
)ق.خ.ش.م.(بنك بروة 
المختصرة الموحدةالمرحلیةالمالیةالبیانات

أشھر المنتھیةستةاللفترة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠في 



)ش.م.خ.ق.(بنك بروة

المرحلیة المختصرة الموحدةالبیانات المالیة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستةاللفترة 

المحتویات 

الصفحة 

-- المراجعة لمدقق الحسابات المستقلتقریر 

١المرحلي الموحدبیان المركز المالي

٢المرحلي الموحدبیان الدخل 

٤-٣المرحلي الموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق 

٥المرحلي الموحدبیان التدفقات النقدیة

٦المرحلي الموحدستثمارات المقیدة إلبیان التغیرات في حسابات ا

٣٢-٧المرحلیة المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة 







.المرحلیة المختصرة الموحدةمن ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٥إلى١اإلیضاحات المرفقة من 
٢

) ش.م.خ.ق.(بنك بروة
ألف لایر قطري المرحلي الموحدبیان الدخل 

٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةال أشھر و الثالثةلفترة

أشھرالمنتھیة في الثالثةلفترة 
یونیو٣٠

أشھرالمنتھیة في ستةلفترة ال
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)إیضاحات

٦١٦٫٦٥٧٦١٠٫٧٠٧١٫٢٦١٫٢٠٠٩٩٨٫٧٤٨صافي إیراد أنشطة التمویل 
١٦٧٫٦٥٢١٨٦٫٠٩٩٣٤١٫٩٨٠٢٩٠٫٩٤٧صافي إیراد أنشطة اإلستثمار 

مجموع صافي إیرادات أنشطة التمویل  
٧٨٤٫٣٠٩٧٩٦٫٨٠٦١٫٦٠٣٫١٨٠١٫٢٨٩٫٦٩٥واإلستثمار

٥١٫١٤٣٧٢٫٩٤٢١٢٣٫٥١٨١١١٫٧٤٨إیرادات رسوم وعموالت 
)١٧٫٨٧٣() ٣٧٫٢٧١()٩٫٤٩٦() ١٤٫٨٣٨(مصروفات رسوم وعموالت 

٣٦٫٣٠٥٦٣٫٤٤٦٨٦٫٢٤٧٩٣٫٨٧٥صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٣٥٫٥٦٥٤١٫٩٨٧٧٢٫٣٧٠٥٩٫١٤٦صرف عمالت أجنبیةصافي ربح
حصة من نتائج شركات زمیلة وشركات  

)٤٧() ٢٫٠٢٩()٢١٨() ٢٫١٣٣(١١المشروع المشترك  
٥٫٤١٢٢٫٢١٤٧٫٤٣٥٤٫٠٣٢إیرادات أخرى

٨٥٩٫٤٥٨٩٠٤٫٢٣٥١٫٧٦٧٫٢٠٣١٫٤٤٦٫٧٠١إجمالي اإلیرادات 

)١٨١٫٣٠٤()٢٠٦٫٥٣٤()١٠٦٫٣٣٧()١٠٠٫٤٤٨(تكالیف موظفین 
)١٣٫٥٣١() ٥٥٫٧٠٦()٧٫٨٤١() ٢٧٫٩٠٠(إھالك وإطفاء 

)١٠٤٫٩٤٦()١٠٥٫٠٧٥()٧١٫١٥٧() ٥٣٫٧٧٦(مصروفات أخرى
)١٩١٫٧٩٠()١٣١٫٥٨٩()١١٤٫٥٢٦() ٤٢٫٩١٢(تكلفة تمویل

)٤٩١٫٥٧١()٤٩٨٫٩٠٤()٢٩٩٫٨٦١()٢٢٥٫٠٣٦(إجمالي المصروفات 

)٢٦٫٦٢٨()٢٨٢٫٣٣٩()١٦٫٠٠٤()١٤٤٫٦١١()ج(٤تمویل موجوداتخسارة انخفاض قیمة صافي
قیمةفيانخفاض)  خسائر / ( عكسصافي
)٧٢٤(٥٨)٦٩١(٢٣)ج(٤بنوك منمستحقةمبالغ

قیمةفيانخفاض) خسائر / (عكسصافي
)١٧٢(٩٤٥)١٧٢(٥٥٢)ج(٤مالیة استثمارات

قیمةفيانخفاضعكس) / خسائر (صافي
لمخاطر تخضعالمیزانیةبنودخارج أرصدة
٢٣٫٨١٠٣٫٥٠٤)١٫٢٢٦() ١٫١٤٣()ج(٤اإلئتمان 

)٢٤٫٠٢٠()٢٥٧٫٥٢٦()١٨٫٠٩٣()١٤٥٫١٧٩(
قبل العائد على أصحاب حسابات  للفترة الربح 

٤٨٩٫٢٤٣٥٨٦٫٢٨١١٫٠١٠٫٧٧٣٩٣١٫١١٠اإلستثمارالمطلق
)٤٦٠٫٧٥٣()٤٨١٫٥٢٢()٢٧٥٫٨٧٠()٢٠١٫٨١٦(١٣العائد على أصحاب حسابات اإلستثمارالمطلق 

٢٨٧٫٤٢٧٣١٠٫٤١١٥٢٩٫٢٥١٤٧٠٫٣٥٧صافي ربح الفترة 

ربح الفترة منسوب إلى:صافى 
٢٨٧٫٤٢٧٣١٠٫٤١١٥٢٩٫٢٥١٤٧٠٫٣٥٧حاملي حقوق ملكیة البنك 
----علیھا حقوق أقلیة غیر مسیطر 

٢٨٧٫٤٢٧٣١٠٫٤١١٥٢٩٫٢٥١٤٧٠٫٣٥٧صافي ربح الفترة 

العائد على السھم 
(لایر قطري  العائد األساسي والمخفف للسھم 

١٦٠٫٥٥٠٫٦٦١٫٠٢١٫٢٣للسھم) 



المرحلیة المختصرة الموحدة.من ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٥إلى١اإلیضاحات المرفقة من 
٣

) ش.م.خ.ق.(بنك بروة

ألف لایر قطري المرحلي الموحد الملكیةبیان التغیرات في حقوق  
٢٠٢٠یونیو٣٠يأشھرالمنتھیة فالستةلفترة 

أشھرالمنتھیة في ستةاللفترة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

رأس  
المال

إحتیاطي 
قانوني

أسھم  
خزینة

إحتیاطي 
مخاطر

إحتیاطي 
عادلةالقیمة ال

إحتیاطى
تحویل
عمالت 
أجنبیة

إحتیاطیات 
أخرى

أرباح 
مدورة

حقوق مجموع
المنسوبةالملكیة
حقوق لحاملي
البنكملكیة

أقلیةحقوق 
غیر

مسیطرة

مجموع  
حقوق  
الملكیة

٦٧٣٫٣٣٣٥٢٨٫١٣٦١١٫٥٠٤٫٣٥٥٩١١١٫٥٠٤٫٤٤٦) ٨١(٨١٠٫٥٠٤٢٢٫٩٠١) ٣٨٫٣٥٠(٥٫٢٣٤٫١٠٠٤٫٢٧٣٫٨١٢(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 

٥٢٩٫٢٥١- ٥٢٩٫٢٥١٥٢٩٫٢٥١- - - - - - - صافي ربح الفترة 
) ٢١٫٨٠٧(- ) ٢١٫٨٠٧(- - - ) ٢١٫٨٠٧(- - - - تغیرات في إحتیاطي القیمة العادلة  

٦٨- ٦٨- - ) ٢(٧٠- - - - خر لشركات زمیلة حصة من الدخل الشامل اآل
٥٠٧٫٥١٢- ٥٢٩٫٢٥١٥٠٧٫٥١٢- ) ٢() ٢١٫٧٣٧(- - - - للفترةالمحققإجمالي الدخل 

) ٥١٩٫٥٧٥(- ) ٥١٩٫٥٧٥() ٥١٩٫٥٧٥(- - - - - - - رباح مدفوعة أ توزیعات 
٦٧٣٫٣٣٣٥٣٧٫٨١٢١١٫٤٩٢٫٢٩٢٩١١١٫٤٩٢٫٣٨٣) ٨٣(٨١٠٫٥٠٤١٫١٦٤) ٣٨٫٣٥٠(٥٫٢٣٤٫١٠٠٤٫٢٧٣٫٨١٢مراجعة) (٢٠٢٠یونیو  ٣٠الرصید في 



المرحلیة المختصرة الموحدة.من ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٥إلى١اإلیضاحات المرفقة من 
٤

) ش.م.خ.ق.(بنك بروة

ألف لایر قطري ) تمة (ت المرحلي الموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق  
٢٠٢٠یونیو٣٠يأشھرالمنتھیة فالستةلفترة 

أشھرالمنتھیة في ستة اللفترة 
٢٠١٩یونیو٣٠

رأس 
المال 

إحتیاطي 
قانوني

أسھم 
خزینة 

إحتیاطي  
مخاطر 

إحتیاطي  
عادلة القیمة ال

إحتیاطى 
تحویل

عمالت 
أجنبیة

إحتیاطیات  
أخرى 

أرباح 
مدورة 

حقوقمجموع 
المنسوبة الملكیة
حقوقلحاملي 
البنك ملكیة

أقلیةحقوق
مسیطرة غیر

مجموع 
حقوق
الملكیة 

٦٧٣٫٣٣٣٤٥٠٫٧٥٣٦٫٧٤٩٫٩٦٨٩١٦٫٧٥٠٫٠٥٩) ٨١(١١٣٫٦٥٠١٫٦٦٦) ٣٨٫٣٥٠(٣٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٥٤٨٫٩٩٧(مدققة) ٢٠١٩ینایر ١الرصید في 

٤٧٠٫٣٥٧- ٤٧٠٫٣٥٧٤٧٠٫٣٥٧- - - - - - صافي ربح الفترة 

١٨٫١٤٨- ١٨٫١٤٨- - - ١٨٫١٤٨- - - تغیرات في إحتیاطي القیمة العادلة  

٤٨٨٫٥٠٥- ٤٧٠٫٣٥٧٤٨٨٫٥٠٥- - ١٨٫١٤٨- - - للفترة حققإجمالي الدخل الم

٤٫٤١٢٫٣٤٨- ٤٫٤١٢٫٣٤٨- - - - ٥٢٩٫٩٣٨- ٢٫٢٣٤٫١٠٠١٫٦٤٨٫٣١٠) ٢٠إیضاح(الدمجعملیةنتائج

) ٤٤٤٫٢٤٨(- ) ٤٤٤٫٢٤٨() ٤٤٤٫٢٤٨(- -- - - - - رباح مدفوعة أ توزیعات 

٦٧٣٫٣٣٣٤٧٦٫٨٦٢١١٫٢٠٦٫٥٧٣٩١١١٫٢٠٦٫٦٦٤) ٨١(٦٤٣٫٥٨٨١٩٫٨١٤) ٣٨٫٣٥٠(٥٫٢٣٤٫١٠٠٤٫١٩٧٫٣٠٧مراجعة) (٢٠١٩یونیو٣٠الرصید في 



المرحلیة المختصرة الموحدة. من ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٥إلى ١اإلیضاحات المرفقة من
٥

) ش.م.خ.ق.(بنك بروة
ألف لایر قطري المرحلي الموحدبیان التدفقات النقدیة

٢٠٢٠یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال
یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستةاللفترة

٢٠٢٠٢٠١٩
(مراجعة)(مراجعة)اتإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٥٢٩٫٢٥١٤٧٠٫٣٥٧صافي ربح الفترة 

تعدیالت لـ: 
مبالغ مستحقة من بنوكقیمةفيانخفاضسارةخ/) عكس (صافي

٧٢٤)٥٨() ج(٤
لمخاطرتخضعخارج بنود المیزانیة أرصدةقیمة في انخفاضعكس صافي

)٣٫٥٠٤() ٢٣٫٨١٠() ج(٤اإلئتمان 
٢٨٢٫٣٣٩٢٦٫٦٢٨) ج(٤تمویل موجودات قیمةفياالنخفاضخسارة صافي
١٧٢)٩٤٥() ج(٤مالیة استثماراتقیمةفي انخفاضخسارة /)عكس (صافي
٥٥٫٧٠٦١٣٫٥٣١وإطفاءإھالك

٩٫١١٨١٠٫٣٧٨نھایة خدمة الموظفینكافأة مخصص م
)١٧٫٢٣١() ٢٫٠٠٤(بیع إستثمارات مالیة ربحصافي

)١٦٫٨٥٥() ١٧٫٣٢٨(أرباح إیراد توزیعات 
)١٦()٦٧٢(ثابتة موجودات إستبعادربح 

١١٢٫٠٢٩٤٧حصة من نتائج شركات زمیلة وشركات المشروع المشترك 

٨٣٣٫٦٢٦٤٨٤٫٢٣١الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
٤٠٫٥٩٠١١٢٫٧٩٨حتیاطي لدى مصرف قطر المركزي التغیر في حساب اإل

٦٢٣٫٨١٠٥٨٤٫٤٣٦بنوك من مستحقة مبالغ التغیر في 
)١٫٥٣١٫٦٥٢()١١١٫٣٤٠(التغیر في موجودات تمویل 

٨١٫٢٣٢)١٧٥٫٧٩٥(التغیر في موجودات أخرى  
٤٫١٨٢٫٤١٤١٫٠٤٦٫٠٢٥التغیر في مبالغ مستحقة إلى بنوك 

٦٫٦٨٣)١٨١٫٠٦٣(صكوك وسندات تمویل   في أرصدة  التغیر
)٥٢٥٫٢٤١(١٫١٧٤٫٤١٤التغیر في حسابات العمالء الجاریة 

)٦٦٫٧٠٥(٣٢٦التغیر في مطلوبات أخرى 
٦٫٣٨٦٫٩٨٢١٩١٫٨٠٧

١٧٫٣٢٨١٦٫٨٥٥توزیعات أرباح مستلمة 
)١٠٫٥٦٣() ٧٫٤٠٧(المدفوعة الموظفینخدمةنھایةمكافأة 

٦٫٣٩٦٫٩٠٣١٩٨٫٠٩٩صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة
٤٠٤٫٤٤٦)٦٦٥٫٣٢٩(إستثمارات مالیة، بالصافي / (استبعاد)إقتناء

-٢٫٦٢٦ثابتة موجودات بیعمن متحصالت 
)٢١٫١٤٥() ١٠٫٠٩٦(ملموسة وغیر ثابتة موجوداتإقتناء
٥٣٥٫٨٦٣-الدمج عملیةمنعلیھالمتحصلالنقد

٩١٩٫١٦٤)٦٧٢٫٧٩٩(من األنشطة اإلستثماریة) / في (المستخدم صافي النقد

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
٦١٫٦١٨) ٦٫٨٤٥٫٢٧٦(ستثمار المطلق التغیر في حسابات اإل

)٤٤٤٫٢٤٨()٥١٩٫٥٧٥(مدفوعة أرباحتوزیعات
)٣٨٢٫٦٣٠() ٧٫٣٦٤٫٨٥١(األنشطة التمویلیةفيالمستخدمصافي النقد 

٧٣٤٫٦٣٣) ١٫٦٤٠٫٧٤٧(في النقد وما في حكمھ الزیادة) / النقص(صافي 
٣٫٧٥٨٫٦٧٧٢٫٨٩٥٫١١٥ینایر ١النقد وما في حكمھ في 
١٨٢٫١١٧٫٩٣٠٣٫٦٢٩٫٧٤٨یونیو ٣٠النقد وما في حكمھ في 



المرحلیة المختصرة الموحدة.من ھذه البیانات المالیة ال یتجزأتشكل جزءً ٢٥إلى ١اإلیضاحات المرفقة من
٦

) ش.م.خ.ق.(بنك بروة
ألف لایر قطري المرحلي الموحد ستثمارات المقیدة إلبیان التغیرات في حسابات ا

٢٠٢٠یونیو  ٣٠اشھر المنتھیة في الستةلفترة 

٢٠٢٠یونیو  ٣٠اشھر المنتھیة في ستةاللفترة 

٢٠٢٠ینایر ١كما في  
الحركة خالل الفترة(مدققة)

یونیو  ٣٠كما في  
٢٠٢٠

(مراجعة)

/ستثماراتإالقیمة إجمالي
(سحوبات) 

إعادة  
تقییم

إجمالي  
إیراد

رباح أتوزیعات 
مدفوعة

رسوم المجموعة بصفتھا  
القیمة إجماليوكیالً 

٢٢٢٫٦٢١--٨٫٨٦٢) ٢٠٫٨٦٩(-٢٣٤٫٦٢٨إدارة المحافظ الخاصة
٧٤٦٫٩٨٥--- ٥٦١٫٦٥٥٨٨٫٧٦٢٩٦٫٥٦٨أخرى  مقیدة وكاالت 

٩٦٩٫٦٠٦--٧٩٦٫٢٨٣٨٨٫٧٦٢٧٥٫٦٩٩٨٫٨٦٢

٢٠١٩یونیو٣٠اشھر المنتھیة في ستة اللفترة 

٢٠١٩ینایر ١كما في 
٢٠١٩یونیو٣٠كما في الحركة خالل الفترة (مدققة) 

(مراجعة) 

/ ستثمارات إالقیمة إجمالي 
(سحوبات) 

إعادة  
تقییم

إجمالي  
إیراد 

رباح  أ توزیعات 
مدفوعة 

رسوم المجموعة بصفتھا  
القیمة إجمالي وكیالً 

٢٢٥٫٢٨٥--١١٫٩٣٨) ١٢٫٣٢٠(- ٢٢٥٫٦٦٧إدارة المحافظ الخاصة 
٤٥٩٫٠٥٠---٤٣٨٫٦٥٩١٠٠٢٠٫٢٩١أخرى  مقیدة  وكاالت  

٦٨٤٫٣٣٥--٦٦٤٫٣٢٦١٠٠٧٫٩٧١١١٫٩٣٨
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٧

المنشأة الصادر عنھا التقریر . ١

البنكبدأ").  التأسیس تاریخ("٢٠٠٨ینایر ٢٨بتاریخ٣٨٠١٢رقمتجاري بسجلقطریةمساھمة كشركةقطر دولةفي")  البنك("بروةبنكتأسس 
وضعھ بتغییرالبنكقام،٢٠١٩مارس ٢١في ). ١٩/٢٠٠٧/م.ر( رقمالمركزي قطر مصرفترخیصبموجب٢٠٠٩فبرایر ١فيبأنشطتھ
والصناعة  التجارةووزارةالمساھمینموافقةعلىالحصولبعد.)  ق. خ. م.ش (خاصةقطریةمساھمةشركةإلىقطریةمساھمةشركةمنالقانوني

في أساسيبشكل") المجموعة شركات "بـ فردي بشكلإلیھمویشار " المجموعة " بـ جمیعا إلیھم یشار (التابعة وشركاتھ البنكیعمل . قطردولة في
والنظام التأسیس عقدألحكام ووفقاً للبنكالشرعیةاللجنة تحددهحسبما اإلسالمیةالشریعةلمبادئ وفًقاواالستشاراتواالستثمار التمویلأنشطة

. العمالءعنوبالنیابةالملكیةأصحابلغرضاالستثماریةباألنشطةالقیام یتم. للبنكاألساسي 

اعتمادھا تمفقدثمومنالبنكین،كالإدارةمجلس أعضاءبموافقةاندماجاتفاقیة")  IBQ("الدوليقطروبنكالبنكأبرم،٢٠١٨أغسطس ١٢في
٢١وفي . ٢٠١٨دیسمبرشھر خاللانعقدت التي البنكینلكال العادیةغیر العمومیة الجمعیات اجتماعات خالل البنكینكال مساھمي قبلمن الحًقا
من ) ٢(١٦١المادةأحكامبموجبالمركزي قطرمصرف موافقةتلقيبعدالتنفیذحیزاالندماجدخل،")االتفاقیةسریانتاریخ("٢٠١٩أبریل
موجودات علىبروة بنكاستحوذاالتفاقیة،سریانتاریخفي.  االندماج واتفاقیةالتجاریةالشركاتقانونمن٢٧٨والمادةالمركزيالمصرفقانون

حیز االندماج دخولومع . الدوليقطرلبنكالحالیین المساھمین لصالحبروة بنك قبلمن جدیدة أسھمإصدار مقابلالدوليقطر بنكومطلوبات 
السجالتالجدیدالمندمجالكیانیحمل. التجاریةالشركاتقانونمن ٢٩١المادةألحكاموفًقاقانونيككیانالدوليقطربنكحلتمالتنفیذ،

بالدوحةالكبیر حمدشارع في الواقع الرئیسيفرعھخاللمن البنكیعمل. اإلسالمیةالشریعة ألحكاموفقاً ویعمل بروة،لبنكالقانونیة والتراخیص
. قطردولةالدوحة،فيالمنتشرةالتسعةوفروعھ

سھمًا من أسھم بنك بروة مقابل كل سھم  ٢٫٠٣١تم تنفیذ اتفاقیة االندماج من خالل مبادلة األسھم، بحیث حصل كل مساھم في بنك قطر الدولي على  
٪ من البنك المندمج في حین یمتلك  ٥٧إصدار أسھم بنك بروة الجدیدة، یمتلك المساھمون في بنك بروة نحو یملكھ من أسھم بنك قطر الدولي. بعد 

٪،  ٢٤٫٤٨إلى الھیئة العامة للتقاعد والتأمینات االجتماعیة بنسبة اً ٪. أصبح البنك بعد إتمام عملیة االندماج مملوك٤٣مساھمو بنك قطر الدولي نحو 
٪، وشركة قطر القابضة (الذراع االستثماري واالستراتیجي المباشر لجھاز قطر لالستثمار  ١١٫٦٧(قطر) بنسبة وصندوق المعاشات العسكریة

٪، واألسھم المتبقیة مملوكة من قبل عدد من األفراد والكیانات المؤسسیة. ٦٫٩٦الذي یمثل صندوق الثروة السیادیة لدولة قطر) بنسبة 

األساسیة للمجموعة كالتالي: تعرض الشركات التابعة 
النسبة المئویة للملكیة

اإلنشاء تاریخ بلد التأسیس اسم الشركة 
یونیو ٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩

٪١٠٠٪ ١٩٩٩١٠٠قطر.) ق.خ. م.ش (شركة المستثمر األول  

٪١٠٠٪ ١٩٩٩١٠٠قطر.) ق.خ .م.ش (األولى للتمویل شركة 

٪١٠٠٪ ٢٠٠٨١٠٠قطر.) ق.خ .م .ش (شركة األولى لإلجارة 

٪١٠٠٪ ٢٠١٥١٠٠جزر الكایمن بي بي جي صكوك المحدودة  

٪١٠٠٪ ٢٠١٥١٠٠جزر الكایمن آي بي كیو فاینانس لیمتد  

٪١٠٠٪ ٢٠١٧١٠٠جزر الكایمن آي بي كیو جلوبال ماركتس لیمتد  

٣١في إن توصیف النشاط التجاري واألنشطة الرئیسیة لكل شركة تابعة مدرجة أعاله یتماشى مع االیضاح الوارد في البیانات المالیة المدققة كما 
.  ٢٠١٩دیسمبر 
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أساس اإلعداد. ٢
بیان اإللتزام(أ)

الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة  ") FAS("لمعاییر المحاسبة المالیةوفقًا المرحلیة المختصرة الموحدة تم إعداد البیانات المالیة 
للمجموعة الشرعیةالرقابةھیئة تحددهالذي النحوعلى اإلسالمیةالشریعة وأحكام  مبادئلفقاً و") AAOIFI"للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ( 

.  ٢٠١٥لسنة ١١مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم والقوانین والتعلیمات في ھذا الشأن الصادرة عن
وبالنسبة لألمور التي ال تغطیھا معاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة  ، المالیةالمحاسبةبما یتماشى مع متطلبات معاییر 

ذات الصلة الصادرة عن  ")IFRS(" ترشاد بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة تقوم المجموعة باإلس
معیار  مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، وبالتالي فقد تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة وفقاً لإلرشادات المزودة من قبل 

المرحلیة". "التقاریر المالیة  ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة السنویة، وبالتالي  المعلوماتجمیع المرحلیة المختصرة الموحدة ال تتضمن البیانات المالیة 
ذلك لیس  . إضافة إلى ٢٠١٩دیسمبر ٣١یجب أن تقرأ ھذه البیانات المالیة مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتھیة في ٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستةالبالضرورة أن تعطي نتائج فترة 

أساس القیاس (ب)
العادلة من خالل  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا اإلستثمارات المصنفة بالقیمة 

بھا  المحتفظ التوافقة أحكام الشریعة اإلسالمیة ستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل والمشتقات إلحقوق الملكیة وا 
ألغراض إدارة المخاطر والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

العملة الوظیفیة وعملة العرض (ج)

یھ  تم عرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة باللایر القطري وھي العملة الوظیفیة للمجموعة. فیما عدا ما تمت اإلشارة إل
العمالت الوظیفیة للشركات  ترجمة. تم قطريالمالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایرالمعلوماتبخالف ذلك، تم تقریب 

للمجموعة على أنھا باللایر القطري. التابعة  

إستخدام التقدیرات واألحكام (د)

یتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة بموجب معاییر المحاسبة المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وإفتراضات  
تؤثرعلى تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادرعنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج  

ن ھذه التقدیرات. الفعلیة ع 

ھا  تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم فی
مراجعة التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك. 

إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة عند تطبیق السیاسات  إن األحكام الھامة التي وضعت من قبل اإلدارة من أجل 
: التالیة ات التغییرباستثناء٢٠١٩دیسمبر٣١المحاسبیة كانت نفسھا المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 

الھامة  واألحكامالتقدیراتفيالتغییرات
المتوقعةاالئتمانیةوالخسائر ١٩كوفیدجائحة.  ١
جدًاعالیةلمستویاتتخضع ١٩كوفید لجائحةالكلي التأثیر تقدیر لغرض المتوقعة االئتمانیة الخسائر علىإجراؤھا یتم تغییرات أي إن
.  التغییراتھذه إجراءفيعلیھا االستناد یمكن الحالي الوقتفيكافیة ومقبولةمعقولةمعلومات توفر عدم ظلفي وذلكالیقین،عدممن

والخسائر االئتمانمخاطرعلىتؤثرالتي الھامةاالقتصادیةالمتغیرات وتحدیدالتاریخیةللمعلوماتتحلیلبإجراءسابًقاالمجموعةقامت
االقتصادیة المتغیراتھذه حول التنبؤاتعلى الحصول یتم.  العملیةھذه خالل الخبراء أحكام استخدام تم كما محفظة،لكل المتوقعة االئتمانیة 

الخاصة المتوقعة االئتمانیةالخسائرنماذجفيالبنكیعتمد.  خارجیةمصادرمن")  والھبوطيوالصعودي األساسي االقتصادي السیناریو("
:  مثلاقتصادیة،كمدخالتالتطلعیة المعلومات من واسعة مجموعةعلىبھ

. قطردولة صادرات حجممتوسط(أ)
. الحكومي اإلنفاقحجممتوسط(ب)
قطر لدولة اإلجماليالمحليالناتج (ج)
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تتمة  –أساس اإلعداد . ٢
(تتمة)إستخدام التقدیرات واألحكام (د)

(تتمة)الھامةواألحكامالتقدیراتفيالتغییرات

(تتمة)المتوقعةاالئتمانیةوالخسائر ١٩كوفیدجائحة.١
زیادة ھناككانتإذاماتحدیدعندوكذلكالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاس فيالتطلعیة والمعلوماتالكلياالقتصادعواملإدراجویلزم
.  نشأتھامنذ)  SICR(االئتمانمخاطرفيكبیرة 

الیقین عدم تأثیر لتعكس باالحتماالت المرجحة السیناریوھات تقییمبإعادة المجموعةقامتالمؤكدة،غیر الحالیة االقتصادیة البیئة ضوءفي
. ٢٥اإلیضاحراجع .  ٢٠٢٠یونیو ٣٠فيالمنتھیة للفترةالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرقیاس على الحالي

تختلف قد وبالتاليالضمني،الیقینعدم من عالیة لدرجة تخضعالحدوث واحتماالت توقعاتفإن اقتصادیة، توقعات أي مع الحال ھوكما
.   المتوقعةالنتائج عن جوھري بشكلالفعلیة النتائج

) الشھرةذلك فيبما(المالیةغیروالموجوداتالمالیةالموجوداتتقییم.٢
المالیة والمطلوبات للموجودات العادلةالقیمة تحدید علىالمحتملة وتأثیراتھا الحالیة االقتصادیة التقلبات بدراسة أیضاً المجموعة قامت 
.  والملحوظةالمتاحة المعلومات علىاستنادا اإلدارة تقییمات أفضل ذلك ویمثل ملحوظة،مدخالت لھا لیس والتي للمجموعة المالیة وغیر

ظل غیاب االستقرار باألسواق سوف تظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.  في أنھإال

السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
حدة كما  وإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المرحلیة المختصرة الموحدة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة الم

. ٢٠١٩دیسمبر ٣١في وللسنة المنتھیة في 

عنینتجلم.  الموحدةالمختصرةالمرحلیةالمالیة البیاناتھذهإعدادخاللالتالیةوالتعدیالت المعاییربتطبیقالمجموعةقامتالفترة،خالل
عن تسفر قدأنھا إال للمجموعة،السابقالتقریر في المسجلة الملكیة حقوقأو الربح صافي في تغییراتأيأدناه والتعدیالتالمعاییر تطبیق

.  السنةنھایة فيإضافیة إفصاحات 

٢٠٢٠ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة وساریة المفعول من 
" )باإلستثماروكالة االستثمار (الوكالة "٣١رقمالمالي المحاسبةمعیار

عامفي)  باالستثمار(الوكالة  وكالة االستثمار ٣١للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  راجعةھیئة المحاسبة والم أصدرت
وأدوات) باالستثمار(الوكالة االستثماروكالة ألدوات المالیة التقاریر وإعداد المحاسبةمبادئ إرساء ھو المعیار ھذا من الھدف إن . ٢٠١٧

.والوكیل(المستثمر) من كل نظر وجھةمن الصلة ذات والمطلوبات موجوداتال

"المماثلةواألدواتواألسھمالصكوكفياالستثمار"٣٣رقمالمالي المحاسبةمعیار
معیار المحاسبة المالي  . أحل  ٢٠١٨في عام  ٣٣للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم  راجعةھیئة المحاسبة والم أصدرت

ھوالمعیار ھذا منالھدف".إن المماثلة"االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات ٢٥محل معیار المحاسبة المالي السابق رقم ٣٣رقم 
وعرضھا وقیاسھا بھا واالعتراف المماثلةاالستثمار أدوات من وغیرھا واألسھم الصكوك في االستثمارات لتصنیف محسنةمبادئ وضع 

. اإلسالمیةالشریعةمبادئمعیتماشى بمااإلسالمیةالمالیةالمؤسساتبھاتقوموالتي عنھاواإلفصاح 

تكون أنیجب. األخرى االستثمار وأدواتالدین،واستثمارالملكیة،حقوقاستثماروھيأنواع،عدةإلىاالستثمارات المعیاریصنف
انخفاض : " ٣٠المالیةالمحاسبةلمعیاروفًقاالقیمةانخفاضلمخصصاتتخضعوسوفالعادلة،بالقیمةالملكیةحقوقأدواتفياالستثمارات

العادلةللقیمةمقیاس تحدیدعلىقادرةغیر المؤسسةتكونعندمامحدودة،ظروففي ".  باألعباءالمثقلةوااللتزاماتاالئتمانخسائر القیمة،
بالتكلفةاالستثمار وقیاس تصنیفیجوز . العادلةللقیمةتقریبأفضلھي التكلفة اعتباریمكنموثوقة،بصورةاألسھم في لالستثمارات 

نموذجاختبارات على حالیاً تعتمد التصنیف فئات.  الدخلبیانخاللمن العادلة بالقیمة أو الملكیة،حقوقخاللمن العادلة بالقیمة أو المطفأة،
. مستقبلي بأثرالتطبیقویتماألعمال،نموذجتغییرعندإال التصنیف بإعادةُیسمحوال األعمال،

"التقاریر المالیة لحاملي الصكوك"٣٤رقم  المالي المحاسبةمعیار
التقاریر المالیة لحاملي الصكوك في عام  ٣٤للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم والمراجعةھیئة المحاسبة أصدرت
. إن الھدف من ھذا المعیار ھو إرساء مبادئ المحاسبة والتقاریر المالیة للموجودات واألعمال التي تقوم علیھا الصكوك لضمان تقدیم  ٢٠١٩

تقاریر شفافة وعادلة لجمیع أصحاب المصلحة وخاصة حاملي الصكوك. 
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تتمة –السیاسات المحاسبیة الھامة. ٣

معاییر وتعدیالت على المعاییر وتفسیرات جدیدة صادرة ولكنھا لیست ساریة المفعول بعد 
"" اإلجارة٣٢معیار المحاسبة المالي رقم  

یلغي ھذا المعیار  .٢٠١٩في" اإلجارة"٣٢رقمالماليالمحاسبيالمعیاراإلسالمیةالمالیةللمؤسساتوالمراجعةالمحاسبةھیئةأصدرت
المبادئ وضعھوالمعیارھذامنالھدف . ١٩٩٧القائم "اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك" الصادر في ٨معیار المحاسبة المالي رقم 

المؤسسات فیھاتدخل التيالمختلفة أشكالھا ذلكفي بما عنھا،واإلفصاحوعرضھا وقیاسھا بھا واالعترافارة اإلجمعامالت لتصنیف المحددة 
اإلجارة،لمعامالت المحاسبيالنھج في جوھري تحوالالمعیار ھذایجلب . سواءحد علىوالمستأجر المؤجرصفة في اإلسالمیة المالیة 

أوفي تبدأ التي المالیة الفترات من المعیاریسري . اإلجارةحول المیزانیة خارج للمحاسبة السابق النھجعكس على المستأجر عند وخاصة
.المعیارھذاتأثیربتقییمحالًیاالمجموعة تقوم.المبكر بالتطبیقالسماحمع٢٠٢١ینایر١بعد

"احتیاطیات المخاطر "٣٥معیار المحاسبة المالي رقم  
"احتیاطیات المخاطر" في عام  ٣٥") معیار المحاسبة المالیة AAOIFI("اإلسالمیةالمالیةللمؤسسات والمراجعةالمحاسبة ھیئةأصدرت
"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة" یحل  ٣٠. إن ھذا المعیار إلى جانب معیار المحاسبة المالیة ٢٠١٨

"المخصصات واالحتیاطیات". یتمثل الھدف من ھذا المعیار في وضع المبادئ الخاصة بإعداد تقاریر  ١١المالیة محل معیار المحاسبة
أصحاب المصلحة، السیما المستثمرون من جني  یواجھھا محاسبیة ومالیة حول إنشاء مخصصات المخاطر لتخفیف المخاطر المختلفة التي 

االسالمیة.  األرباح والخسائر، لدى المؤسسات المالیة  

قبلمنالمبكرالتطبیقحالفيفقط، مع السماح بالتطبیق المبكر ٢٠٢١ینایر ١ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد یسري
".  العالیةالمخاطر ذاتوااللتزاماتاالئتمانیة والخسائر القیمة "انخفاض ٣٠المالیة المحاسبة لمعیار المجموعة 

.المعیارھذا تطبیقأثربتقییمحالًیاالمجموعةتقوم

"االستثمارات في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة"٣٣تطبیق معیار المحاسبة المالیة  

المحاسبة  "االستثمارات في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة" الصادر عن ھیئة ٣٣قامت المجموعة بتطبیق معیار المحاسبة المالیة 
أن األثر التراكمي، إن  إال رجعي، بأثر المعیار یطبق.٢٠٢٠ینایر ١) اعتباًرا من AAOIFIوالمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (

حاملي حقوق االستثمار فیما یتعلق بالفترات السابقة، یجب  فیھم الخسائر، بما تحّمل جني األرباح ومن إلى أصحاب المصلحة العائد وجد، 
القیمة العادلة لالستثمارات المتعلقة بھذه الفئة من أصحاب المصلحة.  مقابل عدیلھ  ت

في الصكوك واألسھم  ات وتصنیف وقیاس االستثمارلتحقیقإلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة ٣٣دى تطبیق معیار المحاسبة المالیة أ
البیاناتسابًقا في  المسجلةمبالغ  ال منعلى أي  جوھري تأثیر  ٣٣واألدوات المماثلة األخرى، ومع ذلك لم یكن لتطبیق معیار المحاسبة المالیة  

دیسمبر  ٣١ة المنتھیة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنو٢٠١٩یونیو٣٠المختصرة الموحدة للفترة المنتھیة في المرحلیةالمالیة 
المطبقة في الفترة الحالیة.٣٣معیار المحاسبة المالیة ب الخاصةفیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة و. ٢٠١٩

التبویب والتصنیف 
الذي العملنموذجتعكس التيالمماثلةواألدواتواألسھمالصكوكفياالستثماراتوقیاس تصنیفنھج٣٣المالیةالمحاسبةمعیار یتضمن

:  فياستثمار أنھعلىاستثماركلتصنیفیتمالمعیار،لھذاوفقاً . الصلةذات النقدیةالتدفقاتوخصائص االستثماراتھذهإدارةخاللھتتم

الملكیة؛ حقوق أدوات) أ(
:   ذلكفيبماالدین،أدوات) ب(

و النقدیة؛الدینأدوات) ١(
النقدیة؛غیرالدینأدوات) ٢(

األخرى االستثماریة األدوات)  ج(

تصنیفالمؤسسةعلىیجبالمعیار،من١٠بالفقرةعلیھاالمنصوصلإللغاءالقابلةغیرالمبدئيالتحقیقخیاراتممارسةتتملمما
خاللمن العادلةبالقیمة ) ٣(أو الملكیة، حقوق خاللمن العادلةبالقیمة ) ٢(أو المطفأة، بالتكلفة) ١(إما مقاسة أنھا على الحقاً االستثمارات

:  من كل أساس على الدخل،بیان
و االستثمارات؛إلدارةالمجموعةقبلمنالمتبعاألعمال نموذج) أ(
.  الصلةذاتاإلسالمیةالتمویل عقودلطبیعة وفقاً لالستثمار المتوقعة النقدیةالتدفقاتخصائص ) ب(



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
المختصرة الموحدة  المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة 

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو  ٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة

١١

المخاطر المالیةإدارة . ٤

٣١إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر في المجموعة تتفق مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
: ١٩كوفیدجائحةبسببالتالیة اإلضافیة االعتباراتباستثناء،٢٠١٩دیسمبر 

الحالي االقتصاديالسیناریوظل فيالمخاطرإدارة) أ
بتطبیق العالمأنحاءجمیعفيوالحكوماتالتنظیمیةة، وقامت الجھاتالمحلی اتاالقتصادعلىاانتشارھ منالحدوتدابیر١٩كوفیدجائحةأثرت

لضمان المطلوبةاإلجراءاتوتطبق كثبعنالموقفالمجموعةتراقبھذه الجائحة.آثارمنللتخفیفتحفیزیةةواقتصادیةمالیإجراءات 
وتتخذمستمر بشكلالوضعبمراقبةللمجموعةالعلیا اإلدارةتقوم. ءلعمالل اتخدملضمان استمراریة تقدیم الو المجموعةموظفي وأمنسالمة

ھذهخاللااللكترونياألمنمخاطر لجمیعكبیربشكلالمراقبةبتعزیزالمجموعة قامت. مخاوف أيمعالجةل المناسبالوقتفيقرارات
.الخاصة بالمجموعة المعلوماتأمنبروتوكوالت من األوقات 

١٩كوفیدجائحةكان ل.  توفر الحمایة لھممنللتأكدالصلةذاتوالمراقبة المخاطرتدابیرتقییموتمللموظفینبعدعنالعملتنفیذ استراتیجیة  تم
معینة، قطاعاتبموجودات التمویلفظابمح المتعلقةاالئتمانمخاطرإجماليارتفاع ت تضمنجوانبعدة منقطردولة فيالبنوكعلى تأثیرًا 

.  للمجموعةالمخاطر إدارةسیاساتفي ١٩كوفیدجائحةلالھامةالجوانبوفیما یلي بیان  . الرسوممن  دخلالوانخفاض

االئتمانومخاطرالموجوداتجودة) ١
المجموعةأجرت. ھا بالجائحةتأثر المحتمل قطاعات شتى الفيالعاملین المقترضین لتحدید تقییمات بإجراءلمجموعة باالمخاطرإدارة تقوم
عند  حالًیابھ) المحتفظ CAR buffer(المال رأس كفایة حمایة نسبةھامش ھي على یقین بأن واالئتمانمحفظةعلىإجھاداختباراتعدة 

ھو ھامش كاف.  ٪ ١٧٫١

السیولة إدارة) ٢
.  التسھیالت سداد بتأخیرالمتضررةللقطاعاتبالسماح قامت المجموعة،١٩كوفیدجائحةتفشي عننتجتالتي االقتصادیةالظروفإلىبالنظر

أجرت .  الضرورةعند الالزمة الوقائیة التدابیر واتخاذ باستمرار السیولةمركز بمراقبة للبنك التابعة )  ALCO(والمطلوبات األصول لجنة تقوم
ٍ ھو حالًیاالبنكبھیحتفظالذيالسیولةاحتیاطيبأن یقینعلىوھيلدیھاالسیولةنسبعلى إجھاد اختباراتعدةالمجموعة  لمواجھة كاف

. النقدیةالتدفقات استحقاقملففيالسلبیةالحركة 

المال رأس كفایةنسبة) ٣
االئتمان مخاطر أن حین في للمقترضین،االئتمانیة التسھیالت من المزید لمنح لضغوط المالیةالمؤسساتتتعرض الحالي، السیناریوظلفي

تعتقد. المالرأس كفایةنسبةمنظور من المجموعةعلىإضافیةضغوًطاأیًضاتضعقدالمتعثرةالتسھیالتوزیادةعامبشكلالمتدھورة
أو السوقأواالئتمانمخاطر في السلبیة الحركةولمواجھةالمالرأس كفایةنسبةمتطلبات لتغطیة كافحمایة ھامش لدیھا أن المجموعة 
. العملیات

ذات المخاطر العالیة"والخسائر اإلئتمانیة واإللتزاماتقیمةال) "انخفاض ٣٠معیار المحاسبة المالي رقم ( ) ب(
الموجودات والخسائر اإلئتمانیة  قیمةانخفاض) " ٣٠للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالي رقم (والمراجعةأصدرت ھیئة المحاسبة  

حول. إن الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ المحاسبة الخاصة بإعداد التقاریر المالیة ٢٠١٧" في عام العالیةواإللتزامات ذات المخاطر  
ة اإلسالمیمالیةستثمار وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات الئتمانیة لمختلف عملیات التمویل اإلسالمي واإلالقیمة والخسائر االانخفاض

ن مستخدمي البیانات المالیة على وجھ  یمن أجل تمكعالیةمقابل اإللتزامات ذات المخاطر القیمة انخفاضمخصصات تكوین(المؤسسات) و
الصلة بتلك الموجودات والمعامالت. حل معیار المحاسبة  ذاتما یتعلق بالتدفقات النقدیة المستقبلیة  الخصوص من إجراء تقییم عادل للمبالغ فی

) "االستثمار  ٢٥) "المخصصات واالحتیاطیات" وأجزاء من معیار المحاسبة المالي رقم (١١) محل معیار المحاسبة المالي رقم (٣٠المالي رقم (
.في القیمةنخفاضلمماثلة" التي تتناول االفي الصكوك واألسھم واألدوات المالیة ا

مخاطر مثل( بھاالمتعلقةالمخاطر طبیعةعلىاستنادافئاتثالثإلىوالتعرضاتالموجوداتبتصنیف٣٠رقمالمالیة المحاسبةمعیاریقوم
القیمة صافي نھج ) ٢(االئتمانیة؛ الخسائر نھج ) ١(: ھذهالموجوداتفئات من فئةلكل الخسائرلتقییممناھج ستة ویحدد،)وغیرھا االئتمان

. القیمة انخفاض نھج) ٣(للتحقیق؛القابلة

قامت  ٢٠١٨، مع السماح بالتطبیق المبكر. وبرغم ذلك، خالل عام ٢٠٢٠ینایر ١یسري ھذا المعیار للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
بالقواعدبناء على تعلیمات مصرف قطر المركزي المتعلقة ٢٠١٨ینایر ١اعتباًرا من ٣٠المجموعة مبكًرا بتطبیق معیار المحاسبة المالیة 

الخاصة بالخسائر االئتمانیة المتوقعة. تم اإلفصاح عن كافة التعدیالت ذات الصلة على الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة والحصص غیر  
. ٢٠١٨دیسمبر ٣١حدة للمجموعة للسنة المنتھیة في في البیانات المالیة المو٢٠١٨ینایر  ١المسیطرة كما في 
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تتمة  -إدارة المخاطر المالیة. ٤

خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القیمة )  ج(

اإلجماليالمتعثرة٢المرحلة ١المرحلة 
تعرض (القیمة الدفتریة) التي تخضع لخسائر  

٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في  االئتمان المتوقعة
٤١٫٢٦٧٫٨٥٨١٠٫١٣٥٫٥٠٤٢٫٦٦٦٫٤٧٤٥٤٫٠٦٩٫٨٣٦موجودات تمویل -
١٫٩٣٣٫٣٠٤--١٫٩٣٣٫٣٠٤مبالغ مستحقة من بنوك -
١٫٦٢٩٫١٦٣-١٫٥٦٩٫٦٤٥٥٩٫٥١٨بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

١٧٫٨٢٩٫٥٧٧٢٫٢٠٧٫٦٩٧٩٫٩٤٨٢٠٫٠٤٧٫٢٢٢تخضع لمخاطر االئتمان 
٦٢٫٦٠٠٫٣٨٤١٢٫٤٠٢٫٧١٩٢٫٦٧٦٫٤٢٢٧٧٫٦٧٩٫٥٢٥

٢٠٢٠ینایر ١كما في -الرصید االفتتاحي 
١٥١٫٢١٣٥٨٧٫٢٥٩١٫٢٧٨٫٠١٦٢٫٠١٦٫٤٨٨موجودات تمویل -
١١٨--١١٨مبالغ مستحقة من بنوك -
٨٫١٧٢-٣٫٧٥٧٤٫٤١٥بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
خارج بنود المیزانیة العمومیة التي  التعرضات -

٣٠٠٫٨٤١٢٦٫٠٦١٥٫٤٨١٣٣٢٫٣٨٣تخضع لمخاطر االئتمان 
٤٥٥٫٩٢٩٦١٧٫٧٣٥١٫٢٨٣٫٤٩٧٢٫٣٥٧٫١٦١

صافي التحویل بین المراحل 
-٣٤٫٢٦٨) ٣٫٤٤٤() ٣٠٫٨٢٤(موجودات تمویل -
----مبالغ مستحقة من بنوك -
----بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -

التيالعمومیةالمیزانیةبنودخارج التعرضات -
االئتمان لمخاطرتخضع -)٢٢٧٫٩٣٥) ٢٢٧٫٩٣٥--

)٢٢٤٫٤٩١٣٤٫٢٦٨) ٢٥٨٫٧٥٩-
للفترة (بالصافي) المكون

٣٥٫٣٧٤١٧١٫٧٧٣٧٥٫١٩٢٢٨٢٫٣٣٩موجودات تمویل -
) ٥٨(--) ٥٨(مبالغ مستحقة من بنوك -
) ٩٤٥(-) ١٫٨٨٠(٩٣٥بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
خارج بنود المیزانیة العمومیة التي  التعرضات -

) ٢٣٫٨١٠(٤٦٧) ١٨٫٢٣٧() ٦٫٠٤٠(تخضع لمخاطر االئتمان 
٣٠٫٢١١١٥١٫٦٥٦٧٥٫٦٥٩٢٥٧٫٥٢٦

) ١٫٢٧٢() ١٫٢٧٢(--شطب  –موجودات تمویل-
األرباحصافي الحركة في –موجودات تمویل-

١٩٫١٧٦١٩٫١٧٦--المعلقة 
٣٠٫٢١١١٥١٫٦٥٦٩٣٫٥٦٣٢٧٥٫٤٣٠

٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في -الرصید الختامي 
١٥٥٫٧٦٣٧٥٥٫٥٨٨١٫٤٠٥٫٣٨٠٢٫٣١٦٫٧٣١موجودات تمویل -
٦٠--٦٠مبالغ مستحقة من بنوك -
٧٫٢٢٧-٤٫٦٩٢٢٫٥٣٥بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنود التعرضات خارج -

٦٦٫٨٦٦٢٣٥٫٧٥٩٥٫٩٤٨٣٠٨٫٥٧٣تخضع لمخاطر االئتمان 
٢٢٧٫٣٨١٩٩٣٫٨٨٢١٫٤١١٫٣٢٨٢٫٦٣٢٫٥٩١
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٤
تتمة –خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصصات االنخفاض في القیمة )  ج(

اإلجماليالمتعثرة٢المرحلة ١المرحلة 
تعرض (القیمة الدفتریة) التي تخضع لخسائر  

٢٠١٩یونیو٣٠كما في المتوقعةاالئتمان 
٣٤٫٤٣٩٫٨١٨١٣٫٩٧٧٫٢٥٩١٫٠٢٧٫٧٦٧٤٩٫٤٤٤٫٨٤٤موجودات تمویل -
٣٫٦٨٥٫٦٩١--٣٫٦٨٥٫٦٩١مبالغ مستحقة من بنوك -
٨١٠٫٨٦٨--٨١٠٫٨٦٨بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

١٤٫٩٤٧٫٩٢١٤٫٣٠٢٫٨٥٦١١٫٤٧٤١٩٫٢٦٢٫٢٥١تخضع لمخاطر االئتمان 
٥٣٫٨٨٤٫٢٩٨١٨٫٢٨٠٫١١٥١٫٠٣٩٫٢٤١٧٣٫٢٠٣٫٦٥٤

٢٠١٩ینایر ١كما في -الرصید االفتتاحي 
١٣٥٫٠٦٥٨٧٩٫٣٤٧٦٣٣٫١٣٦١٫٦٤٧٫٥٤٨موجودات تمویل -
٢٫١٤٠--٢٫١٤٠مبالغ مستحقة من بنوك -
١٠٫٤٥٤--١٠٫٤٥٤بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

٥١٫١٤١-٢٧٫٨٥٠٢٣٫٢٩١تخضع لمخاطر االئتمان 
١٧٥٫٥٠٩٩٠٢٫٦٣٨٦٣٣٫١٣٦١٫٧١١٫٢٨٣

٩٫٦٥٤٣٠٫٦٧٦٥٫٥٠٧٤٥٫٨٣٧المراحل بینالتحویلصافي
-١٨٫٢٣٠٢١٠)١٨٫٤٤٠(موجودات تمویل -
----مبالغ مستحقة من بنوك -
----بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنود التعرضات خارج -

--٥٠٩) ٥٠٩(تخضع لمخاطر االئتمان 
)١٨٫٧٣٩٢١٠)١٨٫٩٤٩-

(بالصافي) للفترةالمكون
٢٣٢٢٫٦٦٩٣٫٩٣٦٢٦٫٦٢٨موجودات تمویل -
٧٢٤--٧٢٤مبالغ مستحقة من بنوك -
١٧٢--١٧٢بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنودالتعرضات خارج -

)٣٫٥٠٤(-)١٠٫٢٠٥(٦٫٧٠١تخضع لمخاطر االئتمان 
٧٫٦٢٠١٢٫٤٦٤٣٫٩٣٦٢٤٫٠٢٠

)١٫٢٤٩()١٫٢٤٩(--شطب - مویلموجودات ت
١٥٫٩٥٤١٥٫٩٥٤--المعلقة األرباح صافي الحركة في- موجودات تمویل-

٧٫٦٢٠١٢٫٤٦٤١٨٫٦٤١٣٨٫٧٢٥

٢٠١٩یونیو٣٠كما في -الرصید الختامي 
١١٦٫٦٤٨٩٢٠٫٢٤٦٦٥١٫٩٨٧١٫٦٨٨٫٨٨١موجودات تمویل -
٢٫٨٦٤--٢٫٨٦٤مستحقة من بنوك مبالغ -
١٠٫٦٢٦--١٠٫٦٢٦بالتكلفة المطفأة  المدرجةإستثمارات الدین -
المیزانیة العمومیة التي  بنود التعرضات خارج -

٤٣٫٦٩٦٤٤٫٢٧١٥٫٥٠٧٩٣٫٤٧٤تخضع لمخاطر االئتمان 
١٧٣٫٨٣٤٩٦٤٫٥١٧٦٥٧٫٤٩٤١٫٧٩٥٫٨٤٥
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١٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) .٤
)   تقییم جودة االئتماند

الجدول ویقدم،Moody'sتصنیفمقیاس على بھاالخاصالداخلياالئتمان تصنیفمقیاس بتعیینالمجموعة قامت،ECLلوائحالعتمادوفًقا
ما أو (Moody'sتصنیفات إلى استنادًا ،االئتمانیة المجموعة لمخاطراالئتمان وجودةالتصنیف درجات حسب المقابلة لألطرافتحلیًال أدناه 

: ٢٠٢٠یونیو ٣٠في كما ) یعادلھا

درجة التصنیف
موجودات 

تمویل
مبالغ مستحقة من  

بنوك

استثمارات في أوراق  
الدین المتاحة بالقیمة  

المطفأة 

خارج  التعرضات
المیزانیة العمومیة 
التي تخضع لمخاطر  

اإلئتمان

AAA إلىAA -١٠٫١٨١٫٠٠٥٧٨٤٫٠٩١٥٥٫٩٣٧١٫٩٨٨٫١٥٩
A+  إلىA-١٠٫١١٣٫٩٥٣١٫٠٨٩٫٦٧٥٨٤٤٫٩٦٧٢٫٣٨٨٫٨٤١

BBB إلىBBB -١٤٫٥٧١٫٤٩٣٥٩٫٥٣٨٦١٫٩٠٦١١٫٨٢٧٫٠٥٧
BB إلى +B-٦٦٦٫٣٥٣٣٫٨٣٣٫٢١٧-١٢٫٠٨٢٫٥٧٠

٩٫٩٤٨--٢٫٦٦٦٫٤٧٤-Bأقل من 
---٤٫٤٥٤٫٣٤١غیر مصنفة 

٥٤٫٠٦٩٫٨٣٦١٫٩٣٣٫٣٠٤١٫٦٢٩٫١٦٣٢٠٫٠٤٧٫٢٢٢اإلجمالي 

: ٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما 

درجة التصنیف
موجودات 

تمویل
مبالغ مستحقة من  

بنوك

استثمارات في أوراق  
الدین المتاحة بالقیمة  

المطفأة 

التعرضات خارج  
المیزانیة العمومیة 
التي تخضع لمخاطر  

اإلئتمان

AAA إلىAA -٢٬١٤٠٬٥٨٢--١٠٬٦٤٣٬٦٢٨
A+  إلىA-٧٬٨١٣٬٣٤٩٣٬٨٦٩٬٦٧٧٥٣١٬٣٩٧٢٬٣٤٢٬٠٨٨

BBB إلىBBB -١٦٬١٣٧٬٦٤٤٤٧٣٬٩٢٦٧٬٢٨٣١١٬٧١٥٬٣٠٧
BB إلى +B-٤٩١٬٣٨١٣٬٤٧٥٬٤١٨-١٢٬٩٠٢٬٤٥٩

١٥٬٧٧٤--١٬٩٢٤٬٠٨٦-Bأقل من 
---٤٬٥١٩٬٤٢٦غیر مصنفة 

٥٣٬٩٤٠٬٥٩٢٤٬٣٤٣٬٦٠٣١٬٠٣٠٬٠٦١١٩٬٦٨٩٬١٦٩اإلجمالي 

القطاعات التشغیلیة . ٥
التقریر كما ھو موضح أدناه وھي األقسام اإلستراتیجیة للمجموعة. تعرض األقسام اإلستراتیجیة  لدى المجموعة أربع قطاعات تشغیلیة یصدر عنھا 

ر اإلدارة  منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إدارة المجموعة وھیكل التقاریر الداخلیة. تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقاری 
ري على األقل. یشرح الملخص التوضیحي التالي العملیات في كل قطاع یصدر عنھ التقریر في المجموعة. الداخلیة لكل قسم إستراتیجي بشكل شھ 

تتضمن التمویالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء الشركات. الخدمات المصرفیة للشركات           

وتتضمن أیضاً إدارة الموجودات  تتضمن التمویالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء األفرادالخدمات المصرفیة لألفراد         
لعمالء القطاع الخاص. 

االقتراض واستخدام أدوات إدارة  تقوم بأنشطة ادارة السیولة والمخاطر المركزیة في المجموعة من خالل قسم الخزینة واإلستثمارات                    
المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في موجودات سائلة مثل الودائع قصیرة األجل وأدوات ذات  
طبیعة أدوات الدین للشركات والحكومة. كما یقوم القسم أیضا بإدارة استثمارات المجموعة للمتاجرة وأنشطة  

تمویل الشركات. 

الخدمات المصرفیة اإلستثماریة وإدارة 
الموجودات                                                 

المالیة  ستشاراتإلوھي تقوم بتشغیل أنشطة إدارة أموال المجموعة. ویتضمن ذلك بصفة أساسیة خدمات ا
ستشاریة وھیكلة األسھم وإعادة الھیكلة والودائع  إلمتضمنة إبرام الصفقات والھیكلة والتقییمات والخدمات ا

متضمنة تمویل المشاریع والصكوك وإدارة محافظ العمالء وھیكلة المنتجات السائلة وھیكلة وتسویق وإدارة  
كتتاب العام  إل كتتاب الخاص والطرح المبدئي لإلاستحواذ و إلالصنادیق مفتوحة ومقفلة النھایة والھیكلة وا

كتتاب الخاص والطرح المبدئي لالكتتاب العام. إل في األسھم الخاصة وھیكلة األسھم وا
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١٥

)تمة ت (القطاعات التشغیلیة. ٥
خدم  . یقاس األداء بناء على ربح القطاع كما تم إدراجھ في تقاریر اإلدارة الداخلیة والتي تمت مراجعتھا من قبل لجنة إدارة المجموعة. یستتقاریرومطلوبات كل قطاع یصدر عنھ موجوداتتم إدراج معلومات تتعلق بنتائج فیما یلي 

مل في ھذه المجاالت. بمنشآت أخرى تع عالقة بتقییم نتائج قطاعات معینة ذات بشكل كبیر ربح القطاع لقیاس األداء حیث ترى اإلدارة أن معلومات كھذه ھي المعنیة 

معلومات عن القطاعات التشغیلیة

الخدمات المصرفیة (مراجعة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠
للشركات 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

قسم الخزینة
واإلستثمار

الخدمات المصرفیة 
اإلستثماریة وإدارة 

الموجودات
غیر

المجموع موزعة

١٫٦٠٣٫١٨٠-٧١٦٫٢٥٢٥٤٤٫٩٤٨٣٤١٫٣٣٣٦٤٧إجمالي إیرادات أنشطة التمویل واإلستثمار 
٨٦٫٢٤٧-٥١٫٩٠٤٨٫٧٤٩٢١٫٩٠٩٣٫٦٨٥صافي إیراد الرسوم والعموالت 

٥٢٩٫٢٥١-) ٢٫٢٣٥(١٦٤٫٧٨٨١١٩٫٦٤٨٢٤٧٫٠٥٠إجمالي صافي ربح القطاع 

٣٣٫٢٣٥٫٦٣٧١٩٫٩٧٢٫١١٠٢٠٫١٤٤٫١٣٥٥١٥٫٤٢٨١٫٥٦٠٫٠٣٥٧٥٫٤٢٧٫٣٤٥القطاع موجودات إجمالي 

الخدمات المصرفیة  (مراجعة) ٢٠١٩یونیو٣٠
للشركات 

الخدمات المصرفیة  
لألفراد 

قسم الخزینة  
واإلستثمار 

الخدمات المصرفیة  
اإلستثماریة وإدارة  

الموجودات 
غیر 

المجموع موزعة 

١٫٢٨٩٫٦٩٥-٥٤٦٫٦٦٤٤٥٢٫٠٨٤٢٨٩٫٤٠٤١٫٥٤٣إجمالي إیرادات أنشطة التمویل واإلستثمار 
٩٣٫٨٧٥-٥٩٫٧٥٧٢٣٫٢٩٨٥٫٦٤٠٥٫١٨٠صافي إیراد الرسوم والعموالت 

٤٧٠٫٣٥٧-١٨٩٫٣٢٩١٧٦٫٩٣٦١٠١٫٨٥٨٢٫٢٣٤إجمالي صافي ربح القطاع 

٢٨٫٨٤٥٫٧٠٤٢١٫٤٥٩٫٣٤٢٢٠٫٠٠٣٫٠٢٩٥٣٠٫٠٧٩١٫٦٤٨٫٣٣٩٧٢٫٤٨٦٫٤٩٣القطاع موجودات  إجمالي 
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١٦

القیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة . ٦

یورد الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة: 

القیمة العادلة  
من خالل  
بیان الدخل 

القیمة العادلة  
من خالل 

التكلفة  
المطفأة 

إجمالي القیمة  
الدفتریة

القیمة 
العادلة

حقوق الملكیة
(مراجعة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠

٢٫٤٨٣٫٤٠٩٢٫٤٨٣٫٤٠٩٢٫٤٨٣٫٤٠٩--نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
١٫٩٣٣٫٢٤٤١٫٩٣٣٫٢٤٤١٫٩٣٣٫٢٤٤--مبالغ مستحقة من بنوك 

٥١٫٧٥٣٫١٠٥٥١٫٧٥٣٫١٠٥٥١٫٧٥٣٫١٠٥--موجودات تمویل 
مالیة: الستثمارات اإل
٩٣٦٫١٠٣٩٣٦٫١٠٣-١٨٫٢٦٧٩١٧٫٨٣٦مقاسة بالقیمة العادلة -
١٥٫٨٠٩٫٤٦٦١٥٫٨٠٩٫٤٦٦١٥٫٨٦٣٫٩٨٧--مقاسة بالقیمة المطفأة -

١٤٧٫٣٦٢١٤٧٫٣٦٢--١٤٧٫٣٦٢أدوات إدارة المخاطر 
١٦٥٫٦٢٩٩١٧٫٨٣٦٧١٫٩٧٩٫٢٢٤٧٣٫٠٦٢٫٦٨٩٧٣٫١١٧٫٢١٠

١٨٫٣٦٨٫٢٦٨١٨٫٣٦٨٫٢٦٨١٨٫٣٦٨٫٢٦٨--مبالغ مستحقة إلى بنوك
١٫٦٤٣٫٠٣٣١٫٦٤٣٫٠٣٣١٫٦٤٣٫٠٣٣--صكوك وسندات تمویل 
٦٫٥٦٧٫٣٠٧٦٫٥٦٧٫٣٠٧٦٫٥٦٧٫٣٠٧--حسابات عمالء جاریة 

٣٣٫١٦٩٣٣٫١٦٩--٣٣٫١٦٩إدارة المخاطر أدوات  
٢٦٫٥٧٨٫٦٠٨٢٦٫٦١١٫٧٧٧٢٦٫٦١١٫٧٧٧-٣٣٫١٦٩

٣٥٫٦٣٩٫٨٤٥٣٥٫٦٣٩٫٨٤٥٣٥٫٦٣٩٫٨٤٥--حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 
٦٢٫٢١٨٫٤٥٣٦٢٫٢٥١٫٦٢٢٦٢٫٢٥١٫٦٢٢-٣٣٫١٦٩



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة
المرحلیة المختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة

ألف لایر قطري٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في اشھرلفترة الستة

١٧

)تمةالمالیة (ت القیمة العادلة وتصنیف األدوات . ٦
یورد الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة: 

(مدققة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١

القیمة العادلة  
من خالل  
بیان الدخل 

القیمة العادلة  
من خالل  

حقوق الملكیة 

التكلفة  
المطفأة 

إجمالي  
الدفتریة القیمة 

القیمة  
العادلة 

٢٬٣٧٨٬٢٥٧٢٬٣٧٨٬٢٥٧٢٬٣٧٨٬٢٥٧--نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
٤٬٣٤٣٬٤٨٥٤٬٣٤٣٬٤٨٥٤٬٣٤٣٬٤٨٥--مبالغ مستحقة من بنوك 

٥١٬٩٢٤٬١٠٤٥١٬٩٢٤٬١٠٤٥١٬٩٢٤٬١٠٤--موجودات تمویل 
ستثمارات المالیة: اإل
٨٩٥٬٩٣٧٨٩٥٬٩٣٧-٣٢٬٧٧٧٨٦٣٬١٦٠العادلة بالقیمة مقاسة -
١٥٬٢٠٣٬١٦١١٥٬٢٠٣٬١٦١١٥٬٢٦١٬٩٣١--بالقیمة المطفأة مقاسة -

١٢١٬٩٧٨١٢١٬٩٧٨--١٢١٬٩٧٨أدوات إدارة المخاطر 
١٥٤٬٧٥٥٨٦٣٬١٦٠٧٣٬٨٤٩٬٠٠٧٧٤٬٨٦٦٬٩٢٢٧٤٬٩٢٥٬٦٩٢

١٤٬١٨٥٬٨٥٤١٤٬١٨٥٬٨٥٤١٤٬١٨٥٬٨٥٤--مبالغ مستحقة إلى بنوك
١٬٨٢٤٬٠٩٦١٬٨٢٤٬٠٩٦١٬٨٢٤٬٠٩٦--صكوك وسندات تمویل 

٥٬٣٩٢٬٨٩٣٥٬٣٩٢٬٨٩٣٥٬٣٩٢٬٨٩٣--حسابات العمالء الجاریة 
٥٠٬٣١٧٥٠٬٣١٧--٥٠٬٣١٧أدوات إدارة المخاطر 

٢١٬٤٠٢٬٨٤٣٢١٬٤٥٣٬١٦٠٢١٬٤٥٣٬١٦٠-٥٠٬٣١٧
٤٢٬٤٨٥٬١٢١٤٢٬٤٨٥٬١٢١٤٢٬٤٨٥٬١٢١--المطلق ستثمار اإلحساباتأصحاب

٦٣٬٨٨٧٬٩٦٤٦٣٬٩٣٨٬٢٨١٦٣٬٩٣٨٬٢٨١-٥٠٬٣١٧

لتتماشى مع طریقة العرض والتصنیف  ٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في ستة الفي البیانات المالیة المرحلیة لفترة ٢٠١٩یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةالایضاح: تم إعادة تصنیف بعض القیم العادلة وتصنیف األدوات المالیة لفترة 
المطبقة في الفترة الحالیة.



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

١٨

)تمةالقیمة العادلة وتصنیف األدوات المالیة (ت . ٦

القیمة  مقیاس یحلل الجدول أدناه األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر وفق مستوى القیمة العادلة الذي یصنف فیھ 
العادلة: 

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
(مراجعة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠

١٤٧٫٣٦٢١٤٧٫٣٦٢--(موجودات) أدوات إدارة المخاطر 
٢٤٨٫٤٥٣٩٣٦٫١٠٣-٦٨٧٫٦٥٠إستثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

٣٩٥٫٨١٥١٫٠٨٣٫٤٦٥-٦٨٧٫٦٥٠

٣٣٫١٦٩٣٣٫١٦٩--أدوات إدارة المخاطر (مطلوبات) 
--٣٣٫١٦٩٣٣٫١٦٩

(مدققة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٢١٬٩٧٨١٢١٬٩٧٨--إدارة المخاطر (موجودات) أدوات  
٢٧٧٬٠٩٩٨٩٥٬٩٣٧-٦١٨٬٨٣٨إستثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

٣٩٩٬٠٧٧١٬٠١٧٬٩١٥-٦١٨٬٨٣٨

٥٠٬٣١٧٥٠٬٣١٧--أدوات إدارة المخاطر (مطلوبات) 
--٥٠٬٣١٧٥٠٬٣١٧

في فئات محاسبیة مختلفة في ظروف معینة: للموجودات والمطلوبات لیتم تسجیلھا مبدئیاً نطاقاً قدم السیاسات المحاسبیة للمجموعة ت

الذي إستوفى الشروط حتى یتم تصنیف الموجودات  المجموعة الوصف حددت ،متاجر بھاكعند تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة  ·
ا وذلك كما تم توضیحھ وعرضھ في السیاسات المحاسبیة. والمطلوبات كمتاجر بھ 

المجموعة أنھا استوفت أحد معاییر ھذا التسجیل حددت،بیان الدخل عند تخصیص موجودات أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل ·
الموضحة في السیاسات المحاسبیة. 

٢ستخدام طریقة تقییم مستوى إالتي یتم إدراجھا بالتكلفة المطفأة، تم المالیةلغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات
١، فیما تم إستخدام طریقة تقییم مستوى ٣مستوى طریقة تقییمستخدام إوالتي تم تقییمھا بالقیمة منخفضةالموجودات المالیة ستثناء إب

لإلستثمارات المالیة المدرجة في السوق. 

دیسمبر ٣١فيكماالمستخدمةالطریقة معتتماشى ٣بالمستوىوالمصنفةالعادلة بالقیمة المالیة األدوات لقیاس المستخدمةالتقییمطریقةإن
وفقاً ١٩-كوفیدجائحةتأثیراتمع یتناسببما٢٠١٩دیسمبر٣١فيكماالملحوظةغیرالھامةالمدخالتتعدیلتمفقدذلكومع،٢٠١٩

). د(٢باالیضاحمبینھو لما 



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

١٩

مركزي قطر النقد وأرصدة لدى مصرف .٧
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
(مدققة) (مراجعة)

٣١٢٫٦٤٦٢٥٢٬٦٥٨نقد
١٫٩٥٧٫١٣٢١٬٩٩٧٬٧٢٢إحتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي* 
٢١٣٫٦٣١١٢٧٬٨٧٧أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي 

٢٫٤٨٣٫٤٠٩٢٬٣٧٨٬٢٥٧

في العملیات الیومیة للمجموعة. ستخدامحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي غیر متاح لإلاإلإن *

مبالغ مستحقة من بنوك .٨
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
(مدققة) (مراجعة)

٥٨٢٫٣٣٨٣٥٢٬٠٥١حسابات جاریة 
٩٨٤٫٣٢٣٣٬٦٦٠٬١١٣ودائع وكالة لدى بنوك 

١٣١٫٥٧٣٢١٩٬١٨٧ودائع مضاربة 
٢٣٤٫٠٢٩١١١٬٥٢١ودائع مرابحة في السلع والمعادن 

١٫٠٤١٧٣١ایرادات مستحقة 
(١١٨)) ٦٠(یطرح: مخصص إنخفاض القیمة * 

١٫٩٣٣٫٢٤٤٤٬٣٤٣٬٤٨٥

). ج( ٤ومخصص إنخفاض القیمة الرجوع إلى اإلیضاح رقم للتعرض التدریجي * بالنسبة  

تمویل موجودات .٩

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

(مدققة) (مراجعة)

٤٥٫٣٣٢٫٦٣٤٤٥٬٧٨١٬٩٢٣مرابحة 
٥٫٨٨٨٫٤٣٦٥٬٩٩٠٬٠٦٥إجارة منتھیة بالتملك 

١٫٢٤٥٫٤٤٢١٬٣٩٥٬٦٢٨مساومة   
٤٧٦٫١٧٧٣٩٥٬٦٠٩بطاقات إئتمان 

١٦٠٫٤٢٤٢٠٩٬٦١٤قبوالت  
٢٫٢٨٤٫٤١٨٢٬٥٧٥٬٢٦٦أخرى 

٥٢٣٫٠٥٦٤٥٨٬٧٠٨ایرادات مستحقة 
٥٥٫٩١٠٫٥٨٧٥٦٬٨٠٦٬٨١٣إجمالي موجودات التمویل 

١٫٨٤٠٫٧٥١٢٬٨٦٦٬٢٢١مطروحاً : ربح مؤجل 
٢٫١٩٨٫٢١٣١٬٩١٧٬١٤٦تمویل موجوداتقیمةالنخفاضالمكونالمخصص 

١١٨٫٥١٨٩٩٬٣٤٢المنتظمة غیرتمویلبموجوداتالخاصالمعلقالربح 
٢٫٣١٦٫٧٣١٢٬٠١٦٬٤٨٨* القیمةفياالنخفاضمخصص 

٥١٫٧٥٣٫١٠٥٥١٬٩٢٤٬١٠٤صافي موجودات التمویل  



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٠

) تمة(تتمویلموجودات .٩

موجودات بلغ المبلغ اإلجمالي ل٢٠٢٠یونیو ٣٠في ). ج(٤بالنسبة لتعرض مخصص إنخفاض القیمة واالرباح المعلقة ، الرجوع إلى اإلیضاح رقم * 
ملیون لایر  ١٬٩٢٤٫١:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١(في  التمویلموجودات من إجمالي  ٪٤٫٩نسبة  ملیون لایر قطري والذي یمثل  ٢٫٦٦٦٫٥التمویل المتعثرة  

. )٪ من إجمالي موجودات التمویل٣٫٦نسبة والذي یمثل قطري

التي تم  التسھیالت قیمة ملیون لایر قطري) ٢٠١٩:٢٬٥٦٢٫٧دیسمبر ٣١(ملیون لایر قطري ٢٫٢٨١٫٥تشمل الموجودات المالیة األخرى مبلغ 
بالتكلفة المطفأة ویتم  التسھیالتالحصول علیھا عند دمج األعمال، وھي قید التحویل إلى منتجات مماثلة متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. یتم إدراج ھذه 

التحویل. باستخدام معدل الربح الفعلي إلى حین اتمامالتسھیلتحقیق إیراداتھا المقابلة على أساس الوقت المحدد على مدى فترة 

مالیة ستثمارات إ.١٠

(مدققة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١(مراجعة)٢٠٢٠یونیو ٣٠

غیر  مدرجة
غیرمدرجة المجموعمدرجة

المجموع مدرجة 

إستثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من  
خالل بیان الدخل: 

على أنھ محتفظ  مصنفةاستثمارات 
للمتاجرة: بھا  

٢٩٬٤٤٧-٨٫٨٧٤٢٩٬٤٤٧-٨٫٨٧٤استثمارات في أدوات الدین -

استثمارات في أدوات حقوق  -
٣٬٣٣٠-٩٫٣٩٣٣٬٣٣٠-٩٫٣٩٣الملكیة  

٣٢٬٧٧٧-١٨٫٢٦٧٣٢٬٧٧٧-١٨٫٢٦٧

إستثمارات في أدوات الدین مصنفة   
بالتكلفة المطفأة 

٢٫٦٢٤٫٩٩٥١٣٫٠٢٧٫٦٠٨١٥٫٦٥٢٫٦٠٣٢٬٠٢٧٬٤٩٣١٣٬٠٢٣٬٣٩٦١٥٬٠٥٠٬٨٨٩معدل ثابت* ذات  -

(٨٫١٧٢)-(٨٫١٧٢))٧٫٢٢٧(-(٧٫٢٢٧)مخصص تدني القیمة **-

٢٫٦١٧٫٧٦٨١٣٫٠٢٧٫٦٠٨١٥٫٦٤٥٫٣٧٦٢٬٠١٩٬٣٢١١٣٬٠٢٣٬٣٩٦١٥٬٠٤٢٬٧١٧

في أدوات حقوق ملكیة  إستثمارات
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

حقوق الملكیة 

استثمارات في أدوات حقوق  -
٦٦٩٫٣٨٣٢٤٨٫٤٥٣٩١٧٫٨٣٦٦١٣٬٣٩٠٢٤٩٬٧٧٠٨٦٣٬١٦٠الملكیة 

------استثمارات في أدوات الدین -

٦٦٩٫٣٨٣٢٤٨٫٤٥٣٩١٧٫٨٣٦٦١٣٬٣٩٠٢٤٩٬٧٧٠٨٦٣٬١٦٠

٣٫٣٠٥٫٤١٨١٣٫٢٧٦٫٠٦١١٦٫٥٨١٫٤٧٩٢٬٦٦٥٬٤٨٨١٣٬٢٧٣٬١٦٦١٥٬٩٣٨٬٦٥٤

١٦٤٫٠٩٠١٦٠٬٤٤٤ایرادات مستحقة                                                           

١٦٫٧٤٥٫٥٦٩١٦٫٠٩٩٫٠٩٨
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٢١

(تتمة) إستثمارات مالیة.١٠

المصنفة بالتكلفة المطفأة بسعر ثابت تمثل االستثمارات في األوراق المالیة السیادیة. وتشمل ھذه  المدرجةاالستثمارات في أدوات الدین غیر * 
لایر  ملیون٣٬٤٣٨: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(ملیون لایر قطري ٣٬٤٤٣االستثمارات محفظة السندات السیادیة المستحوذ علیھا والتي بلغت قیمتھا 

عند دمج األعمال، وھي قید التحویل إلى صكوك سیادیة بنفس الشروط.  )قطري

. )ج (٤بالنسبة لتعرض مخصص إنخفاض القیمة الرجوع إلى اإلیضاح رقم * *
: یظھر على النحو التالي الفترةخالل  لإلستثماراتالقیمة العادلة  إحتیاطي التغیر التراكمي فيإن

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

(مدققة)(مراجعة)

٢٢٫٩٠١١٬٦٦٦ینایر ١الرصید في 
٨٬٥٦٣) ٢١٫٨٠٧(صافي التغیر في القیمة العادلة 

١٣٬٥٧٤-المحول الى اجمالي الدخل من انخفاض القیمة 
)٢٢٬١٣٧) ٢١٫٨٠٧

٧٠٨٨حصة من التغیرات في القیمة العادلة للشركة الزمیلة 
) ٩٩٠(-االستثمار غیر المقید اصحاب  حصة من حقوق الملكیة لحساب 
١٫١٦٤٢٢٬٩٠١الرصید في نھایة الفترة / السنة 

وشركات المشروع المشترك ستثمارات في شركات زمیلةإ.١١
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩
(مدققة)(مراجعة)

١٤٧٫٤٠٤١٥٢٬٦٠٣ینایر ١الرصید في 
(٥٢٥)) ٢٫٠٢٩(الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة حصة من نتائج 

٧٠٨٨حصة من التغیرات في القیمة العادلة لشركات زمیلة وشركات المشروع المشترك 
-) ٢(تحویلالالتغیرات في إحتیاطي 

(٤٬٧٦٢)-انخفاض القیمة 
١٤٥٫٤٤٣١٤٧٬٤٠٤

بنوكإلىمستحقةمبالغ.١٢
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩
(مدققة)(مراجعة)

١٫٣٢٨٫٦٨١٩٤٧٬٧٩٢مرابحة سلع دائنة* 
١٧٫٠٣٥٫٥٥٣١٣٬٢٢٩٬٣٧٥وكالة دائنة 

٤٫٠٣٤٨٬٦٨٧ایرادات مستحقة 
١٨٫٣٦٨٫٢٦٨١٤٬١٨٥٬٨٥٤

). ملیون لایر قطري١٬١٦٧: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري (١٫٥٨٦تفاقیات إعادة شراء بقیمةإویمثل ھذا المبلغ المحتفظ بھ بموجب *



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٢

المطلق ستثمار اإلات أصحاب حساب حقوق.١٣
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
(مدققة) (مراجعة)

٣٥٫٤٣١٫٧١٣٤٢٬١٩٤٬٣٨٧(أ) رصید أصحاب حسابات اإلستثمارالمطلق قبل توزیع الربح
٤٨١٫٥٢٢١٬٠٥٠٬٥١٧*(ب)السنة / للفترةاإلستثمار المطلق األرباح القابلة للتوزیع ألصحاب حسابات

) ٧٦٠٬٠٢٠() ٢٧٣٫٦٢٧(السنة /أرباح موزعة خالل الفترة 
٢٠٧٫٨٩٥٢٩٠٬٤٩٧ربح مستحق الدفع ألصحاب حسابات اإلستثمار المطلق 

٢٣٧٢٣٧إحتیاطي القیمة العادلة  حصة في  
٣٥٫٦٣٩٫٨٤٥٤٢٬٤٨٥٬١٢١حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلق إجمالي 

رصید أصحاب حسابات اإلستثمارالمطلق قبل توزیع الربح)أ (

٦٫٥٠٩٫٤٣٧٦٬٠١٣٬٨٥٠حسابات توفیر 
١٫١٠٨٫٢٧٧٩٦٥٬١١٤حسابات تحت الطلب 

٢٧٫٨١٣٫٩٩٩٣٥٬٢١٥٬٤٢٣حسابات ألجل
٣٥٫٤٣١٫٧١٣٤٢٬١٩٤٬٣٨٧اإلجمالي

أشھر المنتھیة فى ستة ال لفترة  

للفترةاإلستثمار المطلق أرباح أصحاب حسابات ) ب(
یونیو٣٠

٢٠٢٠
یونیو٣٠

٢٠١٩
(مراجعة) (مراجعة)

تقسیم صافى العائد: 
٤١٫٠٩٦٣٢٫٣٠٣حسابات توفیر 

٢٫٢٧٢١٫٧٢٣حسابات تحت الطلب 
٧٠٫٣٥٤٩٢٫١٥٠شھر -حسابات ألجل 
٦٦٫٣٤٥٦٢٫٤٧٦شھور ٣-حسابات ألجل 
٣٣٫١٣٤٦٩٫٧٢٢شھور ٦-حسابات ألجل 
٥٣٤٣٧٥شھور ٩–حسابات ألجل 
٢٥٠٫٥٢١١٨٣٫٤٥٩شھور ١٢-حسابات ألجل 
٢٫٩٥٨٣٫٤٣٠سنتین -حسابات ألجل 
١٤٫٣٠٨١٥٫١١٥سنوات ٤–حسابات ألجل 

٤٨١٫٥٢٢٤٦٠٫٧٥٣*اإلجمالي

متوقع غیر ومن العام،نھایة فيالمالكلین ومساھمةكمضارب البنكحصة تحدیدسیتمولكناالستثمار،حساب صاحب علىالعائد صافي یمثل *  
. للتوزیع القابلالربحمبلغ تغیرأن



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٣

الملكیة حقوق .١٤
رأس المال (أ)

سھم عادیةأ
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
(مدققة) (مراجعة)

٥٢٣٫٤١٠٥٢٣٬٤١٠) باأللف سھم(مصدرة

لایر قطري من قبل البنك إلى مساھمي بنك  ١٠ملیون سھم بقیمة  ٢٢٣٫٤١٠رأسمال بعدد  تم االندماج بین البنك وبنك قطر الدولي عن طریق إصدار  
سھم من البنك عن كل سھم من بنك قطر الدولي. بعد إصدار األسھم الجدیدة، تم زیادة رأس  ٢٫٠٣١قطر الدولي، في صفقة لتبادل األسھم بمعدل 

ألف سھم  ٥٢٣٫٤١٠لایر قطري لكل سھم. تم إصدار عدد ١٠بقیمة اسمیة سھم ٤٠٠٫٠٠٠من ألف سھم عادي ٥٢٣٫٤١٠المال المصرح بھ إلى 
سھم عادي) من رأس المال المصرح بھ والمدفوع بالكامل. للمزید من التفاصیل حول إصدار األسھم  ألف ٥٢٣٬٤١٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١عادي (

(أ). ٢٠الجدیدة، یرجى الرجوع إلى االیضاح 

حتیاطي قانوني إ(ب)
)  ٪ ١٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٪ ١٠، یشترط تحویل وعقد التأسیس والنظام األساسى للبنك٢٠١٢لعام ١٣رقم قطر المركزي لقانون مصرف وفقاً 
حتیاطي  ھذا اإلن  إمن رأس المال المدفوع.  ٪١٠٠حتیاطي حتى یصبح االحتیاطي القانوني مساویاً منسوب لمالكي البنك للسنة إلى اإلصافي الربح المن  

بلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١موافقة مصرف قطر المركزي. في وبعد القطريةالشركات التجاری غیر متاح للتوزیع إال في الحاالت التي حددھا قانون 
قوم  یحیث ٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستة اللفترة  إضافیة أیة مبالغ لم یتم تحویل. لیون لایر قطريم٤٬٢٧٣٫٨ما قیمتھ حتیاطي القانوني  اإل

لقانون الشركات التجاریة  حتیاطي القانوني عالوة اإلصدار المستلمة عن إصدار أسھم وفقاً اإلبتحویل المبلغ المطلوب بنھایة السنة. یتضمن البنك
للمزید . قطري لایرملیون١٫٦٤٨٫٣بمبلغاألسھماصدارعالوةفيزیادةإلىأدىقداألعماللدمجنتیجةالجدیدالمالرأس إصدارإنالقطري.

). ج( ٢٠االیضاح إلى الرجوع یرجى القانوني،االحتیاطي فيالزیادة حولالتفاصیلمن

حتیاطي مخاطر إ)ج(
مخاطر لتغطیة الحاالت الطارئة عن كل من موجودات التمویل بالقطاعین الخاص والعام  وفقُا للوائح مصرف قطر المركزي یجب تكوین إحتیاطي

من إجمالي مخاطر القطاع الخاص التي تمنحھا المجموعة داخل وخارج قطر بعد إستبعاد المخصصات المحددة  ٪ ٢٫٥حد أدنى بنسبة مع اشتراط 
ارة المالیة، دولة قطر، والتمویل مقابل ضمانات نقدیة مستبعد من إجمالي التمویل  والربح المعلق. إن التمویل المقدم لـ/أو مضمون من جانب وز

احتیاطي رصید من قطري لایرملیون ٦٤٥٫٦مبلغ باستخدامالمركزيقطر مصرفموافقةعلى الحصولبعدالبنكقام٢٠١٨ینایر ١في المباشر.  
لعملیة ووفًقا المركزيقطرمصرف توجیھاتبحسب. المتوقعةاالئتمانیةالخسائروقوانینأحكاماعتمادبعد األولالیومتأثیرالستیعابالمخاطر

بمبلغ المخاطراحتیاطيرصیدزادمماالدولي،قطرببنكالخاصالدمج قبلمامخاطراحتیاطيبرصیداالحتفاظالبنكعلىكاناألعمال،دمج
٢٠١٩دیسمبر٣١في).ج( ٢٠االیضاحإلىالرجوعیرجى المخاطر،احتیاطيفيالزیادةحولالتفاصیلمنللمزید. قطريلایرملیون٥٢٩٫٩

٢٠٢٠یونیو ٣٠فيالمنتھیةأشھرستةاللفترة إضافیةمبالغأیةتحویلیتملم. قطريلایرملیون٨١٠٫٥قیمتھ مخاطر ما ال إحتیاطي رصید بلغ
. السنةنھایةفيالمطلوب المبلغبتحویلالبنك یقومحیث

ى أخراتحتیاطیإ)د(
حدود توزیعات األرباح  وفقًا للوائح مصرف قطر المركزي فإن اإلیراد المعترف بھ من حصة الربح من شركات زمیلة غیر متاح للتوزیع إال فى 

ع  ـة. للمزید من التحوط إقتطــإلى حساب إحتیاطي منفصل في حقوق الملكیاالمستلمة من الشركات الزمیلة وشركات المشروع المشترك ویجب تحویلھ 
للطوارئ من األرباح المدورة لحمایة المجموعة من أي خسائر مستقبلیة قد تنشأ  كإحتیاطي ٢٠١٩دیسمبر ٣١حتى ري ـ ون لایر قطـملی٦٠٠ك ــالبن

ملیون لایر  ٦٧٣٫٣بلغ رصید اإلحتیاطیات اآلخرى ما قیمتھ ٢٠١٩دیسمبر ٣١عن أي أحداث غیر متوقعة بناء على توصیة مجلس االدارة. في 
یث یقوم البنك بتحویل المبلغ المطلوب في نھایة السنة. ح٢٠٢٠یونیو  ٣٠یة في أشھر المنتھستةالقطري. لم یتم تحویل أیة مبالغ إضافیة لفترة 

أجنبیةعمالتتحویلإحتیاطي)ـ(ھ
إلى إضافة األجنبیةللعملیات المالیةالبیانات تحویلمن الناتجة األجنبیةالعمالتصرف فروقجمیععلىاألجنبیةالعمالتتحویلإحتیاطيیشتمل
في تھا إستثمارلصافي المجموعة بھا تحوطتالتيالمتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة المخاطرإدارة أدواتمن وخسائروأرباح مطلوباتتحویل

.أجنبیة عملیات



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٤

حقوق الملكیة (تتمة) .١٤

أسھم الخزینة)و(
ریاالت قطریة للسھم. یتم عرض أسھم الخزینة مطروحة من حقوق  ١٠تبلغ تمثل أسھم الخزینة األسھم العادیة لبنك بروة ذات القیمة اإلسمیة التي 

الملكیة. 

توزیعات األرباح ) ز(
:  ٢٠١٨دیسمبر ٣١( ٪١٠بنسبة ٢٠١٩لسنة توزیعات أرباح نقدیة٢٠٢٠مایو٢٠جتماعھ المنعقد بتاریخ إقترح مجلس إدارة المجموعة في إ

ملیون لایر قطري  ٤٤٤:  ٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر قطري للسھم الواحد (١ملیون لایر قطري بواقع ٥٢٠) من رأس المال المدفوع والتي بلغت ٪١٥
٢٤في عقدهالذي تم جتماعھا السنويإالجمعیة العمومیة لمساھمي البنك في من قبل الحقاالتي تم الموافقة علیھا) ولایر قطري للسھم١٫٥بواقع 
. ٢٠٢٠یونیو

المطلوبات المحتملة والتعھدات .١٥

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

(مدققة) (مراجعة)
(أ) المطلوبات المحتملة

١٦٫٣١٨٫٧٣٥١٠٬٤٣٨٬١١٧تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة  
١٨٫٠٣٢٫٤٨٧١٧٬٩٣٥٬٢٢٠خطابات ضمان 
٢٫٠١٤٫٧٣٥١٬٧٥٣٬٩٤٩خطابات إعتماد 

٣٦٫٣٦٥٫٩٥٧٣٠٬١٢٧٬٢٨٦
(ب) التعھدات

٢٫٦٤٤٫٣٢٩٣٩١٬٢٥٨عقود تبادل أسعار الربح 
٧٠٣٫٩٤٦٧٠١٬٨٧٩خیارات  

٤٫٠٨٤٫١١٧٦٬٥٨٩٬٧٣٠وعد  -أدوات إدارة مخاطر أخرى
٧٫٤٣٢٫٣٩٢٧٬٦٨٢٬٨٦٧

تسھیالت غیر مستغلة 
لتزامات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا فإن إجمالي  إلئتمان متجدد. بما أن ا إلتزامات تعاقدیة لمنح تمویالت ووإئتمان إللتزامات بتقدیم ااإلتمثل 

المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

إعتماد ضمان وخطاباتخطابات
وخطابات االعتماد تحمل  خطابات الضمانعن عمالء عند وقوع حدث محدد. إن خطابات الضمان وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنیابة

مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا التمویالت. 

إلتزامات اإلیجار
كما یلي: تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إیجار تشغیلي. عقود اإلیجار التشغیلي غیر القابلة لإللغاء تستحق الدفع  

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

(مدققة) (مراجعة)

٤٠٫٩٠٤٤٢٬٥٣١أقل من سنة 
١٠٦٫١٠٦١٢٧٬٢١٠سنوات  ٥أكثر من سنة وأقل من 



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٥

العائد األساسي والمخفف للسھم .١٦

متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة المصدرة خالل الفترة: تحتسب عائدات السھم بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مالكي البنك على 

فيالمنتھیةأشھرثالثةاللفترة
یونیو٣٠

فيالمنتھیةأشھر ستةاللفترة
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
(مراجعة) (مراجعة)(مراجعة) (مراجعة)

٢٨٧٫٤٢٧٣١٠٫٤١١٥٢٩٫٢٥١٤٧٠٫٣٥٧البنكملكیةحقوقحاملي إلىالمنسوب الفترة ربحصافي  
٥١٩٫٥٧٥٤٦٧٫٤٤٦٥١٩٫٥٧٥٣٨١٫٨٠٦القائمة العادیةلألسھم المرجح العددمتوسط

٠٫٥٥٠٫٦٦١٫٠٢١٫٢٣العائد األساسي والمخفف للسھم  (باللایر القطري) 

متوسط العدد المرجح لألسھم كما یلي: تم إحتساب
٥٢٣٫٤١٠٣٠٠٫٠٠٠٥٢٣٫٤١٠٣٠٠٫٠٠٠متوسط العدد المرجح لألسھم في أول المدة   

٨٥٫٦٤١-١٧١٫٢٨١-األعمال دمج في األسھم المصدرة عددمتوسط
)٣٫٨٣٥((٣٬٨٣٥))٣٫٨٣٥() ٣٫٨٣٥(خزینة أسھم

٥١٩٫٥٧٥٤٦٧٫٤٤٦٥١٩٫٥٧٥٣٨١٫٨٠٦) ١(یونیو٣٠متوسط العدد المرجح لألسھم في  

. علیھ األساسیة العائداتتساويللسھمالمخففة العائداتفإن لذا. الفترةخالل وقتأي في قائمة مخففةمحتملة أسھم ھناك تكن لم)١(

األطراف ذات العالقة .١٧

إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات  تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة  
اء مجلس  المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة المالكین الھامین ومنشآت تمارس علیھا المجموعة والمالكون نفوذا ھاما ومساھمین وأعض

یذیة في المجموعة. اإلدارة واإلدارة التنف

تظھر معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة على النحو التالي: 

(مراجعة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠
أخرىادارةمجلسالشركات الزمیلة

: موجودات
-٥٫٠١٧٫٥٥٦-موجودات تمویل عمالء 

: مطلوبات 
٧٥١٫٠٤١١٫٢١١٫٧١٧٣٫٦١١٫٩٤٦ودائع عمالء 

:العمومیةالمیزانیةخارجالبنود
-٥٫١٤١٣٨٨٫٧٠٨الممولة غیراالئتمان تسھیالت 

(مدققة) ٢٠١٩دیسمبر ٣١
أخرى مجلس ادارة الشركات الزمیلة 

: موجودات
-٥٬٦٩٤٬٧٩١-موجودات تمویل عمالء 

: مطلوبات
٧٠٦٬١٦٦٩٦١٬٨٤٠٣٬٧٨٢٬٥٧٨ودائع عمالء

: البنود خارج المیزانیة العمومیة
-٤٬٤٦٢٢٢٥٬٦٧٣الممولة غیراالئتمانتسھیالت



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٦

تتمة  –األطراف ذات العالقة .١٧

اإلدارةالمعامالت مع كبار مسؤولي 
فیما یلي تعامالت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائھم المباشرین مع المجموعة خالل السنة: 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

(مراجعة) (مراجعة)

١٠٫٢٣٦٩٬٢٩٦تمویل كبار موظفي اإلدارة 

تكون تعویضات كبار موظفي اإلدارة  مما یلي: 
المنتھیة فيأشھر ستةاللفترة 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

یونیو٣٠
٢٠١٩

(مراجعة) (مراجعة)

٣٣٫٦٢٠٢٧٫١٩٣رواتب ومنافع أخرى 

النقد وما في حكمھ .١٨

ثالث ستحقاق أقل من من األرصدة التالیة بتواریخ إكونیتالنقد وما في حكمھفإن ،الموحدالمختصرالمرحليبیان التدفقات النقدیةإعدادلغرض
أشھر: 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

(مدققة) (مراجعة)

نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي (بإستبعاد حساب اإلحتیاطي المقید لدى  
٥٢٦٫٢٧٧٣٨٠٬٥٣٥مصرف قطر المركزي) 

١٫٥٩١٫٦٥٣٣٬٣٧٨٬١٤٢بنوك من مبالغ مستحقة

٢٫١١٧٫٩٣٠٣٬٧٥٨٬٦٧٧

المقارنة أرقام .١٩

إن إعادة التصنیف  . بعض أرقام المقارنة تمت إعادة تصنیفھا فیما دعت الضرورة إلى ذلك لتكون متناسقة مع عرض البیانات المالیة للفترة الحالیة 
المقارنة السابقة. سنة ل/ فترةھذه لم تؤثر على صافي ربح المجموعة أو حقوق المساھمین لل

دمج األعمال  .٢٠

، حصل البنك على موافقة مصرف قطر المركزي على عملیة الدمج مع بنك قطر الدولي، وھو المطلب األخیر قبل االنتھاء من  ٢٠١٩أبریل ٢١في 
ملیون  ٢٢٣٫٤١٠قدرهالدمج القانوني بین البنكین. وفًقا لجمیع الموافقات التنظیمیة والقانونیة، تم تنفیذ عملیة االندماج من خالل إصدار رأس مال 

أسھم بنك قطر  سھم للبنك لكل سھم من٢٫٠٣١بنك قطر الدولي في صفقة تبادل لألسھم بمعدل لایر قطري من قبل البنك لمساھمي١٠سھم بقیمة 
الدولي.  



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٧

(تتمة) دمج األعمال   .٢٠

ركائز خطة التحویل على أربعة  استندتخطة تحویل للموجودات والمطلوبات المكتسبة من بنك قطر الدولي، حیث  قامت ھیئة الرقابة الشرعیة بإعتماد
رئیسیة: 

أ.   االلتزام بأحكام الشریعة اإلسالمیة. 
ب. إجراء معامالت العمالء بسھولة سواء في یوم اإلندماج القانوني أو بعده. 

ج.  تحویل أكبر عدد ممكن من العمالء. 
تحویل یمكن تطبیقھا من الناحیة التشغیلیة والناحیة المالیة. خطةد.  

فق مع أحكام  أیضاً، وافقت ھیئة الرقابة الشرعیة على إرسال مخاطبات للعمالء من أجل إعالمھم بأن المنتجات المالیة سوف یتم تحویلھا إلى منتجات تت
الشریعة اإلسالمیة.  

اد خطة تحویل المنتجات التجاریة لبنك قطر الدولي إلى منتجات تتفق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة وتم تنفیذ تلك  بإعتم ة عیالشرقامت ھیئة الرقابة 
الخطة من خالل عدة محاور عن طریق بنك بروة. 

أ) رأس المال  

المبلغلكل سھم 
ألف لایر قطري 

١١٠٬٠٠٠األسھم القائمة لبنك قطر الدولي  
٢٫٠٣١التبادل نسبة
٢٢٣٬٤١٠إصدارھا تمالتيبروة بنكأسھم عدد

١٠٫٠٠٢٬٢٣٤٬١٠٠) للسھمقطري لایر ١٠(الجدیدللسھماالسمیة القیمة
٪٤٣٫٠الدولي قطربنكمساھميملكیة حصة
٢٬٩٦١٬٦٥٠) الخزینةأسھمخصمبعد(بروةلبنكالقائمالمالرأس 
٪ ٠.٥٧بروة بنكمساھميملكیة حصة

٥٬١٩٥٬٧٥٠إجمالي رأس المال بعد االستحواذ  

٥٬٢٣٤٬١٠٠رأس المال القائم
(٣٨٬٣٥٠)یخصم: أسھم الخزینة 

٥٬١٩٥٬٧٥٠صافي رأس المال القائم  

ب) مقابل الشراء  
لایر قطري) وفًقا لما حدده  ١٩٫٧٥ملیون لایر قطري، ویتم احتسابھ على أساس القیمة العادلة لسھم بنك بروة (٤٫٤١٢تحدید مقابل الشراء بمبلغ یتم

مستشار التقییم المستقل خالل السنة.  

٢٠١٩أبریل ٢١

٢٩٦٬١٦٥األسھم القائمة لبنك بروة 
٪ ٠.٥٧في المجموعة مقسوما على: حصة ملكیة بنك بروة 

٥١٩٬٥٧٥إجمالي عدد أسھم المجموعة  
٪٤٣٫٠مضروبا في: حصة ملكیة بنك قطر الدولي في المجموعة 

٢٢٣٬٤١٠بنك بروة إلى بنك قطر الدولي أصدرھاإجمالي عدد األسھم التي 
١٩٫٧٥مضروبا في: سعر سھم بنك بروة  

٤٬٤١٢٬٣٤٨المقابل اإلجمالي 



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٨

(تتمة) دمج األعمال  .٢٠

ج) عالوة االصدار 
لقانون الشركات التجاریة القطري، أي عالوة إصدار ألسھم جدیدة یجب أن یكون جزًءا من االحتیاطي القانوني. ولكن وفًقا لتوجیھات مصرف  وفًقا

قطر المركزي، تم كذلك تخصیص جزء من عالوة االصدار الحتیاطي المخاطر.  

المبلغلكل سھم 
ألف لایر قطري 

١٩٫٧٥٤٬٤١٢٬٣٤٨المقابل اإلجمالي 
١٠٫٠٠٢٬٢٣٤٬١٠٠القیمة االسمیة لألسھم المصدرة 

٩٫٧٥٢٬١٧٨٬٢٤٨عالوة اإلصدار  
موزعة كالتالي: 

١٬٦٤٨٬٣١٠االحتیاطي القانوني -
٥٢٩٬٩٣٨احتیاطي المخاطر  -

االحتیاطي القانوني 
٢٬٥٤٨٬٩٩٧بروة بنك 

٢٬٠٢٥٬٨٨٤بنك قطر الدولي 

٤٬٥٧٤٬٨٨١

(٢٬٠٢٥٬٨٨٤)یخصم: االحتیاطي القانوني قبل االستحواذ  
١٬٦٤٨٬٣١٠یضاف: جزء من عالوة إصدار األسھم الجدیدة  

(٣٧٧٬٥٧٤)

٤٬١٩٧٬٣٠٧الرصید الختامي بعد دمج األعمال

المخاطر احتیاطي 
١١٣٬٦٥٠بنك بروة 

٥٢٩٬٩٣٨بنك قطر الدولي 
٦٤٣٬٥٨٨

(٥٢٩٬٩٣٨)یخصم: احتیاطي المخاطر قبل االستحواذ  
٥٢٩٫٩٣٨یضاف: جزء من عالوة إصدار األسھم الجدیدة  

٦٤٣٬٥٨٨الرصید الختامي بعد دمج األعمال



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٢٩

(تتمة) دمج األعمال  .٢٠

د) الموجودات القابلة للتحدید والمطلوبات المفترضة  
یلخص الجدول التالي المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المكتسبة من بنك قطر الدولي في تاریخ االستحواذ.  

أبریل٢١
٢٠١٩

الموجودات
١٬٤٦٩٬٨٦٧نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة 

٨٧٢٬٩١٨مبالغ مستحقة من البنوك
١٩٬٨٩٤٬٥٧٢(*) موجودات تمویل

٤٬٥٢١٬٢٧٠استثمارات في أوراق مالیة  
١٣٣٬٣٢٦موجودات ثابتة 

٨٣٬٣٦٩موجودات أخرى  
٥٨٧٬٥٠٠عمالءعالقات-موجودات غیر ملموسة 
١٦٧٬٦٠٠أساسیة ودائع -موجودات غیر ملموسة 

٢٧٬٧٣٠٬٤٢٢إجمالي الموجودات  

المطلوبات 
١٬٦٤٢٬٧٥٩مبالغ مستحقة إلى البنوك 

١٬٨١٤٬٣٧٧تمویلسندات
٣٬٣٢٧٬١٥٧الحسابات الجاریة للعمالء  

١٥٬٥١١٬٥٤٦ودائع العمالء  
١٬١٣٨٬٢٤٤مطلوبات أخرى  

٢٣٬٤٣٤٬٠٨٣إجمالي المطلوبات 

٤٬٢٩٦٬٣٣٩صافي الموجودات كما في تاریخ االستحواذ العائدة إلى حاملي األسھم العادیین 

. ٢٠١٩أبریل ٢١فيكماقطري،لایرملیون ٢٠٫٩٨٦األعمال دمجمنالمكتسبةالتمویللموجودات الدفتریة القیمةاجماليبلغ(*) 

ھـ) الموجودات غیر الملموسة
الشھرة حساب لغرض العادلة القیمة عادل ت٢٠١٩أبریل ٢١فيكما الدولي قطرلبنكالمالیة والمطلوبات للموجودات الدفتریةالقیمةأن المجموعة افترضت 
. سوقیةأوعادلةقیمة توفر في حال بإستثناء

أبریل٢١
٢٠١٩

٤٬٤١٢٬٣٤٨إجمالي مقابل الشراء
(٤٬٢٩٦٬٣٣٩)صافي موجودات بنك قطر الدولي  

١١٦٬٠٠٩األعمال دمج نتیجةالشھرة
٧٧٧٬٢٣٠القائمة الشھرة 

٨٩٣٬٢٣٩اإلجمالي  

:   یليماعلى الحصر،الالمثالسبیلعلىالعملیة،وتضمنتالشراء،لسعر شاملتخصیص بإجراء قامتالمجموعة إن
، الملموسة المحددة والتي تشمل عالقات العمالء والودائع األساسیةتقییم الموجودات غیر -
، إجراء تعدیالت على القیمة العادلة لموجودات التمویل-
، إجراء تعدیالت على القیمة العادلة لالستثمارات المالیة-
و ،تقییم الموجودات الثابتة-
وغیر المالیة المحققة. إجراء تعدیالت على الموجودات والمطلوبات المالیة -

بنك قطر الدولي في المجموعة.  تعود الشھرة المتبقیة بشكل أساسي إلى التعاون المتوقع من اندماج



) ش.م.خ.ق.(بنك بروة 
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  

قطري لایر ألف٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في  اشھرالستةلفترةو في كما

٣٠

(تتمة) دمج األعمال  .٢٠

(تتمة)ھـ) الموجودات غیر الملموسة

:الملموسة المحددةتم اتباع النھج التالي لتقدیر القیمة العادلة للموجودات غیر 

عالقات العمالء 
) باعتبارھا أصل غیر ملموس كما في "تاریخ المعاملة".  IBQبنك قطر الدولي (تم استخدام نھج اإلیرادات في تقدیر القیمة العادلة لعالقات عمالء

أن تحققھا ھذه العالقة على مدى عمرھا االقتصادي المتبقي.  یقیّم نھج اإلیرادات عالقة العمیل على أنھا القیمة الحالیة لإلیرادات المستقبلیة التي ُیتوقع

)، وھي طریقة مقبولة عمومًا لتقییم عالقات العمالء. وتعتبر ھذه  MEEMووفقًا لنھج اإلیرادات، تم استخدام طریقة فائض اإلیرادات متعددة الفترات (
معینة یتم خاللھا اعتبار قیمة األصل غیر الملموس بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  الطریقة ھي تطبیق لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة بصورة 

).  CACالتراكمیة العائدة فقط إلى األصل غیر الملموس ذي الصلة بعد خصم رسوم موجودات المساھمة (

طرف ثالث افتراضي جمیع الموجودات التي یتطلبھا  یتمثل المبدأ وراء رسوم موجودات المساھمة في أن األصل غیر الملموس یقوم بـ "تأجیر" من 
بند  األصل غیر الملموس إلنتاج التدفقات النقدیة الناشئة عن تطویره، حیث یقوم كل مشروع بتأجیر الموجودات التي یحتاجھا فقط (بما في ذلك 

عائدًا عادًال عن (وعند االقتضاء) القیمة العادلة  الشھرة)، ولیس تلك الموجودات التي ال یحتاجھا، وأن كل مشروع یدفع لمالك تلك الموجودات
للموجودات المستأجرة.  

) تكون عائدة إلى األصل غیر الملموس قید التقییم. ویتم الحقا خصم  CACوعلیھ، فإن أي تدفقات نقدیة صافیة متبقیة بعد رسوم موجودات المساھمة (
وس ذي الصلة إلى قیمتھا الحالیة. التدفقات النقدیة التراكمیة العائدة لألصل غیر الملم

ودائع أساسیة 
باعتبارھا أصل  إن طریقة الربح التراكمي الواردة في نھج االیرادات المستخدم في التقییم قد تم استخدامھا في تقدیر القیمة العادلة للودائع األساسیة

االقتصادیة المكتسبة من الودائع األساسیة على مدى أعمارھا االقتصادیة،  غیر ملموس كما في تاریخ المعاملة. وبموجب ھذه الطریقة، تم حساب المنافع  
لربح  مع أخذ معدل استنزاف في االعتبار. وتم الحقًا خصم ھذه المنافع إلى القیمة الحالیة، مع أخذ معدل خصم مناسب في االعتبار. إن طریقة ا

ألساسیة.  التراكمي المستخدمة ھي طریقة مقبولة عمومًا لتقییم الودائع ا 

ملموسةغیرموجودات .٢١

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

(مدققة) (مراجعة)

الشھرة وموجودات غیر ملموسة 
٨٩٣٫٢٣٩٨٩٣٬٢٣٩شھرة 

٥٢١٫٤٠٦٥٥٤٬٨٦١عالقات العمالء 
١٤٥٫٣٩٠١٥١٬١٦٩الودائع األساسیة  

١٫٥٦٠٫٠٣٥١٬٥٩٩٬٢٦٩
الشھرة علىتحتوي التيللنقدالمدره الوحدةقیمة انخفاض اختبار

للمجموعة، والتي لغرض فحص انخفاض القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة من تجمیع األعمال، منذ تاریخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المدره للنقد  
اإلدارة ألغراض الشھرة مراقبةیتمحیثالمجموعةداخل مستوىأدنى تمثلوالتيللمجموعة،تابعةشركات كونھا یتوقع أن تستفید من تجمیع األنشطة، 

للوحدة اللسترداد القابلة القیمة تكونعندما .  (ھـ) ٢االیضاحإلىالرجوع یرجى العام نھایة في للوحدة المدره للنقد قیمة الانخفاض اختبار إجراء سیتم. الداخلیة
یتم االعتراف بخسائر إنخفاض القیمة. ،الدفتریةقیمتھا منأقلالمدره للنقد 

تمویل وسندات صكوك.٢٢
ملیون دوالر أمریكي لسندات ذات عائد ثابت غیر مضمونة مدتھا خمس  ٥٠٠)، قام البنك باالستحواذ على  IBQبنك قطر الدولي (عند الدمج األعمال مع 

، والتي تتم إضافتھا ضمن  ٢٠٢٠بقیمة ملیاري دوالر أمریكي، یستحق في عام (EMTN) سنوات بموجب برنامج أوراق أوروبیة متوسطة األجل
تحمل األوراق  ). ملیون لایر قطري١٬٨٢٤: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري (١٫٦٤٣بقیمة  ٢٠٢٠یونیو ٣٠في إجمالي الرصید القائم المستحق 

من  ٢٠١٥تتم إدارة البرنامج الذي أنشئ في عام  جة في البورصة األیرلندیة. ٪ سنوًیا مع ربح مستحق نصف سنوي ومدر٣٫٥٠قسیمة ربح ثابتة بنسبة 
.). قررت المجموعة سداد ھذا البرنامج عند االستحقاقIBQ Finance Limitedخالل شركة تابعة مملوكة بالكامل، وھي أي بي كیو فینانس (
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٣١

موجودات تحت اإلدارة.٢٣
ستثمار  تمثل الموجودات تحت اإلدارة الصنادیق الخاصة بعمالء المجموعة والتي تفترض مسؤولیات إدارة اإلستثمار، وفقًا لشروط وأحكام اتفاق اإل

ر اإلستثمار في  الموقع مع العمالء. تلك الصنادیق التي تم إستثمارھا من المجموعة بالنیابة عن العمالء كوكیٍل أو وصّي، وبالتالي فإن أرباح أو خسائ
الموحدة ویتم دفعھا مباشرة إلى العمالء بعد خصم حصة المجموعة أو الرسوم  المختصرة  المرحلیةتلك الصنادیق ال یتم اإلعتراف بھا في البیانات المالیة 

ملیار لایر قطري). ومن  ٢٫٩: ٢٠١٩دیسمبر٣١ملیار لایر قطري ( ٢٫٨مبلغ إجمالي تلك الموجودات بلغ ، ٢٠٢٠یونیو ٣٠المتفق علیھا. كما في 
ملیون لایر قطري) تم االحتفاظ بھ كوصي.  ١٫٦٤٧٫٢: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون  لایر قطري (١٫٧٠٢٫٣ھذه األصول، مبلغ 

نسبة كفایة رأس المال .٢٤
. إن الحد األدنى للمجموعة فیما یخص  )٣(للوائح مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة بحساب النسب المذكورة أعاله وفًقا لتعلیمات بازل وفًقا

لعام ٪  ١٤٫٠بھا ھو  التنظیمیة للمصرف، بما في ذلك المصدات الرأسمالیة التحوطیة ومصدات البنوك ذات األھمیة النظامیة المحلیة المعمول  التعلیمات
٢٠٢٠ .

مال  یلخص الجدول أدناه تكوین رأس المال التنظیمي السائد ونسب المجموعة. التزمت المجموعة والمنشآت الفردیة التابعة لھا بمتطلبات رأس ال
: المفروضة من الخارج والتي تخضع لھا

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

(مدققة)(مراجعة)

١٩٫٤٠٣٫٠٨٩٩٬٣٨٤٬٣٣١العادیة شریحة رأس المال المستوى حقوق الملكیة 
٢٦٨٩٫٤٣٨٦٦٨٬٨٨٧شریحة رأس المال اإلضافیة المستوى 

١٠٫٠٩٢٫٥٢٧١٠٬٠٥٣٬٢١٨إجمالي رأس المال المؤھل 
٥٨٫٨٦٦٫٠١٩٥٧٬٢٨٠٬٩٦٢إجمالي الموجودات المرجحة بحسب المخاطر 

٪  ١٦٫٤٪  ١١٦٫٠الملكیة العادیة شریحة المستوى  نسبة كفایة رأس المال لحقوق 
٪  ١٧٫٦٪  ١٧٫١* إجمالي نسبة كفایة رأس المال

)  ICAAP، ال تتوقع المجموعة أي تغییر جوھري في تكلفة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال (٢٤/٢٠١٩لتعمیم مصرف قطر المركزي رقم ًقاوف*
.  ٢٠٢٠یونیو ٣٠ساریة المفعول اعتباًرا من التي أصبحت )  IRRBBالمعدلة لمخاطر أسعار الفائدة في السجل المصرفي ( الحالیة بناًء على القواعد

١٩كوفید.  تأثیر جائحة ٢٥
في العدید من المناطق الجغرافیة حول العالم إلى توقف األنشطة التجاریة واالقتصادیة وألقى بظالل من عدم الیقین حول  ١٩أدى تفشي جائحة كوفید

ھة  لمواجنحاء العالمالبیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة، المحلیة والدولیة على السواء، عن تدابیر داعمة مختلفة في جمیع أ
اآلثار السلبیة المحتملة لھذا الوباء.  

في نھایة فترة إعداد التقریر، شھدت أسعار النفط  باإلضافة إلى ذلك، تتركز عملیات المجموعة داخل اقتصادات قائمة نسبًیا على أسعار النفط. وكما
استمراریة األعمال وممارسات إدارة المخاطر  تقلبات غیر مسبوقة. تراقب المجموعة عن كثب آخر تطورات األوضاع، وقد قامت بتفعیل خطة

وتخفیف تأثیره على عملیاتھا وأدائھا المالي.  ١٩األخرى بھدف إدارة أي تعطل محتمل لألنشطة نتیجة لتفشي وباء كوفید 

)، والتي  FASسبة المالیة ( في ضوء التوجیھات المتاحة من مصرف قطر المركزي ومعاییر المحا١٩أجرى البنك تقییًما ألثر انتشار جائحة كوفید 
:  ٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في ة فتر وللأسفرت عن التغییرات التالیة في منھجیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتقدیرات وأحكام التقییم كما في 

) الخسائر االئتمانیة المتوقعة ١(
واألوزان المرجحة باالحتماالت: أ) مدى معقولیة المعلومات التطلعیة

واالفتراضاتالمدخالت تحدیث المجموعة من تطلبت قد النفطأسعار وتقلبات ١٩كوفید جائحة عنالناجمة الیقین عدم وحاالت المتوقعةاالئتمانیة الخسائرإن
االقتصادیةالظروفمنمجموعةعلىبناءً المتوقعةاالئتمانیةالخسائرتقدیرتم. ٢٠٢٠یونیو٣٠فيكماالمتوقعةاالئتمانیةالخسائرلتحدیدالمستخدمة

المستقبلیة الكلياالقتصادعواملفيللتقلباتتأثیرأعلىاالعتبارفيالمجموعةأخذتوقداألوضاع،فيالمتسارعالتطورحدوثتاریخفيكماالمتوقعة
طرقفيالتعدیلخاللمنالتقلبات ھذهتطبیقتموقد.  المتوقعة االئتمانیةالخسائرلتحدیداالقتصادیةالسیناریوھاتوقوعواحتمالیةخطورةمدىتبیانعند
السیناریوھات لتلكالمخصصةالصلة ذات المرجحة واألوزانالسیناریوبناء
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(تتمة)١٩كوفید.  تأثیر جائحة ٢٥

)تتمة() الخسائر االئتمانیة المتوقعة ١(
:)تتمة(أ) مدى معقولیة المعلومات التطلعیة واألوزان المرجحة باالحتماالت

) یتم تحدیده من مؤشر االئتمان التاریخي المالحظ. یتم استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتمالیة  CIالعامل االستشرافي المستخدم (ویمثل ھنا مؤشر االئتمان  إن
البنك االئتمانیة. یوجد ترابط بین مؤشر االئتمان وعوامل االقتصاد الكلي، حسب االقتضاء، ویشمل ذلك في  لمحفظة االنتظام في نقطة زمنیة محددة عدم

؛ (ب) التغیر في حجم الصادرات بنسبة  ٢٠٢١لعام ٪ ٤٫٣و ٢٠٢٠لعام ٪ ٤٫٥-الناتج المحلي الحقیقي بنسبة تتراوح بین اجمالي دولة قطر: (أ) نمو 
و  ٢٠٢٠لعام ٪ ٢٩٫٥٧بنسبة تتراوح بین الناتج المحلي كنسبة من اجمالي ؛ (ج) اإلنفاق الحكومي ٢٠٢١لعام ٪ ١٫١٥و ٢٠٢٠لعام ٪ ٣- تتراوح بین 

٪ ؛  ١٫١٣: ٢٠٢٠٪ ؛ التغیر في حجم الصادرات لعام ٢٫٧: ٢٠٢٠الناتج المحلي الحقیقي لعام إجمالي : نمو ٢٠١٩دیسمبر ٣١( ٢٠٢١لعام ٪ ٢٩٫٣٧
سیناریوھات  لثالث٪). تم احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أنھا مقدار الوزن المرجح ٣٦٫٤٣الناتج المحلي: إجمالي اإلنفاق الحكومي كنسبة من 

لتعثر الشدید والتحسن على  ل ٪ ١٥ألساسي و ل٪ ٧٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١٪ على التوالي (١٠٪ و ٢٥و ٪ ٦٥، التعثر الشدید، التحسن بنسبة األساسيوھي: 
إلى  حد سواء). في ظل التطور المتسارع في األوضاع، سیتم إعادة تقییم أي سیناریوھات سلبیة في حال استمرار الظروف غیر المواتیة. باإلضافة 

على العوامل النوعیة والكمیة عند تحدید  ١٩كوفیداالفتراضات الموضحة أعاله، فقد أولت المجموعة اھتماًما خاًصا بالتأثیرات ذات الصلة لتفشي جائحة 
. تأثرھاالمحتملبالقطاعاتللتعرضالقیمة انخفاض مؤشراتوتقییم) SICRالزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان (

): SICRب) تحدید ما إذا كانت ھناك زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان (
). ومع  SICR، بما قد یشیر إلى وجود زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان (لقطاعات المتضررةالبعضالسداد بتأخیرالمجموعةقامت، ٢٠٢٠خالل عام 

ألغراض حساب  ذلك، تعتقد المجموعة أن تمدید إعفاءات السداد ھذه ال تشیر إلى وجود زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان بما یستدعي إعادة تعیین المراحل
ومن ثم استئناف الدفع  ١٩ذه االعفاءات یتم تقدیمھا لمساعدة المقترضین على تخطي تداعیات تفشي جائحة كوفید الخسائر االئتمانیة المتوقعة، حیث أن ھ

والتغیر في  قصیرة المدى للمقترضینبانتظام. ال تتوفر في الوقت الحالي معلومات كافیة تمّكن المجموعة من التفریق بشكل فردي بین معوقات السیولة
.  ي فترة التسھیللباق مخاطر االئتمان 

بات مالیة  تستمر المجموعة في تقییم المقترضین بحسب المؤشرات األخرى الحتمالیة تأخر السداد، مع األخذ في االعتبار السبب األساسي وراء أیة صعو
أو طویلة المدى.   ١٩واحتمال ما إذا كانت ھذه الصعوبات مؤقتة نتیجة لجائحة كوفید 

التقییم) تقدیرات وأحكام ٢(
مالیة للمجموعة والتي  قامت المجموعة أیضًا بدراسة التداعیات المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة على تحدید المبالغ المسجلة للموجودات المالیة وغیر ال 

یة قائمة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات  تعبّر عن أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات المتاحة أو الملحوظة. وبرغم ذلك، ال تزال التقلبات السوق
السوق.   

) المعالجة المحاسبیة لموجودات التمویل المعدلة  ٣(
لقطاعات المتضررة، تم تقییم األثر المحاسبي لتمدید  البعضالسداد بتأخیرالمجموعة قامت، ١٩في ظل الظروف االقتصادیة نتیجة لتفشي جائحة كوفید 

)  AAOIFIوتمت معالجتھ وفقا لمتطلبات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (١٩التسھیالت االئتمانیة لمرة واحدة نتیجة لتفشي كوفید 
".  ١٩ید "اآلثار المحاسبیة لجائحة كوف ١/٢٠٢٠) رقم AABفي بیان مجلس المحاسبة (

) المعالجة المحاسبیة لتسھیالت إعادة الشراء (ریبو) ذات العائد الصفري  ٤(
البنوك بتأجیل أصل وأرباح األقساط المستحقة وتقدیم تسھیالت جدیدة للقطاعات المتضررة بأرباح مخفضة. تم تقدیم الدعم  المركزيقطرمصرفحفز 

. لم یكن  المتضررةالقطاعات لدعم قطردولةحكومة من ضماناتإلى باإلضافة ،لجمیع البنوك المحلیة من خالل تسھیالت إعادة الشراء (ریبو) بدون تكلفة
. ٢٠٢٠یونیو ٣٠في المنتھیة أشھر ستةالالناتج عن تسھیالت إعادة الشراء ذات العائد الصفري جوھریاً لفترة  العائد 


