
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2015 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 



تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 (ق.م.ش)الى السادة أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الوطني 

المقدمة

("المجموعة")وشركاته التابعة  ("البنك") (ق.م.ش)لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لبنك قطر الوطني 

 والبيانات المرحلية الموحدة2015 سبتمبر 30، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في 2015 سبتمبر 30كما فى 

، والبيان المرحلي الموحد للتغيرات2015 سبتمبر 30للدخل والدخل الشامل لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 

في حقوق المساهمين والبيان المرحلي المختصر الموحد للتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمعيار المحاسبة . المتممة لها

إن مسؤوليتنا هى إصدار  . وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة" التقارير المالية المرحلية "34الدولي للتقاريرالمالية رقم 

. نتيجة مراجعة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إستنادا إلى أعمال المراجعة التى قمنا بها

نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق "2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولى إلجراءات المراجعة رقم 

تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء إستفسارات مبدئياً من األشخاص المسؤولين عن األمور".المستقل للمؤسسة

إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً. المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالى ال نستطيع الحصول على التأكيد الذى يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال

.وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية. تدقيق

نتيجة المراجعة

إستناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستدعي اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادها، من كافة

. وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة34النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

عن إرنست ويونغ

فراس قسوس

236سجل مراقبي الحسابات رقم 

2015 أكتوبر 7

دولة قطر- الدوحة 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

2015 سبتمبر 30كما في 

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في إيضاح

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

 الموجودات

33،525،80231،162،80230،754،168نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

25،399،74022،243،91029،955،019أرصدة لدى بنوك 

3366،567،305328،769،270338،129،995قروض وسلف للعمالء

474،714،17972،800،78667،695،913إستثمارات مالية

7،905،2498،021،7337،963،437إستثمارات في شركات زميلة 

1،735،5071،797،0191،779،344عقارات ومعدات

5،401،7135،469،4745،461،265موجودات غير ملموسة

5،642،2175،018،7374،617،535موجودات أخرى

520,891,712475,283,731486,356,676إجمالي الموجودات

المطلوبات

31،215،13720،328،47722،113،705أرصدة من بنوك 

381،225،310350،042،580357،491،479ودائع عمالء 

21،798،43421،773،18621،779،361سندات دين

13،673،62113،191،41812،524،373قروض أخرى 

12،950،46013،760،63514،485،832مطلوبات أخرى

460,862,962419,096,296428,394,750إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

6،997،2946،997،2946،997،294رأس المال 

23،086،90223،086،90223،086،902إحتياطي قانوني

3،500،0002،750،0003،500،000إحتياطي مخاطر

5311،428759،837573،808إحتياطي القيمة العادلة

(1،329،797)(1،078،459)(1،747،524)إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

1،235،2351،748،6331،706،123إحتياطيات أخرى

25،708،91820،935،63322،448،494أرباح مدورة

59,092,25355,199,84056,982,824إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك

936،497987،595979،102حقوق غير المسيطرين

60,028,75056,187,43557,961,926إجمالي حقوق الملكية 

520,891,712475,283,731486,356,676إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

: ووقع عليها نيابة عنهم2015 أكتوبر 7تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

     علي أحمد الكواري               علي شريف العمادي

     الرئيس التنفيذي للمجموعة                          رئيس مجلس اإلدارة                         

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة12 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 

  



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل المرحلي الموحد

2015 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

للتسعة أشهرالمنتهيةللتسعة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية

 سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في 

2015201420152014

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

5،006،6664،716،10414،869،36813،819،448إيرادات الفوائد 

(4،733،713)(5،322،615)(1،601،521)(1،829،450)مصروفات الفوائد 

3,177,2163,114,5839,546,7539,085,735صافي إيرادات الفوائد 

609،498601،8971،868،5191،707،236إيرادات عموالت ورسوم

(153،452)(186،715)(53،330)(61،994)مصروفات عموالت ورسوم

547,504548,5671,681,8041,553,784صافي إيرادات عموالت ورسوم

188،053237،444595،012615،759أرباح صرف عمالت أجنبية

112،47421،370159،970125،391إيرادات إستثمارات مالية

1،06347،6199،82487،912إيرادات تشغيلية أخرى

4,026,3103,969,58311,993,36311,468,581صافي اإليرادات التشغيلية

 

(1،363،941)(1،527،127)(474،775)(516،822)تكاليف الموظفين

(188،785)(181،035)(60،882)(60،607)إستهالكات 

(886،596)(903،674)(263،081)(305،004)مصروفات أخرى

(21،039)(160،513)(11،793)(39،352)خسائر تقييم إستثمارات مالية

(621،808)(232،947)(50،827)91،115خسائر إنخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي

(58،618)(59،489)(19،739)(20،194)إطفاء موجودات غير ملموسة

(34،872)(60،510)(17،400)(51،803)مخصصات أخرى

(902,667)(898,497)(3,125,295)(3,175,659)

129،92164،580383،016213،958الحصة من نتائج شركات زميلة

3,253,5643,135,6669,251,0848,506,880أرباح الفترة قبل الضريبة

(461،813)(489،723)(186،991)(103،787)مصروف الضريبة

3,149,7772,948,6758,761,3618,045,067أرباح  الفترة 

:ويعود الى

3,133,8182,933,5658,720,7078,002,384مساهمي البنك

15،95915،11040،65442،683حقوق غير المسيطرين

3,149,7772,948,6758,761,3618,045,067أرباح  الفترة 

4.54.212.511.4(لاير قطري)  (األساسي والمعدل)عائد السهم من األرباح 

699،729،438699،729،438699،729،438699،729،438المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة12 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

2015 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

للتسعة أشهرالمنتهيةللتسعة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية

 سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في 

2015201420152014

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

3,149,7772,948,6758,761,3618,045,067أرباح  الفترة 

بنود الدخل الشامل األخرى, صافي بعد الضريبة

:بنود قد يتم الحقاً إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل

(121،352)(417،727)(48،974)(167،536)فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية

30،570(470،888)4،157(422،609)الحصة من بنود الدخل الشامل األخرى من اإلستثمار في شركات زميلة

(678،268)(156،419)(309،527)(390،899)الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

60،516(31،919)(7،351)(130،020)       صافي التغير في القيمة العادلة

(24،365)(74،042)(16،631)(47،544)       صافي المحول الى قائمة الدخل

(732,899)(1,150,995)(378,326)(1,158,608)اجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة, صافي بعد الضريبة

1,991,1692,570,3497,610,3667,312,168اجمالي الدخل الشامل للفترة

:ويعود الى

1،975،2102،555،2397،569،7127،269،485مساهمي البنك

15،95915،11040،65442،683حقوق غير المسيطرين

1,991,1692,570,3497,610,3667,312,168اجمالي الدخل الشامل للفترة

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة12 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد

2015 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

اإلجماليحقوقاجمالي حقوق الملكيةأرباح إحتياطيات إحتياطي تحويلإحتياطي إحتياطي إحتياطي رأس المالألف لاير قطري

غير المسيطرينالعائد الى مساهمي البنكمدورةأخرىعمالت أجنبيةالقيمة العادلةمخاطرقانوني

1،719،11417،830،30452،828،461898،82353،727،284(957،107)6،997،29423،086،9022،750،0001،401،954 2014 يناير 1الرصيد في 

اجمالي الدخل الشامل للفترة

8،002،3848،002،38442،6838،045،067           -             -          -          -              -            -أرباح الفترة

(732,899)            -(732,899)29,5191,051(121,352)(642,117)          -              -            -اجمالي بنود الدخل الشامل األخرى 

29,5198,003,4357,269,48542,6837,312,168(121,352)(642,117)          -              -            -اجمالي الدخل الشامل للفترة

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية, معترف

بها مباشرة في حقوق الملكية

(4،898،106)            -(4،898،106)(4،898،106)           -             -          -          -              -            -2013توزيعات أرباح عن عام 

46،08946،089                      -               -           -             -          -          -              -            -حقوق غير المسيطرين

(4,852,017)46,089(4,898,106)(4,898,106)          -            -         -         -              -            -إجمالي التعامالت مع مالكي حقوق الملكية

1,748,63320,935,63355,199,840987,59556,187,435(1,078,459)20146,997,29423,086,9022,750,000759,837 سبتمبر 30الرصيد في 

1،706،12322،448،49456،982،824979،10257،961،926(1،329،797)20156،997،29423،086،9023،500،000573،808 يناير 1الرصيد في 

اجمالي الدخل الشامل للفترة

8،720،7078،720،70740،6548،761،361           -             -          -          -              -            -أرباح الفترة

(1,150,995)            -(1,150,995)               -(470,888)(417,727)(262,380)          -              -            -اجمالي بنود الدخل الشامل األخرى 

8,720,7077,569,71240,6547,610,366(470,888)(417,727)(262,380)          -              -            -اجمالي الدخل الشامل للفترة

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية, معترف

بها مباشرة في حقوق الملكية

(5،247،971)            -(5،247،971)(5،247،971)           -             -          -          -              -            -2014توزيعات أرباح عن عام 

(83،259)(83،259)                      -               -           -             -          -          -              -            -حقوق غير المسيطرين

(212،312)            -(212،312)(212،312)           -             -          -          -              -            -أخرى

(5,543,542)(83,259)(5,460,283)(5,460,283)           -             -          -          -              -            -إجمالي التعامالت مع مالكي حقوق الملكية

1,235,23525,708,91859,092,253936,49760,028,750(1,747,524)20156,997,29423,086,9023,500,000311,428 سبتمبر 30الرصيد في 

. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة12 الى 1تشكل اإليضاحات رقم 
     



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

2015 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

للسنة المنتهية للتسعة أشهرالمنتهيةللتسعة أشهرالمنتهيةإيضاح

 ديسمبر31في  سبتمبر30  في  سبتمبر30  في 

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

8,271,90916,900,10818,762,842صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(32،053،642)(26،034،955)(52،359،926)مشتريات إستثمارات مالية

43،274،19631،328،87042،314،443متحصالت من بيع أو إسترداد إستثمارات مالية

(2،101،929)(2،101،929)(49،909)إستثمارات في شركات زميلة 

(691،901)(629،549)(206،241)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

1،83343،84783،212متحصالت من بيع عقارات ومعدات

2,606,2847,550,183(9,340,047)من أنشطة اإلستثمار / (المستخدمة في )صافي التدفقات النقدية 

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

1،123،6541،340،23499،754متحصالت من قروض أخرى

(4،887،261)(4،887،864)(5،231،687)أرباح موزعة 

(4,787,507)(3,547,630)(4,108,033)صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

15،958،76221،525،518(5،176،171)الزيادة في النقدية وما في حكمها / (النقص)صافي

2،098،782530،413812،329أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها

43،431،32721،093،48021،093،480 يناير 1رصيد النقدية وما في حكمها في 

1140,353,93837,582,65543,431,327 ديسمبر 31/  سبتمبر 30رصيد النقدية وما في حكمها في 

0

   



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

السياسات المحاسبية -  1

 الخاص بالتقارير المالية34تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة بما يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.2014 ديسمبر31يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في . المرحلية

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات الضرورية إلعداد بيانات مالية كاملة بموجب المعايير الدولية

  ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية2015 سبتمبر 30كما أن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في . للتقارير المالية

.2015 ديسمبر 31المنتهية في 

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة أن تقوم اإلدارة بإجراء تقديرات وافتراضات لها تأثيرعلى تطبيق السياسات المحاسبية

.وعلى الموجودات والمطلوبات وبنود قائمة الدخل، علماً بأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات

التقديرات الجوهرية التي قامت بها اإلدارة من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ال تختلف عن تلك المطبقة عند إعداد البيانات المالية  

.2014 ديسمبر 31الموحدة للسنة المنتهية في 

.2014 ديسمبر 31سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتناسب مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

ال تتضمن التعديالت على المعايير ادناه. قامت المجموعة بتطبيق المعايير المعدلة التالية عند إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

:أي أثر جوهري على حسابات المجموعة، ولكنها قد تتطلب إفصاحات إضافية في نهاية السنة

المعايير المعدلة

.(19المعدل لمعيار المحاسبة الدولي رقم )مساهمات الموظفين : المزايا والتعويضات

.2012 - 2010التحسينات السنوية 

.2013 - 2011التحسينات السنوية 

.لم يؤد تطبيق التعديالت أعاله الى أي تعديل على صافي األرباح او حقوق المساهمين للفترات السابقة

المعايير المحاسبية التي صدرت ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق

المعايير المحاسبية التالية صدرت ولكنها  لم تصبح بعد ملزمة التطبيق، وتقوم المجموعة حالياً بتقييم األثر المتعلق بها وستقوم بتطبيقها بموجب

.التواريخ المتعلقة بها

.2018 يناير 1األدوات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا  - 9المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

الحسابات التنظيمية المؤجلة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا - 14المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.2016 يناير 1من 

إيرادات عقود العمالء والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا - 15المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.2017 يناير 1من 

محاسبة اإلستحواذ والذي سيصبح: الترتيبات المشتركة - 11التعديالت على المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم 

.2016 يناير 1واجب التطبيق اعتبارا من 

طرق االستهالك واالطفاء المعتمدة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا : 38 ورقم 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

.2016 يناير 1من 

طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا : 27التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

.2016 يناير 1من 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

التحليل القطاعي - 2

:فيما يلي البيانات الرئيسية لهذه القطاعات والتي يتم مراجعتها من قبل اإلدارة بشكل منتظم . تتألف المجموعة من أربعة قطاعات رئيسية تشمل أنشطتها المختلفة

أخرىالعمليات 

المجموعوأرصدة المصرفيةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدوليةوالثرواتاالستهالكيالشركات:2015 سبتمبر 30كما في 

5،704،403366،525339،5843،112،23324،0089،546،753صافي إيرادات الفوائد 

485،957152،625243،054791،5178،6511،681،804صافي إيرادات عموالت ورسوم

243،03564،165106،629158،63122،552595،012أرباح صرف عمالت أجنبية

159،970                      -20،123                  -                  -139،847إيرادات إستثمارات مالية

8،35569،824                  -1،4585إيرادات تشغيلية أخرى
383،016                      -354،717                  -                  -28،299الحصة من نتائج شركات زميلة

6,602,999583,320689,2674,445,57655,21712,376,379إجمالي ايرادات القطاع

8،720،707(66،910)5،702،082110،725337،8472،636،963ربح القطاع 

74،714،179                      -23،34626،151،087                  -48،539،746استثمارات القطاع

366،567،305                      -250،158،2299،603،30019،830،21886،975،558قروض وسلف القطاع

381،225،310                      -167،590،67321،483،30946،863،538145،287،790ودائع العمالء للقطاع
520،891،712(129،376،881)347،893،74422،410،43147،956،952232،007،466موجودات القطاع

:2014 سبتمبر 30كما في 

5،641،270358،419295،4812،766،50924،0569،085،735صافي إيرادات الفوائد 
473،182135،822234،515709،7774881،553،784صافي إيرادات عموالت ورسوم

256،28964،862105،291135،10454،213615،759أرباح صرف عمالت أجنبية

125،391(1،051)24،311                  -                  -102،131إيرادات إستثمارات مالية

1729546،71840،89187،912إيرادات تشغيلية أخرى

213،958                      -205،312                  -                  -8،646الحصة من نتائج شركات زميلة

6,481,519559,110635,5823,887,731118,59711,682,539إجمالي ايرادات القطاع

8،002،384(118،452)5،610،84562،713322،8782،124،400ربح القطاع 

72،800،786                      -23،25820،727،272                  -52،050،256استثمارات القطاع

328،769،270                      -238،121،5058،241،61613،054،93769،351،212قروض وسلف القطاع

350،042،580                      -172،324،28018،938،84442،108،413116،671،043ودائع العمالء للقطاع

475،283،731(105،004،628)316،150،34819،615،18043،682،818200،840،013موجودات القطاع

العمليات داخل دولة قطر



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في قروض وسلف للعمالء-  3

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

373،642،058335،662،008345،193،989إجمالي القروض والسلف 

(137،553)(225،111)(124،956)أرباح مؤجلة

(6،926،441)(6،667،627)(6،949،797)مخصص تدني قيمة القروض والسلف 

366,567,305328,769,270338,129,995صافي القروض والسلف 

من إجمالي القروض والسلف % 1،5 مليون لاير قطري ما يعادل 5،463بلغ إجمالي القروض والسلف غير المنتظمة مبلغ 

.(من إجمالي القروض والسلف% 1،6 مليون لاير قطري ما يعادل 5،579: 2014 ديسمبر 31)

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في استثمارات مالية- 4

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

38،876،00130،271،75833،575،044إستثمارات مالية متاحة للبيع

35،838،17842،529،02834،120،869إستثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

74,714,17972,800,78667,695,913اإلجمالي

 مليون66،0: 2014 ديسمبر 31) مليون لاير قطري 62،6تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قيمة استثمارات مالية في أوراق الدين بمبلغ 

.( لاير قطري

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في إحتياطي القيمة العادلة- 5

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

(479،206)(215،624)(635،625)تحوطات التدفق النقدي

947،053975،4611،053،014اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

311,428759,837573,808اإلجمالي

توزيعات األرباح -  6

 لاير قطري للسهم الواحد بمبلغ 7،5 بمعدل 2014 من خالل اجتماع الجمعية العامة إعتماد توزيعات أرباح نقدية عن عام 2015 فبراير 1تم بتاريخ 

.  مليون لاير قطري5،248إجمالي يبلغ 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في بنود خارج الميزانية-  7

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطريإلتزامات مؤجلة أو محتملة 

49،439،51345،995،66544،457،004إرتباطات غير قابلة لإللغاء عن قروض

44،124،76133،497،74337،758،889خطابات ضمان

10،335،1356،918،9559،020،818إعتمادات مستندية 

18،442،30519،340،62823،121،800أخرى

122,341,714105,752,991114,358,511المجموع

تعهدات وإرتباطات أخرى 

73،729،47575،809،33980،963،132أدوات المشتقات المالية

14،661،12818،374،86517،025،676أخرى

88,390,60394,184,20497,988,808المجموع

معامالت مع أطراف ذات العالقة-  8

تتضمن المعامالت مع أطراف ذات العالقة كافة معامالت البنك مع الشركات التابعة والزميلة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو

وقد بلغت. الشركات التي يملكون فيها حصصا رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية في المجموعة

:األرصدة لهذه الحسابات ما يلي 

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في 

20152014 2014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

بنود في بيان المركز المالي

1،948،9201،472،0531،659،244قروض وسلف

524،553562،588397،318ودائع

46،98057،53053،729إلتزامات طارئة وتعهدات أخرى

بنود في بيان الدخل

37،79232،61442،746إيرادات الفوائد والعموالت

3،4164،1094،711مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزميلة

1،324،0081،104،763749،581أرصدة لدى بنوك 

13،0113،7367،096فوائد مقبوضة

355،012560،41715،801أرصدة من بنوك 

1،5264،8097،610فوائد مدفوعة

:في ما يلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئيسيين

40،74831،10434،929رواتب ومزايا أخرى

822622829تعويض نهاية الخدمة

39،060من أسهم البنك، بلغت % 50كما قامت المجموعة بعمليات تجارية مع حكومة دولة قطر التي تملك من خالل جهاز قطر لإلستثمار نسبة 

:2014 ديسمبر 31) مليون لاير قطري كودائع 17،607و  ( مليون لاير قطري37،962: 2014 ديسمبر 31)مليون لاير قطري كقروض وسلف 

. ( مليون لاير قطري20،163



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في كفاية رأس المال -  9

201520142014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

42،697،59438،565،13143،911،402رأس المال األساسي العام

61،13271،64063،239رأس المال األساسي اإلضافي

39،11163،28441،634رأس المال المساند اإلضافي

42,797,83738,700,05544,016,275اإلجمالي

305,509,605258,169,373272,491,947إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

14.015.016.2(%)إجمالي نسبة كفاية رأس المال 

. بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي2014 يناير 1قام البنك باحتساب نسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات لجنة بازل الثالثة اعتباراً من 

:يبلغ الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات لجنة بازل الثالثة حسب تعليمات مصرف قطر المركزي ما يلي

%.10،0الحد األدنى بدون هامش تحوط رأس المال 

%.12،5الحد األدنى مع هامش تحوط رأس المال 

تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية -  10

:يبين الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية وفق مستوى تدرج القيمة العادلة

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى :2015 سبتمبر 30كما في 

65،632                 -65،632                         -موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
38،702،803                 -21،724،22716،978،576استثمارات مالية

21,724,22717,044,208-                 38,768,435

684،754                 -684،754                         -مطلوبات مالية محتفظ بها إلدارة المخاطر
-                        684,754-                 684,754

:2014 ديسمبر 31كما في 

294،046                 -294،046                         -موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
33،392،352                 -17،816،11115،576،241استثمارات مالية

17,816,11115,870,287-                 33,686,398

762،038                 -762،038                         -مطلوبات مالية محتفظ بها إلدارة المخاطر
-                        762,038-                 762,038

 ديسمبر31).  مليون لاير قطري خاصة باإلستثمارات الرأسمالية المتوفرة للبيع حيث تم قياس قيمتها بالتكلفة173،2ال يتضمن الجدول أعاله مبلغ 

.( مليون لاير قطري182،7: 2014

.اليوجد اي تحويالت بين المستوى األول والثاني

النقدية وما في حكمها- 11

:ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يشمل بند النقدية وما في حكمها األرصدة التالية

 ديسمبر31كما في  سبتمبر30كما في  سبتمبر30كما في 

20152014 2014

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

21،464،19819،606،93818،676،251نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

18،889،74017،975،71724،755،076 أشهر3أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 

40,353,93837,582,65543,431,327اإلجمالي

. ال يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية اإلحتياطي النقدي

أرقام المقارنة- 12

.تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية


