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وكل  2133مارس  13المرفق لبنك الدوحة )ش.م.ق( ) "البنك" ( كما في  بيان المركز المالي الموحد المرحمي المختصر بمراجعة قمنا لقد
الموحدة المرحمية المختصرة لفترة الثالثة أشير المنتيية التغيرات في حقوق المساىمين والتدفقات النقدية و  من بيانات الدخل والدخل الشامل

الموحدة المرحمية  . إن إدارة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض ىذه البيانات الماليةالمختارة في ذلك التاريخ ، وبعض اإليضاحات التفسيرية
مصرف قطر المركزي. إن مسؤوليتنا ىي إبداء  وتعميمات ( "التقارير المالية المرحمية"14وفقًا لمعيار المحاسبة الـدولي رقـم ) المختصرة

 إستنتاج حول ىذه البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا.

( "مراجعة المعمومات المالية المرحمية من قبل مدقق 2431قمنا بمراجعتنا وفقًا لممعيار الدولي المتعمق بعمميات المراجعة رقم ) لقد
لحسابات المستقل لممنشأة" ، تتضمن مراجعة المعمومات المالية الـمرحمية القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص ا

جراءات مراجعة أ تباع إجراءات تحميمية وا  إن نطاق المراجعة يقل جوىريًا عن نطاق  خرى.المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وا 
وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيق ، وبالتالي ، فإنيا ال تمكننا من الحصول عمى تأكيد حول جميع األمور اليامة التي يمكن أن  القيام بالتدقيق

 يبّينيا التدقيق وتبعًا لذلك، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنيا.

المختصرة المرفقة لم يتم  المرحميةانات المالية الموحدة لم يرد إلى عممنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البي، ستنادًا إلى أعمال مراجعتنا إ
( "التقارير المالية المرحمية" وتعميمات مصرف قطر 14إعدادىا ، من جميع النواحي الجوىرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 المركزي.
 
 

 ديمويت آند توش عن 
  

 
 

 محمد عثمان باهيميا    
 (311قم )سجل مراقبي الحسابات ر  

 1133 أبريل 31 
 قطر –الدوحة  
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 2131ديسمبر  13 1133مارس  13  
 (مدققة) )مراجعة( إيضاح 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   

    الموجودات:
 31.178.714 1.1.1.8.1  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 1.614.244 1.2.1.111  أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 26.546.938 331.132..1 4 قروض وسمف وأنشطة تمويمية لمعمالء

 5.236.613 111.3.2.. 5 إستثمارات مالية 
 34.113 31.183  إستثمار في شركة زميمة 
 717.442 2.1.111  عقارات وأثاث ومعدات

 713.643 11...3.  موجودات أخرى
 47.229.633 111.3.1..1  مجموع الموجودات 

    
    طموبات:الم

 8.681.411 31.111.811  أرصدة لمبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 28.946.741 18.111.1.1  ودائع العمالء

 767.616 2.1.111  سندات دين ثانوي
 922.311 2.111..  مطموبات أخرى

 19.139.885 283..11.11  مجموع المطموبات
    

 3.875.211 1.131.1.2  حقوق أصحاب ودائع اإلستثمار المطمق 
    

    حقوق المساهمين:
 3.894.711 21....1.1  رأس المال المدفوع 

 2.737.834 1.111.211  إحتياطي قانوني
 177.651 81..122  إحتياطي مخاطر

 (5.151) (18.111) 6 إحتياطي القيمة العادلة
 (44.119) (11.381)  إحتياطي التحّوط

 (2.113) (.3.12)  أجنبيةاحتياطي تقييم عمالت 
 947.165 --  أرباح نقدية مقترح توزيعيا

 348.127 2...831  أرباح مدورة
 6.114.491 3.1.811..  مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطموبات وحقوق أصحاب ودائع اإلستثمارات المطمق وحقوق 
 47.229.633 111.3.1..1  المساهمين

 
 
 
 

 ثانيفهد بن محمد بن جبر آل 
 رئيس مجمس اإلدارة

 عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
 العضو المنتدب

 راهافان سيتارامان
 الرئيس التنفيذي
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 المختصر بيان الدخل الموحد المرحمي

 2133مارس  13لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
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 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  1133 2131 
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   
    

 581.556 812.111  إيرادات الفوائد 

 (285.871) (381.132)  مصاريف الفوائد

 294.681 1.1.113  صافي إيرادات الفوائد 
 322.211 11.113  إيرادات عموالت ورسوم

 (967) (3.111)  مصاريف عموالت ورسوم

 323.261 282..1  صافي إيرادات عموالت ورسوم 
 61.716 1...1.  إيرادات أنشطة التمويل اإلسالمي

 (27.568) (32.113)  اب ودائع اإلستثمار المطمق من الربحنصيب أصح
 11.318 12.113  صافي إيرادات أنشطة التمويل اإلسالمي

 11.979 11..11  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (37.915) (..31.1)  حصة معيدي التأمين 

 (9.313) (8.122)  صافي اإلدعاءات المدفوعة
 1.941 1.128  تأمين صافي إيرادات أنشطة ال

 9.542 111..  أرباح توزيعات أسيم 

 37.157 38.121  أرباح عمميات النقد األجنبي

 31.535 33...1  صافي إيرادات إستثمارات مالية

 4.492 31.311  إيرادات تشغيمية أخرى
 43.616 8.188.  مجموع اإليرادات األخرى

 494.611 .11.81.  صافي اإليرادات التشغيمية 

 (353.911) (..328.2)  مصاريف إدارية وعمومية

 (9.912) (31.111)  إستيالك عقارات وأثاث ومعدات

 (34.763) (1...11)  صص التدني في قيمة القروض والسمف ، بالصافيمخ

 (2.783) (111..)  مخصص التدني في قيمة إستثمارات مالية
 135.229 1.1.211  صافي الربح لمفترة قبل الضرائب 

 (398) (281)   مصاريف ضريبة الدخل
 135.113 21..1.1  صافي الربح لمفترة 

  3666  .381  ريـال قطر - العائد عمى السيم من األرباح )األساسي والمعّدل(
  389.472.986  3.8.8.2.1.8  المتوسط المرجح لعدد األسيم 
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 2133مارس  13أشير المنتيية في  الثالثةلفترة 
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 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 1133 2131 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  

   
 135.113 21..1.1 صافي الربح لمفترة

   
   بنود الدخل الشامل األخرى:

 21.369 (11.2.1) صافي الحركة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة لمبيع

 6.377 .8.11 النقدية صافي الحركة في القيمة العادلة لعمميات تحوط التدفقات
 (311) 318 عمالت أجنبية تقييمتعديالت 

   
 29.236 (.11.22) إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

   
 144.247 111.3.1 إجمالي الدخل الشامل لمفترة
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 رأس المال 
إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي 
 المخاطر

إحتياطي 
 القيمة العادلة

إحتياطي 
 التحّوط

إحتياطي تقييم 
 عمالت أجنبية

أرباح نقدية 
 المجموع أرباح مدورة مقترح توزيعها

 
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال  ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
          

 111.1.1.. 311.112 12.1.8. (1.113) (.11.11) (8.181) 81..122 1.232.131 3.1.1.211 )مدققة( – 1133يناير  3الرصيد في 
 162.971 162.971 -- -- -- -- -- -- -- صافي الربح لمفترة

 (24.776) -- -- 325 5.889 (11.791) -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى
          

 118.394 162.971 -- 325 5.889 (11.791) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل لمفترة
 717.222 -- -- -- -- -- -- 564.974 372.248 الزيادة في رأس المال

 (947.165) -- (947.165) -- -- -- -- -- -- 2131توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 3.1.811.. 2...831 -- (.3.12) (11.381) (18.111) 81..122 1.111.211 21....1.1 )مراجعة( - 1133مارس  13الرصيد في 



 بنك الدوحة )ش.م.ق(

 بيان التغيرات في حقوق المساىمين الموحد المرحمي المختصر

 2133مارس  13لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
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 رأس المال 

رأس مال مستمم 
 مقدماً 

إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي 
 المخاطر

إحتياطي القيمة 
 العادلة

إحتياطي 
 التحّوط

تقييم إحتياطي 
 عمالت أجنبية

توزيعات أرباح 
 المجموع أرباح مدورة نقدية مقترحة

 
ريـال ألف 

 قطري
ريـال  ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال لف أ

 قطري
ريـال  ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال  ألف 

 قطري
ريـال  ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
ريـال ألف 

 قطري
           

 5.851.781 316.519 914.111 (2.437) (52.689) (81.453) 164.651 2.411.613 168.633 3.818.616 )مدققة( – 2131يناير  3الرصيد في 
دوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية المساىمة في صن

 (24.141) (24.141) -- -- -- -- -- -- -- -- 2119لسنة 
 135.113 135.113 -- -- -- -- -- -- -- -- صافي الربح لمفترة

 29.236 -- -- (311) 6.377 21.369 -- -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى
           

 139.917 291.693 -- (311) 6.377 21.369 -- -- -- -- ةإجمالي الدخل الشامل لمفتر 
 -- -- -- -- -- -- -- 282.487 (168.633) 86.324 الزيادة في رأس المال

 (914.111) -- (914.111) -- -- -- -- -- -- -- 2119توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 5.266.187 197.211 -- (2.547) (46.532) (57.282) 164.651 2.736.338 -- 3.894.711 )مراجعة( - 2131مارس   13الرصيد في 



 وحة )ش.م.ق(بنك الد

 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحمي المختصر

 2133مارس  13لفترة الثالثة أشير المنتيية في 

 جزءًا من ىذه البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة 32إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  1133 2131 

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف   

    
 (779.431) (121.111)  أنشطة التشغيل في ةالمستخدم صافي التدفقات النقدية

    
    فقات النقدية من أنشطة اإلستثمار:التد

 (619.138) (3.211.111)  مشتريات إستثمارات مالية

 126.269 231.111  صافي المتحصل من بيع إستثمارات مالية

 (51.817) (1.1..1)  مشتريات عقارات وأثاث ومعدات

 (161.856) (3.331.1.1)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
 (914.111) (12.1.8.)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (21.247) --  سندات دين ثانوي معاد شراؤىا
 -- 212.111  الزيادة في رأس المال

 (927.551) (131.311)  األنشطة التمويميةصافي النقد المستخدم في 
    

 (2.171.839) (2.111...3)   ما يعادلهد و في النق صالنقصافي 
 33.888.521 8.8..31.11   يناير 3كما في وما يعادلو نقد ال
 9.837.714 331.811.. 33  مارس 13كما في وما يعادله نقد ال



 بنك الدوحة )ش.م.ق(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة

 2133مارس  13أشير المنتيية في  الثالثةلفترة 
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 الرئيسي نشاطوال يالوضع القانون .3

 .3978لسنة  (53)موجب المرسوم األميري رقم ب 3979مارس  35بنك الدوحة )ش.م.ق( )"البنك"( كشركة مساىمة عامة في تأسس 

فروع  سبعة منيافرعًا محميًا  17واإلسالمية من خالل مقره الرئيسي في مدينة الدوحة و  التقميديةفي األنشطة المصرفية  أعمالو البنك يمارس
المممكة  ومكاتب تمثيل في كل من تحدة ودولة الكويتإسالمية ، وثالثة فروع خارجية في الواليات المتحدة األمريكية ودولة اإلمارات العربية الم

باإلضافة إلى ذلك ، يمتمك البنك كامل حصص رأس المال في شركة  رومانيا.و  كوريا الجنوبية، تركيا ، الصين ، اليابان ، سنغافورة ، المتحدة
، كما يمتمك البنك كامل حصص رأس المال في شركة تأمين مسجمة في مركز قطر المالي بنك الدوحة لمتأمين )ذ.م.م( وىي شركة

(DBankTech L.L.C) وخالل الفترة ،  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.وىي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعمومات وتمارس نشاطيا ف
سجمة في دولة قطر ، ولم تبدأ ىذه الشركة ) "دي بي كابيتال ش.ش.و" ( ، وىي شركة تابعة ممموكة بالكامل لمبنك وم شركة قام البنك بتأسيس

 أعماليا بعد ، ويشار إلى بنك الدوحة والشركات التابعة لو مجتمعين ) "البنك" (.
 
 

 أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة .1

وتعميمات  ( الخاص بالتقارير المالية المرحمية14رقم )تم إعداد ىذه البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 
. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ىذه البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة متفقة مع السياسات ركزيممصرف قطر ال

ويجب قراءة ىذه البيانات المالية الموحدة المرحمية  2131ديسمبر  13لمسنة المنتيية في  الموحدة المحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية
بإستثناء بعض المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة والتي ، واإليضاحات المرفقة بيا 2131المختصرة مقترنة مع البيانات المالية الموحدة لسنة 

يالت ، ومن ىذه التعديالت ما نتج عنو تعديل في المصطمحات والتي نتج عن تطبيقيا بعض التعد أصبحت سارية المفعول خالل الفترة الحالية
  .، ولكن لم تؤثر بشكل جوىري عمى المبالغ التي تم اإلفصاح عنيا أو عمى المركز المالي لمبنك ىام فقط ، ومنيا ما ىو ذو تأثير

، بإستثناء اإلستثمارات ومشتقات األدوات المالية والتي تظير تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية 
 بالقيمة العادلة.

 لممعايير إن البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة ال تتضمن كافة المعمومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاممة يتم إعدادىا وفقاً 
بالضرورة مؤشرًا لمنتائج التي يمكن  2133 مارس 13أشير المنتيية في  لمثالثةال تعتبر النتائج  ، الدولية لمتقارير المالية . باإلضافة إلى ذلك

 .2133ديسمبر  13التي تنتيي في المالية توقعيا لمسنة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة
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 المعمومات القطاعية .1

وفيما يمي  فية اإلسالمية وخدمات التأمين.صر ، الخدمات الم التقميديةوىي: الخدمات البنكية قطاعات أعمال رئيسية  ثالثةالبنك  ىيكميةتتضمن 
 المنتيية في ذلك التاريخ. ولمفترة 2133مارس  13البيانات المتعمقة بكل قطاع كما في 

 
الخدمات البنكية 

  التقميدية

الخدمات 
المصرفية 
 المجموع الفرعي اإلسالمية

خدمات 
 المجموع أخرى التأمين

ريـال     ألف  
 قطري

 ريـال ألف 
 قطري

ريـال   ف أل
 قطري

ريـال ألف 
 قطري

ريـال ألف 
 قطري

 ريـال  ألف 
 قطري

       
       1133مارس  13كما في 

 111.3.1..1 .1. 113.111 1...3.1..1 11...1.82 .31.11..11 مجموع الموجودات

مجموع المطموبات وحقوق أصحاب 
 11..11.1.1 3.1 313.211 11.381.222 .1.112.11 12.313.813 ودائع اإلستثمار المطمق

       
       2131 ديسمبر 13كما في 

 47.229.633 3.152 232.297 47.136.262 1.816.891 41.379.169 مجموع الموجودات
مجموع المطموبات وحقوق أصحاب 

 43.395.338 368 85.897 43.319.151 2.818.713 18.111.122 ودائع اإلستثمار المطمق
     

     1133مارس  13أشهر المنتهية في  ةالثالثلفترة 
 .11.81. 383 1.231 8.3.211 1...11 811.111 صافي اإليرادات التشغيمة

 21..1.1 (312) 1.321 ..1..18 211..1 111.3.2 صافي الربح
     

     2131مارس  13لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
 494.611 221 5.976 488.417 17.243 453.396 صافي اإليرادات التشغيمة

 135.113 4 912 134.195 29.411 284.695 صافي الربح

الواليات المتحدة األمريكية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. ساىمت العمميات جغرافيًا في كل من دولة قطر و  يمارس البنك أعمالو
%( وفي 311: 2131مارس  13% )99669بما نسبتو  2133 مارس 13تيية في أشير المن الثالثةفي دولة قطر في أرباح البنك لفترة 

 %(.9761: 2131مارس  13% )96648لبنك كما في ذلك التاريخ بحوالي موجودات ا
 
 



 بنك الدوحة )ش.م.ق(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة

 2133مارس  13أشير المنتيية في  الثالثةلفترة 

- 9 - 

 
 تمويمية لمعمالءسمف وأنشطة قروض و  .1

 2131ديسمبر  13 1133مارس  13 
 )مدققة( )مراجعة( 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   
 24.611.712 11.111.2.2 لقروض والسمف البنكية التقميديةا

 2.938.135 111..1.31 أنشطة التمويل اإلسالمي
 (719.134) (222.121) بالصافي -مخصص خاص لتدني قيمة القروض 

 (262.785) (121.131) فوائد معمقة 
 26.546.938 331.132..1 الصافي 

% من إجمالي القروض 4621وتمثل  2133مارس  13قطري كما في ريـال  مميون 3.382  مبمغ بمغ مجموع القروض والسمف غير العاممة
 % من إجمالي القروض والسمف(.1694قطري وتمثل ريـال مميون  3.186:  2131ديسمبر  13) والسمف 

 
 

 اإلستثمارات المالية .8

 
 

 إحتياطي القيمة العادلة ..

 2131ديسمبر  13 1133مارس  13 
 (مدققة) )مراجعة( 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  
   

 (81.453) (8.181)  بداية الفترة / السنةيد في الرص
 71.712 (31.181) الزيادة في القيمة العادلة)النقص( / 

 3.696 (31.112) المحول إلى بيان الدخل
 75.198 (11.2.1) / السنة صافي التغير خالل الفترة

 (18.111) (5.151) 
 

 
 
 

 2131ديسمبر  13 1133مارس  13 
 (مدققة) )مراجعة( 
 قطريريـال  ألف قطريريـال ألف  
   

 2.151.896 .11..1.33 إستثمارات متاحة لمبيع 
 2.865.715 1.3.1.181 إستثمارات محتفظ بيا لتاريخ اإلستحقاق 

 ..111.3.2 5.236.613 
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 المصرفية اإلسالميةاألنشطة  .2

لبنوك التقميدية ، بأن تقوم دى ا، فيما يخص الفروع اإلسالمية ل 2133يناير  13والصادرة  بتاريخ  المركزيقطر  ألزمت توجييات مصرف
يتم إنياء أنشطة الخدمات المالية البنوك التقميدية بالتوقف عن منح أي خدمات مصرفية إسالمية جديدة من خالل فروعيا اإلسالمية ، وعمى أن 

 .2133بر ديسم 13بحمول  اإلسالمية

تمارس نشاطيا كفرع من البنك تحت العالمة التجارية "الدوحة لذي يتضمن أنشطة مصرفية إسالمية بنك واالتنطبق أحكام ىذه التوجييات عمى 
 اإلسالمي" ، ويقوم مجمس اإلدارة حاليًا بدراسة الخيارات المطروحة بشأن مستقبل األنشطة المصرفية اإلسالمية لدى البنك.

 
 

 ب برأس المال اإلضافياإلكتتا .1

، أقر البنك زيادة رأس المال بواقع  2118ديسمبر  23المساىمين في إجتماع الجميعة العمومية غير العادية والمنعقدة بتاريخ  لمصادقةوفقًا 
 71762ثمار بقيمة ، إستمم البنك الدفعة النيائية من جياز قطر لإلست 2133يناير  37(. بتاريخ Q.I.A% لصالح جياز قطر لإلستثمار )21

ريـال قطري كعالوة  1268ىذا السعر مبمغ  تضمنريـال قطري لمسيم الواحد ، وي 4268مميون سيمًا بسعر  37622مميون ريـال قطري مقابل 
 %.36666أسيم رأس مال البنك إلى  ومع ىذا اإلكتتاب اإلضافي ، يكون جياز قطر لإلستثمار قد رفع نسبة مساىمتو في .إصدار لكل سيم

 
 

لتزامات أخرى مالية إلتزامات ..  ممكن أن تطرأ وا 

 2131ديسمبر  13 1133مارس  13 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  أ( إلتزامات ممكن أن تطرأ
   

 437.516 11..113 قبوالت
 34.293.996 .31.218.12 خطابات ضمان

 4.281.594 11..1.831 ات مستنديةاعتماد
 5.995.161 11..11..8 ييالت غير مستغمةتس

 735.191 111..21 أخرى
 18.112.1.1 25.711.549 

   ب( إلتزامات أخرى
   

 61.963 88.811 إلتزامات رأسمالية
 5.813.979 11...1..1 عقود صرف عمالت أجنبية آجمة

 771.271 221.121 عقود تبادل أسعار الفائدة
 25.493 18.1.3 ت اإلئتمانيةعقود تبادل مخاطر التسييال
 16.435 138..1 عقود تبادل مجموع العائدات

 1.811.138 6.728.339 
 11.182.822 12.431.668 

 اإللتزامات األخرى. إيضاح أدوات المشتقات المالية بقيمتيا العادلة ضمن ىذه البيانات المالية ، وتظير بقيمتيا اإلسمية ضمن تسّجل
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 ف ذات عالقةمعامالت مع أطرا .31

لمبنك والشركات التي يرتبطون دارة العميا نكية يكون أطرافيا أعضاء مجمس اإلدارة أو اإللو باتفاقيات وعمميات باعمأيدخل البنك ضمن نطاق 
 ، وتكون ىذه العمميات عمى أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.بيا

 الت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة/السنة المالية:يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعام
 2131ديسمبر  13 1133مارس  13 
 )مدققة( )مراجعة( 

 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  المركز المالي بيان بنود
 3.121.784 .81..3.13 سمف وقروض 
 98.193 381.111 ودائع العمالء 

لت  263.743 1...181 زامات أخرى  إلتزامات ممكن أن تطرأ وا 
 

 مارس 13 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 1133 2131 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطريريـال ألف  قطريريـال ألف  

   بنود بيان الدخل
 32.221 1.1.. إيرادات فوائد وعموالت 

 963 .81 مصاريف فوائد وعموالت 
   

   منافع أعضاء مجمس اإلدارة
 2.619 8.113 واتب ومنافع أخرىر 

 524 111 مكافأة نياية الخدمة وصندوق التقاعد 
 8.11. 1.311 
 

 وما يعادلهالنقد  .33

 ما يمي: وما يعادلولغايات إعداد بيان التدفقات النقدية ، يتضمن النقد 
 مارس 13 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 1133 2131 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 قطريريـال ألف  قطريال ريـألف  
   

 6.924.946 1.183.111 نقد وأرصدة لدى بنوك 
 2.892.758 1.3.311.. أشير 1نقد لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى تستحق خالل 

 ..331.811 9.837.714 

 النقد واألرصدة لدى بنوك ال تتضمن اإلحتياطي النقدي اإللزامي.
 

 أرقام المقارنة .31

 .ع طريقة العرض في الفترة الحاليةالسابقة ، لكي تتناسب م / السنةالسابقة  عض أرقام المقارنة لمفترةتمت إعادة تصنيف ب


