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بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

بیان الدخل الشامل المرحلي الموّحد

للثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

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

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

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٤٨٤٬٨٧٤٢٬٨٣٦٬٦٦٠٦٬٨١٤٬٥٠٧٦٬٤٢٢٬١١٧أرباح  الفترة 

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

(٢٬٠٢٦٬٠٩٨)(١٬٧٣٥٬٠٧٢)(٦٩٢٬٧٠٦)(٣٩٥٬٨٣٧)فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات تشغیل أجنبیة

(٣٬٣٠٢)(٣٥٬٥٤٢)(٨٬٣٥٥)(٩٠٬١٦٢)الحصة من الدخل الشامل اآلخر من اإلستثمار في شركات زمیلة

(١٬٤٣٠٬٦٣٨)(٤٨٬٥٨٠)١٬٠٩٥٬٥٤٨٤٨٥٬٠٣٥الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لتحّوطات التدفق النقدي

٢٨٩٬٧١١١٠٬٨٢٧(١٨٦٬٢٩٦)(١١٨٬٣٤٩)الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لصافي اإلستثمار في عملیات تشغیل أجنبیة

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

(٤٨٬٨٨٩)(١٦٠٬٨٩٦)١٩٣٬٨٣٧٤٣٨٬٥٤٢         صافي التغییر في القیمة العادلة

(٧٠٬٤١١)(٤٬٥٧٤)(٤٠٬١٦٩)(٢٬٣٦٨)         صافي المحّول إلى بیان الدخل

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

(٧٨٬٦٣٤)٣٢٬٤٤٠٨٧٬٢٧٢٥٠٬٦٣١

(٣٬٦٤٧٬١٤٥)(١٬٦٤٤٬٣٢٢)٧١٥٬١٠٩٨٣٬٣٢٣إجمالي بنود الخسائر من الدخل الشامل اآلخر، صافي بعد الضریبة

٤٬١٩٩٬٩٨٣٢٬٩١٩٬٩٨٣٥٬١٧٠٬١٨٥٢٬٧٧٤٬٩٧٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

ویعود الى:
٤٬١٨٧٬٩٢٢٢٬٩٩١٬١٦٨٥٬١٥٣٬٢٧٣٢٬٩٥٤٬٩٦٣مساھمي البنك

(١٧٩٬٩٩١)١٦٬٩١٢(٧١٬١٨٥)١٢٬٠٦١حقوق غیر المسیطرین

٤٬١٩٩٬٩٨٣٢٬٩١٩٬٩٨٣٥٬١٧٠٬١٨٥٢٬٧٧٤٬٩٧٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

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



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

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو 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) ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢١
اجمالي الدخل الشامل للفترة

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

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

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

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

   (٤٬٣٤٦٬٥٠٧)              -            (٣٤٠)    (٤٬٣٤٦٬١٦٧)   (٤٬٣٤٦٬١٦٧)          -                  -            -            -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
   ٩٧٬٧٢٥٬٣٩٧  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬١٠٨٬٦١٣    ٧٦٬٦١٦٬٧٨٤  ٥٤٬٩٣٨٬٥٩٠  ١٣٠٬٥٥٨    (٢٠٬٣٣٠٬٢٨٧)  (١٬٦٨٤٬٥٤٣) ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

   ٩٤٬٧١٩٬١٦٨  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬١١٩٬٩٧٦    ٧٣٬٥٩٩٬١٩٢  ٤٨٬٠٥٩٬٤٨١  ٢٦٣٬٧٢٩    (١٦٬٤٣٩٬٢١٠)  (١٬٣٤٧٬٢٧٤) ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٨٬٥٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ١ ینایر ٢٠٢٠
اجمالي الدخل الشامل للفترة

    ٦٬٤٢٢٬١١٧              -        ٢٧٬٤١٢     ٦٬٣٩٤٬٧٠٥    ٦٬٣٩٤٬٧٠٥          -                  -            -            -             -            -أرباح الفترة
   (٣٬٦٤٧٬١٤٥)              -     (٢٠٧٬٤٠٣)    (٣٬٤٣٩٬٧٤٢)               -     (٣٬٥٥٥)      (١٬٨١٩٬٥٨٧)  (١٬٦١٦٬٦٠٠)            -             -            -اجمالي بنود (الخسائر) / الدخل الشامل اآلخر 

    ٢٬٧٧٤٬٩٧٢              -     (١٧٩٬٩٩١)     ٢٬٩٥٤٬٩٦٣    ٦٬٣٩٤٬٧٠٥     (٣٬٥٥٥)      (١٬٨١٩٬٥٨٧)  (١٬٦١٦٬٦٠٠)            -             -            -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)
      (٣٠٧٬٣٦٨)              -       (٣٤٬٦٢٣)       (٢٧٢٬٧٤٥)      (٢٧٢٬٧٤٥)          -                  -            -            -             -            -تغیرات أخرى

   (٥٬٨٤٩٬٢٢٥)              -       (٣٤٬٦٢٣)    (٥٬٨١٤٬٦٠٢)   (٥٬٨١٤٬٦٠٢)          -                  -            -            -             -            -إجمالي التعامالت المعترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة
   ٩١٬٦٤٤٬٩١٥  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠      ٩٠٥٬٣٦٢    ٧٠٬٧٣٩٬٥٥٣  ٤٨٬٦٣٩٬٥٨٤  ٢٦٠٬١٧٤    (١٨٬٢٥٨٬٧٩٧)  (٢٬٩٦٣٬٨٧٤) ٢٥٬٣٢٦٬٠٣٧٨٬٥٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٣٦٬٤٢٩الرصید في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

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

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

للسنة المنتھیة للستة أشھرالمنتھیةللستة أشھرالمنتھیةإیضاح

في ٣١ دیسمبر  في ٣٠ یونیو  في ٣٠ یونیو

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

٧٬٤٥٩٬٩٥٥٦٬٩٩٩٬٣٩٢١٣٬١٨٤٬٢٩٩صافي األرباح قبل الضرائب

التعدیالت:

(٤٣٬٧٧٣٬٠٧٩)(٢٢٬٩٣٨٬٨٨٤)(٢٢٬٠٠٧٬٥٣٨)إیرادات الفوائد

١٠٬٩٤٥٬٣٦١١٢٬٤٧٣٬٨٥٨٢٢٬٧٧٧٬٧٢١مصروفات الفوائد

٣٢٢٬٦٠٢٣٤٠٬٥٣٤٦٦٤٬١٦٤إستھالكات  

٢٬٨٨٥٬٢٥٧٢٬٤٧٢٬٩٥٨٥٬٨٢٥٬٤١٩صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وتدني قیمة القروض والسلف للعمالء

٤٧٬٧٥٩٢٩٬٠٦٦٦٩٬٠٠٤صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة استثمارات مالیة

٩٬٢٦٦١١٦٬٣٠٩١٤٢٬٧٨٣صافي الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة من تدني قیمة أدوات مالیة أخرى

٢٣٬٣٧٩٢٨٬٤٣٩٩٣٬١٦٢مخصصات أخرى

(٤٨٬٣٦٥)(١٧٬٤٣٧)(٢١٬٠٩٧) توزیعات أرباح 

(١٧٬٨٨١)(٣٠٬٣٥٠)(٦٣٬٠٤٢)صافي أرباح بیع عقارات ومعدات

(١٢٠٬٧٤٥)(٨٩٬٧٣٧)(٢٨٬٢٠٥)صافي أرباح بیع إستثمارات مالیة 

٣٨٬٦٦٠٣٨٬٢٠٤٧٦٬٨٠٤إطفاء موجودات غیر ملموسة

(١٬٦٢٩٬٣٠٨)٤٨٠٬١٦٨٩٢٧٬٤٦٤صافي إطفاء عالوات أو خصومات إستثمارات مالیة

            (٦٣٬٨٣٠)          (١١٤٬٨٤٢)          (١١٩٬٧١٤)صافي حصة المجموعة من أرباح إستثمارات في شركات زمیلة

(٢٧٬١٨٩)            (٢٬٨١٩٬٨٥٢)            ٢٣٤٬٩٧٤       

التغیرات في:

١٬٥٥٨٬٩٩٩(١٬٠٢٦٬٦١٠)(٤٬١٨٠٬٨٧٩)أرصدة لدى بنوك 

(٥٦٬٨٧٦٬٨٥٧)(٣٩٬٥١٣٬٥٤١)(٣٧٬٧١٠٬١٣٠)قروض وسلف للعمالء

(٦٬١٣٥٬٤٩٨)٥٬٤٤٨٬٥٧٦٣٬٦١٧٬٨٤١موجودات أخرى

١١٬٨٢٥٬٣٨٩(٤٬٧٨٥٬٩٨٠)١٥٬٥٢١٬٢٩٨أرصدة من البنوك 

٣٩٬٩٩٢٬٣٣٢٤٣٬٢٦٤٬١٠٦٥٧٬٨٣٥٬٠٩٢ودائع عمالء 

        ٢٬٢٢٧٬٤٣٧       (٢٬٤٣٨٬٢٠٧)       (٢٬٦٤١٬٦٠٣)مطلوبات أخرى

        ٧٬٦١٤٬٧١٠          (٦٤٧٬٤١٧)      ١٦٬٤٠٢٬٤٠٥النقدیة من/ (المستخدمة في) أنشطة التشغیل

١٨٬٧٢٤٬٧٩٦١٨٬٠١٦٬٩٥٤٣٥٬٩٥٢٬٠٩٧فوائد مقبوضة

(١٧٬٩٦٤٬٧٣٠)(١٢٬٦٠٩٬٤٢٦)(١٠٬٨٩٣٬٩٥٧)فوائد مدفوعة

٢١٬٠٩٧١٧٬٤٣٧٤٨٬٣٦٥توزیعات أرباح مستلمة

(٨٦٤٬٥١٣)(٥٠٠٬٦٢٤)(٩٤٠٬١٨٠)ضریبة دخل مدفوعة

(٤٤٬٨٨٠)(١٦١٬٦٦٩)(٧٬٥٧٧)مخصصات أخرى مدفوعة

      ٢٤٬٧٤١٬٠٤٩        ٤٬١١٥٬٢٥٥      ٢٣٬٣٠٦٬٥٨٤صافي التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار

(١١١٬٩٩٧٬١١٥)(٣٠٬٨٢١٬٩٦٦)(٤٨٬٣١٦٬٥٣٥)مشتریات إستثمارات مالیة

٣٣٬٥٤٦٬٥٨٣٢٩٬٠٨٦٬٦٩٣٨٥٬١٣٩٬١٩٨متحصالت من بیع / إسترداد إستثمارات مالیة

                   -                    -(٣٠٥٬٥٧٨)استثمارات في شركات زمیلة

                   -                    -٧١٬٢١٥توزیعات أرباح من شركات زمیلة

(١٬١٦٧٬٩٢٨)(٤٥٣٬٢٥٣)(٤٤٢٬٣٠٨)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

٦٦٬٠٣٨٤٬٤١٤٢٠٬٦٨١متحصالت من بیع عقارات ومعدات

(٢٨٬٠٠٥٬١٦٤)(٢٬١٨٤٬١١٢)(١٥٬٣٨٠٬٥٨٥)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

٦٬٨٠٦٬١٩٧٩٬٨٥٢٬٨٤٧١٢٬١٤٢٬٥٩٢متحصالت من اصدار سندات

(٣٬٨١٥٬٠٩١)(٣٬٦٤٠٬٥٠٠)(٥٬٨٤٢٬٩٣٠)تسدید سندات

١٬٤٣٩٬٤٣١٤٬٤٨١٬٢٢٣١٧٬٧١٠٬٢١٣متحصالت من إصدار قروض أخرى

(١٥٬٣٢٥٬٣٢٢)(٢٬٦٠٨٬٦٥٢)(٩٢٢٬٧٤٨)تسدید قروض أخرى

(٢٧٤٬٠٥٢)(١٤١٬٥٠١)(١٣٠٬١١٢)مدفوعات عقود إیجار

(٥٬٥٣٣٬٣٥٠)(٥٬٥٣٠٬٢٥٠)(٤٬١٤٥٬٤٨٠)توزیعات أرباح مدفوعة

١٬٤١٣٬١٦٧٣٬٩٠٤٬٩٩٠(٣٬٧٩٥٬٦٤٢)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) / من  أنشطة التمویل

٤٬١٣٠٬٣٥٧٣٬٣٤٤٬٣١٠٦٤٠٬٨٧٥صافي الزیادة / (النقص) في النقدیة وما في حكمھا 

(٨٨٥٬٣٨٠)(٢٩١٬٧٣٧)(٤٣٢٬٩٧٩)أثر التغیر في أسعار صرف النقدیة المحتفظ بھا

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

١١١٠٦٬١٨٠٬٧١٨١٠٥٬٧٨٠٬٤١٨١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠النقدیة وما في حكمھا كما في ٣٠ یونیو / 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، 

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 للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو 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).

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.

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.
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٢- التحلیل القطاعي 

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

أخرىالعملیات 
اإلجماليوأرصدة المصرفیةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدولیةوالثرواتاالستھالكيالشركات

كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

اإلیرادات:

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

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

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

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

٤٧٤٢٨١٩٢٬٣٦٦٢١٩٢٬٧١٩إیرادات تشغیلیة أخرى

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

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

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

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

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

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

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

كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

اإلیرادات:
٤٬٩٨٨٬٤٤٢٣٢٣٬١١٩٤٧٤٬٤٠٨٤٬٦٥٣٬٣٦١٢٥٬٦٩٦١٠٬٤٦٥٬٠٢٦صافي إیراد الفوائد

٢٦١٬٥٤٠٦٩٬٨١٦١٠٣٬٤٠٢١٬١٢١٬٦٧٩٩٬٨٦١١٬٥٦٦٬٢٩٨صافي إیراد الرسوم والعموالت

٣١٩٬٠٠٧٨٤٬٥٠٢٧٢٬٣٢٢٧٤٬٨٤٨١٬٦٨٧٥٥٢٬٣٦٦صافي أرباح صرف عمالت أجنبیة

-١١٬٣٣١اإلیراد من استثمارات مالیة            -             ٩٥٬٨٤٣-                ١٠٧٬١٧٤

٦٦٤١٤٣٠٨إیرادات تشغیلیة أخرى        ٢٣٬٤٩٣٦٠٧٢٥٬٠٨٦

-٩١٬١٨٤الحصة من نتائج شركات زمیلة            -             ٢٣٬٦٥٨-                ١١٤٬٨٤٢

٥٬٦٧٢٬١٦٨٤٧٧٬٤٥١٦٥٠٬٤٤٠٥٬٩٩٢٬٨٨٢٣٧٬٨٥١١٢٬٨٣٠٬٧٩٢إجمالي ایرادات القطاع

٦٬٣٩٤٬٧٠٥(١٢٩٬٦٢٤)٣٬٨٥٢٬٢٨٩١٠٣٬٦٦١٦٣١٬٠٤٢١٬٩٣٧٬٣٣٧ربح القطاع 

-٤٩٬٩٩٩٬٣٩٥إستثمارات القطاع            ١٥٠٤٥٬٩٨٧٬٠٣٣-                ٩٥٬٩٨٦٬٥٧٨

-٤٩١٬١٦١٬٧٧٦٩٬٢٩٢٬٨٧٨٢٩٬٧٩٤٬٠٤٠١٧٤٬٥٢٣٬٥٦٤قروض وسلف القطاع                ٧٠٤٬٧٧٢٬٢٥٨

-٣١٦٬٧٦٣٬١٩٦٣١٬٧٦٤٬٧٩٧٥٦٬٥٠٣٬١٥٠٣٠٧٬١٧٩٬٩٦٧ودائع العمالء للقطاع                ٧١٢٬٢١١٬١١٠

٩٧٢٬٠٦٠٬٥٩٣(٢٥٧٬٤٣٦٬٣٣٥)٦٧٠٬٩٧٥٬٩٥٢٣٢٬٧٩٤٬٥٢٥٥٨٬٥٣٩٬٣٩٤٤٦٧٬١٨٧٬٠٥٧موجودات القطاع

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

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٦٢٬٩١٨٬٠٧٥٧١٥٬٦٩٤٬١٤٤٧٣٨٬٠٨٣٬٢٤٥قروض وسلف للعمالء

(٦٤٬٦١٤)(٤٩٬١٨٦)(٤٠٬٥٥٠)ربح مؤجل

٧٬٦١٥٬٩٨٨٨٬١٤٨٬٦٨٢٧٬٣٣٦٬١٨٢فوائد مستحقة

(٤٬٦١٤٬٦٠٢)(٤٬٤٠٧٬٤٠٣)(٤٬٦١٤٬٤٨٠)الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة - القروض والسلف العاملة - مرحلة ١ و ٢

(١٦٬٩٤٥٬٠٣٧)(١٤٬٦١٣٬٩٧٩)(١٩٬٢٤٨٬٩٦٦)مخصص تدني قیمة القروض والسلف المتعثرة - مرحلة ٣

٧٤٦٬٦٣٠٬٠٦٧٧٠٤٬٧٧٢٬٢٥٨٧٢٣٬٧٩٥٬١٧٤صافي القروض والسلف 

بلغ إجمالي القروض والسلف المتعثرة مبلغ ١٧٬٨٨٨ ملیون لایر قطري، ما یعادل ٢٬٣% 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 ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٧٠٤٬٨٢٥٬٠٩٢٦٦٩٬٦٩١٬٦٤٢٦٨٦٬٣٨٣٬٤٤٩المرحلة ١

٤٧٬٧٨٠٬٨٩١٣٩٬٤٩٨٬٧٩٧٤٣٬١٦٠٬٢٢٤المرحلة ٢

١٧٬٨٨٧٬٥٣٠١٤٬٦٠٣٬٢٠١١٥٬٨١١٬١٤٠المرحلة ٣

٧٧٠٬٤٩٣٬٥١٣٧٢٣٬٧٩٣٬٦٤٠٧٤٥٬٣٥٤٬٨١٣إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

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

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

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

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

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

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

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

١٬٢٤٦٬٦٢٠٢٬٦٩٤٬٣٨٠١٢٬٨٣٥٬٢٢٨١٦٬٧٧٦٬٢٢٨الرصید  كما في ١ ینایر ٢٠٢٠

٣٢٢٬٢٣٥٣٦٦٬٣٨٢٢٬٤٣٩٬٦٥٥٣٬١٢٨٬٢٧٢صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(٥٥٠٬٣٠١)(٣٤٨٬٥٢٢)(١٢٠٬٢٣٦)(٨١٬٥٤٣)فرق عمالت أجنبیة 

                 -                  -١٣٬٢٥٢(١٣٬٢٥٢)تحویالت  من المرحلة ١ الى المرحلة ٢

                 -        ٢٠٬٤٣٥٫٠٠(٢٠٬٤٣٥)                   -تحویالت من المرحلة ٢ الى المرحلة ٣

(٣٣٢٬٨١٧)(٣٣٢٬٨١٧)                 -                   -مبالغ مشطوبة خالل الفترة

١٬٤٧٤٬٠٦٠٢٬٩٣٣٬٣٤٣١٤٬٦١٣٬٩٧٩١٩٬٠٢١٬٣٨٢الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

تشمل الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة خالل الفترة فوائد معلقة واستردادات أرصدة مشطوبة سابقاً بمبلغ ٤٧٠٬٦ ملیون لایر قطري (٣٠ یونیو

٢٠٢٠: ٦٥٥٬٣ ملیون لایر قطري).



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموّحدة

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

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

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢٣٩٬٥٣٠٢٤٧٬٣٨٨٢٨٨٬٩١٨إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٣٦٬٣٤٧٬٦٩١٣٧٬٤٤٢٬٦٢٩٣٦٬٢٦٧٬١٦٥إستثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٩٩٬١٥٢٬٢٤٥٥٧٬١١٤٬٣٣١٨٥٬٠٥٨٬٠٦١صافي إستثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

٢٬٠٠٣٬٧٥٠١٬١٨٢٬٢٣٠١٬٧٦٩٬٤٢٥فوائد مستحقة

١٣٧٬٧٤٣٬٢١٦٩٥٬٩٨٦٬٥٧٨١٢٣٬٣٨٣٬٥٦٩اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قیمة إستثمارات مالیة في أوراق الدین بمبلغ ٢٠٣٬٣ ملیون لایر قطري (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ١٥٩٬٦ ملیون لایر قطري).

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

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

(١٬١٨٩٬٨٩٨)(٢٬٨٣٦٬٣٩٧)(١٬٢٣٨٬٦٤٣)تحوطات التدفق النقدي

٢٦٤٬٥٩٥(٣٧٬٦٨٨)١٥٠٬١٣٧القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٨٨٥٬٧٤٨)(٨٩٬٧٨٩)(٥٩٦٬٠٣٧)تحوطات صافي اإلستثمار في العملیات األجنبیة

(١٬٨١١٬٠٥١)(٢٬٩٦٣٬٨٧٤)(١٬٦٨٤٬٥٤٣)اإلجمالي

تتضمن المبالغ أعاله مخصص خسائر بمبلغ ١٩٬٢ 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 ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو٧- بنود خارج المیزانیة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

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

١١١٬٦٣٨٬٢٢٠١١٤٬٢٥٤٬٢٧١١١٥٬٥٣٥٬٤٧٢إرتباطات غیر قابلة لإللغاء عن قروض
٥٩٬٨٤٤٬٤١٨٥٨٬٨٧٩٬٤٧٩٦٠٬٣٣٧٬٨٠١خطابات ضمان

٤٥٬٦٠٠٬٤٢١٣٥٬٠٣٣٬٣١٠٣٧٬٨٠٦٬٦٨٨إعتمادات مستندیة 

١٤٬١٥٢٬٤١٠١٥٬٩٧٣٬٥٨٥١٤٬٩٦٢٬١٤٠أخرى

٢٣١٬٢٣٥٬٤٦٩٢٢٤٬١٤٠٬٦٤٥٢٢٨٬٦٤٢٬١٠١اإلجمالي

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٢١٠٬٣٤٤٬٨٩٣٢٠٢٬٨١٥٬٤٢٥٢٠٧٬٣٤٧٬٨٠٥المرحلة ١
٦٬٣٧٨٬٧١٦٤٬٩٥٦٬٣٣٥٥٬٩٥٨٬٤٣٨المرحلة ٢
٣٥٩٬٤٥٠٣٩٥٬٣٠٠٣٧٣٬٧١٨المرحلة ٣

٢١٧٬٠٨٣٬٠٥٩٢٠٨٬١٦٧٬٠٦٠٢١٣٬٦٧٩٬٩٦١إجمالي التعرض للمخاطر

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

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

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

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

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

                 -                  -                   ٩٩(٩٩)التحویالت خالل الفترة

٢٧١٬٦٨٤١٢٥٬٠٩١١٢٩٬٧٢٨٥٢٦٬٥٠٣الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١



بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق.) 
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(جمیع األرقام باأللف لایر قطري)

٧- بنود خارج المیزانیة (تتمة)

كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٢١٣٬٢٥١٧٥٬١٥٠١٥٨٬٧٥٨٤٤٧٬١٥٩الرصید  كما في ١ ینایر ٢٠٢٠

٩٠٬٨١٤(١٠٬٢٧٠)٧٥٬٤٧٠٢٥٬٦١٤صافي مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وخسائر تدني القیمة للفترة

(١٩٬٦٥٥)(٩٬٤٩٨)(٦٬٠٥٦)(٤٬١٠١)فرق عمالت أجنبیة 

٢٨٤٬٦٢٠٩٤٬٧٠٨١٣٨٬٩٩٠٥١٨٬٣١٨الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢٠

٨- معامالت مع أطراف ذات العالقة

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

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو

٢٠٢٠ ٢٠٢١٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

بنود في بیان المركز المالي

٢٬٩٩٩٬٤٩٠٢٬٤٨٥٬٦٠٣٢٬٩٣٣٬٧٣٧قروض وسلف للعمالء

١٬٤٩٨٬٢٠٦١٬٤٨٣٬٩٢٣١٬٣٨٣٬١٢٣ودائع عمالء

٧٢٬١٣٥٧٢٬٨٤٧٨١٬٦٥٨إلتزامات طارئة وتعھدات أخرى

بنود في بیان الدخل

٦٣٬١٧١٣٥٬٨٤٨١٣٠٬٩٥١إیرادات الفوائد والعموالت

٧٬٨٩٠٨٬٧٥٨٣٢٬١٤٥مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزمیلة

١٬٣٩٦٬١٨٤١٬٣٧٥٬٥٢٠١٬٥١٢٬٠٠٤أرصدة لدى بنوك 

٢٢٬٦٢٣٣٢٬٠١٧٥٦٬٨٣٢إیرادات الفوائد والعموالت

٦١٬٥٣٢٢٣٬١٠٨١٬٧٠٨أرصدة من بنوك 

٢٦١٣٩١٥٦مصروفات الفوائد والعموالت

في ما یلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئیسیین:

٣٤٬٦٩٦٣٤٬٧٩٦٤٣٬٢٨٧رواتب ومزایا أخرى

٥٣٠٦٢٨١٬١٦٩تعویض نھایة الخدمة

كما قامت المجموعة بعملیات تجاریة مع حكومة دولة قطر، التي تملك من خالل جھاز قطر لإلستثمار نسبة ٥٠% من أسھم البنك، بلغت ٨٣٬٩٥٥ ملیون لایر قطري

كقروض وسلف (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ٦٩٬٠٩٦ ملیون لایر قطري) و ٩٬٤١٩ ملیون لایر قطري كودائع (٣١ دیسمبر ٢٠٢٠: ٦٬٧٠٤ ملیون لایر قطري).

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

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٦٧٬٠٣٧٬٥٤٣٦٢٬٤٥٣٬٩٢٦٦٩٬٣٢٩٬٤٠٢رأس المال االساسي العام

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

٧٨٬٤٠٦٩٩٬٨١٠٨٤٬٠٢١رأس المال األساسي اإلضافي (١) 

٥٬٣٢٦٬٦٣٤٤٬٩٥٧٬٤٢٧٥٬٢٦٧٬٤٢٧رأس المال األساسي اإلضافي (٢) 

٩٢٬٤٤٢٬٥٨٣٨٧٬٥١١٬١٦٣٩٤٬٦٨٠٬٨٥٠إجمالي رأس المال

٤٩٠٬٨٦٥٬١٢٨٤٧٧٬٧٦٨٬١٩٩٤٩٥٬٣٠٦٬٥٥٨إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

١٨٫٨١٨٫٣١٩٫١إجمالي 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%.
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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 ٣٠ یونیو ٢٠٢١: (مراجعة)

٥٬٠٩٤٬٩٩٦                  -٢٨٤٥٬٠٩٤٬٧١٢موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٧٬٠٧٩٬٩٨٥                  -٣٥٬٨٢٦٬٠٤٨١٬٢٥٣٬٩٣٧إستثمارات مالیة

٤٢٬١٧٤٬٩٨١                  -٣٥٬٨٢٦٬٣٣٢٦٬٣٤٨٬٦٤٩اإلجمالي

٣٬٧٥٤٬٣٩٠                  -٢٠٩٣٬٧٥٤٬١٨١مطلوبات مالیة مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر

٣٬٧٥٤٬٣٩٠                  -٢٠٩٣٬٧٥٤٬١٨١اإلجمالي

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 ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو
٢٠٢٠ ٢٠٢١٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

٤٠٬١٥٧٬٥١٠٤٩٬٢٦٣٬١٩٩٤٠٬٩٥١٬٧٣٢نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٦٦٬٠٢٣٬٢٠٨٥٦٬٥١٧٬٢١٩٦١٬٥٣١٬٦٠٨أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تستحق خالل ٣ أشھر

١٠٦٬١٨٠٬٧١٨١٠٥٬٧٨٠٬٤١٨١٠٢٬٤٨٣٬٣٤٠اإلجمالي

ال یشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة اإلحتیاطي النقدي. 

١٢- العائد على السھم

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للثالثة أشھر 
المنتھیة في

للستة أشھر 
المنتھیة في

للستة أشھر 
المنتھیة في

 ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣٠ یونیو ٢٠٢١ ٣٠ یونیو ٢٠٢٠ ٣٠ یونیو ٢٠٢١

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

٣٬٤٦٣٬٨٣٤٢٬٨٢٤٬١٥٢٦٬٧٧٦٬٠٣٩٦٬٣٩٤٬٧٠٥ربح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٣٬٢١٣٬٨٣٤٢٬٥٧٤٬١٥٢٦٬٢٧٦٬٠٣٩٥٬٨٩٤٬٧٠٥صافي أرباح الفترة العائد الى مساھمي البنك

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

٠٫٣٥٠٫٢٨٠٫٦٨٠٫٦٤عائد 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

للستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو 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 ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

١٩ - ١٩٤٤٫٩ - ٣٨٤٤٫٩ - ٥٤متوسط سعر برمیل النفط (دوالر أمریكي للبرمیل)
(٤٫٤٪) - (١٫٥٪)(٤٫٤٪) - (١٫٥٪)٠٫٩٪ - ٢٫٥٪الناتج المحلي اإلجمالي

٠٫٧٪ - ١٫٩٪٠٫٧٪ - ١٫٩٪(١٫٠٪) - ١٫٥٪التضخم

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

كما في ٣١ دیسمبركما في ٣٠ یونیوكما في ٣٠ یونیو
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

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

٥٥٪٥٥٪٦٥٪السیناریو األساسي
٤٥٪٤٥٪٣٠٪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.


