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

  (ألف لاير قطري) 2018يونيو  30في  لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين
 

 

 .المرحليةالمختصرة الموحدة المالية  البياناتجزءا ال يتجزأ من هذه تشكل  19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 أشهر المنتهية في لفترة الستة  المنتهية في أشهر الثالثةلفترة   

  
يونيو  30

2018  
يونيو  30

2017 
يونيو  30 

2018  
يونيو  30

2017 

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( إيضاحات 

         أنشطة مستمرة

         اإليرادات

 181.943  173.885  92.214  90.233 11 إيرادات من األنشطة غير المصرفية
إعادة قياس استثمارات بالقيمة  ارةخس

 (20.774)  (290.711) 6/2 العادلة من خالل بيان الدخل
 

(290.447)  (19.186) 

 7.486  448  2.615  448  إيرادات توزيعات األرباح

 13.588  3.858  5.997  2.082  أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
ح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة رب

 683  -  المطفأة
 

362  246 

 1.749  -  -  -  أرباح بيع استثمارات في حقوق ملكية

 41.212  35.921  20.165  15.664  إيرادات من موجودات تمويلية

 16.351  9.818  7.572  3.614  إيداعات لدى مؤسسات ماليةإيرادات من 

 (13.987)  27.890  (22.329)  30.999  أخرى (ةر/ )خسايرادات إ

إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي 
 86.143  (147.671)  حسابات االستثمار غير المقيدة

 
(38.265)  229.402 

غير  العائد لحاملي حسابات االستثمار
 (22.836)  (13.815)  المقيدة

 
(30.851)  (44.610) 

 184.792  (69.116)  63.307  (161.486)  إجمالي الدخل

         

         مصروفات

 (180.421)  (206.580)  (91.078)  (112.429) 11 مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (39.808)  (26.187)  (22.232)  (13.672)  تكاليف الموظفين

 (24.383)  (20.157)  (11.011)  (10.717)  مصروفات تشغيلية أخرى

 (11.259)  (9.885)  (5.519)  (4.547)  تكاليف تمويل

 (5.576)  (4.819)  (2.454)  (2.406)  إهالك وإطفاء

 (261.447)  (267.628)  (132.294)  (143.771)  إجمالي المصروفات
مخصص انخفاض في القيمة عن 

، بالصافي من موجودات تمويلية
 2.010  (29.660) 3/1/3 تاالستردادا

 

(35.447)  (70) 
فاض في القيمة مخصص انخاسترداد 

 -  2.123 3/1/3 مالية أخرىعن موجودات 
 

2.123  - 

 (76.725)  (370.068)  (66.977)  (332.794)  صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل

 -  -  -  -  مصروف ضريبة الدخل

 (76.725)  (370.068)  (66.977)  (332.794)  الفترة من أنشطة مستمرة ةخسارصافي 
         

         أنشطة مستبعدة
ربح من أنشطة مستبعدة بالصافي من 

 -  1.391  الضريبة
 

3.820  - 

 (76.725)  (366.248)  (66.977)  (331.403)  صافي خسارة الفترة
         
         إلى:المنسوب -

 (76.675)  (353.871)  (67.114)  (325.231)  مساهمي البنك

 (50)  (12.377)  137  (6.172)  حصص غير مسيطرة

  (331.403)  (66.977)  (366.248)  (76.725) 

األساسية/ المخفضة للسهم ( / الخسارة)
 (0.33)  (1.63) 12 لاير قطري –

 
(1.77)  (0.38) 



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

  لاير قطري()ألف  2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
 

 .المرحليةالمختصرة الموحدة المالية  البياناتجزءا ال يتجزأ من هذه تشكل  19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

4 
 

 
         احتياطي القيمة العادلة    

  رأس المال إيضاحات 

احتياطي 
القيمة العادلة 

  لالستثمار

احتياطي 
القيمة العادلة 

  خسائر متراكمة  للعقارات

جمالي حقوق إ
الملكية المنسوبة 

  البنكلمساهمي 
حصص غير 

  مسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

               
 1.875.051  76.366  1.798.685  (200.754)  4.518  (5.079)  2.000.000  2017يناير  1الرصيد في 

 18.708  -  18.708  -  -  18.708  -   العادلةتعديالت القيمة 
 (76.725)  (50)  (76.675)  (76.675)  -  -  -  لفترةلالخسارة صافي 

               بسبب: الزيادة في حصص غير مسيطرة
 45.666  45.666  -  -  -  -  -  هياكل عقاريةتأسيس  -

 1.862.700  121.982  1.740.718  (277.429)  4.518  13.629  2.000.000  )مراجع( 2017يونيو  30الرصيد في 

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

تأثير التطبيق المبدئي لمعيار المحاسبة المالية 
 (48.859)  (2.319)  (46.540)  (46.540)  -  -  - 3/1 30رقم 

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

               

 (366.248)  (12.377)  (353.871)  (353.871)  -  -  -  )مراجعة( صافي الخسارة للفترة

               زيادة في حصص غير مسيطرة بسبب:
 (55.469)  (55.469)  -  -  -  -  - 7 عقاريةتأسيس هياكل  -

 1.226.296  96.720  1.129.575  (870.425)  -  -  2.000.000  )مراجع( 2018يونيو  30الرصيد في 



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

   )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 .المرحليةالمختصرة الموحدة المالية  البياناتجزءا ال يتجزأ من هذه تشكل  19إلى  1اإليضاحات المرفقة من 

5 

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 اتإيضاح 

يونيو  30
2018  

يونيو  30
2017 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

     األنشطة التشغيلية
 (76.725)  (366.248)  لفترةخسارة اصافي 

     الخسارةصافي بتعديالت للبنود غير النقدية 
 15.916  13.996  هالك وإطفاءإ

 19.186  290.447 6/2 حقوق ملكيةغير محققة من استثمارات في  خسارة
من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع  ربح غير محقق

 11.547  (14.856)  الشريعة، بالصافي
 70  35.447 5 مخصص انخفاض في قيمة موجودات تمويلية

 -  (2.254)  مالية أخرى انخفاض في قيمة موجوداترد مخصص استرداد 
 15.567  7.474  بالصافيأخرى، مخصصات )استرداد( / 

  (35.994)  (14.439) 

     تغيرات في: 
 245.000  477.218  مستحق من بنوك

 211.904  (8.442)  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 (38.852)  75.979  موجودات تمويلية

 (70.004)  (35.323)  مدينة ذمم
 (28.915)  (1.864)  المخزون

 63.752  (4.907)  حقوق ملكيةاستثمارات في 
 2.597  3.239  استثمارات عقارية

 (276.573)  (23.674)  موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 (40.827)  (15.515)  موجودات أخرى

 93.326  (56.089)   العمالء أرصدة
 188.909  29.439  مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 13.415  31.495  مطلوبات أخرى

 349.293  435.562  األنشطة التشغيليةالناتج من صافي النقد 

     

     األنشطة االستثمارية

 (29.761)  (12.438)  شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة

 (29.761)  (12.438)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 (511.064)  60.778  المطلوبات التمويليةالتغير في  صافي

ير غ صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار
 (112.254)  (273.324)  المقيدة

 45.666  (55.469)  الزيادة في حصص غير مسيطرة

 (577.652)  (268.015)  األنشطة التمويلية مستخدم فيال صافي النقد

     

 (258.120)  155.109  في النقد وما يعادله (االنخفاضالزيادة / ) صافي

 1.113.796  372.029  نقد وما يعادله في بداية الفترةال

 855.676  527.138  نقد وما يعادله في نهاية الفترةال



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 1

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

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

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

 استالم اإليداعات؛  

 م التسهيالت االئتمانية؛تقدي 

 المتاجرة في االستثمارات؛ 

 ستثمارية؛الصفقات اال تقديم 

 ئتمانية؛االتسهيالت ترتيب ال 

 تقديم خدمات الحفظ؛ 

  خدمات الحفظ؛ترتيب 

 إدارة االستثمارات؛ 

 تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و 

 تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة. 

للمال جميع أنشطة البنك التي تتم وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي تحددها هيئة تنظم هيئة تنظيم مركز قطر 

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

 شارع سحيم بن حمد بالدوحة في دولة قطر.

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

على البنك وشركاته  2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهرتشتمل البيانات المالية المختصرة الموحدة للبنك 

 المسيطر/ الطرف األم التابعة )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة"(. الشركة

 .بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(النهائي للمجموعة هو 

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو  30فيما يلي بيان بالشركات التابعة للبنك كما في 

 النشاط الشركات التابعة

 كما فيالفعلية الملكية 

 سنة
 البلد التأسيس

 يونيو 30
2018 

 ديسمبر 31
2017 

 اإلمارات العربية المتحدة 2008 %81.9 %81.9 التموين الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م.

 اإلمارات العربية المتحدة 2012 %71.30 %71.3 الصناعة شركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ.م.م.

 قطر 2012 %75.0 %75.0 التموين تموين ذ.م.م.الإسناد لخدمات 

 المحدود لبنك قطر األول 1صندوق السوق النقدي 
صندوق السوق 

 جزر الكايمان 2015 %100.0 %100.0 النقدي

 جيرسي 2017 %63.7 %49.2 تمويل استور بروبرتيز فينانس ليمتد

 جيرسي 2017 %63.7 %49.2 شركة قابضة استور بروبرتيز هولدينجز ليمتد

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

 شركة كنيدي فالتس
تملك وإيجار 

 الواليات المتحدة األمريكية 2018 - %99.1 عقارات

 الواليات المتحدة األمريكية 2018 - %99.1 إيجار عقارات بي إف كيو كينيدي فالتس ذ.م.م. -إل ئي آي



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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  س اإلعداداأس  2

يئة الصادرة عن ه المحاسبة الماليةمعايير لالمرحلية للمجموعة وفقاً تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة 

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

النسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية تستخدم المجموعة ب ،والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. بناء عليه فقد تم إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية إرشادات 

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

 المرحلية". 

 بياناتلاموجب جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة بالموحدة المرحلية المختصرة  لماليةا البياناتال تتضمن هذه 

 31في  كماالسنوية للمجموعة الموحدة المالية  البياناتالمالية الموحدة السنوية ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع 

ال تعبر بالضرورة  2018يونيو  30أشهر المنتهية في  فترة الستة. وعالوة على ذلك، فإن نتائج 2017ر ديسمب

 .2018ديسمبر  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 

 قارية وأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة المسجلة بالقيمة العادلة.عحقوق ملكية واستثمارات 

عرض وعملة البالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية  المرحليةالمختصرة الموحدة البيانات المالية عرض هذه تم 

فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه على خالف ذلك. يقوم كل إلى أقرب ألف لاير قطري،  جميع القيمللبنك. تم تقريب 

خدام العملة باست البنود المدرجة في البيانات المالية لكل كيانتقاس كيان داخل المجموعة بتحديد عملته الوظيفية و

 الوظيفية.

 األحكام والتقديرات

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

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

 واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

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

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

، باستثناء تطبيق 2017ديسمبر  31حول التقديرات مع تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في 

 .3/1/1اح مبكًرا كما هو مفصح عنه في اإليض 30معيار المحاسبة المالية رقم 

 الهامة السياسات المحاسبية 3

لمستخدمة مع تلك افي إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تبعة المهامة السياسات المحاسبية التتفق 

 ، فيما عدا ما يلي:2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالبيانات المالية الموحدة في إعداد 
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سائر االئتمانية وااللتزامات ذات خال"انخفاض القيمة و 30التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم  3/1
  "المخاطر العالية

حول انخفاض  30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

. يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ 2017االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية في القيمة والخسائر 

 التمويلموجودات مة والخسائر االئتمانية لمختلف الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول انخفاض القي

سسات(، وتكوين مخصصات وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالية اإلسالمية )المؤ واالستثمار اإلسالمي

مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالية من أجل تمكين مستخدمي البيانات المالية على وجه الخصوص من تقييم 

المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقيتها والشكوك حولها 

الخاص بالمخصصات  11محل معيار المحاسبة المالية رقم  30المالية رقم بصورة عادلة. سيحل معيار المحاسبة 

حول االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المالية  25وأجزاء من معيار المحاسبة المالية رقم  واالحتياطيات

 المماثلة فيما يتعلق بانخفاض القيمة.

ثالث فئات على أساس طبيعة المخاطر  إلىالموجودات والتعرض للمخاطر  30 يُصنّف معيار المحاسبة المالية رقم

( 1المشمولة )مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى( ويُحدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات الموجودات: 

 ( طريقة انخفاض القيمة.3( طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، 2طريقة الخسائر االئتمانية، 

 ض هذا المعيار، تُصنّف الموجودات والتعرض للمخاطر وفقا لما يلي:رلغ

 الموجودات والتعرض للمخاطر الخاضعة لمخاطر االئتمان )تخضع لطريقة الخسائر االئتمانية(: (أ)

 الذمم المدينة؛ و (1)

 التعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية، (2)

 المخزون )يخضع لطريقة صافي القيمة القابلة للتحقق( (ب)

تخضع لمخاطر بخالف المخاطر االئتمانية )تخضع أخرى ودات تمويلية واستثمارية وتعرض لمخاطر موج (ج)
 لطريقة انخفاض القيمة(، باستثناء المخزون؛

تستخدم طريقة الخسائر االئتمانية للذمم المدينة والتعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية طريقة قياس مزدوجة، 

لخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة على مدار اثني عشر شهراً أو خسارة ائتمانية يتم وفقًا لها قياس مخصص ا

 .على مدى عمر االئتمانمتوقعة 

طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية  30يُدخل معيار المحاسبة المالية رقم 

يجب  .ة التي تتعرض للمخاطر االئتمانيةلموجودات الماليالمتوقعة". سيطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على ا

 إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية؛ 

  االئتمانية المتوقعة؛اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر 

  وضع الرقم والترجيحات النسبية للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوق
 والمخاطر المصاحبة للخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و

  ماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.من موجودات مالية م مجموعةإنشاء 

تكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تعريف صافي القيمة القابلة للتحقق على أنها يقاس المخزون بال

سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف التقديرية الالزمة إلجراء 

 البيع، مع األخذ في االعتبار العوامل الخاصة بالمؤسسة.
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 إن خسارة االنخفاض في القيمة هي القيمة التي تزيد بها القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها القابلة لالسترداد.

. ويسمح بتطبيقه مبكًرا. قامت المجموعة 2020يناير  1يسري المعيار من الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 .2018يناير  1بتاريخ تطبيق مبدئي في  30معيار المحاسبة المالية رقم بتطبيق 

 30المبدئي لمعيار المحاسبة المالية رقم تطبيق التأثير  3/1/1

، اختارت المجموعة أال تعدل 30حسبما هو مسموح به في مخصص االنتقال الخاص بمعيار المحاسبة المالية رقم 

عديالت على المبالغ الدفترية للموجودات المالية في تاريخ االنتقال في الخسائر أرقام المقارنة. تم االعتراف بأي ت

 المتراكمة االفتتاحية والمساهمة غير المسيطرة للفترة الحالية.

 في الجدول أدناه: 30تم توضيح تأثير التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المالية رقم 

  
تأثير معيار المحاسبة  

   30المالية رقم 

 
 1الرصيد 

  2018يناير 
خسائر 
  متراكمة

مساهمة 
غير 

  مسيطرة

 1الرصيد في 
 2018يناير 

 )معدل(
        

يزانية األدوات المدرجة في الممخصص 
  العمومية

    
  

 371.939  -  (90)  372.029 نقد وما يعادله
 477.193  -  (25)  477.218 مستحق من بنوك

 155.910  -  (295)  156.205 بالتكلفة المطفأة مدرجةاستثمارات 
 1.459.861  -  (30.325)  1.490.186 تمويلية موجودات
 302.661  (2.319)  (10.292)  315.272 ذمم مدينة

 2.767.564  (2.319)  (41.027)  2.810.910 اإلجمالي

        
الميزانية  خارجمخصص لألدوات 

  العمومية
    

  
 (4.792)  -  (4.792)  - ائتمانخطابات 

 (721)  -  (721)  - مستغلةتسهيالت ائتمانية غير 

 (5.513)  -  (5.513)  - اإلجمالي

 2.810.910 إجمالي المخصص لألدوات المالية
 

(46.540) 
 

(2.319)  2.762.051 

 ة والتقديرات واألحكام الهامةعلى السياسات المحاسبي التغيرات األساسية 3/1/2

في سياسة المجموعة المحاسبية النخفاض قيمة الموجودات المالية واألدوات خارج الميزانية التغيرات األساسية 

 العمومية التي تحمل مخاطر ائتمانية مبينة أدناه:

تطبق المجموعة نهج من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية عن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. 

طبيق منذ الت الموجودات التمويليةتتحرك الموجودات خالل المراحل الثالثة التالية على أساس التغيير في جودة 

  المبدئي.
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 شهًرا 12: الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 1لة المرح

حدث فيها زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف المبدئي، فإن الجزء الخاص لم يبالنسبة للتعرضات التي 

شهًرا  12المرتبطة بحاالت احتمالية التعثر التي تحدث خالل  االئتمانبالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 

يوما في الدفعات التعاقدية من خالل  30يتم االعتراف بها عن الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير التأخير 

 مخصص جماعي.

 تمانيةلم تنخفض قيمتها االئ – االئتمان: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 2المرحلة 

بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي حدث فيها زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف المبدئي لكن لم 

يوم تأخير في الدفعات التعاقدية أو  90يوما أو أكثر ولكن أقل من  30تنخفض قيمتها االئتمانية ولها تأخير يساوي 

الكبير في التصنيف االئتمانية أو مخالفة عقود الخسائر االئتمانية استيفاء مؤشرات نوعية أخرى مثل االنخفاض 

 يتم االعتراف بها من خالل مخصص جماعي. االئتمانالمتوقعة على مدى عمر 

 انخفضت قيمتها االئتمانية – االئتمان: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 3المرحلة 

فض القيمة عند وقوع واحد أو أكثر من األحداث التي لها تأثير سلبي على يتم تقييم الموجودات المالية كائتمان منخ

يوم أو أكثر.  90التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا الموجود، ويكون لها تأخير في الدفعات التعاقدية يساوي 

المتبعة في ، فإن منهجية المجموعة 11معيار المحاسبة المالية رقم وبما أن هذا يستخدم نفس المعايير كما في إطار 

 محددة تظل دون تغيير إلى حد كبير. مخصصات

 مدخالت وافتراضات وتقنيات مستخدمة لتقدير انخفاض القيمة

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

علومات معند تحديد ما إذا كان خطر التعثر بشأن أداة مالية زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة ب

معقولة ومدعمة ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جهد كبير. يتضمن هذا معلومات وتحليل كمي ونوعي على أساس 

 الخبرة السابقة للمجموعة وتقييم خبراء لالئتمان وبما في ذلك معلومات استشرافية.

 خذ بالمعايير التالية:ولتحديد ما إذا زادت مخاطر االئتمان بصورة كبية منذ االعتراف المبدئي، يتم األ

  يوما 30أكثر من متأخر السداد أي تسهيل. 

 لتصنيف ائتماني يساوي  هأي ملتزم انخفض تصنيفCCC+ أو أقل، و 

  االثني عشر شهًرا الماضيةأي تسهيل أعيد هيكلته خالل. 

 درجات مخاطر االئتمان

يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية والتي تدل على خطر التعثر. تختلف هذه العوامل 

بناًء على طبيعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى تعرض ينتقل 

 إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة.

 التعثروضع هيكل المدة الحتمالية 

وضع تقديرات للتعرض لمخاطر احتمالية التعثر وكيف يتوقع ل نماذج ستاندرد آند بورز التحليلية تضع المجموعة

أن تتغير نتيجة لمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التعثر 

 لمخاطر. وعةالمجمتعرض فيها تي مختلف المناطق الجغرافية التي والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي األساسية ف
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة / مخصصات انخفاض القيمة 3/1/3

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
                 التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة

 521.671  -  -  521.671   ما يعادل النقد
 164.001  -  -  164.001   بالتكلفة المطفأة مدرجةاستثمارات 
 1.484.784  175.157  642.395  667.232   تمويليةموجودات 
 330.510  330.510  -  -  ذمم مدينة

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 41.713  1.391  28.315  12.007   لمخاطر االئتمان

 2.542.679  507.058  670.710  1.364.911    اإلجمالي

         
الخسارة االئتمانية المتوقعة / مخصصات 

 انخفاض القيمة
         *2018يناير  1كما في  –الرصيد االفتتاحي 

 90  -  -  90  نقد وما يعادله
 25  -  -  25  مستحق من بنوك

 295  -  -  295  بالتكلفة المطفأة مدرجةاستثمارات 
 100.902  75.962  24.032  908  تمويليةموجودات 
 28.413  28.413  -  -  ذمم مدينة

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 5.513  1.477  1.740  2.296   لمخاطر االئتمان

  3.614  25.772  105.852  135.238 

          مصروف للفترة )بالصافي(
 131  -  -  131   نقد وما يعادله

 (25)  -  -  (25)  مستحق من بنوك
 351  -  -  351  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 35.447  20.050  13.403  1.994  تمويليةموجودات 
 7.474  7.474  -  -   ذمم مدينة
خارج الميزانية العمومية خاضعة  تعرضات

 (2.580)  (644)  279  (2.215)   لمخاطر االئتمان

   236  13.682  26.880  40.798 
الخسارة االئتمانية المتوقعة / مخصصات 

         انخفاض القيمة
         2018يونيو  30كما في  –رصيد اإلقفال 
 221  -  -  221  نقد وما يعادله

 -  -  -  -  مستحق من بنوك
 646  -  -  646  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 136.349  96.012  37.435  2.902  تمويليةموجودات 
 35.887  35.887  -  -  ذمم مدينة

تعرضات خارج الميزانية العمومية خاضعة 
 2.933  833  2.019  81   لمخاطر االئتمان

  3.850  39.454  132.732  176.036 

مليون لاير قطري، على التوالي،  5.7مليون لاير قطري و 79.8جماعي بمبلغي مخصص *البنك لديه مخصص خاص و
 .2017ديسمبر  31كما في 

، لكان صافي خسارة 2018مارس  31خالل الفترة المنتهية في  30لو كان البنك طبق معيار المحاسبة المالية رقم 
 20كما ورد في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية أعلى بمبلغ  2018مارس  31الفترة المنتهية في 
 مليون لاير قطري.
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  المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات 3/2

  2018يناير  1المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت وأصبحت سارية من  3/2/1

 .2018يناير  1لم تكن هناك معايير محاسبية جديدة وتعديالت وتفسيرات تم إصدارها وأصبحت سارية من 

 م تصبح سارية بعدلكنها لالمعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي أصدرت و 3/2/2

 األخرى ةالمؤجل مدفوعات: المرابحة ومبيعات ال28ة رقم معيار المحاسبة المالي

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

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

مع السماح  2019يناير  1المعامالت. سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

السابق حول " المرابحة والمرحبة  2معيار المحاسبة المالية رقم  28 يلغي معيار المحاسبة المالية رقمبتبنيه مبكرا. 

يسري هذا المعيار على  حول "مبيعات الدفع المؤجل". 20بالنسبة لطالب الشراء" ومعيار المحاسبة المالية رقم 

ناء استثالمبيعات مؤجلة الدفعات األخرى التي تتم بموجب مبادئ الشريعة، بالمحاسبة عن المرابحة ومعامالت 

 التوّرق ومعامالت مرابحة السلع.

 . يسمح بتطبيقه مبكًرا.2019يناير  1يصبح هذا المعيار ساريًا للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 وكالة االستثمار )الوكالة باالستثمار( 31معيار المحاسبة المالية رقم 

الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقارير محاسبية ومالية حول أدوات وكالة االستثمار 

قدم ي)الوكالة باالستثمار( والموجودات والمطلوبات ذات الصلة بوجهات نظر كل من الموكل )المستثمر( والوكيل. 

"استثمار ا يم طبيعة االستثمار إمعند بداية المعاملة، بتقيبحيث يقوم الموكل )المستثمر(، هذا المعيار تصنيفًا واسعًا 

 كخيار مفضل، أو طريقة "وكالة مشروع مشترك". –ذو دخل ثابت يدفع من خالل وسيط" 

 مع السماح بتبنيه مبكرا. 2020يناير  1سيصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 : انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات ذات المخاطر العالية30ة رقم معيار المحاسبة المالي

حول انخفاض  30أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم 

ي للفترات السنوية التي ، والذي يصبح سار2017مات ذات المخاطر العالية في القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزا

مبكًرا كما هو مشار إليه  30معيار المحاسبة المالية رقم  المجموعة بتطبيق. قامت 2020يناير  1تبدأ في أو بعد 

 .3/1رقم في اإليضاح 



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 4

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 156.520  165.620 صكوكاستثمارات في 

 (315)  (973) بالصافي، عالوات غير مطفأة/  (خصومات)

 -  (646) مخصص انخفاض القيمة

 164.001  156.205 

تمويل  مقابل مطلوبات لاير قطريمليون  164استثمارات في صكوك بمبلغ  تم رهن، 2018يونيو  30كما في 

للحصول على تفاصيل عن مخصص انخفاض القيمة راجع  .(2017ديسمبر  31في  ال شيء)مرابحة معنية 

 .3/1/3اإليضاح رقم 

 تمويليةموجودات  5

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 1.722.919  1.648.240 تمويل مرابحة

 38.857  25.977 إجارة مدينةذمم 

 194  - أخرى

 1.761.970  1.674.217 إجمالي الموجودات التمويلية

 (201.207)  (189.433) ربح مؤجل

 (70.577)  (136.349) مخصص النخفاض القيمة عن الموجودات التمويلية

 1.490.186  1.348.435 صافي الموجودات التمويلية

 .3/1/3لالطالع على تفاصيل حول مخصص انخفاض القيمة، راجع اإليضاح رقم 

 حقوق ملكيةاستثمارات في  6

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30  
 )مدققة(  )مراجعة( إيضاحات 

     
 26.288  31.195 6/1 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 897.166  441.099 6/2 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

  472.294  923.454 

بل مطلوبات تمويل مليون لاير قطري مقا 40، تم رهن استثمارات في حقوق ملكية بقيمة 2018يونيو  30كما في 

 .مرابحة معينة



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 )تابع( حقوق ملكيةاستثمارات في  6

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات  6/1

 لاير مليون 26.3) قطري لاير مليون 31.2 بقيمة 2018يونيو  30 في كما المدرجة غير المالية الحقوق إدراج تم

 .لةالعاد للقيمة به موثوق قياس غياب في القيمة في االنخفاض ناقصا بالتكلفة( 2017ديسمبر  31 في قطري

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثمارات  6/2

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على استثمارات حقوق ملكية كما يلي:ستثمارات الاتشتمل 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    نوع االستثمار
 734.140  279.149 رؤوس أموال مساهمة في المشاريعاستثمارات في 

 163.026  161.950 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 441.099  897.166 

 :حقوق الملكيةفي  االستثمارات في التغيرات يلي فيما

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 

استثمارات 
بالقيمة 

العادلة من 
خالل حقوق 

 الملكية

 
استثمارات 

بالقيمة العادلة 
 بيانمن خالل 

 الدخل

 

 اإلجمالي

استثمارات  
بالقيمة 

العادلة من 
خالل حقوق 

  الملكية

ستثمارات ا
بالقيمة العادلة 

 بيانمن خالل 
 الدخل

 

 اإلجمالي
 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 في بداية 

 1.176.160  1.028.580  147.580  923.454  897.166  26.288 الفترة/ السنة 

 5.394  5.394  -  4.907  -  4.907 إضافات

 (201.934)  (80.642)  (121.292)  -  55  - استبعاد

 86.253  86.253  -  (165.620)  (165.620)  - تحويل
 تعديالت 

 (142.419)  (142.419)  -  (290.447)  (290.447)  - القيمة العادلة   

 في نهاية  

 923.454  897.166  26.288  472.294  441.099  31.195 الفترة/ السنة 

 2018يونيو  30المنتهية في  الستة أشهرلفترة إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل خسارة 

 30المنتهية في  لفترة الستة أشهرلاير قطري  مليون 19بمبلغ  خسارةلاير قطري )مليون  290مبلغ بكانت خسارة 

 (.2017يونيو 



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع 7

 الهياكل العقاريةموجودات ومطلوبات  7/1

ائرات وطثمار بشكل غير مباشر في عقارات لالستمختلفة  كلافي هيمن وقت آلخر دخل البنك ي، كجزء من أعماله

ته على البنك عن سيطرنية بيع جزء كبير منها للمستثمرين. وإلى أن يتوقف غرض خاص بذات  شركاتباستخدام 

قم رمن قبل البنك كنتيجة لتطبيق قواعد الدمج المحاسبي في إطار معيار المحاسبة المالية  دمجهايتم  تلك الشركات،

االقتصادي على الرغم من حقيقة أن  الجوهرعلى أساس الشركات ذات الغرض الخاص دمج الذي يقتضي  23

  قانونًا بالبنك. ةمرتبط تمن الناحية القانونية وليس ةغير مملوكالشركات ذات الغرض الخاص 

 بالواليات المتحدة األمريكية الهياكل العقارية 7/1/1

عقارات من  %95لالستحواذ على ، دخل البنك في هيكلة لالستثمار بشكل غير مباشر 2017خالل 

، دخل البنك في 2018، وخالل الربع الثاني من "(شقق جيفرسونفي الواليات المتحدة األمريكية )"

يشار إليها مجتمعة )"( كينيديمن حصة في عقارات )"شقق  %99.1حواذ على أخرى لالست هيكلة

 فيما بعد تم إيجار العقارات بالواليات المتحدة. "(واليات المتحدة األمريكيةكل العقارات في الا"هيباسم 

 بموجب أحكام إجارة.

لمستثمريه. نتيجة في شقق جيفرسون  %95من أصل  %90بنسبة خالل الفترة، قام البنك ببيع حصة 

الية الم لبياناتشقق جيفرسون في ا بإلغاء دمج، قام البنك لوقف سيطرته على شقق جيفرسون

 .المرحليةالمختصرة الموحدة 

 بالمملكة المتحدة الهياكل العقارية 7/1/2

من عقارات  %100لالستحواذ على بشكل غير مباشر في هيكلة لالستثمار بنك ، دخل ال2017خالل 

مّول البنك العقار جزئيًا من خالل عقد مرابحة )"هيكل عقارات المملكة المتحدة"(. المتحدة  المملكةفي 

 مع خيار االستحواذ على العقار المعني.

المملكة المتحدة  تهيكل عقارامن  %100أصل من  %50.8حصة بنسبة البنك  باعخالل الفترة، 

 لمستثمريه.

ذات مليون لاير قطري  380مليون لاير قطري وتمويل ذي صلة بمبلغ  573تسجيل عقارات بقيمة دفترية تبلغ  تم

مويالت إن ت الموحد للبنك.المختصر في بيان المركز المالي عقارات المملكة المتحدة بشقق كينيدي وهيكل صلة 

 الرجوع على البنك.ليس لها حق  الخاص ذات الصلة بالعقاراتغرض هذه الشركات ذات ال

 متاحة للبيع ملكيةاستثمارات في حقوق  7/2

تسبق بيع استثماره في تركيا في سلسلة من ، وقع البنك اتفاقية بيع وشراء خاضعة لشروط 2017خالل يوليو 

مليون لاير قطري في الموجودات  166بمبلغ بقيمة عادلة األقساط، ومن ثم صنف البنك هذه االستثمارات وعرضها 

 .2018يونيو  30المتاحة للبيع في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 

مليون لاير قطري  66متاحة للبيع بقيمة دفترية ستثمارات في حقوق ملكية تم رهن اال، 2018يونيو  30كما في 

 مقابل مطلوبات تمويل مرابحة معينة.



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 مطلوبات تمويلية 8

يونيو  30 
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 305.393  275.119 ودائع وكالة معتمدة

 487.351  578.866 تمويل مرابحة

 20.231  19.768 تمويل إجارة

 873.753  812.975 

لدفترية كانت قيمتها ا مطلوباتها التمويلية، التيبعض التزامات الدين المنصوص عليها في عقود  المجموعةخالفت 

من حاليًا مع البنوك ذات الصلة  ةمجموعتتناقش إدارة ال. 2018يونيو  30كما في مليون لاير قطري  460بمبلغ 

 .أجل إعادة التفاوض حول الشروط

 غير المقيدة رحسابات االستثماأصحاب حقوق ملكية  9

يونيو  30 
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 1.702.980  1.430.873 حسابات األجل

 10.813  9.596 غير المقيدة ربح مستحق الدفع ألصحاب حسابات االستثمار

 1.440.469  1.713.793 

 رأس المال  10

يونيو  30 
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    مصرح به 
عادي في سهم  250.000.000 (عاديسهم  250.000.000

 2.500.000 رياالت قطرية لكل سهم 10واقع ( ب2017
 

2.500.000 
    

    مصدر ومدفوع
عادي في سهم  200.000.000 (عاديسهم  200.000.000

 2.000.000 رياالت قطرية لكل سهم 10بواقع ( 2017
 

2.000.000 



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 اإليرادات والمصروفات من األنشطة غير المصرفية 11

 
يونيو  30

2018 

يونيو  30 
2017 

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 181.010  173.932 مبيعات
 933  (47) إيرادات أخرى

 181.943  173.885 إيرادات من أنشطة غير مصرفية

 (142.919)  (155.049) تكاليف مبيعات
 (26.749)  (38.810) مصروفات أخرى

 (10.753)  (12.721) تكاليف تمويل

 (180.421)  (206.580) مصروفات أنشطة غير مصرفية

 1.522  (32.695) صافي )الخسارة( / الدخل من األنشطة غير المصرفية

 للسهم ة/ المخفضةاألساسي الخسارة 12

لمساهمي البنك والمتوسط المرجح لعدد  ةالخسارة المنسوب بناء على صافي ةالسهم األساسيخسارة يتم احتساب 

 خالل الفترة. المصدرةاألسهم 

يونيو  30 
2018 

يونيو  30 
2017 

 مراجعة()  (مراجعة) 

    
    األساسية للسهمالخسارة 
 (76.675)  (353.871) البنكلمساهمي المنسوبة  الخسارةصافي 

 200.000  200.000 إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.38)  (1.77) (لاير قطريلسهم )األساسية ل الخسارة

 .ة للسهملمخفضا الخسارةعادل للسهم ت ةاألساسي الخسارة، فإن مخفض هامنظرا لعدم وجود أثر 

 محتملة مطلوبات 13

 في نهاية الفترة/ السنة:التالية المطلوبات المحتملة لدى المجموعة 
ديسمبر  31  2018يونيو  30 

2017 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 202.601  37.802 خطابات الضمان
 40.589  3.911 ةغلتسهيالت ائتمانية غير مست

 41.713  243.190 

المطلوبات المحتملة ذات الصلة . 3/1/3لالطالع على تفاصيل حول مخصص انخفاض القيمة، راجع اإليضاح رقم 

مليون  1.061مليون لاير قطري ) 709بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة تمثل المبالغ اإلسمية بمبلغ 

 (.2017ديسمبر  31لاير قطري في 



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 التزامات 14
يونيو  30 

2018 

ديسمبر  31 
2017 

 (مدققة)  (مراجعة) 

    
    مقابل التأجير التشغيلي التزامات

 50.335  23.625 أكثر من سنة واحدة
 26.547  24.473 ال تزيد عن سنة واحدة

 48.098  76.882 
    

 48.206  - صلة باالستثماراتالتزامات ذات 
 2.851  1.602 صروفات تشغيلية ورأسماليةبم التزامات

 49.700  127.939 

 العالقة  األطراف ذات وأرصدةمعامالت   15

 مهم نفوذ ممارسة أو اآلخر الطرف على السيطرة على القدرة طرف لدى كان إذا عالقة ذات أنها األطراف تعتبر

 ينالمهم المالكين على العالقة ذات األطراف تشتمل. والتشغيلية المالية القرارات صنع في اآلخر الطرف على

 إدارة موظفي وكبار اإلدارة، مجلس وأعضاء مهما، نفوذا والمالكين المجموعة عليها تمارس التي والكيانات

 كاتوالشر الزميلة والشركات عليها يسيطرون أو يملكونها التي والكيانات المقربين، العائلة وأفراد المجموعة،

 :المالية البيانات عليها اشتملت التي العالقة ذات األطراف ومعامالت أرصدة يلي فيما. التابعة

 )مراجعة( 2018يونيو  30 

 

شركات تابعة/ 
أعضاء 

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

 90.089  82.745  7.344 موجودات تمويلية
 6.713  -  6.713 موجودات أخرى

      
      ب( بيان الدخل المختصر الموحد

 4.050  3.722  328 الدخل من الموجودات التمويلية

 :كما يلي 2017ديسمبر  31أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31 

 

شركات تابعة/ 
أعضاء مجلس 

 اإلجمالي  شركات زميلة  اإلدارة
      أ( بيان المركز المالي المختصر الموحد

 128.749  121.728  7.021 موجودات تمويلية 
 12.424  -  12.424 موجودات أخرى 
 13.723  -  13.723 مطلوبات أخرى

      



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

 )ألف لاير قطري( 2018يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و
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 )تابع(معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   15

 :2017يونيو  30أشهر المقارنة المنتهية في  فترة الستةفيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة عن 

 )مراجعة( 2017يونيو  30  

  
شركات 

  تابعة/ أفراد
شركات 

 اإلجمالي  زميلة
       

       ب( بيان الدخل المختصر الموحد
 3.533  3.461  72  الدخل من الموجودات التمويلية

 4.871  4.871  -  إيرادات توزيع أرباح

 3.517  -  3.517  إيرادات أخرى

 تم عرض مكافآت كبار موظفي اإلدارة أدناه:

يونيو  30 
2018 

يونيو  30 
2017 

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

 17.236  10.369 كبار موظفي اإلدارة

 -  - أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

 268  240 مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

 10.609  17.504 

 المخاطر المالية إدارة 16

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعرضها لمجموعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة 

للتدفقات النقدية ومخاطر السعر( ومخاطر االئتمان  معدالت الربحومخاطر  معدل الربحومخاطر القيمة العادلة ل

المرحلية على جميع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة الموحدة ال تشتمل البيانات المالية المختصرة  ومخاطر السيولة.

لمالية ا؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات الموحدة بإدارة المخاطر المطلوبة في البيانات المالية السنوية

 ، فيما عدا ما ذكر أدناه:تغييرات جوهرية ة. ال توجد أي2017ديسمبر  31كما في الموحدة للمجموعة السنوية 

 تغييرات على أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة 16/1

 قياس مخاطر االئتمان

ويتطلب استخدام نماذج، إذ إن التعرض إن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر هو أمر معقد 

للمخاطر يتغير بتغيير ظروف السوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومرور الوقت. ويقتضي قياس مخاطر ائتمان 

ولنسب الخسارة المرتبطة بها وارتباطات  ،محفظة موجودات مزيًدا من التقديرات الخاصة باحتمالية حدوث تعثرات

ابلة. تقيس المجموعة مخاطر االئتمان باستخدام احتمال التعثر، والتعرض عند التعثر، التعثر بين األطراف المق

عيار المحاسبة لموالخسارة بسبب التعثر. هذا مماثل للنهج المستخدم ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا 

 .3/1/2رقم يضاح اإلكما هو موضح في  30المالية رقم 

 تصنيف مخاطر االئتمان

تستخدم المجموعة تصنيفات داخلية لمخاطر االئتمان والتي تعكس تقييمها الحتمال تعثر أطراف مقابلة من األفراد. 

تستخدم المجموعة نماذج تصنيف داخلية مصممة لفئات مختلفة لألطراف المقابلة. تم وضع الدرجات االئتمانية 

 ى.بحيث تزيد مخاطر التعثر زيادة كبيرة لكل درجة مخاطر أعل
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 تقييمات جودة االئتمان

قامت المجموعة بتحديد مقياس تصنيفها االئتماني الداخلي وفقًا  ،30بموجب تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 

جودة لاالجدول التالي تحليل لألطراف المقابلة حسب درجات التصنيف و يقدم، ستاندرد آند بورزلمقياس تصنيف 

 :2018يونيو  30)أو ما يعادلها( كما في  ستاندرد آند بورزمخاطر ائتمان المجموعة، بناء على تصنيفات ل يةئتماناال

درجة 
  التصنيف

النقد وما 
  يعادله

استثمارات 
مسجلة 
بالتكلفة 
  المطفأة

موجودات 
  ذمم مدينة  تمويلية

موجودات 
 اإلجمالي  مالية أخرى

             
AAA  إلى

A-  526.944  30.748  -  -  -  557.692 
BBB  إلى

B+  195  133.253  664.331  -  12.003  809.782 
CCC+  إلى
CCC-  -  -  678.839  -  29.710  708.549 

D  -  -  5.265  -  -  5.265 
 330.510  -  345.144  -  -  -  غير مصنفة

 2.411.798  41.713  345.144  1.348.435  164.001  527.139  اإلجمالي

 لألدوات المالية القيمة العادلة 17

 المقابل، في .الملكية حقوق في االستثمارات عدا فيما التاريخية بالتكلفة للمجموعة المالية األدوات عن المحاسبة تتم

 المشاركين ينب منظمة معاملة في التزام لتحويل دفعه يتم أو أصل لبيع تلقيه يتم قد الذي السعر العادلة القيمة تمثل

 .القياس تاريخ في السوق في

 تستند الذي التعريف .العادلة القيمة وتقديرات التاريخية التكلفة بطريقة الدفترية القيم بين فروق تنشأ أن يمكن وعليه

 بشكل اعملياته نطاق لتقليص اشتراط أو نية أي دون مستمرة منشأة المجموعة بأن االفتراض هو العادلة القيمة عليه

 مرجع لىع عام بشكل المقبولة العادلة القيمة تحديد طرق تشتمل. معاكسة شروط على بناء بمعاملة القيام أو جوهري

 .المخصومة النقدية التدفقات تحليل مثل التقييم تقنيات واستخدام المدرجة لألسعار

 المالية:فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات 

 2018يونيو  30  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية إيضاحات 
     الموجودات المالية:

 527.139  527.139  نقد وما يعادله
 142.135  164.001 4 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 1.348.435  1.348.435 5 موجودات تمويلية
 330.510  330.510  ذمم مدينة

 472.294  472.294 6 استثمارات في حقوق ملكية
 141.861  141.861  موجودات أخرى

  2.984.240  2.962.374 

     المطلوبات المالية:
 873.753  873.753 8 المطلوبات التمويلية

 43.887  43.887  أرصدة العمالء
 292.424  292.424  مطلوبات أخرى

 1.440.469  1.440.469 9 االستثمار غير المقيدةحقوق ملكية حاملي حسابات 

  2.650.533  2.650.533 
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 2017ديسمبر  31  

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية إيضاحات 
     الموجودات المالية:

 372.029  372.029  نقد وما يعادله
 477.218  477.218  مستحق من بنوك

 146.224  156.205 4 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
 1.490.186  1.490.186 5 موجودات تمويلية

 315.272  315.272  ذمم مدينة
 923.454  923.454 6 استثمارات حقوق ملكية

 58.401  58.401  أخرىمالية موجودات 

  3.792.765  3.782.784 

     المطلوبات المالية:
 812.975  812.975 8 المطلوبات التمويلية

 99.976  99.976  أرصدة العمالء
 241.438  241.438  مطلوبات أخرى

 1.713.793  1.713.793 9 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  2.868.182  2.868.182 

 تدرج القيمة العادلة 17/1

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

المستوى األول من القياسات هو األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات  (1)

 والمطلوبات المتماثلة.

ية القابلة للرصد ألصل ما أو التزام طرق التقييم ذات المدخالت الجوهرالمستوى الثاني من القياسات هي  (2)

  واألسعار(،  اتما، سواء بشكل مباشر )أي األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتق

المستوى الثالث من القياسات هو التقييم غير المعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير  (3)

 .وتضع اإلدارة حكمها في تصنيف األدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .القابلة للرصد(

وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإن 

 .القياس المستخدم هو المستوى الثالث

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  إيضاح (ة)مراجع 2018يونيو  30
         

         ملكيةالحقوق  في استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 31.195  31.195  -  - 6/1 الملكية

 441.099  441.099  -  - 6/2 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

         
  صافي األرباح والخسائر المعترف بها

 (290.447)  (290.447)  -  -  الموحد المختصر خالل بيان الدخل  من
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 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  إيضاح )مدققة( 2017ديسمبر  31
         

         في حقوق ملكية استثمارات
حقوق بالقيمة العادلة من خالل  -

 26.288  26.288  -  - 6/1 الملكية

 897.166  894.128  -  3.038 6/2 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -

         
         )مراجعة( 2017يونيو  30

صافي األرباح والخسائر المدرجة في 
بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 18.708  -  -  18.708  الموحدالمختصر 

ائر المدرجة في األرباح والخسصافي 
 (19.186)  (19.186)  -  -  الموحدالمختصر دخل بيان ال

مليون لاير قطري باستخدام  11.6لشريعة التي تبلغ قيمتها العادلة تشتق أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع ا

ظلت طرق التقييم  (.2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  2.9المستوى الثاني من تدرج القيمة العادلة )

واالفتراضات الرئيسية متفقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 .2017ديسمبر  31

ر يتتساوى القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة مع القيمة الدفترية، وبالتالي فهي غ

 142أما االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تبلغ قيمتها العادلة  .مدرجة في جدول تدرج القيمة العادلة

( تم اشتقاقها باستخدام المستوى األول من تدرج 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  146مليون لاير قطري )

 القيمة العادلة.

 يةمعلومات القطاعال 18

 :على النحو الموضح أدناه قطاعات أعمال ثالثةألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى 

 ات البديلةاالستثمار

 فئاتو االستثماري المال رأس أعمال في المباشرة االستثمارات بالمجموعة البديلة االستثمارات أعمال قطاع يتضمن

 هامةال أو الكبيرة المساهمات اقتناء عن أساسية بصفة مسؤولة البديلة االستثمارات أعمال. العقارية الموجودات

 واحتماالت وثابتة قوية سوقية مراكز لها وموجودات جيدة بصورة مدارة شركات في اإلدارة مجلس من بتفويض

 لتشغيليا األداء تعزيز خالل من القيمة لتوفير فيها المستثمر الشركة إدارة مع كشركاء الفريق يعمل. وتوسع نمو

 جلسم دول منطقة في النمو قطاعات في االستثمار فرص إلى القطاع هذا يسعى. العائدات مضاعفة بغرض والمالي

 عروض ذلكك يتصيد يظل ولكنه المتحدة والمملكة تركيا إلى إضافة أفريقيا وشمال األوسط والشرق الخليجي التعاون

  .إليها المشار الجغرافية المناطق خارج المغرية االستثمارات
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 األعمال المصرفية الخاصة 

 والمؤسسات للشركات المصرفية الخدمات الخاصة، المصرفية الخدمات الخاصة المصرفية األعمال قطاع يشمل

 أصحاب من عمالء المؤهلة الخاصة المصرفية الخدمات قسم يستهدف. وإدارة االستثمارات الخزينة وخدمات

 واألعمال الشخصية، المتطلبات تلبي التي والخدمات الشريعة مع متوافقة سوق منتجات لديهم ممن الكبيرة الثروات

 ائع،الود وحسابات االستشارات، الخاصة المصرفية الخدمات قسم المقدمة من الخدمات تتضمن. والثروة التجارية

. خصصةوالمت البسيطة النمطية التمويالت الفوركس، خزينة ومنتجات واالستثمارات، والصناديق المالية والوساطة

 خاّصة تسما لها ليست تقليدية مالية وأوراق الودائع حسابات والمؤسسات للشركات المصرفية الخدمات دائرة تقدم

 قطاعاتلل أوسع نطاق على والمنطقة الخليجي التعاون مجلس ودول قطر في للشركات المتخصصة التمويل وحلول

 ومنتجات يرالقص المدى على سائلة استثمارات تقدم الخزانة دائرة. اإلقليمية البنوك حاليا توفرها لتيا والتطبيقات

 شكل في فكاراأل وبلورة المنتجات بتطوير القيام وكذلك البنك سيولة واستخدام البنوك، من للعمالء األجنبية العمالت

 .تصورات

 أخرى
 .بالمجموعة الدعم ووظائف المركزية باإلدارة المخصصة غير واإليرادات والمطلوبات الموجودات ترتبط

 األداء قياس يتم. أدناه بالتقرير وارد قطاع كل من والمطلوبات والموجودات النتائج بشأن المعلومات تضمين يتم

 .اإلدارة بلق من مراجعتها يتم التي الداخلية اإلدارة تقارير في وردت حسبما الضريبة، قبل القطاع أرباح أساس على

 موجودات ومطلوبات القطاع
 ونتيجة. عنها مفصلة معلومات تمتلك وال القطاع ومطلوبات موجودات أساس على قطاعات المجموعة تتابع ال

  .المرحلية الموحدةالمختصرة  المالية البيانات هذه في القطاع ومطلوبات موجودات إفصاح عرض يتم ال لذلك،
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 :فيما يلي المعلومات حول قطاعات التشغيل

 
االستثمارات 

  البديلة

األعمال 
المصرفية 

 اإلجمالي  أخرى  الخاصة 

 2018يونيو  30للفترة المنتهية في 
        )مراجعة(

        يرادات اإل
 173.885  -  -  173.885 إيرادات األنشطة غير المصرفية

إعادة قياس االستثمارات  خسارة
 (290.447)  -  -  (290.447) من خالل بيان الدخللقيمة العادلة با

 448  -  -  448 إيرادات توزيعات أرباح
مدرجة بالتكلفة  أرباح من استثمارات

 3.858  -  3.858  - المطفأة

ة مدرجة بالتكلف استثمارات بيعأرباح 
 362  -  362  - المطفأة

 35.921  -  32.199  3.722 يةتمويل إيرادات من موجودات

إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات 
 9.818  -  9.818  - مالية

 27.890  (86)  27.976  - أخرى / )خسارة( إيرادات

قبل العائد لحاملي  إجمالي اإليرادات
 (38.265)  (86)  74.213  (112.392) غير المقيدة حسابات االستثمار

 العائد لحاملي حسابات االستثمار غير
 (30.851)  -  (30.851)  - المقيدة

 (69.116)  (86)  43.362  (112.392) إجمالي الدخل

        

        مصروفاتال

 (206.580)  -  -  (206.580) مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (26.187)  (14.819)  (8.201)  (3.167) تكاليف الموظفين

 (20.157)  (14.485)  (4.377)  (1.295) مصروفات تشغيلية أخرى

 (9.885)  -  (4.671)  (5.214) تكاليف التمويل

 (4.819)  (1.499)  (3.165)  (155) هالك وإطفاء  إ

 (267.628)  (30.803)  (20.414)  (216.411) إجمالي المصروفات

انخفاض في  (مخصصاسترداد / )
 (35.447)  -  (36.246)  799 القيمة عن موجودات تمويلية

مخصص انخفاض في القيمة عن 
 2.123  -  2.123  - موجودات مالية أخرى 

 (370.068)  (30.889)  (11.175)  (328.004) قبل الضريبة الخسارةصافي 

 -  -  -  - مصروف ضريبة الدخل

للفترة من األنشطة  الخسارةصافي 
 (370.068)  (30.889)  (11.175)  (328.004) المستمرة

        

        أنشطة مستبعدة

، بالصافي أنشطة مستبعدةربح من 
 3.820  -  3.820  - من الضريبة

 (366.248)  (30.889)  (7.355)  (328.004) للفترة  الخسارةصافي 
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االستثمارات 

  البديلة

األعمال 
المصرفية 

 اإلجمالي  أخرى  الخاصة 

يونيو  30المنتهية في للفترة 
        )مراجعة( 2017

        يرادات اإل
 181.943  -  -  181.943 إيرادات األنشطة غير المصرفية

إعادة قياس االستثمارات  خسارة
من خالل بيان لقيمة العادلة با

 (19.186)  -  -  (19.186) الدخل

 7.486  -  -  7.486 إيرادات توزيعات األرباح

مدرجة  من استثماراتأرباح 
 13.588  -  13.588  - بالتكلفة المطفأة

مدرجة  استثمارات بيع أرباح
 246  -  246  - بالتكلفة المطفأة

 حقوق في استثمارات بيعأرباح 
 1.749  -  -  1.749 ملكية

 41.212  -  37.751  3.461 يةتمويل من موجوداتإيرادات 

إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات 
 16.351  -  16.351  - مالية

 (13.987)  4.710  5.580  (24.277) إيرادات أخرى)خسارة( / 

        

قبل العائد لحاملي  إجمالي اإليرادات
 229.402  4.710  73.516  151.176 غير المقيدة حسابات االستثمار

العائد لحاملي حسابات االستثمار 
 (44.610)  -  (44.610)  - غير المقيدة

 184.792  4.710  28.906  151.176 إجمالي الدخل

        

        مصروفاتال

 (180.421)  -  -  (180.421) مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (39.808)  (21.994)  (9.086)  (8.728) تكاليف الموظفين

 (24.383)  (14.036)  (6.389)  (3.958) مصروفات تشغيلية أخرى

 (11.259)  -  (6.640)  (4.619) تكاليف التمويل

 (5.576)  (2.112)  (3.295)  (169) هالك وإطفاء  إ

 (261.447)  (38.142)  (25.410)  (197.895) إجمالي المصروفات

مخصص انخفاض في القيمة عن 
 (70)  -  546  (616) موجودات تمويلية

قبل / )الخسارة( الربح  صافي
 (76.725)  (33.432)  4.042  (47.335) ضريبة الدخل

 -  -  -  - مصروف ضريبة الدخل

للفترة / )الخسارة( الربح صافي 
 (76.725)  (33.432)  4.042  (47.335) من األنشطة المستمرة
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تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع أرقام الفترة الحالية. برغم 

 ة.أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لفترة المقارن ةالموحد الخسارةذلك، لم يكن إلعادة التصنيف تلك أي تأثير صافي 

 




