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  (عامة)بنك قطر األول ذ.م.م.  
  الموحدبيان المركز المالي 

 (ألف لایر قطري)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 
 

 

  البيانات المالية الموحدة.جزءا ال يتجزأ من هذه  ٣٠إلى  ١من  اإليضاحات المرفقة تشكل 

٦  

  
  كما في    

    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١ 

٢٠١٨  
     إيضاحات  

        الموجودات
  ٢٣٧٫٦٩٧   ١٬٢٢٠٬٩٨٨  ٥ نقد وما يعادلهال

  ١٥٠٫٨٠١   ١١٠٬٣٥٢  ٦ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
  ١٫٤٧٩٫٧٨٩   ٩٧٦٬٠٧٠  ٧  موجودات تمويلية

  ٢٤٫٢٣٠   -    ذمم مدينة 
 ٣٩٫٥٣٢  -   المخزون

 ٤٠٩٫٣٢٠  ٣٥٧٬٠٤٧  ٨ ملكيةاستثمارات في حقوق 
  -   ١٤٬٨١٢  ٩ استثمارات عقارية

  ١٣٢٫٩٧٣   ٢٠٬٦٠٣  ١٠  موجودات ثابتة
  ١٠٫٨٠٢   ٧٬٩١٨  ١١ موجودات غير ملموسة

  ٧٣١٫٤١٠   ٤٥٤٬٣٥١  ١٢  للبيع  بها محتفظ موجودات
  ٤٢٫٤٢١   ٥١٬٩٤٥  ١٣ رىات أخموجود 

  ٣٫٢٥٨٫٩٧٥   ٣٬٢١٤٬٠٨٦   إجمالي الموجودات
        

غير  حاملي حسابات االستثمار  وحقوق ملكية المطلوبات
     المقيدة وحقوق الملكية

 
  

         المطلوبات
  ٤١٠٫٢٢٧   ١٣٥٬٠٥١  ١٤ مطلوبات تمويلية

  ٤٧٫٨٥٣   ٢٤٣٬٥٣٥   أرصدة العمالء
  ٤٣١٫٣٣٦   ٢١٨٬٤٤١  ١٢  محتفظ بها للبيع مطلوبات 

  ٨٧٫١٢٠   ١٠١٬٢٨٥  ١٥ مطلوبات أخرى
  ٩٧٦٫٥٣٦   ٦٩٨٬٣١٢   إجمالي المطلوبات

        
  ١٫١٥٨٫٥٧١   ١٬٧٥٩٬٠١٩  ١٦ غير المقيدة  حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار

        
        حقوق الملكية

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧٠٠٬٠٠٠  ١٧ رأس المال
  -   ٢٠٣    عالوة إصدار
  )٩٩٨٫٤٥٩(   ٢٬٨٨٥   ة)تراكمم ة / (خسائرأرباح مدور

  ١٫٠٠١٫٥٤١   ٧٠٣٬٠٨٨   البنك المنسوبة لمساهميملكية الإجمالي حقوق 
  ١٢٢٫٣٢٧   ٥٣٬٦٦٧   حصص غير مسيطرة
  ١٫١٢٣٫٨٦٨   ٧٥٦٬٧٥٥   إجمالي حقوق الملكية

حاملي حسابات   وحقوق ملكية المطلوبات إجمالي
  ٣٬٢١٤٬٠٨٦   االستثمار غير المقيدة وحقوق الملكية 

 
٣٫٢٥٨٫٩٧٥  

  ووقع عليها بالنيابة عنه:  ٢٠٢٠ مارس  ١٠  بتاريخ ت المالية الموحدةالبياناإصدار هذه  اعتمد مجلس اإلدارة

 



 بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
 الموحد الدخلبیان 

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 

 البیانات المالیة الموحدة.جزءا ال یتجزأ من ھذه  ۳۰إلى  ۱من  اإلیضاحات المرفقة تشكل 

۷ 

 للسنة المنتھیة في  

 إیضاحات 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۸ 
     المستمرة  نشطةاأل
     یراداتاإل

 ۷۹٫۰۳۱  ۸۰٬۱۳۱  الموجودات التمویلیةإیرادات من 
 ۱٥٫۸۹۹  ۳۲٬۳۲۰ ۱۸ إیرادات رسوم

 )۲۱۱٫٤۳۱(  )۳٤٬۰۱۲( ۸ من خالل بیان الدخلالقیمة العادلة خسارة إعادة قیاس استثمارات ب
 ۱٫۳۸۲  ۲٬۰٦۹  األرباح إیرادات توزیعات 
 ۸٫۸۹۷  ۹٬۲۲۳  بالتكلفة المطفأة  مدرجة أرباح استثمارات 

 ۱٤٫۷۹۱  ۷٬۱۲۱  إیرادات من إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
 -  ۲٬۰٤۰  بالتكلفة المطفأةمدرجة أرباح بیع استثمارات 

 )۱۱۹٫۲۹۰(  ۱۰٬٤٤۸  حقوق ملكیة بیع استثمارات في  (خسارة)  / ح رب
 ۱٦٫٥٤٥  ۱٬۲٥٥ ۱۲/۳ بیع شركة تابعةربح 

 -  )۱۲٬۹۲۰( ۷ خسارة تسویة مبكرة للموجودات المالیة 
 ۳۳٫۷۱٦  ٤٬٥۳٥ ۱۹ ، صافي أخرى إیرادات

 )۱٦۰٫٤٦۰(  ۱۰۲٬۲۱۰  إجمالي الدخل قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة 
 )٥۸٫۹۲۹(  )٥٤٬٤٦۸(  غیر المقیدة العائد لحاملي حسابات االستثمار 

 )۲۱۹٫۳۸۹(  ٤۷٬۷٤۲  إجمالي الدخل 
     

     مصروفات
 )٥۸٫٥٦۰(  )۳۹٬۷۱٥(  تكالیف الموظفین

 )۱۹٫۱٦٤(  )۱۳٬٥۹۷(  تكالیف تمویل  
 )۹٫۷۲۱(  )۷٬٦٥۰(  وإطفاء إھالك

 )٤٥٫۹۰٤(  )٤۹٬٤٤۷( ۲۰ مصروفات تشغیلیة أخرى
 )۱۳۳٫۳٤۹(  )۱۱۰٬٤۰۹(  المصروفاتإجمالي 

 )٤٥٫۲٥٦(  )۱۷۸٬۲۱٤(  ، بالصافي من االسترداداتمخصص انخفاض قیمة موجودات تمویلیة
 )۱۳٫۱۷۸(  )۲۸٬۹٦٤(  مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى 

 )٤۱۱٫۱۷۲(  )۲٦۹٬۸٤٥(  صافي خسارة قبل ضریبة الدخل
 -  -  مصروف ضریبة الدخل

 )٤۱۱٫۱۷۲(  )۲٦۹٬۸٤٥(  خسارة من أنشطة مستمرة صافي 
     أنشطة مستبعدة 

 )۹۸٫۹۲۰(  )۳۰٬۸٥٦( ۱۲ بالصافي من الضریبة  ،من أنشطة مستبعدةخسارة 
 )٥۱۰٫۰۹۲(  )۳۰۰٬۷۰۱(  خسارة السنةصافي 

     
     إلى: المنسوب
 )٤۸۱٫۹۰٥(  )۲۹۸٬٤٥۳(  البنكمساھمي 

 )۲۸٫۱۸۷(  )۲٬۲٤۸(  غیر مسیطرة صحص
  )۳۰۰٬۷۰۱(  )٥۱۰٫۰۹۲( 
     

 )۰٫٥۷۲(  )۰٫۳۸٥( ۲۱ لایر قطري  –للسھم من أنشطة مستمرة  ةالمخفض /األساسیة  الخسارة
 )۰٫۱۱٦(  )۰٬۰٤۱( ۲۱ لایر قطري –من أنشطة مستبعدة  ة للسھمالمخفض /ةاألساسی ارةسالخ

 )۰٫٦۸۸(  )۰٫٤۲٦( ۲۱ قطريلایر   –ة للسھم المخفض /ةاألساسی الخسارة
 



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

  (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱في  للسنة المنتھیة
 

 البیانات المالیة الموحدة.جزءا ال یتجزأ من ھذه  ۳۰إلى  ۱من  اإلیضاحات المرفقة تشكل 

۸ 
 

         القیمة العادلة  اتاحتیاطی    

  رأس المال إیضاحات 

أرباح مدورة /  
(خسائر  
  عالوة إصدار  متراكمة)

إجمالي حقوق 
الملكیة المنسوبة 

  لمساھمي البنك
حصص غیر  

  مسیطرة 
إجمالي حقوق 

 الملكیة
             

 ۱٫٦۹٦٫۸۷۱  ۱٦٦٫۸۸٥  ۱٫٥۲۹٫۹۸٦  -  )٤۷۰٫۰۱٤(  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 
أثر التطبیق المبكر لمعیار المحاسبة 

 )٤۸٫۸٥۹(  )۲٫۳۱۹(  )٤٦٫٥٤۰(  -  )٤٦٫٥٤۰(  -  ۳۰المالیة رقم 
 ۱٫٦٤۸٫۰۱۲  ۱٦٤٫٥٦٦  ۱٫٤۸۳٫٤٤٦  -  )٥۱٦٫٥٥٤(  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  (معدل) ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

             
 )٥۱۰٫۰۹۲(  )۲۸٫۱۸۷(  )٤۸۱٫۹۰٥(  -  )٤۸۱٫۹۰٥(  -  سنةل ا خسارةصافي 

 )۱٥٬٥٤٥(  )۱٥٬٥٤٥(  -  -  -  -  استبعاد شركات تابعة 
في حصص غیر مسیطرة   صافي التغیر 

             بسبب: 
 ۱٬٤۹۳  ۱٬٤۹۳  -  -  -  -  ھیاكل عقاریة  -

 ۱٬۱۲۳٬۸٦۸  ۱۲۲٬۳۲۷  ۱٫۰۰۱٫٥٤۱  -  )۹۹۸٫٤٥۹(  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱الرصید في 
             

 ۱٫۱۲۳٫۸٦۸  ۱۲۲٫۳۲۷  ۱٫۰۰۱٫٥٤۱  -  )۹۹۸٫٤٥۹(  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 )۳۰۰٬۷۰۱(  )۲٫۲٤۸(  )۲۹۸٬٤٥۳(  -  )۲۹۸٬٤٥۳(  -  سنةل ا خسارةصافي 

 -  -  -  ۲۰۳  ۱٫۲۹۹٫۷۹۷  )۱٫۳۰۰٫۰۰۰( ۱۷ انخفاض رأس المال
 )۲۰٫۲۹۱(  )۲۰٫۲۹۱(  -  -  -  - ۱۲/۳ بیع شركة تابعة 

زیادة في حصص غیر مسیطرة  صافي ال
             بسبب: 

 )٤٦٬۱۲۱(  )٤٦٬۱۲۱(  -  -  -  -  * عقاریة ھیاكل  -
 ۷٥٦٬۷٥٥  ٥۳٬٦٦۷  ۷۰۳٬۰۸۸  ۲۰۳  ۲٬۸۸٥  ۷۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

ملیون لایر  ۲٬۹البنك، فإن األرباح المدورة للبنك بلغت لایر قطري في حساب رأس المال خالل السنة، نتیجة ذلك باإلضافة إلى أداء  ۱٬۲۹۹٬۷۹۷خسائر متراكمة بمبلغ ، تم إطفاء ۱۷باإلشارة إلى إیضاح 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قطري كما في  



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

    (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱في  للسنة المنتھیة
 

 البیانات المالیة الموحدة.جزءا ال یتجزأ من ھذه  ۳۰إلى  ۱من  اإلیضاحات المرفقة تشكل 

۹ 

 للسنة المنتھیة في  

 اإلیضاحات 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۸ 
     

     األنشطة التشغیلیة
 )٥۱۰٫۰۹۲(  )۳۰۰٬۷۰۱(  خسارة السنةصافي 

     للبنود غیر النقدیةتعدیالت 
 ۲٥٫۸۸۰  ۷٬٦٥۰ ۱۱، ۱۰ ھالك وإطفاءإ

 ۱۱۹٫۲۹۰  -  خسارة من بیع استثمارات في حقوق ملكیة
 )۱٦٫٥٤٥(  -  ربح من بیع شركة تابعة 

 ۲۱۱٫٤۳۱  ۳٤٬۰۱۲  حقوق ملكیةخسارة غیر محققة من استثمارات في 
المخاطر غیر محققة / (ربح) من أدوات إدارة  خسارة

 ۱۰٬۲٦۱ ۸ المتوافقة مع الشریعة، بالصافي 
 

)۲۳٫۲۳۷( 
 ٤٥٫۲٥٦  ۱۷۸٬۲۱٤ ۲٦ ، بالصافي مخصص انخفاض قیمة موجودات تمویلیة

 ۱۳٫۱۷۸  ۲۸٬۹٦٤ ۲٦ مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى 
 ۲٦٫۱٥٥  -  بالصافي أخرى، مخصصات 

  )٤۱٬٦۰۰(  )۱۰۸٫٦۸٤( 
     

     تغیرات في: 
 ٤۷۷٫۲۱۸  -  مستحق من بنوك

 )۸٫٤۱۸(  ٤٥٬۳٤۳  استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 ۷۹٫۳٦٤  ۳۲٥٬٥۰٥  موجودات تمویلیة

 )۸٫٤۲۰(  ۲٤٬۲۳۰  مدینة  ذمم
 ٥٫۹۰۸  ۳۹٬٥۳۲  مخزونال

 )٤٫۳۷۳(  )٦٬۹۱۱(  حقوق ملكیةاستثمارات في  
 ۳۳٦  ۳۹٥٬۱۱٥  محتفظ بھا للبیع موجودات 

 -  -  استثمارات عقاریة
 ۹٫۰٤٥  )۹٬٥۲٤(  موجودات أخرى

 )٥۲٫۱۲۳(  ۱۹٥٬٦۸۲  العمالء أرصدة
 ۸٥٫٦۸۷  )۲۱۲٬۸۹٥(  محتفظ بھا للبیع مطلوبات 

 )۱٦٫۹۱۸(  )۲۹٬۹٥٤(  مطلوبات أخرى
 ٤٥۸٫٦۲۲  ۷۲٤٬٥۲۳  األنشطة التشغیلیة الناتج منصافي النقد 

     
     األنشطة االستثماریة

 )۲۲٫۳۷۷(  )۹۲( ۱۱، ۱۰ شراء موجودات ثابتة وغیر ملموسة
 )۲۲٫۳۷۷(  )۹۲(  نشطة االستثماریةألصافي النقد المستخدم في ا

     
     األنشطة التمویلیة

 )۱٦٫۸٤۸(  )۲۷٥٬۱۷٦(  المطلوبات التمویلیةالتغیر في  صافي
غیر   حاملي حسابات االستثمارصافي التغیر في حقوق ملكیة  

 مقیدة
       

٦۰۰٬٤٤۸      
       

)٥٥٥٫۲۲۲( 
 ۱٫٤۹۳  )٦٦٬٤۱۲(  في حصص غیر مسیطرةصافي التغیر 
 )٥۷۰٫٥۷۷(  ۲٥۸٬۸٦۰  األنشطة التمویلیة  ) المستخدم فيمن (صافي النقد 

     
 )۱۳٤٫۳۳۲(  ۹۸۳٬۲۹۱  في النقد وما یعادلھ  )االنخفاض ( /زیادة صافي

 ۳۷۲٫۰۲۹  ۲۳۷٬٦۹۷ ٥ سنةنقد وما یعادلھ في بدایة الال
 ۲۳۷٫٦۹۷  ۱٬۲۲۰٬۹۸۸ ٥ السنة نقد وما یعادلھ في نھایةال

 
 

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۰  

 ةالرئیسی واألنشطةالوضع القانوني  ۱

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

ھیئة مركز قطر للمال.   عن، الصادر ۲۰۰۸سبتمبر  ٤بتاریخ  ۰۰۰۹۱ولیة محدودة بموجب الترخیص رقم ؤمس

 ھیئة تنظیم مركز قطر للمال:التي تنظمھا  التالیة األنشطة البنك مصرح لھ مزاولة

 استالم اإلیداعات؛   
  تقدیم التسھیالت االئتمانیة؛ 
  االستثمارات؛ المتاجرة في 
 ستثماریة؛ الصفقات ا ال تقدیم 
 ئتمانیة؛ االتسھیالت ترتیب ال 
 تقدیم خدمات الحفظ؛ 
  خدمات الحفظ؛ترتیب 
  إدارة االستثمارات؛ 
 تقدیم االستشارات لالستثمارات؛ و 
 تشغیل الصنادیق االستثماریة المشتركة . 

حددھا ھیئة التي ت ، الشریعة اإلسالمیة مبادئلالتي تتم وفقا  جمیع أنشطة البنكنظیم مركز قطر للمال ھیئة ت  تنظم

البنك نشاطھ من خالل مركزه الرئیسي الكائن في   زاول. ینظامھ األساسي ألحكاما ، ووفقً لبنكبا الرقابة الشرعیة

تم إدراج أسھم البنك المصدرة للتداول في بورصة قطر اعتباًرا من  شارع سحیم بن حمد بالدوحة في دولة قطر.

 ").QFBQ(رمز السھم "  ۲۰۱٦أبریل  ۲۷

على البنك وشركاتھ التابعة (ویشار إلیھا    ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  تشتمل البیانات المالیة الموحدة للبنك  

الطرف المسیطر النھائي للمجموعة ھو   /  الشركة األم مجتمعة بـ "المجموعة" ومنفردة بـ "شركات المجموعة"). 

دیسمبر   ۳۱و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي بیان بالشركات التابعة للبنك كما في  بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة). 

۲۰۱۸: 

 النشاط الشركات التابعة 

 كما فيالفعلیة الملكیة 
 سنة

 البلد  التأسیس
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹ 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 
 قطر  ۲۰۱۲ ٪۷٥٫۰ ٪۷٥٫۰ التموین تموین ذ.م.م. الإسناد لخدمات 

المحدود لبنك قطر   ۱صندوق السوق النقدي 
 األول

صندوق السوق  
 جزر الكایمان ۲۰۱٥ ٪۱۰۰٫۰ ٪۱۰۰٫۰ النقدي

 جیرسي  ۲۰۱۷ ٪۳۲٫۱ ٪۲٦٫۲ تمویل  * استور بروبرتیز فینانس لیمتد
 جیرسي  ۲۰۱۷ ٪۳۲٫۱ ٪۲٦٫۲ قابضة شركة   * استور بروبرتیز ھولدینجز لیمتد

 قطر  ۲۰۱۷ ٪۷۰٫۰ ٪۷۰٫۰ بناء أم صالل للسكن ذ.م.م. 

 فیرفیو جي إي جي ذ.م.م.  ۳۱۳۰
إیجار  امتالك و
 ۲۰۱۹ - ٪۹۷٫۰ عقارات

الوالیات المتحدة  
 األمریكیة 

 ۲۰۱۹ - ٪۹۷٫۰ إیجار عقارات  فیرفیو إنفستمنت كورب 
الوالیات المتحدة  

 األمریكیة 

 للحصول على تفاصیل حول الشركات التابعة التي تم بیعھا خالل السنة. ۱۲راجع إیضاح 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۱  

  س اإلعداداأس  ۲

 االلتزام  فقرة
ً  للمجموعة الموحدة المالیة البیانات إعداد  تم   والمراجعة  المحاسبة ھیئة عن الصادرة المالیة المحاسبة لمعاییر وفقا

  للمواضیع  وبالنسبة  بالبنك،  الشرعیة  الرقابة  ھیئة  تحددھا  التي  الشریعة  ومبادئ  وقواعد   اإلسالمیة  المالیة  للمؤسسات

  تستخدم  المالیة  المحاسبة  معاییر  تغطیھا  ال  والتي  اإلسالمیة  المالیة  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  ھیئة  تقتضیھا   التي

 .الدولیة المحاسبة معاییر  مجلس عن الصادرة المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر إرشادات المجموعة

 القیاس أساس
  حقوق ملكیةاستثمارات في  تقییم باستثناء  التاریخیة التكلفة مبدأ على بناء الموحدة المالیة البیانات إعداد  تم

  .العادلة بالقیمةوأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة المسجلة  عقاریة استثماراتو

 العملة الوظیفیة وعملة العرض
للبنك. تم تقریب  وعملة العرض بالریاالت القطریة وھي العملة الوظیفیة الموحدة البیانات المالیة عرض ھذه تم 

فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ على خالف ذلك. یقوم كل كیان داخل المجموعة إلى أقرب ألف لایر قطري،    جمیع القیم

 باستخدام العملة الوظیفیة.  البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل كیانتقاس بتحدید عملتھ الوظیفیة و

 األحكام والتقدیراتاستخدام 
من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات  ر المحاسبة المالیة  ای مع  بموجب  الموحدةالبیانات المالیة  یتطلب إعداد  

تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات  

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة  تتم مراجعة التقدیرات 

  المصادر  عن المعلومات توضیح تم  في السنة التي تتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك.

 على  األكبر   األثر   لھا  التي  المحاسبیة  اساتالسی  تطبیق  في   المتبعة  الھامة  واألحكام   التقدیرات  حول  للشكوك  الرئیسیة

 . ٤ رقم اإلیضاح في الموحدة المالیة البیانات  في   بھا المعترف المبالغ

 الھامة السیاسات المحاسبیة ۳

 فیما یلي السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة:

 شركات التابعةال ۳/۱
.  (بما في ذلك الكیانات ذات األغراض الخاصة)  المجموعةسیطر علیھا ت التي الكیاناتجمیع  ھي التابعة الشركات

معرضة إلى أو یكون لدیھا حقوق في العائدات المتغیرة من مشاركتھا في   المجموعة كونت عندما السیطرة وجد ت

اعتبار وجود أو تأثیر   یتمالشركة ولدیھا المقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سلطتھا على الشركة. 

حقوق تصویت محتملة یتم ممارستھا حالیا أو قابلة للتحویل عندما یتم تقییم ما إذا كانت المجموعة تسیطر على كیان 

إلى سیطرة  لیة الموحدة من التاریخ الذي تنتقل فیھ الیتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات الماآخر.  

 ریخ الذي تتوقف فیھ تلك السیطرة.تایتم إدراجھا من الالمجموعة. وال 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۲  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 أساس التوحید
 جمیع األرصدة بین استبعاد  یتم. لھ التابعة والشركات للبنكعلى البیانات المالیة  الموحدة المالیةالبیانات  تشتمل

  المعامالت عن الناتجة المحققة غیر والخسائر واألرباح والمصروفات واإلیرادات والمعامالت المجموعةشركات 

 لضمان الضرورة عند  التابعة  للشركات المحاسبیة السیاسات تغییر  تم . التوحید  ند ع بالكامل  المجموعة شركات  بین

 . المجموعة قبل من  المتبعة السیاسات مع  توافقھا

وذلك عند تحویل السیطرة كما في تاریخ االستحواذ المحاسبة عن األعمال المجمعة باستخدام طریقة االستحواذ  تتم

  الموجوداتیقاس المقابل المحول في االستحواذ عموما بالقیمة العادلة عند االستحواذ على صافي  إلى المجموعة.

لمعرفة مدى انخفاض قیمتھا. یتم االعتراف بأي مكسب  القابلة للتحدید. یتم اختبار أیة شھرة ناشئة بصورة سنویة 

. یتم صرف تكالیف المعاملة عند تكبدھا فیما عدا في الحالة التي  بیان الدخل الموحدفي شراء مساومة مباشرة في 

 تتعلق فیھا بإصدار أوراق دین أو أسھم. 

 الحصص غیر المسیطرة
 الموحد  المالي  المركز  بیان  في  األم  الشركة  إلى  تنسب  ال   التي  التابعة  الشركات  ملكیة  حقوق  في  المساھماتذكر    یتم

الحصص غیر   إلى المنسوبة الخسائر أو األرباح  عن  اإلفصاح یتم. الملكیة كحصة غیر مسیطرة حقوق ضمن

  على  تقع التي الخسائر .الحصص غیر المسیطرة إلى ةمنسوب أرباح أو خسائرك الموحد  الدخل بیان في المسیطرة

 یكون  أن  في   ذلك  تسبب  ولو  حتى   المسیطرة  غیر   للمساھمة  تخصیصھا  یتم  تابعة   شركة  في   المسیطرة  غیر  المساھمة

 .الحصص غیر المسیطرة رصید   في  عجز ھناك

.  المجموعة ملكیة حقوق مالكي مع معامالت باعتبارھا الحصص غیر المسیطرة مع  المعامالت المجموعة تعامل

 من  المستحوذة  الصلة  ذات  والحصة  المدفوع  المقابل  بین   الفرق  فإن  الحصص غیر المسیطرة  من  للمشتریات  بالنسبة

 أو المكاسب تسجیل أیضا یتم كما. الملكیة حقوق في تسجیلھ یتم التابعة الشركة موجودات لصافي الدفتریة القیمة

 .ملكیةالحقوق  في الحصص غیر المسیطرة استبعاد  من الخسائر

 لعمالت األجنبیةا ۳/۲
 رصدةاألومعامالت ال 

یتم تحویل یتم تحویل المعامالت بعمالت أجنبیة إلى ریاالت قطریة بمعدالت الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. 

تاریخ السائدة في  باستخدام معدالت الصرفالریاالت القطریة إلى  بعمالت أجنبیة الموجودات والمطلوبات النقدیة

 المالي الموحد.المركز 

ویل بأسعار  المعامالت والناشئة عن التحمكاسب وخسائر من تسویة تلك ن ق الناتجة عفروجمیع الیتم االعتراف ب 

یتم تحویل البنود   .الموحد  بیان الدخلبالعمالت األجنبیة في    النقدیةللموجودات والمطلوبات    الصرف في نھایة السنة

فة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت  غیر النقدیة التي تقاس بطریقة التكل

یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالقیمة العادلة بالعملة األجنبیة، بما في ذلك حقوق ملكیة   األولیة.

جل التأثیرات على تغیرات االستثمارات، باستخدام أسعار الصرف في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. تس

أسعار الصرف على البنود غیر النقدیة التي تقاس بالقیمة العادلة للعمالت األجنبیة كجزء من مكسب أو خسارة 

 القیمة العادلة.



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۳  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 (تابع) لعمالت األجنبیة ا ۳/۲
 شركات المجموعة 

) التي  جموعة (التي لیس لدى أي منھا عملة اقتصاد یتسم بالتضخم الحاد شركات المالنتائج والمركز المالي لجمیع 

 لدیھا عمالت محلیة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلھا كما یلي:

 یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلغالق في تاریخ المركز المالي. •
دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف (ما لم یكن ھذا المتوسط مقارب  إیرادات ومصروفات كل بیان  •

غیر معقول لألثر التراكمي للمعدالت السائدة في تواریخ المعامالت ففي ھذه الحالة یتم تحویل اإلیرادات 
 و  والمصروفات في تواریخ المعامالت)،

 في حقوق الملكیةالناتجة عن سعر الصرف كمكون منفصل عن بیان التغیرات  فروق  الیتم االعتراف بجمیع   •
 الموحد.

عند التوحید، یتم وضع فروق صرف العمالت الناشئة عن التحویل لصافي االستثمارات في العملیات األجنبیة في  

جزئیًا أو بیعھا، یتم   بیان حقوق الملكیة الموحد ضمن "احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة". عند استبعاد عملیة أجنبیة

االعتراف بفروق الصرف التي تم تسجیلھا في حقوق الملكیة في بیان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة 

 البیع.

 لموجودات والمطلوبات المالیةا ۳/۳
 االعتراف

المجموعة طرفا في النصوص  یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ المعاملة التي تصبح فیھا 

 التعاقدیة لألداة.

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

 للمجموعة) عند:

 انتھاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من األصل؛ أو •
من األصل، ولكن تعھدت بدفعھا كاملة دون تأخیر جوھري    احتفاظ المجموعة بالحق في استالم تدفقات نقدیة •

 إلى طرف ثالث بموجب ترتیب لتمریر التدفقات النقدیة؛ أو
ل المجموعة حقھا في استالم تدفقات نقدیة من األصل أو إما قیامھا: (أ) بتحویل جمیع مخاطر ومنافع  تحوّ  •

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

عند تحویل المجموعة لحقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من أصل، ولم تقم بتحویل أو االحتفاظ بصورة كبیرة 

ع  بجمیع مخاطر ومنافع األصل، أو تحویل السیطرة على األصل، یتم االعتراف باألصل بمدى استمرار اضطال

 المجموعة في األصل.

 . منصوص علیھ في العقد  من أو إلغاء أو انتھاء التزاملغي االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ  ی

 كان  إذا  فقط  الموحد   المالي  المركز  بیان  في  لغاالمب  صافي   ویدرج  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  مقاصة  إجراء   یتم

 علىھذه المبالغ    سویةعلى أن تقوم بت  عزم المجموعة إماو  عترف بھا الم  المبالغ  لمقاصة  قابل للنفاذ   يقانون   حق  ھناك

  قانونيال حقال یقتصر الأ یجب  . الوقت نفس في المطلوب ویةوتس صلاألعزمھا على تحقیق  أو الصافي أساس

البنك  تخلف  حال وفي  االعتیادیة، األعمال سیاق في  للتنفیذ  قابال  یكون  أن ویجب ،یةالمستقبل األحداث على ملزمال

 .ھإفالس أو التعثر أو السداد  المقابل عن الطرف أو



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱٤  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 النقد وما یعادلھ  ٤/۳
حسبما تمت اإلشارة إلیھ في بیان التدفقات النقدیة الموحد من النقد واألرصدة لدى البنوك، النقد وما یعادلھ  یتكون

یداعات لدى مؤسسات  تتكون اإل  أو أقل.  ذات فترات استحقاق لثالثة أشھرومبالغ االستثمارات لدى المؤسسات المالیة  

جھا بالتكلفة زائد األرباح المستحقة ذات وكالة ومرابحة. یتم إدرااستثمارات لدى بنوك في شكل  إیداعاتمن  مالیة

 الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجد.

 مستحق من بنوك ٥/۳
یتم  تمثل المستحقات من بنوك مبالغ اإلیداعات لدى مؤسسات مالیة بفترة استحقاق أصلیة أكثر من ثالثة أشھر. 

استثمار إیداعات المستحقات من البنوك بموجب شروط وكالة ومرابحة ومضاربة. یتم تسجیلھا بالتكلفة زائد األرباح  

 وجد. المستحقة ذات الصلة وصافي مخصص االنخفاض في القیمة، إن

 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  ٦/۳
  تقییم ویتم التعاقدي العائد  أساس على االستثمار إدارة تتم عندما المطفأة بالتكلفة الصكوك في االستثمارات تدرج

  .معاملةال  تكالیفزائد    بالقیمة العادلة  البدایة  في   االستثمارات  ھذه  قیاس  یتم.  التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  أساس  على  أدائھا

  مخصصناقصا  الفعلي الربح طریقة  باستخدام  االستثمار مدى عمر  على خصومات أو عالوات إطفاء  یتم  ثم

 .وجد  إن القیمة،  انخفاض

الموجودات   ھذه  ملكیة  ومنافع  مخاطر  جمیع  تحویل  یتم   عندما  المطفأة  بالتكلفة   استثمار  استبعاد   مكاسبیتم االعتراف ب

 . االعترافإلغاء  وقت في الدفتریة والقیمة للمتحصالت العادلة القیمة بین الفرقعندما یتساوى و كبیر  بشكل

 التمویلیة الموجودات ۳/۷
 :واإلجارة المرابحة عقود  التمویلیة األنشطة تشمل

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

 المحددة  المخصصات  مقابل   وتحمیلھا  التمویلیة  األنشطة  من   المستحق  شطب   یتم .  المتحقق  غیر  والربح  المعلق  والربح

 استرداد أي تسجیل ویعاد  المعقولة، والتحصیل الھیكلة إعادة أنشطة جمیع استنفاذ  فیھا  یتم التي الظروف في فقط

 .  معین  مخصص ضمن سابقا  شطبھا  تم مالیة أنشطة من

 . ملزمة بالشراء  لآلمر المرابحة وعود  المجموعة وتعتبر

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

 المستحق  یسجل.  المؤجلة  الدفعات  أساس  على  المبلغ  تسجیل  ویتم ).  العادلة  القیمة  مجملھا  في   تشكل(  علیھ  متفق  ربح

)  المطفأة التكلفة مجملھا في  تشكل( المؤجلة اإلیرادات ناقصا الدنیا، اإلیجار  دفعات بمجموع  اإلجارة عقود  من

  على الزمني التقسیم أساس على اإلجارة عقود  بإیرادات االعتراف یتم). وجد  إن( االنخفاض في القیمة ومخصص

 .بیان الدخل الموحد  من المتعثرة بالحسابات المتعلق الدخل استبعاد  یتم. اإلیجار فترة مدار

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱٥  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 مدینة  ذمم ۳/۸
  أي ناقصا بالتكلفة المطفأةویتم إدراجھا  المالیة سنةال بنھایة العمالء من المستحق الدین مبلغ يھ ةالمدین الذمم

 شطبھ  یتم   المدین  الحساب  تحصیل  اإلمكان   غیر   من  یكون  وعندما.  ، إن وجد تحصیلھا  في   المشكوك  للدیون  مخصص

 تسجیل  ویتم. المخصص حساب  مقابل مسبقا شطبت لمبالغ  الالحقة االستردادات قید  یتم . المخصص حساب  مقابل

 .بیان الدخل الموحد  في  المخصص حساب في  الدفتریة القیمة  في  التغیر

   لمخزونا ۳/۹
 :  على الخام المواد  تكلفة  تشتمل . أقل أیھما تحقیقھا، یمكن التي القیمة  صافي أو التكلفة ب الخام المواد  تسجل

  و علیھ؛ الحصول تم  الذي التجاري الخصم من صافیة) والمناولة  النقل شامال ( المشتریات تكالیف )أ(

 .الجاري ووضعھ مكانھ  إلى المخزون ینقل حتى  تصرف أخرى  تكالیف )ب (

 یمكن التي القیمة تمثل. أوال یصرف أوال الوارد  طریقة باستخدام السنة نھایة في الخام المواد  مخزون تكلفة  تظھر

 .البیع عملیة  إلنجاز  الضروریة والتكالیف اإلتمام  تكالیف جمیع ناقصا للمخزون البیع سعر البیع من  تحقیقھا

 المواد تكالیف تمثل والتيأو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل  لتكلفةاب الجاھزة وشبھ الجاھزة البضائع استق

 . األخرى التشغیل وتكالیف العاملة واألیدي الخام

 اناقصً  لألعمال االعتیادیة األنشطة سیاق في یتم الذي المقدر البیع سعر  في للتحقق القابلة القیمة صافي  تتمثل

 . بھا المعمول المتغیرة البیع  مصروفات

  حقوق ملكیةاستثمارات في  ۳/۱۰
 :  اآلتي ملكیةالحقوق ستثمارات في اال تشمل

  العادلة بالقیمة  مدرجة استثمارات ۳/۱۰/۱
  في  منافع  امتالك  على  تدل  أدوات  على  وتحتوي  الدین  أدوات  خصائص  تحمل  ال  التي  تلك  ھي  الملكیة  حقوق  أدوات

 . ھامطلوبات  جمیع خصم بعد  ما مؤسسة موجودات في  الحقیقیة القیمة

 تصنیفال. ۱
 أو  الدخل  بیان  خالل  من  العادلة  بالقیمة)  ۱:  التالیة  الفئات   في  أدوات من نوع حقوق الملكیة  في  االستثمارات  تصنف

 .الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة ) ۲

  استثمارات   وتشمل  الدخل  بیان  خالل  من  العادلة  بالقیمة  قیاسھا   یتم  والتي  المصنفة  حقوق الملكیة  نوعمن    االستثمارات

 .الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة أو للمتاجرة بھا  محتفظ

 قصیرة  التقلبات  من  أرباح  تولید   لغرض  أساسا  نشأت  أو  تم اقتناءھا  إذا  لمتاجرةبھا ل  كمحتفظ  االستثمارات  تصنیف  یتم

  فعلي  نمط  یوجد   حیث  محفظة  من  اجزءً تشكل    راتاستثما  أيیتم أیًضا تصنیف  .  التاجر  ھامش  أو  األسعار  في  األجل

ات من نوع حقوق الملكیة  االستثمارتتضمن    ."للمتاجرة  بھا   محتفظ"  باسم   القصیر   المدى  على  األرباح   جني   عملیاتل

 .العادلة القیمة أساس على داءألل اداخلیً  وتقییمھا إدارتھا تمت  استثمارات الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱٦  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

  التي الملكیة حقوق أدوات بعض من أجل تعیین فیھ  رجعة ال انتخاب بعمل المجموعة تقوم المبدئي، االعتراف عند 

 خالل من العادلة بالقیمة استثمارات أنھا على ھافیتصن  حتى یتم  الدخل بیان خالل من العادلة بالقیمة تعیینھا  یتم لم

 .الملكیة حقوق

سیطرة أو سیطرة مشتركة،  لیست    ھاكنلالشركات الزمیلة ھي الشركات التي تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما، و

 ٪٥۰و  ٪۲۰یفترض أن یكون النفوذ الھام موجودا عندما تحتفظ المجموعة بنسبة    على سیاساتھا المالیة والتشغیلیة.

عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة باختیار سیاسة محاسبیة حول ما إذا كانت   . من حق التصویت لكیان آخر

تستفید  الشركة الزمیلة ستتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة أو تصنف بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. 

تنظیم رأس المال الزمیلة لاالستثمار في الشركة  – ۲٤المجموعة من االستثناء في معیر المحاسبة المالیة رقم 

وتصنف بعض استثماراتھا في شركات زمیلة على أنھا "استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان   االستثماري 

 . تتم إدارة ھذه االستثمارات ویتم تقییمھا وتقدیم التقاریر عنھا داخلیا على أساس القیمة العادلة.الدخل"

 االعتراف  وإلغاء االعتراف. ۲
  في ل،األص بیع أو شراءب المجموعة فیھ لتزمت الذي التاریخ أي المتاجرة، تاریخ في رات المالیةاالستثما إدراج یتم

 .لألداة التعاقدیة النصوص في   اطرفً  المجموعة تصبح التاریخ ذلك

  لموجوداتا  من   النقدیة  التدفقات   على  الحصول  في   وقالحقتنتھي    عندما  رات المالیةاالستثما   إلغاء االعتراف عن   یتم 

 . بشكل جوھري الملكیة ومنافع  مخاطرال كافة  المجموعة تحول عندما أو المالیة

 قیاسال. ۳
 المبدئي القیاس

المعامالت   تكالیف باستثناء ،التالمعامتكالیف  إلى باإلضافةالعادلة  قیمةبال مبدئیا رات المالیةاالستثما إدراج  یتم

 .الموحد  الدخل بیان في  إدراجھا یتم التيو الدخل بیان  خالل من العادلة بالقیمة  استثمارات على للحصول المتكبدة

 الالحق القیاس
  االعتراف ویتم  فترة تقریر كل  نھایة في  العادلة بالقیمة الدخل بیان  خالل من العادلة بالقیمة ستثماراتاال قیاس  یعاد 

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

یتم االعتراف  و  تقریر  فترة  كل  نھایة  في  العادلة  بالقیمة  الملكیة  حقوق  خالل  من  العادلة  بالقیمة  ستثماراتاال  قیاس  یعاد 

 الموحد  الملكیة  حقوق  في   التغیرات  بیان  في  لالستثمارات  العادلة  القیمة  في  التغیر  عن  الناجمة  رئخساال  أو  بالمكاسب

  المصنفة  االستثمارات  بیع  عند .  الملكیة  حقوق  ضمنبشكل منفصل    لالستثمار  العادلة  القیمة  احتیاطي  في ویتم عرضھا  

  الخسائر أو األرباح  تحویل یتم  ،استبعادھا أو جمعھاأو انخفاض قیمتھا أو  الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة

 .الموحد  الدخل بیانالموحد إلى  الملكیة حقوق في  التغیرات  بیان في  سابقا بھا  المعترف المتراكمة

 العادلة للقیمة موثوق قیاس الستخالص مناسبة أخرى طرق أو سوقفي ال مدرج سعر لھا لیس التي االستثمارات

 ). وجد  إن( القیمة، انخفاض مخصص ناقًصا  بالتكلفة یتم عرضھا  مستمر،  أساس علىا تحدیدھ یمكن ال والتي



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۷  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 أخرى استثمارات   ۳/۱۰/۲
  بھدف تدار استثماریة محفظة من كجزء  تشمل االستثمارات األخرى استثمارات رأس المال المخاطر المحتفظ بھا

 متوسطة فترات  على االستثمارات  قیمة في  نمو تحقیق  إلى المجموعة تھدف  .االستثمارات ھذه على عائد  تحقیق

 . االستثمار قرار اتخاذ  عند  استراتیجیات عدة أو للتخارج استراتیجیة یحدد  ما وعادة األجل

  القیمة  أساس  على  االستثمارات  ھذه  تدار.  البنك  بأعمال  عالقة  لھا  لیست  شركات   في  االستثمارات  ھذه  تكون  ما  عادة

 .الموحد بیان الدخل خالل من العادلة بالقیمة  مدرجة كاستثمارات  سمیت  أنھا أساس على الدفاتر في وتدرج العادلة

 القیمة انخفاض  ۳/۱۱
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة (بخالف استثمارات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة) 

 

تقریر مالي كلما كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي  تقوم المجموعة بتقییم انخفاض القیمة في تاریخ كل  

 معین أو موجودات مالیة للمجموعة قد انخفضت قیمتھا. 

 

تطبق المجموعة نھج من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة عن الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة.  

أساس التغییر في جودة الموجودات التمویلیة منذ التطبیق تتحرك الموجودات خالل المراحل الثالثة التالیة على 

 المبدئي.

 لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة – شھًرا ۱۲: الخسائر االئتمانیة المتوقعة خالل ۱المرحلة 
الموجودات المالیة عند االعتراف المبدئي والتي لم یطرأ علیھا زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة    ۱تتضمن المرحلة  

بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر   . التي لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة االعتراف المبدئي أو منذ 

الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج من على أساس  القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجود  حسب االئتمانیة المتوقعة 

یتم حساب الربح على أساس القیمة الدفتریة األجمالیة شھًرا من تاریخ التقریر.  ۱۲حاالت التعثر الممكنة خالل 

 للموجود.

 لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة – االئتمان: الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر ۲المرحلة 
موجودات مالیة طرأ علیھا زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ االعتراف المبدئي ولكن لیس   ۲تتضمن المرحلة  

لھا دلیل موضوعي على انخفاض القیمة. بالنسبة لھذه الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على 

یة اإلجمالیة للموجود. الخسائر االئتمانیة  مدى عمر الدین، ولكن یظل احتساب الفائدة على أساس القیمة الدفتر

المتوقعة على مدى عمر الدین ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة الناتجة من جمیع حاالت التعثر الممكنة على مدى  

 العمر المتوقع لألداة المالیة.

 انیةانخفضت قیمتھا االئتم – االئتمان: الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر ۳المرحلة 
بالسنبة لھذه  .موجودات مالیة لھا دلیل موضوعي على انخفاض القیمة في تاریخ التقریر ۳تتضمن المرحلة 

 الموجودات، یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر الدین.

 الملكیة حقوق خالل من العادلة بالقیمة المصنفة الملكیة حقوق أسھم  في االستثمار حالة في

 یخضع. تكلفتھ منأقل  لالستثمار العادلة القیمة في األمد  طویل أو كبیًرا انخفاضا یتضمن الموضوعي الدلیل فإن 

 . بشكل منفرد  استثمار  لكلیمھ تقی ویتممھني    حكمٍ إلى  األمد لیطو أو ا إذا كان االنخفاض كبیًرام تحدید 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۸  

 

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 االقتناء  تكلفة بین كفرق قیاسھا تم التي المتراكمة الخسارة فإن القیمة،نخفاض في اال على دلیل ھناك یكون وعندما

ً  والمسجلة االستثمارات لتلك االنخفاض في القیمة خسارة خصم بعد  الحالیة العادلة والقیمة بیان الدخل  في مسبقا

استثمارات   في  االنخفاض في القیمة خسائر . بیان الدخل الموحد  في وتسجل الملكیة حقوق من إلغاؤھا یتم ،الموحد 

االنخفاض في   بعد  العادلة قیمتھا في الزیادة تسجل بل بیان الدخل الموحد  خالل من ردھا یتم ال في حقوق الملكیة

 .الموحد  الملكیة حقوق في التغیرات بیان خالل من العادلة القیمة احتیاطي في  مباشرة القیمة

 العادلة بالقیمة االستثمارات تقییم  إمكانیة عدم  حالة في  بالتكلفة  تدرج التي الملكیة حقوق أدوات في االستثمارات إن

نخفاض  اال  خسائر  تكبد   على  موضوعي  دلیل  ھناك  كان  وإذا  االنخفاض في القیمة  الختبار  تخضع  علیھا  یعتمد   بصورة

  إثبات یتم. استردادھا المتوقع والقیمة الدفتریة القیمة بین بالفرق االنخفاض في القیمة خسارة قیاس یتم القیمة، في

 . ردھا یتم وال بیان الدخل الموحد  في االنخفاض في القیمة  خسائر

  القیمة زیادة حالة في نخفاض في القیمةاال خسائر  واجھت  قد  المطفأة بالتكلفة  المدرجة الموجودات التمویلیة تعتبر 

  في  المستخدم  للربح  األصلي  المعدل  باستخدام  المخفضة  المستقبلیة  النقدیة  للتدفقات   الحالیة  القیمة   صافي  عن  الدفتریة

ً  االنخفاض في القیمة خسائر باسترداد  االعتراف  یتم. الفعلي الربح معدل طریقة على األصل إطفاء  خالل من  الحقا

  كان  ما   لألصل  الدفتریة  القیمة  تتجاوز  أن  االنخفاض في القیمة   خسائر  رد   عن  ینتج   أن  یجب   وال  بیان الدخل الموحد 

 .  نخفاض في القیمةاالب  االعتراف یتم  لم  حال في  المطفأة التكلفة علیھ  تكون أن یجب

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

  لفحص متطلب ھناك كان إذا أو المؤشر ھذا مثل وجود  ظل وفي. انخفضت قیمتھا  قد  مالي غیر ألصل الدفتریة

  الدفتریة القیمة تتجاوز عندما .لألصل االسترداد  قیمة تقدیر المجموعة على  یتعین فإنھ  سنویا،  االنخفاض في القیمة

  لقیمتھ ویخفض  مضمحال یعتبر ) النقد  تولید  وحدة أو( األصل فإن االسترداد، قیمة) النقد  تولید  وحدة أو( لألصل

 .القابلة لالسترداد

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

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

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

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

تضمین ھذا المبلغ في حساب العجز النقدي من الموجودات المالیة القائمة التي تم خصمھا من التاریخ  
المتوقع إللغاء االعتراف بھا إلى تاریخ التقریر باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي 

 القائم. 

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۱۹  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 لعدم مؤشر أي ھناك كان إذا مما للتأكد  الشھرة، باستثناء ،موجوداتلل مالي مركز كل تاریخ في تقییم إجراء یتم

.  انخفضت  تكون  قد   أو  التاریخ،  ذلك  في  موجودة  تكون  ال   قد   والتي  مسبقا  تسجیلھا   تم   انخفاض في القیمة  خسائر  وجود 

 إذا فقط السابقة االنخفاض في القیمة خسارة وتعكس االسترداد  مبلغ تقدیر یتم  فإنھ  المؤشر، ھذا مثل وجود  حال  في

انخفاض في   خسارة آخر  تسجیل تاریخ من لألصل االسترداد  مبلغ لتحدید  المستخدمة التقدیرات في  تغیر  ھناك  كان

 االنخفاض في القیمة  خسارة عكس یمكن وال. االسترداد  قیمة  إلى الدفتریة القیمة رفع یتم الحالة ھذه في. القیمة

 . المستقبلیة الفترات في السترداد القابلة ل قیمةال االرتفاعات الالحقة في بسبب بالشھرة المتعلقة

 العقاریة االستثمارات ۳/۱۲
من مبان وموجودات أخرى ذات صلة تحتفظ بھا المجموعة لجني إیجارات و / أو  العقاریة  االستثماراتتتألف 

  المصاریف  جمیع  زائد   بالتكلفةمبدئیًا    االستثمارات  ھذه  تسجل.  یتوقع االستفادة منھا من خالل زیادة قیمة رأس المال

  لالستثمارات  العادلة  القیمة   قیاس  ویعاد .  العادلة  بالقیمة  الحقا   االستثمارات  وتسجل.  مباشرةالتي یمكن أن تنسب إلیھا  

في بیان التغیر في حقوق الملكیة الموحد   العادلة  والقیمة  الدفتریة  القیمة  بین  الفرق  تسجیل  ویتم  تقریر  كل  تاریخ  عند 

 . ضمن احتیاطي القیمة العادلة للعقار

 فیھ یكون الذي بالقدر لالستثمار العادلة القیمة احتیاطي ضمن الملكیة حقوق في تسجیلھا  یتم الخسارة، حالة وفي

 القیمة باحتیاطي  المتاح  المبلغ الخسائر ھذه تجاوزت حال وفي مسبقا، المسجلة األرباح خالل من متاحا  االحتیاطي

  التقییم إعادة خسائر ضمن بیان الدخل الموحد  في   الخسائر  فائض  تسجیل  یتم  بعینھ،  الستثمار  الملكیة بحقوق العادلة

 . باالستثمارات  المحققة غیر

 بالقدر  بیان الدخل الموحد ب  تسجیلھا  یتم  الحالیة  سنةبال  المرتبطة  المحققة  غیر  األرباح   فإن  مستقبلیة،  أرباح  حدوث  عند 

 ضمن  الملكیة  بحقوق  األرباح   فائض  تسجیل   ویتم  بیان الدخل الموحد ب   تسجیلھا  سبق  التي  الخسائر  قید   رد   بھ   یتم  الذي

 .للعقار العادلة القیمة احتیاطي

  خارج العقاري االستثمار یكون عندما أو نھائیا استبعادھا یتم عندما العقاریة االستثمارات یتم إلغاء االعتراف عن

 عملیة من ناشئة  خسارة أو ربح أي یسجل . االستبعاد  عملیة من  متوقعة اقتصادیة منافع  أي وجود  عدم مع الخدمة

انتھاء عمره  سنة في بیان الدخل الموحد  في العادلة القیمة اتیاحتیاط إلى باإلضافة العقاري االستثمار استبعاد 

 . هاستبعاد اإلنتاجي أو 

 المحتفظ بھا للبیع واألنشطة المستبعدة  الموجودات ۳/۱۳
 تصنیفال

  من كان إذا للبیع بھا محتفظ كاستثمارات االستبعادات مجموعات أو المتداولة غیر الموجودات المجموعة تصنف

  اثنيخالل  ستخداماال  استمرار خالل من  ولیس بیع معاملة خالل من رئیسي بشكل  الدفتریة  ا قیمتھاسترداد  المتوقع

 ذلك،  خالف  أو  البیع  طریق  عن  ھا،استبعاد   سیتم  التي  موجوداتال  من  مجموعة  ھي  االستبعاد   مجموعة.  اشھرً   عشر

 . المعاملة في تحویلھا سیتم  التي موجوداتال تلكب  مباشرة المرتبطة مطلوباتوال واحدة، معاملة في كمجموعة معا

 



 بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
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۲۰  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

األصل  تصنیف  نع توقف أن ی الكیان على یتعین  للبیع، بھا محتفظ  كاستثمارات  تصنیفال معاییر  تفي تعد  لم إذا

 مجموعة  أو(األصل  تصنیف    قبل  الدفتریة  قیمتھ ب  صلاأل  قیاس  ویجب  للبیع  بھ   محتفظ  أنھ  على)  االستبعاد   مجموعة(

ان یمكن االعتراف  معترف بھا أو ك  ات تقییم  إعادة  أو  ،عن أي إھالك  ، ویتم تعدیلھللبیع  بھ   محتفظ   أنھ  على )  االستبعاد 

  في لالسترداد القابلة قیمتھ كانت و للبیع بھ  محتفظ أنھ على ) االستبعاد  مجموعة أو( لو لم یتم تصنیف األصل ابھ

 . بیعھ عدمالالحق ھو  قرارال تاریخ

  والمطلوبات  الموجودات  إلى  ثم  ،الشھرة  إلى  استبعاد   مجموعة  على  القیمةفي    انخفاض   خسائر  أي  تخصیصأوًال    یتم

  بالقیمة درجة م یةعقاراستثمارات و مالیةلموجودات  مخصصة خسارة أي باستثناء  تناسبي،  أساس على المتبقیة

االنخفاض   خسائرب  یتم االعتراف و. للمجموعة األخرى المحاسبیة للسیاسات  افقً و قیاسھا یتم  زالی ال التيو العادلة،

  في  الالحقة  التقییم  إعادة  عن  الناتجة  والخسائر  والمكاسب  للبیع  بھا   محتفظ  أنھا  على  المبدئي  التصنیف  نعفي القیمة  

 . القیمة  نخفاضالتراكمیة  خسائر أي عن تزید  مكاسب ب فارت عاال یتم ال. الموحد  الدخل بیان

 قیاسال
 المالیة األدوات من  وغیرھا  للبیع بھا محتفظ ك  المصنفة ستبعاد اال مجموعات أو متداولةال غیر موجوداتیتم قیاس ال

 موجوداتالتي تكون  المالیة األدواتیستمر قیاس . البیع تكالیف اناقصً أیھما أقل  العادلة والقیمة بقیمتھا الدفتریة

التي تتم   فیھا الشركات المستثمر تصنیف عند . المعلنة المحاسبیة للسیاسات اوفقً " للبیع بھا محتفظ" و متداولة غیر

  في   یتم التوقف عن المحاسبة بطریقة حقوق الملكیة  للبیع،  بھا  محتفظ  أنھا  علىالمحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة  

  غیر الموجودات  أي(  المالیة  غیر  لم یعد یتم إطفاء أو إھالك الموجودات.  للبیع  بھا  محتفظك  صنیفالتمثل ھذا    وقت

 .)والمعدات الملموسة،

 األنشطة المستبعدة
  بوضوح تمییزھا یمكن منھا  النقدیة والتدفقات والعملیات المجموعة، أعمال من مكونات مكونھي  المتوقفة العملیة

 : ھي التيو المجموعة بقیة عن

 جغرافیة؛  عملیات منطقة أو مستقل   رئیسي أعمال خط مثل ت -
 أو  جغرافیة؛ عملیات منطقة أو مستقل رئیسي  أعمال خط الستبعاد  واحدة منسقة  خطة من  جزء تكون -
 .البیع إعادة بغرض  اقتناؤھا تم  تابعة شركة  تكون -

  لغرض بھا  محتفظ أنھا على  فیتصنال لمعاییر  العملیة وفاء  عند  أو االستبعاد  عند  متوقفة  كعملیة  تصنیف یحدث ال

  كما  المقارن  الموحد   الدخل  بیان  عرض  إعادةیتم    متوقفة،  كعملیة   عملیة  تصنیف   یتم   عندما .  قبسذلك أ  كان   إن  البیع،

 .ةالمقارن  السنة بدایة  من ت توقف قد   ت العملیةكان لو

 الثابتة الموجودات ۳/۱٤
  التكالیف  جمیع  التاریخیة  التكلفة  تشمل.  اإلھالك المتراكم  ا ناقصً   التاریخیة  بالتكلفة  الثابتة  الموجودات  جمیع   عرض  یتم

  الالزم   حسب   مستقل  كأصل  أو  لألصل  الدفتریة   بالقیمة  الالحقة  التكالیف  إدراج  یتم .  البنود  باقتناء   المرتبطة  المباشرة

 قیاس باإلمكان یكون وأن المجموعة إلى باألصل المرتبطة المستقبلیة المنافع تدفق المتوقع من یكون عندما وذلك

 . موثوق فیھا بصورة األصل تكلفة



 بنك قطر األول ذ.م.م. (عامة)
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۲۱  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 تقوم المجموعة خالل السنة المالیة ذات الصلة. بیان الدخل الموحد  في واإلصالح الصیانة تكالیف جمیع  إدراج یتم

 على ةالمقدر األعمار اإلنتاجیة أساس على الثابت القسط بطریقة األراضي،  باستثناء الثابتة، الموجودات ھالكبإ

 :التالي النحو

 السنوات  
  وصف التصنیف 

   ۱۰- ۷   وماكینات آالت  
 ۲۰ باني م 

 ٥- ۳   معدات 
 ۱۰- ۳   أثاث وتركیبات 

   ۱۰- ٥   المباني   تحسینات 
 ٥ سیارات 

 الملموسة غیر الموجودات ۳/۱٥
 عملیة  في   تحدیدھا  تم   التي  الملموسة  غیر  الموجوداتو  اآللي   الحاسب  برامج   قیمة   الملموسة  غیر   الموجودات  تتضمن

  یتم  المبدئي، التسجیل بعد . الشراء تاریخ  في العادلة قیمتھا  ھي  الملموسة غیر  الموجودات تكلفة  إن. أعمال دمج

 إن  متراكمة،   انخفاض في القیمة  خسائر  أي  أو  المتراكم  اإلطفاء   خصم  بعد   بالتكلفة  الملموسة  غیر   الموجودات  إدراج

 .وجدت

 مدى على المتبقیة لقیمتھا  الملموسة غیر الموجودات تكلفة لخفض الثابت القسط أساس على اإلطفاء قیمة تحتسب

 :التالي النحو على المقدرة االفتراضیة أعمارھا

 السنوات  
  وصف التصنیف 

 ۷-٥ البرمجیات والنظام المصرفي الرئیسي 
 ٥ العالمة التجاریة والعالقات التعاقدیة

 غیر المقیدة  االستثمار  حسابات  لحاملي الملكیة حقوق  ۳/۱٦
 دون مناسبا  البنك یراه وفیما البنك لتقدیر وفقا  مضاربا بوصفھ استثمارھا بغرض العمالء من األموال البنك یقبل

  بیان المركز الماليب األموال ھذه تصنیف  ویتم. األموال ھذه استثمار وأغراض وكیفیة مكان على قیود  أي وضع

 .غیر المقیدة االستثمار  حسابات  لحاملي الملكیة حقوق ضمن  باعتبارھا

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

 .المطفأة التكلفة ب االستثمار حسابات لحاملي الملكیة حقوق قیاس  یتم

 نم  االستثمار حسابات حاملي وأرباح البنك قبل  من مشترك  بشكل الممولة االستثمارات أرباح مخصص تحدید  یتم

  ویتم . االستثمار بحسابات الخاصة والشروط لألحكام  وفقا  األرباح لتقاسم بھا  المسموح الحدود  في  البنك إدارة قبل

االنخفاض في   مخصص رصد  ویتم. توجد  إن ،االنخفاض في القیمة  مخصصات رصد  بعد  األرباح ھذه قیاس

 . االستثمار  حساب قبل من الممولة موجوداتلل الدفتریة انخفاض في القیمة حدوث اإلدارة ترى عندما القیمة
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 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

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

   باإلیرادات االعتراف ۳/۱۷
 قیاس ویمكن المجموعة إلى ةاالقتصادی المنافع  تتدفق  أن معھ  یحتمل  الذي الحد  إلى اإلیراداتب یتم االعتراف

 :التالي النحو على المجموعة  قبل من  المكتسب اإلیراد  یسجل.  بدقة اإلیرادات

 أنشطة التمویل من اإلیرادات

 المرابحة
على   للقیاس  وقابلة  تعاقدیا   للتحدید تكون اإلیرادات قابلة    عندما  المرابحة  عملیات  من  المحققة   األرباح یتم االعتراف ب

 كونالتي ت في الحالة. معاملةال فترةل الزمني التناسب أساس على الدخلب االعتراف یتم. المعاملة بدء عند حد سواء 

 مؤكدتحققھا  ما یكونعند یتم االعتراف بھا  للقیاس،وغیر قابلة  تعاقدیا للتحدید  قابلة غیر العقد  منیرادات اإلفیھا 

 .الموحد  الدخل  بیان  من المتعثرة بالحسابات المتعلق الدخل استبعاد  یتم . فعلیتم تحققھا بال عندما أو معقولبشكل 

 اإلجارة
یتم استبعاد اإلیرادات ذات الصلة  . اإلجارة فترةل التناسب الزمني  أساس علىجارة اإل إیراداتب  یتم االعتراف 

 باألنشطة المتعثرة من بیان الدخل الموحد.

   مالیة مؤسسات لدى االستثماریة اإلیداعات من اإلیرادات
  التناسب الزمني  على بناءً  مالیة مؤسسات لدى األجل قصیرة االستثماریة اإلیداعات من اتاإلیراد ب یتم االعتراف

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

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

 المجموعة والمستأجرین على أساس مبدأ االستحقاق على مدار فترة التعاقد.

 مصرفیة غیر أنشطة من إیرادات
  أساسي بشكل تنشأ  وھي للمجموعة التابعة  بالشركات رئیسي  بشكل المصرفیة  غیر األنشطة  من اإلیرادات تتعلق

 :التالیة الشروط تتوافر عندما تسجیلھا ویتم والخدمات السلع بیع من

  المشتري؛  إلى السلع بملكیة  المتعلقة الجوھریة واالمتیازات المخاطر جمیع بتحویل المجموعة قیام  •

 المباعة؛ السلع على الفعلیة السیطرة أو إداریا التدخل لحق المجموعة امتالك عدم •

 بدقة؛ اإلیرادات قیمة قیاس إمكانیة •

 و للمجموعة؛ بالعملیة المرتبطة  االقتصادیة المنافع تدفق احتمال •

 .  بدقة المعاملة في  تكبدھا سیتم التي أو المتكبدة التكالیف قیاس إمكانیة •

   األرباح توزیعات إیرادات
 .  األرباح استالم في الحق المجموعة لدى یكون عندما األرباح  توزیعات  بإیرادات االعتراف  یتم
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 (تابع) الھامة  المحاسبیةالسیاسات  ۳

  حقوق الملكیة في استثمارات من ناتجة إیرادات
 . ۳/۱۰ باإلیضاح حقوق الملكیة في  استثمارات من الناتجة اإلیرادات شرح تم

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

على معاملة لطرف ثالث، مثل ترتیب االستحواذ على أسھم أو أوراق مالیة التفاوض أو المشاركة في التفاوض 

 أخرى، أو شراء أو بیع شركات، عند اكتمال المعاملة ذات الصلة.

 الموظفین نافعم ۳/۱۸
 المحددة االشتراكات الئحة
ً   القطریین  للموظفین  الدولة  تدیره  الذي  التقاعد  صندوق  في   الشتراكاتھا  مخصص   برصد   المجموعة  تقوم  لقانون  وفقا

  أي المجموعة لدى ولیس. بیان الدخل الموحد  في الموظفین تكلفة ضمن الناتجة التكلفة بتحمیل وتقوم التقاعد،

 . استحقاقھا  عند  باالشتراكات ویعترف. االشتراكات ھذه سداد  بعد  بالسداد  أخرى مطلوبات

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

  المركز  تاریخ   في   الخدمة  سنوات  وعدد   الموظف  مرتب  على   بناء   االلتزام  احتساب   ویتم .  المجموعة  لدى   بھا  المعمول

 . األخرى المطلوبات بند  ضمن الخدمة نھایة مكافأة  مخصص  عرض ویتم  . المالي

 المخصصات ۳/۱۹
 أحداث عن ناشئة استداللیة أو حالیة قانونیة  مطلوبات أو مطالبات المجموعة لدى یكون عندما المخصصات تسجل

 بتلك للوفاء مطلوبة اقتصادیة منافع تمثل موارد ل تدفق خارج  األمر یتطلب أن المحتمل من یكون وعندما سابقة

 .بدقة المطلوبات ھذه قیمة  تقدیر  باإلمكان یكون وأن ،المطلوبات

 مطلوبات محتملة ۳/۲۰
  أحادیة الجانب د ووعب  یتعلق فیما المجموعة والتزامات االعتماد، وخطابات ضمانات، المحتملة المطلوبات تشمل

  لمركزا بیان  في  فعلیة التزامات أو موجودات تشكل ال  يوھ. وغیرھا الربح معدل ت ومبادال العمالتبیع  /  لشراء

  المالیة األدوات ھذه على العادلة القیمة  خسائر  أو مكاسب ب ذات الصلة وااللتزامات لموجوداتا باستثناء المالي

 .المشتقة

 أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة ۳/۲۱
أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة، بما في ذلك الوعود أحادیة الجانب / الوعود المتبادلة للشراء / بیع 

عمالت، وعقود مبادالت معدل الربح، وخیارات عملة السداد مسجلة بالقیمة العادلة. تسجل جمیع أدوات إدارة 

یمة العادلة موجبة، وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة المخاطر المتوافقة مع الشریعة كموجودات عندما تكون الق

سالبة. تدرج التغیرات في القیمة العادلة لھذه األدوات في الربح أو الخسارة للسنة (الدخل اآلخر / مصروفات  

 أخرى). ال تطبق المجموعة محاسبة التحوط.
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 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳

 القطاعات التقاریر حول  ۳/۲۲
 وتتكبد  إیرادات تحقق قد  التي  التجاریة األنشطة في  تشارك التي المجموعة مكونات أحد  ھو التشغیل قطاع

 للمجموعة، األخرى  المكونات من أي  مع بالمعامالت  المتعلقة  والمصروفات اإلیرادات ذلك في بما  مصروفات، 

  قرارات  التخاذ )  التشغیل  قرار لكونھا متخذ  (  المجموعة  إدارةلجنة    قبل  من   بانتظام   ة نتائجھا التشغیلیةمراجع  یتم   التي

  یتم. ة عنھا تاحم منفصلة مالیة  معلوماتھناك  یكون والتي  أدائھا، وتقییم  قطاع لكل المخصصة الموارد  حول

 . ۲۹رقم   یضاحاإل في  اتالقطاعتقاریر  عن اإلفصاح

 الدخل ضریبة ۳/۲۳
 ضریبة الدخل الحالیة )أ(

 لوائح بإصدار الخاص ۲۰۱۰ لسنة ۱۳ رقم  والمالیة االقتصاد  وزیر لقرار وفقا  الدخل لضریبة خاضع البنك إن

بیان الدخل ب  الدخل  ضرائب  مصروف  تحمیل  ویتم.  ۲۰۱۰  ینایر  ۱  من  اعتبارا  والساریة  للمال  قطر  مركز  ضرائب

 . الموحد 

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

الفروقات المؤقتة الناشئة بین األسس الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة الضریبیة المدّورة و

ؤقتة القابلة على الفروقات المیتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل المؤجلة  ألغراض إعداد التقاریر المالیة.

ع للضریبة في المستقبل  فقط بالقدر الذي یكون من المحتمل أن الربح الخاضللخصم والخسائر الضریبیة المدّورة 

 . للخصم القابلة متاحا ویمكن على أساسھ االستفادة من الفروق المؤقتة سوف یكون

 تشغیلیة اتإیجار ۳/۲٤
 من ملكیةلل ةرضاعال والعوائد  المخاطر جمیع ینقل ال يذ ال اإلیجار عقد  في المستأجر ھي المجموعةتكون  عندما

  على)  اإلیجار  مصروفات(  للسنة  الخسارة  أو  ربحفي ال  اإلیجار  دفعات  إجمالي  یتم تسجیلو  المجموعة،  إلى  المؤجر

 .اإلیجار  عقد  فترة مدى  على الثابتطریقة القسط 

 الزكاة  ۳/۲٥
 المساھمین وإخطار الزكاة بحساب مطالبولكنھ  مساھمیھ، عن نیابةعن أرباحھ  الزكاة بدفع مطالب غیر البنك إن

 . اتحساببالبنك ھذه ال الشرعیة الرقابة ھیئة  عتمد ت . السھم على المستحق الزكاة مبلغب

 أصدرت وأصبحت ساریة والتعدیالت والتفسیرات التي الجدیدة المعاییر  ۳/۲٦
 محاسبیة صادرة وساریة. لیس ھناك معاییر وتعدیالت 
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 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳
 مبكراً  طبقت ولكن  بعدتصبح ساریة  أصدرت ولكنھا لم والتعدیالت والتفسیرات التي الجدیدة المعاییر   ۳/۲۷
 العالیةانخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر  - ۳۰معیار المحاسبة المالیة  ۳/۲۷/۱
انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات  " ۳۰معیار المحاسبة المالیة رقم التطبیق المبكر ل ۳/۲۷/۱/۱

 "المخاطر العالیة
حول انخفاض   ۳۰أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم 

. یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ  ۲۰۱۷وااللتزامات ذات المخاطر العالیة في القیمة والخسائر االئتمانیة 

التمویل موجودات مة والخسائر االئتمانیة لمختلف الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ومالیة حول انخفاض القی

وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (المؤسسات)، وتكوین مخصصات   واالستثمار اإلسالمي

مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین مستخدمي البیانات المالیة على وجھ الخصوص من تقییم  

توقیتھا والشكوك حولھا  المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت و

الخاص بالمخصصات   ۱۱محل معیار المحاسبة المالیة رقم  ۳۰بصورة عادلة. سیحل معیار المحاسبة المالیة رقم 

حول االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المالیة  ۲٥وأجزاء من معیار المحاسبة المالیة رقم  واالحتیاطیات

 . المماثلة فیما یتعلق بانخفاض القیمة

ثالث فئات على أساس طبیعة المخاطر   إلىالموجودات والتعرض للمخاطر    ۳۰  یُصنّف معیار المحاسبة المالیة رقم 

)  ۱المشمولة (مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى) ویُحدد ثالث طرق لتقییم خسائر كل فئة من فئات الموجودات:  

 ) طریقة انخفاض القیمة. ۳) طریقة صافي القیمة القابلة للتحقق، ۲طریقة الخسائر االئتمانیة، 

غیر أن مع السماح بالتطبیق المبكر.  ۲۰۲۰ینایر  ۱التي تبدأ في أو بعد  یسري ھذا المعیار من الفترات المالیة

. تم  ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباًرا من  ةمبكر بصورة ۲۰۱۸ سنةفي  ۳۰المجموعة طبقت معیار المحاسبة المالیة رقم 

ینایر   ۱غیر المسیطرة كما في  صوالحص مدورةألرباح الالرصید االفتتاحي لاإلفصاح عن التعدیالت المتعلقة ب

 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في السنویة في البیانات المالیة الموحدة  ۲۰۱۸

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

طبقت المجموعة یسمح بتطبیقھ مبكًرا. و. ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري المعیار من الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 . ۲۰۱۹ینایر   ۱مبكرا بتاریخ تطبیق أولي في   ۳۰یار المحاسبة المالیة رقم مع

 : احتیاطیات المخاطر ۳٥المحاسبة المالیة رقم معیار   ۳/۲۷/۲

یھدف ھذا المعیار إلى وضع مبادئ التقاریر المحاسبیة والمالیة حول احتیاطیات المخاطر لتخفیف مختلف المخاطر 

التي تواجھ المعنیون، وبصفة أساسیة المستثمرین المتلقین للربح والخسارة لدى المؤسسات المالیة اإلسالمیة  

 لمالیة اإلسالمیة/ المؤسسات). (المؤسسات ا

فضل ممارسات إعداد التقاریر المالیة وإدارة المخاطر.  أل  وفقًاالمخاطر    اتیحدد المعیار المبادئ المحاسبیة الحتیاطی

خسارة كافیة لحمایة مصالح الجھات المعنیة بالربح والمخاطر یشجع ھذا المعیار على الحفاظ على احتیاطیات 

، باإلضافة إلى لسوق ومخاطر االستثمار في األسھم، بما في ذلك مخاطر االئتمان واختلفةوخاصة ضد المخاطر الم

 في ذلك إبعاد المخاطر التجاریة. بما  ،مخاطر معدل العائد 
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 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۲٦  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳
ا تطلب ھذ یفضل الممارسات. ال أل وفقًا التمویل اإلسالمي  قطاع أفضل لاستقراراً المعیار من المتوقع أن یوفر ھذا 

االحتیاطیات، بأي اسم   تلكتطبیق على أي من للقابل  غیر أنھالمخاطر،  اتاالحتفاظ باحتیاطی بشكل ملزم المعیار

 المعیار.  یتناولھا ات، إذا كانت تفي بتعریف أي احتیاطیتشیر إلیھ المؤسسة

"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر    ۳۰سبة المالیة رقم  ھذا المعیار بجانب معیار المحا

ویصبحان ساریان للفترات المالیة   "المخصصات واالحتیاطیات" ۱۱رقم  العالیة" یلغیان معیار المحاسبة المالیة

مبكًرا،   ۳٥المحاسبة المالیة رقم    طبقت اإلدارة معیار مع السماح بتطبیقھ مبكًرا.  ۲۰۲۱ینایر    ۱التي تبدأ في أو بعد  

ولم یكن لتطبیقھ أثًرا جوھریًا على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة، نظرا لعدم تكوین المجموعة لتلك 

 المخصصات.

ولم یتم تطبیقھا  المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي أصدرت ولكنھا لم تصبح ساریة بعد ۳/۲۸
 مبكراً 

 وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار)  ۳۱معیار المحاسبة المالیة رقم  ۳/۲۸/۱

الھدف من ھذا المعیار ھو وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ومالیة حول أدوات وكالة االستثمار  

یقدم  نظر كل من الموكل (المستثمر) والوكیل.  (الوكالة باالستثمار) والموجودات والمطلوبات ذات الصلة بوجھات 

"استثمار  ھذا المعیار تصنیفًا واسعًا بحیث یقوم الموكل (المستثمر)، عند بدایة المعاملة، بتقییم طبیعة االستثمار إما 

 كخیار مفضل، أو طریقة "وكالة مشروع مشترك".  –ذو دخل ثابت یدفع من خالل وسیط" 

  مع السماح بتبنیھ مبكرا.  ۲۰۲۰ینایر  ۱عول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد سیصبح ھذا المعیار ساري المف

 على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. ۳۱تقوم اإلدارة بتقییم األثر الناتج عن تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم 

 وأدوات مماثلة""االستثمارات في صكوك وأسھم  ۳۳معیار المحاسبة المالیة رقم  ۳/۲۸/۲

یة معیار المحاسبة المالیة رقم  أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالم، ۲۰۱۹في دیسمبر 

 ۲٥، الذي یحسن ویتخطى معیار المحاسبة المالیة رقم االستثمارات في صكوك وأسھم وأدوات مماثلة" " ۳۳

حول "االستثمارات في الصكوك  ۲۰۱۰في  یةللمؤسسات المالیة اإلسالمھیئة المحاسبة والمراجعة  الصادر عن

ھذا المعیار إلى وضع مبدأ لتصنیف واالعتراف وقیاس وعرض وإفصاحات  واألسھم واألدوات المماثلة". یھدف 

سالمیة.  االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات األخرى المماثلة لالستثمارات التي تقوم بھا المؤسسات المالیة اإل

ار األنواع الرئیسیة لالستثمارات المتوافقة مع الشریعة ویعرف المعالجات المحاسبیة األساسیة  یعرف ھذا المعی

 . وفقا لھوتدار ویحتفظ بھا المتناسبة مع خصائص المؤسسة ونموذج عملھا التي تتم االستثمارات 

 اإلدارة. یمسح بتطبیقھ مبكرا. تقوم ۲۰۲۰ینایر  ۱یصبح المعیار ساریا من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

 على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. ۳۳أثر تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم بتقییم 

 التقاریر المالیة لحاملي الصكوك – ۳٤معیار المحاسبة المالیة رقم  ۳/۲۸/۳

المحاسبیة والمالیة للموجودات واألعمال التي تعتمد على الصكوك الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ التقاریر  

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

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۲۷  

 (تابع) الھامة  السیاسات المحاسبیة ۳
ؤسسات المالیة اإلسالمیة أو مؤسسة یطبق ھذا المعیار على الصكوك وفقا لمبادئ وأحكام الشریعة عن طریق الم

أخرى ("المنشئ")، بشكل مباشر أو من خالل استخدام كیان ألغراض خاصة أو طریقة مماثلة. فیما یتعلق 

بالصكوك، التي یتم اإلبقاء علیھا في المیزانیة العمومیة عن طریق المنشئ وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة المالیة  

لمنشئ"، یجوز للمنشئ أال یختار تطبیق ھذا المعیار. یصبح المعیار ساریا من "الصكوك في سجالت ا ۲۹رقم 

. یسمح بتطبیقھ مبكرا. لم تطبق اإلدارة معیار المحاسبة المالیة ۲۰۲۰ینایر  ۱الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

 مبكرا وتقوم حالیا بتقییم أثره على البیانات المالیة الموحدة. ۳٤رقم 

 استخدام التقدیرات واألحكام ٤

فیما  .  ا فیھ  المدرجة  المبالغ  لتحدید   ھا وتقدیرات  أحكامھا  استخدامب  الموحدة  المالیة  البیانات  إعداد إطار    في قامت اإلدارة  

 : والتقدیرات األحكام أھم استخدامیلي 

 مالحظتھا   یمكن   یة سوق   بیانات   إلى   تستند   ال   افتراضات   باستخدام   تقییمھا   تم   التي   األسھم   الستثمارات   العادلة   القیمة 
 

  افتراضات  باستخدامالتي تم تقییمھا    لالستثمارات  العادلة  القیمة  لتحدید   الھامة  والتقدیرات  األحكام  المجموعة  تستخدم

  تقییمھا تم التي لألدوات العادلة القیم حول معلومات عن اإلفصاح یتم .مالحظتھا یمكن  یةسوق بیانات إلى تستند  ال

 . ۲۷رقم  یضاحاإل في  مالحظتھا  یمكن یةسوق  بیانات  إلى تستند   ال التي فتراضاتاال باستخدام

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

 لمزید من المعلومات.   ۲٦/٦/٥معلومات مستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، راجع إیضاح 

 مبدأ االستمراریة

ستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة واطمأنت إلى أن المجموعة أجرت إدارة المجموعة تقییما لقدرة المجموعة على اال

لم یرد إلى علم اإلدارة أیة شكوك لدیھا موارد تمكنھا من مواصلة العمل في المستقبل القریب. فضال عن ذلك، 

مالیة  جوھریة قد تؤثر على قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة. ومن ثم، یستمر إعداد البیانات ال

 على أساس مبدأ االستمراریة. الموحدة 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۲۸  

 النقد وما یعادلھ  ٥

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
    إیضاح 

 ۱۱۷  ۱۳  النقد في الصندوق
 ۳٥٫۳۹۸  ٥۱٫۷۰۷  أرصدة لدى بنوك (حسابات جاریة) 

 ۲۰۲٫۳۲۲  ۱٫۱٦۹٫۲۹۳  إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
 )۱٤۰(  )۲٥( ۲٦/٦/٥ مخصص انخفاض القیمة 

  ۱٫۲۲۰٫۹۸۸  ۲۳۷٫٦۹۷ 

  إسالمیة تمثل اإلیداعات لدى مؤسسات مالیة اإلیداعات ما بین البنوك في شكل استثمارات وكالة ومرابحة واستثمارات 
 . بفترة استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر   أخرى 

 بالتكلفة المطفأة  مدرجةاستثمارات  ٦

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
    إیضاح 

 ۱٦٥٫٦۲۰  ۱۲۰٫۱۲۰  استثمارات في صكوك
 ۱٫۱۲٤  ٦۲۸  إیرادات مستحقة

 )۸٥٥(  )۲۰۲(  بالصافي ، غیر مطفأة خصومات
 )۱٥٫۰۸۸(  )۱۰٫۱۹٤( ۲٦/٦/٥ مخصص انخفاض القیمة 

  ۱۱۰٫۳٥۲  ۱٥۰٫۸۰۱ 

 تمویلیةموجودات  ۷

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
    إیضاح 

 ۱٫٥۹۳٫٥۳۳  ۱٬۱۸۷٬۷٥۹  تمویل مرابحة 
 ۱۲٫۹۸۰  -  إجارة مدینة ذمم 

 ۲۱۸٫٤۰۰  ۲٥٤٬۸۰۰  مبیعات استثمارات مؤجلة
 -  ۲۹٬۷۰۰  أخرى

 ۱٫۸۲٤٫۹۱۳  ۱٬٤۷۲٬۲٥۹  التمویلیةموجودات الإجمالي 
 )۱۹۸٫۹٦٦(  )۱٤۲٬۱۱٤(  ربح مؤجل

 )۱٤٦٫۱٥۸(  )۳٥٤٬۰۷٥( ۲٦/٦/٥ التمویلیةمخصص انخفاض قیمة الموجودات 
 ۱٫٤۷۹٫۷۸۹  ۹۷٦٬۰۷۰  یةموجودات التمویلالصافي 

لایر   ۲۷۷٬٥ملیون لایر قطري مستحق لسداد موجود تمویلي بمبلغ    ۱۲٬۹خالل السنة، تنازل البنك عن ربح بمبلغ  
 قطري.  



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۲۹  

 ملكیةاستثمارات في حقوق  ۸

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
     

 ۳۱٫۱۹٥  ۳۸٬۱۰٦  استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 ۳۷۸٫۱۲٥  ۳۱۸٬۹٤۱  الدخل بیاناستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

  ۳٥۷٬۰٤۷  ٤۰۹٫۳۲۰ 

 بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةاستثمارات  ۸/۱

 ملیون  ۳۸  بقیمةمن استثمارات حقوق ملكیة غیر مدرجة  ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة  االتتكون  

 اناقصً  بالتكلفةمسجلة ) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ في  قطري لایر ملیون ۳۱( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ في كما  قطري لایر

 .العادلة للقیمة بھ موثوق قیاس  غیاب  في القیمة  انخفاض

 بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلاستثمارات  ۸/۲

 ما یلي:ك لكیةاستثمارات في حقوق معلى  بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل ستثمارات الاتشتمل 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
    

    نوع االستثمار
 ۲٥۳٫٥٦۲  ۲۱۲٬۲۱٦ رؤوس أموال مساھمة في المشاریعاستثمارات في  

 ۱۲٤٫٥٦۳  ۱۰٦٬۷۲٥ استثمارات أخرى بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
 ۳۱۸٬۹٤۱  ۳۷۸٫۱۲٥ 

 : في حقوق الملكیة االستثمارات في التغیرات یلي  فیما
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 

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  

من خالل 
 الدخل بیان

 اإلجمالي 

            
 ۹۲۳٫٤٥٤  ۸۹۷٫۱٦٦  ۲٦٫۲۸۸  ٤۰۹٬۳۲۰  ۳۷۸٬۱۲٥  ۳۱٬۱۹٥ في بدایة السنة 

 ٤٫۹۰۷  -  ٤٫۹۰۷  ٦٬۹۱۱  -  ٦٬۹۱۱ *إضافات
 )۲۰۹٫۱۰٦(  )۲۰۹٫۱۰٦(  -  -  -  - استبعاد

تحویل إلى  
موجودات 
محتفظ بھا 

 )۹۸٫٥۰٤(  )۹۸٫٥۰٤(  -  )۲٥٬۱۷۲(  )۲٥٬۱۷۲(  - للبیع
القیمة  تعدیالت 
 )۲۱۱٫٤۳۱(  )۲۱۱٫٤۳۱(  -  )۳٤٬۰۱۲(  )۳٤٬۰۱۲(  - العادلة

 ٤۰۹٫۳۲۰  ۳۷۸٫۱۲٥  ۳۱٫۱۹٥  ۳٥۷٬۰٤۷  ۳۱۸٬۹٤۱  ۳۸٬۱۰٦ السنة في نھایة 

الحصة الباقیة من االستثمار  ) ۲۰۱۸ملیون لایر قطري في   ٤٫۹(ملیون لایر قطري  ٦٫۹* تمثل اإلضافات بمبلغ 
 . ۱۲/۱/۱، راجع إیضاح )۲۰۱۸في  جیفرسونكیندي (في 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۳۰  

 استثمارات عقاریة ۹

 :االستثمارات العقاریة خالل السنةیلخص الجدول أدناه الحركة في  

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
     

 ۲٤۳٬۷۱۰  -  السنة  في بدایة
 -  ۱٤٫۸۱۲  إضافات

 )۲۰٥٬٦۰۷(  - ۱۲/۳ بیع شركة تابعة
 )۳۸٬۱۰۳(  -  انخفاض القیمة

 -  ۱٤٫۸۱۲  السنة  في نھایة

، استحوذ البنك على أرض مملوكة بصورة مشتركة من قبل آخرین، خالل السنة نتیجة لبیع إحدى الشركات التابعة

 .۱۲/۳راجع إیضاح  ملیون لایر قطري.  ۱٤٫۸والتي تبلغ قیمتھا العادلة المنسوبة إلى بنك قطر األول 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

۳۱ 

 موجودات ثابتة ۱۰

 
آالت 

  وماكینات 
أراض  

  معدات   ي ومبان
أثاث  

  وتركیبات 
 تحسینات

  سیارات   المباني 

أعمال  
رأسمالیة قید 

 اإلجمالي   التنفیذ 
                التكلفة

 ۳٤۰٫۳٦۰  ۱۹٫٤٥۲  ۲٫٥۹۱  ۳۱٫۰۳۲  ٦٤٫۸۲۲  ۷٤٫٤٤۱  ۷۰٫۸۳٥  ۷۷٫۱۸۷ ۲۰۱۸ینایر   ۱كما في 
 ۲۰٫۲٤۰  ٤٫۸۱٥  ۲۱۸  ٥٫۷۲۰  ۳۸  ۸٫٦۲۱  -  ۸۲۸ إضافات

 ) ۱۷٫٦٦۸(  -  ) ۳۱٥(  ) ۱۲٫٥۱۹(  ) ۷۰٦(  ) ٤٫۱۲۸(  -  - إعادة تصنیف لموجودات محتفظ بھا للبیع
 ) ۷٦٫۲٦۲(  ) ٥٤(  -  ) ۲۱٫۷۲۳(  ) ۲٫۱۲۱(  ) ٥۲٫۳٦٤(  -  - بیع شركة تابعة 

 ) ۲۳۳(  -  ) ۱۸٦(  -  -  ) ٤۷(  -  - / شطب استبعادات
 ۲٦٦٫٤۳۷  ۲٤٫۲۱۳  ۲٫۳۰۸  ۲٫٥۱۰  ٦۲٫۰۳۳  ۲٦٫٥۲۳  ۷۰٫۸۳٥  ۷۸٫۰۱٥ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

                إھالك متراكم 
 ) ۱٥۰٫۸۷۷(  -  ) ۱٫۷۰۸(  ) ۸٫۳٦۸(  ) ۳٥٫۷۱٥(  ) ٤٤٫۱۲۸(  ) ۸٫٦۱۰(  ) ٥۲٫۳٤۸( ۲۰۱۸ینایر   ۱كما في 

 ) ۲۱٫۹۰۰(  -  ) ۲۳٦(  ) ۲٫۸٦۳(  ) ٤٫۸٤۷(  ) ۸٫٥۳۲(  ) ۷۱٤(  ) ٤٫۷۰۸( مصروف اإلھالك
 ۷٫۳۷۲  -  ۲۰۳  ۳٫۹۰۹  ۷۰٦  ۲٫٥٥٤  -  - إعادة تصنیف لموجودات محتفظ بھا للبیع

 ۳۱٫۸۳۱  -  -  ٥٫۱۱٥  ۱٫۸٥۷  ۲٤٫۸٥۹  -  - بیع شركة تابعة 
 ۱۱۰  -  ۱۰۹  -  -  ۱  -  - / شطب استبعادات

 ) ۱۳۳٫٤٦٤(  -  ) ۱٫٦۳۲(  ) ۲٫۲۰۷(  ) ۳۷٫۹۹۹(  ) ۲٥٫۲٤٦(  ) ۹٫۳۲٤(  ) ٥۷٫۰٥٦( ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة كما في 

۲۰۱۸ ۲۰٫۹٥۹  ٦۱٫٥۱۱  ۱٫۲۷۷  ۲٤٫۰۳٤  ۳۰۳  ٦۷٦  ۲٤٫۲۱۳  ۱۳۲٫۹۷۳ 
                التكلفة

 ۲٦٦٬٤۳۷  ۲٤٫۲۱۳  ۲٬۳۰۸  ۲٫٥۱۰  ٦۲٫۰۳۳  ۲٦٫٥۲۳  ۷۰٫۸۳٥  ۷۸٫۰۱٥ ۲۰۱۹ینایر   ۱كما في 
 ۹۲  -  -  -  -  ۹۲  -  - إضافات

 ) ۱۸۲٬۳۸٤(  ) ۲٤٬۲۱۳(  ) ۱٬۰٤۸(  ) ۲٬٥۱۰(  ) ٦۹۸(  ) ٥٬۰٦٥(  ) ۷۰٬۸۳٥(  ) ۷۸٬۰۱٥( بیع شركة تابعة 
 ) ۱۸(  -  -  -  -  ) ۱۸(  -  - / شطب استبعادات

 ۸٤٬۱۲۷  -  ۱٬۲٦۰  -  ٦۱٬۳۳٥  ۲۱٬٥۳۲  -  - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
                إھالك متراكم 

 ) ۱۳۳٫٤٦٤(  -  ) ۱٫٦۳۲(  ) ۲٫۲۰۷(  ) ۳۷٫۹۹۹(  ) ۲٥٫۲٤٦(  ) ۹٫۳۲٤(  ) ٥۷٫۰٥٦( ۲۰۱۹ینایر   ۱كما في 
 ) ٤٬۷٦٦(  -  ) ٦۰(  -  ) ٤٬۰۹۰(  ) ٦۱٦(  -  - ھالكاإل مصروف

 ) ۱٥٬٥۰٤(      ) ٦٬۳۹۹(    ) ٥٬٥۷٤(    ) ۳٬٥۳۱( عملیات غیر مستمرة                               
 ۹۰٬۱۸۹  -  ٦۱۸  ۸٬٦۰٦  ٦٤۸  ۱۰٬٤۰٦  ۹٬۳۲٤  ٦۰٬٥۸۷ بیع شركة تابعة 

 ۲۱  -  -  -  -  ۲۱  -  - / شطب استبعادات
 ) ٦۳٬٥۲٤(  -  ) ۱٬۰۷٤(  -  ) ٤۱٬٤٤۱(  ) ۲۱٬۰۰۹(  -  - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

دیسمبر   ۳۱صافي القیمة الدفتریة كما في 
۲۰۱۹ -  -  ٥۲۳  ۱۹٬۸۹٤  -  ۱۸٦  -  ۲۰٬٦۰۳ 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳۲  

 موجودات غیر ملموسة ۱۱

 

البرمجیات  
والنظام 

المصرفي 
  الرئیسي

العالمة 
التجاریة  

والعالقات 
  التعاقدیة

 
 
 

 اإلجمالي
      ۲۰۱۸ینایر    ۱في كما 

      التكلفة:
 ۷٥٫۸٦٥  ۳٤٫۹٦۹  ٤۰٫۸۹٦ الرصید االفتتاحي

 ۲٫۱۳۷  -  ۲٫۱۳۷ إضافات خالل السنة
 )٤۱٫۹٦٥(  )۳٤٫۹٦۹(  )٦٫۹۹٦( بیع شركة تابعة 

 ۳٦٫۰۳۷  -  ۳٦٫۰۳۷ ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱في 
      

      طفاء اإل
 )٥۷٫٦٥۹(  )۳٤٫۹٦۹(  )۲۲٫٦۹۰( الرصید االفتتاحي

 )۳٫۹۸۰(  -  )۳٫۹۸۰( طفاء للسنةإمصروف 
 ۳٦٫٤۰٤  ۳٤٫۹٦۹  ۱٫٤۳٥ بیع شركة تابعة 

 )۲٥٫۲۳٥(  -  )۲٥٫۲۳٥( ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱في 
 ۱۰٫۸۰۲  -  ۱۰٫۸۰۲ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة كما في 

      
      ۲۰۱۹ینایر    ۱كما في 
      التكلفة:

 ۳٦٫۰۳۷  -  ۳٦٫۰۳۷ الرصید االفتتاحي
 -  -  - إضافات خالل السنة

 ۳٦٫۰۳۷  -  ۳٦٫۰۳۷ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
      

      طفاءاإل
 )۲٥٫۲۳٥(  -  )۲٥٫۲۳٥( الرصید االفتتاحي

 )۲٫۸۸٤(  -  )۲٫۸۸٤( طفاء للسنةإمصروف 
 )۲۸٫۱۱۹(  -  )۲۸٫۱۱۹( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 ۷٫۹۱۸  -  ۷٫۹۱۸ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة في 

 استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع اتموجودات ومطلوبات مجموع ۱۲

 االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع من: تتكون موجودات ومطلوبات مجموعات

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
    إیضاحات 

موجودات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  
 ٦۳۲٫۹۰٦  ۳۹٤٬۲۸٤ ۱۲/۱ للبیع

 ۹۸٫٥۰٤  ٦۰٬۰٦۷ ۱۲/۲ استثمارات في حقوق ملكیة محفتظ بھا للبیع
 ۷۳۱٫٤۱۰  ٤٥٤٬۳٥۱  اإلجمالي

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  
 ٤۳۱٫۳۳٦  ۲۱۸٬٤٤۱ ۱۲/۱ للبیع



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳۳  

 (تابع)  استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع موجودات ومطلوبات مجموعات ۱۲
 استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع اتمجموعموجودات ومطلوبات  ۱۲/۱
 الھیاكل العقاریةموجودات ومطلوبات  ۱۲/۱/۱

وطائرات  ثمار بشكل غیر مباشر في عقارات  لالستمختلفة    كلافي ھیمن وقت آلخر  دخل البنك  ی،  أعمالھكجزء من  

البنك عن سیطرتھ على نیة بیع جزء كبیر منھا للمستثمرین. وإلى أن یتوقف  باستخدام شركات ذات غرض خاص ب 

رقم  في إطار معیار المحاسبة المالیة    من قبل البنك كنتیجة لتطبیق قواعد الدمج المحاسبي  دمجھا یتم    تلك الشركات،

االقتصادي على الرغم من حقیقة أن  الجوھرعلى أساس الشركات ذات الغرض الخاص دمج الذي یقتضي  ۲۳

   ا بالبنك. یً قانون ة مرتبط تمن الناحیة القانونیة ولیس ةغیر مملوكالشركات ذات الغرض الخاص  

 المتحدة األمریكیة الھیاكل العقاریة بالوالیات (أ) 

عقارات في الوالیات  من    ٪۹۹٫۱لالستحواذ على  ، دخل البنك في ھیكلة لالستثمار بشكل غیر مباشر  ۲۰۱۸خالل  

، دخل البنك في ھیكلة استثمار جدیدة لالستحواذ ۲۰۱۹وخالل الربع األخیر من    ،("شقق كینیدي")المتحدة األمریكیة  

كل العقارات  ا"ھییشار إلیھا مجتمعة باسم  (("فیر فیو") في عقارات  من    ٪۹۷من حصة ("تي موبیل") و  ٪۹۰على  

 ۳۱كما في  فیما بعد تم إیجار العقارات بالوالیات المتحدة بموجب أحكام إجارة.. ") والیات المتحدة األمریكیةفي ال

في تي   ٪۹۰من أصل  ٪٦٥وكینیدي في شقق  ٪۹۹٫۱من أصل  ٪۹٤٫۱بنسبة البنك حصة  ، باع۲۰۱۹دیسمبر 

االستثمار في الحصة  , قام البنك بتصنیفو تي موبیل كینیديلمستثمریھ. نتیجة لوقف سیطرتھ على شقق موبیل 

ضمن استثمارات  ملیون لایر قطري  ۳٤٬۹و  ملیون لایر قطري ٥٫۳بقیمة  في شقق كینیدي و تي موبیل المتبقیة

   . ۸راجع إیضاح   ،على الترتیبحقوق الملكیة بالقیمة العادلة 

 الھیاكل العقاریة بالمملكة المتحدة(ب) 

من عقارات في المملكة   ٪۱۰۰، دخل البنك في ھیكلة لالستثمار بشكل غیر مباشر لالستحواذ على ۲۰۱۷خالل 

االستحواذ على  المتحدة ("ھیكل عقارات المملكة المتحدة"). مّول البنك العقار جزئیًا من خالل عقد مرابحة مع خیار  

من ھیكل عقارات  ٪۱۰۰من أصل  ٪۷۳٫۸، باع البنك حصة بنسبة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما ف  العقار المعني. 

 المملكة المتحدة لمستثمریھ. 

 مجموعة االستبعاد، ونتائجھا وتدفقاتھا النقدیةمطلوبات  / تحلیل موجودات ۱۲/۱/۲

 استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع ات(أ) موجودات ومطلوبات مجموع

تابعة محتفظ بھا للبیع، كما   ةاالستبعاد، التي تتضمن ھیاكل عقاریة وشرك ت ومطلوبات مجموعاتتحلیل موجودا

 یلي: 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳٤  

 (تابع)  موجودات ومطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع ۱۲
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
     

     استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع موجودات مجموعات
     موجودات مالیة

 ۱٤٫۹۸۱  ٤٬۷۳۱  نقد وما یعادلھ  
 -  ۲٥٬٥۰۹  ذمم مدینة   

 ۱٤٫۹۸۱  ۳۰٬۲٤۰  إجمالي الموجودات المالیة
     الموجودات غیر المالیة

 -  ۱۷٥  مخزون   
 ٥٦۷٫٥٥۱  ۳٤۷٬۳۲۸  استثمارات عقاریة  
 ۱۰٫۲۹٥  ۱۰٬۲۹۱  موجودات ثابتة  
 ٤۰٫۰۷۹  ٦٬۲٥۰  موجودات أخرى  

 ٦۱۷٫۹۲٥  ۳٦٤٬۰٤٤  إجمالي الموجودات غیر المالیة
استبعاد مصنفة كمحتفظ   إجمالي موجودات مجموعات

 ٦۳۲٫۹۰٦  ۳۹٤٬۲۸٤  ، صافيبھا للبیع
     

     استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع مطلوبات مجموعات
 ۳۷٦٫۸۱۱  ۱۹٦٬۲۸۳  مطلوبات مالیة

 -  ۱۳٬۷۲۳ ۲٤ مستحقات ألطراف ذات عالقة 
 ٥٤٫٥۲٥  ۸٬٤۳٥  مطلوبات مالیة أخرى 

استبعاد مصنفة كمحتفظ   إجمالي مطلوبات مجموعات
 ٤۳۱٫۳۳٦  ۲۱۸٬٤٤۱  بھا للبیع

 ۲۰۱٫٥۷۰  ۱۷٥٬۸٤۳  صافي القیمة الدفتریة

 كالتالي: ، التي تتضمن شركات تابعة محتفظ بھا للبیع ومستبعدةتحلیل نتائج األنشطة المستبعدة) ب(

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 معدل   

 ۳۰٦٬۹۱٤  ۹۱٬۳٥۸ راداتإی
 )٤۰٥٬۸۳٤(  )۱۲۲٬۲۱٤( مصروفات 

 )۹۸٬۹۲۰(  )۳۰٬۸٥٦( صافي اإلیرادات من األنشطة المستبعدة 
    المنسوب إلى

 )۸۱٬۱۷٦(  )۲۸٬٦۰۸( حاملي حقوق ملكیة البنك -
 )۱۷٬۷٤٤(  )۲٬۲٤۸( الحصص غیر المسیطرة -
 تحلیل التدفقات النقدیة لألنشطة المستبعدة كالتالي:) ج(
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

    
 ۱٥٫۰۳٥  )۱٬۲٦۰( تدفقات نقدیة تشغیلیة

 )۲۳۲٫٥۷٥(  )۸۷٬۷۷٦( تدفقات نقدیة استثماریة 
 ۲۱۱٫۰٤۳  )٤٬۸٥٦( تمویلیةتدفقات نقدیة 

 )۹۳٬۸۹۲(  )٦٫٤۹۷( 

 استثمارات في حقوق ملكیة محتفظ بھا للبیع  ۱۲/۲
  استثماره في شركة خدمات الطعام.بیع ل ة سبقم، وقع البنك اتفاقیة بیع وشراء خاضعة لشروط ۲۰۱۹ سنةخالل 

ثمارات محتفظ بھا للبیع في  لایر قطري كاست ملیون    ۳٤٬۹عرض الحصة االستثماریة التبقیة في تي موبایل البالغة  تُ 
 . (أ)  ۱۲/۱/۱إیضاح  ھذه القوائم المالیة، راجع



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳٥  

 (تابع)  استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع موجودات ومطلوبات مجموعات ۱۲

 بیع شركة تابعة  ۱۲/۳

  .شركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ.م.م  – باعت المجموعة شركتھا التابعة ، ۲۰۱۹خالل الربع األخیر من سنة 
 تفاصیل الربح من البیع والموجودات والمطلوبات المستبعدة كما یلي: 

 القیمة الدفتریة    
 ٤٬۸٤۰    النقد وما یعادلھ

 ۲٦٬۱۸٥    ذمم مدینة 
 ٥٬۱۰۷    المخزون

 -    استثمار في عقارات
 ۹۲٬۱۹٥    ثابتةموجودات 

 -    موجودات غیر ملموسة
 ۱٤٫۰۲۹    موجودات أخرى

 )۲۷٫۲۰٤(    مطلوبات مالیة
 )٤۳٬۷۲۳(    تمویلیةمطلوبات 

 ۷۱٬٤۲۹    صافي موجودات أنشطة مستبعدة 
 )۲۰٫۲۹۱(    ناقصا: حصة غیر مسیطرة 

 ٥۱٬۱۳۸    القیمة الدفتریة للموجودات المستبعدة 
 )۱٤٫۸۱۲(    أصول حقیقیة القیمة العادلة لالستثمار في 

 )۳۷٬٥۸۱(    النقد وما یعدلھ المستلم
 ۱٬۲٥٥    ربح من استبعاد 

 . (ب)  ۱۲/۱/۲في اإلیضاح حتى تاریخ االستبعاد  تم عرض نتائج الشركات التابعة المستبعدة 

 موجودات أخرى ۱۳
 تتكون الموجودات األخرى من التالي:

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
    إیضاح 

     موجودات غیر مالیة أخرى 
 ۳٫۳٤۱  ۳٫۱۰٤  مدفوعات مقدما 

 ۳٫۳٤۱  ۳٫۱۰٤  إجمالي الموجودات غیر المالیة األخرى 
     

     موجودات مالیة أخرى
 -  ٤۱٬۸٦۰  من عمالء البنك   ة مستحقذمم 

 ٤٬۳٥۰  ٤٬۷۲٥    ذمم مدینة أخرى 
 ٤٫۱۲۰  ٤۳۷ ۲٤ مستحق من أطراف ذات عالقة

القیمة العادلة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 
 ۲۳٬۷۸۹  ۱٬۸۰۷ ۲۷/۲ الشریعة

 ٦٬۱٦٥  ۱۰  لالسترداد ھقابل اتإیداع
 ٦٥٦  ۲  مستحق من موظفین

 ۳۹٬۰۸۰  ٤۸٬۸٤۱  إجمالي الموجودات المالیة األخرى
 ٤۲٫٤۲۱  ٥۱٬۹٤٥  إجمالي الموجودات األخرى



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳٦  

 مطلوبات تمویلیة ۱٤
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
    

 ۱٦۸٫۰۱۲  - ودائع وكالة معتمدة
 ۲٤۲٫۲۱٥  ۱۳٥٫۰٥۱ تمویل مرابحة 

 ۱۳٥٫۰٥۱  ٤۱۰٫۲۲۷ 
(استثمارات في صكوك بمبلغ  مقابل مطلوبات تمویل المرابحة موجوداتتم رھن لم ی، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 . )۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر قطري في  ۹۳٫۳ملیون لایر قطري واستثمارات حقوق ملكیة بمبلغ  ۱٥۱

 مطلوبات أخرى  ۱٥
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
    إیضاح 

     مطلوبات غیر مالیة أخرى 
 ۱٤۱  ۱٬۲۱٤  إیرادات غیر محققة 

 ۳٫۳٤۸  ۱۱٫۲۲۸  دائنة أخرى مقدمات وذمم 
 ۳٫٤۸۹  ۱۲٬٤٤۲  إجمالي المطلوبات غیر المالیة األخرى 

     
     مطلوبات مالیة أخرى 

 ۲٤٫۱٤۷  ۹٫۷۷۳  ذمم دائنة
القیمة العادلة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع 

 ۱۲٫۰٦۷ ۲۷ الشریعة
 

٥۹۹ 
 ۱۹٫۸٤۳  ۷٬۷٤۳  ذمم دائنة ذات صلة بالموظفین
 ۱۸٫٤۹۱  ۱۷٫۹۸٥  توزیعات أرباح مستحقة الدفع
 ۱۳٫۷۲۳  - ۲٤ مستحق ألطراف ذات عالقة 

 ۲٬۹٥٥  ۳۳٫۱۲۹  ذمم دائنة أخرى ومصروفات مستحقة 
 ۳٫۸۷۳  ۸٫۱٤٦ ۲٦/٦/٥ مخصص تعرضات خارج المیزانیة العمومیة

 ۸۳٫٦۳۱  ۸۸٫۸٤۳  إجمالي المطلوبات المالیة األخرى
 ۸۷٫۱۲۰  ۱۰۱٬۲۸٥  المطلوبات األخرى إجمالي 

 غیر المقیدة  حاملي حسابات االستثمارملكیة حقوق  ۱٦
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ حسب النوع )أ
    

 ۱٫۱٥۱٫۲٤۹  ۱٬۷٥۰٬٦۲٥ حسابات األجل 
 ۷٫۳۲۲  ۸٬۳۹٤ حاملي حسابات االستثمار ربح مستحق الدفع لحقوق ملكیة  

 ۱٬۷٥۹٬۰۱۹  ۱٫۱٥۸٫٥۷۱ 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ حسب القطاع ) ب
    

 ۱۱۹٫۷٥۰  ۲۸۳٬۱٤۸ فردي 
 ۲۰۲٫۰۲۱  ۱۹۳٬۸٥٥ حكومي
 ۸۳٦٫۸۰۰  ۱٬۲۸۲٬۰۱٦ شركات 

 ۱٬۷٥۹٬۰۱۹  ۱٫۱٥۸٫٥۷۱ 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳۷  

 (تابع) حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة  ملكیة حقوق  ۱٦
 االستثمار غیر المقیدة المستثمر فیھا: ج) حقوق ملكیة حاملي حسابات 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
    

 ۱٥۳٬۹۷۹  ۸۹۰٬٦٦۱ النقد وما یعادلھ
 ۹۸٬٥۱۷  ۸۱٬۲۲۷ استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة

 ۸۳۹٬۸۱۱  ٦٦۸٬۹٤۰ موجودات تمویلیة
 ٤٬۷۹۷  ۱۰٬۷٤۸ استثمارات حقوق ملكیة
 ۱۸٤٬٤۷۲  ۱٥۱٬۱٤۳ للبیع موجودات محتفظ بھا 

 )۱۲۳٬۰۰٥(  )٤۳٬۷۰۰( مطلوبات محتفظ بھا للبیع 
 ۱٬۷٥۹٬۰۱۹  ۱٫۱٥۸٬٥۷۱ 

 یتم عرض حساب صافي إیرادات البنك من المضاربة أدناه:

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
غیر   حاملي حسابات االستثمار ملكیة حقوق عائدات على 

 ۸۱٬۲۰۱ المقیدة في الربح قبل دخل البنك من المضاربة
 

٦۲٫٥٤۰ 
    توزیع العائد على حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة 

 ٥۹٫٤۱۳  ۷۷٬۱٤۱ العائد على حاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة -
المبلغ المتنازل عنھ من البنك لصالح حاملي حسابات   -

 ۱۱۳ المقیدةاالستثمار غیر 
 

۳٫۱٦۲ 
 )۳٫٦٤٦(  )۲۲٬۷۸٦( حوافز المضارب -

 ٥۸٫۹۲۹  ٥٤٬٤٦۸ غیر المقیدة  حاملي حسابات االستثمارإجمالي العائد ل 
 ۳٫٦۱۱  ۲٦٬۷۳۳ صافي دخل البنك من الضاربة

فقط وخسارة التسویة المبكرة لموجودات  ۳صصات المرحلة یتضمن حساب العائد على أصول المضاربة مخ
تم استبعادھا عند تحدید دخل أصول المضاربة،    )۷ملیون لایر قطري (االطالع على إیضاح    ۱۲٫۹لغة  التمویل البا

 للبنك.وفقاً لقرار الھیئة الشرعیة 

لحاملي حسابات االستثمار)   ٪۹٥للمضارب و ٪٥نظرا لشروط نسب المشاركة في األرباح (في األساس بنسبة 

لغرض ضبطھا مع معدالت األرباح السوقیة العامة، قام البنك بزیادة دخل حاملي على أساس اتفاقیات المضاربة و

 ۳٫۲(ملیون لایر قطري  ۰٫۱ المتنازل عنھ كان المبلغ. حافزه جزءحسابات االستثمار غیر المقیدة بالتنازل عن 

 كما ھو معروض في الجدول أعاله.)  ۲۰۱۸ملیون لایر قطري في 

   رأس المال ۱۷
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

    مصرح بھ 
  سھملبواقع لایر قطري ل عاديسھم  ۲٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 ۲٫٥۰۰٫۰۰۰ لایر قطري للسھم)*  ۱۰سھم عادي بواقع  ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰(
 

۲٫٥۰۰٫۰۰۰ 
    

    مصدر ومدفوع 
م عادي بواقع لایر قطري للسھم  سھ **۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لایر   ۱۰بواقع  ۲۰۱۸عادي في سھم  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(
 ۷۰۰٫۰۰۰ ) سھملل *قطري

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 
  



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳۸  

 (تابع) رأس المال ۱۷

 *تجزئة األسھم

ً لتعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة، اعتمدت الجمعیة العمومیة غیر العادیة التي عقدت بتاریخ  أبریل  ۲٤وفقا

لایر قطري للسھم تم استبدالھا مقابل سھم    ۱أسھم جدیدة بقیمة إسمیة    ۱۰أسھم، أي    ۱۰تجزئة كل سھم إلى    ۲۰۱۹

یادة في عدد األسھم المصرح بھا والقائمة من لایر قطري للسھم. أدى ذلك إلى ز  ۱۰قدیم قیمتھ اإلسمیة 

سھم   ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰سھم إلى  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰سھم ومن  ۲٫٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰سھم إلى  ۲٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰

، وفقاً لما أقرتھ  ۲۰۱۹ یونیو ۱۰على التوالي. أصبح إدراج األسھم الجدیدة في بورصة قطر ساریاً اعتباًرا من 

 ).۲۱سط المرجح لعدد األسھم القائمة بأثر رجعي (إیضاح بورصة قطر. ومن ثم تم تعدیل المتو

 تخفیض رأس المال**
 ۷۰۰إلى  ٪٦٥تخفیض رأس مال البنك بنسبة  ۲۰۱۹سبتمبر  ۱٦اعتمدت الجمعیة العمومیة غیر العادیة بتاریخ 

لتخفیض رأس ونتیجة    في بورصة قطر.   ۲۰۱۹دیسمبر    ۲۳. تم تنفیذ تخفیض رأس المال بتاریخ  ملیون لایر قطري

ألف    ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ألف لایر قطري مقابل رأس مال بمبلغ    ۱٫۲۹۹٫۷۹۷المال، تمت مقاصة خسائر متراكمة بمبلغ  

 ألف لایر قطري كعالوة إصدار. ۲۰۳لایر قطري وتم االعتراف بالرصید المتبقي بمبلغ 

 

                                                  الدخل من الرسوم     ۱۸

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۷٬۷۷۸  ۱۰٬٤٦۱ *الرسوم المتقدمة المعترف فیھا
 ۳٬٤۳٤  ۱۰٬۱۱٤ رسوم المعامالت المصرفیة

 ٤٬٦۸۷  ۱٬٥۹۱ *رسوم اإلدارة (بما في ذلك رسوم الخروج)
 -  ۱۰٬۱٥٤ *رسوم أخرى 

 ۳۲٬۳۲۰  ۱٥٬۸۹۹ 
  
  .۱۲/۲وھي تتعلق بھیاكل االستثمار ، تشیر إلى إیضاح *  

 إیرادات أخرى  ۱۹
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲۰٫٦۱۲  )٥٫٥۸٦( صافي (الخسارة) / الربح من صرف العمالت األجنبیة* 
 ۹٫۲۳۲  ۸٫٥۱۷ إیرادات إیجار

 ۳٫۸۷۲  ۱٬٦۰٤ إیرادات متنوعة
 ٤٬٥۳٥  ۳۳٬۷۱٦ 

ما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح  المحققة ألدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة ك* یتضمن القیمة العادلة غیر  
 . ۲۷/۲رقم 

 مصروفات تشغیلیة أخرى  ۲۰
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲۲٫٥۰۰  ۲۲٫٥۰۰ مصروفات إیجار
 ۸٫۲٦۲  ۹٫۱۰۰ خدمات مھنیة 

 ۱٥٫۱٤۲  ۱۷٫۸٤۷ أخرى
 ٤۹٫٤٤۷  ٤٥٫۹۰٤ 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

۳۹  

 للسھم ةالمخفض /ةاألساسی اتعائدال ۲۱

ألسھم  لمساھمي البنك والمتوسط المرجح لعدد ا  المنسوبة  الخسارةصافي  بناء على    لسھمأساسیة ل  اتیتم احتساب عائد 
 . سنةخالل ال القائمة

  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 معدل   حإیضا 

     العائدات األساسیة للسھم
 أنشطةالبنك من لمساھمي  المنسوبةالخسارة  صافي 

 )٤۰۰٬۷۲۹(  )۲٦۹٬۸٤٥(  مستمرة
 )۸۱٬۱۷٦(  )۲۸٬٦۰۸( ۱۲/۱ مستبعدة أنشطةالبنك من لمساھمي المنسوب  الربحصافي 
 )٤۸۱٬۹۰٥(  )۲۹۸٬٤٥۳(  البنكلمساھمي  ةالمنسوبالخسارة   صافي

 ۷۰۰٬۰۰۰  ۷۰۰٬۰۰۰  (باأللف)   إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسھم
 )۰٫٥۷۲(  )۰٫۳۸٥(  لایر قطري   - مستمرة من أنشطة لسھم ألساسیة لا الخسارة

 )۰٫۱۱٦(  )۰٫۰٤۱(  لایر قطري   -من أنشطة مستبعدة لسھم ألساسیة لا اتعائد ال
 )۰٫٦۸۸(  )۰٫٤۲٦(  لایر قطري -لسھم ألساسیة لا الخسارة

بسبب  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خسارة األساسیة للسھم الواحد للسنة المنتھیة في ال تعدیل، تم ۱۷ اإلیضاحكما ذكر في 
 رأس المال خالل السنة. وتخفیض تجزئة األسھم 

 . لسھمالمخفض لعائد العادل للسھم ت  ةاألساسی اتعائد ال، فإن ھام مخفض نظرا لعدم وجود أثر 

 محتملة مطلوبات ۲۲

 في نھایة السنة:التالیة المحتملة  المطلوباتلدى المجموعة 

  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۸ 
     

 ۷۳۰٬۰۲٤  ۱٦٬۹۲٤  خطابات الضمان
 ۹۰٬۳۰۷  ۱۰۰٬۷۷۹  تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة

  ۱۱۷٬۷۰۳  ۸۲۰٬۳۳۱ 

المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة مفصح عنھا في اإلیضاح  
 . ۲۷/۲رقم 

 التزامات ۲۳
دیسمبر   ۳۱ 

۲۰۱۹ 
دیسمبر   ۳۱ 

۲۰۱۸ 
    

    مقابل التأجیر التشغیلي التزامات
 ۲۲٫٥۰۰  ۲۲٫٥۰۰ ال تزید عن سنة واحدة
 ۲۲٫٥۰۰  - تزید عن سنة واحدة 

 ۲۲٫٥۰۰  ٤٥٫۰۰۰ 
 -  ۲۳٬۷٦۹ التزامات المتعلقة بالستثمار  

 ٤٦٬۲٦۹  ٤٥٬۰۰۰ 

 
  



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

٤۰  

 العالقة  وأرصدة األطراف ذات  معامالت  ۲٤
  مھم نفوذ  ممارسة  أو اآلخر الطرف على السیطرة على القدرة طرف لدى كان إذا عالقة ذات أنھا األطراف  تعتبر

 المھمین المالكین على العالقة ذات األطراف تشتمل. والتشغیلیة المالیة القرارات صنع في  اآلخر الطرف على

 إدارة موظفي وكبار اإلدارة، مجلس وأعضاء مھما، نفوذا والمالكین المجموعة علیھا  تمارس التي والكیانات

  والشركات  الزمیلة والشركات علیھا یطرونیس أو یملكونھا  التي والكیانات المقربین،  العائلة وأفراد  المجموعة،

   .التابعة

 :المالیة البیانات علیھا اشتملت التي  العالقة ذات األطراف یخص فیما   ومعامالت أرصدة یلي  فیما

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

  

  شركات تابعة
أعضاء   /

 مجلس إدارة 

شركات   
 زمیلة

 جمالياإل 

       الموحدأ) بیان المركز المالي 
 ٤٥٬٦۸۹  ٤٥٬٦۸۹  -  موجودات تمویلیة
 ٤۳۷  -  ٤۳۷  موجودات أخرى

مطلوبات مجموعات استبعاد مصنفة  
 كمحتفظ بھا للبیع

 
-  ۱۳٫۷۲۳  ۱۳٫۷۲۳ 

       
       الموحدب) بیان الدخل 

 ٥٫٦۲۰  ٤٫٦۹٦  ۹۲٤  الدخل من الموجودات التمویلیة
 ۱٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰  -  إیرادا توزیعات أرباح 

       
       أدوات خارج المیزانیة العمومیة) ج

 ۱۰۰٫۰۰۰  -  ۱۰۰٫۰۰۰  تسھیالت ائتمانیة غیر مستخدمة 
 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  

  

  شركات تابعة
أعضاء   /

 مجلس إدارة

شركات   
 زمیلة

 جمالياإل 

       الموحدأ) بیان المركز المالي 
 ٦۸٫٥۷۳  ٦۰٫۸۸٥  ۷٫٦۸۸  موجودات تمویلیة
 ٤٫۱۲۰  ۳٫٦۸۳  ٤۳۷  موجودات أخرى
 ٥  -  ٥  أرصدة العمالء

 ۱۳٫۷۲۳  ۱۳٫۷۲۳  -  مطلوبات أخرى
 :فیما یلي مكافآت كبار موظفي اإلدارة

    ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
       اإلدارة العلیاكبار موظفي مكافآت  )ج

 ۱۲٫۷۱۱  ۱۱٬۹۲٤    موظفي اإلدارة كبار
 ٥۰۸  ٥۰۱    الرقابة الشرعیةمكافآت ھیئة 

    ۱۲٬٤۲٥  ۱۳٫۲۱۹ 

 
  



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

٤۱  

 الزكاة  ۲٥
  وتقوم .المساھمین عن نیابة الزكاة دفع أو بتحصیل المجموعة تقوم وال. مباشرة الزكاة دفع المساھمون یتحمل

  ویتم الشرعیة الرقابة ھیئة  قبل من معتمد  أساس على المساھمین قبل من المستحق الزكاة مبلغ باحتساب المجموعة

 ۰٫۰۲۷۳كانت بمبلغ    ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱  في  المنتھیة  بالسنة  یتعلق  فیما  المستحقة  الزكاة  إن  .بذلك  المساھمین  إخطار

غیر أنھ إذا كانت أسھم البنك مملوكة ألغراض   ).۲۰۱۸في  لایر قطري ۰٫۱۰۷۸( مملوك سھم  لكل  لایر قطري 

 احتساب الزكاة. التداول، إذن یكون سعر السھم، وقت حساب الزكاة، ھو أساس 

 بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

 المالیة األدوات وتصنیف تعریف ۱/۲٦
 النقد  أرصدة  المالیة  الموجودات  وتتضمن.  للمجموعة  المالیة  وااللتزامات  الموجودات  جمیع  المالیة  األدوات  تتضمن

 للبنوك  والتمویلیة  االستثماریة  والعملیات  األخرى  المالیة  والمؤسسات  البنوك  لدى  واالستثمارات  الجاریة  والحسابات

 المالیة األدوات تتضمن كما .المالیة والمؤسسات للبنوك والمستحق العمالء أرصدة المالیة االلتزامات وتتضمن

 . المالي المركز بنود  خارج  بنود  ضمن المدرجة المحتملة والمطلوبات التعاقدیة االلتزامات

  بھا یرتبط  وما المالیة األدوات ألھم والقیاس اإلثبات أسس بشأن المتبعة المحاسبیة السیاسات  ۳ رقم  اإلیضاح یفسر

 .  ومصروفات إیرادات من

 المالیة لألدوات العادلة القیمة ۲/۲٦
  أطراف  بینفي معاملة منظمة    التزامسعر الذي یمكن استالمھ لبیع أصل أو یمكن دفعھ لتحویل  ال  ھي  العادلة  القیمة  إن

 المتبعة  التقییم   لسیاسات  وفقا  فردي  بشكل   استثمار   لكل  العادلة  القیمة  تحدید   یتم   .مشاركة في السوق في تاریخ القیاس

 . ۳/۱۰ باإلیضاح والمبینة المجموعة قبل من

   المخاطر  إدارة ۳/۲٦
األساس في تقدیم النتائج للعمالء والمستثمرین والمساھمین.    ھيقویة  الأن قدرات إدارة المخاطر  قطر األول  بنك  یرى  

یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إرساء ثقافة   إن المخاطر جزء ال یتجزأ من أنشطة المجموعة التجاریة.

 وجود إطار فعال إلدارة المخاطر. المخاطر وضمان

ألساسیة التالیة إلدارة المخاطر على النحو المبین في بازل یجسد إطار عمل إدارة المخاطر في البنك روح المبادئ ا

۳: 

 والرقابة اإلداریة المراقبة •

 ثقافة المخاطر والملكیة •

 م تقییاالعتراف والمخاطر  •

 المھاممراقبة األنشطة وفصل  •

 المعلومات واالتصاالت •

 رصد أنشطة إدارة المخاطر وتصحیح أوجھ القصور. •

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

٤۲  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

  والحوكمة المخاطر  عمل إطار ۲٦/٤
  الممارسات جمیع في إدراجھا وتم المؤسسة ثقافةمن  ال یتجزأ جزءا المجموعة في المخاطر إدارة آلیة تمثل

  التنفیذیة  اللجنةعدد من اللجان الفرعیة لمجلس اإلدارة بما في ذلك  و)  المجلس(  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إن.  والعملیات

  في یساھمون جمیعھم الرئیسیین والمدراء العلیا اإلدارةلجان اإلدارة ووولجنة االمتثال  والمخاطر التدقیق لجنةو

 .المجموعة مستوى على للمخاطر الفاعلة اإلدارة

 أن من والتأكد  المخاطر إدارة وحدود  وإرشادات سیاسات  تنفیذ  مسؤولیةواالمتثال  والمخاطر التدقیق بلجنة  یناط

واالمتثال   والمخاطر  التدقیق  ولجنة المجلس  من  لكل  مستقلة  مراقبة المخاطر إدارة  قسم   یقدم.  مفعلة  العملیات   مراقبة

 .المخاطر وتدیر  تمتلك بدورھا التي  االستثماریة الوحدات مع قرب عن والعمل

   االستثمار مخاطر  ۲٦/٥
  األقسام طریق عن مكثفة  مھنیة  دراسات إجراء خالل من وتقییمھا  استثمارات في حقوق الملكیة مخاطر تحدید  یتم

  ال أسواق في استثمارات بدیھي  بشكل الخاصة الحصص في  المجموعة استثمارات تعتبر . العالقة ذات  االستثماریة

 تخضع وال للتحوط قابلة غیر عام بشكل  االستثمارات ھذه وتكون .الصاعدة األسواق في  عادة وھي بالسیولة تمتاز

 ممارسة یتم. مباشرة وسائل استخدام خالل منمخاطرھا  من للحد  تسعى المجموعة فإن وبالتالي. السریع للتسییل

  فیھا   المستثمر  للشركة  اإلدارة  مجلس  في  التواجد   خالل  من  جوھریة  بصفة  وذلك  االستثمار  عملیة  بعد   المخاطر  إدارة

  إلى وتقدم دوري بشكل  االستثمارات مراجعة عملیة تتم.  الخاصة الحصص الستثمار الزمنیة الفترة خالل وذلك

  قسم خالل  من واألداء بالمخاطر المرتبطة  المخاوف مع  التعامل یتم  . مراجعتھا أجل من  االستثمار  إدارة لجنة

 .االستثمار إدارة لجنة  إشراف تحت وذلك االستثمار إدارة عن المسؤول االستثمار

  االئتمان مخاطر  ۲٦/٦
  وفاء عدم بسبب المكتسب الربح أو المال رأس لخسارة المجموعة تعرض احتمال مخاطر ھي االئتمان  مخاطر

 طریق عن االئتمان مخاطر  ومراقبة بإدارة المجموعة تقوم. التعاقدیة بالتزاماتھم األخرى األطراف أو عمالئھا

  الجغرافیة  توالتركیزا  العالقة  ذات  واألطراف  األخرى  األطراف  من  قبولھا  الممكن  المخاطر   حجم  على  حدود   وضع

 .الحدود  تلكل بالنسبة التعرض للمخاطر  مراقبة طریق عن والصناعیة

 . المالي للمركز كبنود   االئتمان لمخاطر المعرضة للمبالغ األقصى الحد  أدناه المبین الجدول یظھر
دیسمبر   ۳۱  

۲۰۱۹ 
دیسمبر   ۳۱ 

۲۰۱۸ 
    إیضاحات 

 ۳٥٫۳۹۸  ٥۱٬۷۰۷ ٥ أرصدة لدى البنوك
 ۲۰۲٫۱۸۲  ۱٬۱٦۹٬۲٦۸ ٥ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 ۱٥۰٫۸۰۱  ۱۱۰٬۳٥۲ ٦ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ۱٫٤۷۹٫۷۸۹  ۹۷٦٬۰۷۰ ۷ موجودات تمویلیة

 ۲٤٫۲۳۰  -  ذمم مدینة 
موجودات مالیة لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا  

 ۳۰٬۲٤۰ ۱۲ للبیع
 

۱٤٫۹۸۱ 
 ۳۹٫۰۸۰  ٤۸٬۸٤۱ ۱۳ أخرىمالیة  موجودات

  ۲٬۳۸٦٬٤۷۸  ۱٫۹٤٦٫٤٦۱ 

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   المنتھیةللسنة كما في و

 

 

٤۳  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

 تركز المخاطر  ۱/۲٦/٦
  مع  االئتمان بمخاطر تتعلق جوھریة تركیزات لدیھا المصرفیة، األسواق في نشطا مشاركا  باعتبارھا المجموعةإن 

 خمسة بنوك كأطراف مقابلة  لدى  أرصدة  المجموعة  لدى   كان  ،۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱  وفي .  األخرى   المالیة  المؤسسات

 ۳۱ملیون لایر قطري في  ۱٥۰( ملیون لایر قطري ۱٥۰ من  أكثر إجمالیة بمبالغ) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ك في بن(

 ۳۱ لایر قطري في  ملیون ۲۰۳( لایر قطري ملیون ۱٬۰۹٥ الودائع هلھذ  اإلجمالي المبلغ وكان .)۲۰۱۸دیسمبر 

 ).۲۰۱۸دیسمبر 

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

دیسمبر   ۳۱ 
۲۰۱۹ 

دیسمبر   ۳۱ 
۲۰۱۸ 

    
 ۱٫٦٤۸٫۱۸۱  ۲٬۰٦٦٬۳٦٤ قطر 

 ۲۰٥٫۳۸۸  ۲۳۹٬۱۱٥ آسیا والشرق األوسط 
 ۱۰٫۰۲٥  ۹٬۸۹۹ أمریكا الشمالیة 

 ۸۲٫۸٦۷  ۷۱٬۱۰۰ أخرى دول  أوروبا و 
 ۲٬۳۸٦٬٤۷۸  ۱٫۹٤٦٫٤٦۱ 

 : اآلتي النحو على القطاع حسب علىذات المخاطر االئتمانیة المالیة  الموجودات توزیعإن 

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹  
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۸ 
    

 ۱٫۱۱۹٫۸٤۹  ۷۸۷٬۷٤۷ العقارات
 ۳۳۳٫۰۹۲  ۱٬۲۷۱٬۲۲۳ المالیة و البنكیة الخدمات

 ۱۳۰٫٥۷٤  ٤٥٬۲٤۳ خدمات األعمال
 ۱۱۰٫۰۸۷  ۱۳۳٬۳۹۳ مقاوالتال

 ۱۰۸٫٥۷۷  ٦۹٬۷۹۱ خدمات العمالء 
 ۱٤٤٫۲۸۲  ۷۹٬۰۸۱ أخرى

 ۲٬۳۸٦٬٤۷۸  ۱٫۹٤٦٫٤٦۱ 

 جودة االئتمان ۲/۲٦/٦
تدیر المجموعة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة باستخدام تصنیفات مخاطر االئتمان الداخلیة والخارجیة. تتبع  

 مجموعة آلیة التقییم الداخلي لعالقة التصنیف ضمن الموجودات التمویلیة.

 ۸على ائتمان عامل، و ۷-۱االئتمانیة، إذ تدل الدرجات ة للعالق ۱۰الى  ۱تستخدم المجموعة مقیاس یتراوح من 

 تدل على ائتمان متعثر. یتم منح جمیع االئتمانات تصنیفاً وفقا لمعاییر محددة. ۱۰و ۹و

تسعى المجموعة باستمرار إلدخال تحسینات على منھجیات تصنیف مخاطر االئتمان الداخلیة وسیاسات وممارسات  

المخاطر االئتمانیة الحقیقیة للمحفظة وثقافة االئتمان في المجموعة. تتم مراجعة جمیع إدارة مخاطر االئتمان لتعكس  

 . 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)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٤٤  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي   ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة   اإلجمالي  ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة  

                النقد وما یعادلھ
 B- ( ۱٫۲۲۱٫۰۱۳   -   -  ۱٫۲۲۱٫۰۱۳  ۲۳۷٫۸۳۷   -   -  ۲۳۷٫۸۳۷إلى  AAAعاملة (

 -   -   -   -   -   -   -   -  ) - CCCإلى + CCCدون المستوى (
 ۱٫۲۲۱٫۰۱۳   -   -  ۱٫۲۲۱٫۰۱۳  ۲۳۷٫۸۳۷   -   -  ۲۳۷٫۸۳۷ 

 ) ۱٤۰(  -   -   ) ۱٤۰(  ) ۲٥(  -   -   ) ۲٥( مخصص انخفاض القیمة 
 ۲۳۷٫٦۹۷  -   -   ۲۳۷٫٦۹۷  ۱٬۲۲۰٬۹۸۸  -   -   ۱٬۲۲۰٬۹۸۸ صافي القیمة الدفتریة

                
                مستحق من بنوك

 -   -   -   -   -   -   -   -  ) -Bإلى  AAAعاملة (
 -   -   -   -   -   -   -   -  مخصص انخفاض القیمة 

 -   -   -   -   -   -   -   -  القیمة الدفتریةصافي 
                

                استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ٤٥٫٤۷۹  -   -   ٤٥٫٤۷۹  -   -   -   -  )Bإلى  AAAعاملة (

 ۱۲۰٫٤۱۰   -  ۱۲۰٫٤۱۰  -   ۱۲۰٫٥٤٦  -   B- (  -  ۱۲۰٫٥٤٦غیر عاملة (
  -  ۱۲۰٫٥٤٦   -  ۱۲۰٤٥٫٤  ٫٥٤٦۷۹  ۱۲۰٫٤۱۰   -  ۱٦٥٫۸۸۹ 

 ) ۱٥٫۰۸۸(  -   ) ۱٥٫۰٥۹(  ) ۲۹(  ) ۱۰٫۱۹٤(  -   ) ۱۰٫۱۹٤(  -  مخصص انخفاض القیمة 
 ۱٥۰٫۸۰۱  -   ۱۰٥٫۳٥۱  ٤٥٫٤٥۰  ۱۱۰٫۳٥۲  -   ۱۱۰٫۳٥۲  -  القیمة الدفتریةصافي 

                
                الموجودات التمویلیة

 ۷۸۲٫۷۷۸  -   -   ۷۸۲٫۷۷۸  ۲٥۳٬٦۷۳  -   -   ۲٥۳٬٦۷۳ )٦إلى  ۱عاملة (درجات 
 ٦٤٦٫۹۱۰  -   ٦٤٦٫۹۱۰  -   ۷۲۰٬٤٤۸  -   ۷۲۰٬٤٤۸  -  ) ۷دون المستوى (درجة 

 ۱۹٦٫۲٥۹  ۱۹٦٫۲٥۹  -   -   ۳٥٦٬۰۲٤  ۳٥٦٬۰۲٤  -   -  ) ۱۰إلى  ۸درجة  غیر عاملة (
 ۲٥۳٬٦۷۳  ۷۲۰٬٤٤۸  ۳٥٦٬۰۲٤  ۱٬۳۳۰٬۱٤٥  ۷۸۲٫۷۷۸  ٦٤٦٫۹۱۰  ۱۹٦٫۲٥۹  ۱٫٦۲٥٫۹٤۷ 

 ) ۱٤٦٫۱٥۸(  ) ۱۱۱٫۷۲۸(  ) ۳۰٫۸۹۰(  ) ۳٫٥٤۰(  ) ۳٥٤٬۰۷٥(  ) ۳۰۹٬۱۳٤(  ) ٤۳٬٦۰۸(  ) ۱٬۳۳۳( مخصص انخفاض القیمة 
 ۱٫٤۷۹٫۷۸۹  ۸٤٫٥۳۱  ٦۱٦٫۰۲۰  ۷۷۹٫۲۳۸  ۹۷٦٬۰۷۰  ٤٦٬۸۹۰  ٦۷٦٬۸٤۰  ۲٥۲٬۳٤۰ القیمة الدفتریةصافي 

                
                تمویلیة وضمانات مالیةالتزامات 

 ۷۸۱٫٥۳۰  -   -   ۷۸۱٫٥۳۰  ۱۰۸٬۸۸۱  -   -   ۱۰۸٬۸۸۱ )٦إلى  ۱عاملة (درجات 
 ۲۹٫۹۷۹  -   ۲۹٫۹۷۹  -   ۱٬۳۸٦  -   ۱٬۳۸٦  -  ) ۷(درجة دون المستوى 

 ۸٫۸۲۲  ۸٫۸۲۲  -   -   ۷٬٤۳٦  ۷٬٤۳٦  -   -  ) ۱۰إلى  ۸(درجة    غیر عاملة
 ۱۰۸٫۸۸۱  ۱٬۳۸٦  ۷٬٤۳٦  ۱۱۷٬۷۰۳  ۷۸۱٫٥۳۰  ۲۹٫۹۷۹  ۸٫۸۲۲  ۸۲۰٫۳۳۱ 

 ) ۳٫۸۷۳(  ) ٤۱٦(  ) ۱٫۲٥٥(  ) ۲٫۲۰۲(  ) ۸٬۱٤٦(  ) ۷٬٤۳٦(  ) ٤۱٦(  ) ۲۹٤( مخصص انخفاض القیمة 
 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٤٥  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

 الضمانات

تحصل المجموعة على ضمانات إضافیة وتعزیزات ائتمانیة أخرى في سیاق األعمال العادیة من األطراف المقابلة.  

وبصفة عامة، لم یكن ھناك خالل السنة تدھور ملحوظ في جودة الضمانات اإلضافیة المحتفظ بھا من قبل المجموعة.  

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

دیسمبر    ۳۱القیمة العادلة للضمانات اإلضافیة المحتفظ بھا قابل موجودات التمویل منخفضة القیمة االئتمانیة كما في  

 ). ۲۰۱۸لایر قطري في  ٤٤٫۸لایر قطري (  ٥۷٬٤ھي  ۲۰۱۹

 موجودات التمویل المعاد جدولتھا

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 

دیسمبر    ۳۱ات التمویل المعاد جدولتھا كما في  استمرار الدفع. تتم مراجعة ھذه السیاسات على نحو مستمر. موجود 

 ). ۲۰۱۸ملیون لایر قطري في سنة  ۷۰۹٫٤ملیون لایر قطري (  ٤۷٥بلغت قیمتھا  ۲۰۱۹

 الضمان المعاد حیازتھ ۳/۲٦/٦

لم تكن  یتم بیع العقارات المعاد حیازتھا في أقرب وقت ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفیض المدیونیة القائمة.

 . ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في ھناك عقارات معاد حیازتھا 

 سیاسة الشطب  ۲٦/٦/٤

تقوم المجموعة بشطب موجود تمویلي أو رصید االستثمار في أدوات ذات طبیعة دین وأیة مخصصات خاصة  

لضمان الخاص بھ  الموجود التمویلي أو ابخسائر االنخفاض في القیمة عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن 

 .غیر قابل للتحصیل

یتم القیام بھذا التحدید بعد األخذ باالعتبار المعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي للعمیل/ المصدر 

ھ. بالنسبة  مثل عدم مقدرة العمیل/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان لسداد المبلغ بكامل

للموجودات التمویلیة القیاسیة ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد 

 لموعد استحقاقھ.

 المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة  ۲٦/٦/٥

 الزیادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة 

إذا كان خطر التخلف عن سداد أداة مالیة قد ازداد بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي، تأخذ المجموعة عند تحدید ما  

في االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جھد ال لزوم لھ. وھذا یشمل المعلومات  

االئتمان، وتصنیف المخاطر الخارجیة، إن  الكمیة والنوعیة والتحلیل بما في ذلك نظام التصنیف الداخلي لمخاطر

وجدت، وحالة الحسابات المتأخرة في السداد، والحكم االئتماني، وحیثما كان ممكنا، الخبرة التاریخیة ذات الصلة. 

قد تقوم المجموعة أیضا بتحدید أن التعرض للمخاطر شھد زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة على أساس مؤشرات  

 ترى أنھا تدل على ذلك وقد ال ینعكس تأثیرھا بشكل كامل في التحلیل الكمي لھا في الوقت المناسب.  نوعیة معینة

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٤٦  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

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

 االعتبار: 

 . ٦إلى  ٥أو انخفاض درجة واحدة للتصنیفات من  ٤إلى  ۱انخفاض درجتین للتصنیف من   •

 التسھیالت المعاد ھیكلتھا خالل االثني عشر شھًرا الماضیة. •

، ما لم تفند على أساس معلومات نوعیة  یوما كما في تاریخ التقریر  ۳۰  بأكثر منالتسھیالت متأخرة السداد   •

 أخرى. 

 على حدوث زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان تدلأي 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  

ة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى نقل تعرض إلى على طبیعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقب

 درجة مخاطر ائتمان مختلفة. 

 وضع ھیكل المدة الحتمالیة التعثر

تستخدم المجموعة نماذج تحلیلیة لتحلیل البیانات المجمعة ووضع تقدیرات للتعرضات لمخاطر احتمالیة التعثر  

تحدید ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت  وكیفیة توقع تغیرھا نتیجة لمرور الوقت. یتضمن ھذا التحلیل 

التعثر والتغیرات في عوامل االقتصاد الكلي األساسیة في مختلف المناطق الجغرافیة التي یتعرض فیھا المجموعة 

 لمخاطر.

 الموجودات المالیة المعاد التفاوض علیھا 

األحكام التعاقدیة للقرض قد یتم تعدیلھا لعدة أسباب متضمنة التغیر في ظروف السوق واحتفاظ العمیل وعوامل 

أخرى ال تتصل بالتدھور االئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. القرض القائم والذي یتم تعدیل أحكامھ قد یلغى  

كقرض جدید بالقیمة العادلة. متى كان ذلك ممكنا،   االعتراف عنھ واالعتراف بدال عنھ بقرض معاد التفاوض علیھ 

تسعى المجموعة إلعادة ھیكلة القروض بدال عن حیازة الضمانات اإلضافیة، إن وجدت.  قد یتضمن ھذا توفیر  

ترتیبات دفع وتوثیق اتفاقیة قرض بشروط جدیدة. تقوم اإلدارة بصفة مستمرة بمراجعة القروض المعاد التفاوض  

 ن استیفاء جمیع المعاییر وأنھ من المرجح أن تحدث جمیع المدفوعات المستقبلیة.  علیھا للتأكد م

 .۲شھرا الماضیة تحت المرحلة   ۱۲سیتم تصنیف الحسابات المعاد ھیكلتھا ألسباب ائتمانیة في الـ 

 تعریف التعثر 

 تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما:

التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل، بدون الرجوع  الطرف المقابل الممولیكون من غیر المرجح أن یدفع  •

 من جانب المجموعة إلى إجراءات كتحصیل الضمان (لو كان یتم االحتفاظ بأي ضمان)؛ أو 

زام ائتماني ھام  یوما بخصوص أي الت ۹۰قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من  الطرف المقابل الممولیكون  •

 دحضھ على أساس معلومات كمیة أخرى داعمة.، ما لم یتم للمجموعة

 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٤۷  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

المقابل لفئات ھیئة تنظیم مركز قطر للمال، دون المستوى ومشكوك   ۱۰أو    ۹أو    ۸ى أنھ  داخلیا علتصنیف  التم   •

 في تحصیلھا وخسارة، على التوالي.

 عند تقییم ما إذا كان المقترض متعثرا تدرس المجموعة المؤشرات: 

  ن جانب نفس المصدر إلى المجموعة؛الكمیة أي مركز تجاوز موعد االستحقاق وعدم الدفع ألي التزام آخر م •

 و

 ا إلى البیانات المطورة داخلیا والتي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.  استناد  •

قد تتغیر مدخالت التقییم لما إذا كانت األداة المالیة متعثرة ومدى أھمیتھا عبر الزمن لتعكس التغیرات في الظروف.  

 المال النظامي.  إن تعریف التعثر یتماشى على نحو كبیر مع ذلك المطبق من جانب المجموعة ألغراض رأس

 إدراج المعلومات المستقبلیة 

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

من القروض العاملة. یتم إجراء مراجعة   ۲والمرحلة  ۱على الخسائر االئتمانیة المتوقعة المطبقة على المرحلة 

 دوریة على المناھج واالفتراضات المستخدمة متضمنة توقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة.

 المعلومات المستقبلیة المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة

مستقبلیة.  یتضمن تقییم كال من الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة معلومات 

أجرى 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 

ر تختلف حسب األدوات المالیة. كما تم تطبیق حكم الخبراء في ھذه العملیة. ویقدم فریق االقتصاد بالبنك عند التعث

توقعات ھذه المتغیرات االقتصادیة ("السیناریو االقتصادي األساسي") على أساس ربع سنوي ویقدم أفضل نظرة 

 تقدیریة لالقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

 ادیة متغیرة افتراضات اقتص 

كانت   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱إن أھم افتراضات نھایة الفترة المستخدمة لتقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 

 ). ٪۳٫۳۲ :۲۰۲۱و ٪۳٫۱۷: ۲۰۲۰(الناتج المحلي اإلجمالي 

 قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة

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

 احتمالیة التعثر •

 التعثر  عند الخسارة  •

 لتعثر عند اعرض تال •

یتم استخراج ھذه المعاییر من نماذج إحصائیة مطورة داخلیا وبیانات تاریخیة أخرى. یتم تعدیلھا لتعكس المعلومات  

تقدیرات احتمالیة التقصیر ھي تقدیرات في تاریخ معین، تحتسب استنادا إلى إن    المستقبلیة الواردة بالوصف أعاله.

نماذج 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)
  البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٤۸  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة واتاألد ۲٦

حجم الخسارة المحتملة إذا كان ھناك تخلف عن السداد. تقوم المجموعة بتقدیم معاییر   ي الخسارة عند التعثر ھ 

الخسارة عند التعثر بناء على تاریخ معدالت االسترداد للمطالبات مقابل أطراف مقابلة متخلفة عن السداد. تأخذ 

تخفیض الدین ضمانا  ة أن نسبة  وتفترض المجموعالمتوقعة    االعتبار قیمة الضمانات  نماذج الخسارة عند التعثر في 

 .للمال قطر  مركز تنظیم  ھیئةعلى الضمان وفقاً لمطبقة  للسداد 

 یتضمن تقدیر الخسارة عند التعثر:  

معدل االسترداد: تعریفھ على أنھ نسبة من قیمة التصفیة إلى القیمة السوقیة للضمانات اإلضافیة المصاحبة   •

ً نسبة االسترداد المتوقع من مطالبة عامة على لھا في وقت التخلف عن السداد. ویمكن أن  یمثل أیضا

 موجودات الفرد للجزء غیر المضمون من المخاطر االئتمانیة. 

سعر الخصم: یتم تعریفھ على أنھ تكلفة الفرصة البدیلة لقیمة االسترداد التي ال تتحقق في یوم التخلف عن  •

 السداد معدلة حسب القیمة الزمنیة. 

عند التعثر التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السداد. تستمد المجموعة قیمة التعرض عند تمثل قیمة التعرض 

التعثر من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغییرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك 

 دفتریة.مالي ھو إجمالي قیمتھ ال اإلطفاء. إن قیمة التعرض عند التعثر من موجود 

بالنسبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالیة، تشتمل قیمة التعرض عند التعثر على المبلغ المسحوب، باإلضافة  

إلى المبالغ المستقبلیة المحتملة التي یمكن سحبھا بموجب العقد، والتي یتم تقدیرھا بناًء على المالحظات التاریخیة  

 والتوقعات المستقبلیة. 

 مخصص الخسارة

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

 المبالغ 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)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٤۹  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي   ۳مرحلة   ۲مرحلة   ۱مرحلة   اإلجمالي  ۳مرحلة   ۲مرحلة   ۱مرحلة  

                النقد وما یعادلھ
 -   -   -   -   ۱٤۰  -   -   ۱٤۰ ینایر  ۱الرصید في 

 ۹۰  -   -   ۹۰  -   -   -   -  أثر التطبیق األولي 
 ۱٤۰   -   -  ۱٤۰  ۹۰   -   -  ۹۰ 

 ٥۰  -   -   ٥۰  ) ۱۱٥(  -   -   ) ۱۱٥( مخصص انخفاض القیمة للسنة، بالصافي
 ۱٤۰  -   -   ۱٤۰  ۲٥  -   -   ۲٥ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

                
                مستحق من بنوك

 -   -   -   -   -   -   -   -  ینایر  ۱الرصید في 
 ۲٥  -   -   ۲٥  -   -   -   -  أثر التطبیق األولي 

  -   -   -   -  ۲٥   -   -  ۲٥ 
 ) ۲٥(  -   -   ) ۲٥(  -   -   -   -  استرداد للسنة، بالصافي

 -   -   -   -   -   -   -   -  دیسمبر  ۳۱الرصید في 
                

                استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 -   -   -   -   ۱٥٫۰۸۸  -   ۱٥٫۰٥۹  ۲۹ ینایر  ۱الرصید في 

 ۲۹٥  -   -   ۲۹٥  -   -   -   -  أثر التطبیق األولي 
 ۲۹  ۱٥٫۰٥۹   -  ۱٥٫۰۸۸  ۲۹٥   -   -  ۲۹٥ 

 -   -   ۲۹۰  ) ۲۹۰(  -   -   -   -  ۲تحویل للمرحلة 
 ۱٤٫۷۹۳  -   ۱٤٫۷٦۹  ۲٤  ) ٤٫۸۹٤(  -   ) ٤٫۸٦٥(  ) ۲۹( مخصص انخفاض القیمة للسنة، بالصافي

 ۱٥٫۰۸۸  -   ۱٥٫۰٥۹  ۲۹  ۱۰٫۱۹٤  -   ۱۰٫۱۹٤  -  دیسمبر  ۳۱الرصید في 
                



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۰  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦
 

 

 

 

 
                موجودات تمویلیة

 ۷۰٫٥۷۷  ٥٦٫۰٦۱  ۹٫۱۱۷  ٥٫۳۹۹  ۱٤٦٬۱٥۸  ۱۱۱٬۷۲۸  ۳۰٬۸۹۰  ۳٬٥٤۰ ینایر  ۱الرصید في 
 ۳۰٫۳۲٥  ۱۹٫۳٤۳  ۱٤٫۹۱٥  ) ۳٫۹۳۳(  -   -   -   -  أثر التطبیق األولي 

 ۳٬٥٤۰  ۳۰٬۸۹۰  ۱۱۱٬۷۲۸  ۱٤٦٬۱٥۸  ۱٫٤٦٦  ۲٤٫۰۳۲  ۷٥٫٤۰٤  ۱۰۰٫۹۰۲ 
 -   -   ) ۱٫۲٤٥(  ۱٫۲٤٥  -   -   -   -  ۱تحویالت إلى المرحلة 
 -   -   ۳٥۰  ) ۳٥۰(  -   ) ۲٤٬۸۳٥(  ۲٥٬۳٥۱  ) ٥۱٦( ۲تحویالت إلى المرحلة 
 -   ٤٦٤  -   ) ٤٦٤(  -   ٦٬۸۹٤  ) ٦٬٤٤٤(  ) ٤٥۰( ۳تحویالت إلى المرحلة 

         ۲۹٬۷۰۳  ۲۹٬۷۰۳  -   -  تحویالت من خارج المیزانیة العمومیة 
 ٤٥٫۲٥٦  ۳٥٫۸٦۰  ۷٫۷٥۳  ۱٫٦٤۳  ۱۷۸٬۲۱٤  ۱۸٥٬٦٤٤  ) ٦٬۱۸۹(  ) ۱٬۲٤۱( مخصص انخفاض قیمة للسنة، بالصافي

 ۱٤٦٫۱٥۸  ۱۱۱٫۷۲۸  ۳۰٫۸۹۰  ۳٫٥٤۰  ۳٥٤٬۰۷٥  ۳۰۹٬۱۳٤  ٤۳٬٦۰۸  ۱٬۳۳۳ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 
 
 
 
                

                أدوات خارج المیزانیة العمومیة خاضعة لمخاطر االئتمان
 -   -   -   -   ۳٬۸۷۳  ٤۱٦  ۱٬۲٥٥  ۲٬۲۰۲ ینایر  ۱الرصید في 

 ٥٫٥۱۳  ۱٫۲۷۸  ۱٫۹٥۳  ۲٫۲۸۲  -   -   -   - أثر التطبیق األولي 
 ۲٬۲۰۲  ۱٬۲٤  ٥٥۱٦  ۳٬۸۷۳  ۲٫۲۸۲  ۱٫۹٥۳  ۱٫۲۷۸  ٥٫٥۱۳ 

 ) ۱٫٦٤۰(  ) ۸٦۲(  ) ٦۹۸(  ) ۸۰(  ۳۳٬۹۷٦  ۳٦٬۷۲۳  ) ۸۳۹(  ) ۱٬۹۰۸( مخصص انخفاض القیمة للسنة، بالصافي
         ) ۲۹٬۷۰۳(  ) ۲۹٬۷۰۳(  -  - تحویالت من خارج المیزانیة العمومیة 

 ۳٫۸۷۳  ٤۱٦  ۱٫۲٥٥  ۲٫۲۰۲  ۸٬۱٤٦  ۷٬٤۳٦  ٤۱٦  ۲۹٤ دیسمبر  ۳۱الرصید في 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۱  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦

 مخاطر السیولة وإدارة التمویل ۷/۲٦

تعرف مخاطر السیولة بالخطر الناشئ من عدم توفر السیولة الكافیة للمجموعة للوفاء بالتزاماتھا المالیة متى ما  

المجموعة في إدارة السیولة في التأكد من توفر السیولة الالزمة في جمیع األوقات للوفاء  استحقت. ویتمثل منھج 

بالتزاماتھا المالیة متى ما استحقت سواء في ظل الظروف الطبیعیة أو الصعبة بدون وقوع خسائر غیر مقبولة أو 

 تعرض سمعة المجموعة للتأثر سلبا.

ة بوضع السیولة للموجودات والمطلوبات المالیة الخاصة بالبنك تحصل إدارة الخزانة على المعلومات المتعلق

وتفاصیل 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. 

جراءات السیولة للمراجعة واالعتماد من قبل لجنة إدارة الموجودات وااللتزامات والتي تتولى وتخضع سیاسات وإ

 أیضا استالم التقاریر المتعلقة بوضع السیولة لدى البنك بشكل منتظم. 

بالغ یلخص الجدول التالي التدفقات النقدیة الخارجة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة، لن یتم تسویة ھذه المبالغ بالم

 المفصح عنھا في بیان المركز المالي:

دیسمبر   ۳۱ 
۲۰۱۹ 

دیسمبر   ۳۱ 
۲۰۱۸ 

    
 ۲٤۲٫۷۸۲  ۲٦۱٬٦۷۷ عند الطلب 

 ۱٫۲۷۱٫۸٦٤  ۱٬٤٤۸٬۷۷٥ أشھر   ۳أقل من  
 ۷٫۱۸٦  ۱۰۷٬۷۱٦ أشھر   ٦إلى    ۳
 ۱۹۹٫۷۲٥  ٤۳۸٬۳۷٦ شھرا   ۱۲إلى    ٦
 ٤۳۳٫٤٥۱  ۲۷٤٬۰۱۱ سنوات   ٥إلى    ۱

 ۲٫۱٥٥٫۰۰۸  ۲٬٥۳۰٬٥٥٥ اإلجمالي 
 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۲  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦
 .تسدد  أو تسترد  متى أساس على مبینة المالیة وااللتزامات موجوداتلل تحلیال أدناه الجدول یعرض

 
 تحت

  الطلب  
 ۳أقل من 

  أشھر
 ٦إلى  ۳

  أشھر  
 ۱۲إلى  ٦

  شھرا
  ٥إلى  ۱

 اإلجمالي  سنوات
            ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

            المالیة الموجودات
 ۱٬۲۲۰٬۹۸۸  ۱۱      ۱٬۱٦۹٬۲۹٤  ٥۱٬٦۸۳ وما یعادلھ نقد 

 ۱۱۰٬۳٥۲  ۱۰۹٬۷۲٤      ٦۲۸  - بالتكلفة المطفأة استثمارات مدرجة
 ۹۷٦٬۰۷۰  ۳۳۱٬۳۲۸  ۲۳٥٬٦۰۹  ٦۹٬۹۳۳  ٤٦٬۰۰۷  ۲۹۳٬۱۹۳ تمویلیة موجودات

 ۳٥۷٬۰٤۷  ۳٥۷٬۰٤۷      -  - استثمارات في حقوق ملكیة
 ۹۰٬۳۰۷        ۸٥٬٥۷٦  ٤٬۷۳۱ محتفظ بھا للبیعموجودات مالیة 
 ٤۸٬۸٤۱        -  ٤۸٬۸٤۱ أخرى موجودات مالیة

 ۲٬۸۰۳٬٦۰٥  ۷۹۸٬۱۱۰  ۲۳٥٬٦۰۹  ٦۹٬۹۳۳  ۱٬۳۰۱٬٥۰٥  ۳۹۸٬٤٤۸ المالیةالموجودات إجمالي 
            

            غیر المقیدة  االستثمارلحاملي حسابات  وحقوق الملكیةالمالیة  المطلوبات
 ۱۳٥٬۰٥۱  -  -  -  ۱۳٥٬۰٥۱  - مطلوبات تمویلیة

 ۲٤۳٬٥۳٥  -  -  -  -  ۲٤۳٬٥۳٥ العمالء أرصدة
 ۸۸٬۸٤۳  ۷۰٬۸٥۸  -  -  -  ۱۷٬۹۸٥ أخرى  مطلوبات مالیة

 ۱٬۷٥۹٬۰۱۹  -  ٤۲۱٬۱٥۱  ۱۰۳٬٤۸٤  ۱٬۲۳٤٬۲۳۳  ۱٥۱ غیر المقیدة حاملي حسابات االستثمارملكیة حقوق 
 ۲۱۸٬٤٤۱  ۱۹٦٬۲۸۳  -  -  ۲۲٬۱٥۸  - استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع  اتمطلوبات مالیة لمجموع

غیر االستثمار  لحاملي حسابات وحقوق الملكیةالمالیة  المطلوباتإجمالي 
 ۲٬٤٤٤٬۸۸۹  ۲٦۷٬۱٤۱  ٤۲۱٬۱٥۱  ۱۰۳٬٤۸٤  ۱٬۳۹۱٬٤٤۲  ۲٦۱٬٦۷۱ المقیدة 

 ۳٥۸٬۷۱٦  ٥۳۰٬۹٦۹  )۱۸٥٬٥٤۲(  )۳۳٬٥٥۱(  )۸۹٬۹۳۷(  ۱۳٦٬۷۷۷ السیولةصافي فرق 
   ۳٥۸٬۷۱٦  )۱۷۲٬۲٥۳(  ۱۳٬۲۸۹  ٤٦٬۸٤۰  ۱۳٦٬۷۷۷ فرق المتراكمال يصاف

 ۱۱۷٬۷۰۳  ٤٬۱۰۱  ۱۲٬۸۲۲  -  ۱۰۰٬۷۸۰  - *مطلوبات محتملة
 ٤٦٬۲٦۹  -  ۲۳٬۷٦۹  ۱۱٬۲٥۰  ۱۱٬۲٥۰  - التزامات

 .۲۷مفصح عنھا في اإلیضاح   الشریعة* المطلوبات المحتملة ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المالیة المتوافقة مع 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۳  

 (تابع)  بھا المتعلقة المخاطر  وإدارة المالیة األدوات ۲٦
 .تسدد  أو تسترد  متى  أساس على  مبینة  المالیة وااللتزامات موجوداتلل تحلیال أدناه الجدول یظھر

 
 تحت 

  أشھر  ۳أقل من   الطلب 
 ٦إلى  ۳

  شھرا ۱۲إلى  ٦  أشھر 
 ٥إلى  ۱

 اإلجمالي  سنوات
            ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱في 

            الموجودات المالیة
 ۲۳۷٫٦۹۷  -  -  -  ۲۰۲٫۱۸۲  ۳٥٫٥۱٥ وما یعادلھ نقد 

 ۱٥۰٫۸۰۱  ۱٤۹٫٦۷٦  -  -  ۱٫۱۲٥  - بالتكلفة المطفأة استثمارات مدرجة
 ۱٫٤۷۹٫۷۸۹  ۸۸۹٫۰۸٦  ۱۸٦٫۹٤۱  ۱۳۲٫۳۱٤  ۲۷۱٫٤٤۸  - تمویلیة موجودات
 ۲٤٫۲۳۰  -  -  -  -  ۲٤٫۲۳۰ ذمم مدینة 

 ٤۰۹٫۳۲۰  ٤۰۹٫۳۲۰  -  -  -  - استثمارات في حقوق ملكیة
 ۱۱۳٫٤۸٥  -  ٥۹٫۹۲۰  ۳۸٫٥۸٤  ۱٤٫۹۸۱  - موجودات مالیة محتفظ بھا للبیع

 ۳۹٫۰۸۰  -  -  -  -  ۳۹٫۰۸۰ أخرى موجودات مالیة
 ۲٫٤٥٤٫٤۰۲  ۱٫٤٤۸٫۰۸۲  ۲٤٦٫۸٦۱  ۱۷۰٫۸۹۸  ٤۸۹٫۷۳٦  ۹۸٫۸۲٥ المالیةالموجودات إجمالي 

            
            غیر المقیدة لحاملي حسابات االستثمار  وحقوق الملكیةالمالیة  المطلوبات

 ٤۱۰٫۲۲۷  -  -  -  ۲۷۱٫۹۱۸  ۱۳۸٫۳۰۹ مطلوبات تمویلیة
 ٤۷٫۸٥۳  -  -  -  -  ٤۷٫۸٥۳ العمالء أرصدة

 ۸۳٫٦۳۱  ۲٫۱۱٥  ۳٫۱۳۸  ۷٫۱۸٦  ۱٤٫٦۹٥  ٥٦٫٤۹۷ أخرى  مطلوبات مالیة
 ۱٫۱٥۸٫٥۷۱  -  ۱۸۷٫۷۹۸  -  ۹۷۰٫٦٥۰  ۱۲۳ غیر المقیدة حقوق ملكیة حاملي حسابات االستثمار

 ٤۳۱٫۳۳٦  ٤۳۱٫۳۳٦  -  -  -  - مطلوبات مالیة لمجموعات استبعاد مصنفة كمحتفظ بھا للبیع 
غیر  االستثمار  لحاملي حسابات وحقوق الملكیةالمالیة  المطلوباتإجمالي 
 ۲٫۱۳۱٫٦۱۸  ٤۳۳٫٤٥۱  ۱۹۰٫۹۳٦  ۷٫۱۸٦  ۱٫۲٥۷٫۲٦۳  ۲٤۲٫۷۸۲ المقیدة

 ۳۲۲٫۷۸٤  ۱٫۰۱٤٫٦۳۱  ٥٥٫۹۲٥  ۱٦۳٫۷۱۲  )۷٦۷٫٥۲۷(  )۱٤۳٫۹٥۷( صافي فرق السیولة
   ۳۲۲٫۷۸٤  )٦۹۱٫۸٤۷(  )۷٤۷٫۷۷۲(  )۹۱۱٫٤۸٤(  )۱٤۳٫۹٥۷( فرق المتراكم ال يصاف

 ۸۲۰٫۳۳۱  ۳٤۹٫۱۳٤  ۳٤٥٫۸۰۲  ۳٥٫۰۸۸  -  ۹۰٫۳۰۷ مطلوبات محتملة*
 ۱۲۷٫۹۳۹  ٥۰٫۳۳٥  ۱۲٫٤۷۷  ۸۸۲  ٦٤٫۲٤٥  - التزامات

 .۲۷مفصح عنھا في اإلیضاح   * 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)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥٤  

 (تابع) المتعلقة بھا األدوات المالیة وإدارة المخاطر  ۲٦
  السوق  مخاطر  ۸/۲٦

  للتغیرات نتیجة  المالیة لألدوات المستقبلیة النقدیة التدفقات  أو العادلة القیمة  في تقلبات مخاطر  ھي السوق مخاطر

  تصنف. والسلع األسھم وأسعار األجنبیة العمالت صرف ومعدالت الربح معدالت مثل السوق متغیرات في السلبیة

 .  مدرجة وغیر مدرجة  شركات في استثمارات إلى السوق لمخاطر التعرض المجموعة

   الربح معدل مخاطر ۸/۱/۲٦
 أو المستقبلیة النقدیة التدفقات على یؤثر مما الربح معدالت في تقلبات احتمال نتیجة ھي الربح معدل مخاطر إن

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

 ؛ ")مالیة مؤسسات لدى إیداعات"  كـ تصنیفھا  تم التي ( المالیة المؤسسات لدى المجموعة إیداعات •

 ؛")المطفأة بالتكلفة  استثمارات" كـ تصنیفھا تم التي( للمجموعة االستثماریة الصكوك •

 و ؛")تمویلیة موجودات" كـ تصنیفھا  تم التي(  للمجموعة المرابحة استثمارات •

 ").مطلوبات تمویلیة"  كـ  تصنیفھا تم  التي(من مؤسسات مالیة  المجموعةتي اقترضتھا ال المبالغ •

.  األخرى   المتغیرات  جمیع   ثبات   مع  الربح  معدالت  في   أساس  نقطة   ۱۰۰  لتغیر   الحساسیة  معدل  اآلتي  الجدول  یوضح

 .   الموضحة الزیادة لتأثیر ومقابال مساویا یكون أن المتوقع من الربح معدالت  في االنخفاض تأثیر إن

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۹  

 التغیر في   
  نقاط األساس

/+) - (  

ثیر على أالت
صافي الربح  

الخسارة   /
  /+)- ( 

      الموجودات
 ۱۱٬٦۹۳  ۱۰۰  ۱٬۱٦۹٬۲٦۸ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 ۱٬۱۰٤  ۱۰۰  ۱۱۰٬۳٥۲ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 ۹٬۷٦۱  ۱۰۰  ۹۷٦٬۰۷۰ تمویلیة موجودات

      
لحاملي حسابات   وحقوق الملكیة المطلوبات
      غیر المقیدة  االستثمار

 )۱٬۳٥۱(  ۱۰۰  ۱۳٥٬۰٥۱ مطلوبات تمویلیة
مطلوبات مالیة لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ 

 )۱٬۹٦۳(  ۱۰۰  ۱۹٦٬۲۸۳ بھا للبیع
 )۱۷٬٥۹۰(  ۱۰۰  ۱٬۷٥۹٬۰۱۹ غیر المقیدةلحاملي حسابات االستثمار  حقوق الملكیة

     ۱٬٦٥٤ 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥٥  

 (تابع) ارة المخاطر المتعلقة بھا األدوات المالیة وإد ۲٦

 
دیسمبر   ۳۱

۲۰۱۸  

 التغیر في   
  نقاط األساس

/+) - (  

ثیر على أالت
صافي الربح  

الخسارة   /
  /+)- ( 

      الموجودات
 ۲٫۰۲۲  ۱۰۰  ۲۰۲٫۱۸۲ إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 -  ۱۰۰  - مستحق من
 ۱٫٥۰۸  ۱۰۰  ۱٥۰٫۸۰۱ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ۱٤٫۷۹۸  ۱۰۰  ۱٫٤۷۹٫۷۸۹ تمویلیة موجودات
      

لحاملي حسابات   وحقوق الملكیة المطلوبات
      غیر المقیدة  االستثمار

 )٤٫۱۰۲(  ۱۰۰  ٤۱۰٫۲۲۷ مطلوبات تمویلیة
مطلوبات مالیة لمجموعة استبعاد مصنفة كمحتفظ 

 )۳٫۷٦۸(  ۱۰۰  ۳۷٦٫۸۱۱ بھا للبیع
 )۱۱٫٥۸٦(  ۱۰۰  ۱٫۱٥۸٫٥۷۱ غیر المقیدةلحاملي حسابات االستثمار  حقوق الملكیة

     )۱٫۱۲۸( 

 األجنبیة العمالت مخاطر ۸/۲/۲٦
.  األجنبیة العمالت صرف معدالت في  التغیرات  نتیجة المالیة، األدوات قیمة  تقلبات مخاطر  ھي  العملة مخاطر إن

 على  المحافظة  من  للتأكد   منتظم  بشكل  المراكز  مراقبة  یتم .   العملة  حسب  المراكز  على  حدود   بوضع  المجلس  قام   لقد 

 .   الموضوعة الحدود  ضمن المراكز

 ھذه یخص فیما للمجموعة العملة خطر فإن وعلیھ باللایر القطري المرتبطة بالعمالت قائمة أدناه الجدول یظھر

 .  ضئیال  یعتبر  العمالت

 ) لایر القطري (بما یعادل ال للمخاطر التعرض  
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

    ةالعمل
 ۱٤۲٫۹٦۷  ۷٥۹٬۱۷۱ الدوالر األمریكي

 ۳۷٫۸۲۹  ۲٬۱۸٤ العمالت المربوطة بالدوالر األمریكي 
  مقابل ،باللایر القطري المرتبطة العمالت لغیر  العملة، صرف  سعر في ٪٥ بنحو التغیر  تأثیر  أدناه الجدول یظھر

  الملكیة حقوق في  التغیرات  وقائمة الموحدة الدخل قائمة في  ثابتة األخرى  المتغیرات جمیع  بقاء مع اللایر القطري

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

 )- الربح (+/   التأثیر على صافي  ) لایر القطري (بما یعادل ال للمخاطر التعرض  
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

        العملة
 ۳۰۳  ۸٦  ٦٫۰٦۹  ۱٬۷۱۰ اإلسترلینيالجنیھ 
 )٦٦(  ٦۷  )۱٫۳۱۹(  ۱٬۳٤۹ الیورو

 -  -  -  - الدینار األردني
 ۲٫۹۹٦  -  ٥۹٫۹۲۰  - اللیرة التركیة

 ۲  ۲  ۳۲  ۳۲ الدینار الكویتي

 السلع  أسعار  مخاطر ۸/۳/۲٦
 .السلع أسعار لمخاطر معرضة غیر  فإنھا  فیھا  للمتاجرة سلع محفظة  بأي  حالیا تحتفظ ال المجموعة أن حیث



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥٦  

 (تابع) ارة المخاطر المتعلقة بھا األدوات المالیة وإد ۲٦
  التشغیل مخاطر  ۹/۲٦
  البشریة واألخطاء التالعبات أو الضبط أدوات أو النظام  في فشل بسبب  خسارة وقوع خطر التشغیل مخاطر  تمثل

  التشغیل  مخاطر  بإدارة  المجموعة  تقوم.  وتشریعیة  قانونیة  ونتائج  وسمعة  مالیة  خسارة  إلى  تؤدي  أن  الممكن  من  والتي

 الداخلي التدقیق شامال والموازنة الداخلي والفحص الوظیفي الفصل فكرة وتفعیل مناسبة  ضبط أدوات خالل من

  عملیات  تسھیل خالل من بالبنك التشغیل مخاطر إدارة تسھیل المخاطر إدارة دائرة تتولى.  االلتزام مدى  وفحص

  المخاطر  ومؤشرات  الرقابیة  والضوابط  المخاطر  تقییم   عملیات  البنك  ویتبنى.  التشغیل  مخاطر  وإدارة  ومراقبة  تحدید 

 .إدارة كل  في  بھا المعمول الرئیسیة

   التركز مخاطر  ۱۰/۲٦
  الجغرافي   اإلقلیم   نفس  في   أنشطة  في  أو  متشابھة  تجاریة  أنشطة  في  المتعاملة  األطراف  تدخل  عندما  التركزات   تظھر

  تتأثر التعاقدیة بالتزاماتھا الوفاء على مقدرتھا یجعل مما ةاالقتصادی السمات نفس لھا األنشطة تلك تكون عندما أو

  للتأثیر التركزات مخاطر وتشیر . أخرى تغیرات أي أو سیاسیة أو اقتصادیة  تغیرات بروز حالة في متشابھ بشكل

 . فردي مدین أو جغرافي موقع أو صناعي قطاع على تطرأ قد  التي للتطورات  نتیجة المجموعة أداء في النسبي

 المال رأس إدارة ۱۱/۲٦
 لرأس  التشریعیة  بالمتطلبات  المجموعة  التزام  مدى  من  التأكد   ھو  المجموعة  مال  رأس  إدارة  من  الرئیسي  الغرض  إن

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

  ةاالقتصادی األوضاع في الجاریة التغیرات ظل في لھا التعدیالت ببعض  وتقوم مالھا رأس ھیكلة المجموعة وتدیر

 المدفوعة  األرباح  بتعدیل  المجموعة  تقوم   قد   المال  رأس  ھیكلة  تعدیل  أو  على  وللحفاظ.  ألنشطتھا  المخاطر  وخصائص

 بوضع للمال قطر مركز  تنظیم ھیئة تقوم.  جدید  مال رأس إصدار أو للمساھمین المال رأس إرجاع أو للمساھمین

  تنظیم   ھیئة  تطالب  الحالیة،  المال  رأس  متطلبات  تطبیق  إطار  في.  عام  بشكل  للمجموعة  المال  رأس  متطلبات  ومراقبة

الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال عند وفقا لما حددتھ القواعد االحترازیة   على  بالحفاظ  المجموعة  للمال  قطر  مركز

 .  ۲۰۱٥لسنة اإلسالمیة لألعمال المصرفیة 

 :  فئتین إلى المجموعة مال رأس مصادر تنقسم 
 وحقوق المدورة واألرباح  وعالوة اإلصدار التقلیدي المال رأس تتضمن والتي المال، رأس من األولى الفئة •

 ببنود  تتعلق أخرى تشریعیة وتعدیالت الملموسة غیر والموجودات بالشھرة الخاصة الخصومات بعد  األقلیة

 .المال رأس كفایة حساب  لغرض وذلك مختلفة بطریقة معاملتھا یتم  ولكن الملكیة حقوق داخل

  استثمارات  على  المحققة   غیر   باألرباح  المتعلقة  العادلة  القیمة  احتیاطي  تتضمن   والتي  المال،  رأس  من   الثانیة  الفئة •

  احتیاطیات إلى باإلضافة الملكیة، حقوق خالل من العادلة بالقیمة مدرجة كاستثمارات مصنفة حقوق ملكیة  في

 . العمالت صرف أسعار فروق

 الدمج في تدخل لم التي  التابعة الشركات في لالستثمارات الدفتریة القیمة المال رأس من  الخصومات تتضمن

  بحسب الموزونة الموجودات تحدید   یتم .  أخرى تشریعیة وبنود  البنوك أموال رؤوس في واالستثمارات التشریعي،

  المركز قائمة  خارج  وبنود  موجوداتلل المخاطر  مستویات اختالف لتعكس معینة  متطلبات  أساس على المخاطر

 .المالي



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۷  

 (تابع) ارة المخاطر المتعلقة بھا األدوات المالیة وإد ۲٦
 قبل من حددت كما المال رأس متطلبات یفوق أو یساوي بما  األوقات جمیع في تحتفظ أن ھو المجموعة سیاسة إن

  تم. سنةال خالل المال لرأس المجموعة إدارة في  جوھریة  تغیرات أي  ھناك تكن  لم.  للمال قطر  مركز تنظیم  ھیئة

 للمال  قطر  مركز  تنظیم  ھیئة  من  الصادرة  المال  رأس  كفایة  إلرشادات  وفقاالمجموعة    مال  رأس  كفایة  معدل  حساب

 :اآلتي النحو على

 
دیسمبر    ۳۱

۲۰۱۹  
دیسمبر    ۳۱

۲۰۱۸ 
    

 ٥٫٦۸۳٫٤۹۹  ۳٬٤۱۹٬٥٥٦ المخاطر  بحسب المخفضة الموجودات إجمالي
 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۷۰۰٫۰۰۰ المال رأس

 -  ۲۰۳ عالوة إصدار
 )۹۹۸٫٤٥۹(  ۲٬۸۸٥ أرباح مدورة / (خسائر متراكمة)

 ۱۲۲٫۳۲۷  ٥۳٫٦٦۷ مسیطرة غیر حصة
 )۱۰٫۸۰۲(  )۷٫۹۱۸( ملموسة غیر موجودات

 )۷۹٫٥٦۱(  )۳٥۳٬٥٤٤( تعدیالت تنظیمیة أخرى 
 ۱٫۰۳۳٫٥۰٥  ۳۹٥٬۲۹۳ المؤھلة االحتیاطي وأرصدة المال سأر إجمالي
الموجودات المخفضة  إجمالي من كنسبة الالم سأر  مصادر إجمالي

 ٪۱۸٫۱۸  ٪۱۱٫٥٦ بحسب المخاطر 
٪) بما في ذلك نسبة ۱۰٫٥: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪ (۱۲٫٥یخضع البنك لحد أدنى لنسبة كفایة رأس المال التنظیمي بنسبة 

 ۳۱٪ (۲٫٥لرأس المال بنسبة  ھامش تحوط٪) ، و۸دیسمبر:  ۳۱٪ (۸بنسبة  ۲و المستوى  ۱رأس المال من المستوى 
، كان  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱دیسمبر: ال شيء). كما في  ۳۱٪ (۲٫۰یبلغ  ICAAPمؤقت لـ ھامش تحوط ٪) و۲٫٥دیسمبر) : 

تصویب  بنوك القطریة ، والتي تم دى ال٪ بسبب التعرض الكبیر ل ۱۲٫٥مؤقت للنسبة المطلوبة  عدم التزامالبنك في حالة 
بنوك القطریة ، فإن نسبة كفایة رأس المال ال لدى لخصومات التعرض الكبیراالحقًا. إذا لم تؤخذ في الحسبان القیمة   وضعھا
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱٪ كما في ۱۸٫۲٤عند  تكونللبنك 

 أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة  ۲۷
 عقود مبادلة معدالت الربح  ۲۷/۱

عقود المبادالت ھي التزامات بمبادلة مجموعة واحدة من التدفقات النقدیة بأخرى. في حالة عقود مبادالت الربح، 

 مدفوعات أرباح ثابتة ومعّومة بعملة واحدة دون مبادلة األصل.تتبادل األطراف المقابلة بصفة عامة 

 وعد أحادي الجانب بشراء / بیع عمالت ۲۷/۲
نب بشراء / بیع عمالت ھي وعود إما بشراء أو بیع عملة معینة بسعر معین وبتاریخ في  إن الوعود أحادیة الجا

الوعود عن طریق تبادل عروض الشراء / البیع وقبولھا بین تنفیذ المستقبل. تتم المعامالت الفعلیة في تواریخ 

لمالیة إلدارة المخاطر المتوافقة مع األطراف المعنیة. یُبین الجدول أدناه القیمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات ا

أحجام  الشریعة إلى جانب القیم االفتراضیة حسب فترة االستحقاق. إن القیم االفتراضیة، التي تعطي مؤشرا على 

المعامالت القائمة في نھایة السنة، لیس بالضرورة أن تعكس مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة ومخاطر االئتمان 

 القیمة العادلة.  مشتقات ن تحدیدھا عن طریقوالسوق التي یمك
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۹  
القیمة العادلة 

  الموجبة 
القیمة العادلة 

  السالبة
القیمة 

  االفتراضیة
  ۳أقل من 
  شھر ۱۲-٦  شھور

 ٥سنة إلى 
 سنوات

عقود مبادلة 
 ۱۲۰٬۱۲۰  -  -  ۱۲۰٬۱۲۰  )۱۷۷(  ۲۸۰  معدالت الربح

 -  ٥٤۸٬۱۸٥  ۲۲۷٬۷۳۹  ۷۷٥٬۹۲٤  )۱۱٬۸۹۰(  ۱٬٥۲۷  وعود أحادیة 
الجانب بشراء / 

 ۱۲۰٬۱۲۰  ٥٤۸٬۱۸٥  ۲۲۷٬۷۳۹  ۸۹٦٬۰٤٤  )۱۲٬۰٦۷(  ۱٬۸۰۷  بیع عمالت



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۸  

 (تابع) خاطر المتوافقة مع الشریعة أدوات إدارة الم  ۲۷

  
القیمة العادلة 

  الموجبة 
القیمة العادلة 

  السالبة
القیمة 

  االفتراضیة
  ۳أقل من 
  شھر ۱۲-٦  شھور

 ٥سنة إلى 
 سنوات

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸             

عقود مبادلة 
 ۱۲۰٫۱۲۰  -  -  ۱۲۰٫۱۲۰  ۱۷۰  )۳۷۹(  معدالت الربح

وعود أحادیة 
الجانب بشراء / 

 -  ٤۹۰٫٥٥۳  ۲٥۰٫٤۹٦  ۷٤۱٫۰٤۹  )۷٦۹(  ۲٤٫۱٦۸  بیع عمالت
  ۲۳٫۷۸۹  )٥۹۹(  ۸٦۱٫۱٦۹  ۲٥۰٫٤۹٤  ٦۹۰٫٥٥۳  ۱۲۰٫۱۲۰ 

تم االعتراف بربح / خسارة القیمة العادلة غیر المحققة الناشئة من أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة في  

مبادئ الشریعة  ھذه البیانات المالیة الموحدة وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، غیر أنھ وفقا لمتطلبات 

 . الفعلیة المعامالت / التسویاتعتراف باألرباح / الخسائر عند تنفیذ یتم اال

 لألدوات المالیة القیمة العادلة ۲۸
 ،وعلى النقیض.  ملكیة ستثمارات في حقوق  اال  عدا  فیما   التاریخیة  بالتكلفة  للمجموعة  المالیة  األدوات  عن   المحاسبة  تتم

 المشاركین بین  منظمة معاملة في التزام لتحویل دفعھ  یتم  أو أصل لبیع  تلقیھ  یتم  قد  الذي السعر العادلة القیمة  تمثل

  القیمة  وتقدیرات  التاریخیة  التكلفة  بطریقة   الدفتریة  القیم   بین  فروق  تنشأ  أن  یمكن  وعلیھ.  القیاس  تاریخ  في  السوق  في

 اشتراط  أو  نیة  أي  دون  مستمرة  منشأة  المجموعة  بأن  االفتراض  ھو  العادلة  القیمة  علیھ  تستند   الذي  التعریف.  العادلة

 العادلة  القیمة  تحدید   طرق  تشتمل .  معاكسة   شروط  على   بناء  بمعاملة  القیام   أو  جوھري  بشكل   عملیاتھا  نطاق  لتقلیص

 .المخصومة النقدیة التدفقات تحلیل  مثل التقییم  تقنیات واستخدام المدرجة لألسعار مرجع على عام بشكل المقبولة

فیما عدا استثمار مسجل بالتكلفة العادلة  ، كانت القیم الدفتریة لألدوات المالیة تقارب قیمھا  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱كما في  
 ). ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر قطري في  لیونم  ۱٤٦٫۳۹٦لایر قطري ( ملیون ۱۰۹٫۹المطفأة، بقیمة دفتریة 

 تدرج القیمة العادلة  ۲۸/۱
 یتم تحلیل قیاسات القیمة العادلة وفقا لمستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كالتالي:  

المستوى األول من القیاسات ھو األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات  )۱(

 والمطلوبات المتماثلة. 

التزام   المدخالت الجوھریة القابلة للرصد ألصل ما أوالمستوى الثاني من القیاسات ھي طرق التقییم ذات  )۲(

   واألسعار)،  اتمشتق ما، سواء بشكل مباشر (أي األسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي 

المستوى الثالث من القیاسات ھو التقییم غیر المعتمد على بیانات السوق القابلة للرصد (أي: المدخالت غیر   )۳(

ھا في تصنیف األدوات المالیة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. القابلة للرصد). وتضع اإلدارة حكم

وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي تسویة جوھریة عند قیاس القیمة العادلة، فإن  

 القیاس المستخدم ھو المستوى الثالث.



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٥۹  

 (تابع)  لألدوات المالیة القیمة العادلة ۲۸
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  إیضاح 

         ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
         استثمارات في حقوق ملكیة

بالقیمة العادلة من خالل حقوق   -
 ۳۸٫۱۰٦  ۳۸٫۱۰٦  -  - ۸ الملكیة

بالقیمة العادلة من خالل بیان   -
 ۳۱۸٬۹٤۱  ۳۱٦٬۱٥۷  -  ۲٫۷۸٤ ۸ الدخل

         
والخسائر صافي األرباح  
من خالل بیان   المعترف بھا 

 )۳٤٫۰۱۲(  )۳٤٫۳٦۱(  -  ۳٤۹   الموحد الدخل 
         

         ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
         استثمارات في حقوق ملكیة

بالقیمة العادلة من خالل حقوق   -
 ۳۱٫۱۹٥  ۳۱٫۱۹٥  -  - ۸ الملكیة

بالقیمة العادلة من خالل بیان   -
 ۳۷۸٫۱۲٥  ۳۷٥٫٦۹۰  -  ۲٫٤۳٥ ۸ الدخل

         
صافي األرباح والخسائر 

من خالل بیان   المعترف بھا 
 )۲۱۱٫٤۳۱(  )۲۱۰٫۸۲۸(  -  )٦۰۳(   الموحد الدخل 

 ۲۷ اإلیضاح في عنھا  مفصح الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بأدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشریعة
 .تنتمي إلى المستوى الثاني من ھیكل تدرج القیمة العادلة

تتساوى القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة مع القیمة الدفتریة، وبالتالي فھي غیر  

غ عنھا القیمة العادلة مدرجة في جدول تدرج القیمة العادلة فیما عدا االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة والتي تبل

) والتي تم اشتقاقھا باستخدام المستوى ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱لیون لایر قطري في  م  ۱٤٦ملیون لایر قطري (  ۱۰۹٫۹

 األول من تدرج القیمة العادلة.

لالستثمارات بالمستوى    ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱تضمنت طرق التقییم المستخدمة في قیاس القیمة العادلة كما في  

طریقة  المدخالت المستخدمة في  ویلخص الجدول التاليطریقة التدفقات النقدیة المخصومة وطریقة السوق. الثالث 

 التدفقات النقدیة المخصومة:

 معدل المدخالت    

 التقییم طریقة 
المدخالت  
 ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ المستخدمة 

     
 استثمارات بالقیمة العادلة

 الدخل بیانمن خالل 
التدفقات النقدیة  

 المخصومة
 ٪۳إلى  ٪۱ ٪۳إلى  ٪۱        معدل النمو

 ٪۱٤٫۹إلى  ٪۱۰ ٪۱٤٬۹إلى  ٪۱۱٬۹ معدل الخصم

 التغیر في المستوى الثالث لألدوات المالیة
 الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي ومبلغ اإلغالق في استثمارات المستوى الثالث المسجلة بالقیمة العادلة:یبین 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦۰  

 (تابع)  لألدوات المالیة القیمة العادلة ۲۸

  
ینایر   ۱في 

۲۰۱۹  

 الخسائرإجمالي 
المسجلة في  
بیان الدخل 

  إضافات  الموحد
المبیعات/  
  التحویالت

  ۳۱في 
دیسمبر  
۲۰۱۹ 

           
استثمارات في حقوق 

           ملكیة
بالقیمة العادلة من  -

 ۳۸٬۱۰٦  -  ٦٬۹۱۱  -  ۳۱٬۱۹٥  حقوق الملكیة خالل
بالقیمة العادلة من  -

 ۳۱٦٬۱٥۷  )۲٥٬۱۷۲(  -  )۳٤٬۳٦۱(  ۳۷٥٬٦۹۰  بیان الدخل خالل
  ٤۰٦٬۸۸٥  )۳٤٬۳٦۱(  ٦٬۹۱۱  )۲٥٬۱۷۲(  ۳٥٤٬۲٦۳ 
 

  
ینایر   ۱في 

۲۰۱۸  

 الخسائرإجمالي 
المسجلة في  
بیان الدخل 

  إضافات  الموحد
المبیعات/  
  التحویالت

  ۳۱في 
دیسمبر  
۲۰۱۸ 

           
استثمارات في حقوق 

           ملكیة
بالقیمة العادلة من  -

 ۳۱٫۱۹٥  -  ٤٫۹۰۷  -  ۲٦٫۲۸۸  حقوق الملكیة خالل
العادلة من بالقیمة  -

 ۳۷٥٫٦۹۰  )۳۰۷٬٦۱۰(  -  )۲۱۰٫۸۲۸(  ۸۹٤٫۱۲۸  بیان الدخل خالل
  ۹۲۰٫٤۱٦  )۲۱۰٫۸۲۸(  ٤٫۹۰۷  )۳۰۷٬٦۱۰(  ٤۰٦٫۸۸٥ 

 التحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث
 . )۲۰۱۸(ال شيء في  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في  لم یكن ھناك تحویالت بین المستویات خالل ا

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

بناء على األداء الفعلي    )۲۰۱۸ي  ف  ٪۳إلى    ٪۱(  ٪۳إلى    ٪۱ن  میفترض أن تكون معدالت النمو    :معدل النمو •
والمتوقع للجھة المستثمر فیھا. وفي حالة زیادة/ نقص معدالت النمو بنقطة واحدة في المائة (نقطة واحدة في  

 ۱۸٬۹ تنخفض بـ /لایر قطري لیون م ۲۱٫۳ )، فإن القیمة الدفتریة لالستثمارات ترتفع بـ۲۰۱۸في  المائة
 )؛۲۰۱۸في    لایر قطريملیون  ۱۹٫٦بـ تنخفض   /لایر قطريملیون  ۲۳٫۸ (ترتفع بـ لایر قطريملیون 

الستثمارات  ) ل۲۰۱۸في  ٪۱٤٫۹-٪۱۰( ٪۱٤٫۹-٪۱۱٫۹یفترض أن تكون معدالت الخصم  :معدل الخصم •
)،  ۲۰۱۸في    المختلفة. وفي حالة زیادة/ انخفاض معدالت الخصم بنقطة واحدة في المائة (نقطة واحدة في المائة

ملیون لایر قطري (تنخفض بـ    ۳٥ملیون لایر قطري/ ترتفع بـ  ۳۰فإن القیمة الدفتریة لالستثمارات تنخفض بـ  
 )؛  ۲۰۱۸في   ملیون لایر قطري ٤۰٫۳ملیون لایر قطري/ ترتفع بـ  ۳۲٫۹

تعتبر مبالغ التدفقات النقدیة وتوقیتھا من المتغیرات األساسیة في تقییم االستثمارات.    :التدفقات النقدیة المتوقعة •
في   نقطة واحدة في المائةوقعة بنقطة واحدة في المائة (قیمة التدفقات النقدیة المت انخفاضوفي حالة زیادة/ 

  ۳٫٤بـ  تنخفض    /طري (ترتفع  لایر قملیون    ۳٫۸بـ    / تنخفض  تفع )، فإن القیمة الدفتریة لالستثمارات تر ۲۰۱۸
 ). ۲۰۱۸ملیون لایر قطري في 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦۱  

 یةمعلومات القطاعال ۲۹
على النحو الُمبیّن أدناه. تعرض قطاعات األعمال  قطاعات أعمال لدیھا ثالثة المجموعة  فإنألغراض إداریة، 

منتجات وخدمات مختلفة ویتم إدارتھا بشكل منفصل وفقا لھیكل إدارة المجموعة إلصدار التقاریر الداخلیة. تقوم  

اإلدارة بالمراجعة الدوریة للتقاریر الداخلیة التي تصدر عن كل قطاع من قطاعات األعمال. یوضح الملخص التالي  

 لیات في كل قطاع من قطاعات أعمال المجموعة:العم

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

المساھمات الكبیرة أو الھامة  الموجودات العقاریة. أعمال االستثمارات البدیلة مسؤولة بصفة أساسیة عن اقتناء 

بتفویض من مجلس اإلدارة في شركات مدارة بصورة جیدة وموجودات لھا مراكز سوقیة قویة وثابتة واحتماالت  

نمو وتوسع. یعمل الفریق كشركاء مع إدارة الشركة المستثمر فیھا لتوفیر القیمة من خالل تعزیز األداء التشغیلي  

. یسعى ھذا القطاع إلى فرص االستثمار في قطاعات النمو في منطقة دول مجلس والمالي بغرض مضاعفة العائدات

التعاون الخلیجي والشرق األوسط وشمال أفریقیا إضافة إلى تركیا والمملكة المتحدة ولكنھ یظل یتصید كذلك عروض  

 االستثمارات المغریة خارج المناطق الجغرافیة المشار إلیھا. 

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

وخدمات الخزینة وإدارة االستثمارات. یستھدف قسم الخدمات المصرفیة الخاصة المؤھلة عمالء من أصحاب  

مع الشریعة والخدمات التي تلبي المتطلبات الشخصیة، واألعمال   الثروات الكبیرة ممن لدیھم منتجات سوق متوافقة 

التجاریة والثروة. تتضمن الخدمات المقدمة من قسم الخدمات المصرفیة الخاصة االستشارات، وحسابات الودائع،  

صة،  والوساطة المالیة والصنادیق واالستثمارات، ومنتجات خزینة الفوركس، التمویالت النمطیة البسیطة والمتخص

وبطاقات االئتمان وخدمات النخبة. تقدم دائرة الخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات حسابات الودائع وأوراق 

مالیة تقلیدیة لیست لھا سمات خاّصة وحلول التمویل المتخصصة للشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي  

حالیا البنوك اإلقلیمیة. دائرة الخزانة تقدم استثمارات    والمنطقة على نطاق أوسع للقطاعات والتطبیقات التي توفرھا

سائلة على المدى القصیر ومنتجات العمالت األجنبیة للعمالء من البنوك، واستخدام سیولة البنك وكذلك القیام بتطویر 

 المنتجات وبلورة األفكار في شكل تصورات.

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

  األداء قیاس یتم . أدناه بالتقریر  وارد  قطاع كل من والمطلوبات والموجودات النتائج بشأن المعلومات تضمین یتم

 .اإلدارة  قبل  من  مراجعتھا  یتم  التي  الداخلیة  اإلدارة  تقاریر  في  وردت  حسبما   الضریبة،  قبل  القطاع  أرباح  أساس  على

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

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



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦۲  

 (تابع) یة معلومات القطاعال ۲۹
 المعلومات حول قطاعات التشغیل: فیما یلي 

 
االستثمارات 

  البدیلة

األعمال 
المصرفیة 

 اإلجمالي  أخرى   الخاصة 
       ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة

        یراداتاإل
 ۸۰٬۱۳۱  -  ٦۱٬۸٤۷  ۱۸٬۲۸٤ إیرادات األنشطة غیر المصرفیة

 ۳۲٬۳۲۰  -  ۲۲٬۱۲۸  ۱۰٬۱۹۲ إیرادات رسوم
إعادة قیاس  ربح )/خسارة(

 منلقیمة العادلة االستثمارات با
 )۳٤٬۰۱۲(  -  ۳٤۸  )۳٤٬۳٦۰( خالل بیان الدخل

 ۲٬۰٦۹  -  -  ۲٬۰٦۹ إیرادات توزیعات األرباح 
مدرجة   أرباح من استثمارات

 ۹٬۲۲۳  -  ۹٬۲۲۳  - بالتكلفة المطفأة
إیرادات إیداعات لدى مؤسسات  

 ۷٬۱۲۱  -  ۷٬۱۲۱  - مالیة
مدرجة   استثمارات بیع أرباح 

 ۲٬۰٤۰  -  ۲٬۰٤۰  - بالتكلفة المطفأة
استثمارات في   بیع ربح  )/خسارة(

 ۱۰٬٤٤۸  -  ۱۱٬۲٥۳  )۸۰٥( ملكیةحقوق 
 ۱٬۲٥٥  -  -  ۱٬۲٥٥ أرباح بیع شركة تابعة 

 التسویة المبكرة لألصول خسارة 
 )۱۲٬۹۲۰(  -  )۱۲٬۹۲۰(  - التمویلة 

 ٤٬٥۳٥  ۸٬۸۷۸  )۱٬٦٦٥(  )۲٬٦۷۸( صافي   ،أخرى تیراد إ
        

قبل العائد لحاملي  إجمالي اإلیرادات
 ۱۰۲٬۲۱۰  ۸٬۸۷۸  ۹۹٬۳۷٥  )٦٬۰٤۳( حسابات االستثمار 

العائد لحاملي حسابات االستثمار 
 )٥٤٫٤٦۸(  -  )٥٤٫٤٦۸(  - غیر المقیدة

 ٤۷٬۷٤۲  ۸٬۸۷۸  ٤٤٬۹۰۷  )٦٬۰٤۳( دخل الإجمالي 
        مصروفاتال

 )۳۹٫۷۱٥(  )۳٦٬۸٤٦(  )۲٬۰۲۷(  )۸٤۲( تكالیف الموظفین
 )۱۳٫٥۹۷(  -  )٦٫۹۲۸(  )٦٫٦٦۹( تكالیف التمویل

 )۷٬٦٥۰(  )۱٬۲۲٥(  )٦٬۱۳۷(  )۲۸۸( ھالك وإطفاء  إ
 )٤۹٬٤٤۷(  )۲۸٬٦۹٤(  )۷٬۹۲٦(  )۱۲٬۸۲۷( مصاریف اخرى

 )۱۱۰٬٤۰۹(  )٦٦٬۷٦٥(  )۲۳٬۰۱۸(  )۲۰٬٦۲٦(   مصروفاتالإجمالي 
انخفاض قیمة موجودات  مخصص
 )۱۷۸٬۲۱٤(  -  )۸۳٬۷۸٥(  )۹٤٬٤۲۹( تمویلیة

موجودات مخصص انخفاض قیمة 
 )۲۸٬۹٦٤(  -  )۲۸٬۹٦٤(  - مالیة أخرى، بالصافي 

 )۲٦۹٬۸٤٥(  )٥۷٬۸۸۷(  )۹۰٬۸٦۰(  )۱۲۱٬۰۹۸( ضریبة الدخل قبلصافي الخسارة  
 -  -  -  - الدخلمصروف ضریبة 

صافي الخسارة من األنشطة 
 )۲٦۹٬۸٤٥(  )٥۷٬۸۸۷(  )۹۰٬۸٦۰(  )۱۲۱٬۰۹۸( المستمرة 

        أنشطة مستبعدة 
ربح من أنشطة (خسارة) / 

 )۳۰٬۸٥٦(  -  ۱۹٬۷۱۱  )٥۰٬٥٦۷( مستبعدة، بالصافي من الضریبة 
 )۳۰۰٬۷۰۱(  )٥۷٬۸۸۷(  )۷۱٬۱٤۹(  )۱۷۱٬٦٦٥( خسارة الصافي 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦۳  

 (تابع) یة معلومات القطاعال ۲۹

 
االستثمارات  

  البدیلة

األعمال 
المصرفیة  

 اإلجمالي  أخرى  الخاصة 
دیسمبر   ۳۱المنتھیة في  للسنة

۲۰۱۸        
        یراداتاإل

 ۷۹٫۰۳۱  -  ۷۱٫۹۰۳  ۷٫۱۲۸ إیرادات من موجودات تمویلیة
 ۱٥٫۸۹۹  -  ۱٥٫۸۹۹  - إیرادات رسوم
قیاس االستثمارات خسارة إعادة 

 )۲۱۱٫٤۳۱(  -  )٦۰۳(  )۲۱۰٫۸۲۸( من خالل بیان الدخللقیمة العادلة با
 ۱٫۳۸۲  -  ۹۳٤  ٤٤۸ إیرادات توزیعات األرباح 

مدرجة بالتكلفة   أرباح من استثمارات
 ۸٫۸۹۷  -  ۸٫۸۹۷  - المطفأة

 ۱٤٫۷۹۱  -  ۱٤٫۷۹۱  - إیرادات إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
مدرجة بالتكلفة   استثمارات بیع أرباح 

 -  -  -  - المطفأة
استثمارات في حقوق  بیع خسارة
 )۱۱۹٫۲۹۰(  -  -  )۱۱۹٫۲۹۰( ملكیة

 ۱٦٫٥٤٥  -  -  ۱٦٫٥٤٥ أرباح بیع شركة تابعة 
 ۳۳٫۷۱٦  ۹٫۲۳۲  ۱۲٫۳٦٦  ۱۲٫۱۱۸ صافي   ،أخرىإیرادت 

        
قبل العائد لحاملي  إجمالي اإلیرادات

 )۱٦۰٬٤٦۰(  ۹٫۲۳۲  ۱۲٤٫۱۸۷  )۲۹۳٬۸۷۹( غیر المقیدة  حسابات االستثمار
العائد لحاملي حسابات االستثمار 

 )٥۸٬۹۲۹(  -  )٥۸٬۹۲۹(  - غیر المقیدة
 )۲۱۹٬۳۸۹(  ۹٫۲۳۲  ٦٥٬۲٥۸  )۲۹۳٬۸۷۹( دخل الإجمالي 

        
        مصروفاتال

 )٥۸٬٥٦۰(  )۳۹٬٤۸٦(  )۱٤٬٤۷٤(  )٤٬٦۰۰( تكالیف الموظفین
 )۱۹٬۱٦٤(  -  )۸٬٥۷۹(  )۱۰٬٥۸٥( تشغیلیة أخرىمصروفات 

 )۹٫۷۲۱(  )۲٫۹۷۱(  )٦٫٤۲۹(  )۳۲۱( تكالیف التمویل
 )٤٥٫۹۰٤(  )۳۳٫۷۹۱(  )۸٫٥٥۳(  )۳٫٥٦۰( ھالك وإطفاءإ

 )۱۳۳٫۳٤۹(  )۷٦٫۲٤۸(  )۳۸٫۰۳٥(  )۱۹٫۰٦٦( مصروفاتالإجمالي 
مخصص انخفاض قیمة موجودات 

 )٤٥٫۲٥٦(  -  )٤۲٫۹۲۷(  )۲٫۳۲۹( تمویلیة، بالصافي
انخفاض قیمة موجودات  استرداد 

 )۱۳٫۱۷۸(  -  )۱۰٫۳۸٦(  )۲٫۷۹۲( مالیة أخرى، بالصافي 
 )٤۱۱٫۱۷۲(  )٦۷٫۰۱٦(  )۲٦٫۰۹۰(  )۳۱۸٫۰٦٦( صافي الخسارة قبل ضریبة الدخل

 -  -  -  - الدخلمصروف ضریبة 
صافي الخسارة من األنشطة 

 )٤۱۱٫۱۷۲(  )٦۷٫۰۱٦(  )۲٦٫۰۹۰(  )۳۱۸٫۰٦٦( المستمرة 
        أنشطة مستبعدة 

(خسارة) / ربح من أنشطة مستبعدة، 
 )۹۸٬۹۲۰(  -  ۷٬۱٤۲  )۱۰٦٬۰٦۲( بالصافي من الضریبة

 )٥۱۰٬۰۹۲(  )٦۷٫۰۱٦(  )۱۸٬۹٤۸(  )٤۲٤٬۱۲۸( خسارة الصافي 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦٤  

 (تابع) یة معلومات القطاعال ۲۹

 معلومات القطاع الجغرافي  

  صافيیوضح الجدول التالي توزیع . أخرىتعمل المجموعة حالیا في سوقیین جغرافیین وھما دولة قطر ودول 

 .فیھ تسجیل العملیة خالل السنة الدخل للمجموعة من حیث القطاعات الجغرافیة بناًء على المكان الذي تم

 قطر  
 

 أخرى 
 

 اإلجمالي
      ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

      یرادات اإل
 ۸۰٬۱۳۱  ۱۸٬۲۸٤  ٦۱٬۸٤۷ موجودات مالیة إیرادات 

 ۳۲٬۳۲۰  ۱۰٬۱۹۲  ۲۲٬۱۲۸ إیرادات رسوم
من خالل  لقیمة العادلة خسارة إعادة قیاس االستثمارات با

 )۳٤٬۰۱۲(  )۷٬۸۸۰(  )۲٦٬۱۳۲( بیان الدخل
 ۲٬۰٦۹  ۱٬۰۰۰  ۱٬۰٦۹ األرباح إیرادات توزیعات 
 ۹٬۲۲۳  ۳٬۹٦۱  ٥٬۲٦۲ مدرجة بالتكلفة المطفأة أرباح استثمارات

 ۷٬۱۲۱  -  ۷٬۱۲۱ إیرادات من إیداعات لدى مؤسسات مالیة 
 ۲٬۰٤۰  ۲٬۰٤۰  - مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمارات بیع أرباح 

 ۱۰٬٤٤۸  )۸۰٥(  ۱۱٬۲٥۳ ملكیة استثمارات في حقوق بیع  (خسارة)  /ربح
 ۱٬۲٥٥  ۱٬۲٥٥  - ربح بیع شركة تابعة

 )۱۲٬۹۲۰(  -  )۱۲٬۹۲۰( خسارة التسویة المبكرة لألصول التمویلة
 ٤٬٥۳٥  -  ٤٬٥۳٥ ، بالصافي إیرادات أخرى

 ۱۰۲٬۲۱۰  ۲۸٬۰٤۷  ۷٤٬۱٦۳ قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار إجمالي اإلیرادات
 )٥٤٬٤٦۸(  -  )٥٤٬٤٦۸( االستثمار غیر المقیدةالعائد لحاملي حسابات 

 ٤۷٬۷٤۲  ۲۸٬۰٤۷  ۱۹٬٦۹٥ إجمالي الدخل 
      
      مصروفاتال

 )۳۹٬۷۱٥(  -  )۳۹٬۷۱٥( تكالیف الموظفین
 )۱۳٬٥۹۷(  )٦٬٦٦۹(  )٦٬۹۲۸( تكالیف التمویل

 )۷٬٦٥۰(  -  )۷٬٦٥۰( ھالك وإطفاء إ
 )٤۹٬٤٤۷(  -  )٤۹٬٤٤۷( مصروفات تشغیلیة أخرى

 )۱۱۰٬٤۰۹(  )٦٬٦٦۹(  )۱۰۳٬۷٤۰( إجمالي المصروفات
 )۱۷۸٬۲۱٤(  -  )۱۷۸٬۲۱٤( مخصص انخفاض قیمة موجودات تمویلیة

 )۲۸٬۹٦٤(  -  )۲۸٬۹٦٤( مالیة أخرى مخصص انخفاض قیمة موجودات 
 )۲٦۹٬۸٤٥(  ۲۱٬۳۷۸  )۲۹۱٬۲۳۳( صافي الخسارة من األنشطة المستمرة 

      
      أنشطة مستبعدة 

ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي من (خسارة) / 
 )۳۰٬۸٥٦(  )۳۰٬٦٤٦(  )۲۱۰( الضریبة
   )۳۰۰٬۷۰۱(  )۹٬۲٦۸(  )۲۹۱٬٤۳۳( الخسارة صافي 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦٥  

 (تابع) یة معلومات القطاعال ۲۹

 قطر 
 

 أخرى
 

 اإلجمالي
 معدل  معدل  معدل ۲۰۱۸دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

      یرادات اإل
 ۷۹٬۰۳۱  ۷٬۱۲۸  ۷۱٫۹۰۳ إیرادات من موجودات تمویلیة

 ۱٥٬۸۹۹  -  ۱٥٬۸۹۹ إیرادات رسوم
من خالل  لقیمة العادلة خسارة إعادة قیاس االستثمارات با

 )۲۱۱٬٤۳۱(  )۱۸۱٬۸٥۹(  )۲۹٬٥۷۲( بیان الدخل
 ۱٬۳۸۲  ۹۳٤  ٤٤۸ إیرادات توزیعات األرباح 

 ۸٬۸۹۷  ۳٫٦٤۲  ٥٬۲٥٥ مدرجة بالتكلفة المطفأة استثماراتأرباح 
 ۱٤٬۷۹۱  -  ۱٤٬۷۹۱ إیرادات من إیداعات لدى مؤسسات مالیة 

 -  -  - مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمارات بیع أرباح 
 )۱۱۹٬۲۹۰(  )۱۱۹٬۲۹۰(  - ملكیةاستثمارات في حقوق بیع  خسارة

 ۱٦٬٥٤٥  ۱٦٬٥٤٥  - ربح بیع شركة تابعة
 ۳۳٫۷۱٦  ۲۷  ۳۳٬٦۸۹ ، بالصافي إیرادات أخرى

 )۱٦۰٬٤٦۰(  )۲۷۲٬۸۷۳(  ۱۱۲٬٤۱۳ قبل العائد لحاملي حسابات االستثمار  إجمالي اإلیرادات
 )٥۸٬۹۲۹(  -  )٥۸٬۹۲۹( العائد لحاملي حسابات االستثمار غیر المقیدة

 )۲۱۹٬۳۸۹(  )۲۷۲٬۸۷۳(  ٥۳٬٤۸٤ إجمالي الدخل
      
      مصروفاتال

 )٥۸٬٥٦۰(  -  )٥۸٬٥٦۰( تكالیف الموظفین
 )۱۹٬۱٦٤(  )۱۰٬٥۸٥(  )۸٬٥۷۹( تكالیف التمویل

 )۹٬۷۲۱(  -  )۹٬۷۲۱( ھالك وإطفاءإ
 )٤٥٬۹۰٤(  -  )٤٥٬۹۰٤( مصروفات تشغیلیة أخرى

 )۱۳۳٬۳٤۹(  )۱۰٬٥۸٥(  )۱۲۲٬۷٦٤( إجمالي المصروفات 
 )٤٥٬۲٥٦(  )۲٬۳۲۹(  )٤۲٬۹۲۷( تمویلیةمخصص انخفاض قیمة موجودات 

 )۱۳٬۱۷۸(  -  )۱۳٬۱۷۸( مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى 
 )٤۱۱٫۱۷۲(  )۲۸٥٬۷۸۷(  )۱۲٥٬۳۸٥( صافي الخسارة من األنشطة المستمرة

      
      أنشطة مستبعدة

 )۹۸٬۹۲۰(  )٤۸٬۳۸٥(  )٥۰٬٥۳٥( ربح من أنشطة مستبعدة، بالصافي من الضریبة 
 )٥۱۰٬۰۹۲(  )۳۳٤٬۱۷۲(  )۱۷٥٬۹۲۰( الخسارة للسنةصافي 

 

. 



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

 (ألف لایر قطري)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في   للسنة المنتھیةكما في و

 

 

٦٦  

 أرقام المقارنة  ۳۰

 تصنیفإعادة  ۳۰/۱

تمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة، متى كان ذلك ضروریا، لتتفق مع طریقة العرض المتبعة في السنة الحالیة.  

لربح الموحد أو اجمالي حقوق الملكیة الموحدة لفترة اصافي  برغم ذلك، لم یكن إلعادة التصنیف تلك أي تأثیر على  

 . المقارنة

 العملیات المتوقفة ۳۰/۲

نظًرا لبیع شركة تابعة خالل تمت إعادة تصنیف أرقام المقارنة المعروضة ، ۱۲/۳یضاح كما ھو ُمبیّن في اإل

 :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱. فیما یلي أثر إعادة التصنیف للسنة المنتھیة في ۲۰۱۹

 كما ورد سابقًا  
 

 إعادة التصنیف
 

 كما أعید تصنیفھ 
      

 -  )۱۱۰٬۳٦٤(  ۱۱۰٬۳٦٤ إیرادات األنشطة غیر المصرفیة
 -  ۱٤٥٬۳٥٦  )۱٤٥٬۳٥٦( ألنشطة غیر المصرفیة مصروفات ا

ربح / (خسارة) من أنشطة مستبعدة، بالصافي من 
 )۹۸٬۹۲۰(  )۳٤٬۹۹۲(  )٦۳٬۹۲۸( الضریبة
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