
  
  
 

  ق.م.ش األهلي البنك
  

   المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات
  2014مارس  31

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  
  

    ق.م.ش األهلي البنك
 

  
  
  

  الصفحة                    المحتويات
  
  

  1                ينالحسابات المستقل يمدقق تقرير
  

                  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات
  

    2              المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان
  

  3                المرحلي الموحد المختصر الدخل بيان
  

  4              المرحلي الموحد المختصر الشامل الدخل بيان
  

  5          المرحلي الموحد المختصر الملكية حقوق في التغيرات بيان
  

  6              المرحلي الموحد المختصر النقدية التدفقات بيان
  

  15 -7          المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات حول إيضاحات
  



 

  المرحليةالموحدة المالية المختصرة  عن مراجعة البيانات ينالحسابات المستقل يتقرير مدقق
  .إلى السادة مجلس إدارة البنك األهلي ش.م.ق

  
  مقدمة

 ق.م.ش األهلي للبنك 2014مارس  31 في كما المرفقة المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات بمراجعة قمنا لقد
  :من تتألف والتي") المجموعة" معا إليهما يشار( التابعة وشركته") البنك("

 2014مارس  31 في كما المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان. 
 2014مارس  31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المرحلي الموحد المختصر الدخل بيان. 
 2014مارس  31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المرحلي الموحد المختصر الشامل الدخل بيان. 
 مارس  31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المرحلي الموحد المختصر الملكية حقوق في التغيرات بيان

2014. 
 2014مارس  31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المرحلي الموحد المختصر النقدية التدفقات بيان. 
 المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات حول إيضاحات. 

 لمعيار وفقًا المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه وعرض إعداد عن مسؤول المجموعة إدارة مجلس إن
 تقرير إصدار هي مسؤوليتنا إن. المركزي قطر مصرف ولوائح“ المرحلية المالية التقارير“ 34 رقم الدولي المحاسبة

  . بها قمنا التي المراجعة إلى استنادا المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه حول

  المراجعة نطاق
 من المرحلية المالية المعلومات مراجعة" 2410 رقم المراجعة بمهام الخاص الدولي للمعيار وفقًا مراجعتنا تمت لقد
 عن المسؤولين من االستفسار على المرحلية المالية البيانات مراجعة أعمال تشتمل. "للمنشأة المستقل المدقق قبل

 يقل المراجعة نطاق إن. أخرى إجراءات إلى باإلضافة تحليلية مراجعة إجراءات وتطبيق والمحاسبية المالية األمور
 يجعلنا الذي التأكيد على الحصول من يمكننا ال وبالتالي الدولية التدقيق لمعايير وفقًا يتم الذي التدقيق نطاق عن كثيرًا
  .كمدققين رأيًا نبدي ال فإننا وعليه،. التدقيق أعمال خالل من تحديدها يمكن التي الهامة األمور بكافة علم على

  النتيجة
 المختصرة المالية البيانات بأن نعتقد يجعلنا ما علمنا إلى يتبادر لم فإنه المراجعة، أعمال من به قمنا ما إلى استنادًا

 المحاسبي للمعيار وفقًا الجوهرية، الجوانب كافة من معدة غير ،2014مارس  31 في كما المرفقة المرحلية الموحدة
  .المركزي قطر مصرف ولوائح “ المرحلية المالية التقارير“ 34 رقم الدولي

  
  
 

   شريك - حبيقة يعقوب  2014 أبريل 15
    جي مإ بي كي  الدوحة

   289 رقم الحسابات مراقبي سجل  قطر دولة
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  المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان

  2014 مارس 31 في

  
مارس  31

2014  
مارس  31

2013 
 ديسمبر 31  

2013 
 قطري ريال ألف   قطري ريال ألف  قطري ريال ألف إيضاحات 
 )مدققة(   )مراجعة(  )مراجعة(  

       الموجودات 
 1,194,554  1,221,902  1,858,444   مصارف مركزيةنقد وأرصدة لدى 

 2,206,147  957,307  2,523,779  بنوك مستحق من 
 17,312,451  15,223,619  19,218,835 8 لعمالءقروض وسلف 

 5,017,542  4,976,462  3,832,244 9 استثمارات مالية 
 178,057  180,073  246,538  ومعدات  ممتلكات

 268,419  145,954  286,359  موجودات أخرى 
 26,177,170  22,705,317  27,966,199  إجمالي الموجودات 

       
       المطلوبات 

 1,785,008  1,467,978  1,991,311  مستحق لبنوك
 1,067,695  1,542,685  1,754,228  شهادات إيداع
 18,890,774  15,766,720  19,662,875 10  ودائع عمالء

 182,000  182,000  182,000  مساند دين
 688,372  567,832  646,123  مطلوبات أخرى  

 22,613,849  19,527,215  24,236,537  إجمالي المطلوبات 
       

       لكيةحقوق الم
 1,270,750  1,270,750  1,651,975 4 رأس المال  

 1,337,722  1,337,722  1,337,722  احتياطي قانوني  
 382,994  254,706  382,994  مخاطراحتياطي 

 28,273  20,536  43,842 5 احتياطي القيمة العادلة  
 543,582  294,388  313,129  أرباح  مدورة

 3,563,321  3,178,102  3,729,662   لكيةإجمالي حقوق الم

 26,177,170  22,705,317  27,966,199   لكيةإجمالي المطلوبات وحقوق الم
  
  
  
  
  
  

  
 آل ثاني ناصر بن علي بن سعودالشيخ 

   
 صالح مراد

 الرئيس التنفيذي  مجلس اإلدارةرئيس نائب 
  
  
  
  
  
  
  
  

.المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه من مكمال جزء تشكل 14 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات
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  المرحلي الموحد المختصر الدخل بيان
  2014مارس  31 في المنتهية للفترة

  مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة  
  2014  2013 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف  
 )مراجعة(  )مراجعة( إيضاحات 
     

 218,461  243,651   الفوائد إيرادات

 (62,194)  (64,634)   الفوائد مصروفات
 156,267  179,017 6 الفوائد إيرادات صافي

 33,868  والعموالت الرسومصافي إيرادات 
 

28,696 
     

 5,412  3,613  ربح عمليات النقد األجنبي 
 4,966  10,207  إيرادات من استثمارات مالية 

 1,137  1,127  أخرى تشغيلية إيرادات
     

 196,478  227,832  التشغيلية اإليرادات صافي
     

 (29,990)  (36,175)   تكاليف موظفين
 (4,183)  (4,072)  إهالك 
 -  (154)   المالية  االستثمارات انخفاض قيمةصافي 
 (5,498)  (9,795)    خسارة انخفاض قيمة القروض والسلفصافي 

 (21,747)  (26,864)  مصاريف أخرى
  (77,060)  (61,418) 

 135,060  150,772  ربح الفترة
 0.82  0.91 11 )قطري ريال( األرباح من السهم عائد

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المرحلية ةدحوالم المختصرة المالية البيانات هذه من مكمال جزء تشكل 14 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات
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  المرحلي الموحد المختصر الشامل الدخل بيان
  2014مارس  31 في المنتهية للفترة

  
  
  مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة 
 2014  2013 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 135,060  150,772 الفترة ربح
    

     الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

    بنود معاد أو قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

    تحوط تدفق نقدي:

 7  -  الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة

    

     موجودات مالية متاحة للبيع:

 (17,046)  18,155  الفترةالقيمة العادلة خالل  (خسائر) /مكاسب

 (343)  (2,641)  محققة خالل الفترة

 37  55  مطفأة خالل الفترة نتيجة إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينة

    

 (17,345)  15,569 الدخل الشامل اآلخر للفترةإجمالي 

 117,715  166,341 إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه من مكمال جزء تشكل 14 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات
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  المرحلي الموحد المختصر الملكية حقوق في التغيرات بيان
  2014مارس  31 في المنتهية للفترة

  قانوني احتياطي  المال رأس 
 احتياطي
  مخاطر

 احتياطي
 المجموع  مدورة أرباح  العادلة القيمة

 
   ألف
  قطري ريال

   ألف
  قطري ريال

   ألف
  قطري ريال

   ألف
  قطري ريال

   ألف
  قطري ريال

   ألف
 قطري ريال

            
 3,441,612  540,553  37,881  254,706  1,337,722  1,270,750 )مدقق( 2012 ديسمبر 31 في الرصيد

 135,060  135,060  -  -  -  - الفترة ربح   
 (17,345)  -  (17,345)  -  -  - اآلخر الشامل الدخل   

 117,715  135,060  (17,345)  -  -  - للفترة الشامل الدخل إجمالي
            :عليهم وتوزيعات األسهم حملة من مساهمات

 (381,225)  (381,225)  -  -  -  - )ب/4 إيضاح( مصدرة مجانية أسهم
 (381,225)  (381,225)  -  -  -  - عليهم والتوزيعات األسهم حملة من المساهمات إجمالي
 3,178,102  294,388  20,536  254,706  1,337,722  1,270,750 )مراجع( 2013مارس  31 في الرصيد

             
 3,563,321  543,582  28,273  382,994  1,337,722  1,270,750 )مدقق( 2013 ديسمبر 31 في الرصيد

 150,772  150,772  -  -  -  - الفترة ربح   
 15,569  -  15,569  -  -  - اآلخر الشامل الدخل   

 166,341  150,772  15,569  -  -  - للفترة الشامل الدخل إجمالي
            :عليهم وتوزيعات األسهم حملة من مساهمات
 -  (381,225)  -  -  -  381,225 )أ/4 إيضاح( مدفوعة أرباح توزيعات

 -  (381,225)  -  -  -  381,225 عليهم والتوزيعات األسهم حملة من المساهمات إجمالي
 3,729,662  313,129  43,842  382,994  1,337,722  1,651,975 )مراجع( 2014مارس  31 في الرصيد

  
  
  
  
  
  

  .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه من مكمال جزء تشكل 14 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات
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  المرحلي الموحد المختصر النقدية تدفقاتال بيان
  2014مارس  31 في المنتهية للفترة

  مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة 
 2014  2013 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
 135,060  150,772 الفترة ربح

    تعديالت للبنود التالية:
 4,183  4,072 هالكاإل

 5,498  9,795  لعمالءسلف صافي خسارة انخفاض قيمة قروض و
 -  154  االستثمارات المالية انخفاض قيمة صافي 

 (1,272)  (10,202) صافي مكسب بيع استثمارات مالية 
 143,469  154,591 الربح قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل  

    
 (58,996)  (43,472)  لدى مصارف مركزية أرصدةالتغير في 

 (1,210,451)  (1,917,242) التغير في قروض وسلف لعمالء 
 (28,787)  (17,940) التغير في موجودات أخرى

 393,317  206,303  التغير في مستحق لبنوك
 84,062  686,533  التغير في شهادات إيداع
 1,813,282  772,101 التغير في ودائع العمالء 

 72,026  (42,249) التغير في مطلوبات أخرى

 1,207,922  (201,375) من أنشطة التشغيلالناتج (المستخدم في)/ صافي النقد 

 (879,079)  1,139,425 أنشطة االستثمار )/ الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

 (381,225)  - (أرباح موزعة مدفوعة) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 (52,382)  938,050 في النقد وما يعادله / (النقص)صافي الزيادة

 1,519,351  2,544,855 يناير 1يعادله في النقد وما 

 1,466,969  3,482,905  مارس 31النقد وما يعادله في 

    
    يتكون النقد وما يعادله من:

 509,662  959,126 )1(نقد وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
 957,307  2,523,779 ودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى تستحق خالل ثالثة أشهر

 1,466,969  3,482,905 اإلجمالي
  

  .المركزي قطر مصرف لدى اإللزامي النقدي االحتياطي بعاداست بعد  )1(

  
  
  

  .المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه من مكمال جزء تشكل 14 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات
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  الرئيسي والنشاط القانوني الوضع  1

 المرسوم بموجب عامة مساهمة كشركة 1983 سنة قطر دولة في) البنك( ق.م.ش األهلي البنك تأسيس تم
 الرئيسي مركزه خالل من وذلك والفردية التجارية المصرفية األعمالب البنك يقوم. 1983 لسنة 40 رقم األميري

 في فرعًا عشر سبعةو )قطر دولة ،الدوحة مدينة في 2309 ب ص( السد بمنطقة حمد بن سحيم شارع في الواقع
   .قطر دولة

  :يلي كما هي للبنك الرئيسية التابعة الشركة

   الملكية نسبة  الشركة أنشطة  الشركة مال رأس  التأسيس بلد  الشركة اسم
 للوساطة األهلي شركة

  )47943 ت.س( و.ش.ش
 ريال مليون 50  قطر

  قطري
  100  مالية وساطة

  
 المالية البيانات هذه في" المجموعة" بـ معا إليهما يشار و.ش.ش للوساطة األهلي شركة التابعة، وشركته البنك

  .المرحلية الموحدة المختصرة

ت ة تم ى الموافق دار عل ات إص ة البيان رة المالي دة المختص ة الموح ن المرحلي رة ع ةال فت هر ثالث ة أش  المنتهي
  2014أبريل  15 في دارةاإل مجلس عن صادر بقرار 2014مارس  31 في

  الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد ساأس  2

   المالية البيانات إعداد ساأس

 الخاص 34 رقم الدولي المحاسبة لمعيار وفقًا مجموعةلل المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات إعداد تـم
 ووه القطري بالريال عرضها تمو. بها المعمول المركزي قطر مصرف لوائح وبنود المرحلية، المالية بالتقارير

  .المالية ابياناته عرض وفي المجموعة أنشطة في المستخدمة العملة

التي  الرئيسية والمصادر بالمجموعة الخاصة المحاسبية السياسات تطبيق في اإلدارة وضعتها التي الهامة األحكام
 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات على المطبقة تلك نفسها هي كانت بالتقديرات للشكتدعو 
2013.  

 الناتجة والخسائر واألرباح والمصاريف واإليرادات والتعامالت المجموعة داخل الهامة األرصدة كافة استبعاد تم
  .التوحيد عند المجموعة داخل التعامالت من

 للبيانات المطلوبة واإليضاحات المعلومات جميع على المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات تحتوي ال
 للسنة للمجموعة الموحدة المالية البيانات مع المالية البيانات هذه تقرأ أن يجب وبالتالي السنوية، الموحدة المالية

   في المنتهية أشهر ثالثةال فترة نتائج تعطي أن بالضرورة ليس ذلك لىإ إضافة. 2013 ديسمبر 31 في المنتهية
  .2014 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المتوقعة للنتائج مؤشرًا 2014مارس  31

  الهامة المحاسبية السياسات

 في المستخدمة لتلك مطابقة المرحلية الموحدة المختصرةالمالية  البيانات إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن
 والتفسيرات المعايير تبني عدا فيما 2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة المالية البيانات إعداد

  :أدناه الواردة الجديدة
  حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 32معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على 

معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا  32معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على وضح ت
لم يكن لتبني هذا التعديل أثر هام على قانونيا نافذا للمقاصة ومتى تكون التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية الصافية. 

  المرحلية. الموحدةالمختصرة البيانات المالية 
  

  
  
  



  

    ق.م.ش األهلي البنك
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  2014مارس  31 يللفترة المنتهية ف
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  )تابع( الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد ساأس  2

  (تابع) الهامة المحاسبية السياسات

  المفعول سارية تصبح لم لكنها المصدرة والتفسيرات والتعديالت المعايير

 للفترة بعد المفعولة سارية تصبح لم ولكنها إصدارها تم التي للمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير
 المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات هذه إعداد عند مبكرا تطبيقها يتم ولم 2014مارس  31 في المنتهية

  :التالي النحو علىهي 

 معيار الستبدال شامل مشروع من معياراألدوات المالية هو أول  9الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار 
 يبسط ولكنه القياس وذجنمب المالية للتقارير الدولية المعايير من 9 المعيار يحتفظ. 39 رقم الدولية المحاسبة

 التصنيف أساس يعتمد. العادلة والقيمة المطفأة التكلفة: المالية الموجودات لقياس أساسيتين فئتين وضحوي
لم يحدد التاريخ اإللزامي . ةالمالي اتللموجود التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص الشركة نشاط طنم على

  عند استكمال المراحل القائمة.لكن سيتم تحديده  9الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  المالية المخاطر إدارة  3

 في كما الموحدة المالية البيانات في عنها المفصح تلك مع تتفق البنك في المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف  
  .2013 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة

  المدفوعة األرباح وتوزيعات المال رأس  4

   المال رأس  )أ /4(
 2013 ديسمبر 31   2014مارس  31 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    المصرح به:
 1,270,750  1,651,975 ريال قطري للسهم 10أسهم عادية بقيمة 

 األسهم قيمة  عدد األسهم 
 قطري ريال ألف  باآلالف 

    2014مارس  31المصدر والمدفوع بالكامل كما في 
    

 1,270,750  127,075 (مدقق) 2013ديسمبر  31في 
 381,225  38,123 2014 فبراير 25في  مجانيةإصدار أسهم 

 1,651,975  165,198 (مراجعة) 2014مارس  31في 
  

أسهم يحتفظ بها  10أسهم لكل  3بمعدل  (أسهم عادية) مجانيةأصدرت المجموعة أسهم  2014فبراير  25في 
عقب الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية التي عقدت وذلك العاديون المساهمون 

  .2014فبراير  25في 

%) 17.7األسهم هيئة قطر لالستثمار ( % من األسهم العادية للبنك في حين يمتلك باقي29.4تملك مؤسسة قطر 
  %).52.9( ومؤسسات وأفراد من العامة

   أرباح موزعة مدفوعة )ب /4(
 381,225جمالي بلغ ريال قطري للسهم بإ 3 : 2013( نقدية توزيعات أرباحأية المجموعة خالل الفترة  لم تدفع

  .)ألف ريال قطري
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  العادلة القيمة احتياطي  5

 )مدققة( 2013 ديسمبر 31  )مراجعة( 2014مارس  31 
 استثمارات 

  للبيع متاحة
 تحوطات
  اإلجمالي  النقدية التدفقات

 استثمارات
  للبيع متاحة

 تحوطات
 اإلجمالي  النقدية التدفقات

 ريال ألف قطري ريال ألف  قطري ريال ألف قطري ريال ألف 
 قطري

 ريال ألف 
 قطري

 ريال ألف 
 قطري

            
 37,881  (1,051)  38,932  28,273  -   28,273  السنة /الفترة بداية في

 (1,214)  1,051  (2,265)  (2,641)  -  (2,641) السنة/ الفترة خالل المحقق
 (50,025)  -  (50,025)  18,155  -  18,155  السنة/ الفترة اللخ العادلة القيم (خسائر)/ أرباح

المحول إلى الربح أو انخفاض القيمة مبلغ صافي 
 -  -  الخسارة 

 
- 

 
41,455  - 

 
41,455 

 إلى التصنيف إلعادة نتيجة السنة /الفترة خالل مطفأ
 -  55 مدينة وذمم قروض

 
55 

 
176  - 

 
176 

            
 28,273  -  28,273  43,842  -  43,842 السنة /الفترة نهاية في

  

  

  الفوائد إيرادات صافي  6
 المصرفية األعمال أنشطة توقف بعدوذلك ) 2013مارس  31 في قطري ريال ألف 5,958( قطري ريال ألف 3,160 بمبلغ إسالمي تمويل من ربحا الفوائد إيرادات نتتضم

  .المركزي قطر مصرف توجيهات حسب 2011 ديسمبر 31 من بدء اإلسالمية
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  الموسمية النتائج  7
مارس  31في قطري ريال ألف 3,694 مقابل( قطري ريالآالف  5 وقدرها األرباح توزيعات من اإليرادات إن

   .موسمية طبيعة ذات تعتبر )2013

  لعمالء وسلف قروض  8
ديسمبر  31  2014مارس  31   تتكون القروض والسلف لعمالء من:

2013 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف  

 (مدققة)  )مراجعة(   
    

 17,653,531  19,573,089 قروض وسلف لعمالء
 (25,959)  (20,740) ناقص: ربح مؤجل

 (315,121)  (333,514) انخفاض قيمة القروض والسلف لعمالء
 17,312,451  19,218,835 لعمالء صافي قروض وسلف

ان الي ك روض إجم لفو ق الءا س رة لعم دا( المتعث روض ع ر الق رة غي ت المتعث ة تح ) المراقب
ي ارس  31 ف غ 2014م ون 271.82 يبل ال ملي ري، ري ل قط ن% 1.39ويمث الي م  إجم

روض  لف الق مبر 31( والس ون 251.48: 2013 ديس ال  ملي ري ري ل قط ن% 1.43 ويمث  م
  .)والسلف القروض إجمالي

) قطري ريال مليون 54.34: 2013 ديسمبر 31( قطري ريال مليون 61.88 البالغة المعلقة الفائدة إدراج تم
  .المركزي قطر لمصرف التنظيمية المتطلبات لغرض وذلك أعاله القيمة انخفاض مخصص في فعلي بشكل

  مالية ستثماراتا  9
ديسمبر  31  2014مارس  31 

2013 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف  

 (مدققة)  )مراجعة(   
    

 5,028,251  3,840,536 متاحة للبيع
 32,760  32,760 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 (43,469)  (41,052) انخفاض القيمة مخصص
 3,832,244  5,017,542 

  العمالء ودائع  10
ديسمبر  31  2014مارس  31 

2013 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف  

 (مدققة)  )مراجعة(   
    

 3,406,967  3,765,186 جارية وتحت الطلب
 900,745  959,371 ودائع توفير
 14,583,062  14,938,318 ودائع ألجل 

 19,662,875  18,890,774 
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  لسهما عائد     11

قسمة صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم يحتسب العائد األساسي للسهم على أساس 
  فترة. خالل ال القائمة

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة   
   2014  2013 
 (مراجعة)  )مراجعة(   

    
 135,060  150,772 لف ريال قطري)أالفترة (ربح 

    
 165,197,502  165,197,502 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

    
 0.82  0.91 عائد السهم (ريال قطري)

  تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة 
   2014  2013 
 )مراجعة(  )مراجعة(   

    
 127,075,002  127,075,002 األسهم المؤهلة في بداية الفترة

 38,122,500  38,122,500 2014فبراير  25إصدار أسهم مجانية في 

 165,197,502  165,197,502 ألسهم المؤهلة في نهاية الفترةالمتوسط المرجح ل

 يساوي للسهم المخفف العائد فإن لذلك الفترة، من وقت أي في قائمة مخففة تكون أن يحتمل أسهم هناك يكن لم
  .له األساسي العائد
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  تدرج القیمة العادلة     12

ك           ي إجراء تل ة المدخالت المستخدمة ف تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام التدرج التالي الذي یعكس أھمی
  القیاسات.

  نشطة ألصول ومطلوبات مطابقة.المستوى األول: أسعار مدرجة (غیر معدلة) في سوق   
ن        جلة یمك ة المس ة العادل ى القیم ام عل ر ھ ا أث ي لھ دخالت الت ة الم ا كاف رى تكون فیھ الیب أخ اني: أس توى الث المس

  مالحظتھا، إما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
ات         ى بیان ك األسالیب تستند إل المستوى الثالث: أسالیب تستخدم مدخالت لھا أثر ھام على القیمة العادلة المسجلة وتل

  یمكن مالحظتھا.ال سوق 

ة المصنفة كمحتفظ           تثناء االستثمارات المالی ة باس ا الدفتری القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تقارب قیمھ
  ملیون ریال قطري. 35.22والتي تبلغ قیمتھا العادلة قاق بھا لتاریخ االستح

 القيمة ترتيب مستوى حسب التقرير، فترة نهاية في العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات أدناه الجدول يحلل
 :فيه العادلة القيمة تصنيف تم الذي العادلة

 
 الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى

 ألف المجموع
 قطري ريال

     2014مارس  31
          

 5,094 - 5,094 -  المخاطر إلدارة بها محتفظ مشتقة موجودات
2,240,23  مالية استثمارات

6 
1,483,03

0 - 
3,723,26

6 
 2,240,23

6 
1,488,12

4 - 
3,728,36

0 
     

 7,951 - 7,951 -  المخاطر إلدارة بها محتفظ مشتقة مطلوبات
 - 7,951 - 7,951 

    2013 ديسمبر 31
          

 8,406 - 8,406 -  المخاطر إلدارة بها محتفظ مشتقة موجودات
3,617,72  مالية استثمارات

7 
1,290,71

0 - 
4,908,43

7 
 3,617,72

7 
1,299,11

6  
4,916,84

3 
     

 11,845 - 11,845 -  المخاطر إلدارة بها محتفظ مشتقة مطلوبات
 - 11,845 - 11,845 
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ة         ة والبالغ ر المدرج ع غي ة للبي ة المتاح وق الملكي تثمارات حق ة اس ري    76,218إن كاف ال قط ف ري أل
ث       76,345: 2013( ة حي جيلها بالتكلف م تس ري) ت ال قط ف ري كل    أل ة بش ة العادل اس القيم ن قي ال يمك

  موثوق به.

م  ن  ل اك يك ة  هن ويالت أي ين  تح توى ب اني  األول المس ن  والث اس م ة  قي ة القيم الل  العادل رة خ ة  الفت ي المنتهي  ف
  .العادلة القيمة قياس من الثالث المستوى ومن إلى تحويالت أية هناك يكن ولم ،2014مارس  31



  

    ق.م.ش األهلي البنك
    المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات حول إيضاحات

     2014مارس  31 في المنتهية للفترة
  

14 
 

األخرى واالرتباطات والضمانات المحتملة االلتزامات    13  
 2013 ديسمبر 31  2014مارس  31 
 قطري ريال ألف  قطري ريال ألف 
 )  مدققة(  )مراجعة( 

    :محتملة التزامات
    

 9,032,735  8,333,120 مستغلة غير ائتمانية تسهيالت
 3,643,116  3,838,109 ضمانات
 702,914  901,034 مستندية اعتمادات

 13,072,263  13,378,765 

    
    :أخرى ارتباطات

    
 2,464,536  3,469,451 اآلجلة األجنبي الصرف عقود
 258,440  258,440 الفائدة أسعار مبادلة عقود

 13,382  13,382 قانونية مطالبات

 3,741,273  2,736,358 

 16,115,123  16,813,536 المجموع

  تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

. إن لهذه االلتزامات في العادة متجددة وتسهيالتقروض  لتمويلالتزامات تعاقدية  االلتزامات بتقديم االئتمانتمثل 
. ونظرًا إلمكانية انتهاء الفترة المتاحة الستخدام هذه النتهاء الصالحية أو شروط إنهاء أخرىفترات محددة 

لتزامات بتدفقات نقدية اجمالية للعقود ال تمثل بالضرورة اإلقبل سحبها من قبل العمالء فإن المبالغ  االرتباطات
  السنة الواحدة.عن عادة ال تقل فيصالحية انتهاء تواريخ  رتباطات. إن لهذه االمستقبلية

  واعتمادات مستندية ضمانات

نيابة عن العمالء عند إخفاقهم في الوفاء بالتزاماتهم بالبتسديد دفعات االعتمادات المستندية والضمانات تلزم البنك 
نفس مخاطر االئتمان الخاصة بمنح المعلقة  واالعتمادات المستندية الضمانات. تحمل بموجب شروط العقد

ضمانات دفعات غير قابلة لإللغاء كاعتمادات مستندية و يمكن أن تكون ضمانات االئتمان ذات طبيعةالقروض. 
  مقدمة والتزامات تتعلق بأوراق مالية أعيد خصمها.

  مطالبات قانونية

الناشئة  المجموعةال تمثل االلتزامات النهائية على وهي  المجموعةتمثل المطالبات القانونية مطالبات العمالء ضد 
  .المرحلية باستثناء المخصص الذي تم تكوينه فعال في البيانات المالية المختصرة الموحدةعن ذلك، 
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  ةالقطاعي المعلومات  14

  :تشغيل رئيسيين عيقطامنظمة في  المجموعةفإن دارة اإلتقارير ألغراض 

 لألفراد المصرفية الخدمات
 الثروات وإدارة الخاصة والخدمات

 فرادواأل للعمالء الجارية والحسابات األفراد بودائع أساسًا تتعلق
 على والسحب العقارية والقروض الشخصية القروض وتقديم

 تمثل. األموال تحويل وخدمات االئتمان وبطاقات المكشوف
 المقدمة الخدمات في الثروات وإدارة الخاصة المصرفية الخدمات

 الخدمات من كبير عدد خالل من الغنية الطبقة عمالء إلى
 األمانة وصناديق االئتمانية والتسهيالت والصناديق االستثمارية

 .البديلة واالستثمارات
  

 للشركات المصرفية الخدمات
 عبر والوساطة واالستثمار والخزانة
 التابعة الشركة

 والودائع خرىاأل االئتمانية والتسهيالت بالقروض أساسًا تتعلق
 التداول خدمات وتقديم والمؤسسات للشركات الجارية والحسابات
 ذلك يشمل .البنك أموال وإدارة الخزانة، وأدوات المالية باألسواق

 األهلي شركة وهي بالكامل المملوكة التابعة للشركة الوساطة أنشطة
 .للوساطة

  
نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منفصل من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد  بمراقبةتقوم اإلدارة 

  وقياس األداء. أداء القطاعات يقاس بناء على األرباح أو الخسائر التشغيلية.

  معلومات القطاع للفترة هي كالتالي:

 

المصرفية الخدمات
 والخدمات لألفراد

 وإدارة الخاصة
  الثروات

المصرفية الخدمات 
للشركات والخزانة 

واالستثمار 
 المجموع  والوساطة

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 
      )مراجعة( 2014مارس  31
      

 179,017  132,458  46,559 صافي إيرادات الفوائد
 33,868  22,907  10,961  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 3,613  1,082  2,531  األجنبي النقد صرفأرباح 
 10,207  10,207  -  إيرادات من استثمارات مالية

 1,127  1,127  - إيرادات تشغيلية أخرى

 227,832  167,781  60,051 القطاعإيرادات إجمالي 

      بنود غير نقدية هامة أخرى:
 (9,949)  (5,963)  (3,986)  (مخصصات)/ استردادات

 150,772  126,286  24,486 قطاع ربح ال

 27,966,199  23,008,082  4,958,117 موجودات القطاع 

 24,236,537  17,822,619  6,413,918 مطلوبات القطاع 
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  )تابع( القطاعية المعلومات     14

 

 المصرفية الخدمات
 والخدمات لألفراد

 وإدارة الخاصة
  الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات والخزانة 

 واالستثمار
 المجموع  والوساطة

 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري 
      )مراجعة( 2013مارس  31
      

 156,267  115,560  40,707 صافي إيرادات الفوائد
 28,696  17,830  10,866  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 5,412  3,201  2,211  األجنبي النقدأرباح عمليات 
 4,966  4,966  -  إيرادات من استثمارات مالية

 1,137  1,137  - إيرادات تشغيلية أخرى

 196,478  142,694  53,784 القطاعإيرادات إجمالي 

      بنود غير نقدية هامة أخرى:
 (5,498)  100  (5,598)  (مخصصات)/ استردادات

 135,060  113,052  22,008 قطاع ربح ال

 22,705,317  18,642,279  4,063,038 موجودات القطاع 

 19,527,215  13,344,858  6,182,357 مطلوبات القطاع 
  
  
  
  


