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 أشهر المنتهية في لفترة الستة  أشهر المنتهية فيلثالثة لفترة ا  

  
يونيو  30

2017  
يونيو  30

2016 
يونيو  30 

2017  
يونيو  30

2016 

  )مراجعة( إيضاحات 
)غير 

 مراجعة(
 

 )مراجعة(  )مراجعة(

         أنشطة مستمرة

         اإليرادات

 224.679  181.943  116.635  92.214 11 إيرادات من األنشطة غير المصرفية
إعادة قياس استثمارات أرباح )خسائر( / 

 60.289  (20.774) 6/2 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 

(19.186)  55.496 

 13.115  7.486  8.830  2.615  إيرادات توزيعات األرباح

 13.595  13.588  7.311  5.997  أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة 

 673  683  المطفأة
 

246  673 

 -  1.749  -  -  أرباح بيع استثمارات في حقوق ملكية

 32.114  41.212  17.338  20.165  إيرادات من موجودات تمويلية

 13.202  16.351  7.188  7.572  إيرادات من إيداعات لدى مؤسسات مالية

 38.531  (13.987)  22.436  (22.329)  إيرادات أخرى)خسائر( / 

إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي 
 240.700  86.143  حسابات االستثمار غير المقيدة

 
229.402  391.405 

 (39.001)  (44.610)  (20.479)  (22.836)  العائد لحاملي حسابات االستثمار

 352.404  184.792  220.221  63.307  إجمالي الدخل

         

         مصروفات

 (219.195)  (180.421)  (112.637)  (91.078) 11 مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (53.303)  (39.808)  (33.371)  (22.232)  تكاليف الموظفين

 (38.797)  (24.383)  (23.059)  (11.011)  مصروفات تشغيلية أخرى

 (6.667)  (11.259)  (3.938)  (5.519)  تكاليف تمويل 

 (6.514)  (5.576)  (3.205)  (2.454)  إهالك وإطفاء

 (324.476)  (261.447)  (176.210)  (132.294)  إجمالي المصروفات
مخصص انخفاض في القيمة عن 

، بالصافي من موجودات تمويلية
 (7.200)  2.010 5 تاالستردادا

 

(70)  (10.423) 

/ الربح قبل ضريبة  (الخسارة)صافي 
 36.811  (66.977)  الدخل

 
(76.725)  17.505 

 -  -  -  -  مصروف ضريبة الدخل

/ ربح الفترة من أنشطة  (خسارة)صافي 
 36.811  (66.977)  مستمرة

 
(76.725)  17.505 

         
         أنشطة مستبعدة

ربح من أنشطة مستبعدة بالصافي من 
 529  -  الضريبة

 
-  529 

 18.034  (76.725)  37.340  (66.977)  صافي )خسارة( / ربح الفترة
         

         المنسوب إلى:

 16.825  (76.675)  36.423  (67.114)  مساهمي البنك

 1.209  (50)  917  137  حصص غير مسيطرة

  (66.977)  37.340  (76.725)  18.034 

األساسية/  ( / العائداتالخسارة)
 0.18  (0.33) 12 لاير قطري –المخفضة للسهم 

 
(0.38)  0.08 
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         احتياطي القيمة العادلة    

  رأس المال  

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

  لالستثمار

احتياطي 
القيمة العادلة 

  للعقارات

أرباح مدورة / 
)خسائر 

  (ةمتراكم

جمالي حقوق إ
الملكية المنسوبة 

  البنكلمساهمي 
حصص غير 

  مسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

               
 2.100.044  53.968  2.046.076  68.319  5.013  (27.256)  2.000.000  ()مدقق 2016يناير  1الرصيد في 

 496  -  496  -  -  496  -  تعديالت القيمة العادلة
 18.034  1.209  16.825  16.825  -  -  -  صافي الربح للفترة

               الزيادة في حصص غير مسيطرة بسبب:
 4.077  4.954  (877)  -  (877)  -  -  مكافآت إدارة شركة تابعة -
 39.606  39.606  -  -  -  -  -  هيكلة الطيران إنشاء -
 13.447  13.447  -  -  -  -  -  زيادة رأس مال شركة تابعة -

 2.175.704  113.184  2.062.520  85.144  4.136  (26.760)  2.000.000  )مراجع( 2016يونيو  30الرصيد في 

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

 18.708  -  18.708  -  -  18.708  -  تعديالت القيمة العادلة

 (76.725)  (50)  (76.675)  (76.675)  -  -  -  لفترةل الخسارةصافي 

               الزيادة في حصص غير مسيطرة بسبب:
 45.666  45.666  -  -  -  -  - 7/2 إنشاء هيكل عقارات -

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

 اتإيضاح 

يونيو  30
2017  

يونيو  30
2016 

 )مراجعة(  )مراجعة(  

     األنشطة التشغيلية
 18.034  (76.725)  لفترة)خسارة( / ربح اصافي 

     )الخسارة( / الربحصافي بتعديالت للبنود غير النقدية 
 15.960  15.916  هالك وإطفاءإ

 2.770  -  مكافآت إدارة شركة تابعة
 264  -  ومعداتخسارة من بيع عقارات 

 55.496  19.186 6/2 حقوق ملكيةأرباح غير محققة من استثمارات في 
 10.423  70 5 مخصص انخفاض في قيمة موجودات تمويلية

 493  15.567  بالصافيأخرى، مخصصات 

  (25.986)  103.440 
     تغيرات في: 

 -  245.000  مستحق من بنوك
 (33.914)  211.904  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 (314.786)  (38.852)  موجودات تمويلية
 (15.035)  (70.004)  مدينة ذمم

 (8.722)  (28.915)  المخزون
 (108.079)  63.752  حقوق ملكيةاستثمارات في 

 (1.385)  2.597  استثمارات عقارية
 (272.142)  (276.573)  مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات مجموعة استبعاد 

 (62.538)  (40.827)  موجودات أخرى
 136.731  93.326   العمالء أرصدة

 185.475  188.909  مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 18.454  24.962  مطلوبات أخرى

 (372.501)  349.293  األنشطة التشغيلية (المستخدم فيالناتج من / )صافي النقد 

     

     األنشطة االستثمارية

 (17.316)  (29.761)  شراء موجودات ثابتة وغير ملموسة

 (17.316)  (29.761)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 711.637  (511.064)  المطلوبات التمويليةالتغير في  صافي

 (591.640)  (112.254)  صافي التغير في حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

 53.053  45.666  الزيادة في حصص غير مسيطرة

 173.050  (577.652)  األنشطة التمويلية/ الناتج من  مستخدم في(ال)صافي النقد 

     

 (216.767)  (258.120)  في النقد وما يعادلهاالنخفاض  صافي

 1.603.963  1.113.796  نقد وما يعادله في بداية الفترةال

 1.387.196  855.676  نقد وما يعادله في نهاية الفترةال



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي 1

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

، الصادر من قبل هيئة مركز قطر 2008سبتمبر  4بتاريخ  00091ولية محدودة بموجب الترخيص رقم ؤمس

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

 استالم اإليداعات؛  

  االئتمانية؛تقديم التسهيالت 

 المتاجرة في االستثمارات؛ 

 ستثمارية؛الصفقات اال ترتيب 

 ئتمانية؛االتسهيالت ترتيب ال 

 تقديم خدمات الحفظ؛ 

  خدمات الحفظ؛ترتيب تقديم 

 إدارة االستثمارات؛ 

 تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و 

 تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة. 

لتي اتتولى هيئة تنظيم مركز قطر للمال الرقابة على جميع أنشطة البنك والتي تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 

 البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي زاولي .لنصوص نظامه األساسي، ووفقا للبنك ها هيئة الرقابة الشرعيةحددت

  .بالدوحة في دولة قطركائن في شارع سحيم بن حمد ال

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

على البنك  2017يونيو  30المنتهية في  الستة أشهرللبنك لفترة المرحلية تشتمل البيانات المالية المختصرة الموحدة 

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

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

 :2016ديسمبر  31و 2017يونيو  30فيما يلي بيان بالشركات التابعة للبنك كما في 

 النشاط التابعةالشركات 

 كما فيالفعلية الملكية 

 سنة 
 البلد التأسيس

 يونيو 30
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 م.م.ذ.شركة بطاقة المستقبل للصناعات 

 
 %71.3 الصناعة

 
71.3% 

 
2012 

اإلمارات 
 العربية المتحدة

الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين 
 ذ.م.م.

 
 %81.9 %81.9 التموين

 
2008 

 اإلمارات
 العربية المتحدة

 قطر 2012 %75.0 %75.0 التموين تموين ذ.م.م.الإسناد لخدمات 
المحدود لبنك  1صندوق السوق النقدي 

 قطر األول
صندوق السوق 

 جزر الكايمان 2015 %100.0 %100.0 النقدي
كيو إف بي كابيتال )مركز دبي المالي 

 العالمي( المحدودة
إدارة صندوق 

 2017 - %100.0 استثمار جماعي
اإلمارات 

 العربية المتحدة

 شركة نورث وولف للعقارات
امتالك وتأجير 

 2017 - %53.5 عقارات
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 2017 - %53.5 تأجير عقارات شركة نورث وولف للتشغيل ذ.م.م.
الواليات المتحدة 

 األمريكية
بي إف كيو نورث وولف -إل إي آي

 2017 - %53.5 تأجير عقارات فينشر ذ.م.م.
الواليات المتحدة 

 األمريكية
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  س اإلعداداأس  2

يئة الصادرة عن ه المحاسبة الماليةمعايير وفقاً لللمجموعة المرحلية الموحدة المختصرة المالية  البياناتتم إعداد 

ستخدم توبالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية  ،المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

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

"التقارير المالية  -34لي رقم الدو ةالموحدة المرحلية وفقا إلرشادات معيار المحاسبالمالية المختصرة  إعداد البيانات

  .المرحلية"

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

لمنتهية االسنوية للمجموعة للسنة الموحدة المالية  البياناتالمالية الموحدة السنوية ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع 

ال تعبر  2017يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر. وعالوة على ذلك، فإن نتائج فترة 2016ديسمبر  31في 

 .2017ديسمبر  31بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

 حقوق استثمارات يمتقي باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ على بناءالمرحلية  الموحدةالمختصرة  المالية البيانات إعداد تم

 . العادلة بالقيمةوأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة المسجلة  العقارية واالستثمارات الملكية

عرض وعملة البالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية المرحلية  الموحدةالمختصرة 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 

 عن هذه التقديرات. واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية

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

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

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

 .2016ديسمبر  31حول التقديرات مع تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية الموحدة كما في 

 الهامة السياسات المحاسبية 3

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

 .2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالبيانات المالية الموحدة في إعداد 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة 3/1

، 2017يناير  1رها وأصبحت سارية من لم تكن هناك معايير وتعديالت وتفسيرات محاسبية جديدة )أ( تم إصدا

 .بعد )ب( تم إصدارها ولم تصبح سارية
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 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 4
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 887.905  677.040 استثمارات في صكوك

 5.312  4.273 بالصافي، عالوات وخصومات غير مطفأة

 681.313  893.217 

مليون  676، بلغت القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في محفظة الصكوك ما قيمته 2017يونيو  30كما في 

تم رهن استثمارات في  ،2017يونيو  30كما في  .(2016ديسمبر  31في  لاير قطريمليون  897) لاير قطري

ديسمبر  31في مليون لاير قطري  718مقابل بعض مطلوبات تمويل مرابحة ) ال شيءصكوك بقيمة دفترية تبلغ 

2016.) 

 تمويليةموجودات  5
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 1.642.904  1.689.717 تمويل مرابحة

 64.721  51.791 إجارة مدينةذمم 

 12.742  14.777 أخرى

 1.720.367  1.756.285 إجمالي الموجودات التمويلية

 (218.867)  (215.933) ربح مؤجل

 (28.629)  (28.699) مخصص النخفاض القيمة عن الموجودات التمويلية

 1.472.871  1.511.653 صافي الموجودات التمويلية

 :التمويلية الموجودات قيمة انخفاض مخصص في التغيرات يلي فيما

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 
مخصص 

  محدد

مخصص 
  اإلجمالي  جماعي

مخصص 
  محدد

مخصص 
 اإلجمالي  جماعي

            

 3.313  -  3.313  28.629  6.906  21.723 في بداية الفترة/ السنة

الفترة/ مخصص خالل 
، بالصافي من السنة

 25.316  6.906  18.410  70  383  (313) االستردادات

 28.629  6.906  21.723  28.699  7.289  21.410 في نهاية الفترة/ السنة

يونيو  30المنتهية في  الستة أشهرمخصص انخفاض قيمة الموجودات التمويلية، بالصافي من االستردادات لفترة 

يونيو  30في المنتهية  الستة أشهرلفترة لاير قطري مليون  10.4لاير قطري )مليون  0.07كان بمبلغ  2017

2016.) 

 



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 حقوق ملكيةاستثمارات في  6

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30  

 )مدققة(  )مراجعة( إيضاحات 
     

 147.580  166.288 6/1 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 1.028.580  945.642 6/2 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

  1.111.930  1.176.160 

 الملكيةمة العادلة من خالل حقوق بالقياستثمارات  6/1

 استثمارات حقوق ملكية على النحو التالي:بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية على ستثمارات الاتشتمل 

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 121.292  140.000 مدرجة

 26.288  26.288 غير مدرجة 

 166.288  147.580 

 لاير مليون 26.3) قطري لاير مليون 26.3 بقيمة 2017يونيو  30 في كما المدرجة غير المالية الحقوق إدراج تم

 .لةالعاد للقيمة به موثوق قياس غياب في القيمة في االنخفاض ناقصا بالتكلفة( 2016ديسمبر  31 في قطري

 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلاستثمارات  6/2

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

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    نوع االستثمار
 760.458  750.408 رؤوس أموال مساهمة في المشاريعاستثمارات في 

 268.122  195.234 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 945.642  1.028.580 

مليون لاير قطري مقابل  269تم رهن استثمارات في حقوق ملكية بقيمة دفترية تبلغ ، 2017يونيو  30كما في 
 (.2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  421بعض مطلوبات تمويل المرابحة )



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 )تابع(حقوق ملكية استثمارات في  6

 :حقوق الملكيةفي  االستثمارات في التغيرات يلي فيما

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  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 

من خالل 
 الدخل بيان

 

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

 ي بداية ف

 1.408.949  1.283.546  125.403  1.176.160  1.028.580  147.580 الفترة/ السنة  

 11.666  11.666  -  364  364  - إضافات

 (90.136)  (90.136)  -  (64.116)  (64.116)  - استبعاد

 تعديالت 

 (154.319)  (176.496)  22.177  (478)  (19.186)  18.708 القيمة العادلة    

 في نهاية  

 1.176.160  1.028.580  147.580  1.111.930  945.642  166.288 الفترة/ السنة  

 30ي المنتهية ف الستة أشهرلفترة مكسب إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )خسارة( / 

 30المنتهية في  الستة أشهرلاير قطري لفترة مليون  55.5لاير قطري ) مليون 19بمبلغ خسارة كان  2017يونيو 

 (.2016يونيو 

 محتفظ بها للبيعك موجودات مصنفة 7

 للبيعمحتفظ بها موجودات  7/1

وقع البنك اتفاقية بيع وشراء لبيع أحد استثماراته بسلسة من األقساط، وبالتالي  ،2016ديسمبر  31 سنة نهاية عقب

البيانات المالية  يمليون لاير قطري إلى موجودات محتفظ بها للبيع ف 86.3البنك االستثمار وعرضه بمبلغ  صنف

اتفاقية البيع والشراء،  ، كجزء من األوضاع التي سبقتالفترةخالل  .2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة 

 مليون لاير قطري من القيمة الدفترية. 16.5جزئيا بمبلغ  البنكتخارج 

 موجودات ومطلوبات هيكل عقارات 7/2

 ركةش، دخل البنك في هيكل لالستثمار في عقارات في الواليات المتحدة األمريكية الستخدام 2017خالل يونيو 

 )"هيكل عقارات"(. تم بعد ذلك تأجير العقار وفًقا لشروط اإلجارة. ذات غرض خاص

مليون لاير قطري في بيان  188ذو صلة بمبلغ مليون لاير قطري وتمويل  267تم تسجيل عقارات بقيمة دفترية 

)"شركة ذات غرض خاص"(، المسجلة في  للعقارات وولف نورث شركةتوحيد لمركز المالي الموحد للبنك بسبب ا

 لواليات المتحدة األمريكية.ا

 

 



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 )تابع(موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  7

تم توحيد هذه الشركة ذات الغرض الخاص بواسطة البنك كنتيجة لتطبيق قواعد توحيد المحاسبة وفقا لمعيار المحاسبة 

على الرغم من على أساس اقتصادي الذي بموجبه يمكن لكيان ما توحيد شركة ذات غرض خاص  23المالي رقم 

حقيقة أن الشركة ذات الغرض الخاص غير مملوكة قانونيا وغير ذات صلة قانونية بالبنك. الشركة ذات الغرض 

 الخاص لديها تمويل ذو صلة بالعقار، وهو غير ذو صلة بالبنك.

في هيكل عقارات بغرض بيع جزء كبير منه إلى مستثمرين وهو حاليا يجري تسويق  %95استحوذ البنك على 

في هيكل العقارات إلى مستثمريه. كنتيجة  %95من أصل  %41.5. خالل الفترة، باع البنك المنتج الُمهيكل

مليون  45.7غير مسيطرة بمبلغ  في هيكل عقارات واالستبعاد الجزئي له، سجل البنك زيادة في حصةلالستثمار 

لاير قطري. تم عرض الموجودات والمطلوبات المقابلة لهيكل العقارات في البيانات المالية الموحدة على أنها 

 للبيع". حتفظ بها"م

 مطلوبات تمويلية 8
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 36.427  100.069 معتمدةودائع وكالة 
 1.046.337  453.349 تمويل مرابحة

 17.464  23.632 تمويل إجارة
 -  12.114 تمويل مضاربة

 589.164  1.100.228 

 غير المقيدة رحسابات االستثماأصحاب حقوق ملكية  9
ديسمبر  31  2017يونيو  30 

2016 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 2.681.783  2.569.098 حسابات األجل
 15.887  16.318 ربح مستحق الدفع لحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

 2.585.416  2.697.670 

 
 رأس المال  10
ديسمبر  31  2017يونيو  30 

2016 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    مصرح به 
عادي في سهم  250.000.000 (عاديسهم  250.000.000

 2.500.000 رياالت قطرية لكل سهم 10بواقع  )2016
 

2.500.000 

    
    مصدر ومدفوع

عادي في سهم  200.000.000 (عاديسهم  200.000.000
 2.000.000 رياالت قطرية لكل سهم 10بواقع  )2016

 
2.000.000 



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 اإليرادات والمصروفات من األنشطة غير المصرفية 11

 2016 يونيو 30  2017يونيو  30 

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 223.132  181.010 مبيعات
 1.547  933 إيرادات أخرى

 224.679  181.943 إيرادات من أنشطة غير مصرفية

 (169.179)  (142.919) تكاليف مبيعات
 (40.191)  (26.749) مصروفات أخرى

 (9.825)  (10.753) تكاليف تمويل

 (219.195)  (180.421) مصرفيةالنشطة غير األمن مصروفات 

 5.484  1.522 الدخل من األنشطة غير المصرفيةصافي 

 للسهم ة/ المخفضةاألساسي/ العائدات  (الخسارة) 12

لمساهمي البنك  المنسوب ( / الربحةرالخسا) بناء على صافي ةالسهم األساسي ( / عائداتخسارة)يتم احتساب 
 خالل الفترة. المصدرةوالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 2016يونيو  30  2017يونيو  30 

 مراجعة()  (مراجعة) 
    
    األساسية للسهم ( / العائداتالخسارة)

 16.825  (76.675) البنكلمساهمي المنسوبة / األرباح  ()الخسارةصافي 
 200.000  200.000 إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.38) (لاير قطريلسهم ))الخسارة( / العائدات األساسية ل
 

0.08 

 .  ة للسهملمخفضا الخسارةعادل تللسهم  ةاألساسي خسارةال، فإن هاممخفض نظرا لعدم وجود أثر 

 محتملة مطلوبات 13

 في نهاية الفترة/ السنة:التالية المطلوبات المحتملة لدى المجموعة 

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 913  - خطابات االعتماد
 74.654  91.501 خطابات الضمان

 133.341  7.379 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

 98.880  208.908 

    

 2.683تمثل المبالغ اإلسمية بمبلغ المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة 
 (.2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  2.120مليون لاير قطري )



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 التزامات 14

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    مقابل التأجير التشغيلي التزامات
 71.797  46.823 أكثر من سنة واحدة

 27.522  26.692 ال تزيد عن سنة واحدة

 73.515  99.319 

 22.306  118.576 التزامات ذات صلة باالستثمارات
 729  616 صروفات تشغيلية ورأسماليةبم التزامات

 192.707 
 

122.354 

 العالقة  ذاتاألطراف  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 يخص فيما ومعامالت أرصدة يلي فيما. التابعة

 )مراجعة( 2017يونيو  30  

  
شركات 

  / أفرادتابعة
شركات 

 جمالياإل  زميلة

       
       الموحدالمختصر أ( بيان المركز المالي 

 132.617  126.366  6.251  تمويليةموجودات 
 6.523  -  6.523  أخرى موجودات

       
       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

       

 كما يلي: 2016ديسمبر  31أرصدة األطراف ذات العالقة كما في 

 
 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31

  
شركات 

  تابعة/ أفراد
شركات 

 اإلجمالي  زميلة
       

       أ( بيان المركز المالي المختصر الموحد
 120.047  114.460  5.587  موجودات تمويلية
 9.846  -  9.846  موجودات أخرى
 65  -  65  مطلوبات أخرى



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

 )ألف لاير قطري( 2017يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة كما في و
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 )تابع(األطراف ذات العالقة  وأرصدةمعامالت   15

 :2016يونيو  30المنتهية في المقارنة  الستة أشهرفترة معامالت مع األطراف ذات العالقة عن الفيما يلي 

 ()مراجعة 2016يونيو  30  

  
شركات 

  تابعة/ أفراد
شركات 

 اإلجمالي  زميلة
       

       ب( بيان الدخل المختصر الموحد
 6.031  5.971  60  الدخل من الموجودات التمويلية

 4.285  4.285  -  إيرادات توزيع أرباح
 1.200  -  1.200  إيرادات من أنشطة غير مصرفية

 تم عرض مكافآت كبار موظفي اإلدارة أدناه:

 2016يونيو  30  2017يونيو  30 

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

 17.537  17.236 موظفي اإلدارةكبار 

 4.574  - أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

 240  268 مكافآت هيئة الرقابة الشرعية

 17.504  22.351 

 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  الربحمعدل ومخاطر القيمة العادلة ل

 ومخاطر السيولة.

اطر فصاحات المتعلقة بإدارة المخالمرحلية على جميع المعلومات واإلالموحدة وال تشتمل البيانات المالية المختصرة 

لموحدة اجنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية  ؛ ويتعين قراءتهاالموحدة المطلوبة في البيانات المالية السنوية

 تغييرات جوهرية. ةال توجد أي. 2016ديسمبر  31كما في للمجموعة 

 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

 القيمة وتقديرات يخيةالتار التكلفة بطريقة الدفترية القيم بين فروق تنشأ أن يمكن وعليه. القياس تاريخ في السوق في

 اشتراط أو نية أي دون مستمرة منشأة المجموعة بأن االفتراض هو العادلة القيمة عليه تستند الذي التعريف. العادلة

 العادلة يمةالق تحديد طرق تشتمل. معاكسة شروط على بناء بمعاملة القيام أو جوهري بشكل عملياتها نطاق لتقليص

 .المخصومة ةالنقدي التدفقات تحليل مثل التقييم تقنيات واستخدام المدرجة لألسعار مرجع على عام بشكل المقبولة



 بنك قطر األول ذ.م.م. )عامة(
 المرحلية المختصرة الموحدة المالية  البياناتيضاحات حول إ
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 ()تابعلألدوات المالية  القيمة العادلة 17

 فيما يلي مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية:
 )مراجعة( 2017يونيو  30  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية إيضاحات 

     الموجودات المالية:
 855.676  855.676  النقد وما يعادله

 110.000  110.000  مستحق من بنوك
 676.477  681.313 4 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 1.511.653  1.511.653 5 موجودات تمويلية
 319.695  319.695  ذمم مدينة

 1.111.930  1.111.930 6 استثمارات في حقوق ملكية
 362.826  362.826  للبيعموجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها 

 194.139  194.139  موجودات أخرى

  5.147.232  5.142.396 

     المطلوبات المالية:
 589.164  589.164 8 المطلوبات التمويلية

 201.722  201.722  أرصدة العمالء
 188.909  188.909  مطلوبات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 221.416  221.416  مطلوبات أخرى
 2.585.416  2.585.416 9 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  3.786.627  3.786.627 

 )مدققة( 2016ديسمبر  31  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية إيضاحات 

     الموجودات المالية:
 1.113.796  1.113.796  النقد وما يعادله

 355.000  355.000  بنوكمستحق من 
 897.202  893.217 4 االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

 1.472.871  1.472.871 5 موجودات تمويلية
 249.691  249.691  ذمم مدينة

 1.176.160  1.176.160 6 استثمارات في حقوق الملكية
 86.253  86.253  موجودات مجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 82.132  82.132  موجودات أخرى

  5.429.120  5.433.105 

     المطلوبات المالية:
 1.100.228  1.100.228 8 المطلوبات التمويلية

 108.396  108.396  أرصدة العمالء
 185.693  185.693  مطلوبات أخرى

 2.697.670  2.697.670 9 حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

  4.091.987  4.091.987 
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 )تابع(لألدوات المالية  القيمة العادلة 17

 تدرج القيمة العادلة 17/1

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

 موجوداتاألسواق النشطة للالمستوى األول من القياسات هو األسعار المدرجة )غير المعدلة( في  (1)

  .المتماثلة المطلوباتو

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

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

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

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

 نوفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإ

 .القياس المستخدم هو المستوى الثالث

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  إيضاح (ة)مراجع 2017يونيو  30
         

         ملكيةالحقوق  في استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 166.288  26.288  -  140.000 6/1 الملكية

بالقيمة العادلة من خالل بيان  -
 945.642  945.642  -  - 6/2 الدخل

         
صافي األرباح والخسائر المدرجة في 

بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 18.708  -  -  18.708  لموحدالمختصر ا

صافي األرباح والخسائر المعترف 
المختصر من خالل بيان الدخل  بها

 (19.186)  (19.186)  -  -  الموحد 

         
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  إيضاح )مدققة( 2016ديسمبر  31
         

         في حقوق ملكية استثمارات
بالقيمة العادلة من خالل حقوق  -

 147.580  26.288  -  121.292 6/1 الملكية

بالقيمة العادلة من خالل بيان  -
 1.028.580  1.028.580  -  - 6/2 الدخل

         
         )مراجعة( 2016يونيو  30

صافي األرباح والخسائر المدرجة في 
بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 496  -  -  496  الموحدالمختصر 

صافي األرباح والخسائر المعترف 
المختصر من خالل بيان الدخل  بها

 55.496  55.496  -  -  الموحد 

مليون لاير قطري باستخدام  8.5سالب تشتق أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة التي تبلغ قيمتها العادلة 

 (.2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  5.2المستوى الثاني من تدرج القيمة العادلة )

دة كما في ت المالية السنوية الموحتلك المفصح عنها في البياناظلت طرق التقييم واالفتراضات الرئيسية متفقة مع 

 .2016ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 
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 )تابع(لألدوات المالية  القيمة العادلة 17

 )تابع(تدرج القيمة العادلة  17/1

تتساوى القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة مع القيمة الدفترية، وبالتالي فهي غير 

 676العادلة  التكلفة المطفأة والتي تبلغ قيمتهااالستثمارات المدرجة بأما  .مدرجة في جدول تدرج القيمة العادلة

تم اشتقاقها باستخدام المستوى األول من تدرج ( 2016ديسمبر  31 قطري في مليون لاير 897مليون 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

 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

 وراقوأ الودائع حسابات والمؤسسات للشركات المصرفية الخدمات دائرة تقدم. النخبة وخدمات االئتمان وبطاقات

 لخليجيا التعاون مجلس ودول قطر في للشركات المتخصصة التمويل وحلول خاّصة سمات لها ليست تقليدية مالية

 استثمارات متقد الخزانة دائرة. اإلقليمية البنوك حاليا توفرها التي والتطبيقات للقطاعات أوسع نطاق على والمنطقة

 بتطوير لقياما وكذلك البنك سيولة واستخدام البنوك، من للعمالء األجنبية العمالت ومنتجات القصير المدى على سائلة

 .تصورات شكل في األفكار وبلورة المنتجات

 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 

يونيو  30للفترة المنتهية في 
        )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  أرباح من استثمارات
 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 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

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

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

 -  -  -  - مصروف ضريبة الدخل

 (76.725)  (33.432)  4.042  (47.335) )الخسارة( / الربح للفترة صافي 
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االستثمارات 

  البديلة

األعمال 
المصرفية 

 اإلجمالي  أخرى  الخاصة 

 2016يونيو  30للفترة المنتهية في 
        )مراجعة(

        يرادات اإل
 224.679  -  -  224.679 إيرادات األنشطة غير المصرفية

إعادة قياس االستثمارات  أرباح
 من خالل لقيمة العادلةبا

 55.496  -  -  55.496 بيان الدخل

 13.115  -  -  13.115 إيرادات توزيعات األرباح

مدرجة بالتكلفة  أرباح من استثمارات
 13.595  -  13.595  - المطفأة

فة مدرجة بالتكل استثمارات بيعأرباح 
 673  -  673  - المطفأة

 32.114  -  26.143  5.971 أرباح من موجودات تمويلية

لدى مؤسسات إيرادات من إيداعات 
 13.202  -  13.202  - مالية

 38.531  4.593  11.210  22.728 إيرادات أخرى

قبل العائد لحاملي  إجمالي اإليرادات
 391.405  4.593  64.823  321.989 حسابات االستثمار

العائد لحاملي حسابات االستثمار 
 (39.001)  -  (39.001)  - غير المقيدة

 352.404  4.593  25.822  321.989 إجمالي الدخل

        

        مصروفاتال

 (219.195)  -  -  (219.195) مصروفات األنشطة غير المصرفية

 (53.303)  (33.487)  (11.986)  (7.830) تكاليف الموظفين

 (38.797)  (26.296)  (7.925)  (4.576) مصروفات تشغيلية أخرى

 (6.667)  -  (1.158)  (5.509) تكاليف التمويل

 (6.514)  (2.924)  (3.408)  (182) هالك وإطفاء  إ

 (324.476)  (62.707)  (24.477)  (237.292) إجمالي المصروفات

مخصص انخفاض في القيمة عن 
 (10.423)  -  (10.123)  (300) الموجودات التمويلية

الربح / )الخسارة( قبل صافي 
 17.505  (58.114)  (8.778)  84.397 ضريبة الدخل

 -  -  -  - مصروف ضريبة الدخل

الربح / )الخسارة( للفترة من صافي 
 17.505  (58.114)  (8.778)  84.397 أنشطة مستمرة

        العمليات المستبعدة
ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي 

 529  529  -  - من الضريبة

 18.034  (57.585)  (8.778)  84.397 صافي الربح / )الخسارة( للفترة
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تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة المعروضة عند الضرورة للحفاظ على توافقها مع أرقام الفترة الحالية. برغم 

 ذلك، لم يكن إلعادة التصنيف تلك أي تأثير صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.


