
  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ق.م.ش بنك الدوحة
  

  قطر  –دوحة 
  

  المختصرة المرحلية  لموحدةاالبيانات المالية
  ٢٠١٣مارس  ٣١

  
  



  
 

  
  ةـصفح    رسالفه

  
  

    الحسابات المستقللمدقق تقرير المراجعة 
    

  
  

  ٢  المالي الموحد المرحليبيان المركز 
  
  

  ٣  الدخل الموحد المرحليبيان 
  
  

  ٤  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي
  
  

  ٥    بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي
  
  

  ٧ – ٦           الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
  
  
  ٢١ - ٨  الموحدة المرحلية المختصرة يةماليضاحات حول البيانات الإ
  



  
 

  
  
  

  حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة تقرير 
  .ق.م.الدوحة شبنك مجلس إدارة أعضاء للسادة 

  
  المقدمة

وشركاته التابعة ") البنك("ق .م.لبنك الدوحة شالمرحلية المختصرة المرفقة البيانات المالية الموحدة لقد راجعنا 
مارس  ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في  ٢٠١٣مارس  ٣١كما في  ")المجموعة("

والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الثالثة الشامل والدخل والبيانات الموحدة المرحلية للدخل٢٠١٣
مسؤول عن إعداد وعرض هذه  المجموعةإدارة مجلس إن . يخ واإليضاحات المتممة لهاأشهر المنتهية في ذلك التار 

 "المالية المرحليةالتقارير " ٣٤المرحلية المختصرة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة البيانات المالية 
 الموحدة ول هذه البيانات الماليةح إصدار تقريرإن مسئوليتنا هي . وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة

  .المراجعة التي قمنا بها أعمالاستنادًا إلى المرحلية المختصرة 
  

  نطاق المراجعة
المدقق المستقل المتعلق بإجراءات المراجعة التي يقوم بها٢٤١٠لمعيار الدولي لوفقًا تمت مراجعتنا لقد 

عن المسؤولين مناألشخاص مبدئيًا إجراء استفسارات من مراجعة المعلومات المالية المرحلية  تتكون.للمؤسسة
إن نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن . األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة أخرى

نطاق تدقيق يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل 
وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية . عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

  .المرحلية
  

  المراجعة نتيجة
بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لم يتم  يجعلنا نعتقدمراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما  علىاستنادًا 

تعليمات مصرف قطر المركزي و ،  ٣٤قم النواحي الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ر  إعدادها ، من كافة
  .ذات الصلة

  
  
  
  

  عـن إرنســت ويــونــغ  
  
  
  

  زيــــــاد نــــــادر  
  ـيــب قــانـونــاسـمح  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣أبريل  ١٧في ةالدوح  



  ق.م.بنك الدوحة ش
 

  .المختصرةالمرحلية  الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

-٢ -  

  
  المرحلي  الموحدبيان المركز المالي 

  ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 
مارس  ٣١  

مارس  ٣١  ٢٠١٣
٢٠١٢ 

 ٣١ 
 ٢٠١٢ديسمبر

  )مدققة(    )مراجعة(    )مراجعة(    
  ألف    ألف    ألف    
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  إيضاح  

              الموجودات 
              

  ٢,٥٩٨,٣٦٥    ٢,٨٩٢,٤٤١    ٣,٠١٠,١٢٨    نقد وودائع لدى بنوك مركزية
 ٧,٧٨٦,٥٨٧  ١٠,٣١٥,٨٩٣   ٧,٣٣٧,٣٨٢    أرصدة لدى بنوك 

٣٣,٧٧٤,٨٤٩  ٢٩,٩٧١,٥٣٧  ٣٤,٤٣٢,١٧٥  ٥  للعمالءقروض وسلف 
 ٩,٥٨١,٠١٣   ٧,٨٩٥,١٠١  ١٠,٦٨٩,٩٦٧  ٦  مالية ستثماراتإ

  ١٠,٥٣٢    ١١,١٣٨    ١٠,٦٤٥    في شركة زميلة إستثمار
 ٧٩٤,٨٢٢   ٧٩٦,٢٨٦   ٧٨٨,٤١٦    ومعدات ، مفروشات عقارات 

  ٦٦٦,٢٩٦    ٨٩٩,٦٦٥    ٩٦٩,٩٣٦    موجودات أخرى
              

  ٥٥,٢١٢,٤٦٤  ٥٢,٧٨٢,٠٦١   ٥٧,٢٣٨,٦٤٩    الموجودات إجمالي
              

              المطلوبات
  ٨,٧١٦,٤٧٩  ١٠,٤٨٧,٢٢٣    ٩,٤٣٢,٨٩٥    أرصدة للبنوك 
  ٣٤,٤٠١,٠٨٣  ٣١,٣٦٤,٦١٥   ٣٣,٢٠٨,٠٦١    ودائع العمالء
  ٢,٥٧١,٩٦٨    ٢,٥٦٧,٤٩٨    ٢,٥٧٣,٢٨٥  ٧  سندات دين 

  ١,٩٧١,٧٦٩    ١,٧٨٩,٥١٥    ٣,٥٥٧,٠٧١  ٨  مطلوبات أخرى
              

  ٤٧,٦٦١,٢٩٩  ٤٦,٢٠٨,٨٥١   ٤٨,٧٧١,٣١٢    إجمالي المطلوبات
              

              الملكية حقوق 
  ٢,٠٦٦,٩٧٨    ٢,٠٦٦,٩٧٨    ٢,٠٦٦,٩٧٨    رأس مال 

  -   -    ١,٥٥٠,٢٣٤  ٨  أسهم متوقع إصدارها 
  ٣,٢٨٣,٦٠٠    ٣,٢٨٣,٦٠٠    ٣,٢٨٣,٦٠٠    حتياطي قانونيإٍ 
  ٧٧٣,٦٥٠    ٥٩٧,٦٥٠    ٧٧٣,٦٥٠    حتياطي مخاطرإ
  ١٢٦,٨٥٦    ٣١,٤٢٣    ٢٧,٥١٧  ٩  عادلةالقيمة الحتياطي إ

  )٣,٤٦٧(    )٣,٥٨٩(    )٣,٣٥٤(    عمالت أجنبية  تحويلإحتياطي 
  ٩٣٠,١٤٠    -    -  ١٠  أرباح مقترح توزيعها

  ٣٧٣,٤٠٨    ٥٩٧,١٤٨    ٧٦٨,٧١٢    أرباح مدورة 
              

  ٧,٥٥١,١٦٥    ٦,٥٧٣,٢١٠    ٨,٤٦٧,٣٣٧    الملكيةإجمالي حقوق 
              

  ٥٥,٢١٢,٤٦٤  ٥٢,٧٨٢,٠٦١   ٥٧,٢٣٨,٦٤٩      الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 
  

......................................  ........................................        .........................  
  

  راهافان سيتارامان. د  عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني/الشيخ  فهد بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ 
  الرئيس التنفيذي      العضو المنتدب        رئيس مجلس اإلدارة 
  

   



  ق.م.بنك الدوحة ش
 

  .المختصرةالمرحلية  الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

-٣ -  

  المرحلي الموحدبيان الدخل 
  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

 في  المنتهيةأشهر لفترة ثالثة  
 ٢٠١٢مارس  ٣١  ٢٠١٣مارس  ٣١  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٥٧٥,٩٧٦    ٥٦٧,٨٤٠  إيرادات الفوائد
  )١٣٧,٢٤٩(    )١٤٢,٠٣٥(  مصاريف الفوائد

        
  ٤٣٨,٧٢٧    ٤٢٥,٨٠٥  صافي إيرادات الفوائد

        
  ٨٣,٥٦٥    ٩٣,٥١٨  عموالت ورسومإيرادات 

  )١,٣٢٤(    )٨٢٨(  مصروفات عموالت ورسوم
        

  ٨٢,٢٤١    ٩٢,٦٩٠  عموالت ورسومصافي إيرادات 
        

  ٢٤,٣٢٦    ٢٥,١٥٨  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  )١١,٦٧٠(    )١٢,٧٢٢(  أقساط التأمين المسندة

  )٥,٩٥٦(    )٨,١٠٥(  المدفوعة  المطالباتصافي 
        

  ٦,٧٠٠    ٤,٣٣١  مين أصافي إيرادات أنشطة الت
        

  ٢٠,٨٢٠    ٢١,٠٨٧  ربح صرف عمالت أجنبية 
  ٥٣,١١٦    ٨٥,٣٤٤  ستثمارات ماليةإإيرادات 

  ١١,٢٨٠    ١٣,٤٥٧  إيرادات تشغيلية أخرى
        
  ٨٥,٢١٦    ١١٩,٨٨٨  
        

  ٦١٢,٨٨٤    ٦٤٢,٧١٤  اإليرادات التشغيلية صافي
        

  )٨٩,٥٨٢(    )١٠٠,٨١٤(  موظفينالتكاليف 
  )١٨,٥٥٥(    )١٧,٧٩٠(  إهالك وٕاطفاء 

  )١,٨٢٦(    )٢,٦٥٨(  إنخفاض في قيمة اإلستثمارات الماليةخسارة 
  )٣٥,١٩٠(    )٤٥,٩٩٧(  والسلف للعمالء ، بالصافي إنخفاض قيمة القروض خسارة

  )٧٥,٥٦٧(    )٧٨,٧٣٤(  مصاريف أخرى
        
  )٢٢٠,٧٢٠(    )٢٤٥,٩٩٣(  
        

  ٣٩٢,١٦٤    ٣٩٦,٧٢١  خصم الضرائبقبل األرباح للفترة صافي 
  )٢,٢١٦(    )١,٤١٧(  مصروف الضريبة

        
  ٣٨٩,٩٤٨    ٣٩٥,٣٠٤  للفترة الربحصافي 

        
  ١,٧٧    ١,٧٩  )باللایر القطري( والمخفف للسهمالعائد األساسي 

        
        :المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢    ٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢  في بداية الفترة
  ١٤,٠١٠,٨٦١    ١٤,٠١٠,٨٦١  تأثير إصدار الحقوق

        
  ٢٢٠,٧٠٨,٦٦٣    ٢٢٠,٧٠٨,٦٦٣  في نهاية الفترة

  
   



  ق.م.بنك الدوحة ش
 

  .المختصرةالمرحلية  الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

-٤ -  

  المرحلي الدخل الشامل الموحد بيان 
  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

  
  ثالثة أشهر المنتهية فيلفترة    

 مارس ٣١
   ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )مراجعة(    )مراجعة(   
 ألف  ألف   

 لایر قطري  لایر قطري   

     
 ٣٨٩,٩٤٨  ٣٩٥,٣٠٤   صافي الربح للفترة 

     
     :شاملة أخرىإيرادات 

      :الالحقة للفتراتالربح والخسارة  إلىتصنيفها  إلعادةإيرادات شاملة أخرى 

 ٢٩٢  ١١٣   األجنبية للعملياتتحويل عمالت أجنبية  فروقات

 ٦,٨٢٨  -    التدفقات النقدية  لتحوطاتصافي الحركة في القيمة العادلة 

      :متاحة للبيعإستثمارية  مالية أوراق

 ٣٧,٤٤١    )٧,٨٤٩(    صافي التغير في القيمة العادلة 

  )١٢,٣٦٢(    )٩١,٤٩٠(    الدخل خالل السنة  إلى بيانإعادة تصنيف 
     

الـــربح أو  إلـــىتصـــنيفها  شـــاملة أخـــرى إلعـــادة)  خســـارة(صـــافي إيـــرادات 
  الالحقة للفتراتالخسارة 

  
)٣٢,١٩٩    )٩٩,٢٢٦  

          
  -    -    الالحقة  للفتراتبنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة 

          
  ٣٢,١٩٩    )٩٩,٢٢٦(    شاملة أخرى) خسائر(إيرادات 

     
  ٤٢٢,١٤٧    ٢٩٦,٠٧٨    للفترةإجمالي الدخل الشامل 

  
    



  ق.م.بنك الدوحة ش
 

  .المختصرةالمرحلية  الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٥ -  

  
  المرحلية الموحدةبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في أشهر  لفترة الثالثة
    

  
  مالالرأس 

  
أسهم متوقع 
    إصدارها

اإلحتياطي 
    القانوني

إحتياطي 
    مخاطر ال

قيمة الاحتياطي 
    عادلةال

 تحويلإحتياطي 
    عمالت أجنبية

أرباح مقترح 
  اإلجمالي    أرباح مدورة    توزيعها 

  الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف    الف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                                    

  ٧,٠٨١,٢٠٣    ٢٠٧,٢٠٠    ٩٣٠,١٤٠    )٣,٨٨١(    )٤٨٤(    ٥٩٧,٦٥٠    ٣,٢٨٣,٦٠٠    -    ٢,٠٦٦,٩٧٨  )مدققة( ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  ٣٨٩,٩٤٨    ٣٨٩,٩٤٨    -    -    -    -    -    -    -  صافي الربح للفترة 

  ٣٢,١٩٩    -    -    ٢٩٢    ٣١,٩٠٧    -    -    -    -  إيرادات شاملة أخرى 
                                    

  ٤٢٢,١٤٧    ٣٨٩,٩٤٨    -    ٢٩٢    ٣١,٩٠٧    -    -    -    -  للفترة  الشامل) الخسارة(إجمالي الدخل 
  )٩٣٠,١٤٠(    -    )٩٣٠,١٤٠(    -    -    -    -    -    -  )١٠إيضاح ( ٢٠١٢مدفوعة لسنة  أرباح توزيعات

                                    
  ٦,٥٧٣,٢١٠    ٥٩٧,١٤٨    -    )٣,٥٨٩(    ٣١,٤٢٣    ٥٩٧,٦٥٠    ٣,٢٨٣,٦٠٠    -    ٢,٠٦٦,٩٧٨  )مراجعة( ٢٠١٢مارس  ٣١الرصيد في 

                                    
  ٧,٥٥١,١٦٥    ٣٧٣,٤٠٨    ٩٣٠,١٤٠    )٣,٤٦٧(    ١٢٦,٨٥٦    ٧٧٣,٦٥٠    ٣,٢٨٣,٦٠٠    -    ٢,٠٦٦,٩٧٨  )مدققة( ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

  ٣٩٥,٣٠٤    ٣٩٥,٣٠٤    -    -    -    -    -    -    -  صافي الربح للفترة 
  )٩٩,٢٢٦(    -    -    ١١٣    )٩٩,٣٣٩(    -    -    -    -  شاملة أخرى) خسائر(إيرادات 

                                    
  ٢٩٦,٠٧٨    ٣٩٥,٣٠٤    -    ١١٣    )٩٩,٣٣٩(    -    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ١,٥٥٠,٢٣٤    -    -    -    -    -    -    ١,٥٥٠,٢٣٤    -  )٨إيضاح (إصدار حقوقمن متحصالت 
  )٩٣٠,١٤٠(    -    )٩٣٠,١٤٠(    -    -    -    -    -    -  )١٠إيضاح ( ٢٠١٢مدفوعة لسنة  أرباح توزيعات

                                    
  ٨,٤٦٧,٣٣٧    ٧٦٨,٧١٢    -    )٣,٣٥٤(    ٢٧,٥١٧    ٧٧٣,٦٥٠    ٣,٢٨٣,٦٠٠    ١,٥٥٠,٢٣٤    ٢,٠٦٦,٩٧٨  )مراجعة( ٢٠١٣مارس  ٣١لرصيد في ا
  
  



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  .المختصرةالمرحلية  الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٦- 

  

  بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية   
  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في أشهر  لفترة الثالثة

  ثالثة أشهر المنتهية في     
  مارس ٣١

لسنة المنتهية فيا 
  ديسمبر ٣١ 

    ٢٠١٢   ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )مدققة(   )مراجعة(    )مراجعة(    
  لایر قطريالف    لایر قطريالف     لایر قطريالف   إيضاحات  
              

              التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
  ١,٣٠٨,٧٦٩   ٣٩٢,١٦٤   ٣٩٦,٧٢١    قبل الضريبة للسنة / للفترة الربح

              
              :لـتعديالت 

  ١٨٩,٦٤٣    ٣٥,١٩٠    ٤٥,٩٩٧    صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 
  ٨٥,٩٣٩    ١,٨٢٦    ٢,٦٥٨    صافي خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات مالية 

  ٧٣,٤٠١    ١٨,٥٥٥    ١٧,٧٩٠    اإلستهالك
  ٥,٢٥٤    ٧٨٤    ١,٣١٧    تكاليف التمويل  إطفاء

  )٢١٢,٦٠٥(    )٤١,٥٨٦(    )٧٣,٠٨٨(    متاحة للبيع  أوراق مالية إستثماريةصافي ربح بيع 
  )٢٤٦(    -    -    زميلةشركة نتائج  منحصة 

              
  ١,٤٥٠,١٥٥    ٤٠٦,٩٣٣    ٣٩١,٣٩٥    الربح قبل التغيرات في الموجوات والمطلوبات التشغيلية

              
  )٨٨٥,٣٠٥(    ٤٢١,٦٩٨    )١,٥٢٠,٠٨٦(    بنوك مستحقة منالتغير في أرصدة 

  )٢,٤٤٦,٥١٩(    ١,١٢٦,٣٢٤    )٥٣١,٢٤٨(    التغير في القروض والسلف للعمالء
  )٧١,٥٣٠(    )٣١٢,٩٤٣(    )٣٠٣,٦٤٠(    التغير في الموجودات األخرى 

  )٢,٩١٩,٠٤٤(    )١,١٤٨,٣٠٠(    ٧١٦,٤١٦    مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 
  ٢,٧٠٢,٢٣٠    )٣٣٤,٢٣٨(    )١,١٩٣,٠٢٢(    العمالءودائع التغير في 
  )١٠٦,٦٤١(    ١٣١,٩٩٧    ١٥٥,١٤٥    األخرى  المطلوباتالتغير في 

  )٣١,٠٢٩(    -    -    صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
  )٥,٥٦٥(    )٢,٢١٦(    )١,٤١٧(    ضريبة الدخل المدفوعة

              
  )٢,٣١٣,٢٤٨(    ٢٨٩,٢٥٥    )٢,٢٨٦,٤٥٧(    من األنشطة التشغيلية ) المستخدم في(صافي النقد 

              
              التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  

  )٦,٣٩٧,٢٠٥(    )٨٤٠,٤٦٩(    )٢,٩٦٥,٤١٢(    شراء أوراق مالية إستثمارية
  ٤,٦٣٤,٦٠٩    ٥٨٦,٨٢٩    ١,٨٢٧,٥٤٩    متحصالت من بيع إستثمارات مالية 

  )٨٠,٩٧٩(    )٢٥,٤١٨(    )١١,٣٨٤(    ومفروشات ومعدات شراء عقارات
  ٧٣,٠٥٠    -    -    ومفروشات ومعدات عقاراتمتحصالت من بيع 

              
  )١,٧٧٠,٥٢٥(    )٢٧٩,٠٥٨(    )١,١٤٩,٢٤٧(    صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

  
  

   



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  .المختصرةالمرحلية  الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
-٧- 

  

  بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٣مارس  ٣١المنتهية في أشهر  لفترة الثالثة

  ثالثة أشهر المنتهية في     
  مارس ٣١

لسنة المنتهية فيا 
  ديسمبر ٣١ 

    ٢٠١٢   ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  )مدققة(   )مراجعة(    )مراجعة(    
  لایر قطريالف    لایر قطريالف     لایر قطريالف   إيضاحات  
              

              التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  -    -    ٢,٨٠٨,٣١٦  ٨  إصدار حقوقمتحصالت من 

  ١,٧٩٧,٣٣٥    ١٧٩٧,٣٣٥    -    متحصالت من إصدار سندات دين 
  )٩٣٠,١٤٠(    )٩٣٠,١٤٠(    )٩٣٠,١٤٠(  ١٠  مدفوعة رباح أتوزيعات 
  ٨٦٧,١٩٥    ٨٦٧,١٩٥    ١,٨٧٨,١٧٦    التمويلأنشطة النقد من صافي 

              
خالل  والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد ) النقص(صافي 
  السنة/ الفترة 

  
)١,٥٥٧,٥٢٨(  

  
٨٧٧,٣٩٢  

  
)٣,٢١٦,٥٧٨(  

  ٨,٤٤٥,٥٦٩    ٨,٤٤٥,٥٦٩    ٥,٢٢٨,٩٩١    السنة/ الفترة في بداية والبنود المماثلة للنقدالنقد 
              

  ٥,٢٢٨,٩٩١    ٩,٣٢٢,٩٦١    ٣,٦٧١,٤٦٣  ١٣  السنة/ في نهاية الفترة والبنود المماثلة للنقد النقد 
              

              التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة 
  ٢,٢٥٠,٠٥٤    ٥٦٠,٩٥٦    ٥٥١,٣٢٢    فوائد مستلمة 
  ٥٥٩,٨٩٩    ١٤٠,٨١٨    ١٤٧,١٧٠    فوائد مدفوعة 

  ١٨,٤٩٣    ١١,٥٣٠    ١٢,١٣٦    أرباح موزعة مستلمة 



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٣مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في لل

-٨- 

  

  
  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  ١

شركة ك ١٩٧٩مارس  ١٥بتاريخ في دولة قطروقد تم تأسيسه  امقرهشركة هو ") البنك"أو " دوحة بنك"(ق .م.بنك الدوحة ش
عنوان المقر . ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك هو .  ١٩٧٨بتاريخ  ٥١مساهمة قطرية عامة بموجب المرسوم األميري رقم 

  .قطر -الدوحة  ٣٨١٨ب .المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص
  

فرع في  ٣١لتقليدية من خالل مركزه الرئيسي في الدوحة وفروعه المحلية وعددهافي األنشطة المصرفية ايعمل بنك الدوحة 
ودولة الكويت، ومكاتب تمثيلية في ) دبي وأبوظبي(وثالثة فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة  دولة قطر

إضافة إلى ذلك، فإن بنك الدوحة يمتلك  .وأستراليا المملكة المتحدة، وسنغافورة، تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا
وشركة الدوحة للتمويل مسجلة في مركز قطر للمال وهي شركة تأمين ) م.م.ذ(من رأس مال شركة بنك الدوحة للتأمين ٪١٠٠

ة المرحليالبيانات المالية الموحدة تشمل . إلصدار الديونبجزر كيمان المحدودة وهي شركة لغرض خاص تم إنشائها 
 ـب جميعاً يشار إليها (والشركات التابعة له كال من البنك ٢٠١٣مارس ٣١المنتهية في المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر 

  ").المجموعة"
  

 ٢٠١٣مارس ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر للمجموعة  المرحلية المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البيانات الموحدة 
  .٢٠١٣أبريل  ١٧تاريخ بدارة من قبل مجلس اإل

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢

    
  أسس إعداد        

وفقًا  ٢٠١٣مارس  ٣١تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  .مصرف قطر المركزي ذات الصلة، وتعليمات " التقارير المالية المرحلية" – ٣٤لتعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية الموحدة ال تحتوي البيانات المالية 

إضافة إلى ذلك إن نتائج . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
ليس من الضروري أن تكون مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٣مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١
   



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٣مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في لل

-٩- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة 
المرحلية المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة يسري ، بإستثناء ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  الموحدة في إعداد البيانات المالية
  .٢٠١٢يناير  ١مفعولها كما في 

    
بعض المعايير والتفسيرات التي تتطلب تعديل بيانات مالية سابقة ، وهذه تشتمل المعيار الدولي تطبق المجموعة ألول مرة 

قياس القيمة " ١٣والمعيار الدولي " الترتيبات المشتركة" "١١البيانات المالية الموحدة والمعيار الدولي " ١٠للتقارير المالية 
كما يتطلب المعيار الدولي للمحاسبة فإن طبيعة ". عرض البيانات المالية" ١معيار المحاسبة الدولي  والتعديالت على" العادلة

اإلفصاح عن الحقوق في " ١٢باإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق المعيار الدولي . وتأثير هذه التعديالت يتم اإلفصاح عنها أدناه
  .ات المالية الموحدةسوف تنتج عنها إفصاحات إضافية في البيان" مؤسسات أخرى

  
  :فيما يلي وصف لطبيعة وتأثير المعايير والتفسيرات الجديدة

  
  )تعديالت(عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى : ١معيار المحاسبة الدولي 

سوف . تغير من تصنيف البنود التي  تعرض في اإليرادات الشاملة األخرى ١إن التعديالت في معيار المحاسبة الدولي 
مثًال عائدات وخسائر التأمين الصحي في (البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي  تعرض

مثًالُ◌ ، صافي (منفصلة عن البنود التي سوف لن يعاد تبويبها أبدًا ) برامج المنافع المحددة وٕاعادة تقييم األراضي والمباني
فروقات الصرف عن تحويل عمليات خارجية ، صافي الحركة في تحوطات التدفق الربح من التحوط لصافي إستثمار ، 

أثر التعديل على العرض فقط ولم يكن له أي تأثير على ). النقدي وصافي الخسارة أو الربح من موجودات مالية متاحة للبيع
  . المركز المالي أو أداء المجموعة

  
  ) تعديل(قارنة المطلوبة مإيضاح معلومات ال: ١معيار المحاسبة الدولي 

يجب على أي . الفرق بين بيانات المقارنة اإلضافية الطوعية والحد األدنى من بيانات المقارنة المطلوبة التعديليوضح هذا 
مؤسسة أن تضمن معلومات مقارنة في إيضاحات البيانات المالية عندما تقوم طوعًا بتوفير بيانات مقارنة إلى ما بعد الحد 

إن معلومات المقارنة اإلضافية الطوعية ال تحتاج أن تعرض في مجموعة بيانات مالية . ن فترة المقارنة المطلوبةاألدنى م
  .كاملة

  
عندما تقوم مؤسسة بتطبيق سياسة محاسبية ") ميزانية عمومية ثالثة"يعرف بإسم (يجب أن يعرض بيان مركز مالي إفتتاحي 
أو تقوم بإعادة تصنيف بنود في بياناتها المالية ، بشرط أن تكون ألي من تلك بأثر رجعي أو تقوم بتعديالت بأثر رجعي 

يوضح التعديل أن الميزانية العمومية الثالثة ال يشترط . التعديالت أثر جوهري في بيان المركز المالي في بداية الفترة السابقة
الدولي ، فإن الحد األدنى من البنود المطلوبة  بموجب معيار المحاسبة. أن تكون مصحوبة بمعلومات مقارنة في إيضاحاتها

  .لبيانات مالية مختصرة ال يتضمن ميزانية عمومية ثالثة
   



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٣مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في لل

-١٠- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة –السياسات المحاسبية الهامة
  

  )تعديل(إجمالي الموجودات والمطلوبات التقرير المالي المرحلي والبيانات القطاعية عن : ٣٤معيار المحاسبة الدولي 
فيما يتعلق بالمعلومات القطاعية عن إجمالي الموجودات  ٣٤يوضح التعديل متطلبات متطلبات معيار المحاسبة الدولي 

يتم اإلفصاح عن . قطاعات التشغيل ٨والمطلوبات لكل قطاع تصدر منه تقارير لتعزيز التوافق مع متطلبات المعيار الدولي 
ي موجودات ومطلوبات القطاع فقط عندما تكون يتم توفير المبالغ بإنتظام إلى المسؤول عن إتخاذ قرارات التشغيل وأن إجمال

إن المجموعة . هنالك تغيير جوهري في القيمة اإلجمالية التي أفصح عنها في البيانات المالية السنوية الموحدة لذلك القطاع
  .ات القطاعية تم تقديمه إلى المسؤول عن إتخاذ قرارات التشغيلتوفر هذا اإلفصاح حيث إجمالي الموجود

  
تعديالت على المعيار  –اإلفصاحات ، تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 

   ٧الدولي 
مثًال ، (هذه التعديالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق إلجراء مقاصه والترتيبات المتعلقة بذلك 

سوف تزود اإلفصاحات  المستخدمين بمعلومات مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب الصافي ). ترتيبات الضمانات اإلضافية
تنطبق اإلفصاحات أيضًا على  .العرض: جديدة مطلوبة لجميع األدوات  المالية اإلفصاحات ال. لمركز المالي للمؤسسةعلى ا

األدوات للمالية الخاضعة لترتيبات إجمالي الصافي نافذة أو إتفاقية مماثلة  بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقًا لمعايير 
وليس لديها ترتيبات  ٣٢معيار المحاسبة الدولي وحيث أن المجموعة ال تقوم بتسوية أدوات مالية وفقًا ل. ٣٢المحاسبة الدولي 

  .خاصة بالتسوية فإن هذه التعديالت ال تأثير لها على المجموعة
  

  البيانات المالية المنفصلة:  ٢٧ البيانات المالية الموحده ، معيار المحاسبة الدولي:  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

. ء نموذجًا وحيدًا للسيطرة وينطبق على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات األغراض الخاصةينشي ١٠إن المعيار الدولي 
البيانات المالية الموحدة والمنفصلة الذي يتناول  ٢٧يحل محل الجزء من معيار المحاسبة الدولي  ١٠المعيار الدولي 

مؤسسات  –أثيرت في لجنة تفسير المعايير التوحيد  وكذلك يتناول المعيار األمور التي. المحاسبة للبيانات المالية الموحدة
تعريف السيطرة بحيث يقوم مستثمر بالسيطرة على مؤسسة مستثمر فيها عندما  ١٠يغير المعيار الدولي  .األغراض الخاصة

ئدات من تتعرض لعائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من إرتباطه بالمؤسسة المستثمر فيها ويستطيع التأثير على هذه العا
يجب توفير جميع المعايير  ١٠لتحقيق تعريف السيطرة في المعيار الدولي . خالل سلطته على المؤسسة المستثمر فيها

يكون للمستثمر مخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من ) ب. (يكون لمستثمر سلطة على مؤسسة مستثمر فيها) أ: (الثالثة
تطيع المستثمر إستخدام سلطته على المستثمر فيها للتأثير على قيمة عائدات يس) ج. (إرتباطه بالمؤسسة المستثمر فيها

  .على توحيد اإلستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة ١٠لم يكن للمعيار الدولي . المستثمر
   



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٣مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في لل

-١١- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة –السياسات المحاسبية الهامة
  

  الترتيبات المشتركة:  ١١للتقارير المعيار الدولي 
المؤسسات تحت  ١٣الحصص في المشاريع المشتركة والتفسير  ٣١معيار المحاسبة الدولي  محل يحل ١١المعيار الدولي 
دارة إيستبعد الخيار لمحاسبة المؤسسات تحت  ١١المعيار الدولي . المساهمات غير النقدية من قبل الشركاء –إدارة مشتركة 

فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعريف المشروع المشترك ذلك بدًال من . إستخدام التوحيد التناسبيمشتركة ب
لم يكن  ١١المعيار الدولي  ٢٠١٣يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . طريقة الملكية بإستخداميجب المحاسبة لها 

  .تفظ بها المجموعةله تأثير على توحيد اإلستثمارات التي تح
  

  اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى :  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
متطلبات اإلفصاحات المتعلقة بحقوق أي مؤسسة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة  ١٢يحدد المعيار الدولي 

ال ينطبق أي من هذه المتطلبات على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ، . ة والمؤسسات الهيكليةـوالشركات الزميل
وبالتالي لم توفر المجموعة هذه . اإلفصاحاتهامة خالل الفترة المرحلية أن توفر ما لم تقتضي أحداث ومعامالت 

  .اإلفصاحات
  

  لقيمة العادلةقياس ا: ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 
إن . ينشىء مصدرًا وحيدًا للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي 
يتعين على المؤسسة ان تستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم توجيهًا عن كيفية قياس القيمة  ال يتغير عندما ١٣المعيار الدولي 

لم يكن لتطبيق هذا . القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها  تكونبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك عندما  العادلة
  .المعيار تأثير جوهري على قياس القيم العادلة الذي قامت به المجموعة

  
  

   



  ق.م.شبنك الدوحة 
  

  الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٣مارس ٣١ثالثة أشهر المنتهية في لل

-١٢- 

  

  القطاعات التشغيلية ٣

  .وأنشطة التأمين الخدمات المصرفية التجارية التقليديةتعمل المجموعة في نوعين من قطاعات األعمال وهما  
  :الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

  العمليات البنكية للشركات التمويلية وغير التمويلية وتشمل على تسهيالت الخصم المباشرة ، والحسابات
وخدمات التمويل للشركات الجارية ، والودائع والعموالت األجنبية ومنتجات المشتقات والقروض المشتركة 

 .محافظ أسواق المال والمحافظ اإلستثمارية تدار من قبل قطاع األعمال .التجارية والمتعددة الجنسيات

 

  العمليات البنكية لألفراد وتشمل على خدمات المعامالت البنكية الخاصة ، والحسابات الجارية الخاصة
ة ، وبطاقات اإلئتمان والخصم والقروض والرهون وخدمات لألفراد ، ومنتجات التوفير والودائع اإلستثماري

 .اإلستثمار والوساطة لألفراد

  
  :أنشطة التأمين

صفقات االستثمارات وتقديم المشورة  نظيمأنشطة التأمين للعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتتشمل 
  . ستثماراتهذهاال بشأن

  :كما يلي ٢٠١٣أشهر المنتهية في مارس ’ كما في وللثالثتفاصيل كل قطاع 
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تتمة - التشغيلية القطاعات ٣
المصرفية التجارية التقليديةالخدمات   

 المصرفيةالخدمات  
للشركات

 المصرفيةالخدمات 
 اإلجمالي التأمين اإلجماليغير مخصصةلألفراد

  ألف 
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  
 ٥٦٧,٨٤٠ - ٥٦٧,٨٤٠  - ١٠٣,٠٥٩  ٤٦٤,٧٨١ ةالمماثل اإليرادات/ الفوائد 

  ٤,٣٣١  ٤,٣٣١  -  -  -  -  األنشطة التأمينية صافي اإليرادات من
  ٢١٢,٥٧٨  ١,١٦١ ٢١١,٤١٧  ١٢,٨١١ ٢٥,٤٥٣ ١٧٣,١٥٣ إيرادات أخرى

       
 ٧٨٤,٧٤٩ ٥,٤٩٢ ٧٧٩,٢٥٧ ١٢,٨١١ ١٢٨,٥١٢ ٦٣٧,٩٣٤ قطاعيةإيرادات 

    
 ٣٩٥,٣٠٤ ٤٦ ٣٩٥,٢٥٨ الربح للفترة  صافي 

       
              ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 

  ٥٧,٢٢٨,٠٠٤  ٢٤١,٦٣٠  ٥٦,٩٨٦,٣٧٤  ٤,٣٦٨,٤٧٢  ٦,٦٧٦,٦١٠  ٤٥,٩٤١,٢٩٢  الموجودات 
  ١٠,٦٤٥            إستثمار في شركات زميلة 

 
 ٥٧,٢٣٨,٦٤٩  إجمالي الموجودات
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تتمة -التشغيلية  القطاعات ٣
   
  

المصرفية التجارية التقليدية الخدمات 
الخدمات  

المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 
غير مخصصةلألفراد

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي

  ألف 
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  ألف
 لایر قطري

  
 ٥٧٥,٩٧٦ - ٥٧٥,٩٧٦  - ١٠٨,٣٥٢  ٤٦٧,٦٢٤ اإليرادات المماثلة / الفوائد 

  ٦,٧٠٠  ٦,٧٠٠  -  -  -  -  صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية
  ١٦٧,٤٥٧  ٧٩٥ ١٦٦,٦٦٢  ١٨,٣٢٠ ٢٣,١٨٣ ١٢٥,١٥٩ إيرادات أخرى 

       
 ٧٥٠,١٣٣ ٧,٤٩٥ ٧٤٢,٦٣٨ ١٨,٣٢٠ ١٣١,٥٣٥ ٥٩٢,٧٨٣ إيرادات قطاعية

     
 ٣٨٩,٩٤٨ ٢,٢٥٤ ٣٨٧,٦٩٤  صافي الربح للفترة  

       
              ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 

  ٥٥,٢٠١,٩٣٢  ٢٤١,٥٥٦  ٥٤,٩٦٠,٣٧٦  ٣,٦٦٣,٤٨٠  ٦,٧٢٦,٢٦٥  ٤٤,٥٧٠,٦٣١  الموجودات 
  ١٠,٥٣٢            إستثمار في شركات زميلة 

  
 ٥٥,٢١٢,٤٦٤   إجمالي الموجودات

  
للثالثة أشهر المنتهية ) ٪١٠٢,٥١: ٢٠١٢(تقريبًا من أرباح البنك  ٪٩٩,٧٠العربية المتحدة ودولة الكويت وتمثل عملياتها في قطر جغرافيًا تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات 

  ).٪٩٤,٣٤: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ - ٪٩٥,٥٣: ٢٠١٢مارس  ٣١(تقريبًا من موجوداتها  ٪٩٥,٥١وتمثل  ٢٠١٣مارس  ٣١في 
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العادلة لألدوات الماليةالقيمة ٤

  :تدرج القيمة العادلة
تصنف جميع األدوات المالية التي يتم تحقيق واإلفصاح عن القيمة العادلة لها حسب تدرج القيمة العادلة الموضح أدناه بناًء على اقل 

  :مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل
  .في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة) المتداولةغير (األسعار المتداولة :  ١المستوى 
التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو (تقنيات التقييم :  ٢المستوى 

  ).غير مباشرة
  ).أثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحةالتي يكون أقل أقل مستوى للمدخالت التي لها ت(تقنيات التقييم : ٣المستوى 

بالنسبة لألدوات المالية اليت يتم إدراجها بالقيمة العادلة عن أساس التكرار ، تحدد المجموعة ما غذا حدث تحويل بين مستويات التدرج 
في نهاية كل فترة ) القيمة العادلة ككلبناًء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس (من خالل إعادة تقييم التصنيف 

 .، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة ٢٠١٣مارس  ٣١كما في . تقرير

 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى ١المستوى  

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطريألف لایر قطري

 ٢٠١٢ مارس ٣١

 الموجودات المالية 

 ٤,٣٦٧,٧٢٨ - ١,٢٤٣,٥٨٩ ٣,١٢٤,١٣٩  اإلستثمارت المالية 
     أدوات مشتقة 

 ٢,٩٩٤ - ٢,٩٩٤ - عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٣,٩٨٨ - ١٣,٩٨٨ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

٤,٣٨٤,٧١٠ - ١,٢٦٠,٥٧١ ٣,١٢٤,١٣٩ 
   

          المطلوبات المالية 
         أدوات مشتقة 

 ٩٦٥ - ٩٦٥ - عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٠,٥٨٥ - ١٠,٥٨٥ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

- ١١,٥٥٠ - ١١,٥٥٠ 

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  الموجودات المالية 
 ٤,٤٧٣,٩٨٣ - ٩٤٣,٥٨٩ ٣,٥٣٠,٣٩٤  اإلستثمارات المالية 

     أدوات مشتقة 
 ٤٨٦ - ٤٨٦ - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ١٦,٣٣٥ - ١٦,٣٣٥ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 
 ٤,٤٩٠,٨٠٤ - ٩٦٠,٤١٠ ٣,٥٣٠,٣٩٤ 

  
     المطلوبات المالية 

    أدوات مشتقة 
 1.032 - ١,٠٣٢ - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ١٠,٩٨٨ - ١٠,٩٨٨ -عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 
- ١٢,٠٢٠ - ١٢,٠٢٠ 
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  تتمة –القيمة العادلة لألدوات المالية  ٤
  

كل . من تدرج القيمة العادلة ٢والمستوى  ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى  ٢٠١٣مارس  ٣١خالل فترة التقرير   
) مليون لایر قطري ٧٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(مليون لایر قطري  ٦٩,٨اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتها 

  .مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به
  

  تقنيات التقييم  
تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار   

  .النسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييمتقوم المجموعة ب. المتعامل
  

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفرأسعار السوق   
أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من المخاطر تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في . التي يمكن مالحظتها

وقياسية وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف 
 إن هدف أساليب التقييم هو. العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها

التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين 
  . في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية

  
ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس اآلجلة بناًء على معدالت تحويل  األجنبيةتقاس عقود العمالت   

جميع العقود مضمونة نقدًا بالكامل ولذا يتم تحديد مخاطر اإلئتمان لكل من . العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة
  .طرف اآلخر لتلك العقودوالالمجموعة 

 

  قروض وسلف للعمالء  ٥
مارس  ٣١ 

٢٠١٣ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٢ 

٣١ 
٢٠١٢ديسمبر

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
            

 ٣٤,٦١٩,٥٠٨   ٣٠,٧٦٥,٦٧٨    ٣٥,٣٢٣,٥١٨  للعمالء  القروض والسلف إجمالي
  )٨٤٤,٦٥٩(    )٧٩٤,١٤١(    )٨٩١,٣٤٣(  قيمة القروض إنخفاضمخصص 

            
 ٣٣,٧٧٤,٨٤٩   ٢٩,٩٧١,٥٣٧    ٣٤,٤٣٢,١٧٥  القروض والسلف واألنشطة التمويلية صافي 
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  تتمة - قروض وسلف للعمالء  ٥
  

مليون لایر قطري ويمثل ١,٠٢١غير المنتظمة واألنشطة التمويلية بلغ مجموع القروض والسلف ٢٠١٣مارس  ٣١كما في   
٪ من إجمالي ٣,٣٦مليون لایر قطري ويمثل ١,٠٣٥:  ٢٠١٢مارس ٣١( للعمالءمن إجمالي القروض والسلف ٪٢,٨٩

من إجمالي القروض والسلف  ٪٢,٨١مليون لایر قطري ويمثل  ٩٧٣,٥٢: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في ، للعمالءالقروض والسلف
  .)للعمالء

  
 ١٠٩,١: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري ،  ١٠٢: ٢٠١٢مارس  ٣١(مليون لایر قطري  ١١٦,٨بلغتالفوائد المعلقة   

والتي تم إحتسابها وفقًا لمتطلبات وتعليمات مصرف قطر المركزي وتم إضافتها إلى مبالغ المخصصات ) مليون لایر قطري
  .المذكورة أعاله

  
مليون لایر قطر  ١,٠٠٠,٦المتعلقة بالتمويل التجاري بمبلغ  بالمبالغ المستلمةيتضمن ذلك مبالغ مستحقة من العمالء تتعلق   
األرقام  أثر ذلك على). مليون لایر قطري ٨٢٨,٥: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري و  ٤٢٩,٠: ٢٠١٢مارس  ٣١(

  .مليون لایر قطري ٤٢٩,٠لتتضمن المبالغ المستلمة من العميل بمبلغ  ٢٠١٢المقارنة لشهر مارس 
  
  ستثمارات ماليةإ  ٦

مارس  ٣١ 
٢٠١٣ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٢ 

٣١ 
ديسمبر
٢٠١٢ 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 

            
 ٤,٥٤٤,٠٠٨   ٤,٧٠٧,٩٩٩    ٤,٤٣٧,٥١٢  استثمارات متاحة للبيع

 ٥,٠٣٧,٠٠٥   ٣,١٨٧,١٠٢    ٦,٢٥٢,٤٥٥  إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 
            
  ٩,٥٨١,٠١٣   ٧,٨٩٥,١٠١    ١٠,٦٨٩,٩٦٧ 
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  سندات دين  ٧
مارس  ٣١ 

٢٠١٣ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٢ 

٣١ 
ديسمبر
٢٠١٢ 

 )مدققة(   )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
            

  ٧٧٠,٧٩٤    ٧٦٩,٧٧٩    ٧٧٠,٩٦٠  )أ(ثانويةسندات 
١,٨٠١,١٧٤  ١,٧٩٧,٧١٩    ١,٨٠٢,٣٢٥  )ب(مضمونة  رئيسيةسندات 

            
  ٢,٥٧١,٩٦٨   ٢,٥٦٧,٤٩٨    ٢,٥٧٣,٢٨٥ 

  
  :إيضاحات  
    

 مليوندوالرأمريكيبأسعارفائدةمتغيرةمتزايدةبقيمةإسميةقدرها 340 أصدرالبنكأورقسنداتدينثانويبمبلغ 2006 ديسمبر 12 بتاريخ ) أ(

 0.82وتحملفوائدبسعرالليبوربالدوالراألمريكيلثالثةأشهرزائداً ٢٠١٦يستحقسدادالسندات في . دوالرأمريكيللسندالواحد 100.000

  .سنوياً %
  
على بخصم مضمونة  رئيسيةمليون دوالر أمريكي كسندات  ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار  ٢٠١٢مارس  ١٤في  ) ب(

دوالر أمريكي  ٢٠٠,٠٠٠تبلغ قيمة الحد األدنى للقيمة األسمية للسندات مبلغ .القيمة األسمية من٪ ٩٨,٩٦٤أساس
٪ ٣,٥ بمعدل نسبة فائدة ثابتة وتدفعمن تاريخ اإلصدار عند القيمة األسمية خمسة سنوات مدة إستحقاق السندات . للسند

  . على أساس نصف سنويمستحقة الدفع 
 

  أسهم متوقع إصدارها  ٨
مليون لایر قطري تمثل إكتتاب إصدار حقوق  ٢,٨٠٨,٣ صدار الحقوق وٕاستلمإلأغلق البنك اإلكتتاب  ٢٠١٣مارس  ١٣في   

سهم جديد  ٥١,٦٧٤,٤٥٠إصدار ٪ من خالل ٢٥مستلم من مساهمي البنك مقابل عرض البنك لزيادة رأس المال بنسبة 
ومية غير لایر قطري للسهم وفقًا لقرار الجمعية العم ١٠لایر قطري باإلضافة إلى القيمة اإلسمية بقيمة  ٢٠بعالوة إصدار بقيمة 

مليون لایر  ١,٢٥٨,١ بقيمةضعف  ١,٨زيادة بمقدار أدرجت الحقوق المصدرة ب. ٢٠١٣فبراير  ٢٠العادية المنعقدة بتاريخ 
  .الفائض إلى المساهمين وفقًا للمبادئ التوجيهية العادية ردويجب  ، وهي مدرجة تحت المطلوبات االخرى،قطري

  
لایر  ٢,٥٨٣,٧٢٢,٥٢٠ وتمت زيادة رأس مال البنك المدفوع إلى ٢٠١٣أبريل  ٨قطر بتاريخ  بورصةفي  األسهمتم تداول   

     .قطري
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  احتياطي قيمة عادلة  ٩
مارس  ٣١ 

٢٠١٣ 
مارس  ٣١ 

٢٠١٢ 
٣١ 

ديسمبر
٢٠١٢ 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
            

  ١٢٦,٨٥٦    ٤٨,١٧١    ٢٧,٥١٧  إستثمارات متاحة للبيع 
  -    )١٦,٧٤٨(    -  تحوطات التدفقات النقدية 

            
  ١٢٦,٨٥٦    ٣١٫٤٢٣    ٢٧,٥١٧  

  

  مدفوعةأرباح توزيعات   ١٠
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١توزيع أرباح للسنة المنتهية في على ٢٠١٣فبراير  ٢٠الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في  وافقت  

: ٢٠١١(لایر قطري  ألف ٩٣٠,١٤٠بقيمة ) قطري للسهملایر ٤,٥٠: ٢٠١١) (قطري للسهملایر ٤,٥٠(٪ ٤٥ما نسبته 
  ).لایر قطري ألف٩٣٠,١٤٠

  
  والمحتملة االلتزامات المالية  ١١

مارس  ٣١ 
٢٠١٣ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٢ 

٣١ 
٢٠١٢ديسمبر

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري 
       
      االلتزامات المحتملة  )أ
١٤,١٢٨,٦١٧ ١٣,٥٧٢,٦٨٨  ١٥,٣٣٨,٦٩٦ ضمانات 
 ٣,٩١٦,٥٣٢  ٤,١٢٦,٨٣٠  ٤,٦٠٥,٤٧٩ خطابات إعتماد 
 ٤,٤٨٠,٧٥٣  ٥,٨٣٣,٧١٦  ٥,٢٨٧,٥٢٤ تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة  
 ٨٨٥,٣٩٣  ٧٢٧,٦٤٧  ٢,١١٠,٧٣٧ أخرى 
       
  ٢٣,٤١١,٢٩٥ ٢٤,٢٦٠,٨٨١  ٢٧,٣٤٢,٤٣٦
       
      أخرى إلتزامات )ب
 -  ٢٠,٧٣١  - مالال إلتزامات رأس 
 ٢,٠٩٥,١٢٠  ٢,٥٧٣,٦٨٨  ٥,٢٢٣,٠٣٤ عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 
  ٢٤٣,٩٨٠  ٧٩١,٤٨١  ٣٦٠,٥٠٩ أسعار الفائدةعقود تبادل  
       
  ٢,٣٣٩,١٠٠  ٣,٣٨٥,٩٠٠  ٥,٥٨٣,٥٤٣ 
       
٢٥,٧٥٠,٣٩٥ ٢٧,٦٤٦,٧٨١  ٣٢,٩٢٥,٩٧٩ اإلجمالي 

  .أدوات المشتقات المالية بقيمتها العادلة ضمن هذه البيانات المالية ، وتظهر بقيمتها اإلسمية ضمن إيضاح اإللتزامات األخرى تم تسجيل
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  معامالت مع أطراف ذات عالقة   ١٢
ضمن نطاق أعماله باتفاقيات وعمليات بنكية يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بها، وتكون  تدخل المجموعة

التي تمت مع يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت .هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة
  :فترة المالية كالتاليكما في نهاية الأطراف ذات عالقة 

  
مارس  ٣١ 
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مارس  ٣١ 
٢٠١٢ 

٣١ 
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٢٠١٢ 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري  

            :بنود بيان المركز المالي
 ١,١٥٥,٢٣٠   ١,١٤٠,٤٢٨    ١,٢٥٨,٩٣٠  سلف وقروض 

            
  ٨,٧٤٨    ١٧,٩١٠    ١٢,٣٢٨  موجودات أخرى 

            
  ٢٦٤,٨٩٢    ٢١٤,٧٣٩    ١٣٨,٥٤٦  ودائع العمالء 

  ٢١٣    ١,٦٠٤    ١,٢١٨  مطلوبات أخرى 
            

  ٢٩٤,٧٥٩    ٢٦٧,٧٦٤    ٢٩٦,٠٠٣  إلتزامات محتملة وٕالتزامات أخرى 
  

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
مارس  ٣١ 

٢٠١٣ 

مارس  ٣١ 
٢٠١٢ 

 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف 

 لایر قطري لایر قطري 

        :بنود بيان الدخل
  ٩,٩٤٩    ٨,٩١١  إيرادات فوائد وعموالت  

        
  ٣٦٨    ٨٣٤  مصاريف فوائد وعموالت 

        
        :الموظفينمكافآت كبار 

  ١٢,٦٩٧    ١٣,٢٨٩  الرواتب وفوائد أخرى 
  ٥٤٤    ٦٩٧  مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

        
  ١٣,٢٤١    ١٣,٩٨٦  
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  يعادلةوما النقد   ١٣
  :ما يلي يعادلةإعداد بيان التدفقات النقدية ، يتضمن النقد وما  لغرض  
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٢٠١٢ 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري 

            
 ١,١٢١,١٩٨   ١,٧٠٥,٠٧٨    ١,٥٩٨,٢٣٢  نقد وودائع لدى بنوك مركزية 

 ٤,١٠٧,٧٩٣   ٧,٦١٧,٨٨٣    ٢,٠٧٣,٢٣١  أشهر ٣أرصدة لدى بنوك تستحق خالل 
            
  ٥,٢٢٨,٩٩١   ٩,٣٢٢,٩٦١    ٣,٦٧١,٤٦٣ 

  
  .٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتهية في  االحتياطي النقدي اإللزامي لدى بنوك مركزية ال تتضمن وودائعالنقد   

  
  أرقام المقارنة   ١٤

وذلك . السنة السابقة ، لكي تتناسب مع طريق العرض في الفترة الحالية/ تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة   
الفترة / لسنة السابقة لتحسين نوعية المعلومات المعروضة ، مع العلم أن هذه التغيرات ال تؤثر على ربح أو حقوق الملكية ل

  .السابقة
      
قررت المجموعة . على وجه الخصوص ، طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك أن تدرج قبوالت العمالء في بيان المركز المالي  

الي المرحلي الموحد كما ونتيجة لذلك ادخلت تغييرات على أرقام المقارنة في بيان المركز الم. أنه من المالئم تطبيق التغيير للفترة السابقة
  .مليون لایر قطري ٤٢٩لتتضمن قبوالت العمالء البالغة  ٢٠١٢ مارس ٣١في 

  
المردجة  ٢٠١٢ مارس ٣١لایر قطري للفترة المنتهية في  ١,٨٩باإلضافة إلى ذلك تم تعديل العائدات األساسية والمخففة للسهم وقدرها   

  .حقوق لایر قطري للسهم نتيجة إلصدار ١,٧٧أصًال إلى 


