
  

  

 ق.م.ش بنك الدوحة
 الموحدةمالية البيانات ال

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية المالية لسنة افي  كما



 

  
 

 المحتويات

  البيانات المالية الموحدة

  

  الصفحة    

      ٢- ١      المستقلتقرير مدقق الحسابات 

  ٣  بيان المركز المالي الموحد

  ٤  بيان الدخل الموحد

  ٥  الموحدالشامل بيان الدخل 

  ٧- ٦  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  ٨  بيان التدفقات النقدية الموحد

  ٨١- ٩  ةإيضاحات حول البيانات المالية الموحد

  



 

  المستقلين إلى المساهمين في تقرير مراقبي الحسابات
  ق.م.بنك الدوحة ش

  
  الموحدة تقرير حول البيانات المالية

يشـار  (وشركاته التابعـة  ") البنك("ق .م.لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك الدوحة ش
ديسـمبر   ٣١كمـا فـي   بيان المركز المالي الموحد والتي تتضمن ") المجموعة"إليهم جميعاً بـ 

الموحد وبيـان التـدفقات    الملكيةوبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في  حقوق  ٢٠١٢
النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضـاحات  

  . المتممة األخرى
  
  ولية مجلس اإلدارة عن البيانات الماليةؤمس
إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية مسؤول عن اإلدارة  مجلسإن 

وهو مسؤول كذلك عن إجـراءات  . ذات الصلة للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي
األخطاء المادية سـواء  خالية من موحدة بيانات مالية إلعداد ضرورية الرقابة الداخلية التي يراها 
  .الناتجة عن إختالس أو خطأ

  
  ولية مراقب الحساباتؤمس

أعمال التدقيق التـي قمنـا    إلىوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة استناداً إن مسؤ
لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقـوم  . بها

بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء 
  .جوهرية

  
يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضـمنها  

تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقيـيم مخـاطر   . البيانات المالية الموحدة 
ند إجراء تقييم ع. في البيانات المالية الموحدة ، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ الماديةاألخطاء 

للبيانـات   المجموعـة المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد 
المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسـبة ، ولـيس   

 .للمجموعةلغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
 

ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقـديرات  
  .المحاسبية المعدة من قبل مجلس اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة



 

  
  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى المساهمين في

  تابع -ق .م.بنك الدوحة ش
  

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا مـن  
  .إبداء رأينا

  
  الرأي

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي الماديـة ، المركـز المـالي    
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

 .التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي
  

  أمر آخر
من قبل مكتب تدقيق آخر  ٢٠١١ديسمبر  ٣١تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  .٢٠١٢يناير  ١٨هذه البيانات المالية، بتاريخ رأياً بدون تحفظ حول حيث أبدى 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناهـا ألداء مهمتنـا ، ونؤكـد أيضـاً أن     

. للمجموعـة المعلومات المضمنة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة يتفق مع السجالت المحاسبية 
وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام النظام األساسي للبنك أو ألحكام قانون 

وتعديالته أو قانون الشركات التجارية القطري رقم  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣مصرف قطر المركزي رقم 
 .اليعلى وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها الم ٢٠٠٢لسنة  ٥
 
  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  

  فــراس قســوس  
  ٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣يناير  ٢٠الدوحة في   



 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٣  
  

   ق.م.ش بنك الدوحة

 قطريةالرياالت بآالف ال دبيان المركز المالي الموح

   ديسمبر ٣١كما في 
  

  اتإيضاح 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٢ 
 ديسمبر ٣١ 

٢٠١١ 
     الموجودات

 ٢,٦٠٥,٢٧٦  ٢,٥٩٨,٣٦٥ ٨ المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 
 ١٠,١٤٧,٣٦٤  ٧,٧٨٦,٥٨٧ ٩   بنوك أرصدة لدى

 ٣١,٠٢٨,٠٢٨  ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ ١٠  للعمالء قروض وسلف
 ٧,٥٧٦,٦٢٢  ٩,٥٨١,٠١٣ ١١  استثمارات مالية

 ١٠,٨٤٦  ١٠,٥٣٢ ١٢ ات في شركات زميلةاستثمار
 ٨٢٠,٨٣٨  ٧٩٤,٨٢٢ ١٣ ومعدات مفروشات، ممتلكات 

 ٥٥٥,٣٠٧  ٦٦٦,٢٩٦ ١٤ موجودات أخرى
 ٥٢,٧٤٤,٢٨١  ٥٥,٢١٢,٤٦٤  تإجمالي الموجودا

     المطلوبات 
     

 ١١,٦٣٥,٥٢٣  ٨,٧١٦,٤٧٩ ١٥  أرصدة من بنوك 
 ٣١,٦٩٨,٨٥٣  ٣٤,٤٠١,٠٨٣ ١٦ ودائع عمالء
 ٧٦٩,٣٧٩  ٢,٥٧١,٩٦٨  ١٧  سندات دين
 ١,٥٥٩,٣٢٣  ١,٩٧١,٧٦٩ ١٨ أخرىمطلوبات 

 ٤٥,٦٦٣,٠٧٨  ٤٧,٦٦١,٢٩٩  تإجمالي المطلوبا
     

     ةحقوق الملكي
 ٢,٠٦٦,٩٧٨  ٢,٠٦٦,٩٧٨ )أ( ١٩ رأس المال

 ٣,٢٨٣,٦٠٠  ٣,٢٨٣,٦٠٠  )ب( ١٩  احتياطي قانوني
 ٥٩٧,٦٥٠  ٧٧٣,٦٥٠  )ج( ١٩  احتياطي مخاطر

 )٤٨٤(  ١٢٦,٨٥٦  )د( ١٩  القيمة العادلة اتاحتياطي
 )٣,٨٨١(  )٣,٤٦٧( )ه( ١٩ احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 ٩٣٠,١٤٠  ٩٣٠,١٤٠ )و( ١٩ أرباح مقترح توزيعها  
 ٢٠٧,٢٠٠  ٣٧٣,٤٠٨  ةأرباح مدور

      
 ٧,٠٨١,٢٠٣  ٧,٥٥١,١٦٥   إجمالي حقوق الملكية 

 ٥٢,٧٤٤,٢٨١  ٥٥,٢١٢,٤٦٤   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  : ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من  ٢٠١٣يناير  ٢٠تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 

  

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

  راهافان سيتارامان        عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ      محمد بن جبر آل ثانيفهد بن / الشيخ 
  للمجموعة الرئيس التنفيذي                   العضو المنتدب        رئيس مجلس اإلدارة

  



 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٤  
  

  
  ق.م.ش بنك الدوحة

 قطريةالرياالت بآالف ال دالموح الدخلبيان 

   ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  

  

 ٢٠١١  ٢٠١٢  اتإيضاح 
     

 ٢,٢٨٦,٥٨٥  ٢,٢٧٥,٩١٩ ٢٠ إيرادات فوائد
 )٥٤٤,٧٥٦(  )٥٩٦,٨٣٣( ٢١  مصروفات فوائد

 ١,٧٤١,٨٢٩  ١,٦٧٩,٠٨٦   إيرادات الفوائد صافي
      

 ٣٨٩,٠٨٣  ٣٥٤,٣١٦ ٢٢  إيرادات رسوم وعموالت 
 )٧,١٧٩(  )٤,٤٧٨( ٢٣  مصروفات رسوم وعموالت

 ٣٨١,٩٠٤  ٣٤٩,٨٣٨  صافي إيرادات رسوم وعموالت 
      

  ٨٢,٤٣٠   ٩٢,١٦١    إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )٢٩,٢٤١(   )٣٧,٤٩٨(    أقساط التأمين المسندة 

  )٢٩,٩٧٧(   )٣٧,٠٤٨(    صافي المطالبات المدفوعة 
         

  ٢٣,٢١٢   ١٧,٦١٥    صافي اإليرادات من عمليات التأمين
         
         
 ٧٨,٣٠٣  ٨٣,٧٨٣  ٢٤ صرف عمالت أجنبية ربح

 ٧٤,٥٦٠  ٢٣١,٠٩٨  ٢٥ إيرادات استثمارات مالية 
 ٣٣,٩٤٢  ٥٧,٦٥٣ ٢٦  إيرادات تشغيلية أخرى

    ١٨٦,٨٠٥   ٣٧٢,٥٣٤  
        

 ٢,٣٣٣,٧٥٠  ٢,٤١٩,٠٧٣  صافي اإليرادات التشغيلية
     

 )٤١٢,٨٣٤(  )٤١١,٦٣٠( ٢٧ تكاليف الموظفين
 )٥٨,١٢٣(  )٧٣,٤٠١( ١٣ وإطفاءإهالك 

 )٣٥,٤٧٥(  )٨٥,٩٣٩(  ٩، ١١  خسارة انخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية وأرصدة لدى البنوك
 )٢٧١,٤٧٥(  )١٨٩,٦٤٣(  ١٠  خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي

 )٣٠٩,٩٣٢(  )٣٤٩,٩٣٧(  ٢٨  مصروفات أخرى
     
    )١,٠٨٧,٨٣٩(  )١,١١٠,٥٥٠( 

 ٣٧٧  ٢٤٦ ١٢ حصة في نتائج شركات زميلة

 ١,٢٤٦,٢٨٨  ١,٣٠٨,٧٦٩  الربح للسنة قبل الضريبة

 )٥,١٣٤(  )٣,٧٩٧( ٢٩ مصروف الضريبة

 ١,٢٤١,١٥٤  ١,٣٠٤,٩٧٢  الربح للسنة
     
     

      العائدات للسهم
 ٦,٠٣  ٦,٣١ ٣٠ )ريال قطري للسهم(العائد األساسي للسهم 

 ٦,٠٣  ٦,٣١ ٣٠ )ريال قطري للسهم(العائد المخفض للسهم 



 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٥  
  

  
  ق.م.ش بنك الدوحة

 قطريةالرياالت بآالف ال دالموحالشامل  الدخلبيان 

   ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية
  
 ٢٠١١  ٢٠١٢  اتإيضاح 
     

 ١,٢٤١,١٥٤  ١,٣٠٤,٩٧٢  للسنة الربح
        

        الدخل الشامل اآلخر للسنة
        

 )١,٨٨٠(  ٤١٤   فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية
      

      :تحوطات التدفقات النقدية
 ٢٠,٤٦٣  ٢٣,٥٧٦ ١٩  صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

      
         :موجودات مالية متاحة للبيع

 ٢٨,١٤٥  ١٠٣,٧٦٤ ١٩  للموجودات المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة 

 ٤٦,٧٢٨  ١٢٧,٧٥٤   الدخل الشامل اآلخر للسنة

 ١,٢٨٧,٨٨٢  ١,٤٣٢,٧٢٦   إجمالي الدخل الشامل للسنة
      
  
  
  



 .من هذه البيانات المالية الموحدة يتجزأ ال تشكل جزء ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٦  
  

  ق.م.بنك الدوحة ش

 قطريةالرياالت بآالف ال دالموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 
  

  

 احتياطي قانوني  رأس المال   
احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
القيمة 
   العادلة 

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
    أجنبية

أرباح مقترح 
    أرباح مدورة    توزيعها

 مجموع حقوق
  الملكية

                 
  ٦,٠٣٤,٤٩٣    ١٤٨,٠٢٧    ٩٤٧,٣٦٥    )٢,٠٠١(   )٤٩,٠٩٢(   ٣٧٧,٦٥٠   ٢,٧١٧,٨١٤   ١,٨٩٤,٧٣٠   ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

                              
                              إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ١,٢٤١,١٥٤    ١,٢٤١,١٥٤    -    -  -  -  -  -   ربح السنة
  ٤٦,٧٢٨    -    -    )١,٨٨٠(  ٤٨,٦٠٨  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر

  ١,٢٨٧,٨٨٢    ١,٢٤١,١٥٤    -    )١,٨٨٠(   ٤٨,٦٠٨   -   -   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

  -    )٨١٢(    -    -   -   -   ٨١٢   -    محول إلى االحتياطي القانوني

  -    )٢٢٠,٠٠٠(    -    -   -   ٢٢٠,٠٠٠   -   -    محول إلى احتياطي المخاطر

  )٣١,٠٢٩(    )٣١,٠٢٩(    -    -   -   -   -   -    صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية محول إلى 

                  
حقوق الملكية، معترف بها مباشرة في حقوق  التعامالت مع مالكي

 :الملكية
 

       
        

  )٩٤٧,٣٦٥(    -    )٩٤٧,٣٦٥(    -   -   -   -   -   )١٩إيضاح (توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي حقوق الملكية 
  -    )٩٣٠,١٤٠(    ٩٣٠,١٤٠    -  -  -  -  -   )١٩إيضاح ( أرباح مقترح  توزيعها

  ٧٣٧,٢٢٢    -    -  -  -  -  ٥٦٤,٩٧٤   ١٧٢,٢٤٨   زيادة رأس المال 
  )٢١٠,١٤٣(    )٩٣٠,١٤٠(    )١٧,٢٢٥(    -  -  -  ٥٦٤,٩٧٤  ١٧٢,٢٤٨    إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية

 ٧,٠٨١,٢٠٣  ٢٠٧,٢٠٠  ٩٣٠,١٤٠  )٣,٨٨١(  )٤٨٤(  ٥٩٧,٦٥٠  ٣,٢٨٣,٦٠٠  ٢,٠٦٦,٩٧٨   ٢٠١١ديسمبر   ٣١الرصيد في 



 .من هذه البيانات المالية الموحدة يتجزأ ال تشكل جزء ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٧  
  

  
  ق.م.ش بنك الدوحة

 قطريةالرياالت بآالف ال تتمة - دالموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 
  

 احتياطي قانوني  رأس المال   
احتياطي 
  مخاطر

احتياطي 
  القيمة العادلة 

احتياطي 
تحويل 

  عمالت أجنبية
أرباح مقترح 
    أرباح مدورة    توزيعها

مجموع حقوق 
  الملكية

                        
  ٧,٠٨١,٢٠٣    ٢٠٧,٢٠٠    ٩٣٠,١٤٠    )٣,٨٨١(   )٤٨٤(   ٥٩٧,٦٥٠   ٣,٢٨٣,٦٠٠   ٢,٠٦٦,٩٧٨  ٢٠١٢يناير  ١يد في الرص

                             
                             لي الدخل الشامل للسنةإجما
  ١,٣٠٤,٩٧٢    ١,٣٠٤,٩٧٢    -    -  -  -  -  -  السنةربح 
  ١٢٧,٧٥٤    -    -    ٤١٤  ١٢٧,٣٤٠  -  -  -  دات شاملة أخرىإيرا

  ١,٤٣٢,٧٢٦    ١,٣٠٤,٩٧٢    -    ٤١٤   ١٢٧,٣٤٠   -   -   -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 -  -  -  -  -  -  -  -  محول إلى االحتياطي القانوني
 -  )١٧٦,٠٠٠(  -  -  -  ١٧٦,٠٠٠  -  -  محول إلى احتياطي المخاطر

 )٣٢,٦٢٤(  )٣٢,٦٢٤(  -  -  -  -  -  -  صندوق دعم األنشطة اإلجتماعيةإلى  محول
                  

حقوق الملكية، معترف بها مباشرة في  التعامالت مع مالكي
                 :حقوق الملكية

  )٩٣٠,١٤٠(    -    )٩٣٠,١٤٠(    -  -  -  -  -  )١٩إيضاح (عات أرباح مدفوعة إلى مالكي حقوق الملكية توزي
  -    )٩٣٠,١٤٠(    ٩٣٠,١٤٠  -  -  -   -   -  )١٩إيضاح (ح مقترح توزيعها أربا

  )٩٣٠,١٤٠(    )٩٣٠,١٤٠(   -    -  -  -  -  -   إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية
 ٧,٥٥١,١٦٥  ٣٧٣,٤٠٨   ٩٣٠,١٤٠  )٣,٤٦٧(  ١٢٦,٨٥٦  ٧٧٣,٦٥٠  ٣,٢٨٣,٦٠٠  ٢,٠٦٦,٩٧٨   ٢٠١٢ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  



 
  ٨  .ن هذه البيانات المالية الموحدةم ال يتجزأ تشكل جزء ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  

  
  ق.م.ش بنك الدوحة

 بآالف الرياالت القطرية  بيان التدفقات النقدية الموحد

 
    ٢٠١١  ٢٠١٢ 

    اتإيضاح ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
       
       

     التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 ١,٢٤٦,٢٨٨  ١,٣٠٨,٧٦٩   ربح السنة قبل الضريبة

     :تعديالت لـ
 ٢٧١,٤٧٥  ١٨٩,٦٤٣  ١٠  صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

 ٣٥,٤٧٥  ٨٥,٩٣٩ ١١و ٩ صافي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية ومستحقات من البنوك
 ٥٨,١٢٣  ٧٣,٤٠١ ١٣ إهالك وإطفاء

 ١,٧٧٣  ٥,٢٥٤   إطفاء تكاليف التمويل 
 )٥٧,١٤٠(  )٢١٢,٦٠٥( ٢٥ صافي ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

 )٣٧٧(  )٢٤٦( ١٢  حصة في نتائج شركات زميلة
        

 ١,٥٥٥,٦١٧  ١,٤٥٠,١٥٥  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
         

 )١,١٠٣,٦٨٨(  )٨٨٥,٣٠٥(    التغير في أرصدة لدى بنوك
 )٤,٤٢٨,٥٩٦(  )٢,٤٤٦,٥١٩(  التغير في القروض والسلف للعمالء

 ١٤٩,٥٢٥  )٧١,٥٣٠(  التغير في الموجودات األخرى
 ٢,٩٥٢,١٢٠  )٢,٩١٩,٠٤٤(    التغير في أرصدة من بنوك 

 ٨٧٦,٨٧٧  ٢,٧٠٢,٢٣٠  التغير في الودائع 
 ٣٢٧,٤٨٨  )١٠٦,٦٤١(  التغير في المطلوبات األخرى

  )٢٦,٣٥٦(   )٣١,٠٢٩(    صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
  )٨,٣٢٥(   )٥,٥٦٥(    ضريبة الدخل المدفوعة 

 ٢٩٤,٦٦٢  )٢,٣١٣,٢٤٨(  من األنشطة التشغيليةالناتج ) / المستخدم في(صافي النقد 
     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )٤,١٣٨,٣٤٠(  )٦,٣٩٧,٢٠٥(  ماليةاقتناء استثمارات 

 ١,٨٣١,٣٤٤  ٤,٦٣٤,٦٠٩  متحصالت من بيع استثمارات مالية
 )١٤١,٥٤١(  )٨٠,٩٧٩( ١٣ إقتناء أدوات ومعدات 

  ٢٢   ٧٣,٠٥٠    متحصالت من بيع أدوات ومعدات
 )٢,٤٤٨,٥١٥(  )١,٧٧٠,٥٢٥(  أنشطة اإلستثمار المستخدم فيصافي النقد 

     
     النقدية من أنشطة التمويلالتدفقات 

 ٧٣٧,٢٢٢  -   متحصالت من إصدار حقوق إكتتاب
 -  ١,٧٩٧,٣٣٥  متحصالت من إصدار سندات دين

 )٩٤٧,٣٦٥(  )٩٣٠,١٤٠(  توزيعات أرباح مدفوعة
 )٢١٠,١٤٣(  ٨٦٧,١٩٥  أنشطة التمويل) المستخدم في/ (صافي النقد الناتج من 

 )٢,٣٦٣,٩٩٦(  )٣,٢١٦,٥٧٨(  يعادلهصافي النقص في النقد وما 
 ١٠,٨٠٩,٥٦٥  ٨,٤٤٥,٥٦٩  النقد وما يعادله في بداية السنة

 ٨,٤٤٥,٥٦٩  ٥,٢٢٨,٩٩١ ٣٢ ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 
         

  ٢,٠٤٨,٤٢٨   ٢,٢٥٠,٠٥٤    الفوائد المستلمة 
  ٥٥٤,١١٥   ٥٥٩,٨٩٩    الفوائد المدفوعة 

  ١٧,٤٢٠   ١٨,٤٩٣    مستلمة  أرباحتوزيعات 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٩  
  

  
 المنشأة الصادر عنها التقرير ١
   
شركة ك ١٩٧٩مارس  ١٥بتاريخ وقد تم تأسيسه  في دولة قطر امقرهشركة هو ") البنك"أو " دوحة بنك"( ق.م.بنك الدوحة ش 

عنوان المقر .  ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك هو .  ١٩٧٨بتاريخ  ٥١بموجب المرسوم األميري رقم  مساهمة قطرية عامة
  .قطر -  الدوحة ٣٨١٨ب .ص ، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، هو برج بنك الدوحة المسجل للبنك

وثالثة فروع في  فرع في دولة قطر ٣٢ رفية واألعمال االستثمارية ولديهالمصاألنشطة بصفة أساسية في يشترك بنك الدوحة 
ودولة الكويت، ومكاتب تمثيلية في المملكة المتحدة، وسنغافورة، تركيا ) دبي وأبوظبي(الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 لشركةمن رأس المال % ١٠٠إضافة إلى ذلك، فإن بنك الدوحة يمتلك ما نسبته  .سترالياوالصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأ

إلصدار الديون  تم إنشائهاوهي شركة لغرض خاص  وشركة الدوحة للتمويل المحدودةتأمين هي شركة و )م.م.ذ(تأمينبنك الدوحة لل
  . بالنياية عن البنك

 جميعاًيشار إليها (والشركات التابعة له كال من البنك  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في تشمل 
  ".البنك"تعتبر الشركة األم والجهة المسيطرة على المجموعة هو  ").المجموعة" ـب

  .و دي بي كابيتالدي بنك تك المحدودة  – طتهاشركاتها التابعة المتوقفة انشبتصفية  المجموعة ت، قامالسنة خالل 

 :هي كما يلي للمجموعة الشركات التابعة األساسية

 
 بلد التأسيس اسم الشركة

رأسمال 
 أنشطة الشركة الشركة

النسبة المئوية 
 ٢٠١٢للملكية 

النسبة المئوية للملكية 
٢٠١١ 

 %١٠٠ %١٠٠ تأمين عام ١٠٠,٠٠٠ قطر  م.م.الدوحة للتأمين ذبنك شركة   
 - %١٠٠ سندات دين رإصدا ١٨٢ جزيرة كايمان  شركة الدوحة للتمويل  
اإلمارات العربية   دي بنك تك المحدودة  

  المتحدة
 %١٠٠ -   معلوماتية  ٩٩١

 %١٠٠ -  الوساطة  ١٢٦,٠٠٠ قطر  دي بي كابيتال  
  

. عن تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية ، تعليمات لكل البنوك التقليدية بأن تتوقف ٢٠١١أصدر مصرف قطر المركزي خالل سنة 
. ٢٠١١ديسمبر  ٣١وعلى أساسه قامت المجموعة بالتوقف عن ممارسة أعمالها في األنشطة المصرفية اإلسالمية في قطر كما في 

. دين لهذه العقودسداد ال/ وتم إدراج ما تبقى من أعمال التمويل اإلسالمية تحت بند األنشطة المصرفية التقليدية حتى تاريخ إستحقاق 
  .لم تقم المجموعة بعرض نتائج األنشطة المصرفية اإلسالمية بشكل منفصل أثناء إعداد البيانات المالية الموحدة

في تاريخ  ٢٠١٢ديسمبر   ٣١تمت الموافقـة من قبل مجلس اإلدارة على إصدار البيانات الموحدة للمجموعة للسنة المنتهيـة في 
  . ٢٠١٣يناير  ٢٠

  

    

  

  

  

  

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ١٠  
  

  
  أساس اإلعداد ٢
 فقرة االلتزام 
   
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ونصوص لوائح لمعايير الدولية للتقارير المالية لالبيانات المالية الموحدة وفقاً  تم إعداد 

 .مصرف قطر المركزي ذات الصلة
  

 أساس القياس 
  :بعض البنود الهامة التالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا دادعإتم  

  األدوات المالية المشتقة و -

  و  الموجودات المالية المتاحة للبيع -

 تحوط القيمة العادلة المؤهلةالموجودات المالية المعترف بها والمخصصة كبنود متحوط لها في عالقات  -

  
  
 العملة الوظيفية وعملة العرض 
   
فيما عدا ما تمت . و عملة العرض للمجموعةبالرياالت القطرية وهي العملة الوظيفية  البيانات المالية الموحدةعرض هذه تم  

 . تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالريال القطري إلى أقرب ألف ريالفقد ،  اإلشارة إليه بخالف ذلك
 

 استخدام التقديرات واألحكام 
بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر  الموحدةيتطلب إعداد البيانات المالية   

قد تختلف و. على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
  .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

  

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي و. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر  
  .تتم فيها مراجعة التقديرات أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك

  

وصف المعلومات عن المجاالت الهامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق السياسات  دتم على وجه التحدي  
  .٥ رقم نات المالية الموحدة باإليضاحالمحاسبية التي لها األثر األهم على المبالغ المعترف بها في البيا

    
  
  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ١١  
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 

، باستثناء المعايير الدولية للتقارير  المستخدمة في السنة المالية السابقة تتفق مع تلكالسياسات المحاسبية المتبعة إن 
  :٢٠١٢يناير  ١التي أصبحت سارية المفعول إعتباراً من المالية وتفسيرات لجنة إصدار التقارير المالية الدولية التالية 

  اإليضاح والتعديالت:  ٧للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 

هذا  يوفر.  ٢٠١٠أكتوبر  ٧من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  ٧معيار الدولي للتقارير المالية رقم التم إصدار 
استبعادها في مجملها ونقل الموجودات التي لم يتم  إستبعادهاالتعديل إفصاحات معززة لنقل الموجودات المالية التي تم 

  .٢٠١١يوليو  ١للفترات السنوية يبدأ في أو بعد  هذا التعديلحيث أن تاريخ تطبيق . بكاملها

التالية على السياسات المحاسبية  للمعاييروال تؤثر التعديالت األخري  الناتجة من تحسين المعايير الدولية للتقارير المالية 
  .أو المركز واآلداء المالي للمجموعة

 .استرداد الموجودات األساسية: الضرائب المؤجلة –) تعديل(الضرائب على الدخل  ١٢الدولي للمحاسبة  المعيار  -
الحاد  التضخم  –ألول مرة ) المعدلة(إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية  ١المعيار الدولي للتقارير المالية  -

 ).تعديل( األولىوإلغاء التواريخ بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بتطبيقه للمرة 

  المعايير التي تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول بعد

تنوي و في الفترات المحاسبية في المستقبلتصبح سارية المفعول  والتيالمعايير والتفسيرات المصدرة ، فيما يلي 
  .، إن أمكن ، عندما تصبح سارية المفعول تطبيقهاالمجموعة 

  

  )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 

الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي  منفصلة عن البنود التي سوف لن يعاد تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى 
مثالًُ ، فروقات الصرف عن تحويل عمليات خارجية ، صافي الحركة في تحوطات التدفق النقدي وصافي (تبويبها أبداً 

أي تأثير على المركز يؤثر التعديل على العرض فقط وليس له ). الخسارة أو الربح من موجودات مالية متاحة للبيع
، وبالتالي  ٢٠١٢يوليو  ١يصبح التعديل ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . المالي أو أداء المجموعة 

  .سوف يطبق على أول تقرير سنوي للمجموعة بعد أن تصبح سارية الفعول

  
  )معدل(مكافاَت الموظفين :  ١٩معيار المحاسبة الدولي 

تتراوح هذه التعديالت من إزالة . ١٩لجنة معايير المحاسبة الدولية تعديالت عديدة لمعيار المحاسبة الدولي  لقد أصدرت
يصبح . اَلية اإلدارة العليا ومفهوم العائدات المتوقعة من موجودات برنامج مكافاَت إلى توضيحات بسيطة وإعادة صياغة

 .٢٠١٣يناير  ١أو بعد في  التي تبدأالتعديل ساري المفعول للفترات المالية 

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ١٢  
  

  
  تابع -السياسات المحاسبية الهامة   ٣  

  

  تابع -المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

  
  )٢٠١١المعدل في (اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة :  ٢٨معيار المحاسبة الدولي 

اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات  ١٢الترتيبات المشتركة والمعيار الدولي  ١١نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
والمشاريع الصديقة المشتركة  الزميلةاإلستثمارات في الشركات  ٢٨أخرى ، تمت إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي 

يصبح المعيار المعدل . المشاريع المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلةويصف تطبيق طريقه الملكية على اإلستثمارات في 
  .٢٠١٣يناير  ١ساري الفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  
  ٣٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

وتوضح التعديالت أيضاً تطبيق معايير التسوية ". لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ " ضح معنى هذه التعديالت تو
والتي تطبق اَليات التسوية اإلجمالية غير ) مثل نظم غرف  المقاصة المركزية( على نظم السداد  ٣٢في معيار المحاسبة 

  . ٢٠١٤يناير  ١رات المالية التي تبدأ في او بعد هذه التعديالت تصبح سارية المفعول للفت. المتزامنة

  
  

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

مثالً ، (المتعلقة بذلك  هذه التعديالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق إلجراء مقاصه والترتيبات
سوف تزود اإلفصاحات  المستخدمين بمعلومات مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب الصافي ). ترتيبات الضمانات اإلضافية
العرض تنطبق اإلفصاحات أيضاً على : اإلفصاحات الجديدة مطلوبة لجميع األدوات  المالية . للمركز المالي للمؤسسة

خاضعة لترتيبات إجمالي الصافي نافذة أو إتفاقية مماثلة  بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقاً لمعايير األدوات للمالية ال
  .٢٠١٣يناير  ١هذه التعديالت ستصبح سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . ٣٢المحاسبة الدولي 
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  تابع -السياسات المحاسبية الهامة    ٣  

  تابع -والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير 

  
  التصنيف والقياس –األدوات المالية : ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

الذي تم إصداره يعكس  المرحلة األولى من عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية حول استبدال معيار  ٩المعيار الدولي 
، ولكن  ٢٠١٣يناير  ١مبدئياً للفترات المالية التي تبدا في أو بعد كان المعيار يسري مفعوله . ٣٩المحاسبة الدولي 

واإلفصاحات اإلنتقالية والتي صدرت في ديسمبر  ٩تاريخ السريان الملزم للمعيار الدولي  ٩التعديالت على المعيار الدولي 
عايير المحاسبة الدولية في مراحل الحقة سوف تعالج لجنة م. ٢٠١٥يناير  ١قدمت تاريخ السريان الملزم إلى  ٢٠١١

له تأثير على تصنيف  ٩في تطبيق المرحلة األولى من المعيار الدولي . محاسبة التحوط وإنخفاض قيمة الموجودات المالية
سوف تقوم . وقياس الموجودات المالية للمجموعة ، ولكن سوف لن يكون تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية

  .ر مع المراحل األخرى عندما يتم إصدار المعيار النهائي شامالً جميع المراحلالمجموعة بتقييم التأثي

  
  

  .البيانات المالية المنفصلة:  ٢٧البيانات المالية الموحده ، معيار المحاسبة الدولي :  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
نات المالية الموحدة والمنفصلة الذي يتناول البيا ٢٧يحل محل جزء من معيار المحاسبة الدولي  ١٠المعيار الدولي 

مؤسسات األغراض  – ١٣وكذلك يتناول المعيار األمور التي أثيرت في التفسير . المحاسبة للبيانات المالية الموحدة
  .الخاصة
  

. ينشئ نموذجاً وحيداً للسيطرة وينطبق على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات األغراض الخاصة  ١٠إن المعيار الدولي 
من اإلدارة أن تمارس تقديرا عاماً لتحديد أن المؤسسات تقع تحت  ١٠تتطلب التغيرات التي أدخلها المعيار الدولي 

تقوم . ٢٧مقارنة بالمتطلبات التي كانت في معيار المحاسبة الدولي  السيطرة وبالتالي ينبغي توحيدها من قبل األم ،
يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي . المعيار على الفترات المستقبلية هذاالمجموعة حالياً بتقييم تأثير 

  .٢٠١٣يناير  ١تبدأ في أو بعد 

  
  كةالترتيبات المشتر:  ١١المعيار الدولي للتقارير 

المؤسسات تحت إدارة  ١٣الحصص في المشاريع المشتركة والتفسير  ٣١يحل معيار المحاسبة الدولي  ١١المعيار الدولي 
يستبعد الخيار لمحاسبة المؤسسات تحت إدارة  ١١المعيار الدولي . المساهمات غير النقدية من قبل الشركاء –مشتركة 

فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعريف المشروع المشترك  بدالً من. مشتركة بإستخدام التوحيد التناسبي
يناير  ١يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . يجب المحاسبة لها بإستخدتم طريقة الملكية

٢٠١٣.  

  
  اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى :  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

فيما يتعلق بالبيانات المالية  ٢٧جميع اإليضاحات التي كانت سابقاً في معيار المحاسبة الدولي  ١٢يضم المعيار الدولي 
. ٢٨ومعيار المخاسبة الدولي  ٣١الموحدة ، وكذلك جميع اإليضاحات التي  كانت سابقاً ضمن معيار المحاسبة الدولي 

شركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة ومؤسسات تتعلق هذه اإليضاحات بحصص أي مؤسسة في ال
المطلوب أيضاً عدد من اإلفصاحات الجديدة ، ولكن ليس له تأثير على المركز المالي للمجموعة أو . األغراض الخاصة

 .٢٠١٣يناير  ١يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . على ادائها
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  تابع -السياسات المحاسبية الهامة   ٣  

  تابع -المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 

  
  قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

إن المعيار . ينشىء مصدراً وحيداً للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي 
ال يغير متى يتعين على المؤسسة ان تستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم توجيهاً عن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب  ١٣الدولي 
تقوم المجموعة حالياً بتقييم التأثير الذي . لدولية للتقارير المالية وذلك عندما يكون القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها المعايير ا

يناير  ١يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدا في او بعد . يحدثه هذا المعيار على المركز المالي واألداء
٢٠١٣ .  

  .رة بأن هذه المعايير و التحسينات ستؤثر على المركز المالي أو على أداء المجموعةتعتقد اإلدا 
  

     ٢٠١٢التحسينات السنوية مايو 

  :ال يتوقع أن تكون لهذه التحسينات تأثير على المجموعة ، ولكنها تشمل

  
  مره تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الول: ١لمعيار الدولي للتقارير المالية ا

يوضح هذا التفسير أن المؤسسة التي توقفت عن تطبيق المعايير الدولية في السابق ، وتختار أو يجب عليها أن تطبق المعايير 
ن يجب على المؤسسة أن تعدل \ ١إذا لم يعاد تطبيق المعيار الدولي . ١الدولية ، يكون لها الخيار إلعادة تطبيق المعيار الدولي 

  . أثر رجعي كما لو لم تتوقف أبداً عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير الماليةبياناتها المالية ب

  
  عرض البيانات المالية : ١معيار المحاسبة الدولي 

عموماً فإن الحد . يوضح هذا التحسين الفرق بين بيانات المقارنة اإلضافية الطوعية والحد األدنى من بيانات المقارنة المطلوبة
  .من بيانات المقارنة هو الفترة السابقة االدنى المطلوب

  
  العقارات واالَالت والمعدات :  ١٦معيار المحاسبة الدولي 

  .يوضح هذا التحسين أن قطع الغيار الكبرى ومعدات الخدمة التي تستوفي تعريق العقارات واالَالت والمعدات ال تعتبر بضاعة

  
  العرض –األدوات المالية :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

 ١٢يوضح هذا التحسين أن ضرائب الدخل الناشئة من التوزيعات لمالكي الحقوق يتم الحساب لها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
  .ضرائب الدخل

  
  :التقارير المالية المرحلية :  ٣٤معيار المحاسبة الدولي 

هذا . ي مطلوبات القطاع في البيانات المالية المرحليةد هذا التعديل متطلبات اإلفصاح عن إجمالي موجودات القطاع مع إجمالحيو
  .التعديل يتضمن ايضاً أن اإلفصاحات المرحلية منسجمة مع اإلفصاحات السنوية

  
  .٢٠١٣سوف تكون هذة التحسينات سارية المفعول للفترات السنوية بدأ من أو بعد ا يناير 

  
  األعتماد المبكر للمعايير

  ٢٠١٢المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة في  لم تقم  المجموعة باإلعتماد
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  أساس توحيد البيانات المالية

يتم إعداد . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١التابعة للسنة المالية المنتهية في  وشركاتهتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك 
  .وبإستخدام سياسات محاسبية متطابقة. البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك

  
  .يتم إستبعادها بالكامل عند التوحيد المجموعةجميع األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصاريف بين شركات 

  
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة وتتم السيطرة عندما تكون للمجموعة السلطة في 

  .التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة للحصل على منافع من أنشتطها
  

  الشركات لغرض خاص     
إلنجاز هدف ضيق ومحدد بصورة جيدة مثل ضمان أصول محددة أو تنفيذ معاملة الشركة لغرض خاص هي شركة يتم تأسيسها     

يتم توحيد الشركة لغرض خاص لو كانت المجموعة قد استنتجت، استنادا إلى تقييم مدى جوهرية . اقتراض أو إقراض محددة
قد تشير الظروف التالية . عالقتها بالمجموعة ومخاطر وحوافز الشركة لغرض خاص، أنها تسيطر على الشركة لغرض خاص

  :إلى العالقة التي يمكن للمجموعة أن تسيطر عليها، من حيث الجوهر، ومن ثم تقوم بتوحيدها

  
يتم القيام بأنشطة الشركة لغرض خاص بالنيابة عن المجموعة لتلبي احتياجات أعمال محددة لديها بحيث  •  

  .لغرض خاصتحصل المجموعة على منافع من العمليات التشغيلية للشركة 

تخاذ القرار للحصول على غالبية المنافع من أنشطة الشركة لغرض خاص، أو إالمجموعة صالحيات  تمتلك •
  .تخاذ القراراتإ، قد قامت بالتفويض بصالحيات "قيادة آلية"بوضع آلية 

أن يكون لدى المجموعة الحقوق في الحصول على غالبية المنافع من الشركة لغرض خاص وبالتالي قد  •
  .تعرض لمخاطر مرافقة ألنشطة الشركة لغرض خاصت

أو مخاطر الملكية المتعلقة بالشركة لغرض خاص أو  المتبقيةالمخاطر  بمعظمأن تحتفظ المجموعة  •
  .موجوداتها بغرض الحصول على منافع من أنشطتها
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 تابع - س توحيد البيانات الماليةاأس 

    

  زوال السيطرة  

عند زوال السيطرة، تقوم المجموعة بنزع االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة التابعة والمساهمات غير   
أي فائض أو عجز ينشأ من زوال . المسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية ذات الصلة بتلك الشركة التابعة

في حال احتفظت المجموعة أية مساهمة في الشركة التابعة السالفة . السيطرة يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة
يتم الحقا المحاسبة عنها على أنها شركة . يتم عندها قياس تلك المساهمة بالقيمة العادلة في تاريخ زوال تلك السيطرة

ادا إلى مستوى النفوذ مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أو وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة لألدوات المالية استن
  .المحتفظ به

  
  الشركات الزميلة  

الشركات الزميلة هي الشركات التي يوجد لدى المجموعة نفوذا هاما وليست سيطرة عليها وعموما فهي مصاحبة   
  .من حقوق التصويت% ٥٠إلى % ٢٠للمساهمة التي تتراوح ما بين 

تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة متضمنة   
  . على االستثمار في الشركة الزميلةتكاليف المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ 

حواذ الشركات الزميلة في بيان الدخل الشامل يتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر السابقة الست  
تتم تسوية التغيرات التراكمية . الموحد بينما يتم االعتراف بالتغيرات في حصتها السابقة لالستحواذ في االحتياطيات

عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو . السابقة لالستحواذ في مقابل القيمة الدفترية لالستثمار
تزيد عن مساهمتها في الشركة الزميلة، متضمنة أية ذمم مدينة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باالعتراف بأية 

  .خسائر أخرى ما لم يكن لديها التزامات أو تقم بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة الزميلة
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  تابع - الشركات الزميلة   

يتم استبعاد المكاسب فيما بين شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد   
استبعاد الخسائر فيما بين شركات المجموعة ما لم توفر  كما يتم أيضاً. مساهمة المجموعة في الشركة الزميلة

  .لمحولالمعاملة دليال على وجود خسارة انخفاض في قيمة الموجود ا

لتتفق مع السياسات المحاسبية  والمعدلة تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميلة على البيانات المالية ،  
يتم استبعاد المكاسب من التعامالت فيما بين شركات المجموعة إلى حد مساهمة المجموعة في الشركة . للمجموعة

فيما بين شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دليال على وجود  كما يتم أيضا استبعاد الخسائر. المستثمر فيها
  .خسارة انخفاض في قيمة الموجود المحول

  

  .تتضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة الشركة الزميلة التالية

    

النسبة المئویة     بلد التأسیس  أسم الشركة  
  للملكیة

  أنشطة الشركة

    ٢٠١١    ٢٠١٢    

للوساطة الدوحة 
و الخدمات 

  المالیة المحدودة

الوساطة المالیة وادارة   %٤٤٫٠٢    %٤٤٫٠٢  الھند
  الموجودات المالیة

  
    

  العمالت األجنبية  

  تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية  

بعملة أجنبية إلى العمالت الوظيفية المعنية للعمليات  يتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سداداً  
  .بمعدالت الصرف اآلنية في تواريخ المعامالت

إلى العملة الوظيفية باستخدام معدالت في تاريخ التقرير بعمالت أجنبية  الموجودات والمطلوبات النقديةيتم تحويل   
التي النقدية بالعمالت األجنبية غير  لموجودات والمطلوباتيعاد تحويل ا. تاريخذلك الالسائدة في اآلنية الصرف 

يتم . تقاس بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة
ة باستخدام معدل تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبي

  .الصرف في تاريخ المعاملة
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  تابع –السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 تابع – تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية
فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن التحويل  تسجيليتم   

  .بيان الدخل الشاملبأسعار الصرف في نهاية الفترة للموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في 

  العمليات األجنبية  

لتي لديها عمالت وظيفية مختلفة عن عملة العرض يتم تحويلها إلى النتائج والمركز المالي لجميع منشآت المجموعة ا  
  :عملة العرض كما يلي

  .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاريخ التقرير •  

 إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف  •

  .صرف العملة في الدخل الشامل اآلخريتم االعتراف بجميع فروق  •

احتياطي تحويل "فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أعاله يتم اإلبالغ عنها في حقوق ملكية المساهمين ضمن   
  ".عمالت أجنبية

عند التوحيد، يتم أخذ فروق صرف العمالت الناشئة من تحويل صافي االستثمار في المنشآت األجنبية والقروض   
ستبعاد الكلي أو عند اإل". الدخل الشامل اآلخر"ت العملة األخرى المخصصة كتحوطات لهذه االستثمارات إلى وأدوا

  .الجزئي للعملية األجنبية يتم االعتراف بهذه الفروق في بيان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البيع

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية  

  المبدئياالعتراف والقياس   

 طرفا المجموعة فيه تصبح الذي التاريخ أي ، المتاجرة تاريخ في المالية والمطلوبات الموجودات بجميع االعتراف يتم  
 التي المالية الموجودات مبيعات أو مشتريات وهي  .لعاديةا  بالطريقة المتاجرة" ذلك يشمل .لألداة التعاقدية األحكام في

 .السوق في السائد العرف أو األحكام خالل من بصورة المحدد الزمني اإلطار خالل الموجودات تسليم تتطلب

 مسجل مضافاً إليها ، بالنسبة للبند الذي ليس العادلة بالقيمة مبدئيا المالية المطلوبات أو المالية الموجودات قياس يتم
 أو تملكها إلى مباشرة بصورة تنسب أن يمكن التي المعامالت تكاليف ، الخسارة أو الربح خالل من بالقيمة العادلة

  .إصدارها
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 تابع -السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    

  التصنيف  

يتم تصنيف االدوات المالية مبدئيا على الغرض الذي من أجله يتم شراء األدوات المالية و على خصائصها   
  .عليها بالحصولالمميزة و على نية اإلدارة 

  الموجودات المالية  

  :عند اإلنشاء يتم تصنيف الموجود المالي في واحد من الفئات التالية  

  القروض والذمم المدينة •  
  محتفظ بها لتاريخ االستحقاق •
  متاحة للبيع، و •
  :بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إما على أنها •
  

  المطلوبات المالية

  .المطفأةالمجموعة صنفت و قاست المطلوبات المالية بالتكلفة 

  إلغاء االعتراف  

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود   
المالي أو عند قيامها بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجود 

تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كما أنها  المالي أو في الحالة التي ال
يتم االعتراف بأية مصلحة في الموجودات المالية المحولة والتي . ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي

مالي تؤهل إللغاء االعتراف والتي يتم خلقها أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب 
عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي يتم االعتراف بالفرق بين القيمة . منفصل في بيان المركز المالي

الدفترية للموجود والمقابل المستلم متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب جديد يتم 
  .تحمله في الربح أو الخسارة

تحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم ب
حتفاظ في حالة اإل. تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها

يتضمن تحويل . بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة
دات مع االحتفاظ بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد، كمثال، إقراض األوراق المالية الموجو

  .ومعامالت إعادة الشراء
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 تابع -السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  تابع -الموجودات المالية والمطلوبات المالية   

  تابع -إلغاء االعتراف   

ملكية جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد في المعامالت التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تقوم بتحويل   
وتحتفظ بالسيطرة على الموجود، تستمر المجموعة في االعتراف بالموجود إلى حد مشاركتها  لموجود الماليا

في بعض المعامالت . المستمرة والتي يتم تحديدها بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة الموجود المحول
راف عن الموجود المالي لو حقق يتم إلغاء االعت. تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجود المالي مقابل رسوم

يتم االعتراف بموجود أو مطلوب في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة . معايير إلغاء االعتراف
  .كاف ألداء الخدمة) مطلوب(كافي أو أقل من ) موجود(أكثر من 

  .انتهاء التزاماتها التعاقديةعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو تلغي المجموعة اإل  

  المقاصة  

يتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، فقط عندما   
يكون لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها ورغبتها إما في السداد على أساس الصافي أو 

  .وسداد األصل في نفس الوقتتحقيق الموجود 

  مبادئ القياس  

  قياس التكلفة المطفأة   ●

عتراف التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي هي المبلغ الذي يقاس به الموجود أو المطلوب المالي عند اإل  
المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتجمع باستخدام طريقة 
معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة 

بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على اإلستحواذ ،  يتم إحتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ. االنخفاض في القيمة
  .والرسوم التي هي جزء ال يتجزاء من معدل الفائدة الفعلي

  قياس القيمة العادلة   ●

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة موجود أو سداد مطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين في   
  .اإلعتيادية في تاريخ القياسمعاملة تجارية ضمن األنشطة 

القيمة العادلة لألدوات المالية والتي يتم تداولها باألسواق المالية النشطة في تاريخ التقرير على أساس السعر   
وسعر الطلب بالنسبة للمراكز  األجلسعر العرض بالنسبة للمراكز طويلة (بالسوق أو عروض أسعار المضارب 

  .بدون أي إقتطاعات من تكلفة العمليات). القصيرة األجل

لجميع األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم بالنسبة 
لديها أسعار التي والمماثلة  دواتمقارنة مع األتقنيات التقييم طريقة التدفقات النقدية المخصومة، تشمل . المناسبة
  .تسعير، ونماذج االئتمان وغيرها من نماذج التقييم ذات الصلة لخيارات نماذج ،ه ظوملح سوقية
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 تابع -السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  تابع -الموجودات المالية والمطلوبات المالية   

  ابعت -مبادئ القياس   

  تابع -قياس القيمة العادلة    ●

يجب قياس القيمة العادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة والمحافظ ذات وحدات غير مدرجة بصافي قيمة   
  .الصناديق مديرالمقدمة من األصول 

  .تحدد القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة بالتدفقات النقدية المخصومة  

  االنخفاض في القيمةتحديد وقياس خسارة   

في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة موجود مالي غير   
تنخفض قيمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات المالية . مسجل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

وأن لحادثة الخسارة أثر  اتحادثة خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودعندما يشير دليل موضوعي إلى وقوع 
  .التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها اتعلى التدفقات النقدية المستقبلية للموجود

متضمنة أسهم حقوق الملكية قد انخفضت قيمتها، الموضوعي على أن موجودات مالية  قد يتضمن الدليل  
يرة لدى المقترض أو المصدر والتقصير أو التأخر من جانب المقترض وإعادة هيكلة الدين الصعوبات المالية الكب

أو السلفة من جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض 
التي يمكن مالحظتها  أو المصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالية أو البيانات األخرى

فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين أو المصدرين بالمجموعة 
  .أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في المجموعة
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 تابع -السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  تابع -الموجودات المالية والمطلوبات المالية   

  تابع -تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة   

تأخذ المجموعة باالعتبار دليل االنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها   
يتم تقييم جميع القروض والسلف للعمالء . لتاريخ االستحقاق على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي

ثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق الهامة بصفة فردية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر انخفاض واالست
جميع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق الهامة . في القيمة الفردية

يمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك خسائر بصفة فردية والتي ال يوجد انخفاض محدد في قيمتها يتم تقي
واالستثمارات المالية المحتفظ للعمالء لقروض والسلف ا. انخفاض في القيمة يتم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد

التي ال تعتبر هامة بصورة فردية يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك  بها لتاريخ االستحقاق
واالستثمارات المالية المحتفظ بها لتاريخ للعمالء لقروض والسلف خسائر انخفاض في القيمة وذلك بتجميع ا

  .ذات خصائص المخاطر المتماثلة في مجموعات االستحقاق

القيمة على الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية  يتم قياس خسائر االنخفاض في  
. للموجود المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود

إظهارها كحساب مخصص في مقابل يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة ويتم 
  .القروض والسلف للعمالء

النموذج اإلحصائي لالتجاهات التاريخية ي القيمة تقوم المجموعة باستخدام عند تقييم االنخفاض الجماعي ف  
وتأثيرها على مجموعة  واإلئتمانف القروض باإلضافة إلى تأثير أحوال اإلقتصاد يوتصنالحتماالت التقصير، 

  .القروض

أو أكثر عن التكلفة أو % ٢٠بالنسبة لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في القيمة السوقية بصورة عامة بنسبة   
  .أشهر أو أكثر تعتبر مؤشرات على انخفاض القيمة ٩لمدة 

    

ية المعترف خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بها بتحويل الخسارة التراكم  
الخسارة التراكمية التي يعاد تصنيفها من . بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف

الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة هي الفرق بين تكلفة االستحواذ، بالصافي من أي مدفوعات للمبلغ 
  . الربح أو الخسارةأية خسارة انخفاض في القيمة معترف بها سابقا في  واإلطفاء، والقيمة العادلة الحالية، ناقصا

تتم مراجعة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل الموحد على أدوات حقوق الملكية من خالل  ال  
القيمة العادلة ألدوات الدين المصنفة  تزيدفي فترة الحقة،  تفي حالة أدوات الدين، وإذا كان. بيان الدخل الموحد

حدث وقع بعد إدراج خسارة انخفاض القيمة في بيان بمتعلقة أن تكون زيادة للكاستثمارات متاحة للبيع ويمكن 
  .خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل الموحديتم عكس الدخل الموحد، و
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 تابع -السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  يعادله النقد وما  

يتضمن النقد وما يعادله أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدا   
مصارف مركزية وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ 

عادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها ال
  .ارتباطاتها قصيرة األجل

  . يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد  

  القروض والسلف للعمالءأرصدة لدى البنوك و  

القروض والسلف للعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير أرصدة لدى البنوك و  
  . مدرجة في سوق نشطة وال ترغب المجموعة في بيعها على الفور أو في المستقبل القريب

تكاليف  زائداًمعاملة وهو القيمة العادلة لقروض والسلف للعمالء بسعر اللألرصدة لدى البنوك وا يتم القياس المبدئي  
  .المعاملة المباشرة اإلضافية وفي أعقاب ذلك يتم قياسها بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

  االستثمارات المالية  

محتفظ بها لتاريخ "استنادا إلى تصنيفها إما ضمن االستثمارات المالية بعد االعتراف المبدئي، تتم المحاسبة عن   
  ".متاحة للبيع"أو " االستحقاق

  الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  

هي موجودات غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد  محتفظ بها لتاريخ االستحقاقالموجودات المالية ال  
واستحقاق ثابت يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال يتم 

بها  محتفظتم تسجيل االستثمارات ال. تخصيصها كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع
  .بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لتاريخ االستحقاق
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  تابع -االستثمارات المالية   

  متاحة للبيعالموجودات المالية ال  

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة مخصصة على أنها متاحة للبيع أو لم يتم تصنيفها كأية   
االستثمارات  عندما تكون القيمة العادلة غير متوفرة بشكل موثوق ، تسجل. فئة أخرى من فئات الموجودات المالية

يتم تسجيل جميع . ة ناقصا خسارة االنخفاض في القيمةالمالية في أسهم حقوق الملكية غير المسعرة بالتكلف
  .االستثمارات المتاحة للبيع األخرى بالقيمة العادلة

يتم االعتراف بإيراد . باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي الربح أو الخسارةيتم االعتراف بإيراد الفائدة في   
مكاسب أو . موعة مستحقة لتلقي توزيعات األرباحعندما تصبح المج الربح أو الخسارةتوزيعات األرباح في 

بيان الدخل محتفظ بها للبيع يتم االعتراف بها في  أوراق دينخسائر صرف العمالت األجنبية عن االستثمارات في 
  .الموحد

يتم االعتراف بالتغيرات األخرى في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يباع االستثمار أو تنخفض قيمته   
بيان الدخل إلى  الدخل الشامل اآلخرعندها يعاد تصنيف المكاسب والخسائر التراكمية المعترف بها سابقا في 

  .الموحد

  المشتقات  

  دارة المخاطر ومحاسبة التحوطالمشتقات المحتفظ بها ألغراض إ  

تتضمن المشتقات التي يتم االحتفاظ بها ألغراض إدارة المخاطر جميع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم يتم   
 القيمة العادلةتقاس المشتقات التي يحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ب. تصنيفها كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة

  .اليفي بيان المركز الم

تقوم المجموعة بتخصيص بعض المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى بعض األدوات المالية   
 عند التخصيص المبدئي للتحوط تقوم المجموعة رسمياً. غير المشتقة كأدوات تحوط في العالقات المؤهلة للتحوط

بتوثيق العالقة بين األداة أو األدوات المشتقة للتحوط والبنود المتحوط لها، متضمنا هدف وإستراتيجية إدارة 
تقوم المجموعة . المخاطر عند القيام بالتحوط بجانب الطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم فعالية عالقة التحوط

إذا كان من المتوقع أن تكون  تمر أيضا للتعرف على مابإجراء تقييم عند البدء في عالقة التحوط وعلى نحو مس
المتحوط لها خالل  للبنودالتحوط ذات فعالية عالية في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة للتدفقات النقدية  أدوات

ين الفترة التي يتم تخصيص التحوط لها وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط تقع ضمن مدى نسبة تتراوح ما ب
  .في المائة ١٢٥إلى  ٨٠

تقوم المجموعة بإجراء تقييم لتحوط التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة متوقعة عما إذا كان احتمال حدوث المعاملة   
  .الربح أو الخسارةالمتوقعة عاليا ويشكل تعرضا الختالفات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في النهاية على 

  .التحوط أدناهتمت مناقشة عالقات 
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  تابع - المشتقات  
    

  تحوطات القيمة العادلة  

لموجود أو مطلوب معترف به أو  القيمة العادلةعندما يتم تخصيص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغير في   
بيان ، يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة للمشتقة مباشرة في الربح أو الخسارةارتباط مؤكد قد يؤثر على 

  . التي تنسب إلى الخطر المتحوط لهوللبند المتحوط له  القيمة العادلةبجانب التغيرات في  الدخل الموحد

التحوط  في حالة انتهاء أو بيع أو إنهاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو عندما ينتفي وفاء التحوط بمعايير محاسبة
يتم إطفاء أية تسوية . أو إلغاء تخصيص التحوط عندها يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي القيمة العادلةب

بيان الدخل الموحد في  طريقة معدل الفائدة الفعليحتى تلك النقطة على البند المتحوط له والذي يتم استخدام 
  .للبند على مدى عمره المتبقي معدل الفائدة الفعليكجزء من 

  تحوطات التدفق النقدي  

عند تخصيص مشتقة كأداة تحوط في تحوط التغير في التدفقات النقدية المنسوب إلى خطر محدد مصاحب   
فإن  الربح أو الخسارةللموجود أو المطلوب المعترف به أو معاملة متوقعة على نحو كبير يمكن أن تؤثر على 

في احتياطي  الدخل الشامل اآلخرللمشتقة يتم االعتراف به في  القيمة العادلةالتغيرات في  الجزء الفعال من
كتسوية بيان الدخل الموحد يعاد تصنيف المبلغ المعترف به في نفس الفترة كتحوط للتدفقات النقدية إلى . التحوط

وبنفس البند  الربح أو الخسارةلها على  إلعادة التصنيف في نفس الفترة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتحوط
للمشتقة يتم االعتراف به مباشرة في  القيمة العادلةأي جزء غير فعال في التغيرات في . الدخل الشاملفي بيان 

في حالة انتهاء أو بيع أو إنهاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو عندما ينتفي وفاء التحوط . بيان الدخل الموحد
. أو إلغاء تخصيص التحوط عندها يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي القيمة العادلةلتحوط ببمعايير محاسبة ا

من الفترة التي  الدخل الشامل اآلخرفي التحوط المتوقف لمعاملة متوقعة فإن المبلغ التراكمي المعترف به في 
كتسوية إعادة تصنيف عندما لموحد بيان الدخل ايصبح فيها التحوط فعاال يعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى 

في حالة عدم توقع حدوث المعاملة المتوقعة عندها . بيان الدخل الموحدتحدث المعاملة المتوقعة وتأثيرها على 
  .كتسوية إعادة تصنيفبيان الدخل الموحد مباشرة إلى  الدخل الشامل اآلخريعاد تصنيف الباقي في 

    

  المشتقات األخرى لغير المتاجرة  

عندما ال تكون المشتقة محتفظا بها للمتاجرة وغير مخصصة في عالقة مؤهلة للتحوط يتم االعتراف بجميع   
  .بيان الدخل الموحدالتغييرات في قيمتها العادلة مباشرة في 
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  المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  

تقوم المجموعة ببيع هذه المشتقات لعمالء بغرض . عقود صرف أجنبي آجلةتتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة   
 القيمة العادلةيتم تقييم هذه األدوات المشتقة ب. تمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيف المخاطر الحالية والمستقبلية

  . بيان الدخل الموحدإلى  القيمة العادلةصلة بها في كما في نهاية فترة التقرير ويتم أخذ التغيرات ذات ال

  الممتلكات والمعدات  

  اإلعتراف والقياس  

  . تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة  

 تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلياً .تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود  
تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض 
االستخدام المطلوبة منها وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق وتكاليف 

  . سملةاالقتراض المر

عندما يكون . البرامج المشتراه لتعمل كجزء ال يتجزأ من بعض المعدات ، سيتم رسملتها كجزء من هذه المعدات  
  .ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة  للممتلكات والمعدات

د الممتلكات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع الناتجة عن استبعاد أحد بنو الربح أو الخسارة  
المصروف اآلخر في الربح / القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليراد اآلخر 

  .أو الخسارة

  التكاليف الالحقة  

القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات العقارات والمعدات في   
يتم . المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها

يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في . عكس االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل
  .ربح أو الخسارة عند تكبدهاال



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٢٧  
  

  
 تابع -السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  تابع -الممتلكات والمعدات   

  اإلهالك  

  .المبلغ القابل لإلهالك هو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ بديل عن التكلفة ناقصا قيمتها الباقية  

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء  الربح أو الخسارةيتم االعتراف باإلهالك في 
من بند الممتلكات العقارات والمعدات حيث أن هذه هي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع 

يتم إهالك  .االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود وهي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قيمته الباقية المقدرة
ال . الموجودات المستأجرة بموجب إيجارات تمويلية على مدى فترة اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر

  . األراضي واألعمال غير المنجزةيتم إهالك 

  :األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة على النحو التالي  

  سنة ٢٠       المباني
  سنوات ٧- ٣       مفروشات و معدات/ األماكن المستأجرةتحسينات 
  سنوات ٥        السيارات

في تاريخ كل تقرير، وتسويتها بأثر القيم الباقية للموجودات تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية   
  . مستقبلي إن كان ذلك مالئما

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة، بخالف موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل  تتم مراجعة القيم  
في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ . تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها

  .القابل لالسترداد لذلك الموجود

لحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود للقيمة الدفترية التي فقط إلى ا خسارة االنخفاض في القيمةيتم رد   
خسارة االنخفاض في كان من الممكن تحديدها، بالصافي من أي إهالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف ب

  .القيمة
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  المخصصات  

يمكن  بقاس دثحل يجةتحالي ن أو استداللي نونياق تزاملا مجموعةلا ىدل ونكي دمانع بمخصص االعتراف ميت  
يتم تحديد . االلتزام كلذ دادسل ارج للمنافع االقتصاديةخ فقتدلب طأن يت محتمللا نمقياسه بصورة موثوق بها و

تعكس تقديرات المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي 
  .ة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئمامالسوق الحالية للقي

  

  العقود المثقلة بااللتزامات  
يتم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع للمجموعة الحصول عليها من   

يقاس المخصص بالقيمة . العقد أقل من التكلفة التي ال يمكن تفاديها في سبيل الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد
قبل تكوين . متوقعة من االستمرار في العقد، أيهما أقلالحالية للتكلفة المتوقعة من إنهاء العقد وصافي التكلفة ال

  .للموجودات المصاحبة للعقد خسارة انخفاض في القيمةالمخصص تقوم المجموعة باالعتراف بأية 
  

  الضمانات المالية

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفها لحاملها مقابل خسارة 
یتم منح الضمانات  . دها بسبب عجز مدين محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقا لبنود أداة الدينيتكب

والسحب على  لضمان القروض نیابة عن العمالءغیرھا من الھیئات والمؤسسات المالیة و للبنوك المالیة
  .أخرىتسھیالت مصرفیة و المكشوف

على  تم الحصول فیھ البیانات المالیة بالقیمة العادلة في التاریخ الذيالضمانات المالیة في یتم االعتراف ب
من القیاس  حد بعد التحقق المبدئي، یتم قیاس المطلوبات للمجموعة بموجب ھذه الضمانات في أعلى. ضمانة

أفضل خالل ھذه الفترة، و المكتسبة رسومالدخل والعتراف في بیان الدخل ل أقل اھالك یتم احتساب المبدئي، و
  .تقدیر للنفقات المطلوبة لتسویة أي التزام مالي ناشئ نتیجة للضمانات في تاریخ التقریر
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  منافع الموظفين  

، ويستند  بالمجموعةسياسات التوظيف مخصصات نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لتقوم المجموعة بإحتساب   
ويظهر هذا المخصص . االحتساب على آخر راتب وفترة خدمة كل موظف كما في تاريخ إعداد التقارير

  .ضمن بند مخصصات أخرى تحت بند مطلوبات أخرى

في صندوق التقاعد كنسبة من راتب الموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد  اقيمة مساهمته ب المجموعةحتست
  .اتجاه صندوق التقاعد محدودة بمبلغ مساهمته المجموعةوتعتبر إلتزامات . ٢٠٠٢لسنة  ٢٤والمعاشات رقم 

ب قيمة مساهمتها في صندوق اإلدخار للموظفين غير القطريين كنسبة من راتبإحتساب المجموعة  تقوما مك
  .الموظف وفقاً لسياسات وإجراءات المجموعة

  قصيرة األجل الموظفينمنافع 

نهاية الخدمة قصيرة األجل للموظفين على األساس غير المخصوم ويتم دفعها عند تقديم الخدمة مكافآت تقاس 
خطط  يتم االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطط الحافز النقدي قصير األجل أو. ذات الصلة

مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها 
  . من جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها

  رأس المال واالحتياطيات  

  تكاليف رأس المال  
مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكية من القياس المبدئي ألدوات يتم خصم تكاليف الزيادة التي تنسب بصورة   

  .حقوق الملكية

  توزيعات األرباح لألسهم العادية  
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية في حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب   

للسنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان المركز المالي  يتم التعامل مع توزيعات األرباح. مساهمي المجموعة
  .الموحد في إيضاح األحداث الالحقة

  إلعتراف باإليراداتا

إثبات اإليراد لدرجة أنه من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق للمجموعة، ويمكن قياس يتم 
أن قبل إثبات المحددة فيما يلي أيضاً قبل  االعتراف معاييرتلبية ويجب . بصورة موثوق بها اإليرادات
  :اإليرادات
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  اإليرادات ومصاريف الفائدة

كأدوات المالية المصنفة  موجوداتاألدوات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي تحمل فائدة اليتم تسجيل 
الفوائد باستخدام أو مصروفات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإيرادات مالية ومتاحة للبيع 

أو المتحصالت خالل العمر  المقدرة الدفعات النقدية المستقبلية يخصمسعر الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي 
ة الدفترية للموجودات أو المتوقع لألداة المالية أو خالل فترة قصيرة، عند االقتضاء، إلى صافي القيم

الفائدة على االعتراف بلم يتم . يوما أو أكثر من الدخل ٩٠ المتأخرة لمدةيتم استبعاد الفائدة . المطلوبات المالية
  .المالية األخرى في قائمة الدخل الموحدة والموجوداتالقروض والسلف 

  

  إيرادات عقود التأمين  
على مدى فترة تغطية عقد التأمين ، يتم إظهار ذلك ) المبالغ المتحققة كإيراد(يتم اإلعتراف بإيرادات عقود التأمين 

القسم من مبالغ التأمين التي تم إستالمها على العقود السارية والمتعلقة باألخطار المحتملة الوقوع كإيرادات غير 
  .يوماً ١/٣٦٥متحققة في جانب اإللتزامات على أساس إحتساب 

  

  الرسوم والعموالتإيرادات ومصاريف   

 وأالموجود على  معدل الفائدة الفعلييتم إدراج إيراد ومصروف الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما ل  
  .طريقة معدل الفائدة الفعليعند قياس  المطلوب المالي

إدارة يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم   
. االستثمار وعموالت المبيعات ورسوم اإليداع ورسوم المشاركة في التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها

عندما يكون من غير المتوقع أن ينتج من ارتباط قرض أن يتم سحب القرض يتم االعتراف بالرسوم ذات 
  .اطالصلة بارتباط القرض على أساس القسط الثابت على مدى فترة االرتب

  إيراد اإلستثمارات المالية

في بيان الدخل الموحد وذلك عن الفرق بين القيمة  االستثمارات الماليةيتم االعتراف بأرباح أو خسائر بيع 
  . العادلة للمقابل المستلم والقيمة الدفترية لالستثمار

بإتباع طريقة معدل الفائدة إيراد االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يتم االعتراف به 
  .الفعلي
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  إيراد توزيعات األرباح  

  . يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد  

  مصروف الضريبة   

يتم االعتراف بالضريبة الحالية والضريبة . يشتمل مصروف الضريبة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة  
فيما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود معترف بها مباشرة في حقوق الملكية أو  الربح أو الخسارةالمؤجلة في 

  .الدخل الشامل اآلخر

أو استالمها من دخل أو خسارة السنة الخاضعة للضريبة الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقع سدادها   
باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقريب وتتم تسويتها مع الضريبة 

  .المستحقة الدفع فيما يتعلق بسنوات سابقة

طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية  في الدول التي تمتد  المجموعةتحتسب الضرائب المستحقة على 
يتم تكوين مخصص لاللتزامات الضريبية المستحقة على أساس تقييم المطالبات .  المجموعة إليها عمليات 

لم يتم تطبيق احتساب الضريبة  .داخل دولة قطر المجموعة الضريبية المتوقعة ، وحالياً ال يوجد ضرائب على 
على الشركات على بعض فروع البنك العاملة خارج دولة قطر، وكذلك على أحد الشركات التابعة والمسجلة 

  .لدى مركز قطر للمال

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات   
ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة . غراض الضريبةألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة أل

  :إلى

في معاملة ال تعتبر بمثابة تجميع المطلوبات  وأالموجودات الفروق المؤقتة بين االعتراف المبدئي ب •
  .أعمال وال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبية أو الخاضعة للضريبة

في شركات تابعة إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه أن ال يتم الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات  •
  ردها في المستقبل المنظور، و

  .الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشهرة •

ضريبة المؤجلة لو كان هناك حق قانوني قابل للتطبيق في مقاصة مطلوبات موجودات ومطلوبات التتم مقاصة   
ل الموجودات الضريبية الحالية وهي تتعلق بالضرائب التي يتم تحصيلها من نفس الضريبة الحالية مقاب

االختصاص الضريبي على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو على منشآت ضريبية مختلفة ولكنه يقصد منها 
ة سداد مطلوبات وموجودات ضريبة حالية على أساس الصافي أو سيتم تحقيق موجوداتها ومطلوباتها الضريبي

  .في نفس الوقت

يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية غير المستخدمة واألرصدة الضريبية والفروق   
المؤقتة المسموح بخصمها إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن 

اريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في كل ت. استخدامها في مقابلها
  . يصبح من غير المحتمل معه تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة
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  العائدات على السهم  

يحتسب العائد . تقوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسهم بالنسبة ألسهمها العادية  
األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادية بالبنك على عدد المتوسط المرجح 

المنسوبة إلى حاملي  الربح أو الخسارةية يتم تحديد العائدات المخففة للسهم بتسو. لألسهم القائمة خالل الفترة
  .األسهم العادية وعدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة بأثر جميع األسهم العادية المخففة المحتملة

  
  إعداد التقارير المنفصلة

نها قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني م  
إيرادات وتتكبد مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات 
األخرى بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل كبير صانعي القرار التشغيلي 

  .ذي تتوفر له معلومات مالية متميزةبهدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه وال

   

  الضمان المعاد حيازته  

يتم إثبات الضمانات المعاد حيازتها مقابل سداد ديون العمالء ضمن بيان المركز المالي الموحد تحت بند   
  .بقيمة استحواذها بالصافي من مخصص خسارة االنخفاض في القيمة" موجودات أخرى"

المركزي يجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ عليها وفقا لتعليمات مصرف قطر   
في مقابل سداد الديون خالل فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من تاريخ االستحواذ بالرغم من أنه يمكن تمديد 

  .هذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي

  أرقام المقارنة  

ي يسمح فيها معيار أو تفسير أو يتطلب خالف ذلك يجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن فيما عدا في الحاالت الت  
  . جميع المبالغ مع معلومات مقارنة

    

  معلومات البنك الرئيسي  

بإتباع نفس ) ٣٧(يتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل للبنك الرئيسي المفصح عنه باإليضاح رقم 
التي ال يتم توحيدها  والزميلةالسياسات المحاسبية المذكورة أعاله فيما عدا االستثمار في الشركات التابعة 

  .حيث يتم تسجيلها بالتكلفة
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  مقدمة ولمحة عامة  

، ولكن يتم إدارتها من خالل عملية قياس ومراقبة مستمرة  اوعملياته المجموعةتشكل المخاطر جزءاً من نشاط   
  .بحسب حجم المخاطر والوظائف الرقابية األخرى

  
لمخاطر اإلئتمان والسيولة والتشغيل ومخاطر السوق والتي تمثل مخاطر عمليات تجارية تعتبر المجموعة معرضة 

حيطة وأثر العوامل التكنولوجية وقطاع الصناعة من يتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغير العوامل الم .أو غير تجارية
  .للمجموعةخالل عملية التخطيط االستراتيجي 

 
هو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر ، باإلضافة إلى ذلك توجد جهات أخرى  المجموعة يعتبر مجلس إدارة 

لجنة التدقيق الداخلي ، لجنة التسهيالت ، ولجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن  قسم إدارة المخاطر ، :مثل 
  .المخاطرهذه عملية إدارة ومراقبة 

  
، وتعكس هذه المحددات إستراتيجية  المجموعةضعها تتتم مراقبة والسيطرة على المخاطر بناء على محددات 

  .تحملها المجموعةتعكس مستوى المخاطر التي يستطيع ، وكذلك  المجموعة العمل وعوامل السوق المؤثرة في 
  

بإستخدام مشتقات وأدوات مالية أخرى إلدارة المخاطر الناتجة  المجموعة قوم تكجزء من عملية إدارة المخاطر ، 
والمخاطر الناتجة عن تقدير  عن التغير في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر رأس المال و مخاطر االئتمان

يتم تقييم المخاطر قبل الدخول في عمليات التحوط التي يتم اعتمادها من قبل المستوى اإلداري المناسب . المعامالت
  .مجموعةلل
  
طريقة خاصة لتقدير مخاطر السوق التي يتعرض لها على المراكز المالية التي يحتفظ بها وأعلى  المجموعة تبع ت

ت ماداً على عدد من الفرضيات والعوامل المتغيرة في السوق وقد حددقيمة للخسائر المتوقعة عليها ، وذلك إعت
  .، والتي يتم مراقبتها بشكل يومييهامجموعة من المستويات لقيمة المخاطر المقبولة لد المجموعة

  
لمخاطر السوق أو الطريقة التي يقيس ويسيطر بها البنك  مجموعةال يوجد هناك أي تغير على مستوى تعرض ال

  .المخاطرعلى تلك 
  

المخاطر الناتجة من األدوات المالية التي تتعرض لها المجموعة هي المخاطر المالية والتي تتضمن مخاطر   
  .االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية

  مخاطر االئتمان  

األداة المالية عن عميل أو طرف مقابل في عجز نتيجة لالتي تنشأ الخسارة المالية خاطر االئتمان هي مخاطر م  
تدار مخاطر، ولذلك لل المجموعة تعرضخطر  مخاطر االئتمان الجزء األكبر منتشكل . التزاماته التعاقديةالوفاء ب

مالية الألدوات لعزى مخاطر االئتمان تو. بعناية تعرضها لمخاطر االئتمانمخاطر االائتمان التي يتم التعرض لها 
والمبالغ  تسندات الدين وغيرها من الفواتير، واالستثمارات، والقبوالووالسحب على المكشوف،  مثل القروض

  .المالية الئتمان المتعلقة بأدوات خارج الميزانيةلالمعادلة 
  

من اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة توزيع محفظة القروض والسلف )  ١٠( يبين اإليضاح رقم 
لمخاطر إئتمان التوزيـع الجغرافـي ) ٤(كما يتضمن اإليضاح رقم . واألنشطة التمويلية على القطاعات المختلفة

  .المجموعة
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  قياس مخاطر االئتمان

  

يقوم فريق إدارة . تتم مراجعة وإعتماد كافة السياسات اإلئتمانية من قبل قسم إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة
وأسقف اإلئتمان لكافة الشركات وعمليات المهمة المخاطر مركزياً بالموافقة على جميع التسهيالت اإلئتمانية 

وتتم هذه . يرة والمتوسطة التي تتعامل مع البنكالخزينة وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية والمنشآت الصغ
اإلئتمانية  المجموعةالموافقات بما يتفق مع سقوف صالحيات منح اإلئتمان المفوضة للفريق وإنسجاماً مع سياسة 

إضافة إلى ذلك ، فإن كافة التسهيالت اإلئتمانية تتم إدارتها وضبطها بصورة مستقلة من قبل قسم إدارة . المعتمدة
  .اطر الذي يقوم بإبالغ قسم العمليات بشكل منفصلالمخ

يتم . أيضاً بتحديد المخاطر عن طريق التنويع في موجوداته على قطاعات جغرافية وصناعية المجموعةقوم ت
التحكم بمخاطر االئتمان عن طريق تحديد سقوف لإلئتمان الممنوح للطرف المتعاقد معه والتي تتم مراجعتها 

أيضاً إرشادات مصرف قطر المركزي فيما  المجموعةتبع تكما . وياً من قبل لجنة إدارة المخاطروالموافقة عليها سن
  .لمخاطر االئتمان المجموعةيخص منح القروض األمر الذي يقلل من تعرض 

يتم تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن قبول . مقدار ونوع الضمانات على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابليعتمد 
  .ت التقييمالماأنواع الضمانات ومع

 ونوع مبلغ يعتمد .القروض مقابل مقبولة ضمانات رهن طريق عن اإلئتمان مخاطر تقليل يتم ، اإلمكان عند
 حول اإلرشادات إدراج تم قد أنه كما .معه المتعاقد بالطرف المتعلقة االئتمان مخاطر تقييم على المطلوبة الضمانات

  .تقييمها وطرق المقبولة الضمانات أنواع

 
 باإلضافة المالية والضمانات والعالمية المحلية الملكية وحقوق العقاري والرهن النقد من الضمانات أنواع أبرز تتألف
 إدارة وتتم واإلستهالكية التجارية القروض مقابل أساسي بشكل بالضمانات اإلحتفاظ يتم .أخرى ملموسة تأمينات إلى
   .للتحصيل القابلة قيمتها بصافي بالقروض المتعلقة المخاطر مواجهة في الضمانات هذه
  

مستمر االعتماد والتوثيق واالستعراض ال دارة االئتمان التي تضمن االمتثال لشروطمحددة إلعملية  المجموعةلدي 
وتوصي المالية مثل األسهم المدرجة بشكل منتظم، الضمانات م يتقييتم في حين . لضمان جودة االئتمان والضمانات

الرهن القانوني على العقارات على األقل مرة  بتقييم الضمانات التي تم الحصول عليها عن طريقاالئتمان سياسة 
 .إذا استدعي األمر ذلك سنوات ٣ كلواحدة أو أكثر  

  

  

  

  

  

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٣٥  
  

  
    تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤
     
    تابع -اإلئتمان مخاطر  
      
  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى 

يوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي 
بالنسبة للموجودات على قائمة المركز المالي و التعرضات المبينة أدناه على أساس المبلغ الدفتري  دعم ائتماني آخر

 .الصافي المسجل في بيان المركز المالي الموحد
   
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز المالي  

    :كما يلي
 ١,٩٥٢,٦٩٨  ٢,١١٨,٤٤٩ مركزيةأرصدة لدى بنوك  
 ١٠,١٤٧,٣٦٤  ٧,٧٨٦,٥٨٧ أرصدة لدى بنوك 
 ٣١,٠٢٨,٠٢٨  ٣٣,٧٧٤,٨٤٩  قروض وسلف للعمالء 
 ٦,٩٥٨,٢٥٢  ٨,٨٥٩,٣٤٢  دين -استثمارات مالية  
 ٤٩١,١٢٧  ٥٣٦,٣١٢ موجودات أخرى  
 ٥٠,٥٧٧,٤٦٩  ٥٣,٠٧٥,٥٣٩ ديسمبر  ٣١اإلجمالي كما في  
     
      :لمخاطر االئتمان األخرى كما يليالتعرض  
 ١٤,٢٩٩,٣١٣  ١٤,١٢٨,٦١٧ ضمانات 
 ٣,٦٨١,١٣٤  ٣,٩١٦,٥٣٢ خطابات اعتمادات 
 ٥,٠٠٢,٦٧٥  ٤,٤٨٠,٧٥٣ تسهيالت ائتمانية غير مستغلة 
 ٢٢,٩٨٣,١٢٢  ٢٢,٥٢٥,٩٠٢ ديسمبر  ٣١اإلجمالي كما في  
  ٧٣,٥٦٠,٥٩١  ٧٥,٦٠١,٤٤١ 
       
    الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان تركز مخاطر )٤(
      
    القطاعات الجغرافية 
      
الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي دعم  يوضح 

بهذا الجدول قامت المجموعة، بتخصيص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا . ائتماني آخر ، حسب المناطق الجغرافية
 .إلى مقر إقامة أطرافها المقابلة

   
 

  رقط 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  باقي دول العالم  األخرى

٢٠١٢  
 اإلجمالي

           
أرصدة لدى مصارف  

  ٢,١١٨,٤٤٩   -    -    ٥٩٠,٤٨٥    ١,٥٢٧,٩٦٤ مركزية
أرصدة لدى البنوك  

  ٧,٧٨٦,٥٨٧   ٤,٧٨٣,٢٠٨    ٩٤,٢٩٨    ٦٠١,٣٨٣    ٢,٣٠٧,٦٩٨ ومؤسسات مالية أخرى 
  ٣٣,٧٧٤,٨٤٩   ٢,٦٤٨,٢٤٤    ٣٥٨,٥٨٧    ١,٥٩٨,٧١٠    ٢٩,١٦٩,٣٠٨  قروض وسلف للعمالء 
  ٨,٨٥٩,٣٤٢   ٢٨٦,٢٣٢    -    ٦٧٠,٦٨٦    ٧,٩٠٢,٤٢٤  دين -استثمارات مالية  
  ٥٣٦,٣١٢   -    -    ١٨,٢٩٠    ٥١٨,٠٢٢ موجودات أخرى 
   ٥٣,٠٧٥,٥٣٩   ٧,٧١٧,٦٨٤    ٤٥٢,٨٨٥    ٣,٤٧٩,٥٥٤    ٤١,٤٢٥,٤١٦  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٣٦  
  

  
       
    تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤

    تابع -القطاعات الجغرافية  –مخاطر اإلئتمان  
      
 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  األخرى

باقي دول العالم
 

٢٠١١  
  اإلجمالي

           
أرصدة لدى مصارف  

  ١,٩٥٢,٦٩٨   -    -    ٣٢٩,٤٩٦    ١,٦٢٣,٢٠٢ مركزية
أرصدة لدى البنوك  

  ١٠,١٤٧,٣٦٤   ٣,٦٢٦,٥٢٥    ٣,١٣٠    ١,٠١٠,٦٦٩    ٥,٥٠٧,٠٤٠ ومؤسسات مالية أخرى 
  ٣١,٠٢٨,٠٢٨   ٢,٧٨٧,٨٥٢    ٢٩٢,٠٨٣    ٣٩٤,٢٤٣    ٢٧,٥٥٣,٨٥٠  قروض وسلف للعمالء 
  ٦,٩٥٨,٢٥٢   ١٢٩,٥٥١    -    ٣٥٤,٠٨١    ٦,٤٧٤,٦٢٠  دين -استثمارات مالية  
  ٤٩١,١٢٧   -    -    ١٦,٢٢٠    ٤٧٤,٩٠٧ موجودات أخرى 
   ٥٠,٥٧٧,٤٦٩   ٦,٥٤٣,٩٢٨    ٢٩٥,٢١٣    ٢,١٠٤,٧٠٩    ٤١,٦٣٣,٦١٩  

  
 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  باقي دول العالم  األخرى

٢٠١٢  
 اإلجمالي

           
                   
  ١٤,١٢٨,٦١٧   ٢,٥٨٣,٧٤٣    ١٤٢,٠٤١    ٢,٩٧٩,٩٩٥    ٨,٤٢٢,٨٣٨ ضمانات 
  ٣,٩١٦,٥٣٢   ١,٩٧٦,٦٤٣    ٧٣,٤٩٩    ٣٨٦,٣٤٨    ١,٤٨٠,٠٤٢  خطابات اعتمادات 
ائتمانية غير تسهيالت  

  ٤,٤٨٠,٧٥٣   -    -    ٣٥٤,٣٨٨    ٤,١٢٦,٣٦٥ مستغلة
   ٢٢,٥٢٥,٩٠٢   ٤,٥٦٠,٣٨٦    ٢١٥,٥٤٠    ٣,٧٢٠,٧٣١    ١٤,٠٢٩,٢٤٥  

    
 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  باقي دول العالم  األخرى

٢٠١١  
 اإلجمالي

           
                   
  ١٤,٢٩٩,٣١٣   ٣,١٤١,٧٤٣    ٣٦,٤٦٨    ٣,٢٣١,٢٠٩    ٧,٨٨٩,٨٩٣ ضمانات 
  ٣,٦٨١,١٣٤   ١,٩٣٩,٦٤٣    ٧٣٩    ٢٩٨,٣٥٤    ١,٤٤٢,٣٩٨  خطابات اعتمادات 
تسهيالت ائتمانية غير  

  ٥,٠٠٢,٦٧٥   -    -    ٣٢٨,٧٤١    ٤,٦٧٣,٩٣٤ مستغلة
   ٢٢,٩٨٣,١٢٢   ٥,٠٨١,٣٨٦    ٣٧,٢٠٧    ٣,٨٥٨,٣٠٤    ١٤,٠٠٦,٢٢٥  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٣٧  
  

  
       
    تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤

    تابع -مخاطر اإلئتمان  
      
    قطاعات الصناعة 
      

 
يحلل الجدول التالي، كتوضيح ، مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية قبل األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر 

 .مصنفة حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة
      
 إجمالي المخاطر  إجمالي المخاطر   
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     ممولة وغير ممولة 
 ٨,٩٦٧,١٩٥  ١٠,٨٩٠,١٥٧  الحكومة 
 ١,٥٣٨,٩٣٧  ١,٠٦٣,٢٤٦  الهيئات الحكومية 
 ٦٩١,٢٧٠  ٦٤٠,٥٦١  الصناعة 
 ٥,١٤٦,٢١١  ٧,١١٩,٠١١  التجارة 
 ١٢,٢٢٣,٥٩٧  ١٠,٩٨١,٩٠٧  الخدمات 
 ٤,٦٨٢,٣٩٨  ٤,٩٩٦,٢٨٤  المقاوالت 
 ٦,٨٢٢,٤٩٥  ٦,٧٤٠,٤٩٧  العقارات 
 ٩,٨٥٣,٦٠٥  ٨,٨٨٣,٥٢٥  الشخصية 
 ٦٥١,٧٦١  ١,٧٦٠,٣٥١  أخرى 
 ٢٢,٩٨٣,١٢٢  ٢٢,٥٢٥,٩٠٢  المطلوبات المحتملة 

   ٧٣,٥٦٠,٥٩١  ٧٥,٦٠١,٤٤١ 
      
     التعرض لمخاطر االئتمان 
      

 

المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيفات ستاندر آند بوورز  يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات
 :أو ما يعادلها

      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     التصنيف المعادل 
  ٦,٠٢٥,٥٨٨  ٩,٥٠٢,٣٥١  السيادية 
 ١,٠١٠,٢٠٢  ٨١٥,٧٠٢  أ أ –أ أ أ إلى  
 ٤,٨٠٠,٢٤٢  ٣,٨٠٢,٨١٦  أ -أ إلى + 
 ١,٨٠١,٧٣٠  ٢,٠٧٣,٤٦٧  ب ب ب -ب ب ب إلى +  
 ٨١٠,٤١٩  ١,٣٦٤,٠٤٣  ب -ب ب إلى +  
 ٩١,٩٢٠  ٦٨,٤٤٩  ب -أقل من  
 ٥٩,٠٢٠,٤٩٠  ٥٧,٩٧٤,٦١٣   )مساوية للتقييم الداخلي(غير مصنفة  

   ٧٣,٥٦٠,٥٩١  ٧٥,٦٠١,٤٤١ 
  

التقييم الذي تقوم به المجموعة يتماشي مع . خارجيتمثل المبالغ التي ال يتوفر لها تقييم تسهيالت لشركات أو افراد ال يتوفر لها تقييم 
  .التعريفات والتقاييم المماثلة المستخدمة من قبل مؤسسات التقييم الدولية



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٣٨  
  

  
    تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤
     
    تابع -مخاطر اإلئتمان   
       
    جودة اإلئتمان حسب نوع القروض  
 :اإلئتمان حسب نوع القروض لقائمة المركز المالي الموحدة إستناداً على تصنيف المجموعة اإلئتمانييوضح الجدول أدناه جودة   
 

 
 قروض وسلف للعمالء

 
 أرصدة لدى بنوك

 

  استثمارات مالية مدينة
مصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ (

 )اإلستحقاق ومتاحة للبيع
 

 ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
جاوز موعدها ولم تنخفض لم تت 

    ):خطورة منخفضة(قيمتها 
  

      
  ٦,٩٣٦,٨١٣   ٨,٨٢٣,٣٣٦    ١٠,١٢٩,٨٢٥    ٧,٧٣٢,٦٣٣    ٢٦,٩٥٨,٣٨٢    ٣١,٥١٨,١١٩ القياسي الرصد 
  -   -    -    -    -    ١٠٥,٦١٦ الرصد الخاص 
   ٦,٩٣٦,٨١٣   ٨,٨٢٣,٣٣٦    ١٠,١٢٩,٨٢٥    ٧,٧٣٢,٦٣٣    ٢٦,٩٥٨,٣٨٢    ٣١,٦٢٣,٧٣٥  
             
ت موعدها ولم تنخفض تجاوز 

    ):تصنيف خاص(قيمتها 
  

      
  -   -    -    -    ٣,١٥٦,٨٧٤    ١,٠١٥,٤٩٧ القياسي الرصد 
  -   -    -    -    ٦٤٣,٥٩٧    ١,٠٠٦,٧٥٨ الخاص الرصد 
  -   -    -    -    ٣,٨٠٠,٤٧١    ٢,٠٢٢,٢٥٥  القيمة الدفترية 
             
            انخفضت قيمتها 
  -   ٢٥,٨٩٧    -    -    ٢٨٨,١٤٤    ١٠٩,٥٠٧ غير عاملة  
  ٤٥,٠٥٢   ٤٥,٠٥٢    ٢٩,٩٩١    ١٠٢,٨٢١    ١٧١,٢٨٨    ٤٣٠,٨٤٣ في تحصيلها مشكوك 
  ١٣,٩٨٣   ١٣,٩٨٣    -    -    ٥٩٥,٥٥٨    ٤٣٣,١٦٨  خسارة 
   ٥٩,٠٣٥   ٨٤,٩٣٢    ٢٩,٩٩١    ١٠٢,٨٢١    ١,٠٥٤,٩٩٠    ٩٧٣,٥١٨  
مخصص خاص لخسارة : ناقصا 

  )٣٧,٥٩٦(   )٤٨,٩٢٦(   )١٢,٤٥٢(  )٤٨,٨٦٧(   )٧٧١,٢٠٤(  )٧٩٦,٢٩٥( االنخفاض في القيمة
مخصص جماعي  لخسارة : ناقصا 

 -  -   -  -   )١٤,٦١١(  )٤٨,٣٦٤( االنخفاض في القيمة
   )٣٧,٥٩٦(   )٤٨,٩٢٦(   )١٢,٤٥٢(  )٤٨,٨٦٧(   )٧٨٥,٨١٥(  )٨٤٤,٦٥٩(  
٦,٩٥٨,٢٥٢  ٨,٨٥٩,٣٤٢   ١٠,١٤٧,٣٦٤   ٧,٧٨٦,٥٨٧   ٣١,٠٢٨,٠٢٨  ٣٣,٧٧٤,٨٤٩  بالصافي –القيمة الدفترية  
             
            )سندات دين(استثمارات مالية  
 ٣,٢٢٩,٢٤٤  ٥,٠٨٥,٩٣١  -  -  -  - محتفظ بها حى تاريخ االستحقاق 
 ٣,٧٦٦,٦٠٤  ٣,٨٢٢,٣٣٧  -  -  -  - متاحة للبيع 
مخصص خسارة االنخفاض : ناقصا 

 -  - في القيمة
 -  -  )٣٧,٥٩٦(  )٤٨,٩٢٦( 

 ٦,٩٥٨,٢٥٢  ٨,٨٥٩,٣٤٢  -  -  -  - بالصافي – القيمة الدفترية 
 ٦,٩٥٨,٢٥٢  ٨,٨٥٩,٣٤٢  ١٠,١٤٧,٣٦٤  ٧,٧٨٦,٥٨٧  ٣١,٠٢٨,٠٢٨  ٣٣,٧٧٤,٨٤٩  إجمالي القيمة الدفترية  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٣٩  
  

 
   
 تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤

 تابع -مخاطر اإلئتمان  

 
 القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قيمتها واالستثمار في سندات الدين

 
 

 

القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة فردية والسلف وسندات الدين التي تحدد 
المجموعة أن هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمتها وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بكاملهما 

 .سند الدين/ القرض) اتفاقيات(تفاقية إلبناء على الشروط التعاقدية 
   
   
  لم تنخفض قيمتها االقروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدها ولكنه 
      

 

التي تجاوزت موعدها ولكنه لم تنخفض قيمتها هي تلك تجاوزت مدفوعات فائدتها التعاقدية للعمالء القروض والسلف 
من غير المناسب تكوين مخصص النخفاض القيمة أو مبلغها األصلي موعد استحقاقها ولكن المجموعة ترى بأنه 

 .أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة/ الضمانات المتاحة و/ على أساس مستوى الضمان
      
   
      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 ٢,٤٢٥,٠٤١  ٩٤٦,٢٢٨  يوما ٣٠حتى  
 ٤٦٢,٧٤١  ٢١٥,٤٧٤  يوما ٦٠إلى  ٣٠ 
 ٩١٢,٦٨٩  ٨٦٠,٥٥٣  يوما ٩٠إلى  ٦٠ 
 ٣,٨٠٠,٤٧١  ٢,٠٢٢,٢٥٥  اإلجمالي 
      

  
للعمالء التي ولقد أدت إعادة التصنيف إلى زيادة إجمالي القروض والسلف . لقد تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة في الجدول أعاله

ولم تؤثر إعادة . مليون ريال قطري ٣,٨٠٠مليون ريال قطري إلى  ٥١٦من ، وذلك لم تنخفض قيمتها  تجاوزت موعدها ولكن
  .المركز المالي بيانالتصنيف هذه على األرصدة المبينة في 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
 بآالف الرياالت القطرية

 
 

 
  ٤٠  
  

  
       
    تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤

      
    تابع -مخاطر اإلئتمان  

      

     جدولتهاالمعاد  للعمالءالقروض والسلف  

 

تستند . إعادة الجدولة ترتيبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجية معتمدة وتصحيح وتأجيل المدفوعات تتضمن أنشطة
سياسات وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معايير، حسب تقدير اإلدارة المحلية، تشير إلى أنه من المرجح جدا 

بيق إعادة الجدولة في الغالب على القروض ألجل، يتم تط. تتم مراجعة هذه السياسات على نحو مستمر. استمرار الدفع
في حاالت قليلة ينتج عن إعادة الجدولة استمرار انخفاض . وعلى وجه الخصوص، قروض التمويل الممنوحة للعمالء

  .قيمة الموجود
 

     الضمانات  

 
إلى سعر السوق أو المؤشرات  يستند تحديد أهلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمهما بالرجوع

 .لموجودات مماثلة
   

 
لدى المجموعة ضمان في شكل وديعة محتجزة أو رهن على أسهم أو رهن قانوني في مقابل القروض والسلف للعمالء 

  .التي تجاوزت موعد استحقاقها
   

 
مليون ريال  ٥,١٤٠هي  اتنخفض قيمتهإجمالي مبلغ الضمان بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكنه لم 

  ).٢٠١١مليون ريال قطري في عام  ٦,١٥٦( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قطري كما في 
   
  الضمان المعادة حيازته 
  :خالل السنة حصلت المجموعة على موجودات عن طريق الحيازة على ضمان يتم االحتفاظ به كضمان على النحو التالي 

   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 -  ٣١,٤١٥  سكنية عقارات 

   ٣١,٤١٥  - 
      

 
يتم . يتم بيع العقارات المعاد حيازتها في أقرب وقت عملي ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفيض المديونية القائمة

  . تصنيف العقارات المعاد حيازتها في بيان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى
   

  سياسة الشطب 

 
المجموعة بشطب قرض أو رصيد سند دين استثماري وأية مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القيمة تقوم 

  .عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو الورقة غير قابلة للتحصيل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي
   

 

المصدر مثل / يتم القيام بهذا التحديد بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغييرات كبيرة في المركز المالي للمقترض
بالنسبة . المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكامله/ عدم مقدرة المقترض

. تند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقهللقروض القياسية ذات المبالغ الصغيرة، تس
  ). ٢٠١١مليون ريال قطري في سنة  ٥٤٥(مليون ريال قطري  ١٧٣كان المبلغ الذي تم شطبه خالل السنة هو 
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    تابع - إدارة المخاطر المالية  ٤
    مخاطر السيولة 

 

 السيولة مخاطر تحدث .بها الخاصة التمويل متطلبات تلبية على ما منشأة مقدرة عدم في تتمثل السيولة مخاطر
 مصادر بعض تقليص إلى يؤدى مما ، االئتماني التصنيف  مستوى انخفاض أو السوق في اضطراب وجود عند

 قام قد والذي البنك، إدارة مجلس عاتق على السيولة مخاطر على للسيطرة الكاملة المسؤولية تقع . التمويل
 على النقدية السيولة من إلحتياجاته بالنسبة البنك لدى السيولة مخاطر على للسيطرة مناسب عمل إطار بوضع
 قامت المخاطر هذه من وللتقليل النقدية السيولة إدارة متطلبات وبحسب .والطويل والمتوسط القصير المدى
 كاف رصيد على للحفاظ السيولة توفر االعتبار في األخذ بعد الموجودات وإدارة التمويل مصادر بتنويع اإلدارة
  .بالسوق فوراً للبيع القابلة المالية واألوراق النقد وشبه النقد من لكل متوازن

   
   
  التعرض لمخاطر السيولة 
   

 

التدبير الرئيسي الذي يتم استخدامه من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو معدل صافي الموجودات 
لهذا الغرض يعتبر صافي الموجودات السائلة على أنه يتضمن النقد وما يعادله . السائلة إلى ودائع العمالء

وسندات الدين في درجة االستثمار والتي يوجد لها سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الدين 
م استخدام احتساب مماثل، ولكنه يت. المصدرة والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشهر التالي

غير مطابق، لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة الموضوعة من جانب الجهة الرقابية الرئيسية للمجموعة، 
  .مصرف قطر المركزي

   

 
تفاصيل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء للمجموعة الصادر عنها التقرير في تاريخ 

  .خالل السنة على النحو التاليالتقرير و
   
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     ديسمبر ٣١في  
 %١٠٨,٥٣  %١٠٨,٦٤ المتوسط للسنة 

 %١١٨,١١  %١٢٠,٠٣ الحد األقصى للسنة 

 %١٠١,٨٤  %١٠٠,٧٧ الحد األدنى للسنة 
      

  
  )متضمناً المطلوبات و الموجودات(تحقيق اإلستحقاق 

 .عليها التعاقد تم التي السداد ترتيبات على بناء الرئيسية البنك ومطلوبات موجودات بنود استحقاق تواريخ التالي الجدول يعكس
 المركز بيان تاريخ من المتبقية الفترة أساس على والمطلوبات للموجودات عليها التعاقد تم التي االستحقاق تواريخ تحديد تم وقد

 لالحتفاظ التاريخية الوقائع تعكسها التي الفعلية االستحقاق تواريخ االعتبار في األخذ دون التعاقدي االستحقاق تاريخ وحتى المالي
  .كافية  سيولة توفر من للتأكد والمطلوبات الموجودات استحقاقات مستمرة بصورة البنك إدارة تراقب .السيولة وتوفر بالودائع
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    تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤

    تابع - مخاطر السيولة  

  

 

القيمة 
  أشهر ٣- ١  أقل من شهر  الدفترية

أشهر إلى  ٣
غير مؤرخ   أكثر من سنة  المجموعة لسنة  سنة

               ٢٠١٢سمبر دي ٣١

أرصدة لدى نقد و
 -  ١,١٢١,١٩٨   ٧٧,٤١٠   ١٢٩,٢٥٠   ٩١٤,٥٣٨    ٢,٥٩٨,٣٦٥ مصارف مركزية

  
١,٤٧٧,١٦٧  

  -   ٥١٨,٩١٤  ٧,٢٦٧,٦٧٣   ٣,٢٠٨,٥٧٨   ١,٢٠٨,٥٨٥   ٢,٨٥٠,٥١٠    ٧,٧٨٦,٥٨٧  صدة لدى بنوك أر
  -   ١٣,٤٧٩,٦٣٧  ٢٠,٢٩٥,٢١٢   ٤,٤٩٥,٩١٦   ١,٦٠٦,٠٢٣   ١٤,١٩٣,٢٧٣    ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ قروض وسلف للعمالء

  ٧٢١,٦٧١   ٨,١١٠,٥٧٩  ٧٤٨,٧٦٣   ٢٦٠,٨٧٥   ٤٥٧,٨٥٤   ٣٠,٠٣٤    ٩,٥٨١,٠١٣  استثمارات مالية
شركات في استثمارات 

  ١٠,٥٣٢   -  -   -   -   -    ١٠,٥٣٢  زميلة
  ٧٩٤,٨٢٢   -  -   -   -   -    ٧٩٤,٨٢٢  ات وأثاث ومعداتممتلك

  -   -  ٦٦٦,٢٩٦   -   -   ٦٦٦,٢٩٦    ٦٦٦,٢٩٦ موجودات أخرى
  ٣,٠٠٤,١٩٢   ٢٢,١٠٩,١٣٠  ٢٩,٤٣٢,٨٤٦   ٨,٠٤٢,٧٧٩   ٣,٤٠١,٧١٢   ١٨,٦٥٤,٦٥١    ٥٥,٢١٢,٤٦٤  إجمالي

              
  -   -  ٨,٧١٦,٤٧٩   ٩١٠,١١٠   ٤٥٧,٨٦٧   ٧,٣٤٨,٥٠٢    ٨,٧١٦,٤٧٩  من بنوك أرصدة
  -   ٣٢٦,٧٠٣  ٣٤,٠٧٤,٣٨٠   ٢,٧٤٥,٤٤٠   ٩,٧٦٤,٤٠٤   ٢١,٥٦٤,٥٣٦    ٣٤,٤٠١,٠٨٣ عمالء ودائع
  -   ٢,٥٧١,٩٦٨  -   -   -   -    ٢,٥٧١,٩٦٨ دين أوراق
  -   -  ١,٩٧١,٧٦٩   -   -   ١,٩٧١,٧٦٩    ١,٩٧١,٧٦٩ ات أخرىمطلوب

  ٧,٥٥١,١٦٥   -  -   -   -   -    ٧,٥٥١,١٦٥ إجمالي حقوق الملكية
  ٧,٥٥١,١٦٥   ٢,٨٩٨,٦٧١  ٤٤,٧٦٢,٦٢٨   ٣,٦٥٥,٥٥٠   ١٠,٢٢٢,٢٧١   ٣٠,٨٨٤,٨٠٧    ٥٥,٢١٢,٤٦٤  اإلجمالي 

٤,٥٤٦,٩٧٣(   ١٩,٢١٠,٤٥٩  )١٥,٣٢٩,٧٨٢(   ٤,٣٨٧,٢٢٩   )٦,٨٢٠,٥٥٩(   )١٢,٢٣٠,١٥٦(    - فرق اإلستحقاق 
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    تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤

     تابع -مخاطر السيولة   

 

  أشهر ٣-١  أقل من شهر  القيمة الدفترية 

أشهر إلى  ٣
مؤرخغير    أكثر من سنة  المجموعة لسنة  سنة

ديسمبر  ٣١
٢٠١١            

  

أرصدة لدى نقد و
 -  ١,١٨٠,٢٢٦   -   -   ١,١٨٠,٢٢٦    ٢,٦٠٥,٢٧٦ مصارف مركزية

  
١,٤٢٥,٠٥٠ 

 -   ٨٦٦,٦٧٧  ٩,٢٨٠,٦٨٧   ١,٩١٨,٣٤٨   ١,٥٣٣,٤٧٨   ٥,٨٢٨,٨٦١    ١٠,١٤٧,٣٦٤  صدة لدى بنوكأر

قروض وسلف 
 ١٤,٦٠٦,٢٠٣  ١٦,٤٢١,٨٢٥   ٣,٨٠٢,٣٦٤   ٨٠٥,٨٣٢   ١١,٨١٣,٦٢٩    ٣١,٠٢٨,٠٢٨ للعمالء

  
- 

 ٦١٨,٣٧٠   ٦,٤١٤,٦٣٢  ٥٤٣,٦٢٠   ٥١١,٩٧٢   ١٤,٥٦٦   ١٧,٠٨٢    ٧,٥٧٦,٦٢٢  تثمارات ماليةاس

تثمارات في اس
  -   -    -    -    -    ١٠,٨٤٦  شركات زميلة

  
١٠,٨٤٦  

تلكات وأثاث مم
  -   -    -    -    -    ٨٢٠,٨٣٨  ومعدات

  
٨٢٠,٨٣٨  

 -   -  ٥٥٥,٣٠٧   -   -   ٥٥٥,٣٠٧    ٥٥٥,٣٠٧ موجودات أخرى

 ٢,٨٧٥,١٠٤   ٢١,٨٨٧,٥١٢  ٢٧,٩٨١,٦٦٥   ٦,٢٣٢,٦٨٤   ٢,٣٥٣,٨٧٦   ١٩,٣٩٥,١٠٥    ٥٢,٧٤٤,٢٨١  إجمالي
              
 -   -  ١١,٦٣٥,٥٢٣   ١,٣٢٩,١٤٨   ٣,٢٦٣,٩٣٠   ٧,٠٤٢,٤٤٥    ١١,٦٣٥,٥٢٣  صدة من بنوك أر

 -   ١٧,٧٤٩  ٣١,٦٨١,١٠٤   ٢,٣٠٦,٣٠٠   ١١,٦٨٨,٩٧٩   ١٧,٦٨٥,٨٢٥    ٣١,٦٩٨,٨٥٣ ائع عمالءود

 -   ٧٦٩,٣٧٩  -   -   -   -    ٧٦٩,٣٧٩ أوراق دين

 -   -  ١,٥٥٩,٣٢٣   -   -   ١,٥٥٩,٣٢٣    ١,٥٥٩,٣٢٣ مطلوبات أخرى

إجمالي حقوق 
 -  -   -   -   -    ٧,٠٨١,٢٠٣ الملكية

  
٧,٠٨١,٢٠٣ 

 ٧,٠٨١,٢٠٣   ٧٨٧,١٢٨  ٤٤,٨٧٥,٩٥٠   ٣,٦٣٥,٤٤٨   ١٤,٩٥٢,٩٠٩   ٢٦,٢٨٧,٥٩٣    ٥٢,٧٤٤,٢٨١  اإلجمالي

٤,٢٠٦,٠٩٩(   ٢١,١٠٠,٣٨٤  )١٦,٨٩٤,٢٨٥(   ٢,٥٩٧,٢٣٦   )١٢,٥٩٩,٠٣٣(   )٦,٨٩٢,٤٨٨(    - الفرق
 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٤٤  

  

  
 تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤

 مخاطر السوق 

 

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 
العمالت واألسهم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات . السوق

أو محددة في السوق والتغيرات في مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وهامش االئتمان وأسعار 
تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غير . صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم

 .متاجرةال

مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغير المتاجرة تتركز في خزينة المجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريقين 
 .يتم رفع تقارير منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل. منفصلين

 

  

 إدارة مخاطر السوق 

 

مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع . األصول وااللتزامات تسند الصالحية العامة عن مخاطر السوق إلى لجنة
  .وعن المراجعة اليومية لتطبيقها) تخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول وااللتزامات(سياسات إدارة مخاطر مفصلة 

 محافظ في للتحكم المركزي قطر لمصرف التوجيهية للمبادئ وفقا أعدادها تم والتي مفصلة سياسة إطار المجموعة اعتمدت
 وسياسة واالستثمار الخزانة دليل تتضمن والتي السياسات اإلداري الهيكل يشمل .الملكية سجل ذلك في بما االستثمارات
 في الرغبة مع جنب إلى جنبا المحدد بالهيكل بالتعريف السياسات تلك تقوم ..الخ السياسة التحوط وسياسة المخاطرالمالية

 والتي االستثمارات حدود مجموع على الحدود هيكل يركز .االستثمارية األنشطة على االضطالع بموجبها يتم التي المخاطرة
 مع جنب إلى جنبا للمجموعة واالحتياطي المال رأس من ٪٧٠ وهي المركزي قطر مصرف التوجيهية للمبادئ وفقا تكون
 بالتعريف أيضا السياسات هذة تقوم .التجارية لألنشطة ارةالخس عن التوقف وحدود المالي المركز مثل المختلفة الفرعية الحدود
 أداء تحديث يتم .االستثمار محفظة داخل المختلفة الموجودات فئات ومدة للخطر المعرضة القيمة مثل الحساسية حدود مختلف
 ولجنة (والمطلوبات الموجودات لجنة) ALCO ذلك في بما العليا اإلدارة إلى منتظمة بصورة الحدود هذه ضد الحافظة
 .االستثمار

 
 مراقبة بمسؤولية المالية المخاطر إدارة وتناط .للمجموعة استثماري قرار كل اإلدارة مجلس وأعضاء االستثمار لجنة تعتمد
 الحافظة في وإدراجها المخاطر ورصد



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٤٥  

  

 
  

 ابعت -إدارة المخاطر المالية  ٤

 تابع - مخاطر السوق 

  محافظ لغير المتاجرة - التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  

 

تقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب تغير في أسعار الفائدة في المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها محافظ لغير المتاجرة هي مخاطر الخسارة من 
اللتزامات هي لجنة األصول وا. التسعيرتتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق عليها مسبقا لنطاقات إعادة . السوق

 .الجهة المراقبة لاللتزام بهذه الحدود وتساندها الخزينة المركزية للمجموعة أثناء أنشطة رقابتها اليومية
 :فيما يلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على محافظ لغير المتاجرة

   :إعادة تسعير في   

  حساسة لغير الفائدة سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشهر ٣أقل من  القيمة الدفترية 
       

٢٠١٢       
  ٢,٣٠١,٥٠٥ - ٧٧,٤١٠ ٢١٩,٤٥٠ ٢,٥٩٨,٣٦٥ النقد وما يعادله
  - - ٣,٧٢٧,٤٩٢ ٤,٠٥٩,٠٩٥ ٧,٧٨٦,٥٨٧  أرصدة لدى بنوك

  ١,٨٠٢,٠٦٣ ١٣,٤٧٩,٦٣٧ ٤,٤٩٥,٩١٦ ١٣,٩٩٧,٢٣٣ ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ قروض وسلف للعمالء
  ٧٢١,٦٧١ ٨,١١٠,٥٧٩ ٢٦٠,٨٧٥ ٤٨٧,٨٨٨ ٩,٥٨١,٠١٣ استثمارات مالية

    ١٠,٥٣٢  -  -  -  ١٠,٥٣٢  استثمارات في شركات زميلة
    ٧٩٤,٨٢٢  -  -  -  ٧٩٤,٨٢٢  ممتلكات وأثاث ومعدات

    ٦٦٦,٢٩٦  -  -  -  ٦٦٦,٢٩٦  موجودات أخرى
 ٦,٢٩٦,٨٨٩ ٢١,٥٩٠,٢١٦ ٨,٥٦١,٦٩٣ ١٨,٧٦٣,٦٦٦ ٥٥,٢١٢,٤٦٤  
       

  - - ٩١٠,١١٠ ٧,٨٠٦,٣٦٩  ٨,٧١٦,٤٧٩  أرصدة من بنوك 
  ١٠,٥٠٤,٤٨٢ ٣٢٦,٧٠٣ ٢,٧٤٥,٤٤٠ ٢٠,٨٢٤,٤٥٨ ٣٤,٤٠١,٠٨٣ ودائع العمالء
  - ١,٨٠١,١٧٤ - ٧٧٠,٧٩٤ ٢,٥٧١,٩٦٨  أوراق دين

  ١,٩٧١,٧٦٩ - - - ١,٩٧١,٧٦٩ مطلوبات أخرى
    ٧,٥٥١,١٦٥  -  -  -  ٧,٥٥١,١٦٥  إجمالي حقوق الملكية

 ٢٠,٠٢٧,٤١٦ ٢,١٢٧,٨٧٧ ٣,٦٥٥,٥٥٠ ٢٩,٤٠١,٦٢١ ٥٥,٢١٢,٤٦٤  
  )١٣,٧٣٠,٥٢٧( ١٩,٤٦٢,٣٣٩ ٤,٩٠٦,١٤٣ )١٠,٦٣٧,٩٥٥( - فجوة حساسية سعر الفائدة

  - ١٣,٧٣٠,٥٢٧ )٥,٧٣١,٨١٢( )١٠,٦٣٧,٩٥٥( - فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم
 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٤٦  

  

  
 تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤
  تابع –مخاطر السوق   

 محافظ لغير المتاجرة –التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

 

  :إعادة تسعير في  

  حساسة لغير الفائدة  سنوات ٥-١ شهر ١٢-٣ أشهر ٣أقل من  القيمة الدفترية 
        

٢٠١١        
  ٢,٠٧٧,٦٢٨  - - ٥٢٧,٦٤٨ ٢,٦٠٥,٢٧٦ النقد وما يعادله
  -  - ١,٢٩٦,٧٠٧ ٨,٨٥٠,٦٥٧ ١٠,١٤٧,٣٦٤  أرصدة لدى بنوك

  ١,٣٩٣,٥٩٠  ١٢,١٨٧,٣٧٤ ٤,١٤٣,٤٠٢ ١٣,٣٠٣,٦٦٢ ٣١,٠٢٨,٠٢٨ قروض وسلف للعمالء
  ٦١٨,٣٧٠  ٦,٢٩٤,٦٢٥ ٥٣٣,٩٢٦ ١٢٩,٧٠١ ٧,٥٧٦,٦٢٢ استثمارات مالية

    ١٠,٨٤٦    -  -  -  ١٠,٨٤٦  استثمارات في شركات زميلة
    ٨٢٠,٨٣٨    -  -  -  ٨٢٠,٨٣٨  ممتلكات وأثاث ومعدات

    ٥٥٥,٣٠٧    -  -  -  ٥٥٥,٣٠٧  أخرىموجودات 

 ٥,٤٧٦,٥٧٩  ١٨,٤٨١,٩٩٩ ٥,٩٧٤,٠٣٥ ٢٢,٨١١,٦٦٨ ٥٢,٧٤٤,٢٨١  
        

  -  - ٥٤,٦٢٣ ١١,٥٨٠,٩٠٠ ١١,٦٣٥,٥٢٣  أرصدة من بنوك 
  ٩,٣٠٦,٣٩١  ١٧,٧٤٩ ٢,٣٠٦,٣٠٠ ٢٠,٠٦٨,٤١٣ ٣١,٦٩٨,٨٥٣ ودائع العمالء
  -  - - ٧٦٩,٣٧٩ ٧٦٩,٣٧٩  أوراق دين
  ١,٥٥٩,٣٢٣  - - - ١,٥٥٩,٣٢٣ أخرى مطلوبات

    ٧,٠٨١,٢٠٣    -  -  -  ٧,٠٨١,٢٠٣  إجمالي حقوق الملكية

 ١٧,٩٤٦,٩١٧  ١٧,٧٤٩ ٢,٣٦٠,٩٢٣ ٣٢,٤١٨,٦٩٢ ٥٢,٧٤٤,٢٨١  
  )١٢,٤٧٠,٣٣٨(  ١٨,٤٦٤,٢٥٠ ٣,٦١٣,١١٢ )٩,٦٠٧,٠٢٤( - فجوة حساسية سعر الفائدة

  -  ١٢,٤٧٠,٣٣٨ )٥,٩٩٣,٩١٢( )٩,٦٠٧,٠٢٤( - فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم
 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٤٧  

  

  
 تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤
  

 
 تابع -مخاطر السوق 

  

  تحليل الحساسية

سعر الفائدة مدعومة بمراقبة حساسية الموجودات إدارة مخاطر أسعار الفائدة مقابل حدود فجوة 
. والمطلوبات المالية للمجموعة لمختلف السيناريوهات المعيارية وغير المعيارية ألسعار الفائدة

نقطة أساس لهبوط أو  ١٠٠السيناريوهات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شهري تتضمن 
نقطة أساس صعودا أو هبوطا في أكبر  ٥٠ل العالم وصعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حو

فيما يلي تحليل لحساسية المجموعة لزيادة أو . من جزء االثني عشر شهرا في كافة منحنيات العائدات
نقصان في أسعار فائدة السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنيات العائدات ومركز 

 :مالي ثابت
  

 

زيادة متناظرة  
نقطة  ١٠٠

 أساس 

نقصان متناظر 
نقطة  ١٠٠

 أساس 
   

   حساسية لصافي إيراد الفائدة
٢٠١٢   

 ٣٨,٥٤٨ )٣٨,٥٤٨( ديسمبر ٣١في 
   
   

٢٠١١   
 ٥٢,٠٦٠ )٥٢,٠٦٠( ديسمبر ٣١في 

   
 

 

 

 

زيادة متناظرة 
نقطة  ١٠٠

 أساس 

نقصان متناظر 
نقطة  ١٠٠

 أساس 
   

   

ǐҜỵỸ  ỷ ңỸ ҳừ ǒỷҮ  Ǖ  Ү Ү Ǖ ỷ Ỹ    ңқỸ  ỷ   ҳ ỷ Ǒ ҳỸҸ    

٢٠١٢   

 ١٣٢,٣١٣ )١٣٢,٣١٣( ديسمبر ٣١في 
   
   

٢٠١١   

 ١٤٥,٨٢٥ )١٤٥,٨٢٥( ديسمبر ٣١في 
   

 

 

تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغير المتاجرة من قبل الخزينة المركزية للمجموعة، والتي 
تستخدم االستثمارات المالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز 

  . الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٤٨  

  

  
 تابع -المالية إدارة المخاطر  ٤
    
 تابع - مخاطر السوق 
    

 

  العمليات األجنبية
 لهذة التعرض لمستوى حدود بوضع اإلدارة مجلس ويقوم .األجنبية العمالت صرف أسعار في لتقلبات المجموعة تتعرض
 الرئيسية للعمالت المراكز صافي يلي ما وفي .يوميا مراقبتها تتم حيث الواحد اليوم أو الليلة لفترة وذلك عملة، لكل المخاطر
 .للبنك

 صافي االستثمارات                                                                          

 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   :العملة الوظيفية للعمليات األجنبية

 )٢٤٥,١٧٤( )٤٦٥( جنيه إسترليني
   )٣٥٤٫٦٤٧( )٨٫٧٩٧(  يورو

 )٢٢٩,٨٩٥( ١٩٣,٠٣٢ دوالر أمريكي
 ١,٢٣٤,٩٢٤ ٧٤٠,٣٧١  عمالت أخرى

 

 

 
 
 
 

 

 

 تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
 ذات األجنبية العمالت مقابل القطري الريال صرف سعر إنخفاض أو إلرتفاع مئوية لنسب الحساسية تفاصيل التالي الجدول يبين

 العمالت فقط الحساسية تحليل يتضمن .القطري الريال مقابل صرفه سعر تثبيت تم والذي األمريكي الدوالر باستثناء ، العالقة
  :الصرف أسعار في التغير تأثير يلي وفيما البنك لدى التي األجنبية

  

 
في ) النقص/ (الزيادة  

  الخسارة وأالربح 
  

           

      ٢٠١١  ٢٠١٢  في معدل صرف العملة ) نقص/ (زيادة% ٥ 
           
      ١٢,٢٥٩  ٢٣  جنيه إسترليني  
   ١٧٫٧٣٢  ٤٤٠  يورو 
      ١,٦٥٠ ١٫١٢٣ دوالر أمريكي 
      ٣٧,٠٨٥  )٦٦(  عمالت أخرى 

 
  
  

        

 مخاطر سعر السهم 

 

. مخاطر سعر السهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسهم واألسهم الفردية
 .أسهم حقوق الملكية المصنفة للمتاجرة ومتاحة للبيع ينشأ التعرض لمخاطر سعر السهم لغير المتاجرة من

  
   
 :تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر 

 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

   )٣٠في مؤشر بورصة قطر رقم (% ٥بنسبة ) نقصان/ (زيادة

 )٤,٣١٦( / ٤,٣١٦ )٤,٦١٧(/  ٤,٦١٧ في الدخل الشامل اآلخر) نقصان/ (زيادة
   

 

 

تم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 
المعروضة قد تكون التغيرات الفعلية مختلفة عن . ويستند إلى االرتباط التاريخي ألسهم حقوق الملكية بالمؤشر ذي الصلة. الخ
 .أعاله



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٤٩  

  

 
  

 تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤

 المخاطر التشغيلية 

 أحداث من أو واألنظمة، الموظفين أو ، الداخلية العمليات فشل أو كفاية عدم من الناتجة الخسارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر
 قومت .الداخلية للمراقبة قوية آلية لضمان بانتظام تحديثها يتم والتي مفصلة وإجراءات سياسات المجموعة لدى يوجد .خارجية
 على واإلشراف لإلدارة السليمة الممارسات" حول  كثب عن بازل لجنة عن الصادرة التوصيات مختلف بمراجعة المجموعة
 قوية األساسية البنية مثل التخفيف، واستراتيجيات المخاطر إدارة في االستثمار تواصل المجموعة .للتنفيذ "التشغيلية المخاطر
  خارجية بمصادر واالستعانة التأمين مثل المخاطر نقل آليات خالل من أو األعمال استمرارية وإدارة للرقابة،

  
 إدارة لجنة راعي هو التشغيلية المخاطر إدارة رئيس يعد .التشغيلية المخاطر إلدارة المعالم واضح إطار المجموعة لدي

 إدارة إطار تنفيذ على التشغيلية المخاطر إدارة لجنة تشرف كما .المخاطر إدارة رئيس إلى التقارير ويقدم التشغيلية المخاطر
 وتقييم وقياس ، تحديد فعالية لضمان المالئمة، واإلجراءات والسياسات والممارسات األنظمة يشمل الذي للمخاطر فعالة

 .المجموعة داخل للمخاطر والرصد واإلبالغ
  

 المخاطر إدارة إلطار الفعلي األداء ضمان وتقدم مستقل تقييم بإجراء تقوم الداخلية المراجعة إدارة فإن ذلك، إلى إضافة
 .عامة بصورة التشغيلية

  
 ومدى األعمال وحدات من التشغيلية المخاطر تحديد يتيح الذي اإلطار أساس على التشغيل مخاطر بإدارة المجموعة قومت

  .واألولويات المخاطر، حدة من والتخفيف بقياس ارتباطه
  
  :التالي وتشمل. المجموعة إدارات مختلف في التشغيل لمخاطر فعالة إدارة لتحقيق التقنيات من عدد تطبيق يتم
  

 والسجالت الموجودات لحماية المناسبة الضوابط مع الموثقة واإلجراءات والعمليات للموظفين الفعال التدريب يعد •
 وأمن الخارجية، األنشطة واستعراض الجديدة، بالمنتجات التعريف وعملية والمعامالت، للحسابات العادية والتسويات

 إلدارة البنك قبل من المعتمدة التدابير بعض هي التقارير وإعداد المالية واإلدارة المهام، وفصل المعلومات، نظام
  .المجموعة أقسام بكل التشغيلية المخاطر

  
 للحد الرقابة متطلبات احتياج موضع تحديد في للمساعدة يستخدم والذي التشغيلية، للمخاطر مستجدات أية عن اإلبالغ •

 بها التقارير وتقدم مركزية بيانات قاعدة على المخاطر مستجدات وتسجيل وتخفيف، تحليل يتم .المخاطر تكرار من
 .سنوية ربع بصورة اإلدارة مجلس إلى

  
 التابعة الشركات ذلك في بما والدعم األعمال وحدات عبر كاملة بصورة 'المخاطر على للرقابة الذاتي بالتقييم التعريف •

 مختلف في الضوابط تقييم مع المتبقية والقيمة المتأصلة للمخاطر مفصل فهم إلى النهج هذا يؤدي .الخارجية والفروع
 يتم حين في التجارية والوحدات الدعم لوحدات المحددة التشغيلية المخاطر تحديد يعزز فإنه لهذا، لذلك، .البنك إدارات
 .مستمرة بصورة التشغيلية المخاطر في التغييرات رصد ويتم التصحيحية واإلجراءات النقاط تجميع

  
 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥٠  

  

  
 تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤

 
 إدارة رأس المال 

 رأس المال النظامي 

 

 .المصرفية باألعمال المرتبطة المخاطر لتغطية بفاعلية إدارتها تتم رأسمال بقاعدةبإدارة رأسمالها  المجموعة تحتفظ
 بازل لجنة ومققرات المحددة واألوزان والمعدات األسس باستخدام وذلك  ماله رأس كفاية مدى بمراقبة المجموعة قومت

 .المركزي قطر مصرف قبل من والمعتمدة البنكية الرقابة حول
 
 من المفروضة المال رأس متطلبات بكافة يتقيد البنك أن تأكيد هي المجموعة مال رأس إلدارة األساسية األهداف إن
 دعم أجل من وذلك جيدة مالية ونسب قوي ائتماني تصنيف على حافظت المجموعة وأن الخارجية المالية المؤسسات قبل

 .المساهمين قيمة وزيادة  البنك أعمال
 
 وخصائص اإلقتصادية األحوال في التغيرات ضوء في الهيكلة هذة بتعديل ويقوم رأسماله بإدارة المجموعة قومت

 قيمة بتعديل عليها، تعديل إدخال أو البنك رأسمال هيكلية المحافظة أجل من المجموعة قومت قد .البنك ألعمال المخاطر
   .جديدة ملكية أدوات بإصدار أو للمساهمين التوزيعات

 ٣١وأحكام وتعليمات مصرف قطر المركزي في   ٢كان مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب بازل 
 :ديسمبر كما يلي

 ٢٠١٢ 
 

٢٠١١ 
  

 ٥,٣٤١,٢٤٥ ٥,٦٦٤,٣٣٩  رأس المال األساسي المستوى األول 
 ١,٢٦٢,٧٥٥ ١,٣٩٤,٤٢٤ رأس المال المساعد المستوى الثاني 

 ٦,٦٠٤,٠٠٠ ٧,٠٥٨,٧٦٣ إجمالي رأس المال النظامي
 

  

 

المال األساسي رأس المال واالحتياطي القانوني واألرباح المدورة واحتياطيات  يتضمن رأس: المستوى األول
 .أخرى

إذا كان موجبا % ٤٥(واحتياطي القيمة العادلة المال المساعد احتياطي المخاطر  يتضمن رأس: المستوى الثاني
 .ودين مساند) إذا كان سالبا% ١٠٠و



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥١  

  

  
 تابع -إدارة المخاطر المالية  ٤

 تابع -رأس المال إدارة  

  
 الموجودات المرجحة بالمخاطر  

 

 

  
٢٠١٢ 

المبلغ  ٢ بازل
 المرجح بالمخاطر

٢٠١١ 
المبلغ  ٢بازل 

المرجح 
   بالمخاطر

      
إجمالي الموجودات المرجحة باوزان المخاطر فيما يتعلق 

  بمخاطر االئتمان
  

٤٢,٣١٣,٨٣١ ٤٣,٩٧٩,٥٣٣   
      

المخاطر فيما يتعلق بمخاطر  الموجودات المرجحة باوزان
 السوق

  
٤,٠٧٧,٠٥٥ ٤,٠٢٨,٦٠٥   

   ٣,٥٤٩,٤٧٦ ٣,٩٣٩,٢٩١   الموجودات المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق  بمخاطر التشغيلية
   ٤٩,٩٤٠,٣٦٢ ٥١,٩٤٧,٤٢٩   
      
   ٢٠١١ ٢٠١٢   
      

   ٤٩,٩٤٠,٣٦٢ ٥١,٩٤٧,٤٢٩   موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر 
   ٦,٦٠٤,٠٠٠ ٧,٠٥٨,٧٦٣    المال النظاميرأس 

          
الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال النظامي 

 )معدل رأس المال(
 

    
            

   %١٠,٧٠ %١٠,٩٠    .المستوى األساسي معدل رأس المال
      %١٣,٢٢  %١٣,٥٩    إجمالي معدل رأس المال

 

  
 %.٨ووفق متطلبات لجنة بازل هو % ١٠قبل مصرف قطر المركزي هو الحد األدنى للمعدل المحدد من  
  

 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥٢  

  

  
  

 استخدام التقديرات واألحكام ٥

  

يتم . تقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات الصادر عنها التقرير
الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث إجراء تقييم مستمر للتقديرات واألحكام وهي تستند إلى 
 .مستقبلية يعتقد على أنها معقولة بالنظر إلى الظروف

  مخصصات خسائر االئتمان    

 

يتم تقييم الموجودات التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة على أساس 
 .موصوف في السياسات المحاسبية

إن المكونات المحددة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على الموجودات المالية المقيمة 
بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات 

هذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف تقوم اإلدارة عند تقدير . النقدية التي يتوقع استالمها
يتم تقييم كل أصل منخفض في القيمة حسب خصائصه . المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به

رة واستراتيجية التدريب وتتم الموافقة المستقلة على تقدير التدفقات النقدية التي تعتبر قابلة لالسترداد من قبل إدا
يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح . مخاطر االئتمان

 .مصرف قطر المركزي

مخصصات االنخفاض في القيمة المقيمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان المضمنة في محافظ القروض 
التكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما يكون والسلف للعمالء واالستثمارات المالية المقاسة ب

، لكن ال يمكن بعد تحديد البنود  هناك دليل موضوعي للقول أنها تحتوي على موجودات مالية منخفضة في القيمة
ل عند تقييم الحاجة إلى مخصصات خسارة جماعية تأخذ اإلدارة في االعتبار عوام. الفردية المنخفضة في القيمة

يتم من أجل تقدير المخصص المطلوب . مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركيزات والعوامل االقتصادية
وضع االفتراضات لتحديد الطريقة التي تحدث على غرارها الخسائر المضمنة ولتحديد معالم المدخالت الالزمة 

د صحة المخصصات على تقديرات التدفقات تعتم. استنادا إلى الخبرة التاريخية والظروف االقتصادية الحالية
النقدية المستقبلية أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة في تحديد 

 .المخصصات الجماعية

 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥٣  

  

 
  
 تابع -استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 تابع -المصادر الرئيسية للشك في التقديرات  

 العادلةتحديد القيم  

 

إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ليس لها سعر سوق يمكن مالحظته يتطلب استخدام 
بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بها بشكل غير . أساليب التقييم التي تم شرحها في السياسة المحاسبية

العادلة لها تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام متكرر ولها شفافية سعر قليلة فإن القيمة 
استنادا إلى مخاطر السيولة والتركيز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على 

 .األداة بحد ذاتها

  المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالتقديرات   

    

  األدوات الماليةتقييم   

 

 .السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت 
 .المستخدمة في إجراء القياس

 .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المتداولة : ١المستوى  -

أو غير ) مثل األسعار(أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر : ٢المستوى  -
رجة في أسعار سوق مد: تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام). مثل المشتقات من األسعار(مباشر 

السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو 
 .أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الهامة من بيانات السوق

تضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث ت. أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها: ٣المستوى  -
يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن 

تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات . مالحظتها أثر هام على تقييم األداة
ضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفترا

 .األدوات

 

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو تستند 
العادلة باستخدام تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم . عروض أسعار المتعامل

  .أساليب التقييم

 

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

خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار 
السندات واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار 

إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ . رتباطاتهاوا
التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة 

 .االعتيادية



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥٤  

  

 

 تابع -استخدام التقديرات واألحكام  ٥
 تابع -التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  
 تابع -تقييم األدوات المالية  
يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي  

 :يصنف فيه قياس القيمة العادلة
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

    
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

    الموجودات المالية 
 ٤,٤٧٣,٩٨٣ - ٩٤٣,٥٨٩ ٣,٥٣٠,٣٩٤  اإلستثمارت 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 

 ١,٠٣٢ - ١,٠٣٢ - عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٠,٩٨٨ - ١٠,٩٨٨ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

 - ١٢,٠٢٠ - ١٢,٠٢٠ 
    
    ٢٠١١ديسمبر  ٣١

     الموجودات المالية 
 ٤,٣١٣,٥١٠ ١,٧٩٥,٤٣٢ - ٢,٥١٨,٠٧٨  اإلستثمارات المالية 

     أدوات مشتقة 
 - - - - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ٦,١٧٥ - ٦,١٧٥ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 
 ٤,٣١٩,٦٨٥ ١,٧٩٥,٤٣٢ ٦,١٧٥ ٢,٥١٨,٠٧٨ 
    

      المطلوبات المالية 
     أدوات مشتقة 

 ٢٣,٥٧٦ - ٢٣,٥٧٦ - عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٦٣ - ١٦٣ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

 - ٢٣,٧٣٩ - ٢٣,٧٣٩ 
 

. من تدرج القيمة العادلة ٢والمستوى  ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١خالل فترة التقرير  
مليون ريال  ٧١,٤: ٢٠١١(مليون ريال قطري  ٧٠كل اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتها 

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



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥٥  

  

  
 تابع -استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 تابع -التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 

المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة  تقدم السياسات 
 :في ظروف معينة

عند تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية للمتاجرة بها أوضحت المجموعة أنها ستستوفي شروط  -
 .ةوصف الموجودات والمطلوبات المتاجر بها الموضح في السياسات المحاسبي

عند تسجيل موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوضحت المجموعة  -
 .أنها استوفت أحد معايير هذا التسجيل الموضحة في السياسات المحاسبية

عند تصنيف موجودات مالية ضمن المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق قررت المجموعة أن لديها كل من النية  -
جابية والمقدرة على االحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها كما هو مشترط في السياسات اإلي

 .المحاسبية

 .٧تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح 

 عالقات التحوط المؤهلة 

المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحوطات ذات عند تسجيل األدوات المالية في عالقات تحوط مؤهلة أوضحت  
 .فاعلية عالية على مدى فترة التحوط

عند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات التدفق النقدي قررت المجموعة أن التعرض للتدفق النقدي المتحوط منه 
  .يتعلق بتدفقات نقدية مستقبلية محتملة بشكل كبير

 لكية وسندات الدينانخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الم 

انخفاض في القيمة وفق األساس لتحديد ما إذا كان هناك يتم تقييم االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين  
  .المشروح في قسم السياسات المحاسبية الهامة

    مبدأ االستمراریة
تملك مصادر تجعلھا قادرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا وأقتنعت بأن المجموعة قامت اإلدارة بتقییم مقدرة 

لیست على علم بأیة أمور تثیر الشك المجموعة على االستمرار في أعمالھا المستقبلیة ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة 
وعلیھ تقوم اإلدارة بإعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ . لالستمرار في أنشطتھاالمجموعة على مقدرة 
 . االستمراریة

   
  األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات 

یتم تحدید ھذا التقدیر مع . تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلھالك  
  .األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
    ٥٦  

  

   

  القطاعات التشغيلية ٦

المجموعة إلى  تقسمت، ) للتفاصيل ٢إيضاح (وقف األعمال المتعلقة باألنشطة المصرفية اإلسالمية لنتيجة  
  .ين والتي تشمل الخدمات البنكية التقليدية للشركات واألفراد وخدمات التأمينيقطاعين رئيس

مت المجموعة حيث قا. على المجموعة التي طرأت لعكس التغييرات يةمعلومات القطاعإعادة عرض ال تم وقد
تصنيف األرقام السابقة المتعلقة باألنشطة المصرفية اإلسالمية تحت الخدمات المصرفية للشركات بإعادة  

  .مقارنةلواألفراد ولذلك تم تعديل أرقام ا

  .وفيما يلي البيانات المتعلقة بكل قطاع 

  :الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

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

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

 
العمليات البنكية لألفراد وتشمل على خدمات المعامالت البنكية الخاصة ، والحسابات الجارية الخاصة  •

لألفراد ، ومنتجات التوفير والودائع اإلستثمارية ، وبطاقات اإلئتمان والخصم والقروض والرهون 
  .وخدمات اإلستثمار والوساطة لألفراد

  :أنشطة التأمين

صفقات االستثمارات وتقديم  نظيمللعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتأنشطة التأمين تشمل 
  . ستثماراتاال هذه المشورة بشأن



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٥٧  

  

 القاطاعات التشغيلية ٦
  التشغیلیةمعلومات عن القطاعات  

  

  :مبينة كما يلي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في  تفاصيل كل قطاع للسنة

 ٢٠١٢    
مات البنكية الخد 

 للشركات
الخدمات 
 المجموع التأمين المجموع غير مخصصة البنكية لألفراد

       
 ٢,٢٧٥,٩١٩ - ٢,٢٧٥,٩١٩  - ٤٣٠,١٢٧  ١,٨٤٥,٧٩٢ الدخل المماثل / الفوائد 

  ١٧,٦١٥  ١٧,٦١٥  -  -  -  -  الدخل الصافي من األنشطة التأمينية
  ٧٢٢,٣٧٢  ٣,٣٦١ ٧١٩,٠١١  ٥٤,٢٩٢ ٩٩,٦٨٤ ٥٦٥,٠٣٥ الدخل اآلخر 

       
 ٣,٠١٥,٩٠٦ ٢٠,٩٧٦ ٢,٩٩٤,٩٣٠ ٥٤,٢٩٢ ٥٢٩,٨١١ ٢,٤١٠,٨٢٧ إيرادات القطاع

        
 ١,٣٠٤,٧٢٦ )٣٣٢( ١,٣٠٥,٠٥٨    أرباح القطاع 

       
 ٢٤٦      حصة من نتائج الشركة الزميلة 

 ١,٣٠٤,٩٧٢      صافي الربح للسنة 
              

              معلومات أخرى 
  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       المجموع
 

 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٥٨  

  

  
  
 تابع -القاطاعات التشغيلية  ٦
  تابع - معلومات عن القطاعات التشغيلية 

  
 ٢٠١١    
مات البنكية الخد 

 للشركات
الخدمات 
 المجموع التأمين المجموع غير مخصصة البنكية لألفراد

       
 ٢,٢٨٦,٥٨٥ - ٢,٢٨٦,٥٨٥  - ٥٠٠,٤٢٩  ١,٧٨٦,١٥٦ الدخل المماثل / الفوائد 

  ٢٣,٢١٢  ٢٣,٢١٢  -  -  -  -  األنشطة التأمينيةالدخل الصافي من 
 ٥٦٨,٧٠٩ ٣,٧٤٧ ٥٦٤,٩٦٢  ٣٠,١٩٥ ٨٣,٣٢٦ ٤٥١,٤٤١ الدخل اآلخر 

       
 ٢,٨٧٨,٥٠٦ ٢٦,٩٥٩ ٢,٨٥١,٥٤٧ ٣٠,١٩٥ ٥٨٣,٧٥٥ ٢,٢٣٧,٥٩٧ إيرادات القطاع

        
       

 ١,٢٤٠,٧٧٧ ٤,٠٥٦ ١,٢٣٦,٧٢١    أرباح القطاع 
         

 ٣٧٧      حصة من نتائج الشركة الزميلة 
 ١,٢٤١,١٥٤      صافي الربح للسنة 

              
              معلومات أخرى 

  ٥٢,٧٣٣,٤٣٥  ٢٣٢,٩٧٨  ٥٢,٥٠٠,٤٥٧  ٣,٤٥٣,٧٧٣  ٦,٧٣٥,٦٨٨  ٤٢,٣١٠,٩٩٦  الموجودات 
  ١٠,٨٤٦            إستثمار في شركات زميلة 

       
 ٥٢,٧٤٤,٢٨١       المجموع



  ق .م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الرياالت القطريةبآالف  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٥٩  

  

 
  
 تابع - القاطاعات التشغيلية  ٦
 المناطق الجغرافية 
 .حيث تسجل الموجوداتللفرع  يستند اإليراد إلى الموقع الجغرافيعند تقديم المعلومات بناء على المناطق الجغرافية  
  

 قطر
دول مجلس 

 المجموع التعاون الخليجي
٢٠١٢    

    
 ٢,٤١٩,٠٧٣ ١٠١,١٢١ ٢,٣١٧,٩٥٢ صافي إيرادات التشغيل

  ١,٣٠٤,٩٧٢  ١٧,٥٩٣  ١,٢٨٧,٣٧٩  صافي الربح
    

 ٥٥,٢١٢,٤٦٤ ٣,١٢٤,٢٨٥ ٥٢,٠٨٨,١٧٩ إجمالي الموجودات 
  ٤٧,٦٦١,٢٩٩  ٣,٠٧٨,٨٠١  ٤٤,٥٨٢,٤٩٨  إجمالي المطلوبات

    
٢٠١١    

 ٢,٣٣٣,٧٥٠ ٨٨,١٢٨ ٢,٢٤٥,٦٢٢ صافي إيرادات التشغيل
  ١,٢٤١,١٥٤  ١٥,٠٧٧  ١,٢٢٦,٠٧٧  صافي الربح

    
 ٥٢,٧٤٤,٢٨١ ٢,١٣٨,٨٩٧ ٥٠,٦٠٥,٣٨٤ إجمالي الموجودات 
  ٤٥,٦٦٣,٠٧٨  ٢,١١١,٠٠٥  ٤٣,٥٥٢,٠٧٣  إجمالي المطلوبات

 
 



  ق .م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الرياالت القطريةبآالف  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٠  

  

 
  
 الموجودات والمطلوبات المالية ٧
 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 
 :والمطلوبات المالية للمجموعةيوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات  
القيمة العادلة من خالل   

 الربح أو الخسارة
حتى محتفظ بها 

  تاريخ االستحقاق
القروض 

 المتاحة للبيع والذمم المدينة
التكلفة المطفأة 

 األخرى
إجمالي القيمة 

 القيمة العادلة الدفترية
        ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ٢,٥٩٨,٣٦٥ ٢,٥٩٨,٣٦٥ - - ٢,٥٩٨,٣٦٥ - - النقد وما يعادله
 ٧,٧٨٦,٥٨٧ ٧,٧٨٦,٥٨٧ ٧,٧٨٦,٥٨٧  - - - -  أرصدة لدى بنوك

  ١٦,٨٢١ ١٦,٨٢١ - - - -  ١٦,٨٢١ موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ - - ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ - - القروض والسلف للعمالء

        :االستثمارات المالية
 ٤,٥٤٤,٠٠٨ ٤,٥٤٤,٠٠٨ -  ٤,٥٤٤,٠٠٨ -  - - بالقيمة العادلة مقاسة

 ٥,١٥٨,٧٢١ ٥,٠٣٧,٠٠٥ - -  - ٥,٠٣٧,٠٠٥ - المطفأةمقاسة بالقيمة 
 ٥٣,٨٧٩,٣٥١ ٥٣,٧٥٧,٦٣٥ ٧,٧٨٦,٥٨٧ ٤,٥٤٤,٠٠٨ ٣٦,٣٧٣,٢١٤ ٥,٠٣٧,٠٠٥ ١٦,٨٢١ 
        

 ١٢,٠٢٠ ١٢,٠٢٠ - - - -  ١٢,٠٢٠ محتفظ بها إلدارة المخاطر مشتقةمطلوبات 
 ٨,٧١٦,٤٧٩ ٨,٧١٦,٤٧٩ ٨,٧١٦,٤٧٩ - - - -  أرصدة من بنوك 
 ٣٤,٤٠١,٠٨٣ ٣٤,٤٠١,٠٨٣ ٣٤,٤٠١,٠٨٣ - - - - ودائع العمالء
 ٢,٥٧١,٩٦٨ ٢,٥٧١,٩٦٨ ٢,٥٧١,٩٦٨ - - - -  أوراق دين

  ٨٢٨,٥٤٥  ٨٢٨,٥٤٥  ٨٢٨,٥٤٥  -  -  -  -  مطلوبات أخرى 
 ٤٦,٥٣٠,٠٩٥ ٤٦,٥٣٠,٠٩٥ ٤٦,٥١٨,٠٧٥ - - - ١٢,٠٢٠ 

 



  ق .م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 الرياالت القطريةبآالف  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦١  

  

  
  
 تابع -الموجودات والمطلوبات المالية  ٧
 :يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 
القيمة العادلة من خالل   

 الربح أو الخسارة
حتى محتفظ بها 

  تاريخ االستحقاق
القروض 
 المتاحة للبيع والذمم المدينة

التكلفة المطفأة 
 األخرى

إجمالي القيمة 
 العادلةالقيمة  الدفترية

        ٢٠١١ديسمبر  ٣١
 ٢,٦٠٥,٢٧٦ ٢,٦٠٥,٢٧٦ - - ٢,٦٠٥,٢٧٦ - - النقد وما يعادله

 ١٠,١٤٧,٣٦٤ ١٠,١٤٧,٣٦٤ ١٠,١٤٧,٣٦٤  - - - -  أرصدة لدى بنوك
 ٦,١٧٥ ٦,١٧٥ - - - - ٦,١٧٥ موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

 ٣١,٠٢٨,٠٢٨ ٣١,٠٢٨,٠٢٨ - - ٣١,٠٢٨,٠٢٨ - - القروض والسلف للعمالء
        :االستثمارات المالية
 ٤,٣٨٤,٩٧٤ ٤,٣٨٤,٩٧٤ - ٤,٣٨٤,٩٧٤ - - - مقاسة بالقيمة العادلة
 ٣,٢٥٧,٠١٢ ٣,١٩١,٦٤٨ - - - ٣,١٩١,٦٤٨ - مقاسة بالقيمة المطفأة

 ٥١,٤٢٨,٨٢٩ ٥١,٣٦٣,٤٦٥ ١٠,١٤٧,٣٦٤ ٤,٣٨٤,٩٧٤ ٣٣,٦٣٣,٣٠٤ ٣,١٩١,٦٤٨ ٦,١٧٥ 
        

 ٢٣,٧٣٩ ٢٣,٧٣٩ - - - - ٢٣,٧٣٩ مطلوبات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر
 ١١,٦٣٥,٥٢٣ ١١,٦٣٥,٥٢٣ ١١,٦٣٥,٥٢٣ - - - -  أرصدة من بنوك 
 ٣١,٦٩٨,٨٥٣ ٣١,٦٩٨,٨٥٣ ٣١,٦٩٨,٨٥٣ - - - - ودائع العمالء
 ٧٦٩,٣٧٩ ٧٦٩,٣٧٩ ٧٦٩,٣٧٩ - - - -  أوراق دين

 ٣٣٨,٦٠٠ ٣٣٨,٦٠٠ ٣٣٨,٦٠٠ - - - -  مطلوبات أخرى 
 ٤٤,٤٦٦,٠٩٤ ٤٤,٤٦٦,٠٩٤ ٤٤,٤٤٢,٣٥٥ - - - ٢٣,٧٣٩ 

 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٢  

  

 تابع -الموجودات والمطلوبات المالية  ٧  
 أسهم حقوق الملكية بالتكلفة -االستثمارات المالية  
من ) مليون ريال قطري ٧١,٤: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري في  ٧٠يتضمن الجدول أعاله مبلغ  

في كل من عمودي القيم الدفترية والعادلة والتي تم قياسها بالتكلفة االستثمارات المالية في أسهم حقوق الملكية 
  . ا قابلة للقياس بشكل موثوقبالتكلفة والتي لم يتم تقديم إفصاح عن قيمتها العادلة ألن قيمها العادلة لم يتم اعتباره

  
 النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية ٨
  ٢٠١١ ٢٠١٢        
 ٦٥٢,٥٧٨ ٤٧٩,٩١٦  النقد 
 ١,٤٠١,٢٣٣ ١,٤٤٥,١٧٦ *احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي 
 ٢٣,٨١٧ ٣١,٩٩١ * احتياطي نقدي لدى مصارف مركزية أخرى 
 ٥٢٧,٦٤٨ ٦٤١,٢٨٢ لدى مصارف مركزية أخرى أخرى أرصدة 
  ٢,٦٠٥,٢٧٦ ٢,٥٩٨,٣٦٥ 
هو احتياطي الزامي وغير متاح  ومصارف مركزية أخرى االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي*     

  .لالستخدام في العمليات اليومية

 
 أرصدة لدى بنوك ٩
  ٢٠١١ ٢٠١٢        
 ٢٣٣,٢١٨ ٢٨٦,٢٩٨ الحسابات الجارية 
 ٥,٤٨٥,٩٠٦ ٣,٤٩٨,٤٧٦ الودائع 
 ٤,٤٤٠,٦٩٢ ٤,٠٥٠,٦٨٠ قروض لبنوك  
 )١٢,٤٥٢( )٤٨,٨٦٧( )١إيضاح رقم (مخصص انخفاض أرصدة لدى بنوك  
  ١٠,١٤٧,٣٦٤ ٧,٧٨٦,٥٨٧ 

  
 ١إيضاح رقم  
  ٢٠١١ ٢٠١٢        
 ٣٧,٨٨٨ ١٢,٤٥٢ الرصيد في ا يناير  
 - ٣٦,٤١٥ مخصصات مكونة خالل العام 
 )٢٥,٤٣٦( - إلى إستثمارات في األوراق المالية تحويالت 
  
 

 
١٢,٤٥٢ ٤٨,٨٦٧ 

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٣  

  

  
 

 القروض والسلف للعمالء ١٠
        
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٢٥,٦٣٤,٥١٩ ٢٨,٥١٤,١٥٥   قروض 
 ٣,٢١٠,٨٦٢ ٣,٤٢٨,٠٣٨ سحب على المكشوف 
 ١٢٦,٥٩٥ ١٨٩,٥٠٣ أوراق مخصومة 
 ٣,١٣٤,٧٥١ ٢,٥٥٩,١٧١ *سلف أخرى 
  ٣٢,١٠٦,٧٢٧ ٣٤,٦٩٠,٨٦٧ 
      
     )١(إيضاح  
      :ناقص 
  )٢٩٢,٨٨٤(  )٧١,٣٥٩(  ربح مؤجل 
 )٧٧١,٢٠٤( )٧٩٦,٢٩٥( في قيمة القروض والسلف للعمالء  لالنخفاضالمخصص الخاص  
 )١٤,٦١١( )٤٨,٣٦٤( المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة  
 ٣١,٠٢٨,٠٢٨ ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ صافي القروض والسلف للعمالء  
    
من % ٢,٨١مليون ريال قطري والذي يمثل  ٩٧٣,٥٢بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة  

من إجمالي القروض % ٣,٣٢مليون ريال قطري  ١,٠٥٥: ٢٠١١(إجمالي القروض والسلف للعمالء 
 ).والسلف للعمالء

مليون ريال قطري  ١٠٩,١يتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  
  ).مليون ريال قطري ١٠٢,٩: ٢٠١١(من الفوائد المعلقة 

و قد تم ، مليون ريال قطري ٨٢٨,٥هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء المدينة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ *
 ).١٨إيضاح رقم (مليون ريال قطري  ٣٣٨,٦أرقام المقارنة لتتضمن قبوالت العمالء بمبلغ  تعديل

   

  ١إيضاح  

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٢,٨٣٥,٩٢٤ ٢,٩٥٨,٦٩٠ الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها 
 ١٨,٨٣٠,١٠٠ ٢٢,٧٢٩,٧٩١ الشركات 
 ١٠,٤٤٠,٧٠٣ ٩,٠٠٢,٣٨٦ التجزئة 
  ٣٢,١٠٦,٧٢٧ ٣٤,٦٩٠,٨٦٧ 

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٤  

  

  
   تابع  - القروض والسلف للعمالء  ١٠
      
         حسب القطاع 

 قروض  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  

 جاري مدين
وسحوبات على 

 المكشوف
أوراق 

 المجموع سلف اخري مخصومة
        
 ٢,٩٥٨,٦٩٠ ١٣٦,٣٢٨ - ١,٢٣٧,٩٨٧ ١,٥٨٤,٣٧٥ وهيئات حكومية حكومية 
مالية غير  مؤسسات 

 ٢٤٢,٨١٣ - - ٢١٧ ٢٤٢,٥٩٦  مصرفية
 ٥٣٣,٨٩٧ ٣,٣٣٨ ٢٩,٢٧٥ ٢٣,٠٣٨ ٤٧٨,٢٤٦ صناعة 
 ٦,٥٣١,٣٨٧ ٩٥٠,٧٢٦ ١١٣,٦٥٢ ٨١٦,٢٠٨ ٤,٦٥٠,٨٠١ تجارية 
 ٢,٢٦٥,٩٩٨ ٣٧,١٢٢ ٨,٠٨٨ ١١٠,٨٥٩ ٢,١٠٩,٩٢٩ خدمات 
 ٥,٢٤٠,٠٠٤ ٣٥٤,١٢٣ ٢٤,٠١٥ ٥٠٤,٤٧٠ ٤,٣٥٧,٣٩٦ مقاوالت 
 ٦,٨١٥,٩٣٦ ٦٧٢,٦٠٥ ٢٠٠ ١٧٨,٣٧١ ٥,٩٦٤,٧٦٠ عقارات 
 ٩,٠٠٢,٣٨٦ ٣٧٥,٨٠٤ ٢,٠٦٢ ٤٦٨,٤٢٨ ٨,١٥٦,٠٩٢ شخصية 
 ١,٠٩٩,٧٥٦ ٢٩,١٢٥ ١٢,٢١١ ٨٨,٤٦٠ ٩٦٩,٩٦٠ أخرى 
  ٣٤,٦٩٠,٨٦٧ ٢,٥٥٩,١٧١ ١٨٩,٥٠٣ ٣,٤٢٨,٠٣٨ ٢٨,٥١٤,١٥٥ 
       
  )٧١,٣٥٩(    ربح مؤجل: ناقصا 
 )٧٩٦,٢٩٥(  المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء   
 )٤٨,٣٦٤(  المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة  
   ٣٣,٧٧٤,٨٤٩ 

  
        جاري مدين     

 قروض :٢٠١١ديسمبر  ٣١في  
  وسحوبات

 على المكشوف
أوراق 
 المجموع سلف اخري مخصومة

             
 ٢,٨٣٥,٩٢٤ ١٧٢,٠٢٨ - ١,٢٧٢,٩٩٣ ١,٣٩٠,٩٠٣ و هيئات حكومية حكومية 
 ٢٩٦,٢١٨ - - - ٢٩٦,٢١٨  مصرفيةمؤسسات مالية غير  
 ٦٠٧,٧٥٨ ٢٥,٦٢٣ ٦,٥٤٥ ٢٧,٧٣٣ ٥٤٧,٨٥٧ صناعة 
 ٥,٢٣٢,٦٤١ ٥٤٣,٢١٥ ٩٠,٣١٠ ٦٣٦,٣١٧ ٣,٩٦٢,٧٩٩ تجارية 
 ١,٦٩٩,٢٠٨ ١,٠١٧,١٤٤ ٨,٣٧٤ ٨٦,٩٠١ ٥٨٦,٧٨٩ خدمات 
 ٤,٨٧٤,٧٤٠ ٤٤٠,٧٩١ ١٤,٦٣٠ ٥٢١,٣٢٤ ٣,٨٩٧,٩٩٥ مقاوالت 
 ٥,٩٣٤,٩٠٨ ٩,٠٦٧ ٢٠٠ ٨٧,١٨٣ ٥,٨٣٨,٤٥٨ عقارات 
 ١٠,٤٤٠,٧٠٣ ٨٤٦,٣٠٢ ٢,٦٦٠ ٥٠٩,٥٩٣ ٩,٠٨٢,١٤٨ شخصية 
 ١٨٤,٦٢٧ ٨٠,٥٨١ ٣,٨٧٦ ٦٨,٨١٨ ٣١,٣٥٢ أخرى 
  ٣٢,١٠٦,٧٢٧ ٣,١٣٤,٧٥١ ١٢٦,٥٩٥ ٣,٢١٠,٨٦٢ ٢٥,٦٣٤,٥١٩ 
       
  )٢٩٢,٨٨٤(    ربح مؤجل: ناقصا 
 )٧٧١,٢٠٤(  المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء 
 )١٤,٦١١(  المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة 
   ٣١,٠٢٨,٠٢٨ 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٥  

  

  
 

 تابع -القروض والسلف للعمالء  ١٠

 التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء 

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ١,٠٠١,٧٩٩ ٧٨٥,٨١٥ يناير ١الرصيد في  
 - )٩٦( تحويل العملة األجنبية 
 ٤٥٨,٧٩٢ ٣٣٦,١٤١ خالل السنةمخصصات مكونة  
 )١٢٩,٧٨٨( )١٠٤,٥٧٥( استردادات خالل السنة 
     

  ٣٢٩,٠٠٤  ٢٣١,٥٦٦   صافي المخصص إلنخفاض القيمة خالل السنة 
 )٥٤٤,٩٨٨( )١٧٢,٦٢٦( مشطوبات خالل السنة 
 ٧٨٥,٨١٥ ٨٤٤,٦٥٩ ديسمبر ٣١الرصيد في  
    
 على تصنيف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزيتتضمن التغيرات أثر الفائدة المعلقة * 

 ).مليون ريال قطري ٥٧,٥: ٢٠١١(خالل السنة مليون ريال قطري  ٤١,٩ وقد بلغت
 

       
 مخصص تدني قیمة القروض والسلف      

                

 بیان
قروض 
 الشركات

قروض 
المشروعات 
 الصغیرة

قروض 
 استھالكیة

قروض 
الرھن 
 االجمالي العقاري

 ٧٨٥,٨١٥ ٦٥,٤٠٧ ٣٧٢,٣٣٢ ٣,٢٥١ ٣٤٤,٨٢٥ ٢٠١٢ ینایر ١الرصید في 

)٩٦( - - فروق العمالت االجنبیة  - )٩٦(  
 ٣٣٦,١٤١ ٢,٨٢٥ ٥٩,٨٣٠ ٥,٩٤٥ ٢٦٧,٥٤١ مخصصات مكونة خالل السنة

)١٣,٣١٢(  إستردادات خالل السنة  )٥٦٢(  )٨٩,٣٢٦(  )١,٣٧٥(  )١٠٤,٥٧٥(  
)٥١,٣٦٠( المشطوبات  - )١١٨,١٠٩(  )٣,١٥٧(  )١٧٢,٦٢٦(  

 ٨٤٤,٦٥٩ ٦٣,٧٠٠ ٢٢٤,٦٣١ ٨,٦٣٤ ٥٤٧,٦٩٤ ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في 

 ١,٠٠١,٧٩٩ ٥٣,٩٩٢ ٦٤٠,٤٣٠   ٣٠٧,٣٧٧ ٢٠١١ ینایر ١الرصید في 

 - - - - - فروق العمالت االجنبیة
 ٤٥٨,٧٩٢ ١١,٤١٥ ١٦٣,٥٨٩ ٣,٢٥١ ٢٨٠,٥٣٧ مخصصات مكونة خالل السنة

)٥٤,٨٤٤(  إستردادات خالل السنة  - )٧٤,٩٤٤(  - )١٢٩,٧٨٨(  
)١٨٨,٢٤٥( المشطوبات  - )٣٥٦,٧٤٣(  - )٥٤٤,٩٨٨(  

 ٧٨٥,٨١٥ ٦٥,٤٠٧ ٣٧٢,٣٣٢ ٣,٢٥١ ٣٤٤,٨٢٥ ٢٠١١دیسمبر  ٣١الرصید في 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٦  

  

 
  المالية االستثمارات ١١

  :فيما يلي تفصيل لتحليل االستثمارات المالية
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
      

 ٤,٥١٨,٦٨١ ٤,٦٩٩,٤٥٩ متاحة للبيع
 ٣,٢٢٩,٢٤٤ ٥,٠٨٥,٩٣١  * محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 ٧,٧٤٧,٩٢٥ ٩,٧٨٥,٣٩٠ المجموع
 )١٧١,٣٠٣( )٢٠٤,٣٧٧( مخصص انخفاض في قيمة االستثمارات 

 ٧,٥٧٦,٦٢٢ ٩,٥٨١,٠١٣  المجموع
 

        
) مليون ريال قطري ٩٦,٧: ٢٠١١(مليون ريال قطري  ٩٦,٧تعهدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قيمتها *    

 .مقابل عقود إعادة الشراء
  

        
 ٢٠١١ ٢٠١٢ للبيع متاحة 
 غيرمدرجة مدرجة غيرمدرجة مدرجة  
           
 ٧٦,٤٥٠ ٤٥٧,٩٢٩ ٧٨,٣٨٧ ٥٧١,١٨٤ أسهم 
 ١,٧٩٥,٤٣٢ ١,٣١١,٥٦٩ ٩٤٣,٥٨٩ ١,٥٢٩,٢٤٤ أوراق دين من حكومة قطر 
 - ٦٥٩,٦٠٢ - ١,٣٤٩,٥٠٤ أوراق دين أخرى 
 - ٢١٧,٦٩٩ - ٢٢٧,٥٥١ صناديق مشتركة 
مخصص انخفاض قيمة االستثمارات : ناقصا 

 )٤,٩٨٦( )١٢٨,٧٢١( )٨,٣٦٢( )١٤٧,٠٨٩(  المتاحة للبيع
 ١,٨٦٦,٨٩٦ ٢,٥١٨,٠٧٨ ١,٠١٣,٦١٤ ٣,٥٣٠,٣٩٤ المجموع 
      
مليون ريال  ال شيءمليون ريال قطري و  ٣,٨٢٢بلغت األوراق المالية ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغير  

 )مليون ريال قطري على التوالي ال شيءمليون ريال قطري و  ٣,٧٦٦: ٢٠١١(قطري على التوالي 
  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 

           
 غيرمدرجة مدرجة غيرمدرجة مدرجة حسب المصدر 
 ٢,١٨٨,٠٤١ ٦٩٣,٢٥٩ ٣,٤٧٦,٢٧٤ ١,٢٨٤,٦٤١ أوراق دين من حكومة قطر  
 - ٣٤٧,٩٤٤ - ٣٢٥,٠١٦ أوراق دين أخرى 
 - )٣٧,٥٩٦( - )٤٨,٩٢٦( مخصص انخفاض قيمة االستثمارات: ناقص 
 ٢,١٨٨,٠٤١ ١,٠٠٣,٦٠٧ ٣,٤٧٦,٢٧٤ ١,٥٦٠,٧٣١ المجموع 
     حسب معدل الفائدة 
 ٢,١٨٨,٠٤١ ٨٥١,٩٥٧ ٣,٤٧٦,٢٧٤ ١,٤٥٧,٠٥١ أوراق دين ذات معدل ثابت 
 - ١٨٩,٢٤٦ - ١٥٢,٦٠٦ أوراق دين ذات معدل متغير 
 - )٣٧,٥٩٦( - )٤٨,٩٢٦( مخصص انخفاض قيمة االستثمارات: ناقص 
 ٢,١٨٨,٠٤١ ١,٠٠٣,٦٠٧ ٣,٤٧٦,٢٧٤ ١,٥٦٠,٧٣١ المجموع 
: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري في  ٥,١٥٩بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق  

 )مليون ريال قطري ٣,٢٥٧

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٦٧  

  

  
 

  تابع -االستثمارات المالية   ١١
  

    

 ٢٠١١ ٢٠١٢ األستثماراتالتغيرات في مخصص االنخفاض في قيمة   
    
 ١٥٣,٧٦٦ ١٧١,٣٠٣ يناير ١الرصيد في   
 ٣٥,٤٧٥ ٤٩,٥٢٤ مخصص االنخفاض في القيمة للسنة  
 )١٧,٩٣٨( )١٦,٤٥٠( تحويالت إلى بيان الدخل على اإلستبعاد  
 ١٧١,٣٠٣ ٢٠٤,٣٧٧ ديسمبر ٣١الرصيد في   
      

 ٢٠١١ ٢٠١٢ زميلة  االستثمارات في شركة  ١٢
       
 ١٤,٠٣١ ١٠,٨٤٦ يناير ١الرصيد في  
 )١,٨٨٠( )٤١٤( األجنبيةفروق العمالت  
 ٣٧٧ ٢٤٦ الحصة من صافي الربح 
 - )١٤٦( توزيعات أرباح نقدية 
 )١,٦٨٢( - تغيرات أخرى 
 ١٠,٨٤٦ ١٠,٥٣٢ ديسمبر ٣١الرصيد في  

 
في وللسنة المنتهية في فيما يلي المركز المالي ونتائج الشركات الزميلة استنادا إلى البيانات المالية المدققة كما 

  :ديسمبر ٣١

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
     
 ٤٧,١٦٤ إجمالي الموجودات 
 ٢٦,٠٣٢ إجمالي المطلوبات 
 ١٤,٥٠١ إجمالي اإليرادات 
 ٥٥٩  صافي الربح 
 ٢٤٦  الربح الحصة من صافي 
     
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
    
 ٤٥,٣٦٦ إجمالي الموجودات 
 ٢٣,٩٥٢ إجمالي المطلوبات 
 ١٦,٩٦٨ إجمالي اإليرادات 
 ٨٥٧  صافي الربح 
 ٣٧٧  الحصة من صافي الربح 
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٦٨  

  

  
 الممتلكات والمعدات  ١٣

  
أراضي 
 ومباني

تحسينات 
 وتجهيزات

أثاث 
 ومعدات

  سيارات
 المجموع

      ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في  
       التكلفة 
 ١,١٧٦,٩٥٩ ١١,٨٠٤ ٢٤٦,٦٣٢ ١٥٩,٢٩٥ ٧٥٩,٢٢٨ يناير  ١الرصيد في  
 ٨٠,٩٧٩ ١,٤٦٦ ٥٤,٤٣٩ ١١,٤٠٢ ١٤,٦٧٢ إضافات 
 ٣٩,٤٥٦ - ٧٠,٨٧١ - )٣١,٤١٥( من موجودات أخرى) / إلى( تتحويال 
 )٨١,٥٢٩( )٦٣١( )٢٨,٤٥٤( )٥٢,٤٤٤( -  إستبعادات 
  ١,٢١٥,٨٦٥ ١٢,٦٣٩ ٣٤٢,٤٨٨ ١١٨,٢٥٣ ٧٤٢,٤٨٥ 
            اإلھالك المتراكم 

 ٣٥٦,١٢١ ٩,١٤٨ ١٩٦,٥٧٢ ٨١,٠٣٩ ٦٩,٣٦٢ يناير  ١الرصيد في  
 ٧٣,٤٠١ ١,٤٦٠ ٣١,٦٠٣ ١٠,٠٦٩ ٣٠,٢٦٩ إهالك السنة 
 )٨,٤٧٩( )٦٣١( )٢,٠٢٨( )٥,٨٢٠( - استبعاد 
  ٤٢١,٠٤٣ ٩,٩٧٧ ٢٢٦,١٤٧ ٨٥,٢٨٨ ٩٩,٦٣١ 
 ٧٩٤,٨٢٢ ٢,٦٦٢ ١١٦,٣٤١ ٣٢,٩٦٥ ٦٤٢,٨٥٤ صافي القیمة الدفتریة 

      ٢٠١١دیسمبر  ٣١الرصید في  
            التكلفة 
 ١,٠٣٨,٦٠٦ ١١,٢٢٦ ٢١٣,١٦١ ١١٤,٥٠٢ ٦٩٩,٧١٧ يناير  ١الرصيد في  
 ١٤٢,٤٥١ ٧٣١ ٣١,٩٦٢ ٩,٦١٢ ١٠٠,١٤٦ إضافات 
 - - ٣,٠١١ ٣٧,٦٢٤ )٤٠,٦٣٥( رسملة أعمال تحت التنفيذ/ تحويل 
 )٤,٠٩٨( )١٥٣( )١,٥٠٢( )٢,٤٤٣( - استبعاد  
  ١,١٧٦,٩٥٩ ١١,٨٠٤ ٢٤٦,٦٣٢ ١٥٩,٢٩٥ ٧٥٩,٢٢٨ 

      اإلهالك المتراكم 
 ٣٠١,١٦٤ ٧,٦٧٤ ١٧٤,٦٣٣ ٦٧,١٠٧ ٥١,٧٥٠ يناير  ١الرصيد في  
 ٥٨,١٢٣ ١,٦٢٧ ٢٣,٤٤١ ١٥,٤٤٣ ١٧,٦١٢ إهالك السنة 
 )٣,١٦٦( )١٥٣( )١,٥٠٢( )١,٥١١( - استبعاد 
  ٣٥٦,١٢١ ٩,١٤٨ ١٩٦,٥٧٢ ٨١,٠٣٩ ٦٩,٣٦٢ 
 ٨٢٠,٨٣٨ ٢,٦٥٦ ٥٠,٠٦٠ ٧٨,٢٥٦  ٦٨٩,٨٦٦ القیمة الدفتریة 
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٦٩  

  

  
 الموجودات األخرى  ١٤
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
       
 ٢٠٥,١٤١ ٢٣١,٠٠٦ فوائد مدينة 
 ٥٢,٤٩٧ ٨٤,٧٨٠ مصاريف مدفوعة مسبقا 
 - ٣١,٤١٥ )١(موجودات آلت ملكيتها   للبنك  
 ٦,١٧٥ ١٦,٨٢١ )٣٣إيضاح (قيمة عادلة موجبة للمشتقات  
 ٩,٤٧٧ ١١,٢٥٧ موجودات ضريبة مؤجلة 
 ٢,٢٠٦ ٢,٥٣٢ متنوعون مدينون 
 ٢٧٩,٨١١ ٢٨٨,٤٨٥ أخرى 
  ٥٥٥,٣٠٧ ٦٦٦,٢٩٦ 
  
تمثل القيمة للممتلكات المقتناة في تسوية الديون والتي يتم إدراجها بقيمة اقتنائها صافية من مخصص القيم السوقية  )١(

 .الدفتريةال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المقدرة لهذه الممتلكات كما في 
  

  
   أرصدة من بنوك  ١٥

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٨٥,١٢٢ ١,٨٣٣ أرصدة مستحقة لمصارف مركزية 
 ٤٩٧,٦٠٩ ١٧٥,٤٠١ حسابات جارية 
 ١,٠٧٥,٨٥١ ١٥٨,٦٨٤ ودائع العمالء 
 ٩,٩٧٦,٩٤١ ٨,٣٨٠,٥٦١ * قروض قصيرة األجل من بنوك 
  ١١,٦٣٥,٥٢٣ ٨,٧١٦,٤٧٩ 
     
مليون  ٧٥,٢(ريال قطري مليون  ٧٥وهي تتضمن عقود عمليات البيع مقابل االلتزام بإعادة الشراء بمبلغ *  

 )٢٠١١ريال قطري في سنة 
      

 ٢٠١١ ٢٠١٢ ودائع العمالء  ١٦
   حسب النوع 
 ٧,٨٧٢,٩٣٥ ٨,٨٠٦,٦٠١ ودائع جارية وتحت الطلب 
 ١,٦٣١,٦٩٨ ١,٦٨٤,٧٤٨ ودائع توفير 
 ٢٢,١٩٤,٢٢٠ ٢٣,٩٠٩,٧٣٤ ودائع ألجل 
  ٣١,٦٩٨,٨٥٣ ٣٤,٤٠١,٠٨٣ 
    
  حسب القطاع 

 ٢,٥٤٧,١٧٧ ٣,٢٦٤,٥٤٢ الحكومة
 ٨,١٠٢,٧٥١ ٩,٠٣٦,٦٩٢ ةيمؤسسات حكومية وشبه الحكوم 
 ٧,٧١٩,٦٧٤ ٨,٢٨٤,٥٤٥ األفراد 
 ١٢,٠٢٢,٠١٩ ١١,٩٣٧,٦٠٤ الشركات 
 ١,٣٠٧,٢٣٢ ١,٨٧٧,٧٠٠ مؤسسات مالية غير بنكية 
  ٣١,٦٩٨,٨٥٣ ٣٤,٤٠١,٠٨٣ 
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٧٠  

  

  
 أورق دين  ١٧
 :ثانوية وسندات رئيسة مضمونة كما يليأصدرت المجموعة سندات  

 
   ٢٠١١  ٢٠١٢  
       
  ٧٦٩,٣٧٩  ٧٧٠,٧٩٤  )أ(سندات ثانوية  
  -  ١,٨٠١,١٧٤  )ب(سندات رئيسية مضمونة  
   ٧٦٩,٣٧٩  ٢,٥٧١,٩٦٨  
       
)أ(اإليضاح    

 متغيرة فائدة بأسعار أمريكي دوالر مليون ٣٤٠ بمبلغ ثانوي دين سندات أورق البنك أصدر ٢٠٠٦ ديسمبر ١٢ بتاريخ
 بسعر فوائد وتحمل ٢٠١٦في  السندات سداد يستحق. الواحد للسند أمريكي دوالر ١٠٠,٠٠٠ قدرها إسمية بقيمة متزايدة
  .سنوياً % ٠,٨٢زائداً أشهر لثالثة األمريكي بالدوالر الليبور

 
)ب(اإليضاح   

 أساس على بخصم مضمونة رئيسية كسندات أمريكي دوالر مليون ٥٠٠ بإصدار المجموعة قامت ، ٢٠١٢ مارس ١٤ في
يستحق  .للسند أمريكي دوالر ٢٠٠,٠٠٠ مبلغ للسندات األسمية للقيمة األدنى الحد قيمة تبلغ. األسمية القيمة من ٪ ٩٨,٩٦٤

 .الدفع على أساس نصف سنوي مستحقة ٪ ٣.٥ بمعدل ثابتة فائدة نسبة وتدفع٢٠١٧سداد السندات في 
  

 مطلوبات أخرى  ١٨
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٧٧,٠٠٤ ١١٣,٩٣٨ فائدة مستحقة الدفع 
 ١٠٣,٦٦١ ١٢٣,٥٨٣ مصاريف مستحقة دائنة 
 ١٢٥,١٦٥ ١٤٧,٦٧٥  )١(ص مكافأة نهاية الخدمة مخص 
  ٥٦,٥٤٨  ٦٨,١٣٢  مخصص صندوق إدخار الموظفين 
 ٧,٧٤٧ ٥,٥٢٢ ضريبة مستحقة الدفع 
 ٢٣,٧٣٩ ١٢,٠٢٠ )٣٣إيضاح (قيمة عادلة سالبة للمشتقات  
  ٢٣,٢٥٥ ٤٦,٢٠٤ الدخل الغير مستحق 
 ١٦٨,٤٣٣ ١٨٩,٤٤٣ تأمينات نقدية 
 ١٨,٠٥٥ ٢٧,٥٢٩ توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
 ٧,٨٩٦ ٧,٨٥٤ أرصدة غير مطالب بها 
  ٣١,٠٢٩ ٣٢,٦٢٤   صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 ٩١٦,٧٩١ ١,١٩٧,٢٤٥ * أخرى 
 ١,٥٥٩,٣٢٣ ١,٩٧١,٧٦٩ المجموع 
  

  
  

و قد تم تعديل أرقام ، مليون ريال قطري ٨٢٨,٥هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء المدينة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ *  
  .)١٠رقم إيضاح (مليون ريال قطري  ٣٣٨,٦المقارنة لتتضمن قبوالت العمالء بمبلغ 
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٧١  

  

  
 تابع -مطلوبات أخرى   ١٨

  
      مخصص مكافئة نهاية الخدمة )١(  
   ٢٠١١ ٢٠١٢ 
     
 ٩٥,٥٨٥ ١٢٥,١٦٥  يناير  ١الرصيد في  
 ٤٠,٨٠٣ ٣٢,٧٢٤  مخصصات مكونة خالل السنة 
 )١١,٢٢٣( )١٠,٢١٤(  مخصصات مستخدمة 
 ١٢٥,١٦٥ ١٤٧,٦٧٥  ديسمبر ٣١الرصيد في  

 
 واالحتياطياترأس المال  ١٩

 أسهم عادية  رأس المال )أ(

 ٢٠١١ ٢٠١٢   األسهم بأالف 
      
 ١٨٩,٤٧٣ ٢٠٦,٦٩٨   المصدرة في بداية فترة التقرير 
 ١٧,٢٢٥ -   أسهم جديدة مصدرة 
 ٢٠٦,٦٩٨ ٢٠٦,٦٩٨   ديسمبر ٣١المصدرة في  
  
). سهم ألف ٢٠٦,٦٩٨: ٢٠١١(سهم عادي  ألف ٢٠٦,٦٩٨، كان رأس المال المصرح به يتكون من ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  

  .كافة األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل. ريال قطري ١٠هذه األدوات لها قيمة اسمية قدرها 
  
يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح المعلن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في  

 .المجموعة اجتماعات
  
 احتياطي قانوني )ب(
من صافي ربح السنة إلى االحتياطي % ١٠وتعديله، يشترط تحويل  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم  

هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في . من رأس المال المدفوع% ١٠٠القانوني حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 
خالل . وهي رهن موافقة مصرف قطر المركزي ٢٠٠٢لسنة  ٥م الحاالت التي حددها قانون مصرف قطر المركزي رق

ألف ريال  ٨١٢: ٢٠١١ريال قطري  ال شيءالسنة كان المبلغ المحول من الربح أو الخسارة إلى االحتياطي القانوني 
 ).قطري

لعام  ٥رقم يتضمن االحتياطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسهم جديدة وفقاَ لقانون الشركات القطري 
٢٠٠٢. 

  
 احتياطي المخاطر )ج(
من صافي قيمة %  ٢، يتم تكوين احتياطي للمخاطر بنسبة ال تقل عن  ٢٠١٢لسنة  بموجب تعليمات مصرف قطر المركزي 

 .التي قد تطرألتغطية االلتزامات )  لجهات حكوميةستثناء التسهيالت الممنوحة إب( للعمالء القروض والسلف وأنشطة التمويل
 ٢٠١٣الصادر عن مصرف قطر المركزي ، فإنه سيتوجب زيادة هذه النسبة للعام  ٢٠١١لسنة ) ١٠٢(وبحسب التعميم رقم 

  %.٢,٥، بحيث يصبح حدها األدنى 
بعمل تطبيق مبكر للتعميم الصادر عن  قام البنك،  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لغايات احتساب احتياطي المخاطر للسنة المنتهية في 

إلى إحتياطي  )مليون ريـال قطري ٢٢٠:  ٢٠١١(مليون ريـال قطري  ١٧٦ تحويل مبلغ ركزيو تم مصرف قطر الم
بإستثناء التسهيالت (من صافي قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء % ٢,٥ويمثل هذا المبلغ حوالي  .المخاطر

 .)الممنوحة لجهات حكومية
  

 احتياطي القيمة العادلة )د(
الموجودات المالية المتاحة للبيع / االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها في الموجودات المتاحة للبيع يتكون هذا 

المقاسة من خالل الدخل الشامل اآلخر والجزء الفعال من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة ألدوات تحوط التدفق 
 .ا والتي لم تؤثر بعد في الربح أو الخسارةالنقدي المتعلقة بالتعامالت المتحوط منه

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٢  

  

 
    تابع -رأس المال واالحتياطيات    ١٩
 احتياطي القيمة العادلة  
 

 

احتياطي 
التحوط للتدفق 

 النقدي

احتياطي القيمة 
العادلة 

للموجودات 
 المجموع المتاحة للبيع

  ٢٠١٢    
 )٤٨٤( ٢٣,٠٩٢ )٢٣,٥٧٦( يناير  ١الرصيد في   
 ٢٥٠,٥٠٧ ٢٥٠٫٥٠٧ -  التغير في القيمة العادلةصافي   
 )١٢٣,١٦٧( )١٤٦,٧٤٣( ٢٣,٥٧٦ إعادة تصنيف لبيان الدخل خالل السنة   
 ١٢٧,٣٤٠ ١٠٣,٧٦٤ ٢٣,٥٧٦ صافي التغيرات خالل السنة  
          
  ١٢٦,٨٥٦  ١٢٦,٨٥٦  -  ديسمبر  ٣١الرصيد في   
  
  ٢٠١١    
 )٤٩,٠٩٢( )٥,٠٥٣( )٤٤,٠٣٩( يناير  ١الرصيد في   
 ٨١,٧٦٨ ٦١٫٣٠٥ ٢٠٫٤٦٣  صافي التغير في القيمة العادلة  
 )٣٣,١٦٠( )٣٣,١٦٠( - إعادة تصنيف لبيان الدخل خالل السنة   
 ٤٨,٦٠٨ ٢٨,١٤٥ ٢٠,٤٦٣ صافي التغيرات خالل السنة  
          
  )٤٨٤(  ٢٣,٠٩٢  )٢٣,٥٧٦(  ديسمبر  ٣١الرصيد في   

  
 احتياطي تحويل العملية األجنبية )ه(
 . يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية 

  
 توزيعات أرباح مقترحة )و(
 ٤,٥ريال قطري ، مليون  ٩٣٠,١من رأس المال المدفوع بقيمة % ٤٥أقترح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بـ  

 )ريال قطري للسهم ٤,٥ –مليون ريال قطري  ٩٣٠,١من رأس المال المدفوع بقيمة % ٤٥: ٢٠١١(للسهم  ريال قطري
 .والذي يخضع للموافقة عليها في إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

 
        

 ٢٠١١ ٢٠١٢ إيراد الفوائد ٢٠
    
 ١٦,٢٠٥ ٢,٦١٤ لدى مصارف مركزية أرصدة 
 ٧٢,٩١٩ ٩٤,٤٣٦ لدى بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية أرصدة 
 ٣٠٤,١٥٦ ٣٧٢,١٣٠ أوراق دين 
 ١,٨٩٣,٣٠٥ ١,٨٠٦,٧٣٩ قروض وسلف للعمالء 
  ٢,٢٨٦,٥٨٥ ٢,٢٧٥,٩١٩ 
    

 ٢٠١١ ٢٠١٢ مصروف الفوائد ٢١
    
 ٦٥,١٨٣ ٨٨,٤٧٧ مبالغ مودعة من بنوك 
 ٤٧٠,٤٧٢ ٤٤٣,٢١١ ودائع عمالء 
 ٩,١٠١ ٦٥,١٤٥ أوراق دين 
  ٥٤٤,٧٥٦ ٥٩٦,٨٣٣ 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٣  

  

  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ إيراد الرسوم والعموالت ٢٢

    
 ١١٤,٢٥٢ ٧٣,٩٢٣ رسوم وعموالت متعلقة باالئتمان 
 ٢,٧٣١ ١,٧٠١ رسوم وعموالت انشطة الوساطة 
 ٨٣,١٤٣ ٩٤,٥٣٠ رسوم خدمات مصرفية 
 ١٧٢,٠١٣ ١٤٠,٣٩٨ عموالت عن تسهيالت غير المستغلة 
 ١٦,٩٤٤ ٤٣,٧٦٤ أخرى 
  ٣٨٩,٠٨٣ ٣٥٤,٣١٦ 
    

 ٢٠١١ ٢٠١٢ مصروف الرسوم والعموالت ٢٣
    
 ٢,١٣٩ ١,٥٨٧ رسوم البنوك 
 ٥,٠٤٠ ٢,٨٩١ أخرى 
  ٧,١٧٩ ٤,٤٧٨ 

        
        

 ٢٠١١ ٢٠١٢ عمالت أجنبية) خسارة/ (ربح  ٢٤
    
 ١٢,٥٢٣ ١٤,١٩٤ التعامل بالعمالت األجنبية 
 ٥٩,٧٦٨ ٦٤,٢٤٢ موجودات ومطلوباتإعادة تقييم  
 ٦,٠١٢ ٥,٣٤٧ وأدوات ماليةإعادة تقييم مشتقات  
  ٧٨,٣٠٣ ٨٣,٧٨٣ 
    

        
 ٢٠١١ ٢٠١٢ إيراد استثمارات مالية ٢٥

    
 ٥٧,١٤٠ ٢١٢,٦٠٥ من بيع استثمارات متاحة للبيع صافي األرباح 
 ١٧,٤٢٠ ١٨,٤٩٣ إيراد توزيعات أرباح 

    ٧٤,٥٦٠  ٢٣١,٠٩٨  
        
        

 ٢٠١١ ٢٠١٢ إيرادات تشغيلية أخرى ٢٦
    
 - ٢٠,٢٠٩  مبالغ مستردة من ديون مشطوبة  
  ١٠,٦١٢  ١٣,٤٥٤  إيرادات اإليجار 
  ٢٣,٣٣٠  ٢٣,٩٩٠  أخرى 
  ٣٣,٩٤٢ ٥٧,٦٥٣ 

    
  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٤  

  

  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ تكاليف الموظفين ٢٧

    
 ٣٦٠,٨٥٣ ٣٦٨,١٧٧ تكاليف الموظفين 
 ٨,٨٢٨ ٩,٦١٨ صندوق تقاعد الموظفينتكاليف  
 ٤٠,٨٠٣ ٣٢,٧٢٤ مكافأة نهاية الخدمة 
 ٢,٣٥٠ ١,١١١ تدريب 
  ٤١٢,٨٣٤ ٤١١,٦٣٠ 
       

 ٢٠١١ ٢٠١٢ مصاريف أخرى ٢٨
    

 ٢٠,٦٩٠ ٢٤,٣٣٩ دعاية 
 ١٢,٨٨٠ ٩,٨٠٤ أتعاب مهنية 
 ٢٣,٦٨٠ ٣١,٥٠٥ اتصاالت وتأمين 
  ٢٣,٣٥٦  ٤٦,٢٨٣  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ٦٤,٨٨٩ ٦١,٣١٠ إشغال وصيانة 
 ٢٣,٢٥٤ ٢٠,٨٨٠ تكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات 
 ٩,٦٨٧ ١٢,٤٧٢ مطبوعات وقرطاسية 
 ٨,٤٣١ ٨,٤٨٩ تكاليف سفر وترفيه 
 ١٢٣,٠٦٥ ١٣٤,٨٥٥ أخرى 
  ٣٠٩,٩٣٢ ٣٤٩,٩٣٧ 

      
   مصروف الضريبة   ٢٩

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   مصروف ضريبة متداول 
 ٨,٢١٢ ٥,٥٢٤ السنة الحالية 
 ١١٣ ٤١ تعديالت السنوات السابقة 
  ٨,٣٢٥ ٥,٥٦٥ 
   مصروف ضريبة مؤجل 
 )٣,١٩١( )١,٧٦٨( الفروق الضريبية المؤقتة 
  )٣,١٩١( )١,٧٦٨( 
 ٥,١٣٤ ٣,٧٩٧ مصروف الضريبةإجمالي  
    

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٥  

  

  
      

   األساسي والمخفف العائد على السهم ٣٠
على  المجموعةيتم احتساب العائد على سهم المجموعة بتقسيم ربح أو خسارة السنة منسوبا إلى حاملي أسهم  

 :متوسط العدد المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل السنة
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
       
 ١,٢٤١,١٥٤ ١,٣٠٤,٩٧٢ المجموعةربح السنة منسوب إلى حاملي أسهم  
 ٢٠٥,٩٤٣ ٢٠٦,٦٩٨ متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة  
 ٦,٠٣ ٦,٣١ )بالریال القطري(العائدات للسھم  
    
   :تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسھم كما یلي 
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
       
 ١٨٩,٤٧٣ ٢٠٦,٦٩٨ يناير ١متوسط العدد المرجح لألسهم في  
 ١٦,٤٧٠ - تراك في رأس مال إضافيشاال 
 ٢٠٥,٩٤٣ ٢٠٦,٦٩٨ ديسمبر ٣١متوسط العدد المرجح لألسهم في  
    

   األخرى تالمطلوبات المحتملة وااللتزاما ٣١
      
    ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   المطلوبات المحتملة 

 ٥,٠٠٢,٦٧٥ ٤,٤٨٠,٧٥٣  تسهيالت غير مستغلة  
 ١٤,٢٩٩,٣١٣ ١٤,١٢٨,٦١٧ ضمانات 
 ٣,٦٨١,١٣٤ ٣,٩١٦,٥٣٢ خطابات اعتماد 
 ١,٢٩٨,٣٢٥ ٨٨٥,٣٩٣ أخرى 
  ٢٤,٢٨١,٤٤٧ ٢٣,٤١١,٢٩٥ 
   التزامات أخرى 
 ١,١٨٣,٦١٤ ٢,٠٩٥,١٢٠ عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية 

 ٧٧٣,٢٧٣ ٢٤٣,٩٨٠ عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ٣٦,٤١٥ - إجمالي تبادل العائد 
 ٤٦,١٩١ - إلتزامات رأس المال 
 ٢,٠٣٩,٤٩٣ ٢,٣٣٩,١٠٠ المجموع 
    
   تسهيالت غير مستغلة 

ينتهي معظم تلك االلتزامات خالل . ئتمان التزامات تعاقدية لمنح قروض وائتمان مدورإللتزامات بتقديم اتمثل اإل 
بما أن االلتزامات قد تنتهي دون أن يتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة . السنة

 .نقدية مستقبليةمتطلبات 
    

  ضمانات وخطابات اعتماد 
الضمان  خطاباً. إن الضمانات وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد 

 .وخطابات االعتماد في حالة االستعداد تحمل مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها القروض
  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٦  

  

  
 تابع -األخرى  تالمحتملة وااللتزاماالمطلوبات  ٣١
    

 التزامات اإليجار 
إن متوسط عمر عقود اإليجار هذه هو من ثالث إلى . لقد أبرم البنك عدداً من عقود إيجار تجارية لمباني معينة 

  .عند توقيع هذه العقود المجموعةخمس سنوات، ولم تفرض قيود على 
  

هي  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١إن الحد األدنى للمدفوعات اإليجارية المستقبلية بموجب العقود غير القابلة لإللغاء كما في 
 :كالتالي

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٢٤,١١٩ ٩,٥٧١ أقل من سنة 
 ١٦,١٨١ ٢٦,٣٠١ بين سنة وخمسة سنوات 
 - ٣,٢٥٦ خمس سنواتأكثر من  
  ٤٠,٣٠٠ ٣٩,١٢٨ 

 
 يعادلهالنقد وما  ٣٢
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

   
 ١,١٨٠,٢٢٦ ١,١٢١,١٩٨  المركزية  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٧,٢٦٥,٣٤٣ ٤,١٠٧,٧٩٣ أشهر ٣أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المستحقة خالل 
 ٨,٤٤٥,٥٦٩ ٥,٢٢٨,٩٩١ 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة ال تشمل اإلحتیاطي النقدي اإللزامي*
 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية                                                                                                                     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٧  

  

 
  

  

٣٣ 
 

   المشتقات
      

   
 المتوقعة من حيث االستحقاق/ االسميةالقيمة 

قيمة عادلة       
 موجبة

قيمة عادلة 
       سنوات ٥أكثر من  سنة ٥- ١ شهر ١٢- ٣ أشهر ٣خالل  قيمة اسمية سالبة

                   :٢٠١٢دیسمبر  ٣١في  
         :مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

 - - ٦١٫١٦٣ ٢٫٠٣٣٫٩٥٧ ٢٫٠٩٥٫١٢٠ ١٠٫٩٨٨ ١٦٫٣٣٥ عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

  :مشتقات محتفظ بها لتحوط القيمة العادلة 
 ٢٢٩٫٤١٤ ١٤٫٥٦٦ - - ٢٤٣٫٩٨٠ ١٫٠٣٢ ٤٨٦     عقود مبادلة سعر الفائدة      

                  
                 ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                
        مشتقات محتفظ بها للمتاجرة 

 - ٥٧٫١٩٥ ١٣١٫٤٥٣ ٩٩٤٫٩٦٦ ١٫١٨٣٫٦١٤ ١٦٣ ٦٫١٧٥  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

             :مشتقات محتفظ بها كتحوطات تدفق نقدي  
 - - ٣٦٫٤١٥ - ٣٦٫٤١٥ ٢٫٠٧٥ -   عقود قروض مطلقة

 - - ٧٧٣٫٢٧٣ - ٧٧٣٫٢٧٣ ٢١٫٥٠١ -  عقود تبادل أسعار الفائدة

  
              

 - - ٨٠٩٫٦٨٨ - ٨٠٩٫٦٨٨ ٢٣٫٥٧٦ -     المجموع
 

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٨  

  

 
 األطراف ذات العالقة ٣٤
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على  

األطراف ذات العالقة منشآت تمارس عليها المجموعة تتضمن . الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية
 .نفوذا هاما ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة

في معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون أطرافها هم المدراء واإلدارة العليا والشركات التي يرتبطون  المجموعةيدخل  
  .بأسعار الفائدة والعموالت التجارية اإلعتياديةومية بها وذلك من خالل األنشطة الي

  :معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي 
  

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 
شركات 

  أخرى مجلس اإلدارة تابعة وزميلة
شركات تابعة 

 وزميلة
مجلس 
  أخرى اإلدارة

       الموجودات
 - ١,٠٩٦,٨٢١ - - ١,١٥٥,٢٣٠ - قروض

 - - ١٢,٣٤٩ - - ٨,٧٤٨ أخرىموجودات 
       

       المطلوبات
 ٢,٩٩١ ١٣٧,٤٦٤ ٦٠,٨٩٢ ٣,٠٥٦ ٢١٢,٩٧٤ ٤٨,٨٦٢ ودائع

 - - ١,٦٠٤ - - ٢١٣ مطلوبات أخرى
       

       بنود غير ممولة
األلتزامات و المطلوبات المحتملة

 - ٢٠١,١٧٤ - - ٢٩٤,٧٥٩ -  األخرى
       
       

       بنود بيان الدخل
 - ٤٠,٦٢٥ - - ٣٥,٣٥٧ - أرباح الفائدة و العموالت

أرباح الفائدة و مصاریف 
 ٢٧٠ ٢,٥٩٤ - ١٢٤ ٤,٥٧٣ - العموالت

 

 المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة 
  
الفترة لدى كبار مسؤولي اإلدارة ولم يتم وضع  لم يتم تسجيل خسائر انخفاص في القيمة على األرصدة القائمة خالل 

مخصص خاص لخسائر االنخفاض في القيمة على األرصدة لدى كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائهم المباشرين في نهاية 
 .الفترة

  
 :تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة للسنة مما يلي 
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٣١٫٠٣٧ ٣٩٫٨٨٥ الرواتب والمزايا األخرى 
 ٢٫٩١٥ ٣٫٣١٦ مكافأة نهاية الخدمة واإلدخار  
    
  ٣٣٫٩٥٢ ٤٣٫٢٠١ 

  



  ق.م.بنك الدوحة ش

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٧٩  

  

  
  األحداث الالحقة  ٣٥

  
  :وقد حل مجلس اإلدارة ما يلي ٢٠١٣يناير  ١٣في اإلجتماع األول لمجلس اإلدارة في    

  :على مرحلتين% ٥٠البنك بنسبة رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة على زيادة رأس مال 

من رأس المال الحالي المدفوع من خالل إصدار أسهم جديدة تطرح علـى  % ٢٥زيادة بنسبة   :المرحلة األولى
 ٢٠بعالوة إصدار قدرها  ١٩/٢/٢٠١٣المساهمين المسجلين بسجل بورصة قطر بتاريخ إقفال يوم 
  .ريال قطري ١٠رها ريال قطري إضافة إلى القيمة اإلسمية للسهم البالغ قد

من رأس المال الحالي المدفوع من خالل إصدار أسهم جديدة يكتتب % ٢٥زيادة بحد اقصى بنسبة   :المرحلة الثانية
بها وكيل مؤتمن ويصدر بها إيصاالت إيداع عالمية ويتنازل المساهمون عن حق األولوية فـي  

مكرر من النظام األساسي للبنك وذلك ) ١٩(االكتتاب بهذه األسهم الجديدة  استثناءاً من نص المادة 
بعالوة إصدار تحتسب وفقا للمعايير العالمية المتبعة بهذا الشأن على أن تكون قيمتهـا بجميـع   
األحوال أعلى من عالوة اإلصدار المحددة لألسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين 

  .ريال قطري ١٠للسهم البالغة بالمرحلة األولى وذلك إضافة إلى القيمة اإلسمية 
 

  
 أرقام المقارنة ٣٦

وفقاً تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة في القوائم المالية واإليضاحات المرفقة لتتوافق مع الشكل العام للبيانات المالية الحالية وذلك 
األرباح الصافية أو على الدخل الشامل اآلخر أو  ولكن هذه التغيرات ليست جوهرية وليس لها أثر على. لتعليمات مصرف قطر المركزي
  .على حقوق الملكية للسنة السابقة

ت المجموعة بإعادة تصـنيفه  موقد قا. تتطلب لوائح مصرف قطر المركزي على ضرورة وجود قبوالت العمالء في بيان المركز المالي
  ).  ١٨و ١٠إيضاح . (وكنتيجة لذلك ، فإن أرقام المقارنة قد تأثرت في بيان المركز المالي لتضم قبوالت العمالء. للسنة السابقة

  

  بعد التعدیالت     أثر التعدیالت    اره سابقًاركما تم إق    
              

  ٣١,٠٢٨,٠٢٨    ٣٢٣,٩٨٩    ٣٠,٧٠٤,٠٣٩    إجمالي القروض والسلف للعمالء 
              

  ١,٥٥٩,٣٢٣    ٣٢٣,٩٨٩    ١,٢٣٥,٣٣٤    مطلوبات أخرى 
              

  ٣١,٦٩٨,٨٥٣    ٦٠٧,٠٤٠    ٣١,٠٩١,٨١٣    ودائع العمالء
              

  -    )٦٠٧,٠٤٠(    ٦٠٧,٠٤٠    ودائع اإلستثمار المطلق
              

  ٥٢,٧٤٤,٢٨١    ٣٢٣,٩٨٩    ٥٢,٤٢٠,٢٩٢    إجمالي الموجودات
              

  ٤٥,٦٦٣,٠٧٨    ٣٢٣,٩٨٩    ٤٥,٣٣٩,٠٨٩    إجمالي المطلوبات



  ق.م.بنك الدوحة ش

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٨٠  

  

 البيانات المالية للبنك الرئيسي   ٣٧

  الشركة األم -بيان المركز المالي   

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
    

    الموجودات
 ٢٫٤٩٠٫١٠٨  ٢٫٥٩٨٫٣٦٥  المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 

 ١٠٫٠٢٢٫٩٢١  ٧٫٧٣١٫٨٨٨   بنوك  أرصدة لدى
 ٣١٫٠٢٨٫٠٢٨  ٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩   قروض وسلف للعمالء

 ٧٫٧٥٣٫٢٢٦  ٩٫٦٢٠٫٧٨٦   استثمارات مالية
 ١٠٫٨٤٦  ١٠٫٥٣٢  ات في شركات زميلة استثمار

 ٨١٧٫٩٤٤  ٧٩٣٫٦٧٩  ممتلكات ومعدات
 ٤٨٨٫٣٨٦  ٦١٣٫٧٥٣  موجودات أخرى
 ٥٢٫٦١١٫٤٥٩  ٥٥٫١٤٣٫٨٥٢  تإجمالي الموجودا

   
   المطلوبات

 ١١٫٦٣٥٫٥٢٣  ٨٫٧١٦٫٤٧٩   أرصدة من بنوك
 ٣١٫٦٩٨٫٨٥٣  ٣٤٫٤٤٩٫٩٤٥  ودائع

 ٧٦٩٫٣٧٩  ٢٫٥٧١٫٩٦٨   مصدرة أوراق دين
 ١٫٤٥٦٫٩٩٨  ١٫٨٨٣٫٧٨٣  مطلوبات أخرى
 ٤٥٫٥٦٠٫٧٥٣   ٤٧٫٦٢٢٫١٧٥  تإجمالي المطلوبا

    
    ةحقوق الملكي
 ٢٫٠٦٦٫٩٧٨ ٢٫٠٦٦٫٩٧٨  رأس المال

 ٣٫٢٧٧٫٥٧١ ٣٫٢٧٧٫٥٧١   احتياطي قانوني
 ٥٩٧٫٦٥٠ ٧٧٣٫٦٥٠   احتياطي مخاطر

 )٧٨٧( ١٢٧٫٤٩٣   القيمة العادلة اتاحتياطي
 )٣٫٨٨١( )٣٫٤٦٧(  احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 ٩٣٠٫١٤٠  -  أرباح مقترح توزيعها
 ١٨٣٫٠٣٥ ١٫٢٧٩٫٤٥٢  ةأرباح مدور

 ٧٫٠٥٠٫٧٠٦ ٧٫٥٢١٫٦٧٧  ةحقوق الملكيإجمالي 
    

 ٥٢٫٦١١٫٤٥٩ ٥٥٫١٤٣٫٨٥٢   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 



  ق.م.بنك الدوحة ش

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة لكما في و

 

  
٨١  

  

  
  تابع - ات المالية للبنك الرئيسيالبيان   ٣٧
  

 الشركة األم -بيان الدخل   
 

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

 
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     

 ٢,٢٨٦,٥٨٥  ٢,٢٧٥,٩١٩  إيراد الفوائد
)٥٩٧,٥٣٧(  مصروف الفوائد   )٥٤٤,٧٥٦(  

 ١,٧٤١,٨٢٩  ١,٦٧٨,٣٨٢  صافي إيراد الفوائد

     
 ٣٨٨,٥٨٨  ٣٥٤,٣١٦  إيراد رسوم وعموالت 

)٤,٤٧٨(  مصروف رسوم وعموالت   )٧,١٧٩(  
 ٣٨١,٤٠٩  ٣٤٩,٨٣٨  صافي إيراد الرسوم والعموالت

    
 ٧٨,٣٠٣  ٨٣,٧٨٣  بالعمالت األجنبيةصافي اإليراد من التعامل 

 ٧٤,٥٦٠  ٢٣١,٠٩٨  إيرادات استثمار
 ٣٠,٥٥١  ٥٨,٩١٥  إيرادات تشغيلية أخرى

     
   ١٨٣٫٤١٤  ٣٧٣٫٣٩٦ 

 ٢٫٣٠٦٫٦٥٢  ٢٫٤٠٢٫٠١٦  صافي إيرادات التشغيل
      

)٤٠٠,٩٨٦(  تكاليف الموظفين   )٤٠٢,٣٠٠(  
)٧١,٦٢٧(  إهالك وإطفاء   )٥٦,٣٢٧(  

)٨٥,٩٣٩(   وأرصدة لدى البنوك خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية   )٣٥,٤٧٥(  
)١٨٩,٦٤٣(   خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالءصافي خسارة    )٢٧١,٤٧٥(  

)٣٤٤,٩٦٦(   مصروفات أخرى   )٢٩٩,١٣٧(  
  )١,٠٩٣,١٦١(   )١,٠٦٤,٧١٤(  

 ١,٢٤١,٩٣٨  ١,٣٠٨,٨٥٥  للسنة قبل الضريبة الربح
)٣,٧٩٧(  مصروف الضريبة   )٤,٦٨٣(  

     
 ١,٢٣٧,٢٥٥  ١,٣٠٥,٠٥٨  للسنة الربح

  

  


