
للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١
البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

 







بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

للثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیة(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

  في ٣١ مارس  في ٣١ مارس

٢٠٢١٢٠٢٠

(مراجعة)(مراجعة)

١٠٬٨٨٧٬٨٥٠١٢٬٢٦٤٬٧٢٩إیرادات الفوائد 

(٦٬٨٧٦٬٠٤١)(٥٬٤٩٧٬٧٠٨)مصروفات الفوائد 

٥٬٣٩٠٬١٤٢٥٬٣٨٨٬٦٨٨صافي إیرادات الفوائد 

١٬٠٧٦٬٣١٣١٬١٨٩٬٧٢٤إیرادات عموالت ورسوم

(٢٩٣٬٠٤٤)(٢٨٤٬٩٣٤)مصروفات عموالت ورسوم
٧٩١٬٣٧٩٨٩٦٬٦٨٠صافي إیرادات عموالت ورسوم

٣٢١٬٣٩٦٢٧٨٬٣٤٤صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة
٢١٬٥٣٧٥٠٬٦٧٩إیرادات إستثمارات مالیة

٨١٬٠٨٠١٥٬٠٦٠إیرادات تشغیلیة أخرى
٦٬٦٠٥٬٥٣٤٦٬٦٢٩٬٤٥١اإلیرادات التشغیلیة

 

(٩١٥٬٨٧٢)(٨٤٨٬٧٤٧)تكالیف الموظفین
(١٧٥٬٥٢٧)(١٦٦٬٢١١)إستھالكات 

(٦٢٣٬٣٦٦)(٥٤٦٬١٦١)مصروفات أخرى

(٩٧٢٬٨٠٠)(١٬٣٦٨٬١٩٠)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

(١١٬٠٣١)(١٣٬١٧٠)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة

(٧١٬٣٧٩)(٤٠٬٧١٥)صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

(١٩٬١٢٩)(١٩٬١٥٧)إطفاء موجودات غیر ملموسة

(١٦٬٤٤٧)(١٣٬٣٤٨)مخصصات أخرى

(٣٬٠١٥٬٦٩٩)(٢٬٨٠٥٬٥٥١)

٥٩٬١٠٨٧٦٬٨٨٩الحصة من نتائج شركات زمیلة

٣٬٦٤٨٬٩٤٣٣٬٩٠٠٬٧٨٩أرباح الفترة قبل ضریبة الدخل

(٣١٥٬٣٣٢)(٣١٩٬٣١٠)مصروف ضریبة الدخل

٣٬٣٢٩٬٦٣٣٣٬٥٨٥٬٤٥٧أرباح  الفترة 

وتعود الى:

٣٬٣١٢٬٢٠٥٣٬٥٧٠٬٥٥٣مساھمي البنك

١٧٬٤٢٨١٤٬٩٠٤حقوق غیر المسیطرین

٣٬٣٢٩٬٦٣٣٣٬٥٨٥٬٤٥٧أرباح  الفترة 

               ٠٫٣٦                 ٠٫٣٣عائد السھم من األرباح األساسي والمعّدل (لایر قطري) (إیضاح ١٢)

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

للثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیة(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

  في ٣١ مارس  في ٣١ مارس

٢٠٢١٢٠٢٠

(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٣٢٩٬٦٣٣٣٬٥٨٥٬٤٥٧أرباح  الفترة 

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

(١٬٣٣٣٬٣٩٢)(١٬٣٣٩٬٢٣٥)فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات تشغیل أجنبیة

٥٤٬٦٢٠٥٬٠٥٣الحصة من الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زمیلة

(١٬٩١٥٬٦٧٣)(١٬١٤٤٬١٢٨)الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

٤٠٨٬٠٦٠١٩٧٬١٢٣الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لصافي اإلستثمار في عملیات تشغیل أجنبیة

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

(٤٨٧٬٤٣١)(٣٥٤٬٧٣٣)         صافي التغییر في القیمة العادلة

(٣٠٬٢٤٢)(٢٬٢٠٦)         صافي المحّول إلى بیان الدخل

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل الموّحد:

(١٦٥٬٩٠٦)١٨٬٩٨١

(٣٬٧٣٠٬٤٦٨)(٢٬٣٥٨٬٦٤١)إجمالي بنود الخسائر من الدخل الشامل اآلخر، صافي بعد الضریبة

(١٤٥٬٠١١)٩٧٠٬٩٩٢إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة

ویعود الى:
(٣٦٬٢٠٥)٩٦٦٬١٤١مساھمي البنك

(١٠٨٬٨٠٦)٤٬٨٥١حقوق غیر المسیطرین

(١٤٥٬٠١١)٩٧٠٬٩٩٢إجمالي الدخل/ (الخسارة) الشامل للفترة

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

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



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

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

حقوق الملكیة العائد الى مساھمي البنك

احتیاطي مخاطراحتیاطي قانونيرأس المال

احتیاطي القیمة 

العادلة

احتیاطي تحویل عمالت 

أرباح مدورةاحتیاطیات أخرىأجنبیة

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 للفترة

     ٣٬٣٢٩٬٦٣٣              -        ١٧٬٤٢٨      ٣٬٣١٢٬٢٠٥    ٣٬٣١٢٬٢٠٥          -                  -             -            -             -            -أرباح الفترة
    (٢٬٣٥٨٬٦٤١)              -       (١٢٬٥٧٧)     (٢٬٣٤٦٬٠٦٤)               -     ٥٤٬٦٢١       (١٬٣٢٦٬٨٧١)  (١٬٠٧٣٬٨١٤)            -             -            -اجمالي بنود (الخسائر) / الدخل  الشامل اآلخر 

       ٩٧٠٬٩٩٢              -         ٤٬٨٥١        ٩٦٦٬١٤١   ٣٬٣١٢٬٢٠٥    ٥٤٬٦٢١      (١٬٣٢٦٬٨٧١) (١٬٠٧٣٬٨١٤)            -             -            -اجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل للفترة

التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

    (٤٬١٥٦٬٣٩٣)              -              -     (٤٬١٥٦٬٣٩٣)   (٤٬١٥٦٬٣٩٣)          -                  -             -            -             -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠٢٠ (إیضاح رقم ٦)
       (١٩٠٬٠٢١)              -            (٢٤٧)        (١٨٩٬٧٧٤)      (١٨٩٬٧٧٤)          -                  -             -            -             -            -تغیرات أخرى

   (٤٬٣٤٦٬٤١٤)              -           (٢٤٧)    (٤٬٣٤٦٬١٦٧)  (٤٬٣٤٦٬١٦٧)          -                  -            -            -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
٥١٬٤٧٥٬٥٤٦  ٢٢٠٬٦٧١    (١٩٬٩٤٤٬١٦٦) (٢٬٨٨٤٬٨٦٥)٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣١ مارس ٢٠٢١  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٩٦٬٦٤٥   ٧٢٬٤٢٩٬٦٥٢  ٩٣٬٥٢٦٬٢٩٧  

   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 للفترة

     ٣٬٥٨٥٬٤٥٧              -        ١٤٬٩٠٤      ٣٬٥٧٠٬٥٥٣    ٣٬٥٧٠٬٥٥٣          -                  -             -            -             -            -أرباح الفترة
    (٣٬٧٣٠٬٤٦٨)              -     (١٢٣٬٧١٠)     (٣٬٦٠٦٬٧٥٨)               -      ٥٬٢٠٧       (١٬٢١٢٬١٦٧)  (٢٬٣٩٩٬٧٩٨)            -             -            -اجمالي بنود (الخسائر) / الدخل الشامل اآلخر 

      (١٤٥٬٠١١)              -    (١٠٨٬٨٠٦)         (٣٦٬٢٠٥)   ٣٬٥٧٠٬٥٥٣      ٥٬٢٠٧      (١٬٢١٢٬١٦٧) (٢٬٣٩٩٬٧٩٨)            -             -            -اجمالي (الخسائر) / الدخل الشامل للفترة

التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة

    (٥٬٥٤١٬٨٥٧)              -              -     (٥٬٥٤١٬٨٥٧)   (٥٬٥٤١٬٨٥٧)          -                  -             -            -             -            -توزیعات أرباح عن عام ٢٠١٩ (إیضاح رقم ٦)
       (٣٠٧٬٩١٠)              -       (٣٥٬١٦٥)        (٢٧٢٬٧٤٥)      (٢٧٢٬٧٤٥)          -                  -             -            -             -            -تغیرات أخرى

   (٥٬٨٤٩٬٧٦٧)              -      (٣٥٬١٦٥)    (٥٬٨١٤٬٦٠٢)  (٥٬٨١٤٬٦٠٢)          -                  -            -            -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
٤٥٬٨١٥٬٤٣٢  ٢٦٨٬٩٣٦    (١٧٬٦٥١٬٣٧٧) (٣٬٧٤٧٬٠٧٢)٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٨٬٥٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣١ مارس ٢٠٢٠  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠     ٩٧٦٬٠٠٥   ٦٧٬٧٤٨٬٣٨٥  ٨٨٬٧٢٤٬٣٩٠  

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

للسنة المنتھیة للثالثة أشھرالمنتھیةللثالثة أشھرالمنتھیةإیضاح

في ٣١ دیسمبر  في ٣١ مارس  في ٣١ مارس

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٣٬٦٤٨٬٩٤٣٣٬٩٠٠٬٧٨٩١٣٬١٨٤٬٢٩٩صافي األرباح قبل الضرائب

التعدیالت:

(٤٣٬٧٧٣٬٠٧٩)(١٢٬٢٦٤٬٧٢٩)(١٠٬٨٨٧٬٨٥٠)إیرادات الفوائد

٥٬٤٩٧٬٧٠٨٦٬٨٧٦٬٠٤١٢٢٬٧٧٧٬٧٢١مصروفات الفوائد

١٦٦٬٢١١١٧٥٬٥٢٧٦٦٤٬١٦٤إستھالكات  

١٬٣٦٨٬١٩٠٩٧٢٬٨٠٠٥٬٨٢٥٬٤١٩صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

١٣٬١٧٠١١٬٠٣١٦٩٬٠٠٤صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة

٤٠٬٧١٥٧١٬٣٧٩١٤٢٬٧٨٣صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

١٣٬٣٤٨١٦٬٤٤٧٩٣٬١٦٢مخصصات أخرى

(٤٨٬٣٦٥)(١٤٬٢٧٧)(١٤٬٣٤٢) توزیعات أرباح 

(١٧٬٨٨١)(١١٬٧٧٥)(٥٧٬٣٠١)صافي أرباح بیع عقارات ومعدات

(١٢٠٬٧٤٥)(٣٦٬٤٠٢)(٧٬١٩٥)صافي أرباح بیع إستثمارات مالیة 

١٩٬١٥٧١٩٬١٢٩٧٦٬٨٠٤إطفاء موجودات غیر ملموسة

(١٬٦٢٩٬٣٠٨)٣٢٦٬٩٨٤١٤١٬١٤٦صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمارات مالیة

           (٦٣٬٨٣٠)            (٧٦٬٨٨٩)            (٥٩٬١٠٨)صافي حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة

(٢٬٨١٩٬٨٥٢)         (٢١٩٬٧٨٣)            ٦٨٬٦٣٠     

التغیرات في:

١٬٥٥٨٬٩٩٩(٨٬٥٢٢٬٧٥٩)١٬٣٤٠٬٧٢٣أرصدة لدى بنوك 

(٥٦٬٨٧٦٬٨٥٧)(٣٨٬٣٤٦٬٤١٥)(٦٬٩٨٩٬٩٣٥)قروض وسلف للعمالء

(٦٬١٣٥٬٤٩٨)٣٬٨٥٦٬٠٧٣٥٬٧٧١٬٧٢٠موجودات أخرى

١١٬٨٢٥٬٣٨٩(١٬٥٧١٬٤٩٢)١١٬٢٩٢٬٩١٠أرصدة من البنوك 

٢١٬٦٠٢٬٢٦٤٣٤٬٩٣٢٬١٠٠٥٧٬٨٣٥٬٠٩٢ودائع عمالء 

        ٢٬٢٢٧٬٤٣٧       (٦٬٨٥٣٬٩٦٢)       (٤٬٦٤٩٬٤٧٧)مطلوبات أخرى

       ٧٬٦١٤٬٧١٠    (١٤٬٨١٠٬٥٩١)     ٢٦٬٥٢١٬١٨٨النقدیة من/ (المستخدمة في) أنشطة التشغیل

٩٬٠٠٢٬٤٣٩٨٬٨١٨٬٢٩٩٣٥٬٩٥٢٬٠٩٧فوائد مقبوضة

(١٧٬٩٦٤٬٧٣٠)(٧٬٣٩١٬٢٠٢)(٥٬٢٣٠٬٨٩٥)فوائد مدفوعة

١٤٬٣٤٢١٤٬٢٧٧٤٨٬٣٦٥توزیعات أرباح مستلمة

(٨٦٤٬٥١٣)(٢٣٣٬٦٩٣)(٦٨٠٬١٢٦)ضریبة دخل مدفوعة

(٤٤٬٨٨٠)(١٧٠٬٤٤٥)(٦٬٧٨٨)مخصصات أخرى مدفوعة

     ٢٤٬٧٤١٬٠٤٩    (١٣٬٧٧٣٬٣٥٥)     ٢٩٬٦٢٠٬١٦٠صافي التدفقات النقدیة من/ (المستخدمة في) أنشطة التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار

(١١١٬٩٩٧٬١١٥)(٢٢٬٠١٢٬٤٢٥)(٢٨٬٧٦٨٬٧٧٩)مشتریات إستثمارات مالیة

٢٣٬٠٧٥٬٧٩٨٢٠٬٩٨٨٬٢٧٣٨٥٬١٣٩٬١٩٨متحصالت من بیع / إسترداد إستثمارات مالیة

                  -                   -(٣٠٥٬٥٧٨)استثمارات في شركات زمیلة

(١٬١٦٧٬٩٢٨)(٣٦٣٬٣٤٢)(٢٧١٬٥٠٤)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

٦١٬٤٥٩٢٬٩٤١٢٠٬٦٨١متحصالت من بیع عقارات ومعدات

(٢٨٬٠٠٥٬١٦٤)(١٬٣٨٤٬٥٥٣)(٦٬٢٠٨٬٦٠٤)صافي التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار 

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

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

٣٬٦٥٨٬٦٥٨٥٬٩٨٥٬٤٠٥١٢٬١٤٢٬٥٩٢متحصالت من اصدار سندات

(٣٬٨١٥٬٠٩١)                   -(٣٨٩٬٦٨٣)تسدید سندات

٣١٣٬٢٧٦٢٬٤٦٣٬٥٦٩١٧٬٧١٠٬٢١٣متحصالت من إصدار قروض أخرى

(١٥٬٣٢٥٬٣٢٢)(٢٬٤٥١٬٦٥٩)(٧٦٬٣٧٤)تسدید قروض أخرى

(٢٧٤٬٠٥٢)(٧٤٬٢٥٠)(٦٤٬٨٧٤)مدفوعات عقود إیجار

(٥٬٥٣٣٬٣٥٠)(٥٬٥١٣٬٦٧٩)(٤٬١٣٢٬٨١٠)توزیعات أرباح مدفوعة

٣٬٩٠٤٬٩٩٠(٥٩٠٬٦١٤)(١٬٦٩١٬٨٠٧)صافي التدفقات النقدیة من/ (المستخدمة في) أنشطة التمویل

٦٤٠٬٨٧٥(١٥٬٧٤٨٬٥٢٢)٢١٬٧١٩٬٧٤٩صافي الزیادة / (النقص) في النقدیة وما في حكمھا 

(٨٨٥٬٣٨٠)(٢٧٤٬٥٦٠)(٣٠٢٬٦٤٩)أثر التغیر في أسعار صرف النقدیة المحتفظ بھا

١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠١٠٢٬٧٢٧٬٨٤٥١٠٢٬٧٢٧٬٨٤٥رصید النقدیة وما في حكمھا في ١ ینایر

١١١٢٣٬٩٠٠٬٤٤٠٨٦٬٧٠٤٬٧٦٣١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠النقدیة وما في حكمھا كما في ٣١ مارس / ٣١ دیسمبر  

تشكل اإلیضاحات رقم ١ الى ١٤ جزءاً من ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة.   
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١- أسس اإلعداد و السیاسات المحاسبیة 

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

ونصوص لوائح مصرف قطر المركزي. یجب أن تقرأ ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة مع البیانات المالیة الموّحدة للمجموعة

للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠.

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

الدولیة للتقاریر المالیة وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي. كما أن النتائج المالیة للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١ لیست 

بالضرورة مؤشراً للنتائج المالیة المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢١.

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

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

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

الموّحدة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠ .

قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠ بصورة ثابتة،

باستثناء تحول سعر العرض بین البنوك "آیبور" على النحو المذكور أدناه.

سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة تتناسب مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموّحدة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠.

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

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

تاریخ التطبیقالمعیار

اإلصالحات المعیاریة لسعر الفائدة – المرحلة الثانیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

ینایر ٢٠٢١رقم ٣٩ والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم ٤ ورقم ٧ ورقم ٩ ورقم ١٦.

المعاییرالمصدرة ولم تصبح ساریة المفعول

یسري مفعول المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٧: عقود التأمین ابتداًء من ١ ینایر ٢٠٢٣، تقیم المجموعة حالیا أثر ھذا المعیار.

ستطبق المجموعة ھذا المعیار في تاریخ سریانھ.

اإلصالحات المعیاریة لسعر الفائدة – تعدیالت المرحلة الثانیة

اعتباراً من ١ ینایر٢٠٢١، قامت المجموعة بتطبیق المرحلة الثانیة من اإلصالحات المعیاریة لسعر الفائدة والتي قد تؤثر على التقاریر المالیة

نتیجة إلصالح معیار سعر الفائدة ، بما في ذلك آثار التغیرات على التدفقات النقدیة التعاقدیة أو عالقات التحوط الناشئة عن استبدال معیار سعر

الفائدة بسعر مرجعي بدیل. توفر التعدیالت إعفاًء من بعض المتطلبات الواردة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم ٩ ورقم ٧ ورقم ٤ ورقم

و معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ المتعلقة بالتغیرات في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات والمطلوبات المالیة والتزامات ١٦

اإلیجار ومحاسبة التحوط.

تتطلب التعدیالت أن تقوم المنشأة باٍالعتراف بالتغیر في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات أو المطلوبات المالیة والذي یتطلبھ

إصالح معیار معدل الفائدة عن طریق تحدیث معدل الفائدة الفعلي للموجودات أو المطلوبات المالیة. باإلضافة إلى ذلك ، فإنھ یوفر استثناءات

محددة لمتطلبات محاسبة التحوط.

تجري المجموعة مناقشات مع األطراف المقابلة فیما یتعلق بالتعرض للتدفقات النقدیة وتحوطات القیمة العادلة والموجودات والمطلوبات المالیة

غیر المشتقة المتعلقة بالفائدة القیاسیة بین البنوك والتي تستحق بعد عام ٢٠٢١. تدیر اإلدارة مشروًعا بشأن أنشطة االنتقال الخاصة بالمجموعة

واستعدادھا العتماد معدالت مرجعیة بدیلة واالستمرار في التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم وتخفیف المخاطر الناتجة

عن االنتقال.
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٢- التحلیل القطاعي 

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

أخرىالعملیات 
اإلجماليوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركات

كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

اإلیرادات:

٣٬١٢٢٬٧٢٧١٥٩٬٥٢٢٢٠٢٬١٩٠١٬٨٩٥٬٢٤٠١٠٬٤٦٣٥٬٣٩٠٬١٤٢صافي إیراد الفوائد

١٨٥٬٩٩٨٦٤٬٧٠٤٧٤٬٣٢٧٤٤٥٬٨٦٠٢٠٬٤٩٠٧٩١٬٣٧٩صافي إیراد الرسوم والعموالت

٣٢١٬٣٩٦(٨٠١)١٤٠٬٢١٢٤٤٬٣٩٢٣٠٬٧٤٣١٠٦٬٨٥٠صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

-٩٬١٩٢اإلیراد من استثمارات مالیة            (١٬٠٢١)١٣٬٣٦٦-                ٢١٬٥٣٧

٣٧١٠٨١٬٠٢٨١٤٨١٬٠٨٠إیرادات تشغیلیة أخرى

-٤٤٬٥١٥الحصة من نتائج شركات زمیلة            -             ١٤٬٥٩٣-                ٥٩٬١٠٨

٣٬٥٠٢٬٦٨١٢٦٨٬٦١٩٣٠٦٬٢٣٩٢٬٥٥٦٬٩٣٧٣٠٬١٦٦٦٬٦٦٤٬٦٤٢إجمالي ایرادات القطاع

٣٬٣١٢٬٢٠٥(٥٠٬٣٦٢)٢٬٣٤٦٬٥٢٠١٢٠٬٣١٧٢٣١٬٢٢٦٦٦٤٬٥٠٤ربح القطاع 

-٧٨٬٥٩٥٬٤٥٨إستثمارات القطاع            ٥١٦٤٩٬٠٨١٬٤٣٥-                ١٢٧٬٦٧٧٬٤٠٩

-٥١٧٬٣١٠٬٨١٨٩٬٣٢٥٬٣٣٥٢٠٬٠٧٥٬٦٢٩١٧٣٬٩٣٧٬٤٧٤قروض وسلف القطاع                ٧٢٠٬٦٤٩٬٢٥٦

-٣٤٥٬٤٨٦٬٢٣٧٣٥٬٠٦٧٬٤٩٧٤١٬١٢١٬٢٢٦٣٢٧٬٩٤٦٬٩٩١ودائع العمالء للقطاع                ٧٤٩٬٦٢١٬٩٥١

١٬٠٤٢٬٤٧٤٬٧٥٤(٣٢٧٬٦٥٤٬٣٧٥)٧٤٤٬٨٨٣٬٣٠١٣٦٬٠١٦٬٠٠٣٤٢٬٢١٠٬١٧٢٥٤٧٬٠١٩٬٦٥٣موجودات القطاع

كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢٠

اإلیرادات:
٢٬٤٤٣٬٦٨٠١٥٩٬٠٣٧٢٢٩٬٨٢٥٢٬٥٣٩٬٥٩٨١٦٬٥٤٨٥٬٣٨٨٬٦٨٨صافي إیراد الفوائد

١٢١٬٤٢٨٦٤٬٢٨٦٥١٬٥١٣٦٤٨٬٢٢٠١١٬٢٣٣٨٩٦٬٦٨٠صافي إیراد الرسوم والعموالت

١٦٦٬٦٢٢٤٢٬٨٠٠٣٧٬٩٦٩٢٩٬٧٣٠١٬٢٢٣٢٧٨٬٣٤٤صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

-١٠٬٧٤٠اإلیراد من استثمارات مالیة            -             ٣٩٬٩٣٩-                ٥٠٬٦٧٩

-٣٤٢١٦إیرادات تشغیلیة أخرى             ١٤٬٠٩٥٦٠٧١٥٬٠٦٠

-٦٣٬٥٥٨الحصة من نتائج شركات زمیلة            -             ١٣٬٣٣١-                ٧٦٬٨٨٩

٢٬٨٠٦٬٣٧٠٢٦٦٬١٣٩٣١٩٬٣٠٧٣٬٢٨٤٬٩١٣٢٩٬٦١١٦٬٧٠٦٬٣٤٠إجمالي ایرادات القطاع

٣٬٥٧٠٬٥٥٣(٥٦٬١٥٨)٢٬١٤٩٬٣٦٤٥٩٬٤٥٩٣١٩٬٣٢٢١٬٠٩٨٬٥٦٦ربح القطاع 

-٤٩٬٥٠٢٬٢٢٩إستثمارات القطاع            ٢٣٩٤٥٬٩٨٥٬٣١٠-                ٩٥٬٤٨٧٬٧٧٨

-٤٩٢٬٦٦٠٬٨٩٧٩٬٥٩٣٬٨٧٧٢٩٬٢٦١٬٢٤٧١٧٦٬٥٣٩٬٨٢١قروض وسلف القطاع                ٧٠٨٬٠٥٥٬٨٤٢

-٣١٤٬١٥٧٬٦٠١٢٩٬٥٧٤٬٧٥٣٥٦٬١٢٢٬٨٨٣٣٠٦٬٤٥٠٬٩٨٧ودائع العمالء للقطاع                ٧٠٦٬٣٠٦٬٢٢٤

٩٦٤٬٣٥١٬٣٦٠(٢٤٦٬٨٢٩٬٦٥٠)٦٥٨٬٦٧٦٬٧١٩٣٠٬١٤٣٬٤٠٤٥٧٬٨٨١٬٢٤٥٤٦٤٬٤٧٩٬٦٤٢موجودات القطاع

العملیات داخل دولة قطر
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كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٣- قروض وسلف للعمالء

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٣٦٬٨٠٢٬٨٧٦٧١٨٬١٠٨٬٣٩٥٧٣٨٬٠٨٣٬٢٤٥قروض وسلف للعمالء

(٦٤٬٦١٤)(٣٥٬٥٥٥)(٢٧٬٢٥٩)ربح مؤجل

٦٬٥٦١٬٧٠٢٧٬٣٧٢٬٨٩٥٧٬٣٣٦٬١٨٢فوائد مستحقة

(٤٬٦١٤٬٦٠٢)(٤٬٠٩٢٬٩٤١)(٤٬٥٨٧٬٦١٢)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢

(١٦٬٩٤٥٬٠٣٧)(١٣٬٢٩٦٬٩٥٢)(١٨٬١٠٠٬٤٥١)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

٧٢٠٬٦٤٩٬٢٥٦٧٠٨٬٠٥٥٬٨٤٢٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤صافي القروض والسلف 

بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ ١٦٬٣٧٥ ملیون لایر قطري، ما یعادل ٢٬٢% من إجمالي القروض والسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ١٥٬٨١١ ملیون لایر

قطري ما یعادل %٢٬١ من إجمالي القروض والسلف).

یوضح الجدول التالي إجمالي مخاطر القروض والسلف للعمالء حسب المرحلة: 

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٦٨١٬٨٠٨٬٨٠١٦٧٥٬٨٤٢٬٤٥٩٦٨٦٬٣٨٣٬٤٤٩المرحلة ١

٤٥٬١٥٣٬٦٢٣٣٦٬٢٤٠٬٩٤٦٤٣٬١٦٠٬٢٢٤المرحلة ٢

١٦٬٣٧٤٬٨٩٥١٣٬٣٦٢٬٣٣٠١٥٬٨١١٬١٤٠المرحلة ٣

٧٤٣٬٣٣٧٬٣١٩٧٢٥٬٤٤٥٬٧٣٥٧٤٥٬٣٥٤٬٨١٣إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

٨١٬٤٦٣٢٠٤٬٣٩٢١٬٣٨٠٬٠٦٩١٬٦٦٥٬٩٢٤صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٤٤٠٬٥٤٦)(٢٦٩٬٩٧١)(٩٨٬٩٣٢)(٧١٬٦٤٣)فرق عمالت أجنبیة 

                  -                   -٢٬٤٩٩(٢٬٤٩٩)تحویالت من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                  -١٤٢٬٢٧٠(١٤٢٬٢٧٠)                  -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٩٦٬٩٥٤)(٩٦٬٩٥٤)                 -                  -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤٣٥٬٢٧٢٣٬١٥٢٬٣٤٠١٨٬١٠٠٬٤٥١٢٢٬٦٨٨٬٠٦٣الرصید كما في ٣١ مارس

كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

١٬٢٤٦٬٦٢٠٢٬٦٩٤٬٣٨٠١٢٬٨٣٥٬٢٢٨١٦٬٧٧٦٬٢٢٨الرصید  كما في ١ ینایر

٢٦٢٬٥٠٨٤٥٨٬٩٧٠٣٩٠٬٨١٩١٬١١٢٬٢٩٧صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٣٨٦٬٢٩٩)(٢٤٧٬٩٠١)(٨٠٬٨٢٩)(٥٧٬٥٦٩)فرق عمالت أجنبیة 

                  -٤٣١٬١٣٩(٤٣١٬١٣٩)                  -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(١١٢٬٣٣٣)(١١٢٬٣٣٣)                 -                  -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤٥١٬٥٥٩٢٬٦٤١٬٣٨٢١٣٬٢٩٦٬٩٥٢١٧٬٣٨٩٬٨٩٣الرصید كما في ٣١ مارس

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة واستردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ٢٩٧٬٧ ملیون لایر قطري (٣١ مارس

٢٠٢٠: ١٣٩٬٤ ملیون لایر قطري).



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٤- إستثمارات مالیة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٠٠٬٥٣١١٣٥٬٧٨٩٢٨٨٬٩١٨إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٣٦٬٥٧٠٬٤٦٥٣٦٬٢٦٣٬٢٩١٣٦٬٢٦٧٬١٦٥إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٨٩٬٢٠٢٬١٥١٥٧٬٨٤٦٬٧٥٩٨٥٬٠٥٨٬٠٦١صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

١٬٧٠٤٬٢٦٢١٬٢٤١٬٩٣٩١٬٧٦٩٬٤٢٥فوائد مستحقة

١٢٧٬٦٧٧٬٤٠٩٩٥٬٤٨٧٬٧٧٨١٢٣٬٣٨٣٬٥٦٩اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ١٦٢٬٢ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ١٥٩٬٦ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٥- إحتیاطي القیمة العادلة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(١٬١٨٩٬٨٩٨)(٣٬٣٢١٬٣٨٨)(٢٬٣٣٤٬٣٠٠)تحوطات التدفق النقدي

٢٦٤٬٥٩٥(٥٢٢٬١٩١)(٧٢٬٨٧٧)القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٨٨٥٬٧٤٨)٩٦٬٥٠٧(٤٧٧٬٦٨٨)تحوطات صافي اإلستثمار في العملیات األجنبیة

(١٬٨١١٬٠٥١)(٣٬٧٤٧٬٠٧٢)(٢٬٨٨٤٬٨٦٥)اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص خسائر بمبلغ ١٩٬١ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ١٨٬٩ ملیون لایر قطري) متعلقة بادوات دین مقاسة بالقیمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر.

٦- توزیعات األرباح 

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

قطري فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠. 

بتاریخ ٩ فبرایر ٢٠٢٠، اعتمد المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة توزیع أرباح نقدیـة بواقـــع ٠٬٦٠ لایر قطري لكل سھم ما یعادل مبلغ ٥٬٥٤٢ ملیون لایر

قطري فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٩. 

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٧- بنود خارج المیزانیة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

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

١١٣٬٨٣٦٬٤٢٣١١٤٬٥٠٨٬٨٥٨١١٥٬٥٣٥٬٤٧٢إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
٦٠٬٦٩٩٬٨٩٣٥٩٬٩٠٩٬٥٧٠٦٠٬٣٣٧٬٨٠١خطابات ضمان

٤٣٬٢٧٣٬٤٨٦٣٧٬٩٦١٬٥٩٩٣٧٬٨٠٦٬٦٨٨إعتمادات مستندیة 

١٤٬٧٣٧٬٧٧٦١٣٬٣٤٦٬٧٦٥١٤٬٩٦٢٬١٤٠أخرى

٢٣٢٬٥٤٧٬٥٧٨٢٢٥٬٧٢٦٬٧٩٢٢٢٨٬٦٤٢٬١٠١اإلجمالي

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢١١٬٧٣٣٬٤٨٨٢٠٦٬٨٩٧٬٤٥٩٢٠٧٬٣٤٧٬٨٠٥المرحلة ١
٥٬٧١٥٬٩٠١٥٬٠٦٠٬٥١٦٥٬٩٥٨٬٤٣٨المرحلة ٢
٣٦٠٬٤١٣٤٢٢٬٠٥٢٣٧٣٬٧١٨المرحلة ٣

٢١٧٬٨٠٩٬٨٠٢٢١٢٬٣٨٠٬٠٢٧٢١٣٬٦٧٩٬٩٦١إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

١١٬٩٨٨(٢٬٦٤٧)(٧٬١٥٧)٢١٬٧٩٢صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٨٬٤٣٠)١(٥٣٧)(٧٬٨٩٤)فرق عمالت أجنبیة 

٢٨٩٬٩١٣١٢٩٬٧٧٦١٣٠٬٦٦٠٥٥٠٬٣٤٩الرصید كما في ٣١ مارس



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٧- بنود خارج المیزانیة (تتمة)
كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٢١٣٬٢٥١٧٥٬١٥٠١٥٨٬٧٥٨٤٤٧٬١٥٩الرصید  كما في ١ ینایر

٥٧٬٩٣٩(٥٬٦٣٥)٣٤٬١١٢٢٩٬٤٦٢صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(١٢٬٠٩٨)(٤٬١٠٦)(٥٬٤٠٥)(٢٬٥٨٧)فرق عمالت أجنبیة 

٢٤٤٬٧٧٦٩٩٬٢٠٧١٤٩٬٠١٧٤٩٣٬٠٠٠الرصید كما في ٣١ مارس

٨- معامالت مع أطراف ذات العالقة

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

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس

٢٠٢٠ ٢٠٢١٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بیان المركز المالي

٢٬٩٥٠٬٣١٧٢٬٤٨٥٬٦٠٣٢٬٩٣٣٬٧٣٧قروض وسلف للعمالء

١٬٤٨٩٬٤٨٥١٬٤٨٢٬١٧١١٬٣٨٣٬١٢٣ودائع عمالء

٧٣٬٢٤٣٧٢٬٨٤٧٨١٬٦٥٨إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل

٣١٬٤٣٢٣٥٬٨٤٨١٣٠٬٩٥١إیرادات الفوائد والعموالت

٤٬٠٢٠٨٬٥١٨٣٢٬١٤٥مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزمیلة

١٬٣٣٢٬٠٨٨١٬٣٦٥٬٢١٤١٬٥١٢٬٠٠٤أرصدة لدى بنوك 

١١٬٥١٩١٦٬٣٣٩٥٦٬٨٣٢إیرادات الفوائد والعموالت

١٬٢٥٥٦٢٬٩٢١١٬٧٠٨أرصدة من بنوك 

١٤٩٩١٥٦مصروفات الفوائد والعموالت

في ما یلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئیسیین:

٣٠٬٢٦٢٣٠٬٤٢١٤٣٬٢٨٧رواتب ومزایا أخرى

٢٩١٣٥٢١٬١٦٩تعویض نھایة الخدمة

كما قامت المجموعة بعملیات تجاریة مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جھاز قطر لإلستثمار نسبة ٥٠% من أسھم البنك، بلغت ٧٩٬٦٨٨ ملیون لایر قطري

كقروض وسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ٦٩٬٠٩٦ ملیون لایر قطري) و ٦٬٦٨٩ ملیون لایر قطري كودائع (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ٦٬٧٠٤ ملیون لایر قطري).

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس٩- كفایة رأس المال 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٦٧٬٠٨٨٬٥٤٣٦٢٬٤٠٢٬٥٣١٦٩٬٣٢٩٬٤٠٢رأس المال االساسي العام

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

٨٨٬٠٥٧٩٨٬٩٤٩٨٤٬٠٢١رأس المال األساسي اإلضافي (١) 

٥٬٢٨١٬٩١٣٤٬٩٧٩٬٨٣٩٥٬٢٦٧٬٤٢٧رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

٩٢٬٤٥٨٬٥١٣٨٧٬٤٨١٬٣١٩٩٤٬٦٨٠٬٨٥٠إجمالي رأس المال

٤٨٦٬٠٢٢٬٩٥٩٤٧٥٬٤٥٠٬٢٣٢٤٩٥٬٣٠٦٬٥٥٨إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

١٩٫٠١٨٫٤١٩٫١إجمالي نسبة كفایة رأس المال (%)

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

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

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

- الحد األدنى مع ھامش تحّوط رأس المال ورسوم ICAAP و DSIB االضافیة نسبة ١٦٬٠%.



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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

مع ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠.:

اإلجماليالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

كما في ٣١ مارس ٢٠٢١: (مراجعة)

٦٬٢٦٤٬٤٢٨                   -١٬٢٤٨٦٬٢٦٣٬١٨٠موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٧٬١٥٧٬٦٨١                   -٣٥٬٩٨٢٬٧٠٢١٬١٧٤٬٩٧٩إستثمارات مالیة

٤٣٬٤٢٢٬١٠٩                   -٣٥٬٩٨٣٬٩٥٠٧٬٤٣٨٬١٥٩اإلجمالي

٥٬٣٣٩٬٨٤١                   -٣٧٥٥٬٣٣٩٬٤٦٦مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٥٬٣٣٩٬٨٤١                   -٣٧٥٥٬٣٣٩٬٤٦٦اإلجمالي

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: (مدققة)

٥٬٥٠٥٬٩٨٢                   -٥٠٥٬٥٠٥٬٩٣٢موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٧٬٠٦٢٬٦٣٤                   -٣٥٬٨٦٠٬٥٧١١٬٢٠٢٬٠٦٣إستثمارات مالیة

٤٢٬٥٦٨٬٦١٦                   -٣٥٬٨٦٠٬٦٢١٦٬٧٠٧٬٩٩٥اإلجمالي

٥٬٨٥٨٬٢٤٧                   -١٬٤٣٠٥٬٨٥٦٬٨١٧مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٥٬٨٥٨٬٢٤٧                   -١٬٤٣٠٥٬٨٥٦٬٨١٧اإلجمالي

١١- النقدیة وما في حكمھا

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس
٢٠٢٠ ٢٠٢١٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٤١٬٨٤٧٬٤٣٠٣٣٬٢٤٢٬٥٩٧٤٠٬٩٥١٬٧٣٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٨٢٬٠٥٣٬٠١٠٥٣٬٤٦٢٬١٦٦٦١٬٥٣١٬٦٠٨أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر

١٢٣٬٩٠٠٬٤٤٠٨٦٬٧٠٤٬٧٦٣١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي. 

١٢- العائد على السھم

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

 ٣١ مارس ٢٠٢٠ ٣١ مارس ٢٠٢١

(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٣١٢٬٢٠٥٣٬٥٧٠٬٥٥٣ربح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٣٬٠٦٢٬٢٠٥٣٬٣٢٠٬٥٥٣صافي أرباح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٠٫٣٣٠٫٣٦عائد السھم (لایر قطري) - األساسي والمعّدل

١٣- أرقام المقارنة

تم إعادة تصنیف بعض بیانات المقارنة حسب االقتضاء للحفاظ على اتساقھا مع عرض الفترة الحالیة. لم یكن لعملیات إعادة التصنیف ھذه أي تأثیر على بیان الدخل

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



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠٢١

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

١٤-آثار وباء كوفید- ١٩

استدعت حالة عدم الیقین الناجمة عن وباء كورونا المستجد (كوفید- ١٩) في الفترة الحالیة قیام المجموعة بتحدیث المدخالت واالفتراضات المستخدمة
لتحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وقد تم تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على نطاق من الظروف االقتصادیة المتوقعة في تاریخ التقریر. كما

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 ھذة التقلبات 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 یوجد ترابط بین مؤشر دورة االئتمان وھذه العوامل في

االقتصادات ذات الصلة حسب االقتضاء والتي تشمل السیناریوھات لدولة قطر كما یلي:

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

١٩ to ٣٣٫٨٤٤٫٩ to ٢٨٥٧ to ٤٦متوسط سعر برمیل النفط (دوالر أمریكي للبرمیل)
-٤٫٤٪ to -١٫٥٪-٠٫٦٧٪ to ٠٪-٠٫٧٪ to ٢٫٩٥٪الناتج المحلي اإلجمالي

٠٫٧٪ to ١٫٩٪-٠٫٦٪ to ١٫٨٪-١٫٠٪ to ٢٫٣٪التضخم

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣١ مارسكما في ٣١ مارس
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
٠٪٥٪٠٪السیناریو المتفائل

٥٥٪٧٠٪٥٥٪السیناریو األساسي
٤٥٪٢٥٪٤٥٪السیناریو المتحفظ

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.

درست مجموعة QNB اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة في تحدید المبالغ المعلنة للموجودات المالیة وغیر المالیة للمجموعة والتي تمثل
أفضل تقدیرات اإلدارة استناداً إلى المعلومات التي یمكن مالحظتھا. تبقى األسواق متقلبة كما تستمر المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.

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.
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