
البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

2016 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

 



تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

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

المقدمة

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

 والبيانات المرحلية الموحدة2016 مارس 31، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في 2016 مارس 31كما فى 

، والبيان المرحلي الموحد للتغيرات2016 مارس 31للدخل والدخل الشامل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

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

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

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

نطاق المراجعة

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

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

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

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

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

نتيجة المراجعة

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

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

عن إرنست ويونغ

فراس قسوس

236سجل مراقبي الحسابات رقم 

2016 ابريل 6

دولة قطر- الدوحة 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

2016 مارس 31كما في 

 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في إيضاح

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

 الموجودات

28،592،61729،715،90331،565،771نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

21،713،69532،285،63017،100،764أرصدة لدى بنوك 

3401،885،406345،378،948388،292،129قروض وسلف للعمالء

477،869،32474،260،09281،157،075إستثمارات مالية

7،819،7777،797،7167،950،721إستثمارات في شركات زميلة 

1،702،9411،728،4931،753،715عقارات ومعدات

5،348،9955،441،1435،377،758موجودات غير ملموسة

5،320،0204،953،5365،409،207موجودات أخرى

550،252،775501،561،461538،607،140إجمالي الموجودات

المطلوبات

40،180،99529،635،29536،281،598أرصدة من بنوك 

402،952،502366،025،833395،190،302ودائع عمالء 

16،346،02121،785،47116،342،420سندات دين

14،788،86314،259،94715،120،489قروض أخرى 

15،514،37415،413،90613،616،933مطلوبات أخرى

489،782،755447،120،452476،551،742إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

8،396،7536،997،2946،997،294رأس المال 

24،486،36123،086،90223،086،902إحتياطي قانوني

5،000،0003،500،0005،000،000إحتياطي مخاطر

545،842283،607(710،159)5إحتياطي القيمة العادلة

(2،033،640)(1،951،726)(2،915،928)إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

1،205،4511،657،8441،212،210إحتياطيات أخرى

24،059،92719،663،39726،556،932أرباح مدورة

59،522،40553،499،55361،103،305إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك

947،615941،456952،093حقوق غير المسيطرين

60،470،02054،441،00962،055،398إجمالي حقوق الملكية 

550،252،775501،561،461538،607،140إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

:  ووقع عليها نيابة عنهم2016 ابريل 6تمت الموافقة على هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

     علي أحمد الكواري               علي شريف العمادي

     الرئيس التنفيذي للمجموعة                          رئيس مجلس اإلدارة                         

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

  



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل المرحلي الموحد

2016 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

للثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية

 مارس31  في  مارس31  في 

20162015

(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطري

5،373،4244،866،952إيرادات الفوائد 

(1،713،571)(2،085،898)مصروفات الفوائد 

3,287,5263,153,381صافي إيرادات الفوائد 

608،469612،515إيرادات عموالت ورسوم

(60،376)(69،947)مصروفات عموالت ورسوم

538,522552,139صافي إيرادات عموالت ورسوم

201،259207،564أرباح صرف عمالت أجنبية

100،03524،908إيرادات إستثمارات مالية

2،2013،908إيرادات تشغيلية أخرى

4,129,5433,941,900صافي اإليرادات التشغيلية

 

(500،298)(538،889)تكاليف الموظفين

(60،307)(61،154)إستهالكات 

(306،788)(321،495)مصروفات أخرى

(44،774)(13،893)خسائر تقييم إستثمارات مالية

(154،105)(20،117)خسائر إنخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي

(19،522)(20،007)إطفاء موجودات غير ملموسة

(21،277)(19،270)مخصصات أخرى

(994,825)(1,107,071)

48،135(69،006)الحصة من نتائج شركات زميلة

3,065,7122,882,964أرباح الفترة قبل الضريبة

(192،078)(182،765)مصروف الضريبة

2,882,9472,690,886أرباح  الفترة 

:ويعود الى

2,865,0492,675,186مساهمي البنك

17،89815،700حقوق غير المسيطرين

2,882,9472,690,886أرباح  الفترة 

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

839،675،325839،675،325المتوسط المرجح للعدد الكلي لألسهم

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



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

2016 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

للثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهية

 مارس31  في  مارس31  في 

20162015

(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطري

2,882,9472,690,886أرباح  الفترة 

بنود الدخل الشامل األخرى, صافي بعد الضريبة

:بنود قد يتم الحقاً إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل

(621،929)(882،288)فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية

(48،279)(6،759)الحصة من بنود الدخل الشامل األخرى من اإلستثمار في شركات زميلة

(220،701)(413،103)الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي

اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

197،117(497،665)       صافي التغير في القيمة العادلة

(4،382)(82،998)       صافي المحول الى قائمة الدخل

(698,174)(1,882,813)اجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة, صافي بعد الضريبة

1,000,1341,992,712اجمالي الدخل الشامل للفترة

:ويعود الى

982،2361،977،012مساهمي البنك

17،89815،700حقوق غير المسيطرين

1,000,1341,992,712اجمالي الدخل الشامل للفترة

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



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد

2016 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

 

ألف لاير قطري
أرباح إحتياطيات إحتياطي تحويلإحتياطي إحتياطي إحتياطي رأس المال

اجمالي حقوق 

اإلجماليحقوقالملكية العائد

 الى مساهمي مدورةأخرىعمالت أجنبيةالقيمة العادلةمخاطرقانوني

البنك

غير المسيطرين

1،706،12322،448،49456،982،824979،10257،961،926(1،329،797)6،997،29423،086،9023،500،000573،808 2015 يناير 1الرصيد في 

اجمالي الدخل الشامل للفترة

2،675،1862،675،18615،7002،690،886          -            -          -          -            -           -أرباح الفترة

(698,174)             -(698,174)0(48,279)(621,929)(27,966)          -            -           -اجمالي بنود الدخل الشامل األخرى 

2,675,1861,977,01215,7001,992,712(48,279)(621,929)(27,966)          -            -           -اجمالي الدخل الشامل للفترة

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية, معترف

بها مباشرة في حقوق الملكية

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

(53،346)(53،346)              -              -          -            -          -          -            -           -حقوق غير المسيطرين

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

(5,513,629)(53,346)(5,460,283)(5,460,283)          -            -          -          -            -           -إجمالي التعامالت مع مالكي حقوق الملكية

1,657,84419,663,39753,499,553941,45654,441,009(1,951,726)20156,997,29423,086,9023,500,000545,842 مارس 31الرصيد في 

1،212،21026،556،93261،103،305952،09362،055،398(2،033،640)20166،997،29423،086،9025،000،000283،607 يناير 1الرصيد في 

اجمالي الدخل الشامل للفترة

2،865،0492،865،04917،8982،882،947          -            -          -          -            -           -أرباح الفترة

(1,882,813)             -(1,882,813)              -(6,759)(882,288)(993,766)          -            -           -اجمالي بنود الدخل الشامل األخرى 

2,865,049982,23617,8981,000,134(6,759)(882,288)(993,766)          -            -           -اجمالي الدخل الشامل للفترة

                 -             -              -(1،399،459)          -            -          -          -1،399،459           -2015المحول إلى اإلحتياطي القانوني عن عام 

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية, معترف

بها مباشرة في حقوق الملكية

(2،449،053)             -(2،449،053)(2،449،053)          -            -          -          -            -           -2015توزيعات أرباح عن عام 

                 -             -              -(1،399،459)          -            -          -          -            -20151،399،459إصدار أسهم منحة عن عام 

(22،376)(22،376)              -              -          -            -          -          -            -           -حقوق غير المسيطرين

(114،083)             -(114،083)(114،083)          -            -          -          -            -           -أخرى

(2,585,512)(22,376)(2,563,136)(3,962,595)          -            -          -          -            - 1،399،459إجمالي التعامالت مع مالكي حقوق الملكية

1,205,45124,059,92759,522,405947,61560,470,020(2,915,928)(710,159)20168,396,75324,486,3615,000,000 مارس 31الرصيد في 

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

     



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد

2016 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

للسنة المنتهية للثالثة أشهرالمنتهيةللثالثة أشهرالمنتهيةإيضاح

 ديسمبر31في  مارس31  في  مارس31  في 

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

6,957,42411,180,9628,367,890صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

(71،073،236)(16،927،818)(14،725،855)مشتريات إستثمارات مالية

15،024،1608،940،85255،220،622متحصالت من بيع أو إسترداد إستثمارات مالية

(49،909)(49،909)0إستثمارات في شركات زميلة 

(290،301)(58،618)(69،710)مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

363491،833متحصالت من بيع عقارات ومعدات

(16,190,991)(8,095,144)228,631أنشطة اإلستثمار  (المستخدمة في )/ صافي التدفقات النقدية من

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(5،460،750)                   -                  -متحصالت من إصدار سندات

1،729،4222،563،174(338،174)متحصالت من قروض أخرى

(5،231،852)(5،165،538)(2،435،240)أرباح موزعة 

(8,129,428)(3,436,116)(2,773,414)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

(15،952،529)(350،298)4،412،641في النقدية وما في حكمها (النقص )/ صافي الزيادة 

1،665،2292،571،816(2،318،067)أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما في حكمها

30،050،61443،431،32743،431،327 يناير 1رصيد النقدية وما في حكمها في 

1132,145,18844,746,25830,050,614 ديسمبر 31/  مارس 31رصيد النقدية وما في حكمها في 

0

   



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

السياسات المحاسبية -  1

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

.2015 ديسمبر31يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في . المرحلية

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

 ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية2016 مارس 31كما أن النتائج المالية للثالثة أشهر المنتهية في . للتقارير المالية

.2016 ديسمبر 31المنتهية في 

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

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

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

.2015 ديسمبر 31الموحدة للسنة المنتهية في 

.2015 ديسمبر 31سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتناسب مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

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

المعايير المعدلة

.2016 يناير 1الحسابات التنظيمية المؤجلة والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من  - 14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محاسبة اإلستحواذ والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا: الترتيبات المشتركة - 11تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.2016 يناير 1من 

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

.2016 يناير 1من 

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

.2016 يناير 1من 

.2016 يناير 1اإلفصاح والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من  - 1التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم - 

تطبيق - 28 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 ، 10التعديل على المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية رقم - 

.2016 يناير 1استثناءات الدمج والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من 

.2014 - 2012التحسينات السنوية 

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

المعايير المحاسبية التي صدرت ولم تصبح بعد ملزمة التطبيق

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

.التواريخ المتعلقة بها

.2018 يناير 1األدوات المالية والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا  - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.2018 يناير 1إيرادات عقود العمالء والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من  - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.2019 يناير 1اإليجارات والذي سيصبح واجب التطبيق اعتبارا من  - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

التحليل القطاعي - 2

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

أخرىالعمليات 

المجموعوأرصدة المصرفيةادارة األصولالقطاع قطاع 

مشتركةالدوليةوالثرواتاالستهالكيالشركات:2016 مارس 31كما في 

1،944،186110،579123،6511،098،77810،3323،287،526صافي إيرادات الفوائد 

156،06844،43185،635248،8843،504538،522صافي إيرادات عموالت ورسوم

76،46021،03543،43355،4154،916201،259أرباح صرف عمالت أجنبية

100،035                -4،907                   -                -95،128إيرادات إستثمارات مالية

1،98722،201                   -2102إيرادات تشغيلية أخرى

(69،006)                -(69،006)                   -                -               -الحصة من نتائج شركات زميلة

18,7544,060,537(69,006)2,272,052176,047252,719إجمالي ايرادات القطاع

2،865،049(52،890)1،860،71638،411125،814892،998ربح القطاع 

77،869،324                -23،50027،910،869                -49،934،955استثمارات القطاع

401،885،406                -272،209،0659،779،40519،317،761100،579،175قروض وسلف القطاع

402،952،502                -175،839،56023،882،40446،215،807157،014،731ودائع العمالء للقطاع

550،252،775(140،876،754)365،193،71824،768،98247،354،676253،812،153موجودات القطاع

:2015 مارس 31كما في 

1،909،118106،267120،9831،007،5459،4683،153،381صافي إيرادات الفوائد 

157،42044،70387،558256،2106،248552،139صافي إيرادات عموالت ورسوم

207،564     48،37720،765.00        41،302.00      74،42422،696.00أرباح صرف عمالت أجنبية

24،908                -6،048                   -                -18،860إيرادات إستثمارات مالية

2،73783،908                   -1،1621إيرادات تشغيلية أخرى

48،135                -48،135                   -                -               -الحصة من نتائج شركات زميلة

2,160,984173,667249,8431,369,05236,4893,990,035إجمالي ايرادات القطاع

2،675،186(16،896)1،795،73717،266115،870763،209ربح القطاع 

74،260،092                -23،51425،065،685                -49،170،893استثمارات القطاع

345،378،948                -243،498،3018،593،38117،128،01276،159،254قروض وسلف القطاع

366،025،833                -168،355،86622،398،44045،067،362130،204،165ودائع العمالء للقطاع

501،561،461(104،816،649)323،788،25023،132،79346،026،474213،430،593موجودات القطاع

العمليات داخل دولة قطر



(ق. م.ش)بنك قطر الوطني 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في قروض وسلف للعمالء-  3

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

408،998،242352،421،257395،506،256إجمالي القروض والسلف 

(120،790)(114،645)(103،998)أرباح مؤجلة

(7،093،337)(6،927،664)(7،008،838)مخصص تدني قيمة القروض والسلف 

401,885,406345,378,948388,292,129صافي القروض والسلف 

من إجمالي القروض والسلف % 1،4 مليون لاير قطري ما يعادل 5،828بلغ إجمالي القروض والسلف غير المنتظمة مبلغ 

.(من إجمالي القروض والسلف% 1،4 مليون لاير قطري ما يعادل 5،570: 2015 ديسمبر 31)

 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في استثمارات مالية- 4

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

42،364،93435،147،74945،236،429إستثمارات مالية متاحة للبيع

35،504،39039،112،34335،920،646إستثمارات مالية محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

77,869,32474,260,09281,157,075اإلجمالي

 مليون57،7: 2015 ديسمبر 31) مليون لاير قطري 53،2تتضمن المبالغ أعاله مخصص لتدني قيمة استثمارات مالية في أوراق الدين بمبلغ 

.( لاير قطري

 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في إحتياطي القيمة العادلة- 5

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

(496،535)(699،907)(909،638)تحوطات التدفق النقدي

199،4791،245،749780،142اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع

545,842283,607(710,159)اإلجمالي

توزيعات األرباح -  6

 مليون2،449 لاير قطري لكل سهم ما يعادل مبلغ 3،5 وافق المساهمين في اجتماع الجمعية العامة على توزيع أرباح نقديـة بواقـــع 2016 يناير 31بتاريخ 

.2015 ديسمبر 31 مليون لاير قطري عن السنة المنتهية في 1،399من رأس مال البنك ما يعادل مبلغ % 20 لاير قطري وبمنح أسهم مجانية بنسبة 
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 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في بنود خارج الميزانية-  7

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطريإلتزامات مؤجلة أو محتملة 

54،336،85344،394،02152،447،682إرتباطات غير قابلة لإللغاء عن قروض

46،919،79640،137،84946،391،681خطابات ضمان

10،814،3967،849،84110،837،060إعتمادات مستندية 

27،180،73720،996،07027،087،805أخرى

139,251,782113,377,781136,764,228المجموع

تعهدات وإرتباطات أخرى 

111،331،80171،784،88490،998،448أدوات المشتقات المالية

13،833،96015،919،39914،088،610أخرى

125,165,76187,704,283105,087,058المجموع

معامالت مع أطراف ذات العالقة-  8

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

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

:األرصدة لهذه الحسابات ما يلي 

 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في 

20162015 2015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

بنود في بيان المركز المالي

1،778،5201،930،3691،797،141قروض وسلف

559،381730،065535،298ودائع

38،41655،73141،209إلتزامات طارئة وتعهدات أخرى

بنود في بيان الدخل

10،14012،31849،287إيرادات الفوائد والعموالت

1،2361،0064،545مصروفات الفوائد والعموالت

الشركات الزميلة

734،935734،493947،924أرصدة لدى بنوك 

3،9343،36518،295فوائد مقبوضة

904،589414،057901،792أرصدة من بنوك 

9654064،285فوائد مدفوعة

:في ما يلي المنافع الخاصة بموظفي المجموعة الرئيسيين

28،81332،84144،801رواتب ومزايا أخرى

2612491،042تعويض نهاية الخدمة

60،382من أسهم البنك، بلغت % 50كما قامت المجموعة بعمليات تجارية مع حكومة دولة قطر التي تملك من خالل جهاز قطر لإلستثمار نسبة 

:2015 ديسمبر 31) مليون لاير قطري كودائع 7،595و  ( مليون لاير قطري52،769: 2015 ديسمبر 31)مليون لاير قطري كقروض وسلف 

. ( مليون لاير قطري21،799
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 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في كفاية رأس المال -  9

201620152015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

51،245،67043،363،72651،847،463رأس المال األساسي العام

40،23190،98457،145رأس المال األساسي اإلضافي

33،45740،78334،852رأس المال المساند اإلضافي

51,319,35843,495,49351,939,460اإلجمالي

323,902,300288,694,818318,371,905إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

15.815.116.3(%)إجمالي نسبة كفاية رأس المال 

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

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

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

%.13،1الحد األدنى مع هامش تحوط رأس المال 

تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية -  10

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

المجموع3المستوى 2المستوى 1المستوى :2016 مارس 31كما في 

123،125                    -123،125                    -موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

42،196،783                    -25،578،82016،617،963استثمارات مالية

25,578,82016,741,088-                    42,319,908

1،009،545                    -1،009،545                    -مطلوبات مالية محتفظ بها إلدارة المخاطر

-                    1,009,545-                    1,009,545

:2015 ديسمبر 31كما في 

221،100                    -221،100                    -موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر

45،064،592                    -27،144،68517،919،907استثمارات مالية

27,144,68518,141,007-                    45,285,692

676،737                    -676،737                    -مطلوبات مالية محتفظ بها إلدارة المخاطر

-                    676,737-                    676,737

 ديسمبر31).  مليون لاير قطري خاصة باإلستثمارات الرأسمالية المتوفرة للبيع حيث تم قياس قيمتها بالتكلفة168،2ال يتضمن الجدول أعاله مبلغ 

.( مليون لاير قطري171،9: 2015

.اليوجد اي تحويالت بين المستوى األول والثاني

النقدية وما في حكمها- 11

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

 ديسمبر31كما في  مارس31كما في  مارس31كما في 

20162015 2015

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألف لاير قطريألف لاير قطريألف لاير قطري

16،747،09817،095،88119،312،687نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

15،398،09027،650،37710،737،927 أشهر3أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية تستحق خالل 

32,145,18844,746,25830,050,614اإلجمالي

. ال يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية اإلحتياطي النقدي

أرقام المقارنة- 12

يتضمن ذلك بشكل رئيسي التأمينات النقدية مقابل. تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنه السابق لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة للفترة الحالية

 مليون لاير قطري حيث تم ادراجها ضمن المطلوبات األخرى بدالً من ادراجها ضمن ودائع3.148التسهيالت المباشرة وغير المباشرة بمبلغ 

.لم يتأثر صافي األرباح او حقوق المساهمين للفترات السابقة نتيجة لذلك. 2015 مارس 31العمالء كما في 


