٨٬٥٨٥صافي مخصصات جدیدة خالل العام

 ٤٨٥٬٨١٥          ١٢٩٬٣٧١         ٨٥٬٧٢٠         ٢٧٠٬٧٢٤          

           (٥٦٬٨٦٣)          (٣٦٬٢٦٠)             (٩٥٤)          (١٩٬٦٤٩)صافي المخصصات المدفوعة والمستخدمة خالل العام

          ٤٢٨٬٩٥٢            ٩٣٬١١١         ٨٤٬٧٦٦         ٢٥١٬٠٧٥الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١

          ٤٩٢٬٥٦٧          ١٤٢٬٥٨٠         ٨١٬٧٧٤         ٢٦٨٬٢١٣الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠ 

           (٥٧٬٩٧٦)          (١٢٬٠٠٣)        (١٢٬٧٥٦)          (٣٣٬٢١٧)فرق العمالت األجنبیة

            ٩٢٬٥٥١              ٥٬٧٦٣         ٣٠٬٣٩٨           ٥٦٬٣٩٠صافي مخصصات جدیدة خالل العام

 ٥٢٧٬١٤٢          ١٣٦٬٣٤٠         ٩٩٬٤١٦         ٢٩١٬٣٨٦          

           (٤٠٬٨١٤)            (٢٬٣٠٨)          (١٬٨١٦)          (٣٦٬٦٩٠)صافي المخصصات المدفوعة والمستخدمة خالل العام

          ٤٨٦٬٣٢٨          ١٣٤٬٠٣٢         ٩٧٬٦٠٠         ٢٥٤٬٦٩٦الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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.

تحّوطات د) إحتیاطي القیمة العادلة 

صافي 

تحّوطات التدفقاتاإلستثمار

القیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل

اإلجمالي اآلخرالنقدیة  للعملیات الخارجیة

      (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
             (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   

      (١٬٣٤٧٬٢٧٤)        ١٥٩٬٢١١   (١٬٤٠٥٬٨٦٩)  (١٠٠٬٦١٦)الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠  

             ٥٠٬٤٩٩            ١٬٢١٤         ٤٩٬٢٨٥           -تحویل العمالت األجنبیة

         (٤٦٥٬٩٧٤)        ١٥٢٬٤٣٧       ١٦٦٬٧٢١  (٧٨٥٬١٣٢)أثر إعادة التقییم

           (٦٧٬٠٣٨)        (٦٧٬٠٣٨)               -           -المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل

             ١٨٬٧٣٦          ١٨٬٧٧١               (٣٥)           -تغیرات أخرى

         (٥١٤٬٢٧٦)        ١٠٤٬١٧٠       ١٦٦٬٦٨٦  (٧٨٥٬١٣٢)صافي التغیر خالل العام

     (١٬٨١١٬٠٥١)       ٢٦٤٬٥٩٥  (١٬١٨٩٬٨٩٨) (٨٨٥٬٧٤٨)الرصید في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠   

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:

٢٠٢١٢٠٢٠

        ١٬٧٧٧٬١٧٩     ١٬٧٦٣٬١٩٤إحتیاطي عام

      (١٬٦١١٬١٢٩)   (١٬٧١٧٬٠٥٣)الحصة من التغیر في حقوق ملكیة الشركات الزمیلة بإستثناء الحصة من األرباح

          ١٦٦٬٠٥٠         ٤٦٬١٤١اإلجمالي



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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 ٢٠٢١ بنسبة ٥٥% من القیمة اإلسمیة للسھم (بواقع ٠٬٥٥ لایر قطري لكل سھم)

(٢٠٢٠: أرباح نقدیة بنسبة ٤٥% من القیمة اإلسمیة للسھم بواقع ٠٬٤٥ 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. 

٢٥٢٠٢١٢٠٢٠- إیرادات الفوائد 

            ٢٤٤٬٤٤٩         ٢٨٠٬١٩٢أرصدة لدى البنوك المركزیة

         ١٬٧٤٤٬٩٨٧      ١٬٢٥٥٬٧٠٥أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

         ٦٬٨٢٥٬٤٥٠      ٨٬٥٢٩٬٤٦٨سندات دین

       ٣٤٬٩٥٨٬١٩٣    ٣٤٬٦٧٠٬٧٩٨قروض وسلف العمالء

       ٤٣٬٧٧٣٬٠٧٩    ٤٤٬٧٣٦٬١٦٣اإلجمالي

المبالغ أعاله تتضمن إیراد فائدة محسوب باستخدام طریقة معّدل الفائدة الفعلي ومتعلق بالبنود التالیة:
٢٠٢١٢٠٢٠

       ٤٢٬١٥٨٬٢١٤    ٤٢٬٩٣٢٬٦٤٧موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة

         ١٬٦١٤٬٨٦٥      ١٬٨٠٣٬٥١٦موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة

       ٤٣٬٧٧٣٬٠٧٩    ٤٤٬٧٣٦٬١٦٣اإلجمالي

٢٦٢٠٢١٢٠٢٠- مصروفات الفوائد 

         ٥٬٢٢٩٬٣٦٧      ٤٬٩١٨٬٩٣٧أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 

       ١٤٬٨٨٢٬١٦٨    ١٤٬٦٦٦٬٣٨٤ودائع العمالء

         ١٬٣٣٩٬٨٨١      ١٬٢٩٢٬٤٠٨سندات دین

         ١٬٣٢٦٬٣٠٥         ٨٢٢٬٣١٤ أخرى

       ٢٢٬٧٧٧٬٧٢١    ٢١٬٧٠٠٬٠٤٣اإلجمالي

تتضمن المصروفات األخرى مصروف الفائدة المتعلق بالموجودات المؤجرة والذي یبلغ ٤٦٬٩ ملیون لایر قطري ( ٢٠٢٠: ٥٠٬٤ ملیون لایر قطري).

٢٧٢٠٢١٢٠٢٠- إیرادات عموالت ورسوم 

            ٥٠٩٬٤٣٣         ٧٣٤٬٨٤٧عموالت قروض وسلف

            ٥٩٥٬٧٠٣         ٦٤٩٬٨٠٠عموالت تسھیالت إئتمانیة غیر مباشرة

         ٢٬٣٢٥٬١٠٩      ٢٬٦٦٧٬٣٠٦رسوم خدمات بنكیة

            ٣١٥٬٣٦٠         ٢٧٩٬١٦٠إیرادات أنشطة اإلستثمار للغیر

            ٢٢٥٬٩٣٠         ٢٠٤٬٠٣٦ أخرى

         ٣٬٩٧١٬٥٣٥      ٤٬٥٣٥٬١٤٩اإلجمالي
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٢٨٢٠٢١٢٠٢٠- أرباح صرف عمالت أجنبیة

           ٨٢٤٬٥٨٧        ٦٨٣٬٥٥٧أرباح التعامل في النقد األجنبي

           ٣٥٧٬٥٠٧     ١٬٥٨٢٬٩٢٢أرباح  فرق تقییم الموجودات والمطلوبات

           (٣١٬٢١٩)       (٩٣٥٬٣٦١)تقییم المشتقات

       ١٬١٥٠٬٨٧٥    ١٬٣٣١٬١١٨اإلجمالي

٢٩٢٠٢١٢٠٢٠- إیراد إستثمارات مالیة

              ٥٬٠٧٢            ٤٬٦٨٩صافي أرباح بیع إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

           ١١٥٬٦٧٣          ٥٤٬٨٠٣صافي أرباح بیع إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة

             ٤٨٬٣٦٥          ٤٧٬١٩٨توزیعات نقدیة

             ٣٦٬٤٩٧          ١٩٬٢٩٥التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الموّحد

          ٢٠٥٬٦٠٧       ١٢٥٬٩٨٥اإلجمالي

٣٠٢٠٢١٢٠٢٠- تكالیف الموظفین

        ٣٬٢٩٣٬٨٤٦     ٣٬٢٨٢٬٨٤٨رواتب ومزایا أخرى

             ٤٩٬٦٩٩          ٥٠٬٦٢٥مساھمة البنك في صندوق التقاعد

             ٥٦٬٣٩٠          ٤٨٬٥٨٥مكافأة نھایة الخدمة

       ٣٬٣٩٩٬٩٣٥    ٣٬٣٨٢٬٠٥٨اإلجمالي

٣١٢٠٢١٢٠٢٠- مصروفات أخرى

             ٤٥٬٢٨١          ٤٨٬١٦٠تكلفة البرامج التدریبیة

           ٤٦١٬١٩٩        ٤٣٤٬٣٦٨مصاریف دعایة وتسویق

           ٢٣٤٬١٤٧        ١٨٣٬٣٤٤أتعاب قانونیة ومھنیة

           ٢٤٩٬٠٢٤        ٣٩٤٬١٨٨إتصاالت وتأمین

           ٣٥٣٬٤٩٨        ٣٧٣٬٤٠٨إیجار وصیانة

           ٤١٢٬٦٦٩        ٥٠٥٬٩٥٩مصاریف أنظمة آلیة

             ٥٢٬٦١٢          ٥٣٬٥٢٥مطبوعات وقرطاسیة

             ١١٬٧٤٠          ١٦٬٩٤٠مكافأة أعضاء مجلس االدارة

           ٣٢١٬٢٢١        ٢٨٤٬٤٥٣أخرى

       ٢٬١٤١٬٣٩١    ٢٬٢٩٤٬٣٤٥اإلجمالي

تتضمن المصروفات األخرى مصروفات متعلقة باإلیجارات بخالف مصروفات الفائدة بمبلغ ٣١٬٦ ملیون لایر قطري. (٢٠٢٠: ٢٩٬٠ ملیون لایر قطري)

٣٢٢٠٢١٢٠٢٠- ضریبة الدخل 

        ١٬٣٦٣٬٢٥٢     ١٬٠٠٦٬١٤٩ضریبة الدخل الحالیة

         (٢٥٢٬٤٣٠)        ٣٧٦٬٨٨٩ضریبة مؤجلة 

             (٩٬١٨٤)            ٦٬٩٢٧تعدیالت على ضریبة الشركات للفترات السابقة

       ١٬١٠١٬٦٣٨    ١٬٣٨٩٬٩٦٥مصروف ضریبة الدخل

     ١٣٬١٨٤٬٢٩٩  ١٤٬٦٦٦٬٠٦٥الربح قبل الضریبة

ً : ربح غیر خاضع للضریبة       (٩٬٦٧٠٬٣٣١)  (١٠٬٧٢٥٬٨٠٤)ناقصا

       ٣٬٥١٣٬٩٦٨    ٣٬٩٤٠٬٢٦١الربح الخاضع للضریبة

٢٣٫٤٨%٢٣٫٦٥%معّدل الضریبة الفعلي المطبق على العملیات الخارجیة 

           ٨٢٥٬٠٩٨        ٩٣١٬٩٢٨الضریبة المحتسبة بناًء على معّدل الضریبة الحالي (المعّدل الفعلي)

           (٤٥٬١٨٧)        (٣٠٬٩٦٣)تأثیر الدخل غیر الخاضع للضریبة

           ٣٣٠٬٩١١        ٤٨٢٬٠٧٣تأثیر مصاریف غیر قابلة للخصم ألغراض الضریبة 

             (٩٬١٨٤)            ٦٬٩٢٧تعدیالت على ضریبة الشركات للفترات السابقة

       ١٬١٠١٬٦٣٨    ١٬٣٨٩٬٩٦٥مصروف ضریبة الدخل
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٣٢- ضریبة الدخل (تتمة)

الحركة على صافي الموجودات الضریبیة المؤجلة

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

صافي كما في  ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠

مطلوباتموجوداتصافيالدخل الشامل اآلخربیان الدخل١ ینایر ٢٠٢٠

             (٤٣٬٧٥٣)            ٦٧٤٬٣٧٢     ٦٣٠٬٦١٩                  -     ١٧٦٬٣٠٩    ٤٥٤٬٣١٠خسائر ائتمانیة متوقعة

                    -             (٦٨٬١٥٣)      (٦٨٬١٥٣)                  -      (١١٬٢٧٧)     (٥٦٬٨٧٦)عقارات ومعدات 

               (١٬٣٠٨)            ١٠٧٬١٣٣     ١٠٥٬٨٢٥             ٢٧٬٨٣٣       ٢٥٬٤٧٥      ٥٢٬٥١٧إستثمارات مالیة

                    -            ١٣٦٬٨٨٣     ١٣٦٬٨٨٣                  -       ٢٢٬٢٢٨    ١١٤٬٦٥٥خسائر ضریبیة مرّحلة

               (٧٬٥١٦)           (٢٠٦٬٥٧٣)    (٢١٤٬٠٨٩)           (٥٨٬٥٨٤)       ١٠٬٠٨٣   (١٦٥٬٥٨٨)أخرى

             (٥٢٬٥٧٧)            ٧٩٤٬٦٣٠     ٧٤٢٬٠٥٣           (٣٠٬٧٥١)     ٢٥٢٬٤٣٠    ٥٢٠٬٣٧٤موجودات / (مطلوبات) ضریبیة مؤجلة

٢٠٢١٢٠٢٠انتھاء الضرائب المؤجلة المعترف بھا ضمن خسائر ضریبیة مرّحلة

٤٥٬٩٩٢            ٢٠٢١١٣٩٬٢٦٩-٢٠٢٥              

٦٨٬٨٢٦              ٢٠٣٠٤٠٬٣٦٩-٢٠٢٦              

              ٢٢٬٠٦٥              ٢١٬٩٠٦غیر محددة

١٣٦٬٨٨٣            ٢٠١٬٥٤٤            

ال یوجد أي تقییمات ضریبیة مادیة معلّقة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ (٢٠٢٠: 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.

٢٠٢١٢٠٢٠

        ١٢٬٠٠٢٬٨٦٧        ١٣٬٢١١٬١٢٣ربح السنة العائد الى مساھمي البنك

        (١٬٠٠٠٬٠٠٠)        (١٬٠٠٠٬٠٠٠)یخصم: الفائدة على أدوات ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

        ١١٬٠٠٢٬٨٦٧        ١٢٬٢١١٬١٢٣صافي أرباح السنة العائد الى مساھمي البنك

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

                  ١٫١٩                  ١٫٣٢عائد السھم (لایر قطري) - األساسي والمعّدل

٣٤- بنود خارج المیزانیة

٢٠٢١٢٠٢٠إلتزامات مؤجلة أو محتملة 

      ١١٥٬٥٣٥٬٤٧٢        ٩٥٬٤٦٠٬٣١٢إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض

        ٦٠٬٣٣٧٬٨٠١        ٥٩٬٤٧٧٬٢٠٧خطابات ضمان

        ٣٧٬٨٠٦٬٦٨٨        ٤٧٬٥٥٨٬٨٩٥إعتمادات مستندیة 

        ١٤٬٩٦٢٬١٤٠        ١١٬٥٢٧٬٤٢٢أخرى

      ٢٢٨٬٦٤٢٬١٠١      ٢١٤٬٠٢٣٬٨٣٦اإلجمالي

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١ 

 (جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٣٥- التوزیع الجغرافي 

اإلجماليدولأمریكاأوروبادول مجلس قطر

أخرىالشمالیةالتعاون الخلیجي 

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

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

            ٨١٬٥٥٠٬٩٧٨         ١٢٬٩٩٨٬٢٥٥                    -         ١٥٬٠٥٤٬٣٢٩        ١٬٤٢٩٬٢٣٦        ٥٢٬٠٦٩٬١٥٨نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

            ٦٥٬١٢٧٬٨٢٠         ١١٬٧٢١٬١٢٢         ٧٬٦٥٥٬٥٦٤         ٣١٬٢٦٦٬٨٠٢           ٦٢٣٬٦٠١        ١٣٬٨٦٠٬٧٣١أرصدة لدى بنوك  

          ٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤         ٦٣٬٤٥٥٬٧٨٦         ٤٬٦٠٧٬٢٥٨         ٩٦٬٣٨٩٬٩٠١      ١٣٬٩٣٣٬٧٦٠      ٥٤٥٬٤٠٨٬٤٦٩قروض وسلف للعمالء

          ١٣٠٬٤٤٨٬٢٢١         ٣٣٬٥١٩٬٤٢٠         ١٬٢٤٥٬٦٦٤         ١٩٬٩٧٧٬٧٠٣        ٦٬٠٣٤٬٠٥١        ٦٩٬٦٧١٬٣٨٣إستثمارات مالیة

١٬٠٠٠٬٩٢٢٬١٩٣       ١٢١٬٦٩٤٬٥٨٣       ١٣٬٥٠٨٬٤٨٦       ١٦٢٬٦٨٨٬٧٣٥      ٢٢٬٠٢٠٬٦٤٨      ٦٨١٬٠٠٩٬٧٤١      

            ٢٤٬٠٩٢٬٨٦٧موجودات أخرى

      ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠إجمالي الموجودات

            ٨٧٬٩٥٣٬٧٢٣         ١٨٬٤٥٤٬٥٢٤         ٢٬٧٧٣٬٧٠٨         ٤٨٬٠٦٢٬٥٥٥        ٨٬٥٨٠٬٨١٤        ١٠٬٠٨٢٬١٢٢أرصدة من بنوك

          ٧٣٨٬٧٣٧٬٥٨٦       ١٠٧٬٣١٩٬٨٦٥         ١٬٠٨٩٬٨٢٩       ١٧٧٬٤٠٥٬٦٥٤      ١٧٬٩١٧٬٧٤٦      ٤٣٥٬٠٠٤٬٤٩٢ودائع عمالء

            ٤٢٬٥٧٣٬٥٠٣         ١٦٬٤٨٥٬١١٩                    -         ٢٦٬٠٨٨٬٣٨٤                   -                     -سندات دین

            ٢٧٬٩٠١٬٤٨٧           ٣٬٣٣٢٬٩٩٩                    -         ٢٤٬٥٦٨٬٤٨٨                   -                     -قروض أخرى

٨٩٧٬١٦٦٬٢٩٩       ١٤٥٬٥٩٢٬٥٠٧         ٣٬٨٦٣٬٥٣٧       ٢٧٦٬١٢٥٬٠٨١      ٢٦٬٤٩٨٬٥٦٠      ٤٤٥٬٠٨٦٬٦١٤          

            ٣٠٬٩٤٧٬٠٤٢مطلوبات أخرى

            ٩٦٬٩٠١٬٧١٩حقوق الملكیة

      ١٬٠٢٥٬٠١٥٬٠٦٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

            ٦٠٬٣٣٧٬٨٠١           ٧٬٨٤٥٬٣٧٠                    -         ٢٠٬٣٦١٬٧٠٦        ١٬٢٠٣٬٧١٨        ٣٠٬٩٢٧٬٠٠٧خطابات ضمان

            ٣٧٬٨٠٦٬٦٨٨           ١٬٥٢٤٬٣٠٣                    -           ٣٬١٤١٬٢٩٢           ١٧٣٬٨١٧        ٣٢٬٩٦٧٬٢٧٦إعتمادات مستندیة 

          ١١٥٬٥٣٥٬٤٧٢         ١٠٬٨٠٤٬٠٧٠                    -         ٦٧٬٠١٨٬٧٥٦        ٣٬١٢٥٬٠٤٧        ٣٤٬٥٨٧٬٥٩٩إرتباطات 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 ٢٠٢١ 

 (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 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

عقود مستقبلیھ

         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 

٤٨٬٥٨٢٬٦٢٩  ١٥٨٬٣٣٨٬٣٩٣  ٧٬٣٠٨٬٦٩٩٥٬٦٣٠٬٩١٨٣٤٩٬٩٣٥٬٢١٧اإلجمالي  ٨٥٬٦٩٥٬٤٢٤  ٥٧٬٣١٨٬٧٧١  

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠:

 محتفظ بھا للمتاجرة:

               -    ١٬١٠٧٬٥٤٧  ١١٬٧١٧٬٨٧٣    ٩٦٬١٦٩٬١٩٥  ١٠٨٬٩٩٤٬٦١٥    ٣٠٠٬٥٤٠    ٣٠٦٬٩٤٦عقود آجلة لصرف العمالت األجنبیة

  ٣٣٬٥٧٥٬٤٨٦  ٢٠٬٧٠٥٬٣١٠    ٣٬١٦١٬٢٩٤      ٣٬١٩٥٬١٧٢    ٦٠٬٦٣٧٬٢٦٢    ٧٧٩٬٦٦١    ٨٠٩٬٩١٤عقود مقایضة أسعار الفائدة

عقود مستقبلیھ

         ٣٧٬٠٥٣    ٤٬٩٤٠٬٩٦٥    ٢٬٧١٥٬١٣٠    ٦٤٬٨٤٣٬١٦٩    ٧٢٬٥٣٦٬٣١٧ ٢٬٢٦٠٬٢٢٥ ١٬٣٥٨٬٢٥٢عقود مقایضة عمالت 

               -               -       ٧٩٩٬٩٣٨      ٢٬١٧٨٬٣٤٢      ٢٬٩٧٨٬٢٨٠      ١٤٬٤٠٦      ٧٩٬٠٤٠عقود الخیارات

تحّوط للتدفقات النقدیة:
  ١٢٬٤٨٥٬٦٢٨  ٢٥٬١٤٧٬٨٠٢    ١٬٤٣٦٬٤١٨                 -    ٣٩٬٠٦٩٬٨٤٨ ١٬٥٤٠٬٦٦٨    ١٧٠٬٢١٢عقود مقایضة أسعار الفائدة

  ١٧٬٣٤٧٬٣٥٣  ٢١٬٣٦٥٬٧٨٨    ١٬٣٦٦٬٢٧٥         ٣٤٠٬١٧٧    ٤٠٬٤١٩٬٥٩٣    ٥٢٤٬٠٦٩ ١٬١٦٢٬٥٩٠عقود مقایضة عمالت 

 تحّوط للقیمة العادلة:
  ١٢٬٨٢٢٬٨٤٧    ٦٬٦٣٥٬٥٧٢       ٢٤٠٬٧٢٣           ٧٩٬٩١٩    ١٩٬٧٧٩٬٠٦١    ٣٣٠٬٠٧٠    ١٥٥٬٩١٤عقود مقایضة أسعار الفائدة

         ٩٤٬١٥٢    ٣٬٧٦٩٬١٢١    ٢٬٦٧٢٬٣٢٨         ٩٥٠٬١٠٣      ٧٬٤٨٥٬٧٠٤    ١٠٨٬٦٠٨ ١٬٤٦٣٬١١٤عقود مقایضة عمالت 

٢٤٬١٠٩٬٩٧٩  ١٦٧٬٧٥٦٬٠٧٧  ٥٬٥٠٥٬٩٨٢٥٬٨٥٨٬٢٤٧٣٥١٬٩٠٠٬٦٨٠اإلجمالي  ٨٣٬٦٧٢٬١٠٥  ٧٦٬٣٦٢٬٥١٩  

بلغت الضمانات النقدیة لمعامالت المشتقات المالیة ١٠٬٥٥٥ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٧٬٦٣٢ ملیون لایر قطري) والتي تم تصنیفھا ضمن أرصدة لدى البنوك في

اإلیضاح رقم ٩. الضمانات المستلمة من معامالت المشتقات المالیة بلغت ٩٬٠٥٥ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٤٬٣٤٠ ملیون لایر قطري) والتي تم تصنیفھا ضمن

األرصدة من بنوك في اإلیضاح رقم ١٦.
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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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٣٧- صنادیق اإلستثمار

كجزء من الخدمات اإلستثماریة التي تقدمھا المجموعة لعمالئھا،  قامت المجموعة بتأسیس وتسویق المحافظ اإلستثماریة التالیة:

٢٠٢١٢٠٢٠

                   ٧٨٬٥٣٨            ١٥٣٬٦٧٢المحافظ 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 ٢٠٢٠ مبلغ ٢٥٬٠٢٠ ملیون لایر قطري (٢٠٢٠: ٢٠٬٩٨٤ 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 :

٢٠٢١٢٠٢٠بنود في بیان المركز المالي الموّحد

              ٢٬٩٣٣٬٧٣٧         ٣٬١٧٤٬٦٦٤قروض وسلف

              ١٬٣٨٣٬١٢٣         ١٬٤٠٦٬٣٧٥ودائع

                   ٨١٬٦٥٨              ٤٨٬٩٣٨إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل الموّحد

                 ١٣٠٬٩٥١            ١٢٧٬٣٢٥إیرادات الفوائد والعموالت

                   ٣٢٬١٤٥              ١٥٬٧٩٥مصروفات الفوائد والعموالت

٢٠٢١٢٠٢٠الشركات الزمیلة

              ١٬٥١٢٬٠٠٤         ١٬٣٦٣٬٧٠٧أرصدة لدى بنوك 

                   ٥٦٬٨٣٢              ٤٥٬٢٤٣إیرادات الفوائد والعموالت

                     ١٬٧٠٨              ٥٨٬٢٣٨أرصدة من بنوك 

                        ١٥٦                     ٤١مصروفات 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:

٢٠٢١٢٠٢٠

                   ٤٣٬٢٨٧              ٤٣٬٣٩٩رواتب ومزایا أخرى

                     ١٬١٦٩                ١٬٠١٧تعویض نھایة الخدمة

٣٩- النقدیة وما في حكمھا   

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

٢٠٢١٢٠٢٠

            ٤٠٬٩٥١٬٧٣٢       ٤٤٬٨٢٢٬٦٦٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

            ٦١٬٥٣١٬٦٠٨       ٦١٬٨٣٧٬٧٩٨أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر

          ١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠     ١٠٦٬٦٦٠٬٤٦٠اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي اإللزامي. 
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٤٠-آثار وباء كوفید- ١٩

انتشر وباء كورونا المستجد ("كوفید-١٩") عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم مما تسبب في تعطیل األنشطة التجاریة واالقتصادیة.

ونجم عن كوفید-١٩ حدوث حالة من عدم الیقین في بیئة االقتصاد العالمي. 

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

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

تتركز عملیات مجموعة QNB جزئیاً في االقتصادات التي تعتمد نسبیاً على سعر النفط الخام. خالل السنة المالیة، شھدت أسعار النفط تقلبات

كبیرة. استدعت حالة عدم الیقین الناجمة عن كوفید- ١٩ وتقلب أسعار النفط قیام المجموعة بتحدیث المدخالت واالفتراضات المستخدمة 

لتحدید الخسائراالئتمانیة المتوقعة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١. وقد تم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على نطاق من الظروف االقتصادیة

المتوقعة في ذلك التاریخ. وبالنظر إلى التطورات السریعة التي یشھدھا الوضع، فقد أخذت المجموعة بعین االعتبار تأثیر التقلبات العالیة على

عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة عند تحدید شدة واحتمالیة السیناریوھات االقتصادیة الخاصة بتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

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

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

یمكن مالحظتھا مثل معدل العائد الخطر ونمو االئتمان وتوزیعات االئتمان أو حاالت التعثر كما ھو موضح في إیضاح رقم ٤ (ب).

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

الكلي المرتبطة بالمناخ االقتصادي لألسواق التي تعمل فیھا.

قامت المجموعة بتأخیر سداد بعض العمالء ألقساط قروضھم خالل الفترة وال تعتبر خسارة التعدیل الناتجة عن ھذه التعرضات جوھریة

للمجموعة. وفقًا إلرشادات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، ال یؤدي تمدید فترة إعفاء الدفع تلقائیًا إلى حدوث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان

والترحیل ما بین مستویات االئتمان بغرض حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، حیث یتم توفیر ھذه اإلجراءات لمساعدة المقترضین المتأثرین

من انتشار كوفید- ١٩ الستئناف مدفوعاتھم المنتظمة. 

باإلضافة إلى االفتراضات الموضحة أعاله، أولت مجموعة QNB اھتماماً خاصاً بتأثیر كوفید-١٩ على العوامل النوعیة والكمیة عند تحدید

الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان وتقییم مؤشرات تدني القیمة للمخاطر في القطاعات التي یحتمل تأثرھا. وقد أدى ذلك إلى خفض تصنیف

بعض التعرضات االئتمانیة واالعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة ومخصصات تدني القیمة على النحو المبین في ایضاح ٣ من البیانات

المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة.

لدى المجموعة استثمارات في شركات زمیلة تم اختبار تدني قیمتھا خالل الفترة بسبب تقلبات السوق الناشئة عن الظروف االقتصادیة بسبب

كوفید- ١٩. قامت المجموعة بإجراء اختبار تدني القیمة، واستناداً إلى نتائج االختبار، كانت المبالغ القابلة لالسترداد أعلى من المبالغ المدرجة في

نھایة الفترة المالیة. 

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

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

٤١- أرقام المقارنة

أعید تصنیف بعض أرقام السنة الماضیة بغرض العرض األمثل لتنسجم مع عرض البیانات المالیة للسنة الحالیة. 
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الشركة األم

فیما یلي بیان المركز المالي وبیان الدخل للشركة األم:

١- بیان المركز المالي كما في ٣١ دیسمبر:

٢٠٢١٢٠٢٠

الموجودات  

            ٥٩٬٦٧١٬٠٧٧       ٥٨٬٠٣١٬٤٢٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

            ٦٣٬٦٢٩٬٦٧٦       ٦٥٬٠٢٢٬٦٣٨أرصدة لدى بنوك 

          ٦٠٣٬٣٣٦٬٣٦٥     ٦٥٥٬١٨٠٬٩٣٥قروض وسلف للعمالء

            ٨٣٬٩٦٧٬٢٢٨       ٩٦٬٢٦٨٬٤٠٦إستثمارات مالیة

            ٣١٬٥٨٩٬٧٩٤       ٣٢٬٢٩٧٬٩١٦إستثمارات في شركات تابعة وزمیلة 

              ٢٬٤١٧٬٩٥٥         ٢٬٩٢٢٬٧٥٣عقارات ومعدات

            ١٠٬٤١٤٬٥٧٣         ٧٬٢٥٨٬٤٤٤موجودات أخرى

          ٨٥٥٬٠٢٦٬٦٦٨     ٩١٦٬٩٨٢٬٥١٢إجمالي الموجودات

المطلوبات

          ١١٦٬٢٣٠٬٤٠١     ١٣٣٬٤٣٦٬٧٧٩أرصدة من بنوك

          ٦٠٠٬٧٩٤٬٢٢٥     ٦٤٢٬٣٧٤٬٥٦٣ودائع عمالء 

            ٢٤٬٠٩٥٬٨٢٧       ٢٢٬٣٨١٬٥٢٨سندات دین

            ١٥٬٦٠٩٬٥٠٥       ١٥٬٢٦١٬٣٢٨مطلوبات أخرى

          ٧٥٦٬٧٢٩٬٩٥٨     ٨١٣٬٤٥٤٬١٩٨إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 

              ٩٬٢٣٦٬٤٢٩         ٩٬٢٣٦٬٤٢٩رأس المال 

            ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧       ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧إحتیاطي قانوني

              ٩٬٠٠٠٬٠٠٠       ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠إحتیاطي مخاطر

            (١٬٥٣٥٬٤٠٠)           (٧٨٧٬١٢٣)إحتیاطي القیمة العادلة

            (١٬٥٧٢٬١٢٠)        (١٬٧٤٦٬١٧٣)إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

                 ١٥٨٬٩٠٥              ٥٢٬٩٨١إحتیاطیات أخرى

            ٣٧٬٦٨٢٬٨٥٩       ٤١٬٤٤٦٬١٦٣أرباح مدورة

            ٧٨٬٢٩٦٬٧١٠       ٨٣٬٥٢٨٬٣١٤إجمالي حقوق الملكیة العائد إلى مساھمي البنك

            ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠       ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ادوات مالیة ضمن الشریحة األولى من رأس المال اإلضافي

            ٩٨٬٢٩٦٬٧١٠     ١٠٣٬٥٢٨٬٣١٤إجمالي حقوق الملكیة 

          ٨٥٥٬٠٢٦٬٦٦٨     ٩١٦٬٩٨٢٬٥١٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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أ) البیانات المالیة للشركة األم (تتمة)

٢- بیان الدخل عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر:

٢٠٢١٢٠٢٠

            ٢٥٬٨١٩٬٨٧٩       ٢٤٬٧٩٢٬٢١٧إیرادات الفوائد 

          (١٢٬٠٩٢٬٣٢٨)        (٩٬١١١٬٩٣٣)مصروفات الفوائد 

            ١٣٬٧٢٧٬٥٥١       ١٥٬٦٨٠٬٢٨٤صافي إیرادات الفوائد 

              ١٬٦٨٣٬٣٢٧         ٢٬٠١٠٬٧٧٨إیرادات عموالت ورسوم

                (٤٦٠٬٧٢٢)           (٦٢٤٬٢٩٥)مصروفات عموالت ورسوم

              ١٬٢٢٢٬٦٠٥         ١٬٣٨٦٬٤٨٣صافي إیرادات عموالت ورسوم

              ١٬٠٠٤٬٤٨٩         ١٬٠٣٦٬٥٣٣أرباح صرف عمالت أجنبیة

                 ٤٧٧٬٧١٨              ٦٥٬٦٤٣إیرادات إستثمارات مالیة

                     ٤٬٧٨٤                   ٩٥٧إیرادات تشغیلیة أخرى

            ١٦٬٤٣٧٬١٤٧       ١٨٬١٦٩٬٩٠٠ اإلیرادات التشغیلیة

            (١٬٥٣٨٬٤٦٨)        (١٬٦٣٠٬٢٩٤)تكالیف الموظفین

                (٢٤٣٬١٦٤)           (٢٠٦٬٥٣١)إستھالكات

                (٨١٨٬٤١٥)           (٩٢٩٬١٢٨)مصروفات أخرى

            (٤٬٣٨٠٬٢٥٣)        (٤٬٩٠٣٬٨٩٨)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

                  (٧١٬٤٤٩)             (٥٢٬٢٣٦)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة استثمارات مالیة

                (١٠٨٬٧٧٣)             (٩٠٬٩٠٥)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة ومخصصات مستردة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

                  (١٠٬٣٠٩)               (٤٬٨٠٣)مخصصات أخرى

              ٩٬٢٦٦٬٣١٦       ١٠٬٣٥٢٬١٠٥أرباح السنة قبل الضریبة

                  (٥٥٬٦٠٨)             (٤٤٬٧٦٧)مصروف الضریبة

              ٩٬٢١٠٬٧٠٨       ١٠٬٣٠٧٬٣٣٨أرباح 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.


