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بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
الموحدالدخلبیان 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

البیانات المالیة الموحدة.اإلیضاحات المرفقة جزءا ال یتجزأ من ھذه تشكل 

٩

للسنة المنتھیة في

٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
العملیات المستمرة 

اإلیرادات 
٤٠٫٩٦٧٨٠٬١٣١إیرادات من الموجودات التمویلیة 

١٩١٦٫٢٧٨٣٢٬٣٢٠إیرادات رسوم 
خسارة إعادة قیاس استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

)٣٤٬٠١٢()١٢٠٫٢٧٣(٩بیان الدخل
٢٫٦٩٦٢٬٠٦٩إیرادات توزیعات األرباح

٦٫٥٣١٩٬٢٢٣أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
٧٫٠٢٥٧٬١٢١إیرادات من إیداعات لدى مؤسسات مالیة

٢٬٠٤٠-أرباح بیع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
٥١٫٩٥٤١٠٬٤٤٨بیع استثمارات في حقوق ملكیةمن ح رب
١٬٢٥٥-تابعة اتبیع شركمنربح

)١٢٬٩٢٠()٣٣٥(٨خسارة تسویة مبكرة للموجودات المالیة 
)٥٫٥٨٦()٥٢٢(صافي خسائر صرف العمالت األجنبیة

٢٠٥٫٨٢٨١٠٫١٢١، صافيإیرادات أخرى
إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار  

١٠٫١٤٩١٠٢٬٢١٠غیر المقیدة 
)٥٤٬٤٦٨()٥٢٫٤٠٤(العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة

٤٧٬٧٤٢)٤٢٫٢٥٥(الدخل /(الخسارة) إجمالي  
مصروفات 

)٣٩٬٧١٥()٣٥٫٣١٧(تكالیف الموظفین
)١٣٬٥٩٧()٥١٦(تكالیف تمویل 

)٧٬٦٥٠()٤٫١٦٢(وإطفاءاستھالك
انخفاض قیمة وشطب موجودات ثابتة  مخصص 

-(١٨٫٨٦٣)وموجودات غیر ملموسة 
)٤٩٬٤٤٧()٤١٫٠٣٩(٢١مصروفات تشغیلیة أخرى

)١١٠٬٤٠٩((٩٩٫٨٩٧)إجمالي المصروفات 
مخصص انخفاض قیمة موجودات تمویلیة، بالصافي 

)١٧٨٬٢١٤()٥٩٫٤٢٢(٢٧من االستردادات
)٢٨٬٩٦٤()٩٫٨٢١(٢٧موجودات مالیة أخرىمخصص انخفاض قیمة 

)٢٦٩٬٨٤٥((٢١١٫٣٩٥)خسارة قبل ضریبة الدخل الصافي 
--مصروف ضریبة الدخل

)٢٦٩٬٨٤٥((٢١١٫٣٩٥)العملیات المستمرة خسارة من الصافي 
عملیات متوقفة 

)٣٠٬٨٥٦((٤٣٫٩٥٢)١٣، بالصافي من الضریبةعملیات متوقفةخسارة من 
)٣٠٠٬٧٠١((٢٥٥٫٣٤٧)للفترة خسارة الصافي 

المنسوب إلى: 
)٢٩٨٬٤٥٣()٢٢٦٫٧١٢(مساھمي البنك

)٢٬٢٤٨((٢٨٫٦٣٥)حصص غیر مسیطرة
(٢٥٥٫٣٤٧))٣٠٠٬٧٠١(

العملیات من المخففة للسھمالخسارة األساسیة / 
)٠٫٣٨٥((٠٫٣٠٢)٢٢قطريالبالریال –المستمرة

العملیات المتوقفةمن المخففة للسھمالخسارة األساسیة/ 
)٠٬٠٤١((٠٫٠٢٢)٢٢قطريالبالریال –

)٠٫٤٢٦()٠٫٣٢٤(٢٢قطريالریال بال–المخففة للسھمالخسارة األساسیة/ 



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
الموحدیان التغیرات في حقوق الملكیة ب

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة

البیانات المالیة الموحدة.اإلیضاحات المرفقة جزءا ال یتجزأ من ھذه تشكل 

١٠

خسائر متراكمة عالوة إصدار رأس المال 

إجمالي حقوق  
الملكیة المنسوبة  

لمساھمي البنك 
حصص غیر  

مسیطرة
إجمالي حقوق  

الملكیة 

١٫٠٠١٫٥٤١١٢٢٫٣٢٧١٫١٢٣٫٨٦٨)٩٩٨٫٤٥٩(-٢٠١٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠ینایر ١الرصید في 

)٣٠٠٬٧٠١()٢٫٢٤٨()٢٩٨٬٤٥٣()٢٩٨٬٤٥٣(--الخسارة للسنةصافي 
---٢٠٣١٫٢٩٩٫٧٩٧)١٫٣٠٠٫٠٠٠(انخفاض رأس المال

)٢٠٫٢٩١()٢٠٫٢٩١(----بیع شركة تابعة
:التغیر في حصص غیر مسیطرة بسببصافي 

)٤٦٬١٢١()٤٦٬١٢١(----ھیاكل عقاریة-
٢٠١٩٧٠٠٫٠٠٠٢٠٣٢٬٨٨٥٧٠٣٬٠٨٨٥٣٬٦٦٧٧٥٦٬٧٥٥دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠٢٠٧٠٠٫٠٠٠٢٠٣٢٫٨٨٥٧٠٣٫٠٨٨٥٣٫٦٦٧٧٥٦٫٧٥٥ینایر ١الرصید في 
(٢٥٥٫٣٤٧)(٢٨٫٦٣٥))٢٢٦٫٧١٢()٢٢٦٫٧١٢(--سنة خسارة للالصافي 
:في حصص غیر مسیطرة بسببالتغیرصافي 

٢٠٠٫٩٥٦٢٠٠٫٩٥٦----ھیاكل عقاریة-
٤٧٦٫٣٧٦٢٢٥٫٩٨٨٧٠٢٫٣٦٤)٢٢٣٫٨٢٧(٢٠٢٠٧٠٠٫٠٠٠٢٠٣دیسمبر ٣١الرصید في 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
بیان التدفقات النقدیة الموحد

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة

البیانات المالیة الموحدة.اإلیضاحات المرفقة جزءا ال یتجزأ من ھذه تشكل 

١١

المنتھیة فيللسنة 

إیضاحات
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩

األنشطة التشغیلیة 
)٣٠٠٬٧٠١((٢٥٥٫٣٤٧)للفترةخسارة الصافي 

تعدیالت للبنود غیر النقدیة 
١٢٤٫١٦٢٧٬٦٥٠، ١١وإطفاءاستھالك

-١٨٫٨٦٣مخصص انخفاض قیمة وشطب موجودات ثابتة وموجودات غیر ملموسة 
١٢٠٫٢٧٣٣٤٬٠١٢خسارة غیر محققة من استثمارات في حقوق ملكیة

من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة،  خسارة غیر محققة
١٩٫١٨٥١٠٬٢٦١بالصافي

٢٧٥٩٫٤٢٢١٧٨٬٢١٤مخصص انخفاض قیمة موجودات تمویلیة، بالصافي
٢٧٩٫٨٢١٢٨٬٩٦٤أخرىمخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة 

(٢٣٫٦٢١))٤١٬٦٠٠(

تغیرات في:  
٤٥٬٣٤٣)١٢٢٫١٧٧(استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

٤٤٤٫٠٨٥٣٢٥٬٥٠٥موجودات تمویلیة
٢٤٬٢٣٠-ذمم مدینة 
٣٩٬٥٣٢-المخزون

)٦٬٩١١(٦٧٫٤٢٣استثمارات في حقوق ملكیة
٣٩٥٬١١٥(٧٣٦٫٣٢٠)محتفظ بھا للبیعموجودات  

--استثمارات عقاریة
)٩٬٥٢٤()١٠٫٢٧٤(موجودات أخرى
١٩٥٬٦٨٢)١٦١٫٢٩٦(أرصدة العمالء

)٢١٢٬٨٩٥(٣٨٣٫٨٢٠مطلوبات محتفظ بھا للبیع
)٢٩٬٩٥٤()٤٠٫٩٧١(مطلوبات أخرى

٧٢٤٬٥٢٣)١٩٩٫٣٣١(التشغیلیة من األنشطة /(المستخدم في)صافي النقد

األنشطة االستثماریة 
)٩٢()١٫٣٨٤(١١غیر ملموسة موجودات شراء موجودات ثابتة و

)٩٢()١٫٣٨٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
)٢٧٥٬١٧٦(٨٩٫٩٨٣صافي التغیر في المطلوبات التمویلیة

٦٠٠٬٤٤٨)٦١١٫٥٦٦(مقیدةالصافي التغیر في حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر 
)٦٦٬٤١٢(٢٠٠٫٩٥٦صافي التغیر في حصص غیر مسیطرة

٢٥٨٬٨٦٠)٣٢٠٫٦٢٧(من األنشطة التمویلیة /صافي النقد (المستخدم في)

٩٨٣٬٢٩١)٥٢١٫٣٤٢(في حكمھ النقد وما زیادة في ال/)النقص(صافي 
٦١٫٢٢٠٫٩٨٨٢٣٧٬٦٩٧في بدایة السنة النقد وما في حكمھ
٦٦٩٩٫٦٤٦١٬٢٢٠٬٩٨٨الفترةفي نھایة النقد وما في حكمھ 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٢

ة الرئیسیواألنشطةالوضع القانوني  ١
بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة) ("البنك" أو "الشركة األم") ھو بنك إسالمي تم تأسیسھ في دولة قطر كشركة ذات مسؤولیة  

ھیئة مركز قطر للمال. البنك مصرح لھ عن ، الصادر ٢٠٠٨سبتمبر ٤بتاریخ ٠٠٠٩١محدودة بموجب الترخیص رقم 
:  مزاولة األنشطة التالیة التي تنظمھا ھیئة تنظیم مركز قطر للمال 

استالم اإلیداعات؛ �
تقدیم التسھیالت االئتمانیة؛�
المتاجرة في االستثمارات؛�
الصفقات االستثماریة؛ترتیب �
ترتیب التسھیالت االئتمانیة؛�
تقدیم خدمات الحفظ؛�
ت الحفظ؛ترتیب خدما �
إدارة االستثمارات؛�
تقدیم االستشارات لالستثمارات؛ و�
تشغیل الصنادیق االستثماریة المشتركة.�

التي تحددھا ھیئة الرقابة الشرعیة ، الشریعة اإلسالمیة التي تتم وفقا لمبادئ جمیع أنشطة البنك نظیم مركز قطر للمال  ھیئة ت تنظم 
نظامھ األساسي. یزاول البنك نشاطھ من خالل مركزه الرئیسي الكائن في شارع سحیم بن حمد بالدوحة  ألحكام ا لبنك، ووفقً با 

"). QFBQ(رمز السھم " ٢٠١٦أبریل  ٢٧في دولة قطر. تم إدراج أسھم البنك المصدرة للتداول في بورصة قطر اعتباًرا من  

على البنك وشركاتھ التابعة (ویشار إلیھا مجتمعة بـ ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في للسنة  تشتمل البیانات المالیة الموحدة للبنك  
ھو بنك قطر األول ذ.م.م.  ككل الطرف المسیطر للمجموعة / "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة"). الشركة األم 

: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١فیما یلي بیان بالشركات التابعة للبنك كما في  (عامة).  

النشاط الشركات التابعة 

الملكیة الفعلیة كما في 
سنة 

البلد التأسیس 
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩
قطر٢٠١٢٪٧٥٫٠٪٧٥٫٠التموینإسناد لخدمات التموین ذ.م.م. 

المحدود لبنك ١صندوق السوق النقدي  
قطر األول

صندوق السوق  
جزر الكایمان٢٠١٥٪١٠٠٫٠٪١٠٠٫٠النقدي

جیرسي٢٠١٧٪٢٦٫٢٪٢٩٬٠تمویلال استور بروبرتیز فینانس لیمتد*
جیرسي٢٠١٧٪٢٦٫٢٪٢٩٬٠شركة قابضةاستور بروبرتیز ھولدینجز لیمتد*

قطر٢٠١٧٪٧٠٫٠٪٧٠٫٠اإلنشاءاتللسكن ذ.م.م. أم صالل 

تأجیر و تملك فیرفیو جي إي جي ذ.م.م. ٣١٣٠
الوالیات المتحدة٢٠١٩٪٩٧٫٠٪٩٧٫٠عقاراتال 

الوالیات المتحدة٢٠١٩٪٩٧٫٠٪٩٧٫٠عقاراتال تأجیر  فیرفیو إنفستمنت كورب
باباجو ٢ذي جراند  كیو إف بي آبیكس  

ذ.م.م. 
تأجیر و تملك 
الوالیات المتحدة٢٠٢٠-٪٢٨٫٥عقاراتال 

الوالیات المتحدة٢٠٢٠-٪٢٨٫٥عقاراتال تأجیر  ذ.م.م. بروبرتي باباجو  ٢شركة ذي جراند  

.  ١٣/١اإلیضاح راجع  بالمنتجات االستثماریة المقدمة للعمالء.  أعاله  الشركات التابعة  * تتعلق 

أساس اإلعداد٢
االلتزامفقرة  

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقًا لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  
ھیئة بالتوافق مع متطلبات . وقواعد ومبادئ الشریعة التي تحددھا ھیئة الرقابة الشرعیة بالبنك ) AAOIFI( المالیة اإلسالمیة 

، وبالنسبة للمواضیع التي ال تغطیھا معاییر المحاسبة المالیة تستخدم المجموعة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
. ) IASB( الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ) IFRSs( المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المناسبة من  رشادات اإل 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٣

تتمة  –س اإلعداداأس٢
أساس القیاس

استثمارات عقاریة و حقوق ملكیة استثمارات في تم إعداد البیانات المالیة الموحدة بناء على مبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء تقییم 
بالقیمة العادلة. وأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة المسجلة  

العملة الوظیفیة وعملة العرض
إلى جمیع القیم للبنك. تم تقریب وعملة العرض العملة الوظیفیة و وھ ، بالریال القطري الموحدة تم عرض ھذه البیانات المالیة 

اإلشارة إلیھ على خالف ذلك. یقوم كل كیان داخل المجموعة بتحدید عملتھ الوظیفیة فیما عدا ما تمت أقرب ألف لایر قطري، 
باستخدام العملة الوظیفیة.البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل كیان تقاس  و 

األحكام والتقدیراتاستخدام  
اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على ر المحاسبة المالیة من  یی ا مع بموجب البیانات المالیة الموحدة یتطلب إعداد  

تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج 
الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

الفترة تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في 
تم توضیح المعلومات عن المصادر الرئیسیة للشكوك حول  بذلك. متأثرة فیھا مراجعة التقدیرات وأیة فترات مستقبلیة  مت التي ت 

لمتبعة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا األثر األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات التقدیرات واألحكام الھامة ا 
. ٥المالیة الموحدة في اإلیضاح رقم  

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ٣
المفعول  المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي أصدرت وأصبحت ساریة٣/١
انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة -٣٠معیار المحاسبة المالیة ٣/١/١
"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر ٣٠التطبیق المبكر لمعیار المحاسبة المالیة رقم ٣/١/١/١

العالیة"
حول انخفاض القیمة والخسائر  ٣٠المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم  أصدرت ھیئة  

. یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ٢٠١٧االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة في 
مانیة لمختلف موجودات التمویل اإلسالمي واالستثمار وبعض الموجودات األخرى ومالیة حول انخفاض القیمة والخسائر االئت 

للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (المؤسسات)، وتكوین مخصصات مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین 
المستقبلیة ذات الصلة بتلك الموجودات مستخدمي البیانات المالیة على وجھ الخصوص من تقییم المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدیة  

والمعامالت وتوقیتھا والشكوك حولھا بصورة عادلة.

الخاص بالمخصصات واالحتیاطیات وأجزاء من ١١محل معیار المحاسبة المالیة رقم  ٣٠سیحل معیار المحاسبة المالیة رقم  
واألسھم واألدوات المالیة المماثلة فیما یتعلق بانخفاض القیمة. حول االستثمار في الصكوك  ٢٥معیار المحاسبة المالیة رقم  

الموجودات والتعرض للمخاطر إلى ثالث فئات على أساس طبیعة المخاطر المشمولة  ٣٠ُیصّنف معیار المحاسبة المالیة رقم  
) طریقة الخسائر ١ت: (مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى) وُیحدد ثالث طرق لتقییم خسائر كل فئة من فئات الموجودا 

) طریقة انخفاض القیمة. ٣) طریقة صافي القیمة القابلة للتحقق،  ٢االئتمانیة،  

مع السماح بالتطبیق المبكر. غیر أن المجموعة طبقت ٢٠٢٠ینایر  ١یسري ھذا المعیار من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  
.  ٢٠١٨ینایر  ١رة مبكرة اعتباًرا من  بصو ٢٠١٨في سنة  ٣٠معیار المحاسبة المالیة رقم  

في ٢٠١٨ینایر  ١تم اإلفصاح عن التعدیالت المتعلقة بالرصید االفتتاحي لألرباح المدورة والحصص غیر المسیطرة كما في  
.٢٠١٨دیسمبر  ٣١البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

لقیمة التي تزید بھا القیمة الدفتریة للموجودات عن قیمتھا القابلة لالسترداد.إن خسارة االنخفاض في القیمة ھي ا

: الوكالة االستثماریة (الوكالة باالستثمار) ٣١معیار المحاسبة المالیة ٣/١/٢
(الوكالة الھدف من ھذا المعیار ھو وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ومالیة حول أدوات وكالة االستثمار 

باالستثمار) والموجودات والمطلوبات ذات الصلة بوجھات نظر كل من الموكل (المستثمر) والوكیل. یقدم ھذا المعیار تصنیًفا 
كخیار – واسًعا بحیث یقوم الموكل (المستثمر)، عند بدایة المعاملة، بتقییم طبیعة االستثمار إما "استثمار من خالل وسیط" 

ة مشروع مشترك".مفضل، أو طریقة "وكال 

رقم  ة اإلدارة معیار المحاسبة المالی طبقت . ٢٠٢٠ینایر ١یسري مفعول ھذا المعیار على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
الموحدة ولم یكن لھ أي تأثیر علیھا. ھذه البیانات المالیة  على  ٣١
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(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٤

تتمة   -التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ٣
تتمة –المفعول المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي أصدرت وأصبحت ساریة٣/١
: االستثمارات في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة ٣٣معیار المحاسبة المالیة ٣/١/٣

االستثمارات  " ٣٣، أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة  ٢٠١٨في دیسمبر  
في الصكوك واألسھم واألدوات  االستثمارات " ٢٥رقم في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" لیحل محل المعیار السابق 

؛االفصاح عنوقیاس وعرض و بـ واالعتراف المعیار إلى تحدید مبدأ تصنیف ھذا . یھدف ٢٠١٠الصادر في عام المماثلة" 
یحدد اإلسالمیة. المؤسسات المالیة صدرھا االستثمارات في الصكوك واألسھم وغیرھا من أدوات االستثمار المماثلة التي ت 

المعیار األنواع الرئیسیة ألدوات االستثمارات المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة، ویحدد المعالجات المحاسبیة األساسیة بما یتناسب  
مع خصائص ونموذج العمل للمؤسسة التي بموجبھا یتم إجراء االستثمارات وإدارتھا واالحتفاظ بھا.  

اإلدارة معیار طبقت یسمح بالتطبیق المبكر. ، و ٢٠٢٠ینایر ١المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد یسري مفعول ھذا 
.  ولم یكن لھ أي تأثیر علیھا الموحدة  في ھذه البیانات المالیة  ٣٣رقم  المحاسبة المالیة  

: التقاریر المالیة لحاملي الصكوك٣٤معیار المحاسبة المالیة ٣/١/٤
الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ التقاریر المحاسبیة والمالیة للموجودات واألعمال التي تعتمد على الصكوك لضمان 

تقدیم تقاریر شفافة وعادلة لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین، وحاملي الصكوك على وجھ التحدید.

طریق المؤسسات المالیة اإلسالمیة أو مؤسسة أخرى ینطبق ھذا المعیار على الصكوك وفقا لمبادئ وأحكام الشریعة عن 
("الُمصدر")، بشكل مباشر أو من خالل استخدام كیان ألغراض خاصة أو طریقة مماثلة. فیما یتعلق بالصكوك، التي یتم اإلبقاء  

الُمصدر"، یجوز  "الصكوك في سجالت  ٢٩علیھا في المیزانیة عن طریق الُمصدر وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة المالیة رقم  
لُمصدر أال یختار تطبیق ھذا المعیار.  ل 

٣٤طبقت اإلدارة معیار المحاسبة المالیة رقم . ٢٠٢٠ینایر ١التي تبدأ في أو بعد السنویة لفترات لمفعول ھذا المعیار یسري 
. ولم یكن لھ أي تأثیر علیھا في ھذه البیانات المالیة الموحدة 

تطبیقھا مبكراً المفعول بعد ولكن تم  ساریةلم تصبح الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي أصدرت والمعاییر  ٣/٢
: احتیاطیات المخاطر ٣٥معیار المحاسبة المالیة رقم ٣/٢/١

جھ یھدف ھذا المعیار إلى وضع مبادئ التقاریر المحاسبیة والمالیة حول احتیاطیات المخاطر لتخفیف مختلف المخاطر التي توا 
المعنیون، وبصفة أساسیة المستثمرین المتلقین للربح والخسارة لدى المؤسسات المالیة اإلسالمیة (المؤسسات المالیة اإلسالمیة/  

المؤسسات). 

یحدد المعیار المبادئ المحاسبیة الحتیاطیات المخاطر وفًقا ألفضل ممارسات إعداد التقاریر المالیة وإدارة المخاطر. یشجع ھذا 
المعیار على الحفاظ على احتیاطیات مخاطر كافیة لحمایة مصالح الجھات المعنیة بالربح والخسارة وخاصة ضد المخاطر 
المختلفة، بما في ذلك مخاطر االئتمان والسوق ومخاطر االستثمار في األسھم، باإلضافة إلى مخاطر معدل العائد، بما في ذلك  

إبعاد المخاطر التجاریة.

المتوقع أن یوفر ھذا المعیار استقرارًا أفضل لقطاع التمویل اإلسالمي وفًقا ألفضل الممارسات. ال یتطلب ھذا المعیار بشكل من  
ملزم االحتفاظ باحتیاطیات المخاطر، غیر أنھ قابل للتطبیق على أي من تلك االحتیاطیات، بأي اسم تشیر إلیھ المؤسسة، إذا 

یتناولھا المعیار.كانت تفي بتعریف أي احتیاطیات 

"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة"  ٣٠ھذا المعیار بجانب معیار المحاسبة المالیة رقم 
للفترات المالیة التي تبدأ مفعولھما ي سر ی السابق "المخصصات واالحتیاطیات" و ١١معیار المحاسبة المالیة رقم حالن محل ی 

تأثیر  لھ أي مبكًرا، ولم یكن  ٣٥مع السماح بتطبیقھ مبكًرا. طبقت اإلدارة معیار المحاسبة المالیة رقم  ٢٠٢١ینایر  ١د  في أو بع 
مثل ھذه المخصصات. ل على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة نظرا لعدم تكوین المجموعة  
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تتمة   -التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ٣
تطبیقھا مبكراً تم لم ی المفعول بعد وساریةلم تصبح المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي أصدرت و٣/٣
: اإلجارة  ٣٢معیار المحاسبة المالیة رقم ٣/٣/١

الھدف من ھذا المعیار ھو وضع المبادئ المحددة لتصنیف معامالت اإلجارة واالعتراف بھا وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح 
عنھا (موجودات اإلجارة، بما في ذلك األشكال المختلفة لإلجارة المنتھیة بالتملیك) التي تدخل فیھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة 

"اإلجارة واإلجارة المنتھیة ٨سواء. یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالیة رقم في صفة المؤجر والمستأجر على حد 
". بالتملیك 

السابق وذلك فیما یتعلق بالجوانب التالیة: ٨معیار المحاسبة المالیة رقم  مقارنة ب ة ھذا المعیار تغییرات جوھری وفر  ی 

كالتالي: تصنف اإلجارة في ھذا المعیار  : التغییرات في التصنیف ) أ 
تشغیلیة؛ إجارة )  ١( 
البیع أو الھبة؛ و بطریق  إما  -لملكیة بعد انتھاء مدة اإلجارة  تحویل امع توقع  منتھیة بالتملیك  إجارة )  ٢( 
إجارةمشاركة متضمنة فترة اإلجارة وذلك على مدى -لملكیة لتدریجي التحویل ال إجارة منتھیة بالتملیك مع ) ٣( 

متناقصة؛
؛حسب الضرورة شرط تحدید وفصل مكونات اإلجارة وغیر اإلجارة،  ) ب 
بحق االستخدام ومطلوبات اإلجارة والدفعات المقدمة لمحاسبة المستأجر المبدئي  العتراف  اوقیاس  مجددًا  االعتراف  ) ج 

والمؤجر؛
مدفوعات اإلجارة المتغیرة؛لمتطلبات قیاس مطلوبات اإلجارة، السیما متطلبات  إضافي تبسیط  ) د 
تترافق كل من  منتھیة بالتملیك التحویل التدریجي للملكیة / المشاركة المتناقصة لإلجارة، حیث  ال جارة  اإلخطة  خالل ) ه 

، یجب على المستأجر االعتراف بـ "األصل المجمع" (بما في ذلك أصل ذي الصلة ألصل ا الملكیة وحق استخدام 
، األصل المملوك نسبة  االعتراف ببالمؤجر  قوم  یبینما  ألصل الذي یملكھ بالفعل)  ل حق االستخدام ومخصص متناسب  

تسجیل االستھالك الشھري واألرباح والخسائر؛الخاصة ب ٨متطلبات معیار المحاسبة المالیة رقم  مع استبعاد  
القیمة وخسائر "انخفاض ٣٠انخفاض قیمة أصل حق االستخدام لمتطلبات معیار المحاسبة المالیة رقم  فحص  خضع  ی ) و 

"؛المحملة باألعباءاالئتمان وااللتزامات  
شروط معینة؛ب نھج مبسط  استخدام  یسمح المعیار للمستأجر ب) ز 
لمعلومات من قبل المؤجر حول ااإلفصاح  ات على تحسین و لعرض واإلفصاح  تفصیلیة حول ا إرشادات  یوفر المعیار  ) ح 

. السابق ٨م  والمستأجر مقارنة بمتطلبات معیار المحاسبة المالیة رق 

تطبیق  أثر  مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم اإلدارة بتقییم  ٢٠٢١ینایر  ١یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  
.  على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ٣٢رقم  معیار المحاسبة المالیة  

: تطبیق معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ٣٦معیار المحاسبة المالیة رقم ٣/٣/٢
المالیة اإلسالمیة ألول مرة 

على مؤسسة مالیة إسالمیة (المؤسسة) تتبنى معاییر المحاسبة المالیة الواجب تطبیقھا المبادئ إلى وصف ھدف ھذا المعیار ی 
أو تطبقھا ألول مرة فیما یتعلق بالعملیة االنتقالیة، وكذلك  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن 

على متوقع تأثیر أي لھذا المعیار یس ل . ألول مرة التي تعد البیانات المالیة المنطبقة على لتحدید متطلبات إعداد التقاریر المالیة 
.  المالیة ھذه البیانات  

: إعداد التقاریر المالیة من قبل مؤسسات الوقف  ٣٧معیار المحاسبة المالیة رقم ٣/٣/٣
التقاریر المالیة للمؤسسات الوقفیة التي یتم إنشاؤھا وتعمل وفًقا لمبادئ وقواعد إلعداد یھدف ھذا المعیار إلى وضع مبادئ 

على مفھوم  بناء  الشریعة اإلسالمیة. ینطبق ھذا المعیار على جمیع أنواع مؤسسات الوقف والمؤسسات األخرى التي تم تأسیسھا  
مؤسسات الوقف ویشمل ذلك عھا القانوني، ، بغض النظر عن وض اإلسالمیة الوقف وتعمل وفًقا لمبادئ وقواعد الشریعة 

.  االفتراضیة 

أن المجموعة لیس لدیھا أنشطة وحیث  مع السماح بالتطبیق المبكر.  ٢٠٢٢ینایر  ١یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  
.  وقفیة، فال یوجد تأثیر لھذا المعیار على البیانات المالیة للمجموعة 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٦

تتمة   -التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ٣
تطبیقھا مبكراً تم لم ی المفعول بعد وساریةلم تصبح المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي أصدرت و٣/٣
: الوعد والخیار والتحوط   ٣٨معیار المحاسبة المالیة رقم ٣/٣/٤

لالعتراف والقیاس واإلفصاح فیما یتعلق بالترتیبات المتوافقة مع الشریعة  التقریر یھدف ھذا المعیار إلى تحدید مبادئ المحاسبة  
محاسبة ال ینطبق ھذا المعیار على . ) IFIs( اإلسالمیة اإلسالمیة لكل من "الوعد" و "الخیار" و "التحوط" للمؤسسات المالیة 

بموجب مبادئ وقواعد الشریعة یتم تنفیذھا  لجمیع المعامالت التي تنطوي على ترتیبات وعد أو خیار أو تحوط  المالي التقریر و 
اإلسالمیة على النحو المنصوص علیھ في ھذا المعیار. 

كالتالي: الفئات التالیة ویوفر متطلبات المحاسبة واإلفصاح ذات الصلة خیار إلى  ال وعد و ال یصنف المعیار ترتیبات  

بمعنى أنھ وعد؛ بھیكل المعاملة ویتعلق حیث یرتبط الوعد أو الخیار بترتیب تمویل إسالمي – الوعد أو الخیار اإلضافي ) أ 
ارة في معاملة إجارة منتھیة بالتملیك أو  مرابحة أو وعد بالشراء بعد انتھاء مدة اإلج معاملة  ب تبطاً  الشراء مر بمر  اآل من قبل  

بیع؛ في معاملة  رؤیة  الخیار  

الوعد اآلجل ؛ بمعنى أن  في حد ذاتھ منفصل حیث یتم استخدام الوعد أو الخیار كترتیب تمویل إسالمي  -منتج وعد أو خیار  ) ب 
بما یتماشى مع مبادئ شكال التالیة ھذا، من بین أمور أخرى، األ أخذ قد ی عربون. بالنقد األجنبي أو خیار إلغاء البیع مع 

اإلسالمیة: وقواعد الشریعة 

إجارة؛إبرام معامالت  الوعد بإبرام عقد بیع، أو الوعد ب)  ١( 
؛عربون مع عربون أو بدون -خیار إلغاء عقد البیع  )  ٢( 
من خالل وعد أو خیار مسموح بھ؛ و -(ریبو)  خیار إعادة الشراء )  ٣( 
ي.  لترتیب تحوطات، د وخیارو استخدام الوعد أو الخیار، أو سلسلة وع بموجبھ  حیث یتم  -طي ترتیب تحوّ )  ٤( 

.  ، مع السماح بالتطبیق المبكر ٢٠٢٢ینایر ١یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  

.  البیانات المالیة الموحدة للمجموعة على  ٣٨تقوم اإلدارة حالًیا بتقییم أثر تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  

الھامة السیاسات المحاسبیة ٤
:  فیما یلي السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة

الشركات التابعة ٤/١
قدرة على التحكم في مجموعة  لل تكون (بما في ذلك الكیانات ذات األغراض الخاصة) التي  الشركات التابعة ھي جمیع الكیانات 

. یتم اعتبار وجود أو تأثیر حقوق تصویت محتملة لحصول على منافع من أنشطتھا وا ما مؤسسة السیاسات المالیة والتشغیلیة ل 
شركات  لكل ال على كیان آخر. یتم إدراج البیانات المالیة عندما یتم تقییم ما إذا كانت المجموعة تسیطر تحویلھا أو  یمكن تنفیذھا 

فیھ السیطرة إلى المجموعة. وال یتم إدراجھا من التاریخ الذي تتوقف انتقلت  التابعة في البیانات المالیة الموحدة من التاریخ الذي  
فیھ تلك السیطرة. 

أساس التوحید
تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للبنك والشركات التابعة لھ. یتم استبعاد جمیع األرصدة والمعامالت  
واإلیرادات والمصروفات واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند التوحید. 

للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المتبعة من قبل المجموعة. تم تغییر السیاسات المحاسبیة ی 

.  عند تحویل السیطرة إلى المجموعة أي .باستخدام طریقة االستحواذ كما في تاریخ االستحواذ دمج األعمال تتم المحاسبة عن 
. یتم  المستحوذ علیھا صافي الموجودات القابلة للتحدید وبالمثل تقاس ، یقاس المقابل المحول في االستحواذ عموما بالقیمة العادلة 

اختبار أیة شھرة ناشئة بصورة سنویة لمعرفة مدى انخفاض قیمتھا. یتم االعتراف بأي مكسب في شراء مساومة مباشرة في  
لتي تتعلق فیھا بإصدار أوراق دین عند تكبدھا فیما عدا في الحالة ا كمصروفات  تكالیف المعاملة  تسجیل  بیان الدخل الموحد. یتم  

أو أسھم. 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٧

تتمة  -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –الشركات التابعة٤/١

الحصص غیر المسیطرة
المساھمات في حقوق ملكیة الشركات التابعة التي ال تنسب إلى الشركة األم في بیان المركز المالي الموحد ضمن حقوق  تعرض 

الملكیة كحصة غیر مسیطرة. یتم اإلفصاح عن األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى الحصص غیر المسیطرة في بیان الدخل  
المسیطرة. الخسائر التي تقع على المساھمة غیر المسیطرة في شركة  الموحد كأرباح أو خسائر منسوبة إلى الحصص غیر 

تابعة یتم تخصیصھا للمساھمة غیر المسیطرة حتى ولو تسبب ذلك في أن یكون ھناك عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. 

جموعة. بالنسبة تعامل المجموعة المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة باعتبارھا معامالت مع مالكي حقوق ملكیة الم 
من القیمة الدفتریة  علیھا للمشتریات من الحصص غیر المسیطرة فإن الفرق بین المقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذ 

أو الخسائر من استبعاد الحصص رباح لصافي موجودات الشركة التابعة یتم تسجیلھ في حقوق الملكیة. كما یتم أیضا تسجیل األ
حقوق الملكیة.غیر المسیطرة في  

العمالت األجنبیة ٤/٢
المعامالت واألرصدة

بمعدالت الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. یتم تحویل الموجودات إلى الریال القطري یتم تحویل المعامالت بعمالت أجنبیة 
القطري باستخدام معدالت الصرف السائدة في تاریخ المركز المالي الموحد. ل والمطلوبات النقدیة بعمالت أجنبیة إلى الریا 

وخسائر من تسویة تلك المعامالت والناشئة عن التحویل بأسعار الصرف في  أرباح یتم االعتراف بجمیع الفروق الناتجة عن 
نھایة السنة للموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في بیان الدخل الموحد. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس 

ریخ المعامالت األولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة  بطریقة التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف في توا 
التي تقاس بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة، بما في ذلك حقوق ملكیة االستثمارات، باستخدام أسعار الصرف في التاریخ الذي تم 

ة التي تقاس بالقیمة العادلة للعمالت  فیھ تحدید القیمة العادلة. تسجل التأثیرات على تغیرات أسعار الصرف على البنود غیر النقدی 
القیمة العادلة. ربح أو خسارة األجنبیة كجزء من  

المجموعة شركات 
النتائج والمركز المالي لجمیع شركات المجموعة (التي لیس لدى أي منھا عملة اقتصاد یتسم بالتضخم الحاد) التي لدیھا عمالت  

تحویلھا كما یلي: محلیة مختلفة عن عملة العرض یتم  
، یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلغالق في تاریخ المركز المالي ·
إیرادات ومصروفات كل بیان دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف (ما لم یكن ھذا المتوسط مقارب غیر معقول لألثر ·

عامالت ففي ھذه الحالة یتم تحویل اإلیرادات والمصروفات في تواریخ التراكمي للمعدالت السائدة في تواریخ الم 
المعامالت)، و

یتم االعتراف بجمیع الفروق الناتجة عن سعر الصرف كمكون منفصل عن بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد.·

الموجودات والمطلوبات المالیة ٤/٣
االعتراف

تصبح فیھ المجموعة طرفا في النصوص التعاقدیة  والذي یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ المعاملة 
لألداة. 

إلغاء االعتراف
یلغى االعتراف عن أصل مالي (أو، عند االقتضاء، جزء من أصل مالي أو جزء من موجودات مالیة مماثلة للمجموعة) عند:

في استالم تدفقات نقدیة من األصل؛ أوانتھاء الحق  ·
احتفاظ المجموعة بالحق في استالم تدفقات نقدیة من األصل، ولكن تعھدت بدفعھا كاملة دون تأخیر جوھري إلى طرف  ·

ثالث بموجب ترتیب لتمریر التدفقات النقدیة؛ أو
تحویل جمیع مخاطر ومنافع األصل بصورة  تحّول المجموعة حقھا في استالم تدفقات نقدیة من األصل أو إما قیامھا: (أ) ب ·

كبیرة، أو (ب) لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بصورة كبیرة بجمیع مخاطر ومنافع األصل، ولكن حولت السیطرة على األصل.



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٨

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  -الموجودات والمطلوبات المالیة٤/٣

تتمة  – إلغاء االعتراف 
تحویل المجموعة لحقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من أصل، ولم تقم بتحویل أو االحتفاظ بصورة كبیرة بجمیع مخاطر عند  

ومنافع األصل، أو تحویل السیطرة على األصل، یتم االعتراف باألصل بمدى استمرار اضطالع المجموعة في األصل.

.مدتھ أو انتھاء ه ء أو إلغا التنازل عن االلتزام المنصوص علیھ في العقد مالي عند  ال مطلوب  بال یلغي االعتراف  

یتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبالغ في بیان المركز المالي الموحد فقط إذا كان ھناك حق 
وم بتسویة ھذه المبالغ على أساس الصافي أو  المجموعة إما على أن تق تنوي قانوني قابل للنفاذ لمقاصة المبالغ المعترف بھا و 

،  محتملة على أحداث مستقبلیة متوقف  الحق القانوني الملزم  أال یكون على تحقیق األصل وتسویة المطلوب في نفس الوقت. یجب  
.طرف المقابل أو الللبنك  أو اإلفالس ر التعثر أو اإلعسا ویجب أن یكون قابال للتنفیذ في سیاق األعمال االعتیادیة، وفي حال  

النقد وما في حكمھ٤/٤
حسبما تمت اإلشارة إلیھ في بیان التدفقات النقدیة الموحد من النقد واألرصدة لدى البنوك ومبالغ  النقد وما في حكمھ یتكون 

مؤسسات مالیة من إیداعات ال ستحقاق لثالثة أشھر أو أقل. تتكون اإلیداعات لدى  اال لدى المؤسسات المالیة ذات فترات  اإلیداعات 
یتم إدراجھا بالتكلفة زائد األرباح المستحقة ذات الصلة وصافي مخصص . لدى بنوك في شكل استثمارات وكالة ومرابحة 

االنخفاض في القیمة، إن وجد. 

مستحق من بنوك ٤/٥
مبالغ اإلیداعات لدى مؤسسات مالیة بفترة استحقاق أصلیة أكثر من ثالثة أشھر. یتم استثمار إیداعات  تمثل المستحقات من بنوك  

المستحقات من البنوك بموجب شروط وكالة ومرابحة ومضاربة. یتم تسجیلھا بالتكلفة زائد األرباح المستحقة ذات الصلة 
وصافي مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجد.

رجة بالتكلفة المطفأة استثمارات مد٤/٦
تدرج االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة عندما تتم إدارة االستثمار على أساس العائد التعاقدي ویتم تقییم أدائھا على 

عالوات ال ء  أساس التدفقات النقدیة التعاقدیة. یتم قیاس ھذه االستثمارات في البدایة بالقیمة العادلة زائد تكالیف المعاملة. ثم یتم إطفا 
خصومات على مدى عمر االستثمار باستخدام طریقة الربح الفعلي ناقصا مخصص انخفاض القیمة، إن وجد.الأو  

استبعاد استثمار بالتكلفة المطفأة عندما یتم تحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة ھذه الموجودات بشكل كبیر أرباح یتم االعتراف ب 
الفرق بین القیمة العادلة للمتحصالت والقیمة الدفتریة في وقت إلغاء االعتراف.ب 

الموجودات التمویلیة ٤/٧
تشمل األنشطة التمویلیة عقود المرابحة واإلجارة:

المستحق من عقود المرابحة
عقود المرابحة بإجمالي المبالغ األساسیة بعد خصم أي مبالغ مستلمة ومخصص االنخفاض في القیمة  المستحقات من یتم تسجیل 

وتحمیلھا مقابل المخصصات المحددة فقط في الظروف التي  ھذه المستحقات والربح المعلق والربح غیر المتحقق. یتم شطب 
ویعاد تسجیل أي استرداد من أنشطة مالیة تم شطبھا سابقا ضمن یتم فیھا استنفاذ جمیع أنشطة إعادة الھیكلة والتحصیل المعقولة، 

مخصص معین. 

وتعتبر المجموعة وعود المرابحة لآلمر بالشراء ملزمة.

المستحق من عقود اإلجارة
ینشأ المستحق من عقود اإلجارة من ھیاكل التمویل عندما یكون الشراء والتأجیر الفوري لألصل بالتكلفة زائد أي ربح متفق  

المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة. یسجل المستحق من عقود اإلجارة  تسویة علیھ (تشكل في مجملھا القیمة العادلة). ویتم 
ا اإلیرادات المؤجلة (تشكل في مجملھا التكلفة المطفأة) ومخصص االنخفاض في القیمة  بمجموع دفعات اإلیجار الدنیا، ناقص

(إن وجد). یتم االعتراف بإیرادات عقود اإلجارة على أساس التقسیم الزمني على مدار فترة اإلیجار. یتم استبعاد الدخل المتعلق 
بالحسابات المتعثرة من بیان الدخل الموحد. 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

١٩

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
استثمارات في حقوق ملكیة  ٤/٨

تشمل االستثمارات في حقوق الملكیة اآلتي: 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة ٤/٨/١
أدوات حقوق الملكیة ھي تلك التي ال تحمل خصائص أدوات الدین وتحتوي على أدوات تدل على امتالك منافع في القیمة  

الحقیقیة في موجودات مؤسسة ما بعد خصم جمیع مطلوباتھا. 

. التصنیف١
) بالقیمة ٢) بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل أو ١تصنف االستثمارات في أدوات من نوع حقوق الملكیة في الفئات التالیة: 

العادلة من خالل حقوق الملكیة.

المصنفة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل وتشمل استثمارات محتفظ االستثمارات من نوع حقوق الملكیة 
بھا للمتاجرة أو بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. 

یتم تصنیف االستثمارات كمحتفظ بھا للمتاجرة إذا تم اقتناءھا أو نشأت أساسا لغرض تولید أرباح من التقلبات قصیرة األجل في 
ار أو ھامش التاجر. یتم أیًضا تصنیف أي استثمارات تشكل جزًءا من محفظة حیث یوجد نمط فعلي لعملیات جني األرباح  األسع 

على المدى القصیر باسم "محتفظ بھا للمتاجرة." تتضمن االستثمارات من نوع حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل بیان  
خلًیا لألداء على أساس القیمة العادلة. الدخل استثمارات تتم إدارتھا وتقییمھا دا

عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بعمل انتخاب ال رجعة فیھ من أجل تعیین بعض أدوات حقوق الملكیة التي لم یتم تعیینھا  
حقوق الملكیة.بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل حتى یتم تصنیفھا على أنھا استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

الشركات الزمیلة ھي الشركات التي تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما، ولكنھا لیست سیطرة أو سیطرة مشتركة، على 
من حق  ٪ ٥٠و ٪ ٢٠ما بین سیاساتھا المالیة والتشغیلیة. یفترض أن یكون النفوذ الھام موجودا عندما تحتفظ المجموعة بنسبة 

عتراف المبدئي، تقوم المجموعة باختیار سیاسة محاسبیة حول ما إذا كانت الشركة الزمیلة ستتم التصویت لكیان آخر. عند اال 
معیارالمحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة أو تصنف بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. تستفید المجموعة من االستثناء في  

ة لتنظیم رأس المال االستثماري وتصنف بعض استثماراتھا في شركات االستثمار في الشركة الزمیل – ٢٤المحاسبة المالیة رقم  
زمیلة على أنھا "استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل". تتم إدارة ھذه االستثمارات ویتم تقییمھا وتقدیم التقاریر عنھا  

داخلیا على أساس القیمة العادلة. 

. االعتراف وإلغاء االعتراف٢
إدراج االستثمارات المالیة في تاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل، في ذلك التاریخ یتم  

تصبح المجموعة طرًفا في النصوص التعاقدیة لألداة.

النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما الستثمارات المالیة عندما تنتھي الحقوق في الحصول على التدفقات  با یتم إلغاء االعتراف  
تحول المجموعة كافة المخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري.

. القیاس٣
القیاس المبدئي

یتم إدراج االستثمارات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعامالت، باستثناء تكالیف المعامالت المتكبدة  
ت بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والتي یتم إدراجھا في بیان الدخل الموحد. للحصول على استثمارا 

القیاس الالحق
رباحیعاد قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر ویتم االعتراف باأل

والخسائر الناتجة عن إعادة التقییم في بیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا.

رباحیعاد قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر ویتم االعتراف باأل 
أو الخسائر الناجمة عن التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد ویتم عرضھا في 
احتیاطي القیمة العادلة لالستثمار بشكل منفصل ضمن حقوق الملكیة. عند بیع االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

ا أو جمعھا أو استبعادھا، یتم تحویل األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقا في بیان حقوق الملكیة أو انخفاض قیمتھ
التغیرات في حقوق الملكیة الموحد إلى بیان الدخل الموحد.



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٠

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –استثمارات في حقوق ملكیة  ٤/٨
استثمارات أخرى٤/٨/٢

االستثمارات األخرى استثمارات رأس المال محتفظ بھا كجزء من محفظة استثماریة تدار بھدف تحقیق عائد على ھذه  تشمل 
االستثمارات. تھدف المجموعة إلى تحقیق نمو في قیمة االستثمارات على فترات متوسطة األجل وعادة ما یحدد استراتیجیة 

ستثمار.للتخارج أو عدة استراتیجیات عند اتخاذ قرار اال 

عادة ما تكون ھذه االستثمارات في شركات لیست لھا عالقة بأعمال البنك. تدار ھذه االستثمارات على أساس القیمة العادلة 
وتدرج في الدفاتر كاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الموحد.

انخفاض القیمة ٤/٩
(بخالف استثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة)انخفاض قیمة الموجودات المالیة  

تقوم المجموعة بتقییم انخفاض القیمة في تاریخ كل تقریر مالي كلما كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي معین أو  
موجودات مالیة للمجموعة قد انخفضت قیمتھا.

ل لقیاس الخسائر االئتمانیة عن الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة. تتحرك تطبق المجموعة نھج من ثالث مراح 
الموجودات خالل المراحل الثالثة التالیة على أساس التغییر في جودة الموجودات التمویلیة منذ التطبیق المبدئي.

قیمتھا االئتمانیة لم تنخفض  – شھًرا  ١٢: الخسائر االئتمانیة المتوقعة خالل  ١المرحلة  
الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي والتي لم یطرأ علیھا زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ ١تتضمن المرحلة 

االعتراف المبدئي أو التي لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة  
١٢یمة الدفتریة اإلجمالیة للموجود على أساس الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج من حاالت التعثر الممكنة خالل حسب الق

للموجود. جمالیة اإل شھًرا من تاریخ التقریر. یتم حساب الربح على أساس القیمة الدفتریة  

لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة – االئتمان  : الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر  ٢المرحلة  
دلیل  ھناك موجودات مالیة طرأ علیھا زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي ولكن لیس  ٢تتضمن المرحلة  

الدین، . بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر قیمتھا موضوعي على انخفاض 
على أساس القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجود. الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر الدین ھي الربح ولكن یظل احتساب  

الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة من جمیع حاالت التعثر الممكنة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة.

انخفضت قیمتھا االئتمانیة – االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر االئتمان  : الخسائر  ٣المرحلة  
لھذه الموجودات، یتم لنسبھ موجودات مالیة لھا دلیل موضوعي على انخفاض القیمة في تاریخ التقریر. با ٣تتضمن المرحلة 

االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر الدین.

استثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة انخفاض قیمة  
فإن الدلیل الموضوعي یتضمن  في حالة االستثمار في أسھم حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

. یخضع تحدید ما إذا كان االنخفاض كبیًرا أو  العادلة قیمتھ انخفاضا كبیًرا أو طویل األمد في القیمة العادلة لالستثمار أقل من 
طویل األمد إلى حكٍم مھني ویتم تقییمھ لكل استثمار بشكل منفرد.

وعندما یكون ھناك دلیل على االنخفاض في القیمة، فإن الخسارة المتراكمة التي تم قیاسھا كفرق بین تكلفة االقتناء والقیمة  
االنخفاض في القیمة لتلك االستثمارات والمسجلة مسبقاً في بیان الدخل الموحد، یتم إلغاؤھا من العادلة الحالیة بعد خصم خسارة 

حقوق الملكیة وتسجل في بیان الدخل الموحد. خسائر االنخفاض في القیمة في استثمارات في حقوق الملكیة ال یتم ردھا من  
بعد االنخفاض في القیمة مباشرة في احتیاطي القیمة العادلة من خالل بیان الدخل الموحد بل تسجل الزیادة في قیمتھا العادلة 

خالل بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد. 

القیمة في حالة زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة الحالیة للتدفقات  منخفضة تعتبر الموجودات التمویلیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 
باستخدام المعدل األصلي للربح. یتم االعتراف باسترداد خسائر االنخفاض في القیمة الحقًا من  مخصومة النقدیة المستقبلیة 

ز القیمة الدفتریة لألصل ما كان یجب  خالل بیان الدخل الموحد وال یجب أن ینتج عن رد خسائر االنخفاض في القیمة أن تتجاو 
أن تكون علیھ التكلفة المطفأة في حال لم یتم االعتراف باالنخفاض في القیمة.  



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢١

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –انخفاض القیمة٤/٩

انخفاض قیمة موجودات غیر مالیة
إذا كان ھناك حدث أو تغیرات في ظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة ألصل  تقوم المجموعة في تاریخ كل مركز مالي بتقییم ما  

غیر مالي قد انخفضت قیمتھا. وفي ظل وجود مثل ھذا المؤشر أو إذا كان ھناك متطلب لفحص االنخفاض في القیمة سنویا، 
لألصل (أو وحدة تولید النقد) قیمة  فإنھ یتعین على المجموعة تقدیر قیمة االسترداد لألصل. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة 

االسترداد، فإن األصل (أو وحدة تولید النقد) یعتبر مضمحال ویخفض لقیمتھ القابلة لالسترداد.

یتم إجراء تقییم في تاریخ كل مركز مالي للموجودات، باستثناء الشھرة، للتأكد مما إذا كان ھناك أي مؤشر لعدم وجود خسائر 
تسجیلھا مسبقا والتي قد ال تكون موجودة في ذلك التاریخ، أو قد تكون انخفضت. في حال وجود مثل ھذا  انخفاض في القیمة تم  

المؤشر، فإنھ یتم تقدیر مبلغ االسترداد وتعكس خسارة االنخفاض في القیمة السابقة فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات  
ل آخر خسارة انخفاض في القیمة. في ھذه الحالة یتم رفع القیمة المستخدمة لتحدید مبلغ االسترداد لألصل من تاریخ تسجی 

الدفتریة إلى قیمة االسترداد. وال یمكن عكس خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة بسبب االرتفاعات الالحقة في القیمة  
القابلة لالسترداد في الفترات المستقبلیة. 

إعادة ھیكلة الموجودات المالیة
إعادة التفاوض على شروط الموجود المالي أو تعدیلھا أو استبدال أحد الموجودات المالیة القائمة بموجود جدید بسبب إذا تمت 

الصعوبات المالیة للمقترض، عندھا یتم تقییم ما إذا كان یجب استبعاد الموجود المالي وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على 
النحو التالي: 

إعادة الھیكلة المتوقعة لن تؤدي إلى استبعاد الموجودات القائمة، فإن التدفقات النقدیة المتوقعة الناشئة عن الموجود  إذا كانت  ·
المالي المعدل یتم إدراجھا في حساب العجز النقدي من الموجودات القائمة؛ 

التعامل مع القیمة العادلة المتوقعة للموجود  إذا أدت إعادة الھیكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف بالموجود القائم، عندھا یتم ·
الجدید على أنھا التدفق النقدي النھائي من الموجود المالي القائم في وقت استبعاده. یتم تضمین ھذا المبلغ في حساب العجز 

خ التقریر باستخدام  النقدي من الموجودات المالیة القائمة التي تم خصمھا من التاریخ المتوقع إللغاء االعتراف بھا إلى تاری
الفعلي األصلي للموجود المالي القائم. الربح معدل  

للتأكد مما إذا كان ھناك أي مؤشر  یتم إجراء تقییم في تاریخ كل مركز مالي للموجودات ، بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة 
موجودة في ذلك التاریخ، أو قد تكون انخفضت. في  لعدم وجود خسائر انخفاض في القیمة تم تسجیلھا مسبقا والتي قد ال تكون 

حال وجود مثل ھذا المؤشر، فإنھ یتم تقدیر مبلغ االسترداد وتعكس خسارة االنخفاض في القیمة السابقة فقط إذا كان ھناك تغیر 
ي ھذه الحالة یتم في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ االسترداد لألصل من تاریخ تسجیل آخر خسارة انخفاض في القیمة. ف

رفع القیمة الدفتریة إلى قیمة االسترداد. وال یمكن عكس خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة بسبب االرتفاعات الالحقة  
في القیمة القابلة لالسترداد في الفترات المستقبلیة. 

االستثمارات العقاریة ٤/١٠
إیجارات و/أو یتوقع االستفادة  تحصیل وموجودات أخرى ذات صلة تحتفظ بھا المجموعة لي تتألف االستثمارات العقاریة من مبان

منھا من خالل زیادة قیمة رأس المال. تسجل ھذه االستثمارات مبدئًیا بالتكلفة زائد جمیع المصاریف التي یمكن أن تنسب إلیھا 
قیمة العادلة لالستثمارات عند تاریخ كل تقریر ویتم تسجیل مباشرة. وتسجل االستثمارات الحقا بالقیمة العادلة. ویعاد قیاس ال

الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة في بیان التغیر في حقوق الملكیة الموحد ضمن احتیاطي القیمة العادلة للعقار. 

لقدر الذي یكون فیھ االحتیاطي  وفي حالة الخسارة، یتم تسجیلھا في حقوق الملكیة ضمن احتیاطي القیمة العادلة لالستثمار با 
متاحا من خالل األرباح المسجلة مسبقا، وفي حال تجاوزت ھذه الخسائر المبلغ المتاح باحتیاطي القیمة العادلة بحقوق الملكیة  

الستثمار بعینھ، یتم تسجیل فائض الخسائر في بیان الدخل الموحد ضمن خسائر إعادة التقییم غیر المحققة باالستثمارات. 

عند حدوث أرباح مستقبلیة، فإن األرباح غیر المحققة المرتبطة بالسنة الحالیة یتم تسجیلھا ببیان الدخل الموحد بالقدر الذي یتم  
بھ رد قید الخسائر التي سبق تسجیلھا ببیان الدخل الموحد ویتم تسجیل فائض األرباح بحقوق الملكیة ضمن احتیاطي القیمة  

العادلة للعقار.
حینما یتم تحویلھا إلى استثمارات عقاریة محتفظ بھا ء االعتراف عن االستثمارات العقاریة عندما یتم استبعادھا نھائیا أو  یتم إلغا 
عندما یكون االستثمار العقاري خارج الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادیة متوقعة من عملیة االستبعاد. یسجل أي للبیع 

تبعاد االستثمار العقاري باإلضافة إلى احتیاطیات القیمة العادلة في بیان الدخل الموحد في ربح أو خسارة ناشئة من عملیة اس 
سنة انتھاء عمره اإلنتاجي أو استبعاده.  



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٢

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –االستثمارات العقاریة٤/١٠

حینما یتم تحویلھا إلى استثمارات عقاریة محتفظ بھا یتم إلغاء االعتراف عن االستثمارات العقاریة عندما یتم استبعادھا نھائیا أو  
عندما یكون االستثمار العقاري خارج الخدمة مع عدم وجود أي منافع اقتصادیة متوقعة من عملیة االستبعاد. یسجل أي للبیع 

ربح أو خسارة ناشئة من عملیة استبعاد االستثمار العقاري باإلضافة إلى احتیاطیات القیمة العادلة في بیان الدخل الموحد في 
ده.  سنة انتھاء عمره اإلنتاجي أو استبعا 

العملیات المتوقفة الموجودات المحتفظ بھا للبیع و٤/١١
التصنیف

تصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة أو مجموعات االستبعاد كاستثمارات محتفظ بھا للبیع إذا كان من المتوقع استرداد 
دتمدی ال، ویمكن االستخدام خالل اثني عشر شھًرا قیمتھا الدفتریة بشكل رئیسي من خالل معاملة بیع ولیس من خالل استمرار 

ھناك دلیل على أن المجموعة ال تزال كان بسبب أحداث خارجة عن سیطرة المجموعة و وقت الحق في ظروف معینة إلى 
االستبعاد.  غیر المتداولة أو مجموعات  الموجودات  ملتزمة بخطة بیع  

الموجودات التي سیتم استبعادھا، عن طریق البیع أو خالف ذلك، معا كمجموعة في معاملة مجموعة االستبعاد ھي مجموعة من  
واحدة، والمطلوبات المرتبطة مباشرة بتلك الموجودات التي سیتم تحویلھا في المعاملة.

تصنیف األصل (مجموعة ، یتعین على الكیان أن یتوقف عن مستوفاة إذا لم تعد معاییر التصنیف كاستثمارات محتفظ بھا للبیع 
االستبعاد) على أنھ محتفظ بھ للبیع ویجب قیاس األصل بقیمتھ الدفتریة قبل تصنیف األصل (أو مجموعة االستبعاد) على أنھ 
محتفظ بھ للبیع، ویتم تعدیلھ عن أي استھالك، أو إعادة تقییمات معترف بھا أو كان یمكن االعتراف بھا لو لم یتم تصنیف األصل 

.وعة االستبعاد) على أنھ محتفظ بھ للبیع وكانت قیمتھ القابلة لالسترداد في تاریخ القرار الالحق ھو عدم بیعھ (أو مجم 

یتم أوًال تخصیص أي خسائر انخفاض في القیمة على مجموعة استبعاد إلى الشھرة، ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقیة  
مخصصة لموجودات مالیة واستثمارات عقاریة مدرجة بالقیمة العادلة، والتي ال یزال على أساس تناسبي، باستثناء أي خسارة  

یتم قیاسھا وفًقا للسیاسات المحاسبیة األخرى للمجموعة. ویتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة عن التصنیف المبدئي  
الالحقة في بیان الدخل الموحد. ال یتم االعتراف بأرباح على أنھا محتفظ بھا للبیع واألرباح والخسائر الناتجة عن إعادة التقییم 

تزید عن أي خسائر تراكمیة النخفاض القیمة. 

القیاس
یتم قیاس الموجودات غیر المتداولة أو مجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع وغیرھا من األدوات المالیة بقیمتھا 

ا تكالیف البیع. یستمر قیاس األدوات المالیة التي تكون موجودات غیر متداولة و "محتفظ الدفتریة والقیمة العادلة أیھما أقل ناقصً 
بھا للبیع" وفًقا للسیاسات المحاسبیة المعلنة. عند تصنیف الشركات المستثمر فیھا التي تتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة 

ة حقوق الملكیة في وقت مثل ھذا التصنیف كمحتفظ بھا للبیع. لم یعد  على أنھا محتفظ بھا للبیع، یتم التوقف عن المحاسبة بطریق 
الموجودات غیر المالیة (أي الموجودات غیر الملموسة، والمعدات). استھالك یتم إطفاء أو  

العملیات المتوقفة
تمییزھا بوضوح عن بقیة  العملیة المتوقفة ھي مكون من مكونات أعمال المجموعة، والعملیات والتدفقات النقدیة منھا یمكن 

المجموعة وھي التي: 
مستقل أو منطقة عملیات جغرافیة؛ھام تمثل خط أعمال  -
مستقل أو منطقة عملیات جغرافیة؛ أوھام تكون جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال  -
تكون شركة تابعة تم اقتناؤھا بغرض إعادة البیع.-

معاییر التصنیف على أنھا محتفظ بھا لغرض البیع، إن كان ب یحدث التصنیف كعملیة متوقفة عند االستبعاد أو عند وفاء العملیة  
ذلك أسبق. عندما یتم تصنیف عملیة كعملیة متوقفة، یتم إعادة عرض بیان الدخل الموحد المقارن كما لو كانت العملیة قد توقفت  

من بدایة السنة المقارنة. 

الموجودات الثابتة ٤/١٢
.  ومخصصات انخفاض القیمة، إن وجدت المتراكم ستھالك یتم عرض جمیع الموجودات الثابتة بالتكلفة التاریخیة ناقًصا اال 

لألصل أو تشمل التكلفة التاریخیة جمیع التكالیف المباشرة المرتبطة باقتناء البنود. یتم إدراج التكالیف الالحقة بالقیمة الدفتریة 
كأصل مستقل حسب الالزم وذلك عندما یكون من المتوقع تدفق المنافع المستقبلیة المرتبطة باألصل إلى المجموعة وأن یكون  

باإلمكان قیاس تكلفة األصل بصورة موثوق فیھا. 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٣

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –الموجودات الثابتة٤/١٢

تكالیف الصیانة واإلصالح في بیان الدخل الموحد خالل السنة المالیة ذات الصلة. تقوم المجموعة باستھالك یتم إدراج جمیع 
الموجودات الثابتة، باستثناء األراضي، بطریقة القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجیة المقدرة على النحو التالي: 

السنوات عدد وصف التصنیف 
١٠-٧آالت وماكینات 

٢٠مباني
٥-٣معدات

١٠-٣أثاث وتركیبات
١٠-٥تحسینات المباني

٥سیارات

الموجودات غیر الملموسة ٤/١٣
تتضمن الموجودات غیر الملموسة قیمة برامج الحاسب اآللي والموجودات غیر الملموسة التي تم تحدیدھا في عملیة دمج 

الموجودات غیر الملموسة ھي قیمتھا العادلة في تاریخ الشراء. بعد التسجیل المبدئي، یتم إدراج الموجودات  أعمال. إن تكلفة 
غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم أو أي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة، إن وجدت. 

الموجودات غیر الملموسة لقیمتھا المتبقیة على مدى أعمارھا تحتسب قیمة اإلطفاء على أساس القسط الثابت لخفض تكلفة 
االفتراضیة المقدرة على النحو التالي: 

السنوات عدد وصف التصنیف 
٧-٥البرمجیات والنظام المصرفي الرئیسي

حقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة ٤/١٤
بغرض استثمارھا بوصفھ مضاربا وفقا لتقدیر البنك وفیما یراه البنك مناسبا دون وضع أي قیود  یقبل البنك األموال من العمالء  

على مكان وكیفیة وأغراض استثمار ھذه األموال. ویتم تصنیف ھذه األموال ببیان المركز المالي باعتبارھا ضمن حقوق الملكیة  
لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة.

الملكیة لحاملي حسابات االستثمار عند استالمھا وتقاس مبدئیا بالتكلفة. وبعد التسجیل المبدئي، یتم قیاس  یتم االعتراف بحقوق 
حقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار بالتكلفة المطفأة.

االستثمار من قبل إدارة  یتم تحدید مخصص أرباح االستثمارات الممولة بشكل مشترك من قبل البنك وأرباح حاملي حسابات 
البنك في الحدود المسموح بھا لتقاسم األرباح وفقا لألحكام والشروط الخاصة بحسابات االستثمار. ویتم قیاس ھذه األرباح بعد  
رصد مخصصات االنخفاض في القیمة، إن وجدت. ویتم رصد مخصص االنخفاض في القیمة عندما ترى اإلدارة حدوث  

تریة للموجودات الممولة من قبل حساب االستثمار.انخفاض في القیمة الدف 

تدرج المصروفات اإلداریة ذات الصلة بإدارة األموال في نتائج المجمع المشترك.  

االعتراف باإلیرادات  ٤/١٥
اإلیرادات بدقة.  یتم االعتراف باإلیرادات إلى الحد الذي یحتمل معھ أن تتدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة ویمكن قیاس 

یسجل اإلیراد المكتسب من قبل المجموعة على النحو التالي:

اإلیرادات من أنشطة التمویل
المرابحة

یتم االعتراف باألرباح المحققة من عملیات المرابحة عندما تكون اإلیرادات قابلة للتحدید تعاقدیا وقابلة للقیاس على حد سواء  
االعتراف بالدخل على أساس التناسب الزمني لفترة المعاملة. في الحالة التي تكون فیھا اإلیرادات من عند بدء المعاملة. یتم 

العقد غیر قابلة للتحدید تعاقدیا وغیر قابلة للقیاس، یتم االعتراف بھا عندما یكون تحققھا مؤكد بشكل معقول أو عندما یتم تحققھا 
بات المتعثرة من بیان الدخل الموحد. بالفعل. یتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسا 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٤

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
تتمة  –االعتراف باإلیرادات ٤/١٥

اإلجارة
یتم االعتراف بإیرادات اإلجارة على أساس التناسب الزمني لفترة اإلجارة. یتم استبعاد اإلیرادات ذات الصلة باألنشطة المتعثرة  

الموحد. من بیان الدخل  

اإلیرادات من اإلیداعات االستثماریة لدى مؤسسات مالیة 
یتم االعتراف باإلیرادات من اإلیداعات االستثماریة قصیرة األجل لدى مؤسسات مالیة بناًء على التناسب الزمني لفترة العقد 

المتوقعة. على أساس المبالغ الرئیسیة المودعة لدى تلك المؤسسات المالیة ومعدالت الربح 

إیرادات االستئجار
تقوم المجموعة باالعتراف باإلیرادات من االستئجار المحققة من عقارات وفقا لعقود اإلیجار التي أبرمت بین المجموعة 

والمستأجرین على أساس مبدأ االستحقاق على مدار فترة التعاقد.

إیرادات توزیعات األرباح 
یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح عندما یكون لدى المجموعة الحق في استالم األرباح.  

إیرادات ناتجة من استثمارات في حقوق الملكیة  
.٨/ ٤تم شرح اإلیرادات الناتجة من استثمارات في حقوق الملكیة باإلیضاح 

إیرادات رسوم 
أساس االستحقاق عندما یتم تقدیم الخدمة. یتم االعتراف بالرسوم بشكل عام على 

منافع الموظفین ٤/١٦
الئحة االشتراكات المحددة

تقوم المجموعة برصد مخصص الشتراكاتھا في صندوق التقاعد الذي تدیره الدولة للموظفین القطریین وفقًا لقانون التقاعد، 
الدخل الموحد. ولیس لدى المجموعة أي مطلوبات أخرى بالسداد وتقوم بتحمیل التكلفة الناتجة ضمن تكلفة الموظفین في بیان 

بعد سداد ھذه االشتراكات. ویعترف باالشتراكات عند استحقاقھا. 

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
التي تنطبق التي تتفق مع القوانین و تحتسب المجموعة مخصصات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وفقا لسیاسات المجموعة 

المجموعة. ویتم احتساب االلتزام بناء على مرتب الموظف وعدد سنوات الخدمة في تاریخ المركز المالي.  ویتم عرض  على 
مخصص مكافأة نھایة الخدمة ضمن بند المطلوبات األخرى.

المخصصات ٤/١٧
ناشئة عن أحداث سابقة ویكون من  ) قانونیة أو استداللیة (حالیة مطالبات تسجل المخصصات عندما یكون لدى المجموعة 

المحتمل أن یتطلب األمر تدفق خارج لموارد تمثل منافع اقتصادیة للوفاء بتلك المطلوبات، وأن یكون باإلمكان تقدیر قیمة ھذه  
المطلوبات بدقة. 

مطلوبات محتملة ٤/١٨
المجموعة فیما یتعلق بوعود أحادیة الجانب لشراء/بیع  تشمل المطلوبات المحتملة ضمانات، وخطابات االعتماد، والتزامات 

المالي باستثناء الموجودات العمالت ومبادالت معدل الربح وغیرھا. وھي ال تشكل موجودات أو التزامات فعلیة في بیان المركز 
أو خسائر القیمة العادلة على ھذه األدوات المالیة المشتقة.أرباح وااللتزامات ذات الصلة ب 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة ٤/١٩
الجانب لشراء/بیع عمالت، وعقود مبادالت معدل ثنائیة / أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة، بما في ذلك الوعود أحادیة

جودات عندما تكون الربح، وخیارات عملة مسجلة بالقیمة العادلة. تسجل جمیع أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة كمو 
القیمة العادلة موجبة، وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة سالبة. تدرج التغیرات في القیمة العادلة لھذه األدوات في بیان 

الدخل الموحد للسنة (الدخل اآلخر / مصروفات أخرى). ال تطبق المجموعة محاسبة التحوط.



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٥

تتمة   -السیاسات المحاسبیة الھامة ٤
التقاریر حول القطاعات ٤/٢٠

قطاع التشغیل ھو أحد مكونات المجموعة التي تشارك في األنشطة التجاریة التي قد تحقق إیرادات وتتكبد مصروفات، بما في 
ي یتم مراجعة نتائجھا التشغیلیة ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة، الت

(لكونھ متخذ قرار التشغیل) التخاذ قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھا،  الرئیس التنفیذي  بانتظام من قبل  
.٣٠والتي یكون ھناك معلومات مالیة منفصلة متاحة عنھا. یتم اإلفصاح عن تقاریر القطاعات في اإلیضاح رقم  

ضریبة الدخل ٤/٢١
ضریبة الدخل الحالیة(أ)  

الخاص بإصدار لوائح ضرائب ٢٠١٠لسنة ١٣رقم التجارةاالقتصاد و وزارة إن البنك خاضع لضریبة الدخل وفقا لقرار 
. ویتم تحمیل مصروف ضرائب الدخل ببیان الدخل الموحد. ٢٠١٠ینایر  ١مركز قطر للمال والساریة اعتبارا من  

ضریبة الدخل المؤجلة(ب)  
الدخل المؤجلة، باستخدام طریقة المطلوبات في تاریخ المیزانیة العمومیة، على الخسائر الضریبیة یتم االعتراف بضریبة 

المدّورة والفروقات المؤقتة الناشئة بین األسس الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة ألغراض إعداد التقاریر 
لى الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الضریبیة المدّورة فقط المالیة. یتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل المؤجلة ع

بالقدر الذي یكون من المحتمل أن الربح الخاضع للضریبة في المستقبل سوف یكون متاحا ویمكن على أساسھ االستفادة من  
الفروق المؤقتة القابلة للخصم.

إیجارات تشغیلیة ٤/٢٢
المستأجر في عقد اإلیجار الذي ال ینقل جمیع المخاطر والعوائد العارضة للملكیة من المؤجر إلى  عندما تكون المجموعة ھي 

المجموعة، ویتم تسجیل إجمالي دفعات اإلیجار في الربح أو الخسارة للسنة (مصروفات اإلیجار) على طریقة القسط الثابت  
على مدى فترة عقد اإلیجار.

الزكاة٤/٢٣
مطالب بدفع الزكاة عن أرباحھ نیابة عن مساھمیھ، ولكنھ مطالب بحساب الزكاة وإخطار المساھمین بمبلغ الزكاة  إن البنك غیر  

المستحق على السھم. تعتمد ھیئة الرقابة الشرعیة بالبنك ھذه الحسابات. 

استخدام التقدیرات واألحكام  ٥
قامت اإلدارة في إطار إعداد البیانات المالیة الموحدة باستخدام أحكامھا وتقدیراتھا لتحدید المبالغ المدرجة فیھا. فیما یلي استخدام

أھم األحكام والتقدیرات:  

ھا القیمة العادلة الستثمارات األسھم التي تم تقییمھا باستخدام افتراضات ال تستند إلى بیانات سوقیة یمكن مالحظت 
تستخدم المجموعة األحكام والتقدیرات الھامة لتحدید القیمة العادلة لالستثمارات التي تم تقییمھا باستخدام افتراضات ال تستند 
إلى بیانات سوقیة یمكن مالحظتھا. یتم اإلفصاح عن معلومات حول القیم العادلة لألدوات التي تم تقییمھا باستخدام االفتراضات 

.٢٨انات سوقیة یمكن مالحظتھا في اإلیضاح رقم التي ال تستند إلى بی

مخصصات لخسائر االئتمان
تقییم ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة من الموجود المالي قد زادت زیادة جوھریة منذ االعتراف المبدئي وإدراج معلومات 

علومات.لمزید من الم ٦/٥/ ٢٧مستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، راجع إیضاح  

مبدأ االستمراریة
أجرت إدارة المجموعة تقییما لقدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة واطمأنت إلى أن المجموعة لدیھا موارد  
تمكنھا من مواصلة العمل في المستقبل القریب. فضال عن ذلك، لم یرد إلى علم اإلدارة أیة شكوك جوھریة قد تؤثر على قدرة 

مبدأ االستمراریة. ومن ثم، یستمر إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.  المجموعة على االستمرار وفقا ل 

١٩-كوفید جائحة  تأثیر 
رقم  یضاح وتم اإلفصاح عن ھذا التأثیر في اإل ، على بیاناتھا المالیة الموحدة ١٩-جائحة كوفید أخذت اإلدارة في االعتبار تأثیر 

٣١   .



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٦

في حكمھ النقد وما ٦
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

إیضاح
١٤١٣النقد في الصندوق

٢٠١٫٩٤٦٥١٫٧٠٧أرصدة لدى بنوك (حسابات جاریة)
٥٠٠٫٢٣٦١٫١٦٩٫٢٩٣إیداعات لدى مؤسسات مالیة
)٢٥()٢٫٥٥٠(٥/٦/٢٧مخصص انخفاض القیمة

٦٩٩٫٦٤٦١٫٢٢٠٫٩٨٨

اإلیداعات لدى مؤسسات مالیة اإلیداعات ما بین البنوك في شكل استثمارات وكالة ومرابحة واستثمارات إسالمیة أخرى  تمثل  
. ٪ ٠٫٣بمعدل ربح متوقع قدره  بفترة استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر 

بالتكلفة المطفأةمدرجة استثمارات ٧
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

إیضاح
٢٤١٫٣٣٢١٢٠٫١٢٠استثمارات في صكوك

١٫٢٩٠٦٢٨إیرادات مستحقة
)٢٠٢(١٠١غیر مطفأة، بالصافي(خصومات)/عالوات 

)١٠٫١٩٤()١١٫٧٧٢(٢٧/٦/٥مخصص انخفاض القیمة
٢٣٠٫٩٥١١١٠٫٣٥٢

تمویلیة موجودات ٨
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

إیضاح
٦٦٧٫١٨٩١٬١٨٧٬٧٥٩مرابحةتمویل 

٢١٨٫٤٠٠٢٥٤٬٨٠٠مبیعات استثمارات مؤجلة
٣٤٫٢٨١٢٩٬٧٠٠أخرى

٩١٩٫٨٧٠١٬٤٧٢٬٢٥٩إجمالي الموجودات التمویلیة 
)١٤٢٬١١٤((٤٣٫٣٨٠)ربح مؤجل

)٣٥٤٬٠٧٥((٤٠٣٫٩٢٧)٥/٦/٢٧مخصص انخفاض قیمة الموجودات التمویلیة

٤٧٢٫٥٦٣٩٧٦٬٠٧٠الموجودات التمویلیة صافي 

سداد موجود تمویلي بمبلغ ل )  ملیون لایر قطري ١٢٬٩:  ٢٠١٩( ملیون لایر قطري  ٠٫٣بمبلغ تحمل البنك خسارة خالل السنة،  
.  ) ملیون لایر قطري ٢٧٧٬٥: ٢٠١٩( لایر قطري ملیون  ٣٩٠



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٧

ملكیة استثمارات في حقوق ٩
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

٥٠٫٥٢٦٣٨٬١٠٦استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
١/٩١٢٥٫٨٦٨٣١٨٬٩٤١استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

١٧٦٫٣٩٤٣٥٧٬٠٤٧

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ٩/١
كما یلي: لكیة استثمارات في حقوق م تشتمل االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل على  

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

نوع االستثمار 
١٢٢٫٨٩٠٢١٢٬٢١٦استثمارات في رؤوس أموال مساھمة في المشاریع

٢٫٩٧٨١٠٦٬٧٢٥الدخلاستثمارات أخرى بالقیمة العادلة من خالل بیان 
١٢٥٫٨٦٨٣١٨٬٩٤١

:في حقوق الملكیة فیما یلي التغیرات في االستثمارات  
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر  ٣١

استثمارات  
بالقیمة 

العادلة من  
خالل حقوق  

الملكیة 

استثمارات  
بالقیمة العادلة  

بیانمن خالل 
الدخل 

استثمارات  اإلجمالي 
بالقیمة  

العادلة من  
خالل حقوق  

الملكیة 

ستثمارات  ا
بالقیمة العادلة  

بیانمن خالل 
الدخل

اإلجمالي 

٣٨٫١٠٦٣١٨٫٩٤١٣٥٧٫٠٤٧٣١٬١٩٥٣٧٨٬١٢٥٤٠٩٬٣٢٠في بدایة السنة 
٦٬٩١١-٦٫٠٦٤٦٬٩١١-٦٫٠٦٤إضافات* 

---)٦٨٧(-)٦٨٧(استبعاد 
(من)  /تحویل إلى  

موجودات محتفظ  
)٢٥٬١٧٢()٢٥٬١٧٢(-) ٦٥٫٧٥٧() ٧٢٫٨٠٠(٧٫٠٤٣بھا للبیع 

تعدیالت القیمة  
)٣٤٬٠١٢()٣٤٬٠١٢(-)١٢٠٫٢٧٣()١٢٠٫٢٧٣(-العادلة

٥٠٫٥٢٦١٢٥٫٨٦٨١٧٦٫٣٩٤٣٨٬١٠٦٣١٨٬٩٤١٣٥٧٬٠٤٧في نھایة السنة

فارسیتيالحصة الباقیة من االستثمار في تمثل ملیون لایر قطري) ٦٫٩: ٢٠١٩( ملیون لایر قطري ٦٫١* اإلضافات بمبلغ 
. ١/ ١٣/١، راجع إیضاح ) كینیدي :  ٢٠١٩( 

استثمارات عقاریة ١٠
االستثمارات العقاریة خالل السنة: یلخص الجدول أدناه الحركة في  

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

-١٤٫٨١٢في بدایة السنة 
١٤٫٨١٢-إضافات 

١٤٫٨١٢١٤٫٨١٢في نھایة السنة



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٨

موجودات ثابتة ١١

، أعادت اإلدارة تقییم إمكانیة استرداد موجوداتھا الثابتة وخفضت قیمة موجوداتھا الثابتة إلى قیمتھا القابلة لالسترداد.٢٠٢٠مارس ٣١كما في 

آالت 
وماكینات

أراض 
معداتي ومبان

أثاث 
وتركیبات

تحسینات 
سیاراتالمباني

أعمال 
رأسمالیة قید 

اإلجماليالتنفیذ
:  التكلفة

٢٠١٩٧٨٫٠١٥٧٠٫٨٣٥٢٦٫٥٢٣٦٢٫٠٣٣٢٫٥١٠٢٬٣٠٨٢٤٫٢١٣٢٦٦٬٤٣٧ینایر ١كما في 
٩٢----٩٢--إضافات 

)١٨٢٬٣٨٤()٢٤٬٢١٣()١٬٠٤٨()٢٬٥١٠()٦٩٨()٥٬٠٦٥()٧٠٬٨٣٥()٧٨٬٠١٥(شركة تابعة بیع 
)١٨(----)١٨(--استبعادات / شطب

٨٤٬١٢٧-١٬٢٦٠-٢١٬٥٣٢٦١٬٣٣٥--٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
متراكم استھالك

)١٣٣٫٤٦٤(-)١٫٦٣٢()٢٫٢٠٧()٣٧٫٩٩٩()٢٥٫٢٤٦()٩٫٣٢٤()٥٧٫٠٥٦(٢٠١٩ینایر ١كما في 
)٤٬٧٦٦(-)٦٠(-)٤٬٠٩٠()٦١٦(--مصروف االستھالك 

٧٤٫٦٨٥-٥٧٫٠٥٦٩٬٣٢٤٤٫٨٣٢٦٤٨٢٫٢٠٧٦١٨بیع شركة تابعة 
٢١----٢١--استبعادات / شطب

)٦٣٬٥٢٤(-)١٬٠٧٤(-)٤١٬٤٤١()٢١٬٠٠٩(--٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
دیسمبر  ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 

٢٠٬٦٠٣-١٨٦-٥٢٣١٩٬٨٩٤--٢٠١٩
:  التكلفة

٨٤٫١٢٧-١٫٢٦٠-٢١٫٥٣٢٦١٬٣٣٥--٢٠٢٠ینایر ١كما في 
١٫٣٨٤-٩٧١--٤١٣--إضافات 

)٣٦٫٦٢١(---)٣٣٫٩٠٧()٢٫٧١٤(--مخصص انخفاض القیمة  
)١٫٢٦٥(-)١٫٢٦٥(-----استبعادات 

٤٧٫٦٢٥-٩٦٦-١٩٫٢٣١٢٧٫٤٢٨--٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 
استھالك متراكم 

)٦٣٫٥٢٤(-)١٫٠٧٤(-)٤١٫٤٤١()٢١٫٠٠٩(--٢٠٢٠ینایر ١كما في 
)١٫٦٢٩(-)١٠٩(-)١٫٠٠٠()٥٢٠(--مصروف االستھالك 

١٧٫٧٥٨---٢٫٧١٤١٥٫٠٤٤--مخصص انخفاض القیمة  
١٫٠٨٤-١٫٠٨٤-----استبعادات 

)٤٦٫٣١١(-)٩٩(-)٢٧٫٣٩٧()١٨٫٨١٥(--٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
دیسمبر  ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 

١٫٣١٤-٨٦٧-٤١٦٣١--٢٠٢٠



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٢٩

موجودات غیر ملموسة١٢
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

التكلفة: 
٣٦٫٠٣٧٣٦٬٠٣٧في بدایة السنة 

٣٦٫٠٣٧٣٦٬٠٣٧السنةنھایةفي 

اإلطفاء
)٢٥٫٢٣٥()٢٨٫١١٩(في بدایة السنة 

)٢٫٨٨٤()٢٫٥٣٣(خالل السنة إطفاء

)٢٨٫١١٩((٣٠٫٦٥٢)السنةنھایةفي 
صافي القیمة الدفتریة  

٧٫٩١٨١٠٫٨٠٢في بدایة السنة 
٥٫٣٨٥٧٫٩١٨السنةنھایةفي 

غیر ملموسة  موجودات غیر الملموسة وقامت بشطب الموجودات ، قامت اإلدارة بإعادة تقییم إمكانیة استرداد السنة خالل 
.ملیون لایر قطري ٢٫٩قدرھا  بصافي قیمة دفتریة  

استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیعات موجودات ومطلوبات مجموع١٣
االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع من: تتكون موجودات ومطلوبات مجموعات 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١
إیضاحات

موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  
١٣/١١٫٠٨٣٫٣١٢٣٩٤٬٢٨٤للبیع

١٣/٢٩٧٫٩٧٢٦٠٬٠٦٧بھا للبیعمحتفظحقوق ملكیة أدوات استثمارات في 
١٫١٨١٫٢٨٤٤٥٤٬٣٥١اإلجمالي

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  
١٣/١٦٠٢٫٢٦١٢١٨٬٤٤١للبیع

موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع١٣/١
ومطلوبات الھیاكل العقاریة موجودات ١٣/١/١

كجزء من أعمالھ، یدخل البنك من وقت آلخر في ھیاكل مختلفة لالستثمار بشكل غیر مباشر في عقارات وطائرات باستخدام 
شركات ذات غرض خاص بنیة بیع جزء كبیر منھا للمستثمرین. وإلى أن یتوقف البنك عن سیطرتھ على تلك الشركات، 

توحید الذي یقتضي  ٢٣في إطار معیار المحاسبة المالیة رقم  محاسبة التوحید كنتیجة لتطبیق قواعد یتم دمجھا من قبل البنك  
الشركات ذات الغرض الخاص على أساس الجوھر االقتصادي على الرغم من حقیقة أن الشركات ذات الغرض الخاص 

إن تمویل ھذه الشركات ذات الغرض الخاص المتعلقة  غیر مملوكة من الناحیة القانونیة ولیست مرتبطة قانونًیا بالبنك. 
بالعقارات ال رجوع فیھ للبنك.  

بالوالیات المتحدة األمریكیة(أ) الھیاكل العقاریة  
في الوالیات المتحدة  عقار من ٪ ٩٨ستحواذ على واال ، دخل البنك في ھیكلة لالستثمار بشكل غیر مباشر ٢٠١٩خالل 

٪ ٩٥قدرھا  لشراء مبنیین بحصة  دخل البنك في ھیكلة جدیدة  ٢٠٢٠باإلضافة إلى ذلك، خالل عام  .  ") فیر فیو األمریكیة (" 
ـ ") (یشار إلیھا مجتمعة ب في باباجو بارك سنتر٢جراند من ("٪ ٩٨حصة ") و فارسیتي براندز واي١٤٤٦٠(" من 

العقارات بالوالیات المتحدة بموجب أحكام إجارة.  تأجیر "ھیاكل العقارات في الوالیات المتحدة األمریكیة"). فیما بعد تم 
حصة قدرھا ) و فارسیتي براندز واي ( في ٪ ٩٥من أصل ٪ ٨٨٫٥قدرھا ، باع البنك حصة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
فارسیتي براندز (وقف سیطرتھ على ت لمستثمریھ. نتیجة ل) في باباجو بارك سنتر ٢جراند ( في ٪ ٩٨من أصل ٪ ٦٩٫٥

ملیون لایر قطري ضمن  ٦بقیمة فارسیتي براندز واي قام البنك بتصنیف االستثمار في الحصة المتبقیة في )، واي 
.  ٩راجع إیضاح  . لملكیة استثمارات حقوق ا
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(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٠

تتمة  -استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیعموجودات ومطلوبات مجموعات ١٣
تتمة –استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیعات مجموعموجودات ومطلوبات ١٣/١
تتمة  –الھیاكل العقاریة موجودات ومطلوبات ١٣/١/١

الھیاكل العقاریة بالمملكة المتحدة(ب)  
من عقارات في المملكة المتحدة ٪ ١٠٠، دخل البنك في ھیكلة لالستثمار بشكل غیر مباشر لالستحواذ على ٢٠١٧خالل 

("ھیكل عقارات المملكة المتحدة"). مّول البنك العقار جزئًیا من خالل عقد مرابحة مع خیار االستحواذ على العقار المعني.
من ھیكل عقارات المملكة المتحدة لمستثمریھ.٪ ١٠٠من أصل  ٪ ٧١، باع البنك حصة بنسبة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ي كما ف 

في ھذه  ) ھیكل عقارات المملكة المتحدة ( و ) في باباجو بارك سنتر ٢جراند ( و ) فیر فیو ( كل من تم توحید النتائج المالیة ل 
.  ) ١٣/١/٢رقم البیانات المالیة الموحدة للبنك (راجع اإلیضاح 

تحلیل موجودات / مطلوبات مجموعة االستبعاد، ونتائجھا وتدفقاتھا النقدیة ١٣/١/٢

استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیعات (أ) موجودات ومطلوبات مجموع
االستبعاد، التي تتضمن ھیاكل عقاریة كما یلي: ت ومطلوبات مجموعات تحلیل موجودا 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١
حإیضا 

موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع
موجودات مالیة

١١١٫٧٩١٤٬٧٣١نقد وما في حكمھ 
٢٥٫٥٨٢٢٥٬٥٠٩ذمم مدینة 

١٣٧٫٣٧٣٣٠٬٢٤٠المالیةإجمالي الموجودات 
الموجودات غیر المالیة

١٧٥١٧٥مخزون
٩١٣٫٣٥٤٣٤٧٬٣٢٨استثمارات عقاریة
١٠٫٢٩١١٠٬٢٩١موجودات ثابتة
٢٢٫١١٩٦٬٢٥٠موجودات أخرى

٩٤٥٫٩٣٩٣٦٤٬٠٤٤إجمالي الموجودات غیر المالیة
موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ  إجمالي  
١٫٠٨٣٫٣١٢٣٩٤٬٢٨٤بھا للبیع

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع 
٥٣٦٫٨١٨١٩٦٬٢٨٣مطلوبات مالیة

٢٥١٧٫٧٧٩١٣٬٧٢٣مستحق ألطراف ذات عالقة
٤٧٫٦٦٤٨٬٤٣٥مطلوبات مالیة أخرى

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ  إجمالي  
٦٠٢٫٢٦١٢١٨٬٤٤١بھا للبیع 

٤٨١٫٠٥١١٧٥٬٨٤٣صافي القیمة الدفتریة 
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(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣١

تتمة  -موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع١٣
تتمة  -وتدفقاتھا النقدیةتحلیل موجودات / مطلوبات مجموعة االستبعاد، ونتائجھا  ١٣/١/٢

كالتالي:العملیات المتوقفة (ب) تحلیل نتائج 

٢٠٢٠٢٠١٩

٢٥٫٠٠٢٩١٬٣٥٨إیرادات
)١٢٢٬٢١٤((٦٨٫٩٥٤)مصروفات

)٣٠٬٨٥٦((٤٣٫٩٥٢)العملیات المتوقفة صافي اإلیرادات من 
إلى ةالمنسوب

)٢٨٬٦٠٨((١٥٫٣١٧)حاملي حقوق ملكیة البنك-
)٢٬٢٤٨((٢٨٫٦٣٥)الحصص غیر المسیطرة-

كالتالي:للعملیات المتوقفة (ج) تحلیل التدفقات النقدیة  

٢٠٢٠٢٠١٩

)١٬٢٦٠()٩٫٩٢٦(تدفقات نقدیة تشغیلیة
)٨٧٬٧٧٦()٣٢٠٫٨٥٢(تدفقات نقدیة استثماریة
)٤٬٨٥٦(٤٢٩٫٣٠٥تدفقات نقدیة تمویلیة

٩٣٬٨٩٢(٩٨٫٥٢٧(

استثمارات في حقوق ملكیة محتفظ بھا للبیع١٣/٢
محتفظ موجودات ملیون لایر قطري، وبالتالي قام بإعادة تصنیفھ إلى ٧٢٫٨یسعى البنك لبیع استثمار تبلغ قیمتھ الدفتریة 

٩٠( حقوق ملكیة في  أدوات  استثمار البنك في  إن  .  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١بھا للبیع في بیاناتھ المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
السنة تم بیعھ جزئًیا خالل  قد  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون لایر قطري كما في  ٢٧٫٨مة  بقی نورث لایر كوربوریت كامبوس)  

،ملیون لایر قطري إلى استثمار بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة ٧قیمتھا وأعید تصنیف حصة الملكیة المتبقیة البالغ 
فود سیرفیسزفي حقوق الملكیة في شركة  مار ملیون لایر قطري استث ٢٥٫٢. یمثل الرصید المتبقي البالغ  ٩راجع إیضاح  
. االنتھاء من شروطھا السابقة بالكامل بعد  ولم یتم  بموجب اتفاقیة بیع وشراء بیع الخاضعة لل
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(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٢

موجودات أخرى ١٤

تتكون الموجودات األخرى من التالي: 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١
إیضاح

موجودات غیر مالیة أخرى
٢٫٩٦١٣٫١٠٤ة  مدفوعات مقدم

٢٫٩٦١٣٫١٠٤إجمالي الموجودات غیر المالیة األخرى

موجودات مالیة أخرى
١٫٣٥٧٤١٬٨٦٠مستحقة من عمالء البنك ذمم 

٥٩٫٩٩٦١٢٬٣٨٤ذمم مدینة أخرى   
٢٥٣٫٦٤٢٤٣٧مستحق من أطراف ذات عالقة

ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع  القیمة العادلة 
٢/٢٨١٫٤٩٣١٬٨٠٧الشریعة
٩١٠قابلھ لالسترداداتإیداع

٢٢مستحق من موظفین
-٤١٨توزیعات أرباح مدینة  

)٧٫٦٥٩()١٣٫٠٧٥(مخصص النخفاض القیمة 
٥٣٫٨٤٢٤٨٬٨٤١إجمالي الموجودات المالیة األخرى

٥٦٫٨٠٣٥١٬٩٤٥الموجودات األخرى إجمالي  

مطلوبات تمویلیة ١٥
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

-٢٢٥٫٠٣٤ودائع وكالة معتمدة 
١٣٥٫٠٥١-تمویل مرابحة

٢٢٥٫٠٣٤١٣٥٫٠٥١

شيء). : ال  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١، لم یتم رھن موجودات مقابل مطلوبات تمویل ( ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
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(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٣

مطلوبات أخرى ١٦
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

إیضاح
مطلوبات غیر مالیة أخرى

١٬٢١٤-إیرادات غیر محققة
١٥٫٥٠٨١١٫٢٢٨مقدمات وذمم دائنة أخرى

١٥٫٥٠٨١٢٬٤٤٢إجمالي المطلوبات غیر المالیة األخرى

مطلوبات مالیة أخرى
٤٫٦١٨٩٫٧٧٣ذمم دائنة 

القیمة العادلة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع  
٢٨٢٠٫٨١٤١٢٫٠٦٧الشریعة

٤٫٥٩٧٧٬٧٤٣موظفینبالةعلقمتمستحقات 
١٧٫٧٩٢١٧٫٩٨٥دائنة توزیعات أرباح 

١٥٫٤٦٠٣٣٫١٢٩ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة
٢٧/٦/٥١٫٠١٢٨٫١٤٦المیزانیة العمومیة تعرضات خارج للمخصص 

٦٤٫٢٩٣٨٨٫٨٤٣إجمالي المطلوبات المالیة األخرى
٧٩٫٨٠١١٠١٬٢٨٥إجمالي المطلوبات األخرى

غیر المقیدة حاملي حسابات االستثمارحقوق ملكیة ١٧

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١حسب النوع أ) 

١٫١٤٥٫٨٦٢١٬٧٥٠٬٦٢٥حسابات ألجل
١٫٥٩١٨٬٣٩٤ربح مستحق الدفع لحقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار

١٫١٤٧٫٤٥٣١٬٧٥٩٬٠١٩

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١حسب القطاعب) 

١٦٣٫٧٩٣٢٨٣٬١٤٨أفراد 
١٨٧٫٨٧٧١٩٣٬٨٥٥حكومي
٧٩٥٫٧٨٣١٬٢٨٢٬٠١٦شركات

١٫١٤٧٫٤٥٣١٬٧٥٩٬٠١٩

ج) حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة المستثمر فیھا:  

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

٤٨٢٫٢٥٣٨٩٠٬٦٦١النقد وما في حكمھ
١٦٣٫٠٧٧٨١٬٢٢٧استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

٣٣١٫٨٠٤٦٦٨٬٩٤٠موجودات تمویلیة
١٠٣٫١٢٩١٠٬٧٤٨ملكیةاستثمارات حقوق 

٥١٢٫٠٠٥١٥١٬١٤٣موجودات محتفظ بھا للبیع
)٤٣٬٧٠٠()٤٤٤٫٨١٥(مطلوبات محتفظ بھا للبیع

١٫١٤٧٫٤٥٣١٬٧٥٩٬٠١٩
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(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٤

تتمة  -حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة ١٧
تتمة  -المقیدة المستثمر فیھا: ج) حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر  

:كالتالي عرض حساب صافي إیرادات البنك من المضاربة  ی 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١
عائدات على حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر  

٩٢٫٦٦٩٨١٫٢٠١المقیدة في الربح قبل دخل البنك من المضاربة 
حسابات االستثمار غیر المقیدة توزیع العائد على حاملي 

٨٨٫٠٣٦٧٧٬١٤١العائد على حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة-
المبلغ المتنازل عنھ من البنك لصالح حاملي حسابات -

٢٢١١٣االستثمار غیر المقیدة
)٢٢٬٧٨٦()٣٥٫٦٥٤(حوافز المضارب-

٥٢٫٤٠٤٥٤٬٤٦٨المقیدة إجمالي العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر 
٤٠٫٢٦٥٢٦٬٧٣٣ضاربة مصافي دخل البنك من ال

تم استبعاد خسارة التسویة المبكرة قد و ، فقط ٣موجودات المضاربة مخصصات المرحلة من احتساب العائد یتضمن 
. الشرعیة للبنك وفًقا لقرار ھیئة الرقابة  من موجودات المضاربة اإلیرادات  التمویل عند تحدید  موجودات  ل 

في  حسابات االستثمار) حاملي ٪ ل ٩٥٪ للمضارب و ٥في الغالب عند وتكون مشاركة األرباح ( حصص نظًرا لشروط 
حسابات  اإلیرادات لحاملي السوق، قام البنك بزیادة بالعامة ربح المعدالت مع مواءمة ال لغرض اتفاقیات المضاربة و 

٠٫١١:  ٢٠١٩ملیون لایر قطري ( ٠٫٠٢افز. بلغ المبلغ المتنازل عنھ  و ح الجزء من  لھم عن  بالتنازل  غیر المقیدة  االستثمار  
.  الجدول أعاله ب ملیون لایر قطري)، كما ھو مبین  

رأس المال  ١٨
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

مصرح بھ  ال
٢٫٥٠٠٫٠٠٠٢٫٥٠٠٫٠٠٠للسھم واحد لایر قطريقیمة سھم عادي ب٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

مدفوع المصدر وال
٧٠٠٫٠٠٠٧٠٠٫٠٠٠للسھم واحد لایر قطري قیمة سھم عادي ب٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

تجزئة األسھم  
أسھم  على تجزئة ٢٠١٩أبریل  ٢٤غیر العادیة بتاریخ  العمومیة  وفًقا لتعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة، وافقت الجمعیة  

أسھم جدیدة بقیمة  ١٠لایر قطري بعدد ١٠سمیة  تھ اال سھم قدیم قیم كل  استبدال  قائم، بمعنى  سھم  لكل  أسھم  ١٠البنك بواقع 
.  سھم لكل  لایر قطري ١اسمیة  

منسھمًا و ٢٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠إلى ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠وقد أدى ذلك إلى زیادة عدد األسھم المصرح بھا والقائمة من 
یونیو  ١٠بتاریخ  إدراج األسھم الجدیدة في بورصة قطر  تم  سھماً على التوالي.  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠إلى  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

.  بورصة قطر قرار  وفًقا ل ٢٠١٩

خفض رأس المال 
ملیون ٧٠٠٪ إلى  ٦٥على خفض رأس مال البنك بنسبة  ٢٠١٩سبتمبر  ١٦وافقت الجمعیة العمومیة غیر العادیة بتاریخ  

نتیجة لخفض رأس المال، و في بورصة قطر. ٢٠١٩دیسمبر ٢٣خفض رأس المال بتاریخ عملیة لایر قطري. تم تنفیذ 
ألف لایر قطري ١٫٣٠٠٫٠٠٠ري مقابل رأس المال بمبلغ  ألف لایر قط ١٫٢٩٩٫٧٩٧بمبلغ  متراكمة  ال خسائر  تسویة التم  

.  ألف لایر قطري كعالوة إصدار ٢٠٣واالعتراف بالرصید المتبقي البالغ  



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٥

الدخل من الرسوم                                                   ١٩
٢٠٢٠٢٠١٩

١٫٠٩٤١٠٬٤٦١الرسوم المقدمة المعترف فیھا*
١٫٤٦٩١٠٬١١٤رسوم المعامالت المصرفیة

١٣٫٧١٥١٬٥٩١)*التخارجرسوم متضمنةرسوم اإلدارة (
١٠٬١٥٤-رسوم أخرى

١٦٫٢٧٨٣٢٬٣٢٠

.  ١٣/١یضاح  اإل راجع بھیاكل االستثمار،  ھذه الرسوم  * تتعلق  

إیرادات أخرى٢٠
٢٠٢٠٢٠١٩

٥٫٥٦١٨٫٥١٧إیرادات إیجار
٢٦٧١٬٦٠٤إیرادات متنوعة 

٥٫٨٢٨١٠٫١٢١

. ٢٨/٢اإلیضاح  مبین ب ما ھو  ك ، المخاطر المتوافقة مع الشریعة * یتضمن القیمة العادلة غیر المحققة ألدوات إدارة  

مصروفات تشغیلیة أخرى ٢١
٢٠٢٠٢٠١٩

٢٢٫٥٠٠٢٢٫٥٠٠مصروفات إیجار
٩٫٤٩٤٩٫١٠٠خدمات مھنیة 

٩٫٠٤٥١٧٫٨٤٧أخرى
٤١٫٠٣٩٤٩٫٤٤٧

المخففة للسھماألساسیة/ الخسائر  ٢٢
ساسي للسھم بناء على صافي الخسارة المنسوبة لمساھمي البنك والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  األ عائد  ال یتم احتساب  
خالل السنة.

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في
٢٠٢٠٢٠١٩

األساسیة للسھمالخسارة 
عملیات  صافي الخسارة المنسوبة لمساھمي البنك من 

)٢٦٩٬٨٤٥((٢١١٫٣٩٥)مستمرة
)٢٨٬٦٠٨((١٥٫٣١٧)عملیات متوقفة صافي الربح المنسوب لمساھمي البنك من 
)٢٩٨٬٤٥٣()٢٢٦٫٧١٢(صافي الخسارة المنسوبة لمساھمي البنك

٧٠٠٫٠٠٠٧٠٠٬٠٠٠ف)الإجمالي المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآل
)٠٫٣٨٥((٠٫٣٠٢)لایر قطري -عملیات مستمرةاألساسیة للسھم من الخسارة 
)٠٫٠٤١((٠٫٠٢٢)لایر قطري -عملیات متوقفةاألساسیة للسھم من الخسارة 

)٠٫٤٢٦()٠٫٣٢٤(لایر قطري-الخسارة األساسیة للسھم 

. للسھم فة  المخف الخسارة  عادل  للسھم ت ة األساسی الخسارة  ، فإن للتخفیف ھام نظرا لعدم وجود أثر  



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٦

مطلوبات محتملة ٢٣

لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة في نھایة السنة: 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

٧٫٠٠٠١٦٬٩٢٤خطابات ضمان
١٠٠٫٠٠٠١٠٠٬٧٧٩مستخدمة تسھیالت ائتمانیة غیر 

١٠٧٫٠٠٠١١٧٬٧٠٣

. ٢٨/٢رقم  في اإلیضاح  مبینة  المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة  

التزامات ٢٤
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩

مقابل التأجیر التشغیليالتزامات
٨٧٧٢٢٫٥٠٠سنة واحدة ال تزید عن 

-١٫٠٥٢تزید عن سنة واحدة  
١٫٩٢٩٢٢٫٥٠٠

٧٫٣٨٩٢٣٬٧٦٩رباالستثما التزامات متعلقة 
-١٥١تشغیلیة الورأسمالیة التزامات متعلقة بالنفقات ال

٩٫٤٦٩٤٦٬٢٦٩

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  ٢٥
تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لدى طرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ مھم على 

الطرف اآلخر في صنع القرارات المالیة والتشغیلیة.  

س علیھا المجموعة والمالكین نفوذا مھما، وأعضاء  تشتمل األطراف ذات العالقة على المالكین المھمین والكیانات التي تمار 
مجلس اإلدارة، وكبار موظفي إدارة المجموعة، وأفراد العائلة المقربین، والكیانات التي یملكونھا أو یسیطرون علیھا  

والشركات الزمیلة والشركات التابعة.  



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٧

تتمة - معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ٢٥
فیما یلي أرصدة ومعامالت فیما یخص األطراف ذات العالقة التي اشتملت علیھا البیانات المالیة:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
/  شركات تابعة

أعضاء مجلس  
دارةاإل

شركات 
زمیلة 

جمالي اإل

كما فيالموحدأ) بیان المركز المالي 
١٥٫٠٧٩١٥٫٠٧٩-موجودات تمویلیة
٣٫٦٤٢-٣٫٦٤٢موجودات أخرى
١٠٥-١٠٥أرصدة العمالء 

١٧٫٧٧٩١٧٫٧٧٩-مطلوبات محتفظ بھا للبیع

للسنة المنتھیة ب) بیان الدخل الموحد
١١٣-١١٣الدخل من الموجودات التمویلیة

)٣٢٫١٦٢()٣٢٫١٦٢(-موجودات تمویلیة مخصص انخفاض قیمة 
)٢٫٣٩٤(-)٢٫٣٩٤(مصاریف تشغیلیة أخرى 

كما فيج) أدوات خارج المیزانیة 
١٠٠٫٠٠٠-١٠٠٫٠٠٠تسھیالت ائتمانیة غیر مستخدمة 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
شركات تابعة  

أعضاء /
دارةاإلمجلس 

شركات  
زمیلة

اإلجمالي

كما فيأ) بیان المركز المالي الموحد
٤٥٬٦٨٩٤٥٬٦٨٩-موجودات تمویلیة
٤٣٧-٤٣٧موجودات أخرى

١٣٫٧٢٣١٣٫٧٢٣-مطلوبات محتفظ بھا للبیع

للسنة المنتھیة فيب) بیان الدخل الموحد
٩٢٤٤٫٦٩٦٥٫٦٢٠الدخل من الموجودات التمویلیة

١٫٠٠٠١٫٠٠٠-توزیعات أرباحتإیرادا
---أخرى إیرادات

كما في ج) أدوات خارج المیزانیة 
١٠٠٫٠٠٠-١٠٠٫٠٠٠تسھیالت ائتمانیة غیر مستخدمة 

كالتالي: اإلدارة مكافآت كبار موظفي تعرض 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

كبار موظفي اإلدارةفآتمكا 
١٣٫١٧٧١١٫٩٢٤كبار موظفي اإلدارة

٥٠٨٥٠١الرقابة الشرعیةأعضاء لجنة
١٣٫٦٨٥١٢٫٤٢٥



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٨

الزكاة ٢٦
یتحمل المساھمون دفع الزكاة مباشرة. وال تقوم المجموعة بتحصیل أو دفع الزكاة نیابة عن المساھمین. وتقوم المجموعة 
باحتساب مبلغ الزكاة المستحق من قبل المساھمین على أساس معتمد من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة ویتم إخطار المساھمین 

لایر قطري لكل سھم  ٠٫٠٢٣١كانت بمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١الزكاة المستحقة فیما یتعلق بالسنة المنتھیة في إن بذلك. 
غیر أنھ إذا كانت أسھم البنك مملوكة ألغراض التداول، إذن یكون سعر السھم، ). لایر قطري ٠٫٠٢٧٣: ٢٠١٩مملوك ( 

احتساب الزكاة. وقت حساب الزكاة، ھو أساس  

األدوات المالیة وإدارة المخاطر المتعلقة بھا ٢٧
تعریف وتصنیف األدوات المالیة ٢٧/١

ما في للمجموعة. وتتضمن الموجودات المالیة أرصدة النقد و المالیة المطلوبات  تتضمن األدوات المالیة جمیع الموجودات و 
استثمارات في حقوق ملكیةو ذمم مستحقة من عمالء البنك و موجودات تمویلیة و استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة و حكمھ 

. كما تتضمن لیة أخرى مطلوبات ما أرصدة العمالء والمستحق للبنوك و المطلوبات المالیة وتتضمن  وموجودات مالیة أخرى  
األدوات المالیة االلتزامات التعاقدیة والمطلوبات المحتملة المدرجة ضمن بنود خارج بنود المركز المالي. 

السیاسات المحاسبیة المتبعة بشأن أسس اإلثبات والقیاس ألھم األدوات المالیة وما یرتبط بھا من  ٤یفسر اإلیضاح رقم 
إیرادات ومصروفات.  

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٧/٢
بین أطراففي معاملة منظمة التزام السعر الذي یمكن استالمھ لبیع أصل أو یمكن دفعھ لتحویل إن القیمة العادلة ھي 

یتم تحدید القیمة العادلة لكل استثمار بشكل فردي وفقا لسیاسات التقییم المتبعة من قبل . مشاركة في السوق في تاریخ القیاس 
. ٨/ ٤المجموعة والمبینة باإلیضاح  

إدارة المخاطر  ٢٧/٣
یرى بنك قطر األول أن قدرات إدارة المخاطر القویة ھي األساس في تقدیم النتائج للعمالء والمستثمرین والمساھمین. إن 
المخاطر جزء ال یتجزأ من أنشطة المجموعة. یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إرساء ثقافة المخاطر وضمان 

وجود إطار فعال إلدارة المخاطر. 

: ٣یجسد إطار عمل إدارة المخاطر في البنك روح المبادئ األساسیة التالیة إلدارة المخاطر على النحو المبین في بازل  

والرقابة اإلداریةالمراقبة ·
ثقافة المخاطر والملكیة ·
متقیی االعتراف وال مخاطر  ·
المھاممراقبة األنشطة وفصل  ·
المعلومات واالتصاالت ·
رصد أنشطة إدارة المخاطر وتصحیح أوجھ القصور.·



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٣٩

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
المخاطر والحوكمة  عمل إطار ٢٧/٤

تمثل آلیة إدارة المخاطر في المجموعة جزءا ال یتجزأ من ثقافة المؤسسة وتم إدراجھا في جمیع الممارسات والعملیات. إن 
أعضاء مجلس اإلدارة (المجلس) وعدد من اللجان الفرعیة لمجلس اإلدارة بما في ذلك اللجنة التنفیذیة ولجنة التدقیق 

االمتثال ولجان اإلدارة واإلدارة العلیا والمدراء الرئیسیین جمیعھم یساھمون في اإلدارة الفاعلة للمخاطر على و والمخاطر  
مستوى المجموعة. 

مسؤولیة تنفیذ سیاسات وإرشادات وحدود إدارة المخاطر والتأكد من أن مراقبة  واالمتثال یناط بلجنة التدقیق والمخاطر 
والعمل عن  التدقیق والمخاطر واالمتثال إدارة المخاطر مراقبة مستقلة لكل من المجلس ولجنة العملیات مفعلة. یقدم قسم 

قرب مع الوحدات االستثماریة التي بدورھا تمتلك وتدیر المخاطر. 

مخاطر االستثمار  ٢٧/٥
مكثفة عن طریق األقسام نافیة للجھالة وتقییمھا من خالل إجراء دراسات استثمارات في حقوق الملكیة یتم تحدید مخاطر 

االستثماریة ذات العالقة. تعتبر استثمارات المجموعة في الحصص الخاصة بشكل بدیھي استثمارات في أسواق ال تمتاز  
بالسیولة وھي عادة في األسواق الصاعدة. وتكون ھذه االستثمارات بشكل عام غیر قابلة للتحوط وال تخضع للتسییل 

موعة تسعى للحد من مخاطرھا من خالل استخدام وسائل مباشرة. یتم ممارسة إدارة المخاطر  السریع. وبالتالي فإن المج 
بعد عملیة االستثمار وذلك بصفة جوھریة من خالل التواجد في مجلس اإلدارة للشركة المستثمر فیھا وذلك خالل الفترة 

ري وتقدم إلى لجنة إدارة االستثمار من  الزمنیة الستثمار الحصص الخاصة.  تتم عملیة مراجعة االستثمارات بشكل دو 
أجل مراجعتھا. یتم التعامل مع المخاوف المرتبطة بالمخاطر واألداء من خالل قسم االستثمار المسؤول عن إدارة االستثمار 

وذلك تحت إشراف لجنة إدارة االستثمار. 

مخاطر االئتمان  ٢٧/٦
المجموعة لخسارة رأس المال أو الربح المكتسب بسبب عدم وفاء عمالئھا أو مخاطر االئتمان ھي مخاطر احتمال تعرض  

األطراف األخرى بالتزاماتھم التعاقدیة. تقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طریق وضع حدود على حجم 
والصناعیة عن طریق مراقبة المخاطر الممكن قبولھا من األطراف األخرى واألطراف ذات العالقة والتركیزات الجغرافیة 

التعرض للمخاطر بالنسبة لتلك الحدود. 

یظھر الجدول المبین أدناه الحد األقصى للمبالغ المعرضة لمخاطر االئتمان كبنود للمركز المالي. 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

إیضاحات
٦٢٠١٫٩٤٦٥١٬٧٠٧أرصدة لدى البنوك

٦٤٩٧٫٦٨٦١٬١٦٩٬٢٦٨مؤسسات مالیةإیداعات لدى 
٧٢٣٠٫٩٥١١١٠٬٣٥٢استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

--استثمارصنادیق استثمار في 
٨٤٧٢٫٥٦٣٩٧٦٬٠٧٠موجودات تمویلیة

موجودات مالیة لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  
١٣١٣٧٫٣٧٣٣٠٬٢٤٠للبیع

١٤٥٣٫٨٤٢٤٨٬٨٤١موجودات مالیة أخرى
١٫٥٩٤٫٣٦١٢٬٣٨٦٬٤٧٨



. (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٠

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تركز المخاطر ٢٧/٦/١

المجموعة باعتبارھا مشاركا نشطا في األسواق المصرفیة، لدیھا تركیزات جوھریة تتعلق بمخاطر االئتمان مع  إن 
٣١( بنوك كأطراف مقابلة ثالثة ، كان لدى المجموعة أرصدة لدى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المؤسسات المالیة األخرى. وفي 

.  ) ملیون لایر قطري ١٥٠:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١( لایر قطري ملیون  ١٠٠تتجاوز  ) بمبالغ إجمالیة  بنوك ٥:  ٢٠١٩دیسمبر  
). لایر قطري ملیون ١٫٠٩٥:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١لایر قطري ( ملیون ٣٣٩الودائع  لھذه اإلجمالي وكان المبلغ  

إن التوزیع الجغرافي لموجودات المجموعة المالیة ذات مخاطر االئتمان موضح على النحو اآلتي: 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

١٫١٦٠٫٧٨٦٢٬٠٦٦٬٣٦٤قطر
٥٥٫٦٠٠٢٣٩٬١١٥آسیا والشرق األوسط 

٢٢٩٫٨٠٨٩٬٨٩٩أمریكا الشمالیة
١٤٨٫١٦٧٧١٬١٠٠مناطق أخرى أوروبا و 

١٫٥٩٤٫٣٦١٢٬٣٨٦٬٤٧٨

كالتالي: على حسب القطاع  ذات المخاطر االئتمانیة  توزیع الموجودات المالیة  إن  

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

٤٤٤٫٦١٨٧٨٧٬٧٤٧العقارات
٧٥٧٫٩٣٤١٬٢٧١٬٢٢٣المالیةالخدماتوكوالبن

٨٫٠٦٤٤٥٬٢٤٣خدمات األعمال
١٨٫١٩٧١٣٣٬٣٩٣اإلنشاءات

٢٠٩٫٦٤٠٦٩٬٧٩١خدمات العمالء 
٥٨٫٧١٥٢٥٫٦٨٩الرعایة الصحیة 

٦٢٫١٤٨٤٢٫١٤١حكومي  
٣٥٫٠٤٥١١٫٢٥١أخرى

١٫٥٩٤٫٣٦١٢٫٣٨٦٫٤٧٨

جودة االئتمان ٢٧/٦/٢
تدیر المجموعة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة باستخدام تصنیفات مخاطر االئتمان الداخلیة والخارجیة. تتبع مجموعة 

التمویلیة. آلیة التقییم الداخلي لعالقة التصنیف ضمن الموجودات  

١٠و ٩و ٨على ائتمان عامل، و ٧-١ة االئتمانیة، إذ تدل الدرجات  للعالق ١٠الى  ١تستخدم المجموعة مقیاس یتراوح من  
تدل على ائتمان متعثر. یتم منح جمیع االئتمانات تصنیفاً وفقا لمعاییر محددة. 

مخاطر االئتمان الداخلیة وسیاسات وممارسات إدارة تسعى المجموعة باستمرار إلدخال تحسینات على منھجیات تصنیف  
مخاطر االئتمان لتعكس المخاطر االئتمانیة الحقیقیة للمحفظة وثقافة االئتمان في المجموعة. تتم مراجعة جمیع عالقات  

.التمویل مرة واحدة على األقل في السنة وأكثر من ذلك في حالة الموجودات المتعثرة 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤١

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
جودة االئتمان ٢٧/٦/٢

تفاصیل جودة االئتمان: یوضح الجدول التالي  
٢٠٢٠٢٠١٩

اإلجمالي ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة اإلجمالي ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
النقد وما في حكمھ 

١٫٢٢١٫٠١٣--٧٠٢٫١٩٦١٫٢٢١٫٠١٣--٧٠٢٫١٩٦)-Bإلى AAAعاملة (
)٢٥(--)٢٥()٢٫٥٥٠(--)٢٫٥٥٠(مخصص انخفاض القیمة

١٬٢٢٠٬٩٨٨--٦٩٩٫٦٤٦١٬٢٢٠٬٩٨٨--٦٩٩٫٦٤٦صافي القیمة الدفتریة 
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

----١٢٢٫٠٣٥--١٢٢٫٠٣٥)Bإلى AAAعاملة (
١٢٠٫٥٤٦-١٢٠٫٥٤٦-١٢٠٫٦٨٨-١٢٠٫٦٨٨-)-Bغیر عاملة (

-
١٢٠٫٥٤٦-١٢٠٫٥٤٦-٢٤٢٫٧٢٣-١٢٢٫٠٣٥١٢٠٫٦٨٨)-Bإلى AAAعاملة (

)١٠٫١٩٤()١٠٫١٩٤(-)١١٫٧٧٢(-)١٠٫١٩٤()١٫٥٧٨(مخصص انخفاض القیمة
١١٠٫٣٥٢-١١٠٫٣٥٢-٢٣٠٫٩٥١-١٢٠٫٤٥٧١١٠٫٤٩٤صافي القیمة الدفتریة 

الموجودات التمویلیة 
٢٥٣٬٦٧٣--١٣٣٫٧٢٦٢٥٣٬٦٧٣--١٣٣٫٧٢٦)٦إلى ١عاملة (درجات 

٧٢٠٬٤٤٨-٧٢٠٬٤٤٨-٣٩٩٫٨٠٢-٣٩٩٫٨٠٢-) ٧دون المستوى (درجة 
٣٥٦٬٠٢٤٣٥٦٬٠٢٤--٣٤٢٫٩٦٢٣٤٢٫٩٦٢--)١٠إلى ٨غیر عاملة (درجة 

١٣٣٫٧٢٦٣٩٩٫٨٠٢٣٤٢٫٩٦٢٨٧٦٫٤٩٠٢٥٣٬٦٧٣٧٢٠٬٤٤٨٣٥٦٬٠٢٤١٬٣٣٠٬١٤٥
)٣٥٤٬٠٧٥()٣٠٩٬١٣٤()٤٣٬٦٠٨()١٬٣٣٣()٤٠٣٫٩٢٧()٣٠٦٫٢٨٨()٩٤٫٢٤٦()٣٫٣٩٣(مخصص انخفاض القیمة

١٣٠٫٣٣٣٣٠٥٫٥٥٦٣٦٫٦٧٤٤٧٢٫٥٦٣٢٥٢٬٣٤٠٦٧٦٬٨٤٠٤٦٬٨٩٠٩٧٦٬٠٧٠صافي القیمة الدفتریة 

التزامات تمویلیة وضمانات مالیة 
١٠٨٬٨٨١--١٠٧٫٠٠٠١٠٨٬٨٨١--١٠٧٫٠٠٠)٦إلى ١عاملة (درجات 

١٬٣٨٦-١٬٣٨٦-----) ٧دون المستوى (درجة 
٧٬٤٣٦٧٬٤٣٦------)١٠إلى ٨غیر عاملة (درجة 

١٠٧٫٠٠٠١٠٧٫٠٠٠١٠٨٫٨٨١١٬٣٨٦٧٬٤٣٦١١٧٬٧٠٣
)٨٬١٤٦()٧٬٤٣٦()٤١٦()٢٩٤()١٫٠١٢(--)١٫٠١٢(مخصص انخفاض القیمة



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٢

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
الضمانات

ة من األطراف المقابلة.  االعتیادی تحصل المجموعة على ضمانات إضافیة وتعزیزات ائتمانیة أخرى في سیاق األعمال 
المجموعة. وبصفة عامة، لم یكن ھناك خالل السنة تدھور ملحوظ في جودة الضمانات اإلضافیة المحتفظ بھا من قبل 

وباإلضافة إلى ذلك، لم تكن ھناك تغییرات في سیاسات الضمانات اإلضافیة للمجموعة. 

دیسمبر ٣١قابل موجودات التمویل منخفضة القیمة االئتمانیة كما في مالقیمة العادلة للضمانات اإلضافیة المحتفظ بھا 
). لایر قطري ٥٧٬٤:  ٢٠١٩لایر قطري ( ٣٤٫٦ھي  ٢٠٢٠

التي تم إعادة التفاوض علیھا موجودات التمویل 
تتضمن أنشطة إعادة الجدولة ترتیبات لتمدید فترة السداد واعتماد خطط إداریة خارجیة وتعدیل وتأجیل السداد. تستند 
سیاسات وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معاییر وبحسب تقدیر اإلدارة فإنھ من المرجح جدا استمرار الدفع. تتم 

بلغت قیمتھا ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ات التمویل المعاد جدولتھا كما في مراجعة ھذه السیاسات على نحو مستمر. موجود 
ملیون لایر قطري). ٤٧٥:  ٢٠١٩ملیون لایر قطري ( ١٠٥٫٤

الضمان المعاد حیازتھ ٢٧/٦/٣
لم تكن ھناك  یتم بیع العقارات المعاد حیازتھا في أقرب وقت ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفیض المدیونیة القائمة. 

. ٢٠١٩دیسمبر  ٣١و ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  عقارات معاد حیازتھا  

سیاسة الشطب٢٧/٦/٤
تقوم المجموعة بشطب موجود تمویلي أو رصید استثمار في أدوات ذات طبیعة دین وأیة مخصصات خاصة بخسائر  

.لضمان الخاص بھ غیر قابل للتحصیل الموجود التمویلي أو ااالنخفاض في القیمة عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن  

صدر مثل یتم القیام بھذا التحدید بعد األخذ باالعتبار المعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي للعمیل/المُ 
على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان لسداد المبلغ بكاملھ. بالنسبة للموجودات  صدر عدم مقدرة العمیل/المُ 

لموعد استحقاقھ. ومدي تجاوزه  التمویلیة القیاسیة ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على منتج محدد  

انخفاض القیمة المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر ٢٧/٦/٥
الزیادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة

منذ االعتراف األولي، تأخذ المجموعة في كبیر عند تحدید ما إذا كان خطر التخلف عن سداد أداة مالیة قد ازداد بشكل 
االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جھد ال لزوم لھ. وھذا یشمل المعلومات الكمیة  
والنوعیة والتحلیل بما في ذلك نظام التصنیف الداخلي لمخاطر االئتمان، وتصنیف المخاطر الخارجیة، إن وجدت، وحالة 

ت المتأخرة في السداد، والحكم االئتماني، وحیثما كان ممكنا، الخبرة التاریخیة ذات الصلة. قد تقوم المجموعة أیضا  الحسابا 
بتحدید أن التعرض للمخاطر شھد زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة على أساس مؤشرات نوعیة معینة ترى أنھا تدل على 

. للمعلومات في ذات الوقت تحلیل الكمي  ذلك وقد ال ینعكس تأثیرھا بشكل كامل في ال 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٣

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة  –المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة ٢٧/٦/٥

المعاییر التالیة في االعتبار:عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة كبیرة منذ االعتراف المبدئي، یتم أخذ  

.٦إلى  ٥أو انخفاض درجة واحدة للتصنیفات من  ٤إلى  ١انخفاض درجتین للتصنیف من  ·
التسھیالت المعاد ھیكلتھا خالل االثني عشر شھًرا الماضیة.·
معلومات نوعیة أخرى.یوما كما في تاریخ التقریر، ما لم تفند على أساس  ٣٠التسھیالت متأخرة السداد بأكثر من ·
على حدوث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمانتدل أي سبب آخر وفقا لتقدیر اإلدارة  ·

تصنیف مخاطر االئتمان
یتم تحدید تصنیف مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعیة وكمیة تشیر إلى خطر التعثر. تختلف ھذه العوامل بناًء على 

تصنیفطبیعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى نقل تعرض إلى 
مخاطر ائتمان مختلف. 

احتمالیة التعثرمصطلح ھیكل تولید 
تستخدم المجموعة نماذج تحلیلیة لتحلیل البیانات المجمعة ووضع تقدیرات للتعرضات لمخاطر احتمالیة التعثر وكیفیة توقع 
تغیرھا نتیجة لمرور الوقت. یتضمن ھذا التحلیل تحدید ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت التعثر والتغیرات في 

تعرض فیھا المجموعة لمخاطر.ت تلف المناطق الجغرافیة التي  عوامل االقتصاد الكلي األساسیة في مخ 

الموجودات المالیة المعاد التفاوض علیھا 
العمیل وعوامل أخرى ال  إبقاء قد یتم تعدیلھا لعدة أسباب متضمنة التغیر في ظروف السوق و للتمویالت األحكام التعاقدیة 

القائم والذي یتم تعدیل أحكامھ قد یلغى االعتراف عنھ التمویل تتصل بالتدھور االئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. 
جدید بالقیمة العادلة. متى كان ذلك ممكنا، تسعى المجموعة إلعادة بتمویل معاد التفاوض علیھ  بتمویل واالعتراف بدال عنھ  

تمویلبدال عن حیازة الضمانات اإلضافیة، إن وجدت.  قد یتضمن ھذا توفیر ترتیبات دفع وتوثیق اتفاقیة  یالت التمو ھیكلة  
المعاد التفاوض علیھا للتأكد من استیفاء جمیع المعاییر وأنھ  التمویالت بشروط جدیدة. تقوم اإلدارة بصفة مستمرة بمراجعة  

ة.  من المرجح أن تحدث جمیع المدفوعات المستقبلی 

.٢شھرا الماضیة تحت المرحلة  ١٢سیتم تصنیف الحسابات المعاد ھیكلتھا ألسباب ائتمانیة في الـ  

تعریف التعثر
تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما:

التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل، بدون الرجوع من الطرف المقابل الممول یكون من غیر المرجح أن یدفع ·
جانب المجموعة إلى إجراءات كتحصیل الضمان (لو كان یتم االحتفاظ بأي ضمان)؛ أو

یوما بخصوص أي التزام ائتماني ھام  ٩٠قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من الطرف المقابل الممول یكون ·
أساس معلومات كمیة أخرى داعمة.دحضھ على  ، ما لم یتم  للمجموعة 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٤

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة  –المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة ٢٧/٦/٥

المقابل لفئات ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، دون المستوى ومشكوك في  ١٠أو ٩أو ٨ى أنھ داخلیا علتصنیف التم ·
تحصیلھا وخسارة، على التوالي.

متعثرا تدرس المجموعة المؤشرات: الممول عند تقییم ما إذا كان  

ن جانب نفس المصدر إلى المجموعة؛ و أي مركز تجاوز موعد االستحقاق وعدم الدفع ألي التزام آخر م -الكمیة  ·
استنادا إلى البیانات المطورة داخلیا والتي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.  ·

قد تتغیر مدخالت التقییم لما إذا كانت األداة المالیة متعثرة ومدى أھمیتھا عبر الزمن لتعكس التغیرات في الظروف. إن 
المجموعة ألغراض رأس المال النظامي.تعریف التعثر یتماشى على نحو كبیر مع ذلك المطبق من جانب  

إدراج المعلومات المستقبلیة
إن إدراج المعلومات المستقبلیة یزید من مستوى الحكم عن كیفیة تأثیر التغییرات في ھذه العوامل لالقتصاد الكلي على 

العاملة. یتم إجراء مراجعة دوریة على التمویالت من ٢والمرحلة ١الخسائر االئتمانیة المتوقعة المطبقة على المرحلة 
المناھج واالفتراضات المستخدمة متضمنة توقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

المعلومات المستقبلیة المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة
المتوقعة معلومات مستقبلیة. أجرى  یتضمن تقییم كال من الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانیة 

البنك تحلیل تاریخي وتعرف على المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة  
المتوقعة لكل محفظة. 

ھذه المتغیرات االقتصادیة وأثرھا المرتبطة بھا على احتمالیة التعثر، وقیمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر 
ھذه المتغیرات االقتصادیة  توقعات  یتم تحدیث  و تختلف حسب األدوات المالیة. كما تم تطبیق حكم الخبراء في ھذه العملیة.  

وبیانات الدول لدى صندوق النقد الدولي ومصادر صندوق النقد الدولي من توقعات ) ("السیناریو االقتصادي األساسي" 
.نظرة تقدیریة لالقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة أخرى معتمدة تقدم أفضل  

افتراضات اقتصادیة متغیرة
كانت الناتج ٢٠٢٠دیسمبر ٣١إن أھم افتراضات نھایة الفترة المستخدمة لتقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 

). ٪ ٢٫٥٢: ٢٠٢١و ) ٪ ٤٫٤٨( : ٢٠٢٠المحلي اإلجمالي ( 

١٩-تأثیر جائحة كوفید 
(راجع  خسائر االئتمانیة المتوقعة التحدید ل اإلدارة المستخدمة من قبل ات تقدیر العلى ١٩-تأثیر جائحة كوفید یتم النظر في 

. ) ٣١اإلیضاح  

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة
المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي المصطلحات الواردة في المتغیرات التالیة: 

)  PD( احتمالیة التعثر ·
) LGD(التعثر عند الخسارة  ·
) EAD( لتعثر عند ا عرض  الت ·

یتم استخراج ھذه المعاییر من نماذج إحصائیة مطورة داخلیا وبیانات تاریخیة أخرى. یتم تعدیلھا لتعكس المعلومات 
نماذج المستقبلیة الواردة بالوصف أعاله. إن تقدیرات احتمالیة التقصیر ھي تقدیرات في تاریخ معین، تحتسب استنادا إلى 

التصنیف اإلحصائیة. تستند ھذه النماذج اإلحصائیة بصفة أساسیة على البیانات المجمعة داخلیا والتي تشتمل على عوامل  
كمیة ونوعیة وتدعمھا بیانات تقییم ائتمان خارجیة متى كانت متوفرة.



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٥

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة  –واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة المدخالت ٢٧/٦/٥

حجم الخسارة المحتملة إذا كان ھناك تخلف عن السداد. تقوم المجموعة بتقدیم معاییر الخسارة عند الخسارة عند التعثر ھي 
اد. تأخذ نماذج الخسارة عند التعثر التعثر بناء على تاریخ معدالت االسترداد للمطالبات مقابل أطراف مقابلة متخلفة عن السد 

على الضمان وفقًا مطبقة وتفترض المجموعة أن نسبة تخفیض الدین ضمانا للسداد المتوقعة االعتبار قیمة الضمانات في 
. لھیئة تنظیم مركز قطر للمال 

یتضمن تقدیر الخسارة عند التعثر:
التصفیة إلى القیمة السوقیة للضمانات اإلضافیة المصاحبة لھا في معدل االسترداد: تعریفھ على أنھ نسبة من قیمة ·

وقت التخلف عن السداد. ویمكن أن یمثل أیضاً نسبة االسترداد المتوقع من مطالبة عامة على موجودات الفرد للجزء  
غیر المضمون من المخاطر االئتمانیة. 

االسترداد التي ال تتحقق في یوم التخلف عن السداد معدلة سعر الخصم: یتم تعریفھ على أنھ تكلفة الفرصة البدیلة لقیمة ·
حسب القیمة الزمنیة.

تمثل قیمة التعرض عند التعثر التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السداد. تستمد المجموعة قیمة التعرض عند التعثر  
بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن  من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغییرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح  

مالي ھو إجمالي قیمتھ الدفتریة. قیمة التعرض عند التعثر من موجود 

والضمانات المالیة، تشتمل قیمة التعرض عند التعثر على المبلغ المسحوب، باإلضافة إلى المبالغ  التمویل بالنسبة اللتزامات  
المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناًء على المالحظات التاریخیة والتوقعات المستقبلیة.

مخصص الخسارة
رصید االفتتاح واإلغالق لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالیة. تمثل المبالغ یعرض الجدول التالي تسویات بین 

المقارنة حساب المخصص للخسائر االئتمانیة وتعكس أساس القیاس وفقا لمعیار المحاسبة المالیة ذي الصلة.



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٦

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة  – المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة٢٧/٦/٥

٢٠٢٠٢٠١٩
اإلجمالي٣مرحلة ٢مرحلة ١مرحلة اإلجمالي ٣مرحلة ٢مرحلة ١مرحلة 

النقد وما في حكمھ 
١٤٠--٢٥١٤٠--٢٥ینایر١الرصید في 

)١١٥(--)١١٥(٢٫٥٢٥--٢٫٥٢٥مخصص انخفاض القیمة، بالصافي
٢٥--٢٫٥٥٠٢٥--٢٫٥٥٠نھایة السنة الرصید في 

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
١٥٫٠٨٨-١٠٫١٩٤٢٩١٥٫٠٥٩-١٠٫١٩٤-ینایر١الرصید في 

)٤٫٨٩٤(-)٤٫٨٦٥()٢٩(١٫٥٧٨--١٫٥٧٨مخصص انخفاض القیمة، بالصافي
١٠٫١٩٤-١٠٫١٩٤-١١٫٧٧٢-١٫٥٧٨١٠٫١٩٤نھایة السنة الرصید في 

موجودات تمویلیة 
١٫٣٣٣٤٣٫٦٠٨٣٠٩٫١٣٤٣٥٤٫٠٧٥٣٫٥٤٠٣٠٫٨٩٠١١١٫٧٢٨١٤٦٫١٥٨ینایر١الرصید في 

-)٢٤٫٨٣٥(٢٥٫٣٥١)٥١٦(----٢تحویالت إلى المرحلة 
-٦٫٨٩٤)٦٫٤٤٤()٤٥٠(----٣تحویالت إلى المرحلة 

----)١٧٫٠٠٦()١٧٫٠٠٦(--شطب مخصص
٢٩٫٧٠٣٢٩٫٧٠٣--٧٫٤٣٦٧٫٤٣٦--تحویالت من خارج المیزانیة العمومیة

١٨٥٫٦٤٤١٧٨٫٢١٤)٦٫١٨٩()١٫٢٤١(٢٫٠٦٠٥٠٫٦٣٨٦٫٧٢٤٥٩٫٤٢٢قیمة، بالصافيالمخصص انخفاض 
٣٫٣٩٣٩٤٫٢٤٦٣٠٦٫٢٨٨٤٠٣٫٩٢٧١٫٣٣٣٤٣٫٦٠٨٣٠٩٫١٣٤٣٥٤٫٠٧٥نھایة السنة الرصید في 

موجودات أخرى  
٧٫٦٦٢٧٫٦٦٢--٧٫٦٥٩٧٫٦٥٩--ینایر ١الرصید في 

)٣()٣(--٥٫٤١٦٥٫٤١٦--مخصص انخفاض القیمة، بالصافي
٧٫٦٥٩٧٫٦٥٩--١٣٫٠٧٥١٣٫٠٧٥--نھایة السنة الرصید في 

أدوات خارج المیزانیة خاضعة لمخاطر االئتمان 
٢٩٤٤١٦٧٫٤٣٦٨٫١٤٦٢٫٢٠٢١٫٢٥٥٤١٦٣٫٨٧٣ینایر١الرصید في 

٣٦٫٧٢٣٣٣٫٩٧٦)٨٣٩()١٫٩٠٨(٣٠٢-)٤١٦(٧١٨مخصص انخفاض القیمة، بالصافي
)٢٩٫٧٠٣()٢٩٫٧٠٣(--)٧٫٤٣٦()٧٫٤٣٦(--المیزانیة العمومیةتحویالت من خارج 

١٫٠١٢٢٩٤٤١٦٧٫٤٣٦٨٫١٤٦--١٫٠١٢نھایة السنةالرصید في 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٧

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
مخاطر السیولة وإدارة التمویل ٢٧/٧

تعرف مخاطر السیولة بالخطر الناشئ من عدم توفر السیولة الكافیة للمجموعة للوفاء بالتزاماتھا المالیة متى ما استحقت.  
الالزمة في جمیع األوقات للوفاء بالتزاماتھا المالیة ویتمثل منھج المجموعة في إدارة السیولة في التأكد من توفر السیولة 

متى ما استحقت سواء في ظل الظروف الطبیعیة أو الصعبة بدون وقوع خسائر غیر مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة  
للتأثر سلبا.

الخاصة بالبنك وتفاصیل تحصل إدارة الخزانة على المعلومات المتعلقة بوضع السیولة للموجودات والمطلوبات المالیة 
التدفقات النقدیة المتوقعة والناشئة عن األعمال المستقبلیة المتوقعة. وتحتفظ إدارة الخزانة بمحفظة الموجودات السائلة 

قصیرة األجل لضمان الحفاظ على سیولة كافیة لدى البنك بصفة عامة. 

والتي ) ALCO( قبل لجنة إدارة الموجودات وااللتزامات وتخضع سیاسات وإجراءات السیولة للمراجعة واالعتماد من 
تتولى أیضا استالم التقاریر المتعلقة بوضع السیولة لدى البنك بشكل منتظم. 

مبینةیلخص الجدول التالي التدفقات النقدیة الخارجة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة، لن یتم تسویة ھذه المبالغ بالمبالغ ال 
في بیان المركز المالي: 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

٣٦٢٫٦٤٣٢٦١٬٦٧٧عند الطلب
١٫١٠٨٫٤٦٢١٬٤٤٨٬٧٧٥أشھر٣أقل من  

٩٨٫٧٧٧١٠٧٬٧١٦أشھر٦إلى  ٣
٢٥٦٫٢١٧٤٣٨٬٣٧٦شھرا١٢إلى  ٦
٣٣٩٫٦١١٢٧٤٬٠١١سنوات٥إلى  ١

٢٫١٦٥٫٧١٠٢٬٥٣٠٬٥٥٥اإلجمالي



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٨

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة – مخاطر السیولة وإدارة التمویل٢٧/٧

. مبینة على أساس متى تسترد أو تسدد المطلوبات المالیة الجدول أدناه تحلیال للموجودات و یعرض 

عند
الطلب  

٣أقل من 
أشھر 

٦إلى ٣
أشھر  

١٢إلى ٦
شھرا 

٥إلى ١
اإلجمالي سنوات 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
الموجودات المالیة 

٦٩٩٫٦٤٦---١٩٩٫٤٠٩٥٠٠٫٢٣٧نقد وما في حكمھ 
١١٠٫٩٤١١١٩٫٧٩٧٢٣٠٫٩٥١-٢١٣-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

٤٧٢٫٥٦٣)٢٨٫٨٧٠(٢١٤٫٤١٥٧٩٫٠٩٥٧٤٫٨٤٨١٣٣٫٠٧٥موجودات تمویلیة
١٧٦٫٣٩٤١٧٦٫٣٩٤----استثمارات في حقوق ملكیة

٢٣٥٫٣٤٥---١١١٫٧٩١١٢٣٫٥٥٤موجودات مالیة محتفظ بھا للبیع
٥٣٫٨٤٢----٥٣٫٨٤٢موجودات مالیة أخرى

٥٧٩٫٤٥٧٧٠٣٫٠٩٩٧٤٫٨٤٨٢٤٤٫٠١٦٢٦٧٫٣٢١١٫٨٦٨٫٧٤١إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة
٢٢٥٫٠٣٤---٢٢٥٫٠٣٤-مطلوبات تمویلیة
٨٢٫٢٣٩----٨٢٫٢٣٩أرصدة العمالء

٦٤٫٢٩٣)٢١٥٫٩٩٦(---٢٨٠٫٢٨٩مطلوبات مالیة أخرى
١٫١٤٧٫٤٥٣-١١٣٧٩٨٫٨٩٧٩٦٫٩٥٤٢٥١٫٤٨٩حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة

٥٣٦٫٨١٨٦٠٢٫٢٦١--٦٥٫٤٤٣-مطلوبات مالیة محتفظ بھا للبیع
٣٦٢٫٦٤١١٫٠٨٩٫٣٧٤٩٦٫٩٥٤٢٥١٫٤٨٩٣٢٠٫٨٢٢٢٫١٢١٫٢٨٠االستثمار غیر المقیدة إجمالي المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة لحاملي حسابات  

)٢٥٢٫٥٣٩()٥٣٫٥٠١()٧٫٤٧٣()٢٢٫١٠٦()٣٨٦٫٢٧٥(٢١٦٫٨١٦صافي فرق السیولة 

)٢٥٢٫٥٣٩((١٩٩٫٠٣٨))١٩١٫٥٦٥()١٦٩٫٤٥٩(٢١٦٫٨١٦صافي الفرق المتراكم 
١٠٧٫٠٠٠-١٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٣٫٠٠٠-مطلوبات محتملة* 

١٥١٨٧٧٧٫٣٨٩١٫٠٥٢٩٫٤٦٩-التزامات 

.٢٨رقم  اإلیضاح  مبینة ب * المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالیة المتوافقة مع الشریعة 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٤٩

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة – مخاطر السیولة وإدارة التمویل٢٧/٧

مبینة على أساس متى تسترد أو تسدد. المطلوبات المالیة الجدول أدناه تحلیال للموجودات و عرض  ی 

عند
أشھر٣أقل من الطلب

٦إلى ٣
شھرا١٢إلى ٦أشھر

٥إلى ١
اإلجماليسنوات 

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
الموجودات المالیة 

١١١٬٢٢٠٬٩٨٨--٥١٬٦٨٣١٬١٦٩٬٢٩٤نقد وما في حكمھ 
١٠٩٬٧٢٤١١٠٬٣٥٢--٦٢٨-استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

٢٩٣٬١٩٣٤٦٬٠٠٧٦٩٬٩٣٣٢٣٥٬٦٠٩٣٣١٬٣٢٨٩٧٦٬٠٧٠موجودات تمویلیة
٣٥٧٬٠٤٧٣٥٧٬٠٤٧----استثمارات في حقوق ملكیة
٩٠٬٣٠٧---٤٬٧٣١٨٥٬٥٧٦للبیعموجودات مالیة محتفظ بھا 

٤٨٬٨٤١----٤٨٬٨٤١موجودات مالیة أخرى

٣٩٨٬٤٤٨١٬٣٠١٬٥٠٥٦٩٬٩٣٣٢٣٥٬٦٠٩٧٩٨٬١١٠٢٬٨٠٣٬٦٠٥إجمالي الموجودات المالیة 

المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة
١٣٥٬٠٥١---١٣٥٬٠٥١-مطلوبات تمویلیة
٢٤٣٬٥٣٥----٢٤٣٬٥٣٥أرصدة العمالء

٧٠٬٨٥٨٨٨٬٨٤٣---١٧٬٩٨٥مطلوبات مالیة أخرى
١٬٧٥٩٬٠١٩-١٥١١٬٢٣٤٬٢٣٣١٠٣٬٤٨٤٤٢١٬١٥١حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة

١٩٦٬٢٨٣٢١٨٬٤٤١--٢٢٬١٥٨-مالیة لمجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیعمطلوبات 
٢٦١٬٦٧١١٬٣٩١٬٤٤٢١٠٣٬٤٨٤٤٢١٬١٥١٢٦٧٬١٤١٢٬٤٤٤٬٨٨٩إجمالي المطلوبات المالیة وحقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة 

٥٣٠٬٩٦٩٣٥٨٬٧١٦)١٨٥٬٥٤٢()٣٣٬٥٥١()٨٩٬٩٣٧(١٣٦٬٧٧٧صافي فرق السیولة 

٣٥٨٬٧١٦)١٧٢٬٢٥٣(١٣٦٬٧٧٧٤٦٬٨٤٠١٣٬٢٨٩صافي الفرق المتراكم 

١٢٬٨٢٢٤٬١٠١١١٧٬٧٠٣-١٠٠٬٧٨٠-مطلوبات محتملة* 

٤٦٬٢٦٩-١١٬٢٥٠١١٬٢٥٠٢٣٬٧٦٩-التزامات 

.٢٨رقم  اإلیضاح  مبینة ب * المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالیة المتوافقة مع الشریعة 



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٥٠

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
مخاطر السوق  ٢٧/٨

مخاطر السوق ھي مخاطر تقلبات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات السلبیة  
في متغیرات السوق مثل معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم والسلع. تصنف المجموعة  

ت مدرجة وغیر مدرجة.  التعرض لمخاطر السوق إلى استثمارات في شركا 

مخاطر معدل الربح  ٢٧/٨/١
إن مخاطر معدل الربح ھي نتیجة احتمال تقلبات في معدالت الربح مما یؤثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة 

لألدوات المالیة.  إن مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح محصور في التالي: 

إیداعات المجموعة لدى المؤسسات المالیة (التي تم تصنیفھا كـ "إیداعات لدى مؤسسات مالیة")؛·
الصكوك االستثماریة للمجموعة (التي تم تصنیفھا كـ "استثمارات بالتكلفة المطفأة")؛·
استثمارات المرابحة للمجموعة (التي تم تصنیفھا كـ "موجودات تمویلیة")؛ و ·
").مطلوبات تمویلیة (التي تم تصنیفھا كـ "  من مؤسسات مالیة  المجموعة تمّول تي  المبالغ ال ·

نقطة أساس في معدالت الربح مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى. إن ١٠٠یوضح الجدول اآلتي معدل الحساسیة لتغیر 
تأثیر االنخفاض في معدالت الربح من المتوقع أن یكون مساویا ومقابال لتأثیر الزیادة الموضحة.   

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

التغیر في   
نقاط األساس

/+)- (

التأثیر على  
صافي الربح  

الخسارة  /
 /+)- (

الموجودات 
٤٩٧٫٦٨٦١٠٠٤٫٩٧٧إیداعات لدى مؤسسات مالیة

٢٣٠٫٩٥١١٠٠٢٫٣١٠استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
-١٠٠-صنادیق استثمار استثمار في 

٤٧٢٫٥٦٣١٠٠٤٫٧٢٦موجودات تمویلیة

المطلوبات وحقوق الملكیة لحاملي حسابات  
االستثمار غیر المقیدة 

)٢٫٢٥٠(٢٢٥٫٠٣٤١٠٠مطلوبات تمویلیة
مطلوبات مالیة لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  

)٥٫٣٦٨(٥٣٦٫٨١٨١٠٠للبیع
)١١٫٤٧٥(١٫١٤٧٫٤٥٣١٠٠حقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٥١

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة – مخاطر معدل الربح ٢٧/٨/١

دیسمبر  ٣١
٢٠١٩

التغیر في   
نقاط األساس  

/+)- (

التأثیر على  
صافي الربح  

الخسارة  /
 /+)- (

الموجودات 
١٬١٦٩٬٢٦٨١٠٠١١٬٦٩٣إیداعات لدى مؤسسات مالیة

مستحق من بنوك  
١١٠٬٣٥٢١٠٠١٬١٠٤استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

٩٧٦٬٠٧٠١٠٠٩٬٧٦١موجودات تمویلیة

المطلوبات وحقوق الملكیة لحاملي حسابات  
االستثمار غیر المقیدة 

)١٬٣٥١(١٣٥٬٠٥١١٠٠مطلوبات تمویلیة
استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  مطلوبات مالیة لمجموعة 

)١٬٩٦٣(١٩٦٬٢٨٣١٠٠للبیع
)١٧٬٥٩٠(١٬٧٥٩٬٠١٩١٠٠حقوق الملكیة لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة

مخاطر العمالت األجنبیة ٢٧/٨/٢
إن مخاطر العملة ھي مخاطر تقلبات قیمة األدوات المالیة، نتیجة التغیرات في معدالت صرف العمالت األجنبیة. قام 

بشكل منتظم للتأكد من المحافظة على األرصدة حسب العملة.  یتم مراقبة األرصدة بوضع حدود على اإلدارة مجلس 
ضمن الحدود الموضوعة.   األرصدة 

وعلیھ فإن خطر العملة للمجموعة فیما یخص ھذه العمالت  بالریال القطري یظھر الجدول أدناه قائمة بالعمالت المرتبطة 
یعتبر ضئیال.  

(بما یعادل الریال القطري) للمخاطر  التعرض 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

العملة
١٫١٩١٫١١٦٧٥٩٬١٧١األمریكيالدوالر 

٢٫٢١٦٢٬١٨٤العمالت المربوطة بالدوالر األمریكي

المرتبطة بالریال القطري مقابل الریال غیر عمالت  للفي سعر صرف العملة، ٪ ٥الجدول أدناه تأثیر التغیر بنحو عرض ی 
التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة. إن  بیان الدخل الموحدة و بیان مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة في ، القطري 

تأثیر النقص في أسعار العمالت من المتوقع أن یكون مساویا ومقابال لتأثیر الزیادة الموضحة.

) -الربح (+/  التأثیر على صافي التعرض للمخاطر (بما یعادل الریال القطري) 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٢٠٢٠٣١دیسمبر ٣١

العملة
٨٦)١٠٤(١٬٧١٠)٢٫٠٨٠(الجنیھ اإلسترلیني

٦٧) ٦٩(١٬٣٤٩)١٫٣٨١(الیورو
٣٢٣٢٢٢الدینار الكویتي

األولیة مخاطر أسعار السلع٢٧/٨/٣
للمتاجرة فیھا فإنھا غیر معرضة لمخاطر أسعار السلع.أولیة المجموعة ال تحتفظ حالیا بأي محفظة سلع حیث أن 



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٥٢

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
مخاطر التشغیل  ٢٧/٩

البشریة والتي تمثل مخاطر التشغیل خطر وقوع خسارة بسبب فشل في النظام أو أدوات الضبط أو التالعبات واألخطاء 
قانونیة وتشریعیة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التشغیل من خالل عواقب من الممكن أن تؤدي إلى خسارة مالیة وسمعة و 

أدوات ضبط مناسبة وتفعیل فكرة الفصل الوظیفي والفحص الداخلي والموازنة شامال التدقیق الداخلي وفحص مدى االلتزام.   
ر تسھیل إدارة مخاطر التشغیل بالبنك من خالل تسھیل عملیات تحدید ومراقبة وإدارة مخاطر تتولى دائرة إدارة المخاط

التشغیل. ویتبنى البنك عملیات تقییم المخاطر والضوابط الرقابیة ومؤشرات المخاطر الرئیسیة المعمول بھا في كل إدارة. 

التركزات مخاطر  ٢٧/١٠
تظھر التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجاریة متشابھة أو في أنشطة في نفس اإلقلیم الجغرافي أو  
عندما تكون تلك األنشطة لھا نفس السمات االقتصادیة مما یجعل مقدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة تتأثر بشكل متشابھ  

یاسیة أو أي تغیرات أخرى. وتشیر مخاطر التركزات للتأثیر النسبي في أداء  في حالة بروز تغیرات اقتصادیة أو س 
مدین. فرد المجموعة نتیجة للتطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي أو  

إدارة رأس المال ٢٧/١١
بالمتطلبات التشریعیة لرأس المال إن الغرض الرئیسي من إدارة رأس مال المجموعة ھو التأكد من مدى التزام المجموعة  

والتأكد من احتفاظ المجموعة بمعدالت رأسمالیة صحیة بحیث تدعم أنشطتھا وترفع من القیمة للمساھمین. 

وتدیر المجموعة ھیكلة رأس مالھا وتقوم ببعض التعدیالت لھا في ظل التغیرات الجاریة في األوضاع االقتصادیة 
لحفاظ على أو تعدیل ھیكلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعدیل األرباح المدفوعة وخصائص المخاطر ألنشطتھا. ول

للمساھمین أو إرجاع رأس المال للمساھمین أو إصدار رأس مال جدید.  تقوم ھیئة تنظیم مركز قطر للمال بوضع ومراقبة  
لیة، تطالب ھیئة تنظیم مركز قطر متطلبات رأس المال للمجموعة بشكل عام. في إطار تطبیق متطلبات رأس المال الحا 

للمال المجموعة بالحفاظ على الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال وفقا لما حددتھ القواعد االحترازیة لألعمال المصرفیة  
.  ٢٠١٥لسنة  اإلسالمیة  

تنقسم مصادر رأس مال المجموعة إلى فئتین:  

واألرباح المدورة وحقوق األقلیة بعد  وعالوة اإلصدار العادي الفئة األولى من رأس المال، والتي تتضمن رأس المال  ·
الخصومات الخاصة بالشھرة والموجودات غیر الملموسة وتعدیالت تشریعیة أخرى تتعلق ببنود داخل حقوق الملكیة  

ولكن یتم معاملتھا بطریقة مختلفة وذلك لغرض حساب كفایة رأس المال. 
لعادلة المتعلقة باألرباح غیر المحققة على استثمارات في الفئة الثانیة من رأس المال، والتي تتضمن احتیاطي القیمة ا ·

مصنفة كاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، باإلضافة إلى احتیاطیات فروق  حقوق ملكیة 
أسعار صرف العمالت.

التشریعي، التوحید تتضمن الخصومات من رأس المال القیمة الدفتریة لالستثمارات في الشركات التابعة التي لم تدخل في 
واالستثمارات في رؤوس أموال البنوك وبنود تشریعیة أخرى.  یتم تحدید الموجودات الموزونة بحسب المخاطر على 

المركز المالي. بیان ر للموجودات وبنود خارج  أساس متطلبات معینة لتعكس اختالف مستویات المخاط

إن سیاسة المجموعة ھو أن تحتفظ في جمیع األوقات بما یساوي أو یفوق متطلبات رأس المال كما حددت من قبل ھیئة 
تنظیم مركز قطر للمال.  لم تكن ھناك أي تغیرات جوھریة في إدارة المجموعة لرأس المال خالل السنة.



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٥٣

تتمة  - األدوات المالیة وإدارة المخاطر ٢٧
تتمة – إدارة رأس المال٢٧/١١

الصادرة من ھیئة تنظیم مركز قطر ) CAR( وفقا إلرشادات كفایة رأس المال المجموعة  تم حساب معدل كفایة رأس مال  
للمال على النحو اآلتي: 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

دیسمبر  ٣١
٢٠١٩

٣٫٠٠٠٫٠٤٤٣٬٤١٩٬٥٥٦الموجودات المخفضة بحسب المخاطر إجمالي  
٧٠٠٫٠٠٠٧٠٠٫٠٠٠رأس المال

٢٠٣٢٠٣عالوة إصدار
٢٬٨٨٥)٢٢٣٫٨٢٧(أرباح مدورة  /(خسائر متراكمة)

٢٢٥٫٩٨٨٥٣٫٦٦٧حصة غیر مسیطرة
)٧٫٩١٨((٥٫٣٨٥)موجودات غیر ملموسة 
)٣٥٣٬٥٤٤((٢٣٩٫٤٧٢)تعدیالت تنظیمیة أخرى

٤٥٧٫٥٠٧٣٩٥٬٢٩٣إجمالي رأس المال وأرصدة االحتیاطي المؤھلة 
إجمالي مصادر رأس المال كنسبة من إجمالي الموجودات المخفضة  

٪١١٫٥٦٪١٥٫٢٥بحسب المخاطر 

١٪ بما في ذلك نسبة رأس المال من المستوى  ١٢٫٥نسبة كفایة رأس المال التنظیمي بنسبة  للحد األدنى من  یخضع البنك 
عملیة تقییم كفایة رأس المال  ل مؤقت ھامش تحوط و ٪ ٢٫٥لرأس المال بنسبة ھامش تحوط و ٪٨وقدرھا ٢والمستوى 

٪. ٢٫٠بنسبة  )  ICAAP( الداخلیة 

لبنوك الجوھري على ا ھ ٪ بسبب انكشاف ١٢٫٥وھي  نسبة المطلوبة  المؤقت  شكل  البنك ب خالف ،  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١كما في  
الجوھري خصومات االنكشاف االعتبار النقطة الفنیة الخاصة ب إذا لم تؤخذ في الحًقا. النسبة تصحیح لكن تم القطریة، و 

.  ٢٠١٩دیسمبر ٣١في  كما  ٪  ١٨٫٢٤عند  ستكون لبنك  لنسبة كفایة رأس المال  إن  لبنوك القطریة، فعلى ا 

أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة ٢٨
عقود مبادلة معدالت الربح ٢٨/١

عقود المبادالت ھي التزامات بمبادلة مجموعة واحدة من التدفقات النقدیة بأخرى. في حالة عقود مبادالت الربح، تتبادل  
بعملة واحدة دون مبادلة األصل.ومتغیرة مدفوعات أرباح ثابتة  األطراف المقابلة بصفة عامة  

وعد أحادي الجانب بشراء/بیع عمالت ٢٨/٢
إن الوعود أحادیة الجانب بشراء/بیع عمالت ھي وعود إما بشراء أو بیع عملة معینة بسعر معین وبتاریخ في المستقبل. 

الوعود عن طریق تبادل عروض الشراء/البیع وقبولھا بین األطراف المعنیة. ُیبین تنفیذ تتم المعامالت الفعلیة في تواریخ 
الجدول أدناه القیمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالیة إلدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة إلى جانب القیم 

أحجام المعامالت القائمة في نھایة السنة، ى  االفتراضیة حسب فترة االستحقاق. إن القیم االفتراضیة، التي تعطي مؤشرا عل 
القیمة لیس بالضرورة أن تعكس مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة ومخاطر االئتمان والسوق التي یمكن تحدیدھا عن طریق 

. للمشتقات العادلة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
القیمة العادلة  
الموجبة

القیمة العادلة  
السالبة 

القیمة  
االفتراضیة

٣أقل من 
سنوات ٥-١ا شھر١٢-٣شھور 

عقود مبادلة معدالت  
-١٢٠٫١٢٠-١٢٠٫١٢٠)١٧٥(٤٠الربح

الجانب  وعود أحادیة 
-٥٩٩٫٥٨٢٣٥٤٫١٤٤٢٤٥٫٤٣٨) ٢٠٫٦٣٩(١٫٤٥٣بشراء/بیع عمالت 

٧١٩٫٧٠٢٣٥٤٫١٤٤٣٦٥٫٥٥٨) ٢٠٫٨١٤(١٫٤٩٣-
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تتمة - خاطر المتوافقة مع الشریعةأدوات إدارة الم٢٨
تتمة –وعد أحادي الجانب بشراء/بیع عمالت ٢٨/٢

القیمة العادلة  
الموجبة

القیمة العادلة  
السالبة 

القیمة  
االفتراضیة

٣أقل من 
سنوات ٥-١ا شھر١٢-٣شھور 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
عقود مبادلة معدالت  

١٢٠٬١٢٠--١٢٠٬١٢٠)١٧٧(٢٨٠الربح
وعود أحادیة الجانب  

-٧٧٥٬٩٢٤٢٢٧٬٧٣٩٥٤٨٬١٨٥)١١٬٨٩٠(١٬٥٢٧بشراء/بیع عمالت 
٨٩٦٬٠٤٤٢٢٧٬٧٣٩٥٤٨٬١٨٥١٢٠٬١٢٠)١٢٬٠٦٧(١٬٨٠٧

تم االعتراف بربح / خسارة القیمة العادلة غیر المحققة الناشئة من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة في ھذه 
عتراف لمتطلبات مبادئ الشریعة یتم اال البیانات المالیة الموحدة وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، غیر أنھ وفقا  

.الفعلیة المعامالت/التسویات باألرباح/الخسائر عند تنفیذ  

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٩
، تمثل وعلى النقیض .  ملكیة ستثمارات في حقوق  تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للمجموعة بالتكلفة التاریخیة فیما عدا اال 

العادلة السعر الذي قد یتم تلقیھ لبیع أصل أو یتم دفعھ لتحویل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في القیمة  
تاریخ القیاس. وعلیھ یمكن أن تنشأ فروق بین القیم الدفتریة بطریقة التكلفة التاریخیة وتقدیرات القیمة العادلة. التعریف الذي 

و االفتراض بأن المجموعة منشأة مستمرة دون أي نیة أو اشتراط لتقلیص نطاق عملیاتھا بشكل تستند علیھ القیمة العادلة ھ 
جوھري أو القیام بمعاملة بناء على شروط معاكسة. تشتمل طرق تحدید القیمة العادلة المقبولة بشكل عام على مرجع  

لمخصومة. لألسعار المدرجة واستخدام تقنیات التقییم مثل تحلیل التدفقات النقدیة ا

فیما عدا استثمار مسجل بالتكلفة المطفأة العادلة  ، كانت القیم الدفتریة لألدوات المالیة تقارب قیمھا  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
). ملیون لایر قطري ١٠٩٫٩: ٢٠١٩دیسمبر  ٣١لایر قطري ( ملیون ٢٣٨٫٢قدرھا بقیمة دفتریة 

تدرج القیمة العادلة ٢٩/١
یتم تحلیل قیاسات القیمة العادلة وفقا لمستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كالتالي:  

من القیاسات ھو األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتماثلة. ١المستوى  ) ١
من القیاسات ھي طرق التقییم ذات المدخالت الجوھریة القابلة للرصد ألصل ما أو التزام ما، سواء بشكل  ٢المستوى  ) ٢

مباشر (أي األسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقات األسعار)، و  
لة للرصد).  من القیاسات ھو التقییم غیر المعتمد على بیانات السوق القابلة للرصد (أي: المدخالت غیر القاب٣المستوى  ) ٣

وتضع اإلدارة حكمھا في تصنیف األدوات المالیة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. وفي حالة االستعانة 
. ٣بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي تسویة جوھریة عند قیاس القیمة العادلة، فإن القیاس المستخدم ھو المستوى  
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تتمة  -القیمة العادلة لألدوات المالیة٢٩
تتمة –تدرج القیمة العادلة ٢٩/١

اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

استثمارات في حقوق ملكیة
٥٠٫٥٢٦٥٠٫٥٢٦--بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة-
١٢٢٫٨٩٠١٢٥٫٨٦٨-٢٫٩٧٨بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل-

صافي األرباح والخسائر المعترف بھا 
(١٢٠٫٢٧٣))١٢٠٫٤٦٧(-١٩٤من خالل بیان الدخل الموحد 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
استثمارات في حقوق ملكیة

٣٨٫١٠٦٣٨٫١٠٦--بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة-
٣١٦٬١٥٧٣١٨٬٩٤١-٢٫٧٨٤بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل-

٢٠١٩دیسمبر ٣١
صافي األرباح والخسائر المعترف بھا 

)٣٤٫٠١٢()٣٤٫٣٦١(-٣٤٩من خالل بیان الدخل الموحد 

تنتمي إلى ٢٨في اإلیضاح مبین كما ھو  الشریعة  الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع  
من تدرج القیمة العادلة. ٢المستوى  

غیر مدرجة الدفتریة، وبالتالي فھي  تھا  تتساوى القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة مع قیم 
ملیون لایر ٢٣٨٫٢العادلة  قیمتھا  فیما عدا االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تبلغ  ،  في جدول تدرج القیمة العادلة 

من تدرج القیمة العادلة. ١) والتي تم اشتقاقھا باستخدام المستوى  ملیون لایر قطري ١٠٩٫٩:  ٢٠١٩دیسمبر ٣١قطري ( 

٣لالستثمارات بالمستوى ٢٠١٩و ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تضمنت طرق التقییم المستخدمة في قیاس القیمة العادلة كما في 
طریقة التدفقات النقدیة  المدخالت المستخدمة في  ویلخص الجدول التالي  طریقة التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة السوق.  

المخصومة: 
معدل المدخالت 

طریقة التقییم 
المدخالت 
٢٠٢٠٢٠١٩المستخدمة 

استثمارات بالقیمة العادلة 
من خالل بیان الدخل

التدفقات النقدیة 
المخصومة

٪٣إلى ٪١٪ ١٥إلى ٪١معدل النمو 
٪١٤٬٩إلى ٪١١٬٩٪ ١١٬٥إلى ٪١٠معدل الخصم
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تتمة  -لألدوات المالیةالقیمة العادلة  ٢٩
تتمة –تدرج القیمة العادلة ٢٩/١

لألدوات المالیة٣في المستوى  الحركة 
المسجلة بالقیمة العادلة:٣في استثمارات المستوى  الختامي  مبلغ  ال یبین الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي و 

ینایر  ١في 
٢٠٢٠

الخسائر إجمالي  
المسجلة في بیان  

إضافات الدخل الموحد 
/) المبیعات (

التحویالت 
دیسمبر  ٣١في 

٢٠٢٠

ملكیةاستثمارات في حقوق 
بالقیمة العادلة من خالل -

٦٫٠٦٤٦٫٣٥٦٥٠٫٥٢٦-٣٨٫١٠٦حقوق الملكیة
بالقیمة العادلة من خالل -

١٢٢٫٨٩٠) ٧٢٫٨٠٠(-)١٢٠٫٤٦٧(٣١٦٫١٥٧بیان الدخل
١٧٣٫٤١٦) ٦٦٫٤٤٤(٦٫٠٦٤)١٢٠٫٤٦٧(٣٥٤٫٢٦٣

ینایر ١في 
٢٠١٩

األرباحإجمالي 
المسجلة في بیان 

إضافاتالدخل الموحد
/) المبیعات(

التحویالت
دیسمبر ٣١في 

٢٠١٩

استثمارات في حقوق ملكیة
بالقیمة العادلة من خالل -

٣٨٬١٠٦-٦٬٩١١-٣١٬١٩٥حقوق الملكیة
بالقیمة العادلة من خالل -

٣١٦٬١٥٧)٢٥٬١٧٢(-)٣٤٬٣٦١(٣٧٥٬٦٩٠بیان الدخل
٣٥٤٬٢٦٣)٢٥٬١٧٢(٦٬٩١١)٣٤٬٣٦١(٤٠٦٬٨٨٥

٣والمستوى  ٢والمستوى  ١التحویالت بین المستوى  
. ال شيء) :  ٢٠١٩( ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لسنة المنتھیة في لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات خالل ا 

تأثیر طرق التقییم المستخدمة نتیجة التغیرات المحتملة في المتغیرات األساسیة المستخدمة للتقییم: 

) بناء على األداء الفعلي ٪ ٣٪ إلى ١: ٢٠١٩( ٪ ١٫٥٪ إلى ١بین معدالت النمو تتراوح یفترض أن معدل النمو: ·
: نقطة مئویة ٢٠١٩( بمقدار نقطة مئویة واحدة  المستثمر فیھا. وفي حالة زیادة/ نقص معدالت النمو  للشركة  والمتوقع  

ملیون  ١٠٫٣بمقدار  تنخفض  / ملیون لایر قطري  ١٣٫١بمقدار  ترتفع  سوف )، فإن القیمة الدفتریة لالستثمارات واحدة 
ملیون لایر قطري)؛ ١٨٫٩بمقدار  ملیون لایر قطري/ تنخفض  ٢١٫٣ترتفع بمقدار  سوف  :  ٢٠١٩( لایر قطري 

) لالستثمارات  ٪ ١٤٫٩و ٪ ١١٫٩: ٢٠١٩( ٪ ١١٫٥و ٪ ١٠تتراوح معدالت الخصم بین یفترض أن معدل الخصم: ·
)، فإن القیمة : نقطة مئویة واحدة ٢٠١٩( بمقدار نقطة مئویة واحدة معدالت الخصم نقص المختلفة. وفي حالة زیادة/ 

ملیون لایر قطري ١٩٫٨بمقدار ملیون لایر قطري/ ترتفع ١٥٫٥بمقدار تنخفض سوف الدفتریة لالستثمارات 
ملیون لایر قطري)؛  ٣٥بمقدار  ملیون لایر قطري/ ترتفع  ٣٠بمقدار  تنخفض  سوف  :  ٢٠١٩( 

تعتبر مبالغ التدفقات النقدیة وتوقیتھا من المتغیرات األساسیة في تقییم االستثمارات. وفي  التدفقات النقدیة المتوقعة: ·
)، فإن القیمة واحدة نقطة مئویة : ٢٠١٩( بمقدار نقطة مئویة واحدة قیمة التدفقات النقدیة المتوقعة نقص حالة زیادة/ 

بمقدار  ترتفع / تنخفض  سوف  : ٢٠١٩ملیون لایر قطري ( ١٫٣بمقدار  ترتفع / تنخفض  سوف الدفتریة لالستثمارات 
).   ملیون لایر قطري ٣٫٨
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المعلومات القطاعیة ٣٠
أدناه. تعرض قطاعات األعمال منتجات  المبین ألغراض إداریة، فإن المجموعة لدیھا ثالثة قطاعات أعمال على النحو 

وخدمات مختلفة ویتم إدارتھا بشكل منفصل وفقا لھیكل إدارة المجموعة إلصدار التقاریر الداخلیة. تقوم اإلدارة بالمراجعة 
كل قطاع من قطاعات األعمال. یوضح الملخص التالي العملیات في كل قطاع الدوریة للتقاریر الداخلیة التي تصدر عن 

من قطاعات أعمال المجموعة: 

االستثمارات البدیلة 
یتضمن قطاع أعمال االستثمارات البدیلة بالمجموعة االستثمارات المباشرة في أعمال رأس المال االستثماري وفئات  

فيبتمثیل الموجودات العقاریة. أعمال االستثمارات البدیلة مسؤولة بصفة أساسیة عن اقتناء المساھمات الكبیرة أو الھامة 
وموجودات لھا مراكز سوقیة قویة وثابتة واحتماالت نمو وتوسع. یعمل  مجلس اإلدارة في شركات مدارة بصورة جیدة 

الفریق كشركاء مع إدارة الشركة المستثمر فیھا لتوفیر القیمة من خالل تعزیز األداء التشغیلي والمالي بغرض مضاعفة 
الخلیجي والشرق العائدات. یسعى ھذا القطاع إلى فرص االستثمار في قطاعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون 

األوسط وشمال أفریقیا إضافة إلى تركیا والمملكة المتحدة ولكنھ یظل یتصید كذلك عروض االستثمارات المغریة خارج 
المناطق الجغرافیة المشار إلیھا. 

األعمال المصرفیة الخاصة  
الخدمات المصرفیة للشركات  الخدمات المصرفیة الخاصة، بالمجموعة یشمل قطاع األعمال المصرفیة الخاصة 

والمؤسسات وخدمات الخزینة وإدارة االستثمارات. یستھدف قسم الخدمات المصرفیة الخاصة المؤھلة عمالء من أصحاب 
الثروات الكبیرة ممن لدیھم منتجات سوق متوافقة مع الشریعة والخدمات التي تلبي المتطلبات الشخصیة، واألعمال التجاریة 

لخدمات المقدمة من قسم الخدمات المصرفیة الخاصة االستشارات، وحسابات الودائع، والوساطة المالیة والثروة. تتضمن ا 
والصنادیق واالستثمارات، ومنتجات خزینة الفوركس، التمویالت النمطیة البسیطة والمتخصصة، وبطاقات االئتمان 

ابات الودائع وأوراق مالیة تقلیدیة لیست لھا وخدمات النخبة. تقدم دائرة الخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات حس 
سمات خاّصة وحلول التمویل المتخصصة للشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي والمنطقة على نطاق أوسع  
للقطاعات والتطبیقات التي توفرھا حالیا البنوك اإلقلیمیة. دائرة الخزانة تقدم استثمارات سائلة على المدى القصیر ومنتجات
العمالت األجنبیة للعمالء من البنوك، واستخدام سیولة البنك وكذلك القیام بتطویر المنتجات وبلورة األفكار في شكل  

تصورات. 

أخرى
ترتبط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات غیر المخصصة باإلدارة المركزیة ووظائف الدعم بالمجموعة. 

والموجودات والمطلوبات من كل قطاع وارد بالتقریر أدناه. یتم قیاس األداء على أساس یتم تضمین المعلومات بشأن النتائج  
أرباح القطاع قبل الضریبة، حسبما وردت في تقاریر اإلدارة الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل اإلدارة. 

ات موجودات ومطلوبات القطاع 
ومطلوبات القطاع وال تمتلك معلومات مفصلة عنھا. ونتیجة لذلك، ال ال تتابع المجموعة قطاعات على أساس موجودات 

یتم عرض إفصاح موجودات ومطلوبات القطاع في ھذه البیانات المالیة الموحدة. 



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٥٨

تتمة  -یةالمعلومات القطاع ٣٠
فیما یلي المعلومات حول قطاعات التشغیل: 

االستثمارات  
البدیلة 

األعمال المصرفیة  
اإلجمالي أخرىالخاصة  

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
یرادات اإل

٤٠٫٩٦٧-٨٫١٩٢٣٢٫٧٧٥إیرادات من موجودات تمویلیة  
١٦٫٢٧٨-١٦٫٢٧٨-إیرادات رسوم 

إعادة قیاس استثمارات بالقیمة من خسارة
)١٢٠٫٢٧٣(-١٩٤)١٢٠٫٤٦٧(الدخلالعادلة من خالل بیان 

٢٫٦٩٦-٢٫٦٩٦-إیرادات توزیعات األرباح
أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة 

٦٫٥٣١-٦٫٥٣١-المطفأة
٧٫٠٢٥-٧٫٠٢٥-إیداعات لدى مؤسسات مالیةمن إیرادات 

٥١٫٩٥٤-٥١٫٩٥٤-ربح من بیع استثمارات في حقوق ملكیة
موجوداتتسویة مبكرة لمنخسارة
)٣٣٥(-)٣٣٥(-تمویلیة

)٥٢٢(-)٤٫٦٥٠(٤٫١٢٨صافي خسائر صرف العمالت األجنبیة
٦٫٢٥٠٥٫٨٢٨)١٫١٥٢(٧٣٠صافي،إیرادات أخرى

إجمالي اإلیرادات قبل العائد لحاملي  
١١١٫٣١٦٦٫٢٥٠١٠٫١٤٩)١٠٧٫٤١٧(غیر المقیدة حسابات االستثمار

العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر 
)٥٢٫٤٠٤(-)٥٢٫٤٠٤(-المقیدة

)٤٢٫٢٥٥(٥٨٫٩١٢٦٫٢٥٠)١٠٧٫٤١٧(الدخل /(الخسارة) إجمالي  
المصروفات 

)٣٥٫٣١٧()٢٥٫٤٧٢()٩٫٦٦٨()١٧٧(تكالیف الموظفین
)٥١٦(-)٥١٦(-تكالیف التمویل

)٤٫١٦٢()١٫٦٢٧()١٫٩٨٧()٥٤٨(استھالك وإطفاء   
مخصص انخفاض قیمة وشطب  

(١٨٫٨٦٣)-(١٨٫٨٦٣)-موجودات ثابتة وموجودات غیر ملموسة 
)٤١٫٠٣٩()٢٨٫٣٧٦()٨٫٢٨٩()٤٫٣٧٤(خرىأتشغیلیةمصاریف

(٩٩٫٨٩٧))٥٥٫٤٧٥((٣٩٫٣٢٣))٥٫٠٩٩(إجمالي المصروفات  
مخصص انخفاض قیمة موجودات  

)٥٩٫٤٢٢(-)٢٦٫٠٦٤()٣٣٫٣٥٨(، بالصافي تمویلیة
مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة  

)٩٫٨٢١(-)٧٫٤٠٣()٢٫٤١٨(أخرى، بالصافي
(٢١١٫٣٩٥))٤٩٫٢٢٥((١٣٫٨٧٨))١٤٨٫٢٩٢(صافي الخسارة قبل ضریبة الدخل 

----مصروف ضریبة الدخل
(٢١١٫٣٩٥))٤٩٫٢٢٥((١٣٫٨٧٨))١٤٨٫٢٩٢(العملیات المستمرة صافي الخسارة من 

متوقفة العملیات ال
، بالصافي العملیات المتوقفةمن خسارة

(٤٣٫٩٥٢)-(٤٣٫٢٩٧))٦٥٥(من الضریبة
(٢٥٥٫٣٤٧))٤٩٫٢٢٥((٥٧٫١٧٥))١٤٨٫٩٤٧(صافي الخسارة 



األول ذ.م.م. (عامة)بنك قطر 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٥٩

تتمة  -یةالمعلومات القطاع ٣٠
االستثمارات 

البدیلة
األعمال المصرفیة 

اإلجماليأخرىالخاصة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلیرادات 
٨٠٬١٣١-١٨٬٢٨٤٦١٬٨٤٧إیرادات من موجودات تمویلیة

٣٢٬٣٢٠-١٠٬١٩٢٢٢٬١٢٨إیرادات رسوم 
إعادة قیاس استثمارات بالقیمة من خسارة 

)٣٤٬٠١٢(-٣٤٨)٣٤٬٣٦٠(العادلة من خالل بیان الدخل
٢٬٠٦٩--٢٬٠٦٩إیرادات توزیعات أرباح

٩٬٢٢٣-٩٬٢٢٣-من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةربح
٧٬١٢١-٧٬١٢١-إیداعات لدى مؤسسات مالیةمنإیرادات
بیع استثمارات مدرجة بالتكلفة ربح من
٢٬٠٤٠-٢٬٠٤٠-المطفأة

بیع استثمارات في حقوق من ربح/) خسارة(
١٠٬٤٤٨-١١٬٢٥٣)٨٠٥(ملكیة

١٬٢٥٥--١٬٢٥٥تابعة اتبیع شركربح من
موجوداتتسویة مبكرة لمنخسارة
)١٢٬٩٢٠(-)١٢٬٩٢٠(-تمویلیة

)٥٫٥٨٦(-)٢٫٩٠٨()٢٫٦٧٨(صافي خسائر صرف العمالت األجنبیة
١٫٢٤٣٨٬٨٧٨١٠٫١٢١-صافي،إیرادات أخرى

لحاملي حسابات  إجمالي اإلیرادات قبل العائد 
٩٩٬٣٧٥٨٬٨٧٨١٠٢٬٢١٠)٦٬٠٤٣(االستثمار غیر المقیدة 

)٥٤٫٤٦٨(-)٥٤٫٤٦٨(-العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة
٤٤٬٩٠٧٨٬٨٧٨٤٧٬٧٤٢)٦٬٠٤٣(الدخل /(الخسارة) إجمالي  

المصروفات 
)٣٩٫٧١٥()٣٦٬٨٤٦()٢٬٠٢٧()٨٤٢(تكالیف الموظفین

)١٣٫٥٩٧(-)٦٫٩٢٨()٦٫٦٦٩(مصروفات تشغیلیة أخرى
)٧٬٦٥٠()١٬٢٢٥()٦٬١٣٧()٢٨٨(تكالیف التمویل
)٤٩٬٤٤٧()٢٨٬٦٩٤()٧٬٩٢٦()١٢٬٨٢٧(استھالك وإطفاء

)١١٠٬٤٠٩()٦٦٬٧٦٥()٢٣٬٠١٨()٢٠٬٦٢٦(إجمالي المصروفات 
انخفاض قیمة موجودات تمویلیة،  مخصص 
)١٧٨٬٢١٤(-)٨٣٬٧٨٥()٩٤٬٤٢٩(بالصافي

انخفاض قیمة موجودات مالیة  مخصص 
)٢٨٬٩٦٤(-)٢٨٬٩٦٤(-أخرى، بالصافي

)٢٦٩٬٨٤٥()٥٧٬٨٨٧()٩٠٬٨٦٠()١٢١٬٠٩٨(صافي الخسارة قبل ضریبة الدخل 
----مصروف ضریبة الدخل

)٢٦٩٬٨٤٥()٥٧٬٨٨٧()٩٠٬٨٦٠()١٢١٬٠٩٨(العملیات المستمرة صافي الخسارة من 
متوقفة العملیات ال

،  متوقفةالعملیات ال(خسارة) / ربح من 
)٣٠٬٨٥٦(-١٩٬٧١١)٥٠٬٥٦٧(بالصافي من الضریبة

)٣٠٠٬٧٠١()٥٧٬٨٨٧()٧١٬١٤٩()١٧١٬٦٦٥(صافي الخسارة 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٦٠

تتمة  -یةالمعلومات القطاع ٣٠
ة الجغرافی ات معلومات القطاع 

یوضح الجدول التالي توزیع صافي الدخل . سوقیین جغرافیین وھما دولة قطر ودول أخرى تعمل المجموعة حالیا في 
فیھ تسجیل العملیة خالل السنة. الذي تم الموقع القطاعات الجغرافیة بناًء على حسب  للمجموعة  

اإلجمالي أخرىدول قطر
٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلیرادات  
٣٢٫٧٧٤٨٫١٩٣٤٠٫٩٦٧تمویلیة  موجودات من إیرادات 

١٦٫٢٧٨-١٦٫٢٧٨إیرادات رسوم 
إعادة قیاس ) من خسارة(/ربح 

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان 
)١٢٠٫٢٧٣()١٢٠٫٤٦٧(١٩٤الدخل

٢٫٦٩٦٢٫٦٩٦-إیرادات توزیعات أرباح
استثمارات مدرجة بالتكلفة ربح من
٥٫٥٠٨١٫٠٢٣٦٫٥٣١المطفأة

٧٫٠٢٥-٧٫٠٢٥إیرادات من إیداعات لدى مؤسسات مالیة
٥١٫٩٥٤-٥١٫٩٥٤بیع استثمارات في حقوق ملكیةمنربح

موجوداتتسویة مبكرة لمن خسارة 
)٣٣٥(-)٣٣٥(تمویلیة

)٥٢٢(-)٥٢٢(صافي خسائر صرف العمالت األجنبیة
٥٫٨٢٨-٥٫٨٢٨إیرادات أخرى، بالصافي

قبل العائد  (الخسارة) /الدخل إجمالي  
١٠٫١٤٩)١٠٨٫٥٥٥(١١٨٫٧٠٤لحاملي حسابات االستثمار

العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر 
)٥٢٫٤٠٤(-)٥٢٫٤٠٤(المقیدة

)٤٢٫٢٥٥()١٠٨٫٥٥٥(٦٦٫٣٠٠(الخسارة) /إجمالي الدخل 

المصروفات 
)٣٥٫٣١٧(-)٣٥٫٣١٧(تكالیف الموظفین
)٥١٦(-)٥١٦(تكالیف التمویل

)٤٫١٦٢(-)٤٫١٦٢(استھالك وإطفاء  
مخصص انخفاض قیمة وشطب  

(١٨٫٨٦٣)-(١٨٫٨٦٣)موجودات ثابتة وموجودات غیر ملموسة 
)٤١٫٠٣٩(-)٤١٫٠٣٩(مصروفات تشغیلیة أخرى

(٩٩٫٨٩٧)-(٩٩٫٨٩٧)إجمالي المصروفات 
مخصص انخفاض قیمة موجودات  

)٥٩٫٤٢٢()٣٢٫١٦٢()٢٧٫٢٦٠(تمویلیة
مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة  

)٩٫٨٢١(-)٩٫٨٢١(أخرى
(٢١١٫٣٩٥))١٤٠٫٧١٧((٧٠٫٦٧٨)العملیات المستمرة صافي الخسارة من 

متوقفة العملیات ال
٠Bمتوقفة، بالصافي العملیات المن خسارة

)٤٣٫٩٥٢((٤٣٫٢٩٧))٦٥٥(من الضریبة
(٢٥٥٫٣٤٧)(١٨٤٫٠١٤)(٧١٫٣٣٣)صافي الخسارة 



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٦١

تتمة  -یةالمعلومات القطاع ٣٠
اإلجمالي أخرىقطر

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
اإلیرادات 

٦١٬٨٤٧١٨٬٢٨٤٨٠٬١٣١موجودات مالیة من إیرادات 
٢٢٬١٢٨١٠٬١٩٢٣٢٬٣٢٠إیرادات رسوم 

إعادة قیاس استثمارات بالقیمة العادلة من من خسارة 
)٣٤٬٠١٢()٧٬٨٨٠()٢٦٬١٣٢(خالل بیان الدخل

١٬٠٦٩١٬٠٠٠٢٬٠٦٩إیرادات توزیعات أرباح
٥٬٢٦٢٣٬٩٦١٩٬٢٢٣استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةربح من 

٧٬١٢١-٧٬١٢١إیرادات من إیداعات لدى مؤسسات مالیة
٢٬٠٤٠٢٬٠٤٠-بیع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةربح من 

١٠٬٤٤٨)٨٠٥(١١٬٢٥٣بیع استثمارات في حقوق ملكیة من ربح/ (خسارة) 
١٬٢٥٥١٬٢٥٥-تابعة اتبیع شركمن ربح 

)١٢٬٩٢٠(-)١٢٬٩٢٠(تمویلیةموجوداتمبكرة لتسویةمن خسارة 
)٥٫٥٨٦(-)٥٫٥٨٦(صافي خسائر صرف العمالت األجنبیة

١٠٫١٢١-١٠٫١٢١إیرادات أخرى، بالصافي
٧٤٬١٦٣٢٨٬٠٤٧١٠٢٬٢١٠إجمالي اإلیرادات قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار

)٥٤٬٤٦٨(-)٥٤٬٤٦٨(العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة
١٩٬٦٩٥٢٨٬٠٤٧٤٧٬٧٤٢إجمالي الدخل

المصروفات
)٣٩٬٧١٥(-)٣٩٬٧١٥(تكالیف الموظفین
)١٣٬٥٩٧()٦٬٦٦٩()٦٬٩٢٨(تكالیف التمویل

)٧٬٦٥٠(-)٧٬٦٥٠(استھالك وإطفاء  
)٤٩٬٤٤٧(-)٤٩٬٤٤٧(مصروفات تشغیلیة أخرى

)١١٠٬٤٠٩()٦٬٦٦٩()١٠٣٬٧٤٠(إجمالي المصروفات
)١٧٨٬٢١٤(-)١٧٨٬٢١٤(مخصص انخفاض قیمة موجودات تمویلیة 

)٢٨٬٩٦٤(-)٢٨٬٩٦٤(مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى
)٢٦٩٬٨٤٥(٢١٬٣٧٨)٢٩١٬٢٢٣(العملیات المستمرةمن الربح /)الخسارة(صافي 

متوقفةالعملیات ال
٠B ٣٠٫٨٥٦()٣٠٫٦٤٦()٢١٠(متوقفة، بالصافي من الضریبةالعملیات الخسارة من(

)  ٣٠٠٬٧٠١()٩٬٢٦٨()٢٩١٬٤٣٣(للسنة صافي الخسارة



بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

(ألف لایر قطري)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیةكما في و

٦٢

١٩-تأثیر جائحة كوفید٣١
) في العدید من المناطق الجغرافیة حول العالم إلى توقف األنشطة  ١٩-لقد أدى تفشي جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید 

التجاریة واالقتصادیة وألقى بظالل الشك حول البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت البنوك المركزیة والحكومات السیادیة 
نقدیة ومالیة للتخفیف من اآلثار السلبیة المحتملة لھذا الوباء.  عن تدابیر 

تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات بھذا الشأن، وقد قامت بتفعیل مخطط استمراریة األعمال الخاص  
شي ھذا الوباء على  ، وتقوم باستمرار بتقییم أثر تف ١٩-بھا إلدارة أي تعطل محتمل لعملیاتھا جراء تفشي جائحة كوفید 

عملیاتھا وأدائھا المالي. 

في ضوء الدعم المالي والنقدي المتاح، والمالءة ١٩-أخذت المجموعة في االعتبار التأثیرات المحتملة لتفشي جائحة كوفید 
قًا ألفضل المالیة للمقترضین، واالضطرابات االقتصادیة الحالیة عند تحدید متطلبات الخسائر االئتمانیة المتوقعة. ووف 

تقدیرات اإلدارة، توجد ھنالك تغطیات كافیة للمخاطر في الوقت الحالي. وقد انعكست ھذه التقلبات من خالل تحدیث عوامل 
االقتصاد الكلي وتعدیل طریقة بناء السیناریوھات واألوزان المرجحة األساسیة ذات الصلة الخاصة بتلك السیناریوھات.  

)، CCIبكل سیناریو لالقتصاد الكلي على مستوى البنك تستند إلى مؤشرات دورة االئتمان (إن األوزان المرجحة الخاصة  
٣١٪ لسیناریو الصعود ( ٥٪ لسیناریو الھبوط و ٦٥٪ للحالة األساسیة و ٣٠، كانت عند ٢٠٢٠دیسمبر ٣١وكما في 
٪ لكل من سیناریو الھبوط وسیناریو الصعود). وفي ظل التطور المتسارع ١٥٪ للحالة األساسیة و ٧٠: ٢٠١٩دیسمبر 

ظروف الحالیة. لألوضاع، سیتم إعادة تقییم أي سیناریوھات إیجابیة أو سلبیة في حال تغیرت ال

على استثماراتھا في حقوق الملكیة وقامت بمراجعة  ١٩-كما قامت المجموعة بدراسة التأثیرات المحتملة لجائحة كوفید 
االفتراضات الھامة المستخدمة لتحدید القیم العادلة. سوف تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الحالي، وفي ظل استمرار  

الغ المسجلة حساسة لتلك التقلبات.  تقلبات األسواق سوف تظل المب

سوف تستمر اإلدارة في مراقبة الوضع الحالي وتكوین مخصصات وقائیة تحسبًا ألیة مخاطر سلبیة محتملة. أخذت  
المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة عند تحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة وغیر  

، إال أن السوق الیزال غیر مستقر وقد تبقى المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للمجموعة كما في  المالیة 
بالسوق. 

أحداث ھامة الحقة لفترة التقریر ٣٢
أحد  في نھایة السنة، أكمل البنك عملیة االستحواذ على مبنى لولو ھایبر ماركت المسیلة من خالل اتفاقیة تمویل إجارة مع 

.ملیون لایر قطري ویستحق الدفع على مدار ثالث سنوات ٢٧٩٫٥البنوك المحلیة. یبلغ إجمالي اإلیجار المستحق  

"، وھو برج مكتبي فاخر ١باإلضافة إلى ذلك، الحقاً بعد نھایة السنة أكمل البنك عملیة االستحواذ على "ووتر واي بالزا 
قدماً مربعاً ویقع في ضواحي ھیوستن، تكساس، الوالیات المتحدة  ٢٢٣٬٠٠٠+) یمتد على مساحة تتجاوز  Aمن الدرجة ( 

" أول عملیة استحواذ یقوم بھا بنك قطر األول لھذا العام بالوالیات المتحدة األمریكیة. ١األمریكیة. یمثل "ووتر واي بالزا  


