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٣الدخل الموحد المرحليبيان 

٤بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي
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٧–٦ةالمرحليةالموحدبيان التدفقات النقدية

٢١-٨الموحدة المرحلية المختصرةيةماليضاحات حول البيانات الإ



حول مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة تقرير 
.الدوحة ش.م.قبنك مجلس إدارة أعضاء للسادة 

المقدمة
لبنك الدوحة  ش.م.ق ("البنك") وشركاته التابعة المرحلية المختصرة المرفقة الموحدة البيانات المالية لقد راجعنا 

سبتمبر٣٠الموحد كما في والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في ("المجموعة")
٣٠في ةأشهر المنتهيتسعةأشهر والالثالثةوالبيانات المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل لفترتي ٢٠١٣
أشهر تسعةالالمساهمين والتدفقات النقدية لفترة ، والبيانات المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق ٢٠١٣سبتمبر

عن إعداد وعرض هذه البيانات مسؤولمجلس اإلدارة. إن المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها
"المالية المرحلية"التقارير ٣٤المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة المالية 

حول هذه البيانات الماليةإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي ؤمسإن .وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة
.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى المرحلية المختصرة الموحدة

نطاق المراجعة
المدقق المستقل المتعلق بإجراءات المراجعة التي يقوم بها٢٤١٠لمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

المسؤولين األشخاص منمبدئياً إجراء استفسارات من مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتكونللمؤسسة.
إن نطاق المراجعة يقل عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. 

الحصول على التأكيد الذي يمكن كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع 
أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات 

.المالية المرحلية

نتائج المراجعة
لية المختصرة لم استناداً على مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية الموحدة المرح

تعليمات مصرف قطر و٣٤يتم إعدادها ، من كافة النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
المركزي ذات الصلة.

عـن إرنســت ويــونــغ

فــــراس قســــــوس
ـيــب قــانـونــاسـمح

٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 
.....................فيةالدوح



بنك الدوحة ش.م.ق

المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحدبيان المركز المالي 
٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في 

٢٠١٢ر بديسم٢٠١٢٣١سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات 
٣,٠٦٥,٩٤٥٢,٤٣٦,٦٣٦٢,٥٩٨,٣٦٥نقد وودائع لدى بنوك مركزية

٨,٣٧٦,٥١٦٨,٧٠٢,١٦٩٧,٧٨٦,٥٨٧أرصدة لدى بنوك 
٥٣٨,٩٤١,٣٨٧٣١,٨٤٥,٢٥١٣٣,٧٧٤,٨٤٩للعمالءقروض وسلف

٦١٠,٩٠٠,٥٥٧٨,٧٦٦,٠٤١٩,٥٨١,٠١٣إستثمارات مالية
٩,٢٣٨١٠,٨٣٣١٠,٥٣٢إستثمار في شركة زميلة

٧٧٤,٢٢٧٧٩٢,٥٩٤٧٩٤,٨٢٢ومعدات ، مفروشات عقارات
٩٢١,٢٢٤٧٢٥,٣٦٩٦٦٦,٢٩٦موجودات أخرى

٦٢,٩٨٩,٠٩٤٥٣,٢٧٨,٨٩٣٥٥,٢١٢,٤٦٤إجمالي الموجودات

المطلوبات
٨,٤١٩,٤٥٤١٠,٥١٣,٠٢٥٨,٧١٦,٤٧٩أرصدة للبنوك 
٤٠,١١٥,٤٤١٣١,٠٨٥,٧٧٩٣٤,٤٠١,٠٨٣ودائع العمالء 

٧٢,٥٧٥,٩١٢٢,٥٧٠,٥٤٨٢,٥٧١,٩٦٨سندات دين 
--٨٢٧١,٥٤٣قروض أخرى 
٢,٥٤٦,٥١٩١,٧٥٠,٥٠٣١,٩٧١,٧٦٩مطلوبات أخرى

٥٣,٩٢٨,٨٦٩٤٥,٩١٩,٨٥٥٤٧,٦٦١,٢٩٩إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 
٩٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٠٦٦,٩٧٨٢,٠٦٦,٩٧٨رأس مال 

٩٤,٣١٧,٠٨٩٣,٢٨٣,٦٠٠٣,٢٨٣,٦٠٠ٍإحتياطي قانوني
٧٧٣,٦٥٠٥٩٧,٦٥٠٧٧٣,٦٥٠إحتياطي مخاطر

١٤٦,٩٧٥١٢٦,٨٥٦)٥٩,٩٣٣(١٠القيمة العادلةإحتياطي
)٣,٤٦٧()٣,٨٩٤()٤,٧٦١(إحتياطي تحوط

٩٣٠,١٤٠--١١أرباح مقترح توزيعها
١,٤٥٠,٤٥٧١,٢٦٧,٧٢٩٣٧٣,٤٠٨أرباح مدورة 

٩,٠٦٠,٢٢٥٧,٣٥٩,٠٣٨٧,٥٥١,١٦٥إجمالي حقوق المساهمين

٦٢,٩٨٩,٠٩٤٥٣,٢٧٨,٨٩٣٥٥,٢١٢,٤٦٤المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي 

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

راهافان سيتاراماند.آل ثانيعبد الرحمن بن محمد بن جبر/الشيخفهد بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ 
الرئيس التنفيذيالعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



بنك الدوحة ش.م.ق

المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحليالموحدبيان الدخل 

٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةاللفترة 

أشهر المنتهية في تسعةلفترة الأشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
٢٠١٢سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٢٠١٢٣٠سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٠٨,٦٤٨٥٧١,٤٩٠١,٧٧٠,٣٨٨١,٧٠١,٨٩٢إيرادات الفوائد 
)٤٤٠,٨٤٦()٤١٩,٣١٨()١٥٩,٢٧٤()١٤٧,٥٣٧(مصاريف الفوائد

٤٦١,١١١٤١٢,٢١٦١,٣٥١,٠٧٠١,٢٦١,٠٤٦صافي إيرادات الفوائد

٩٣,٠٤٧٨٧,٩٦٠٢٨٨,٩٨٠٢٥٣,٩٥١عموالت ورسومإيرادات 
)٣,٥٩٩()٢,٧٩٢()٩٨٣()١,٠٦٦(مصروفات عموالت ورسوم

٩١,٩٨١٨٦,٩٧٧٢٨٦,١٨٨٢٥٠,٣٥٢صافي إيرادات عموالت ورسوم

٣٥,٢٤٤٢٣,٣٨٩٩٣,٣٠٦٧٦,٧٩٧إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
)٣٤,٥٧٤()٥٥,٦٦٢()٨,٥٨٦()٢١,٨٩٨(أقساط التأمين المسندة 

)٢٥,٢٤٨()٢٧,٢٧٩()٨,٤٢٥()٩,٨١٠(المدفوعة المطالباتصافي 

٣,٥٣٦٦,٣٧٨١٠,٣٦٥١٦,٩٧٥صافي إيرادات أنشطة التأمين 

٢٢,١٣٤٢٢,٤٥٢٦٦,١٦٨٦٣,١٦٢ربح صرف عمالت أجنبية 
٣٣,٧٩٠٣٤,٨٩٥١٤٣,٣٧٥١٦٩,٠٥٦إيرادات إستثمارات مالية 

١٠,١٠٦١٥,٣٣٥٣٨,٣٢٠٣٩,٢٢٠إيرادات تشغيلية أخرى

٦٦,٠٣٠٧٢,٦٨٢٢٤٧,٨٦٣٢٧١,٤٣٨

٦٢٢,٦٥٨٥٧٨,٢٥٣١,٨٩٥,٤٨٦١,٧٩٩,٨١١صافي اإليرادات التشغيلية

)٣٠٥,٦٦٦()٣٣٢,٨٢٨()١٠٩,٢٦٥()١١٤,٢٩٢(تكاليف الموظفين
)٥٤,٧٦٤()٦١,٨٦٩()١٨,٣٨٢()٢٠,٢٥٥(إهالك وإطفاء  

)٢٢,١٧٧()٩,١٦٠()٥,٠٠٢()٣,٥٠٣(اإلستثمارات الماليةخسارة إنخفاض في قيمة 
خسارة إنخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء ، 

)١٠٧,٤٦٣()١٦٣,٠٩٧()٤١,٠٧١()٧١,٥٠٤(بالصافي  
)٢٤٢,٧١٣()٢٤٧,٥٨٠()٨١,٠٩٠()٨٢,٨٢٩(مصاريف أخرى

)٧٣٢,٧٨٣()٨١٤,٥٣٤()٢٥٤,٨١٠()٢٩٢,٣٨٣(

٣٣٠,٢٧٥٣٢٣,٤٤٣١,٠٨٠,٩٥٢١,٠٦٧,٠٢٨صافي األرباح قبل خصم الضرائب
)٦,٤٩٩()٣,٩٠٣()٢,٨٤٤()١,٦٣٦(ضريبة الدخل 

٣٢٨,٦٣٩٣٢٠,٥٩٩١,٠٧٧,٠٤٩١,٠٦٠,٥٢٩الربح للفترةصافي 

العائد األساسي والمخفف للسهم من األرباح (بالريال 
١,٣٣١,٤٥٤,٤٠٤,٨١القطري)

المتوسط المرجح لعدد األسهم: 
٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢بداية الفترة 

٣٨,٢٩٢,١٤٩١٤,٠١٠,٨٦١٣٨,٢٩٢,١٤٩١٤,٠١٠,٨٦١تأثير إصدار الحقوق 

٢٤٤,٩٨٩,٩٥١٢٢٠,٧٠٨,٦٦٣٢٤٤,٩٨٩,٩٥١٢٢٠,٧٠٨,٦٦٣في نهاية الفترة 



بنك الدوحة ش.م.ق

المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الدخل الشامل الموحد بيان 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةاللفترة 

أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة 
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٣٢٨,٦٣٩٣٢٠,٥٩٩١,٠٧٧,٠٤٩١,٠٦٠,٥٢٩صافي الربح للفترة 

إيرادات شاملة أخرى:

الربح والخسارة إلىتصنيفها إلعادةإيرادات شاملة أخرى 
الالحقة:للفترات

)١٣()١,٢٩٤(٧٢٦)٤٦٩(فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  
٤,٣٧٣-)٧,٣٥١(-صافي الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية  

:متاحة للبيعإستثمارية ماليةأوراق

١٨٦,٢٤٤)٦٤,٦٦٩(١٣,٥٩٠١١٤,٤٤٧صافي التغير في القيمة العادلة 

)٤٣,١٥٨()١٢٢,١٢٠()٢٢,٨٠٣()١٢,٣٢١(الفترةخالل الموحد المرحليبيان الدخلفيإعادة تصنيف 

تصـنيفها  شاملة أخرى إلعادةصافي إيرادات (خسارة)  

١٤٧,٤٤٦)١٨٨,٠٨٣(٨٠٠٨٥,٠١٩الالحقةللفتراتالربح أو الخسارة إلى

----الالحقة  للفتراتبنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة 

١٤٧,٤٤٦)١٨٨,٠٨٣(٨٠٠٨٥,٠١٩إيرادات (خسائر) شاملة أخرى 

٣٢٩,٤٣٩٤٠٥,٦١٨٨٨٨,٩٦٦١,٢٠٧,٩٧٥إجمالي الدخل الشامل للفترة
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المرحليةالموحدةبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةاللفترة 

مالالرأس 
حتياطي اإل
قانونيال

إحتياطي 
مخاطر ال

احتياطي 
عادلةالقيمة ال

إحتياطي تقييم 
عمالت أجنبية

أرباح مقترح 
توزيعها

أرباح 
اإلجماليمدورة

الفالفالفالفالفالفالفالف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٩٣٠,١٤٠٢٠٧,٢٠٠٧,٠٨١,٢٠٣)٣,٨٨١()٤٨٤(٢,٠٦٦,٩٧٨٣,٢٨٣,٦٠٠٥٩٧,٦٥٠(مدققة)٢٠١٢يناير ١الرصيد في 
١,٠٦٠,٥٢٩١,٠٦٠,٥٢٩------صافي الربح للفترة 

١٤٧,٤٤٦--)١٣(١٤٧,٤٥٩---إيرادات شاملة أخرى 

١,٠٦٠,٥٢٩١,٢٠٧,٩٧٥-)١٣(١٤٧,٤٥٩---إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٩٣٠,١٤٠(-)٩٣٠,١٤٠(-----)١١(إيضاح ٢٠١١توزيعات مدفوعة لسنة 

١,٢٦٧,٧٢٩٧,٣٥٩,٠٣٨-)٣,٨٩٤(٢,٠٦٦,٩٧٨٣,٢٨٣,٦٠٠٥٩٧,٦٥٠١٤٦,٩٧٥(مراجعة)٢٠١٢سبتمبر٣٠الرصيد في 

٩٣٠,١٤٠٣٧٣,٤٠٨٧,٥٥١,١٦٥)٣,٤٦٧(٢,٠٦٦,٩٧٨٣,٢٨٣,٦٠٠٧٧٣,٦٥٠١٢٦,٨٥٦(مدققة)٢٠١٣يناير ١الرصيد في 
١,٠٧٧,٠٤٩١,٠٧٧,٠٤٩------صافي الربح للفترة 

)١٨٨,٠٨٣(--)١,٢٩٤()١٨٦,٧٨٩(---إيرادات شاملة أخرى 

١,٠٧٧,٠٤٩٨٨٨,٩٦٦-)١,٢٩٤()١٨٦,٧٨٩(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 
١,٥٥٠,٢٣٤-----٥١٦,٧٤٥١,٠٣٣,٤٨٩)٩زيادة في رأس المال (إيضاح 

)٩٣٠,١٤٠(-)٩٣٠,١٤٠(-----)١١(إيضاح ٢٠١٢توزيعات مدفوعة لسنة 

١,٤٥٠,٤٥٧٩,٠٦٠,٢٢٥-)٤,٧٦١()٥٩,٩٣٣(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٧,٠٨٩٧٧٣,٦٥٠(مراجعة)٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصيد في 
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بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية 
٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة

لسنة المنتهية في اأشهر المنتهية في التسعة

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ريال قطريالف قطريريال الف ريال قطريالف إيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١,٠٨٠,٩٥٢١,٠٦٧,٠٢٨١,٣٠٨,٧٦٩للفترة / للسنة قبل الضريبة الربح

:تعديالت لـ
١٦٣,٠٩٧١٠٧,٤٦٣١٨٩,٦٤٣صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 

٩,١٦٠٢٢,١٧٧٨٥,٩٣٩في قيمة إستثمارات مالية صافي خسارة إنخفاض
٦١,٨٦٩٥٤,٧٦٤٧٣,٤٠١اإلستهالك 

٤,٠١٣٣,٨٣٤٥,٢٥٤إطفاء تكاليف التمويل 
)٢١٢,٦٠٥()١٥١,١٢٩()١١٧,٤١١(صافي ربح بيع أوراق مالية إستثمارية متاحة للبيع 

)٢٤٦(--حصة من نتائج شركة زميلة

١,٢٠١,٦٨٠١,١٠٤,١٣٧١,٤٥٠,١٥٥الربح قبل التغيرات في الموجوات والمطلوبات التشغيلية

صافي (الزيادة) / النقص في الموجودات التشغيلية
)٨٨٥,٣٠٥()٥١٠,٧٩٨(٨٣٧,٣٣١التغير في أرصدة مستحقة من بنوك
)٢,٤٤٦,٥١٩()٧٦٨,٠٢١()٥,٠٩٠,٦١١(التغير في القروض والسلف للعمالء

)٧١,٥٣٠()١٧٠,٠٦٢()٢٥٤,٩٢٨(التغير في الموجودات األخرى 
)٢,٩١٩,٠٤٤()١,١٢٢,٤٩٨()٢٩٧,٠٢٥(مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

٢,٧٠٢,٢٣٠)٦١٣,٠٧٤(٥,٧١٤,٣٥٨ودائع العمالءالتغير في 
)١٠٦,٦٤١(٣٦٤,٤٤٧٦٣,٤١٨األخرى المطلوباتالتغير في 

)٣١,٠٢٩()٣١,٠٢٩()٣٢,٦٢٤(المدفوعةصندوق دعم األنشطة اإلجتماعيةمساهمة في 
)٥,٥٦٥(--ضريبة الدخل المدفوعة

)٢,٣١٣,٢٤٨()٢,٠٤٧,٩٢٧(٢,٤٤٢,٦٢٨صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  
)٦,٣٩٧,٢٠٥()٣,٩٩٣,٧٩٥()٥,٩٨٩,٣٤٤(شراء أوراق مالية إستثمارية 

٤,٥٩١,٢٦٢٣,٠٧٦,٤١٤٤,٦٣٤,٦٠٩متحصالت من بيع إستثمارات مالية 
)٨٠,٩٧٩()٢٦,٥٢٠()٤١,٢٧٤(ومفروشات ومعداتشراء عقارات

٧٣,٠٥٠--ومفروشات ومعداتعقاراتمتحصالت من بيع 

)١,٧٧٠,٥٢٥()٩٤٣,٩٠١()١,٤٣٩,٣٥٦(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار
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تتمة-بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية 
٢٠١٣سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة

يالمنتهية فلسنة اأشهر المنتهية في ستة

ديسمبر٣١سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٢

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

--٩١,٥٥٠,٢٣٤متحصالت من إصدار حقوق 
--٨٢٧١,٤٧٤سلف أخرىمتحصالت من

١,٧٩٧,٣٣٥١,٧٩٧,٣٣٥-متحصالت من إصدار سندات دين 
)٩٣٠,١٤٠()٩٣٠,١٤٠()٩٣٠,١٤٠(١١توزيعات أرباح مدفوعة 

٨٩١,٥٦٨٨٦٧,١٩٥٨٦٧,١٩٥التمويلأنشطة النقد من صافي 

خالل والبنود المماثلة للنقدصافي (النقص) الزيادة في النقد 
)٣,٢١٦,٥٧٨()٢,١٢٤,٦٣٣(١,٨٩٤,٨٤٠الفترة / السنة

٥,٢٢٨,٩٩١٨,٤٤٥,٥٦٩٨,٤٤٥,٥٦٩الفترة / السنةفي بداية النقد والبنود المماثلة للنقد

١٤٧,١٢٣,٨٣١٦,٣٢٠,٩٣٦٥,٢٢٨,٩٩١السنةفي نهاية الفترة / والبنود المماثلة للنقد النقد 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة: 
١,٧٧٠,٦٤٤١,٦٧٧,١٢٧٢,٢٥٠,٠٥٤فوائد مستلمة 
٤٤٢,٢١٥٤٢٧,٤٨٥٥٥٩,٨٩٩فوائد مدفوعة 

٢٥,٩٦٤١٧,٩٢٧١٨,٤٩٣أرباح موزعة مستلمة 
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الوضع القانوني والنشاط الرئيسي١
١٩٧٩مارس ١٥بتاريخ وقد تم تأسيسه في دولة قطرامقرهشركة "البنك") هو "دوحة بنك" أو (بنك الدوحة ش.م.ق 

. ٧١١٥للبنك هو رقم السجل التجاري . ١٩٧٨بتاريخ ٥١شركة مساهمة قطرية عامة بموجب المرسوم األميري رقم ك

قطر.-الدوحة ٣٨١٨عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب 

فرع ٣١يعمل بنك الدوحة في األنشطة المصرفية التقليدية من خالل مركزه الرئيسي في الدوحة وفروعه المحلية وعددها

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكويت، ومكاتب تمثيلية فروع في الخارج فوثالثةفي دولة قطر

إضافة .وهونغ كونغ والشارقةفي المملكة المتحدة، وسنغافورة، تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا

مسجلة في (ذ.م.م) وهي شركة تأمين مينمن رأس مال شركة بنك الدوحة للتأ٪١٠٠إلى ذلك، فإن بنك الدوحة يمتلك 

إلصدار الديون. بجزر كيمان وشركة الدوحة للتمويل المحدودة وهي شركة لغرض خاص تم إنشائها مركز قطر للمال 

كال من ٢٠١٣سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعةالمرحلية المختصرة للمجموعة لفترة البيانات المالية الموحدة تشمل 

"المجموعة").ـبجميعاًكات التابعة له (يشار إليها والشرالبنك 

سبتمبر ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر للمجموعة المرحلية المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البيانات الموحدة 

.٢٠١٣أكتوبر ٢١بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٣

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس إعداد 

وفقاً ٢٠١٣سبتمبر ٣٠تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

"التقارير المالية المرحلية" ، وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة.  –٣٤لتعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم 

ال تحتوي البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية 

. إضافة إلى ذلك إن ٢٠١٣ديسمبر ٣١موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ليس من الضروري أن تكون مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ٢٠١٣سبتمبر٣٠نتائج الستة أشهر المنتهية في 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في 
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

السياسات المحاسبية الهامة 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية 

، بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ٢٠١٢ديسمبر ٣١المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٣يناير ١يسري مفعولها كما في 

تطبق المجموعة ألول مرة بعض المعايير والتفسيرات التي تتطلب تعديل بيانات مالية سابقة ، وهذه تشتمل المعيار الدولي 
"قياس القيمة ١٣" "الترتيبات المشتركة" والمعيار الدولي ١١"البيانات المالية الموحدة والمعيار الدولي ١٠للتقارير المالية 

"عرض البيانات المالية". كما يتطلب المعيار الدولي للمحاسبة فإن ١ى معيار المحاسبة الدولي العادلة" والتعديالت عل
"اإلفصاح عن ١٢طبيعة وتأثير هذه التعديالت يتم اإلفصاح عنها أدناه. باإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق المعيار الدولي 

نات المالية الموحدة.الحقوق في مؤسسات أخرى" سوف تنتج عنها إفصاحات إضافية في البيا

فيما يلي وصف لطبيعة وتأثير المعايير والتفسيرات الجديدة:

: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى (تعديالت)١معيار المحاسبة الدولي 
تغير من تصنيف البنود التي  تعرض في اإليرادات الشاملة األخرى. سوف ١إن التعديالت في معيار المحاسبة الدولي 

تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي (مثالًُ ، صافي الربح من التحوط لصافي 
ارجية ، صافي الحركة في تحوطات التدفق النقدي وصافي الخسارة أو إستثمار ، فروقات الصرف عن تحويل عمليات خ

(مثالً عائدات وخسائر التأمين الربح من موجودات مالية متاحة للبيع) منفصلة عن البنود التي سوف لن يعاد تبويبها أبداً
العرض فقط ولم يكن له أي تأثير الصحي في برامج المنافع المحددة وإعادة تقييم األراضي والمباني). أثر التعديل على 

. على المركز المالي أو أداء المجموعة

: إيضاح معلومات المقارنة المطلوبة (تعديل) ١معيار المحاسبة الدولي 
يجب على الفرق بين بيانات المقارنة اإلضافية الطوعية والحد األدنى من بيانات المقارنة المطلوبة. التعديليوضح هذا 

تضمن معلومات مقارنة في إيضاحات البيانات المالية عندما تقوم طوعاً بتوفير بيانات مقارنة إلى ما بعد أي مؤسسة أن 
الحد األدنى من فترة المقارنة المطلوبة. إن معلومات المقارنة اإلضافية الطوعية ال تحتاج أن تعرض في مجموعة بيانات 

مالية كاملة.

(يعرف بإسم "ميزانية عمومية ثالثة") عندما تقوم مؤسسة بتطبيق سياسة يجب أن يعرض بيان مركز مالي إفتتاحي 
محاسبية بأثر رجعي أو تقوم بتعديالت بأثر رجعي أو تقوم بإعادة تصنيف بنود في بياناتها المالية ، بشرط أن تكون ألي 

تعديل أن الميزانية العمومية من تلك التعديالت أثر جوهري في بيان المركز المالي في بداية الفترة السابقة. يوضح ال
الثالثة ال يشترط أن تكون مصحوبة بمعلومات مقارنة في إيضاحاتها. بموجب معيار المحاسبة الدولي ، فإن الحد األدنى 

من البنود المطلوبة لبيانات مالية مختصرة ال يتضمن ميزانية عمومية ثالثة.
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–السياسات المحاسبية الهامة

: التقرير المالي المرحلي والبيانات القطاعية عن إجمالي الموجودات والمطلوبات (تعديل)٣٤معيار المحاسبة الدولي 
فيما يتعلق بالمعلومات القطاعية عن إجمالي الموجودات ٣٤معيار المحاسبة الدولي يوضح التعديل متطلبات متطلبات

قطاعات التشغيل. يتم اإلفصاح ٨والمطلوبات لكل قطاع تصدر منه تقارير لتعزيز التوافق مع متطلبات المعيار الدولي 
ام إلى المسؤول عن إتخاذ قرارات عن إجمالي موجودات ومطلوبات القطاع فقط عندما تكون يتم توفير المبالغ بإنتظ

التشغيل وأن هنالك تغيير جوهري في القيمة اإلجمالية التي أفصح عنها في البيانات المالية السنوية الموحدة لذلك القطاع. 
إن المجموعة توفر هذا اإلفصاح حيث إجمالي الموجودات القطاعية تم تقديمه إلى المسؤول عن إتخاذ قرارات التشغيل.

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

٧الدولي 
هذه التعديالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق إلجراء مقاصه والترتيبات المتعلقة بذلك (مثالً ، 
ترتيبات الضمانات اإلضافية). سوف تزود اإلفصاحات  المستخدمين بمعلومات مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب 

تنطبق اإلفصاحات .جديدة مطلوبة لجميع األدوات  المالية : العرضلمركز المالي للمؤسسة. اإلفصاحات العلى االصافي 
أيضاً على األدوات للمالية الخاضعة لترتيبات إجمالي الصافي نافذة أو إتفاقية مماثلة  بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقاً 

وليس ٣٢معيار المحاسبة الدولي وحيث أن المجموعة ال تقوم بتسوية أدوات مالية وفقاً ل. ٣٢لمعايير المحاسبة الدولي 
لديها ترتيبات خاصة بالتسوية فإن هذه التعديالت ال تأثير لها على المجموعة.

: البيانات المالية المنفصلة٢٧: البيانات المالية الموحده ، معيار المحاسبة الدولي١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

وحيداً للسيطرة وينطبق على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات األغراض ء نموذجاًينشي١٠إن المعيار الدولي 
البيانات المالية الموحدة والمنفصلة الذي ٢٧يحل محل الجزء من معيار المحاسبة الدولي ١٠الخاصة. المعيار الدولي 

–ي لجنة تفسير المعايير التوحيد يتناول المحاسبة للبيانات المالية الموحدة. وكذلك يتناول المعيار األمور التي أثيرت ف
تعريف السيطرة بحيث يقوم مستثمر بالسيطرة على مؤسسة ١٠يغير المعيار الدولي مؤسسات األغراض الخاصة.

مستثمر فيها عندما تتعرض لعائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من إرتباطه بالمؤسسة المستثمر فيها ويستطيع التأثير على 
يجب توفير ١٠خالل سلطته على المؤسسة المستثمر فيها. لتحقيق تعريف السيطرة في المعيار الدولي هذه العائدات من 

(ب) يكون للمستثمر مخاطر أو حقوق في  (أ) يكون لمستثمر سلطة على مؤسسة مستثمر فيها.  جميع المعايير الستة: 
ثمر إستخدام سلطته على المستثمر فيها للتأثير عائدات متغيرة من إرتباطه بالمؤسسة المستثمر فيها. (ج) يستطيع المست

على توحيد اإلستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة.١٠على قيمة عائدات المستثمر. لم يكن للمعيار الدولي 
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–السياسات المحاسبية الهامة

: الترتيبات المشتركة١١المعيار الدولي للتقارير 

المؤسسات تحت ١٣الحصص في المشاريع المشتركة والتفسير ٣١معيار المحاسبة الدولي محليحل١١المعيار الدولي 

يستبعد الخيار لمحاسبة المؤسسات تحت ١١المساهمات غير النقدية من قبل الشركاء. المعيار الدولي –إدارة مشتركة 

فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعريف المشروع ذلك وحيد التناسبي. بدالً من دارة مشتركة بإستخدام التإ

المعيار الدولي ٢٠١٣يناير ١طريقة الملكية. للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد بإستخدامالمشترك يجب المحاسبة لها 

.جموعةلم يكن له تأثير على توحيد اإلستثمارات التي تحتفظ بها الم١١

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

متطلبات اإلفصاحات المتعلقة بحقوق أي مؤسسة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة ١٢يحدد المعيار الدولي 

بيانات المالية المرحلية المختصرة والشركات الزميلـة والمؤسسات الهيكلية. ال ينطبق أي من هذه المتطلبات على ال

الموحدة ، ما لم تقتضي أحداث ومعامالت هامة خالل الفترة المرحلية أن توفر اإلفصاحات. وبالتالي لم توفر المجموعة 

.هذه اإلفصاحات

: قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

جيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات القيمة العادلة. إن ينشىء مصدراً وحيداً للتو١٣المعيار الدولي 

يتعين على المؤسسة ان تستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم توجيهاً عن كيفية قياس ال يتغير عندما١٣المعيار الدولي 

لم يكن القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها . تكونالقيمة العادلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك عندما 

لتطبيق هذا المعيار تأثير جوهري على قياس القيم العادلة الذي قامت به المجموعة.

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية أيضاً إفصاحات محددة حول القيم العادلة والتي يحل بعضها محل متطلبات اإلفصاح 

: األدوات المالية : اإلفصاحات. ويتم طلب بعض من ٧في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية في معايير أخرى ، بما 

) ، وبالتالي تؤثر على فترة البيانات jأ (٣٤,١٦هذه اإلفصاحات تحديداً لألدوات المالية من خالل معيار المحاسبة الدولي 

.٤اإلفصاحات في اإليضاح المالية المرحلية المختصرة الموحدة. قدمت المجموعة تلك 

. بالرغم من ذلك ، فإنه ليس أثر مادي ٢٠١٣يتم تطبيق العيديد من المعايير والتعديالت الجديدة األخرى للمرة األولي في 

على البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة أو البيانات المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة.

تطبيق اية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى والتي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية لم تقم المجموعة مبكراً ب

المفعول.
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القطاعات التشغيلية٣

وأنشطة التأمين.الخدمات المصرفية التجارية التقليديةتعمل المجموعة في نوعين من قطاعات األعمال وهما 

:التقليديةالخدمات المصرفية التجارية 

العمليات البنكية للشركات التمويلية وغير التمويلية وتشمل على تسهيالت الخصم المباشرة ، والحسابات ·

الجارية ، والودائع والعموالت األجنبية ومنتجات المشتقات والقروض المشتركة وخدمات التمويل 

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

األعمال.

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

لألفراد ، ومنتجات التوفير والودائع اإلستثمارية ، وبطاقات اإلئتمان والخصم والقروض والرهون 

اإلستثمار والوساطة لألفراد.وخدمات 

:أنشطة التأمين

صفقات االستثمارات وتقديم نظيمأنشطة التأمين للعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتتشمل 

. ستثماراتاالهذهالمشورة بشأن

:كما يلي٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في للتسعةوكما في تفاصيل كل قطاع 
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تتمة- القطاعات التشغيلية ٣
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

المصرفيةالخدمات 
للشركات

المصرفيةالخدمات 
اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد

ألف٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١,٧٧٠,٣٨٨-١,٧٧٠,٣٨٨-١,٤٦٧,٨٥٦٣٠٢,٥٣٢الفوائد إيرادات
١٠,٣٦٥١٠,٣٦٥----األنشطة التأمينيةصافي اإليرادات من

٤١٠,١٣٦٧٩,٠٥٨٣٨,٣٢٠٥٢٧,٥١٤٦,٥٣٧٥٣٤,٠٥١إيرادات أخرى

١,٨٧٧,٩٩٢٣٨١,٥٩٠٣٨,٣٢٠٢,٢٩٧,٩٠٢١٦,٩٠٢٢,٣١٤,٨٠٤قطاعيةإيرادات 

١,٠٧٥,٥٩٧١,٤٥٢١,٠٧٧,٠٤٩الربح للفترة  صافي 

٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في 
٥١,٤٣٠,٣٦٦٧,٠١٠,١٥٥٤,٢٧٣,٦٩٨٦٢,٧١٤,٢١٩٢٦٥,٦٣٧٦٢,٩٧٩,٨٥٦الموجودات 

٩,٢٣٨-٩,٢٣٨٩,٢٣٨--إستثمار في شركات زميلة 

٥١,٤٣٠,٣٦٦٧,٠١٠,١٥٥٤,٢٨٢,٩٣٦٦٢,٧٢٣,٤٥٧٢٦٥,٦٣٧٦٢,٩٨٩,٠٩٤إجمالي الموجودات
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تتمة- القطاعات التشغيلية ٣

الخدمات المصرفية التجارية التقليدية
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

غير مخصصةلألفراد
اإلجماليالتأميناإلجمالي

ألف٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في للتسعة
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١,٧٠١,٨٩٢-١,٧٠١,٨٩٢-١,٣٧٩,٦٩٨٣٢٢,١٩٤الفوائدإيرادات
١٦,٩٧٥١٦,٩٧٥----صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

٤٠٦,٢٣٩٧٤,٣٦٣٣٩,٢١٩٥١٩,٨٢١١,٩٦٩٥٢١,٧٩٠إيرادات أخرى 

١,٧٨٥,٩٣٧٣٩٦,٥٥٧٣٩,٢١٩٢,٢٢١,٧١٣١٨,٩٤٤٢,٢٤٠,٦٥٧إيرادات قطاعية

١,٠٥٧,٢٩٢٣,٢٣٧١,٠٦٠,٥٢٩صافي الربح للفترة  

٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في 
٤٤,٥٧٠,٦٣١٦,٧٢٦,٢٦٥٣,٦٦٣,٤٨٠٥٤,٩٦٠,٣٧٦٢٤١,٥٥٦٥٥,٢٠١,٩٣٢الموجودات 

١٠,٥٣٢-١٠,٥٣٢١٠,٥٣٢--في شركات زميلة إستثمار

٤٤,٥٧٠,٦٣١٦,٧٢٦,٢٦٥٣,٦٧٤,٠١٢٥٤,٩٧٠,٩٠٨٢٤١,٥٥٦٥٥,٢١٢,٤٦٤إجمالي الموجودات

تمثل عملياتها في قطر . ١وبعض المناطق األخرى من خالل مكاتب التمثيل المبينة في إيضاح جغرافياً تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 

-٪٩٥,٢٠: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠تقريباً من موجوداتها (٪٩١,٦٧وتمثل ٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في للتسعة) ٪٩٩,٧٩: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(المجموعةتقريباً من أرباح ٪٩٨,٩٣

).٪٢٠١٢:٩٤,٣٤ديسمبر٣١
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القيمة العادلة لألدوات المالية ٤

تدرج القيمة العادلة:
األدوات المالية التي يتم تحقيق واإلفصاح عن القيمة العادلة لها حسب تدرج القيمة العادلة الموضح أدناه بناء على اقل تصنف جميع 

مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
: األسعار المتداولة (غير المتداولة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.١المستوى 
: تقنيات التقييم (التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو ٢المستوى 

غير مباشرة).
: تقنيات التقييم (التي يكون أقل أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة).٣المستوى 

المالية اليت يتم إدراجها بالقيمة العادلة عن أساس التكرار ، تحدد المجموعة ما غذا حدث تحويل بين مستويات بالنسبة لألدوات
التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية 

:، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة٢٠١٣سبتمبر٣٠كل فترة تقرير. كما في 
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٠١٣سبتمبر٣٠

الموجودات المالية 
٤,٩٥٣,٠٢٩-٣,١٨٤,٤٤٠١,٧٦٨,٥٨٩اإلستثمارت المالية 

:أدوات مشتقة
٣٤,٠١٥-٣٤,٠١٥-عقود تبادل أسعار الفائدة 

٢٠,٦٨٥-٢٠,٦٨٥-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 
٥,٠٠٧,٧٢٩-٣,١٨٤,٤٤٠١,٨٢٣,٢٨٩

المطلوبات المالية 
:أدوات مشتقة

٤,٠٣٣-٤,٠٣٣-عقود تبادل أسعار الفائدة 
١٠,١٦٦-١٠,١٦٦-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

-١٤,١٩٩-١٤,١٩٩

٢٠١٢ديسمبر ٣١
الموجودات المالية 
٤,٤٧٣,٩٨٣-٣,٥٣٠,٣٩٤٩٤٣,٥٨٩اإلستثمارات المالية 

أدوات مشتقة 
٤٨٦-٤٨٦-عقود تبادل أسعار الفائدة 

١٦,٣٣٥-١٦,٣٣٥-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

٤,٤٩٠,٨٠٤-٣,٥٣٠,٣٩٤٩٦٠,٤١٠

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
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تتمة–العادلة لألدوات الماليةالقيمة ٤

من تدرج القيمة العادلة.٢والمستوى ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى ٢٠١٣سبتمبر٣٠خالل فترة التقرير 

مليون ريال ٧٠: ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون ريال قطري (٦٨,٩كل اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتها 

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

تقنيات التقييم
تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار 

بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى 

أسعار تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر

ن السوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية م

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 وارتباطاتها. إن هدف 

عر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس س

من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية. 

تقاس عقود العمالت األجنبية اآلجلة بناء على معدالت تحويل ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس 

بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا يتم إلغاء مخاطر اإلئتمان لكل من العملة المنتشرة 

المجموعة والطرف اآلخر لتلك العقود.

قروض وسلف للعمالء٥
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٢
ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٣٩,٩٦٩,٧٦٩٣٢,٧٥٤,٣٤٥٣٤,٦١٩,٥٠٨إجمالي القروض والسلف للعمالء*
)٨٤٤,٦٥٩()٩٠٩,٠٩٤()١,٠٢٨,٣٨٢(مخصص إنخفاض قيمة القروض

٣٨,٩٤١,٣٨٧٣١,٨٤٥,٢٥١٣٣,٧٧٤,٨٤٩القروض والسلف واألنشطة التمويلية صافي 
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تتمة-للعمالءقروض وسلف ٥

مليون ريال قطري ١,١٥٦بلغ مجموع القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة ٢٠١٣سبتمبر ٣٠كما في 
٪ ٣,٢٣مليون ريال قطري ويمثل ١,٠٥٩: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(للعمالء٪ من إجمالي القروض والسلف ٢,٨٩ويمثل 

من إجمالي ٪٢,٨١مليون ريال قطري ويمثل ٩٧٣,٥: ٢٠١٢ديسمبر ٣١في ، للعمالءمن إجمالي القروض والسلف 
).القروض والسلف للعمالء

: ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون ريال قطري ، ١٢١,٠: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠مليون ريال قطري (١٣٠,٣الفوائد المعلقة بلغت 
وفقاً لمتطلبات وتعليمات مصرف قطر المركزي وتم إضافتها إلى مبالغ مليون ريال قطري) والتي تم إحتسابها١٠٩,١

المخصصات المذكورة أعاله.

مليون ريال ١,٠٦٧,٦* يتضمن ذلك مبالغ مستحقة من العمالء تتعلق بالمبالغ المستلمة المتعلقة بالتمويل التجاري بمبلغ 
مليون ريال قطري). أثر ذلك ٨٢٨,٥: ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون ريال قطري و ٤٨٠,٧: ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(يقطر

مليون ريال قطري.٤٨٠,٧لتتضمن المبالغ المستلمة من العميل بمبلغ ٢٠١٢سبتمبر٣٠لـ على األرقام المقارنة 

إستثمارات مالية٦
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٥,٠٢١,٩٧١٤,٤٢٢,٥٧١٤,٥٤٤,٠٠٨استثمارات متاحة للبيع
٥,٨٧٨,٥٨٦٤,٣٤٣,٤٧٠٥,٠٣٧,٠٠٥إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 

١٠,٩٠٠,٥٥٧٨,٧٦٦,٠٤١٩,٥٨١,٠١٣
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دينسندات ٧
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٢
ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧١,٢٨٤٧٧٠,٥٢٦٧٧٠,٧٩٤سندات ثانوية (أ)
١,٨٠٤,٦٢٨١,٨٠٠,٠٢٢١,٨٠١,١٧٤سندات رئيسية مضمونة (ب)

٢,٥٧٥,٩١٢٢,٥٧٠,٥٤٨٢,٥٧١,٩٦٨

إيضاحات:

متغيرةفائدةبأسعارأمريكيدوالرمليون٣٤٠بمبلغثانويدينسنداتأورقالبنكأصدر٢٠٠٦ديسمبر١٢بتاريخ)أ(
فوائدوتحمل٢٠١٦السندات في سدادالواحد. يستحقللسندأمريكيدوالر١٠٠,٠٠٠قدرهاإسميةبقيمةمتزايدة
.سنوياً%٠,٨٢زائداًأشهرلثالثةاألمريكيبالدوالرالليبوربسعر

مليون دوالر أمريكي كسندات رئيسية مضمونة بخصم على ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٢مارس ١٤في )ب(
دوالر أمريكي ٢٠٠,٠٠٠٪ من القيمة األسمية. تبلغ قيمة الحد األدنى للقيمة األسمية للسندات مبلغ ٩٨,٩٦٤أساس 
سنوي. % تدفع على أساس نصف ٣,٥وتحمل فائدة ثابتة بنسبة ٢٠١٧تستحق السندات في للسند. 

قروض أخرى٨
.٢٠١٥مليون دوالر أمريكي مقابل إتفاقية القرض ألجل المستحق في ديسمبر ٧٥إقترضت المجموعة خالل الفترة

رأس المال٩
مليون ريال قطري من مساهميه مقابل عرض البنك لزيادة رأس المال من ٢,٨٠٨,٣خالل الفترة ، قام البنك بإستالم

ريال قطري كقيمة إسمية ١٠ريال قطري باإلضافة إلى ٢٠سهم جديد بعالوة إصدار بقيمة ٥١,٦٧٤,٤٥٠خالل إصدار 

تم تغطية االكتتاب إلصدار . ٢٠١٣فبراير ٢٠للسهم ، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية للبنك بتاريخ 

مليون ريال قطري والتي تم ردها إلى المساهمين وفقاً ١,٢٥٨,١مرات وكانت الزيادة بقيمة ١,٨األسهم بنسبة 

.لإلرشادات التنظيمية

وتم زيادة رأس المال المدفوع للبنك بقيمة ٢٠١٣أبريل ٨بورصة قطر بتاريخ أدرجت تلك الحصص في

١,٠٣٣,٥ريال قطري. تم إيداع عالوة إصدار األسهم بقيمة ٢,٥٨٣,٧٢٢,٥٢٠طري إلى ريال ق٥١٦,٧٤٤,٥٠٤

.٢٠٠٢لسنة ٥مليون ريال قطري إلى االحتياطي القانوني وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية رقم 
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احتياطي قيمة عادلة١٠
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٢
ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

١٦٦,١٧٨١٢٦,٨٥٦)٥٩,٩٣٣(إستثمارات متاحة للبيع 
-)١٩,٢٠٣(-تحوطات التدفقات النقدية 

)١٤٦,٩٧٥١٢٦,٨٥٦)٥٩,٩٣٣

توزيعات أرباح مدفوعة ١١
ديسمبر ٣١على توزيع أرباح للسنة المنتهية في ٢٠١٣فبراير ٢٠وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 

ريال قطري للسهم ٤,٥٠: ٢٠١٢ألف ريال قطري (٩٣٠,١٤٠ريال قطري للسهم) بقيمة ٤,٥٠٪ (٤٥ما نسبته ٢٠١٢

).٢٠١١عن سنة ألف ريال قطري٩٣٠,١٤٠بإجمالي 

والمحتملةااللتزامات المالية١٢
سبتمبر ٣٠

٢٠١٣
سبتمبر ٣٠

٢٠١٢
ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

االلتزامات المحتملة أ)
١٦,٦٤٨,٧٩٦١٤,٥٢١,٧٤١١٤,١٢٨,٦١٧ضمانات

٣,٣٩٦,٥٩٩٣,٨١١,٣١١٣,٩١٦,٥٣٢خطابات إعتماد
٦,٠٦٠,١١٨٥,٧٤١,٦٣٤٤,٤٨٠,٧٥٣تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

٢,٧٢٩,٩٩٩٩٠٨,٦٦٩٨٨٥,٣٩٣أخرى

٢٨,٨٣٥,٥١٢٢٤,٩٨٣,٣٥٥٢٣,٤١١,٢٩٥

إلتزامات أخرىب)
٥,٢٤٤,٧٣٩٣,٨٩٦,٩٣٠٢,٠٩٥,١٢٠عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

٥٨٠,٨١٩١,٠٤٢,٧٤٤٢٤٣,٩٨٠عقود تبادل أسعار الفائدة 

٥,٨٢٥,٥٥٨٤,٩٣٩,٦٧٤٢,٣٣٩,١٠٠

٣٤,٦٦١,٠٧٠٢٩,٩٢٣,٠٢٩٢٥,٧٥٠,٣٩٥اإلجمالي

أدوات المشتقات المالية بقيمتها العادلة ضمن هذه البيانات المالية ، وتظهر بقيمتها اإلسمية ضمن إيضاح اإللتزامات تم تسجيل

األخرى.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة ١٣
بطون بها، ضمن نطاق أعماله باتفاقيات وعمليات بنكية يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتتدخل المجموعة

التي يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.

:تمت مع أطراف ذات عالقة كما في نهاية الفترة المالية كالتالي

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان المركز المالي

١,٢٦٦,٧٣٣٧٤٨,٧٠٧١,١٥٥,٢٣٠سلف وقروض 

٥,٤٩٠١٦,٩٢٠٨,٧٤٨موجودات أخرى 

٤٥٠,٥٣٦٢٢٩,٠١٧٢٦٤,٨٩٢ودائع العمالء 

١,٥٦٤١,٣١٠٢١٣مطلوبات أخرى 

٦٤٧,١٠٨١٨٠,٨٢٩٢٩٤,٧٥٩إلتزامات محتملة وإلتزامات أخرى 

: كالتاليمع أطراف ذات عالقة خالل الفترة تمت التيالمعامالت

أشهر المنتهية في التسعةلفترة أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان الدخل

١٣,٩٣٠١,٨٦٨٣٢,٩٧٢٢١,٨٧٥إيرادات فوائد وعموالت  

٧٥٠٥٢٨٥,٤٣٦٣,٩٦٨مصاريف فوائد وعموالت 

:الموظفينمكافآت كبار 
٨,٢٥٦٦,٨٥٢٢٧,٠٣٢٢٧,٩٥٤الرواتب وفوائد أخرى 

٥٠٠٤٥٥١,٦٩٤١,٤٥١مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

٨,٧٥٦٧,٣٠٧٢٨,٧٢٦٢٩,٤٠٥
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النقد وما يعادلة١٤
لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية ، يتضمن النقد وما يعادلة ما يلي:

سبتمبر ٣٠

٢٠١٣

سبتمبر ٣٠

٢٠١٢

ديسمبر٣١

٢٠١٢
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١,٤٥٧,٢٧٦١,١٠٩,٨٠٤١,١٢١,١٩٨نقد وودائع لدى بنوك مركزية *
٥,٦٦٦,٥٥٥٥,٢١١,١٣٢٤,١٠٧,٧٩٣أشهر٣أرصدة لدى بنوك تستحق خالل 

٧,١٢٣,٨٣١٦,٣٢٠,٩٣٦٥,٢٢٨,٩٩١

* النقد وودائع لدى بنوك مركزية ال تتضمن االحتياطي النقدي اإللزامي للفترة.

أرقام المقارنة ١٥
/ السنة السابقة ، لكي تتناسب مع طريق العرض في الفترة الحالية. وذلك تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة

لتحسين نوعية المعلومات المعروضة ، مع العلم أن هذه التغيرات ال تؤثر على ربح أو حقوق الملكية للسنة السابقة / 

الفترة السابقة.

قبوالت العمالء في بيان المركز المالي. قررت على وجه الخصوص ، طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك أن تدرج 

المجموعة أنه من المالئم تطبيق التغيير للفترة السابقة. ونتيجة لذلك ادخلت تغييرات على أرقام المقارنة في بيان المركز المالي 

مليون ريال قطري.٤٨٠,٧لتتضمن قبوالت العمالء البالغة ٢٠١٢سبتمبر ٣٠المرحلي الموحد كما في 

٢٠١٢سبتمبر ٣٠ريال قطري للسهم للفترة المنتهية في ٥,١٣باإلضافة إلى ذلك ، فإنه قد تم تعديل العائد األساسي والمخفف بقيمة 

ريال قطري ١,٤٥ريال قطري و ٤,٨١كما في التقرير السابق ليكون ٢٠١٢سبتمبر ٣٠ريال قطري للربع المنتهي في ١,٥٥و 

.ر األسهم المصدرةللسهم على التوالي بسبب تأثي
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	771.284
	770.526
	1.804.628
	1.800.022
	2.575.912
	2.570.548
	(مراجعة)
	(مراجعة)


	(59.933)
	166.178
	-
	(19.203)
	(59.933)
	146.975
	(مراجعة)
	(مراجعة)







	تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة
	أخرى
	(مراجعة)
	(مراجعة)
	1.266.733
	748.707
	5.490
	16.920
	450.536
	229.017
	1.564
	1.310
	647.108
	180.829
	(مراجعة)
	(مراجعة)
	(مراجعة)
	(مراجعة)


	13.930
	1.868
	32.972
	21.875
	750
	528
	5.436
	3.968
	8.256
	6.852
	27.032
	27.954
	500
	455
	1.694
	1.451
	8.756
	7.307
	28.726
	29.405
	(مراجعة)
	(مراجعة)


	1.457.276
	1.109.804
	5.666.555
	5.211.132
	7.123.831
	6.320.936







