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

  (ألف لاير قطري) 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 

 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 
 

 أشهر المنتهية في فترة الثالثةل    

      
مارس  31

2019  
 مارس 31

2018 

 (معدلة)  (مراجعة)     إيضاحات 

         أنشطة مستمرة

         اإليرادات

 24,916  25,505     11 األنشطة غير المصرفية إيرادات من

 20,257  24,055      إيرادات من موجودات تمويلية

 6,470  14,433      إيرادات رسوم

 264  3,975      إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ربح

 1,776  2,367      أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 6,204  729      إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

 362  -      ربح بيع استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

 -  (805)     7/2 بيع استثمارات في حقوق ملكيةخسارة 

 (9,579)  (568)      ، بالصافيأخرىة رخسا

 50,670  69,691      دةر المقيإجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غي

 (17,036)  (12,186)      غير المقيدة العائد لحاملي حسابات االستثمار

 33,634  57,505      إجمالي الدخل

         

         مصروفات

 (24,002)  (24,999)     11 مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (12,515)  (12,267)      تكاليف الموظفين

 (9,440)  (8,700)      مصروفات تشغيلية أخرى

 (5,338)  (3,850)      تكاليف تمويل

 (2,413)  (2,188)      إهالك وإطفاء

 (53,708)  (52,004)      إجمالي المصروفات
 ،انخفاض في القيمة عن موجودات تمويلية (مخصص/ )استرداد 

 (26,364)  877     16 بالصافي
مالية فاض في القيمة عن موجودات انخ داداستر( / مخصص)

 2,073  (6,429)     16 أخرى، بالصافي

 (44,365)  (51)      صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل

 -  -      مصروف ضريبة الدخل

 (44,365)  (51)      من أنشطة مستمرة ةخسارالصافي 

         
         أنشطة مستبعدة

 (8.984)  6.048      بالصافي من الضريبة ،شطة مستبعدةمن أن( خسارة/ )ربح 

 (53.349)  5.997      الفترة (خسارة/ )ربح صافي 

         
         :المنسوب إلى-

 (47.144)  3.183      مساهمي البنك

 (6.205)  2.814      حصص غير مسيطرة

      5.997  (53.349) 

 (0.24)  0.02      لاير قطري –المخفضة للسهم / ةاألساسي( الخسارة/ )العائدات 



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

  (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
 

 .رحليةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة الم 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 
 

 

           

  خسائر متراكمة  رأس المال  

إجمالي حقوق 

الملكية المنسوبة 

  لمساهمي البنك
حصص غير 

  مسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

           

 1.696.871  166.885  1.529.986  (470.014)  2.000.000  (مدقق) 2018يناير  1الرصيد في 

أثر التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 

30  -  (46.540)  (46.540)  (2.319)  (48.859) 

 1.648.012  164.566  1.483.446  (516.554)  2.000.000  (معدل) 2018يناير  1الرصيد في 

           

 (53.349)  (6.205)  (47.144)  (47.144)  -  (معدل)صافي خسارة الفترة 

           :صافي التغير في حصص غير مسيطرة بسبب

 (55.936)  (55.936)  -  -  -  هياكل عقارية -

 1.538.727  102.425  1.436.302  (563.698)  2.000.000  (معدل) 2018مارس  31الرصيد في 

           

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

 5.997  2.814  3.183  3.183  -  (مراجع)صافي ربح الفترة 

           :صافي التغير في حصص غير مسيطرة بسبب

 14.346  14.346  -  -  -  *هياكل عقارية -

 1.144.211  139.487  1.004.724  (995.276)  2.000.000  (مراجع) 2019مارس  31الرصيد في 

 .7/1راجع إيضاح . وهياكل عقارية بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة تمثل بشكل أساسي بيع جزئي لعقار بالمملكة المتحدة* 



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

   (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 

 .وحدة المرحليةجزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الم 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 

   

 اتإيضاح 

مارس  31

2019  
 مارس 31

2018 

 (معدلة)  (مراجعة)  

     األنشطة التشغيلية
 (53,349)  5,997  لفترةا (خسارة/ )ربح صافي 

 -    ةت للبنود غير النقديتعديال

 6,874  3,675  هالك وإطفاءإ

 (264)  (3,975)  حقوق ملكيةغير محقق من استثمارات في  ربح

من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة  ةغير محقق( ربح/ )خسارة 

 (1,653)  3,568  مع الشريعة، بالصافي

، مخصص انخفاض في قيمة موجودات تمويلية( / استرداد)

 26,364  (877) 16 الصافيب

 (2,073)  6,429  مالية أخرى انخفاض في قيمة موجودات( استرداد/ )مخصص 

  14,817  (24,101) 

     : تغيرات في

 189,654  -  من بنوك اتمستحق

 36,523  (1,506)  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 15,195  14,239  موجودات تمويلية

 (11,923)  (2,387)  مدينة ذمم

 (4,684)  15  المخزون

 3,368  -  استثمارات عقارية

 275,057  32,684  موجودات محتفظ بها للبيع

 (14,669)  (16,508)  موجودات أخرى

 (65,512)  162,401   العمالء أرصدة

 (136,684)  1,068  محتفظ بها للبيعمطلوبات 

 (19,637)  4,311  مطلوبات أخرى

 242,587  209,134  األنشطة التشغيليةالناتج من ي النقد صاف

     

     األنشطة االستثمارية

 (3,925)  (688)  شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة

 (3,925)  (688)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 (32,246)  (184,606)  ةالمطلوبات التمويليالتغير في  صافي

ير غ صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

 213,839  43,822  المقيدة

 (55,936)  14,346  غير مسيطرة صافي التغير في حصة

 125,657  (126,438)  األنشطة التمويلية الناتج من( / مستخدم فيال) صافي النقد

     

 364,319  82,008  وما يعادلهفي النقد  الزيادة صافي

 372,029  237,697  نقد وما يعادله في بداية الفترةال

 736,348  319,705  نقد وما يعادله في نهاية الفترةال



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 1

ر كشركة ذات بنك إسالمي تم تأسيسه في دولة قطهو ( "الشركة األم"أو  "البنك( )"عامة. )م.م.بنك قطر األول ذ

. هيئة مركز قطر للمال عن، الصادر 2008 سبتمبر 4بتاريخ  00091ولية محدودة بموجب الترخيص رقم ؤمس

 :هيئة تنظيم مركز قطر للمالالتي تنظمها  التالية األنشطة البنك مصرح له مزاولة

 استالم اإليداعات؛  

 تقديم التسهيالت االئتمانية؛ 

 المتاجرة في االستثمارات؛ 

 ستثمارية؛الصفقات اال متقدي 

 ئتمانية؛االتسهيالت ترتيب ال 

 تقديم خدمات الحفظ؛ 

  خدمات الحفظ؛ترتيب 

 إدارة االستثمارات؛ 

 تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و 

 تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة. 

هيئة الرقابة  سالمية التي تحددهاتنظم هيئة تنظيم مركز قطر للمال جميع أنشطة البنك التي تتم وفقا لمبادئ الشريعة اإل

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

 .بن حمد بالدوحة في دولة قطر

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

على البنك وشركاته  2019مارس  31المنتهية في  أشهر فترة الثالثةلتشتمل البيانات المالية المختصرة الموحدة للبنك 

ـ )التابعة  ـ " المجموعة"ويشار إليها مجتمعة ب هائي الن المسيطرالطرف / األم الشركة"(. شركات المجموعة"ومنفردة ب

 .(عامة. )م.م.بنك قطر األول ذللمجموعة هو 

 :2018ديسمبر  31و 2019مارس  31فيما يلي بيان بالشركات التابعة للبنك كما في 

 النشاط الشركات التابعة

 كما فيالفعلية الملكية 

 سنة
 البلد التأسيس

 مارس 31
2019 

 ديسمبر 31
2018 

 تحدةاإلمارات العربية الم 2012 %71.3 %71.3 الصناعة .م.م.شركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ

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

 المحدود لبنك قطر األول 1صندوق السوق النقدي 
صندوق السوق 

 جزر الكايمان 2015 %100.0 %100.0 النقدي

 جيرسي 2017 %32.1 %28.7 تمويل *استور بروبرتيز فينانس ليمتد

 جيرسي 2017 %32.1 %28.7 ابضةشركة ق *استور بروبرتيز هولدينجز ليمتد

 قطر 2017 %70.0 %70.0 بناء .م.م.أم صالل للسكن ذ

 **شركة كنيدي فالتس
تملك وإيجار 

 الواليات المتحدة األمريكية 2018 %60.0 %47.8 عقارات

 يةالواليات المتحدة األمريك 2018 %60.0 %47.8 إيجار عقارات **.م.م.بي إف كيو كينيدي فالتس ذ -إل ئي آي

 .7/1راجع إيضاح  .تمثل بشكل أساسي بيع جزئي لعقار بالمملكة المتحدة خالل الفترة* 

 .7/1راجع إيضاح  .بالواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة لعقارتمثل بشكل أساسي بيع جزئي * *
 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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  س اإلعداداأس  2

ً لالمرحلية للمجموعة وفتم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة  ئة الصادرة عن هي المحاسبة الماليةمعايير قا

ً ل. المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة  المحاسبة الماليةمعايير وفقا

 ةالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية تستخدم المجموعب ،والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

 د البياناتبناء عليه فقد تم إعدا. الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالمعايير الدولية للتقارير المالية إرشادات 

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

 بياناتلاموجب جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالموحدة المرحلية لمختصرة ا لماليةا البياناتال تتضمن هذه 

 31ي فكما السنوية للمجموعة الموحدة المالية  البياناتالمالية الموحدة السنوية ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع 

ال تعبر بالضرورة  2019رس ما 31أشهر المنتهية في  فترة الثالثةوعالوة على ذلك، فإن نتائج . 2018ديسمبر 

 .2019ديسمبر  31عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

ي فتم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بناء على مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء تقييم استثمارات 

 .يعة المسجلة بالقيمة العادلةوأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشرحقوق ملكية 

رض وعملة العبالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية  المختصرة الموحدة المرحليةالبيانات المالية عرض هذه تم 

وم كل كيان يق. فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه على خالف ذلكإلى أقرب ألف لاير قطري،  جميع القيمتم تقريب . للبنك

 .لة الوظيفيةباستخدام العم البنود المدرجة في البيانات المالية لكل كيانتقاس حديد عملته الوظيفية وداخل المجموعة بت

 األحكام والتقديرات

ام من اإلدارة وضع أحكمعايير المحاسبة المالية يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بموجب 

لسياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق ا

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. واإليرادات والمصروفات

ة يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبي. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر

 .فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك في السنة التي تتم

تتفق األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك 

 .2018ديسمبر  31حول التقديرات مع تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في 

 الهامة ات المحاسبيةالسياس 3

مستخدمة مع تلك الفي إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تبعة المهامة السياسات المحاسبية التتفق 

 .2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالبيانات المالية الموحدة في إعداد 

 معايير الجديدة والتعديالت والتفسيراتال 3/1

 2019يناير  1محاسبية الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت وأصبحت سارية من معايير الال 3/1/1

 المرابحة ومبيعات الدفعات المؤجلة األخرى" 28لمالية رقم معيار المحاسبة ا" 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 (تابع) الهامة السياسات المحاسبية 3

والقياس واإلفصاحات التي سيتم الهدف من هذا المعيار هو النص على مبادئ محاسبة وتقارير مناسبة لالعتراف 

 .تطبيقها فيما يتعلق بمعامالت المرابحة ومبيعات الدفع المؤجل األخرى بالنسبة للبائعين والمشترين في هذه المعامالت

" ة بالنسبة لطالب الشراءحباالمرابحة والمر"السابق حول  2معيار المحاسبة المالية رقم محل  معيارهذا ال حلي

يسري هذا المعيار على المحاسبة عن المرابحة  ".مبيعات الدفع المؤجل"حول  20المالية رقم  ومعيار المحاسبة

المبيعات مؤجلة الدفعات األخرى التي تتم بموجب مبادئ الشريعة، باستثناء التوّرق ومعامالت مرابحة ومعامالت 

 .وعةلم يكن لتطبيق هذا المعيار أثر جوهري على البيانات المالية للمجم .السلع

 معايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت ولكنها لم تصبح سارية ولم تطبق مبكًراال 3/1/2

  (الوكالة باالستثمار)وكالة االستثمار " 31معيار المحاسبة المالية رقم" 

  االستثمار في األسهم والصكوك واألدوات المماثلة" 33معيار المحاسبة المالية رقم" 

 تقديم التقارير المالية لحاملي الصكوك" 34سبة المالية رقم معيار المحا" 

 

 .تنظر اإلدارة في تقدير أثر تطبيق المعايير المذكورة أعاله على البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 4
مارس  31  

2019 
ديسمبر  31 

2018 
 (مدققة)  (مراجعة) إيضاحات 

     

 165,620  165,620  استثمارات في صكوك

 1,124  2,570  إيرادات مستحقة

 (855)  (795)  بالصافي، خصومات غير مطفأة

 (15,088)  (15,257) 16 مخصص انخفاض القيمة

  152,138  150,801 

 تمويليةموجودات  5
 مارس 31  

2019 
 ديسمبر 31 

2018 
 (مدققة)  (مراجعة) إيضاحات 

     
 1,593,533  1,572,835  ويل مرابحةتم

 12,980  6,519  إجارة مدينةذمم 

 218,400  218,400  مبيعات استثمارات مؤجلة

 -  182  أخرى

 1,824,913  1,797,936  إجمالي الموجودات التمويلية

 (198,966)  (186,228)  ربح مؤجل

 (146,158)  (145,281) 16 تمويليةمخصص انخفاض قيمة عن موجودات 

 1,479,789  1,466,427  صافي الموجودات التمويلية



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 حقوق ملكيةاستثمارات في  6
 2018ديسمبر  31  2019مارس  31  

 (مدققة)  (مراجعة)  

     
 31,195  31,195  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 378,125  382,100  *قيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثمارات بال

  413,295  409,320 

 31كان هناك ربح من إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في * 

 31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.3ربح بمبلغ )مليون لاير قطري  3.9بمبلغ  2019مارس 

 .لك بشكل أساسي إلى إعادة تقييم العمالت األجنبيةويعزى ذ ،(2018مارس 

 محتفظ بها للبيعومطلوبات موجودات  7

 :تتكون موجودات ومطلوبات مجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع من

 مارس 31  
2019 

 رديسمب 31 
2018 

    إيضاحات 

موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها 

 632,906  638,806 7/1 للبيع

 98,504  59,920 7/2 بها للبيع محتفظاستثمارات في حقوق ملكية 

 731,410  698,726  اإلجمالي

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها 

 431,336  432,404 7/1 للبيع

 مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات ومطلوبات  7/1

 الهياكل العقاريةات موجودات ومطلوب 7/1/1

 الهياكل العقارية بالواليات المتحدة األمريكية( أ)

لمستثمريه، مما نتج عنه زيادة في الحصة كينيدي في شقق  %12.2حصة إضافية بنسبة البنك باع ، الفترةخالل 

 .مليون لاير قطري 12.9غير المسيطرة بمبلغ 

 الهياكل العقارية بالمملكة المتحدة( ب)

في الهياكل العقارية بالمملكة المتحدة لمستثمريه، مما نتج عنه  %3.4حصة إضافية بنسبة البنك باع ، ةالفترخالل 

خالل الفترة، استلمت الحصة غير المسيطرة توزيعات . مليون لاير قطري 3زيادة في الحصة غير المسيطرة بمبلغ 

 .مليون لاير قطري 1.6أرباح بمبلغ 

ذات الصلة  مليون لاير قطري 390.1مليون لاير قطري والمطلوبات بقيمة  599.3تم تسجيل الموجودات بقيمة 

 5.8 بالهياكل العقارية في بيان المركز المالي المختصر الموحد للبنك كمحتفظ بها للبيع، وتم عرض الربح منها بمبلغ

 ."كأنشطة مستبعدة"مليون لاير قطري في بيان الدخل المختصر الموحد 

 شركات تابعة محتفظ بها للبيعلوبات موجودات ومط 7/1/2

 2018ت شركة تابعة تم بيعها خالل موجودات ومطلوبا( أ)

الموحد المختصر إعادة عرض بيان الدخل ومن ثم، تمت . ، باع البنك إحدى شركاته التابعة2018في ديسمبر 

 .(19/2راجع إيضاح ) المقارن كما لو أنه عملية تم استبعادها من بداية فترة المقارنة



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 (تابع) محتفظ بها للبيعومطلوبات موجودات  7

 يجري بيعها موجودات ومطلوبات شركة تابعة( ب)

حدث خالل يمن المتوقع أن الذي  لتخارجنتيجة لالحتمال الكبير ل. إحدى شركاته التابعةبيع إلى البنك بنشاط  يسعى

مليون  42.3 تي تبلغال مطلوباتلاير قطري والمليون  39.5 التي تبلغ موجوداتالمقبلة، تم عرض ال 12األشهر الـ 

 اوأرباحه" يعللب امحتفظ به" على أنها الموحدالمختصر لاير قطري المتعلقة بالشركة التابعة في بيان المركز المالي 

ط ل خألنها تمثنظراً " نشاط مستبعد"على أنها الموحد المختصر مليون لاير قطري في بيان الدخل  0.2 تي تبلغال

ترة ة الفمن بداي استبعاد النشاطالمقارن كما لو أنه تم الموحد المختصر بيان الدخل  عرضيعاد . رئيسي منفصلعمل 

 (.19/2راجع المالحظة )المقارنة 

 استثمارات في حقوق ملكية محتفظ بها للبيع 7/2

 قطري في مليون لاير 59.9لة بمبلغ بقيمة عاد استثمار حقوق ملكية في إنجليش هوم وعرضهصنف البنك 

 .المقبلة 12يحدث خالل األشهر الـ من المتوقع أن يخضع البيع لشروط مسبقة و .الموجودات المحتفظ بها للبيع

ديسمبر  31الذي كان يسعى البنك بنشاط إلى بيع كما في مليون لاير قطري  38.7قيمة حقوق الملكية باستثمار إن 

مليون لاير  0.8ل الفترة، ومن ثم تم االعتراف بخسارة بمبلغ مليون لاير قطري خال 37.9، تم بيعه مقابل 2018

 .قطري خالل الفترة

 مطلوبات تمويلية 8
مارس  31 

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 168,012  - ودائع وكالة معتمدة

 242,215  225,621 تمويل مرابحة

 225,621  410,227 

مليون لاير  151)يون لاير قطري مل 152.1بمبلغ  صكوكهن استثمارات في تم ر، 2019مارس  31كما في 

ليون لاير قطري م 33.4)مليون لاير قطري  33.4رات حقوق ملكية بمبلغ واستثما( 2018ديسمبر  31قطري في 

مليون لاير قطري في  59.9)مليون لاير قطري  59.9وموجودات محتفظ بها للبيع بمبلغ ( 2018ديسمبر  31في 

 .مقابل بعض مطلوبات تمويل المرابحة( 2018ديسمبر  31

خالفت المجموعة بعض التزامات الدين المنصوص عليها في عقود مطلوباتها التمويلية، ، 2019مارس  31كما في 

التفاوض بشأن الشروط مع الطرف  ادةعيقوم البنك بإ. مليون لاير قطري 117.6التي كانت قيمتها الدفترية بمبلغ 

 .على الرغم من عدم التوقيع على الشروط المعدلة، تم االتفاق على الشروط الرئيسية. لالمقاب



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 غير المقيدة رحسابات االستثماأصحاب حقوق ملكية  9

مارس  31 

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 1,151,249  1,194,969 حسابات األجل

 7,322  7,424 غير المقيدة مارربح مستحق الدفع ألصحاب حسابات االستث

 1.202.393  1,158,571 

 رأس المال  10

مارس  31 

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    مصرح به 
عادي في سهم  250.000.000 (عاديسهم  250.000.000

 2.500.000 رياالت قطرية لكل سهم 10واقع ب( 2018
 

2.500.000 
    

    مصدر ومدفوع
عادي في سهم  200.000.000 (عاديسهم  200.000.000

 2.000.000 رياالت قطرية لكل سهم 10بواقع ( 2018
 

2.000.000 

، اعتمد مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تخفيض رأس 20كما هو مفصح عنه في اإليضاح 

 .المال المصرح به والمصدر

 ألنشطة غير المصرفيةاإليرادات والمصروفات من ا 11

 
مارس  31

2019 

 مارس 31 
2018 

 (معدلة)  (مراجعة) 
    

 24.734  25.796 مبيعات
 182  (291) إيرادات أخرى( / خسائر)

 24.916  25.505 إيرادات من أنشطة غير مصرفية

 (19.071)  (19.882) تكاليف مبيعات
 (4.931)  (5.117) مصروفات أخرى

 (24.002)  (24.999) ير مصرفيةمصروفات أنشطة غ

 914  506 من األنشطة غير المصرفيةالربح صافي 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 للسهم ةالمخفض/ ةاألساسي (الخسارة/ )العائدات 12

ط لمساهمي البنك والمتوس ةالخسارة المنسوب لسهم بناء على صافياألساسية ل (خسارةال/ )العائدات يتم احتساب 

 .الفترةخالل  القائمةالمرجح لعدد األسهم 

مارس  31 

2019 

 مارس 31 
2018 

 (معدلة)  (مراجعة) 

    
    األساسية للسهم (الخسارة/ )العائدات 

 (47.144)  3.183 البنكلمساهمي المنسوبة  (الخسارة/ )العائدات صافي 
 200.000  200.000 إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.24)  0.02 (لاير قطري)لسهم األساسية ل (الخسارة/ )العائدات 

 .لسهمة للمخفضا (الخسارة/ )الربح عادل للسهم ت ةاألساسي (الخسارة/ )الربح ، فإن مخفض هامنظرا لعدم وجود أثر 

 محتملة مطلوبات 13

 :السنة/ في نهاية الفترةالتالية المطلوبات المحتملة لدى المجموعة 
مارس  31 

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 730.024  730.024 خطابات الضمان

 90.307  88.713 ةغلتسهيالت ائتمانية غير مست

 818.737  820.331 

مليون  845المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة تمثل المبالغ اإلسمية بمبلغ 

 (.2018يسمبر د 31مليون لاير قطري في  861.2)لاير قطري 

 التزامات 14
مارس  31 

2019 

ديسمبر  31 

2018 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    
    مقابل التأجير التشغيلي التزامات

 22.500  22.500 ال تزيد عن سنة واحدة
 22.500  11.250 أكثر من سنة واحدة

 33.750  45.000 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 العالقة  األطراف ذات وأرصدةمعامالت   15

 :المالية البيانات عليها اشتملت التي العالقة ذات األطراف ومعامالت رصدةأ يلي فيما

 (مراجعة) 2019مارس  31 

 

 /شركات تابعة
أعضاء 

 اإلجمالي  شركات زميلة  مجلس اإلدارة
      
      بيان المركز المالي المختصر الموحد( أ

 62.497  54.630  7.867 موجودات تمويلية
 3.935  3.683  252 موجودات أخرى

 5  -  5 أرصدة العمالء
 13.723  13.723  - مطلوبات أخرى

      
      بيان الدخل المختصر الموحد( ب

 1.527  1.348  179 الدخل من الموجودات التمويلية

 :كما يلي 2018ديسمبر  31أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 (مدققة) 2018ديسمبر  31 

 

 /شركات تابعة
أعضاء مجلس 

 اإلجمالي  شركات زميلة  اإلدارة

      
      بيان المركز المالي المختصر الموحد( أ

 68.573  60.885  7.688 موجودات تمويلية
 4.120  3.683  437 موجودات أخرى

 5  -  5 أرصدة العمالء
 13.723  13.723  - مطلوبات أخرى

 :2018 مارس 31أشهر المقارنة المنتهية في  فترة الثالثةعالقة عن فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات ال

 (مراجعة) 2018 مارس 31  

  

/ شركات تابعة
أعضاء مجلس 

  اإلدارة
شركات 

 اإلجمالي  زميلة

       
       بيان الدخل المختصر الموحد( ب

 2.281  2.117  164  الدخل من الموجودات التمويلية

 :موظفي اإلدارة أدناه تم عرض مكافآت كبار

مارس  31 

2019 

 مارس 31 
2018 

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    اإلدارة العلياكبار موظفي مكافآت  (ج)

 2.580  3.396 كبار موظفي اإلدارة

 120  141 مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

 3.537  2.700 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 المخاطر المالية إدارة 16

لوبة المطصرة الموحدة المرحلية جميع معلومات وإفصاحات إدارة المخاطر المالية ال تتضمن البيانات المالية المخت

في البيانات المالية الموحدة السنوية، ومن ثم يجب أن تقرأ باالقتران مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة 

 .2018ديسمبر  31كما في 

 التعرض للمخاطر

 2019مارس  31 
ديسمبر  31

2018 

 اإلجمالي اإلجمالي 3مرحلة  2مرحلة  1حلة مر 

 237.837 319.840 - - 319.840 النقد وما يعادله

 150.801 167.395 - 121.757 45.638 استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

 1.625.070 1.611.708 185.885 651.304 774.519 موجودات تمويلية

 27.037 29.453 - 29.453 - ذمم مدينة
ائتمانية خارج الميزانية  مخاطر

 820.331 818.737 8.822 29.832 780.083 العمومية

 2.861.076 2.947.133 194.707 832.346 1.920.080 اإلجمالي

 مخصص الخسارة

يبين الجدول التالي تسويات من الرصيد االفتتاحي إلى رصيد اإلقفال لمخصص الخسارة عن طريق فئة األدوات 

بة بموجب معايير المحاسغ المقارنة حساب المخصص للخسائر االئتمانية وتعكس أساس القياس تمثل مبال. المالية

 :المالية

 2019مارس  31 
 مارس 31

2018 

 اإلجمالي اإلجمالي 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  

 (معدلة)     النقد وما يعادله

      

 - 140 - - 140 يناير 1الرصيد في 

 90 - - - - أثر التطبيق المبدئي

 140 - - 140 90 

 (82) (5) - - (5) مخصص انخفاض القيمة

 8 135 - - 135 مارس 31 الرصيد في

      

      مستحقات من بنوك

 - - - - - يناير 1الرصيد في 

 25 - - - - أثر التطبيق المبدئي

 - - - - 25 

 118 - - - - مخصص انخفاض القيمة

 143 - - - - مارس 31الرصيد في 

 

      استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

 - 15.088 - 15.059 29 يناير 1الرصيد في 

 295 - - - - أثر التطبيق المبدئي

 29 15.059 - 15.088 295 

 - - - - - 2تحويالت للمرحلة 

 (3) 169 - 169 - مخصص انخفاض القيمة

 292 15.257 - 15.228 29 مارس 31الرصيد في 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 (تابع) المخاطر المالية دارةإ 16

 2019مارس  31 
 مارس 31

2018 

 اإلجمالي اإلجمالي 3مرحلة  2مرحلة  1مرحلة  

 (معدلة)     موجودات تمويلية

      

 70.577 146.158 111.728 30.890 3.540 يناير 1الرصيد في 

 30.325 - - - - أثر التطبيق المبدئي

 3.540 30.890 111.728 146.158 100.902 

 26.364 (877) (1.392) 737 (222) مخصص انخفاض القيمة

 127.266 145.281 110.336 31.627 3.318 مارس 31الرصيد في 

      
أدوات خارج الميزانية العمومية 

      خاضعة لمخاطر ائتمانية

 - 3.873 416 1.255 2.202 يناير 1الرصيد في 

 5.513 - - - - أثر التطبيق المبدئي

 2.202 1.255 416 3.873 5.513 

 (2.106) 6.265 5.947 - 318 مخصص انخفاض القيمة

 3.407 10.138 6.363 1.255 2.520 مارس 31الرصيد في 

 لألدوات المالية القيمة العادلة 17

 :فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية

 (مراجعة) 2019مارس  31  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية إيضاحات 
     :الموجودات المالية

 319.705  319.705  نقد وما يعادله
 152.046  152.138 4 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 1.466.427  1.466.427 5 موجودات تمويلية
 26.617  26.617  ذمم مدينة

 413.295  413.295 6 استثمارات في حقوق ملكية
 117.537  117.537 7 موجودات مالية محتفظ بها للبيع

 47.489  47.489  أخرىمالية موجودات 

  2.543.208  2.543.116 

     :المطلوبات المالية
 225.621  225.621 8 المطلوبات التمويلية

 210.254  210.254  أرصدة العمالء
نفة كمحتفظ بها مجموعات االستبعاد المصمالية لمطلوبات 

 432.404  432.404 7 للبيع
 101.263  101.263  أخرىمالية مطلوبات 

 1.202.393  1.202.393 9 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  2.171.935  2.171.935 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 (تابع) لألدوات المالية القيمة العادلة 17

 (مدققة) 2018ديسمبر  31  

 القيمة العادلة  الدفترية القيمة إيضاحات 
     :الموجودات المالية

 237.697  237.697  نقد وما يعادله
 146.396  150.801 4 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 1.479.789  1.479.789 5 موجودات تمويلية
 24.230  24.230  ذمم مدينة

 409.320  409.320 6 استثمارات حقوق ملكية
 113.485  113.485  ت مالية محتفظ بها للبيعموجودا

 39.080  39.080  أخرىمالية موجودات 

  2.454.402  2.449.997 

     :المطلوبات المالية
 410.227  410.227 8 المطلوبات التمويلية

 47.853  47.853  أرصدة العمالء
مجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها مالية لمطلوبات 

 للبيع
 

431.336 
 

431.336 
 83.631  83.631  مطلوبات أخرى

 1.158.571  1.158.571 9 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  2.131.618  2.131.618 

 تدرج القيمة العادلة 17/1

 : يتم تحليل قياسات القيمة العادلة وفقا لمستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  إيضاح (ةمراجع) 2019مارس  31
         

         ملكيةالحقوق  في استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 31.195  31.195  -  - 6 الملكية
 382.100  379.455  -  2.645 6 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

         
  ألرباح والخسائر المعترف بهاصافي ا

 3.975  3.765  -  210  الموحد المختصر من خالل بيان الدخل 

 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  إيضاح (مدققة) 2018ديسمبر  31
         

         في حقوق ملكية استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 31.195  31.195  -  - 6 الملكية
 378.125  375.690  -  2.435 6 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

         
         (مراجعة) 2018 مارس 31

المعترف بها ائر صافي األرباح والخس

 264  279  -  (15)  الموحدالمختصر دخل بيان ال من خالل

مليون لاير قطري باستخدام المستوى  19.9غ قيمتها العادلة لشريعة التي تبلتشتق أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع ا

ظلت طرق التقييم واالفتراضات  (.2018ديسمبر  31مليون لاير قطري في  23.2)الثاني من تدرج القيمة العادلة 

سمبر دي 31الرئيسية متفقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

2018. 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 يةمعلومات القطاعال 18

 :فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل

 
 2019مارس  31

  (مراجعة)
 2018مارس  31

 (معدلة)

  إيراد القطاع 
( خسارة/ )ربح 

  إيراد القطاع  القطاع

/ ربح 
( خسارة)

 القطاع
        

 (16.131)  27.297  7.412  43.303 استثمارات بديلة

 (25.229)  4.021  10.988  12.058 صبنك خا

 (11.989)  2.316  (12.403)  2.144 أخرى

 57.505  5.997  33.634  (53.349) 

 أرقام المقارنة 19

 30معيار المحاسبة المالية رقم  19/1

المحاسبة  بسبب التطبيق المبدئي لمعيار 2018مارس  31تم تعديل أرقام المقارنة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

تم إصدار البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية كما في . 2018في الربع الثاني من سنة  30المالية رقم 

وفقا للسياسات المحاسبية المطبقة سابقا لمعيار المحاسبة المالية  2018مارس  31ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

بموجب معيار المحاسبة المالية  2018مارس  31رة الثالثة أشهر المنتهية في فيما يلي النتائج المعدلة لفت. 11رقم 

 .ابقاالصادرة سالبيانات المالية والتي توضح التغيرات في بنود  30م رق

  
كما وردت 

 كما عدلت  التعديالت  سابقا

       
مخصص انخفاض القيمة عن موجودات 

 (26.364)  (20.577)  (5.787)  تمويلية، بالصافي من االستردادات
 صافي انخفاض قيمة عن موجودات مالية

 أخرى
 

-  2.073  2.073 

 (24.291)  (18.504)  (5.787)  صافي األثر

 غير مستمرةعمليات  19/2

تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة بسبب شركات تابعة إما تم ، 7/1/2كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 31تم عرض أثر إعادة التصنيف لفترة الثالثة أشهر المنتهية في . و يجري السعي بنشاط لبيعهاأ 2018بيعها خالل 

 :أدناه 2018مارس 

  
كما وردت 

  سابقا
إعادة 

  التصنيف
كما أعيد 

 تصنيفها
       

 24.916  (58.736)  83.652  إيرادات من أنشطة غير مصرفية
 (24.002)  70.149  (94.151)  مصروفات من أنشطة غير مصرفية

مستبعدة، بالصافي من أنشطة ( خسارة/ )ربح 

 من الضريبة
 

2.429  (11.413)  (8.984) 



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

 (ألف لاير قطري) 2019مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهركما في و
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 (تابع) أرقام المقارنة 19

 إعادة تصنيفات أخرى 19/3

رغم ذلك، ب. تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع أرقام الفترة الحالية

 .الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة ربحالكن إلعادة التصنيف تلك أي تأثير صافي لم ي

 أحداث الحقة 20

خفض رأس  2019أبريل  22البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي عقد بتاريخ مساهمو اعتمد 

لاير قطري على التوالي  1.000.000.000و 1.250.000.000إلى  %50المال المصرح به والمصدر بنسبة 

 .في سعيه نحو استيفاء متطلبات اإلدراج
 10لاير قطري بدال من  1القيمة اإلسمية للسهم العادي بمبلغ فضال عن ذلك، اعتمد المساهمون، في نفس االجتماع، 

 ، وتعديل النظام األساسي ذوالمالية األسهم التي أقرتها هيئة قطر لألسواق تجزئةلاير قطري تماشيا مع توجيهات 

 .فترة التقرير ، كما في نهايةتهاء من بعض اإلجراءات القانونيةفي انتظار االنلم يتم بعد تنفيذ . الصلة




