
.ق.م.شبنك الدوحة

قطر –دوحة 

المختصرة المرحلیة لموحدةاالبیانات المالیة
٢٠١٤مارس ٣١



ةـصفحرسالفه

لمدقق الحسابات المستقلتقریر المراجعة 
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٣الدخل الموحد المرحليبیان 

٤بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي

٦–٥المساهمین الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 

٨–٧الموحد المرحليبیان التدفقات النقدیة

٢٢-٩الموحدة المرحلیة المختصرةیةمالیضاحات حول البیانات الإ



حول مراجعة البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة تقریر 
.الدوحة ش.م.قبنك مجلس إدارة أعضاء للسادة 

المقدمة
لبنك الدوحة ش.م.ق ("البنك") وشركاته التابعة المرحلیة المختصرة المرفقة البیانات المالیة الموحدة لقد راجعنا 

مارس ٣١والتي تتضمن بیان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٤مارس ٣١كما في ("المجموعة")
والتغیرات في حقوق المساهمین والتدفقات النقدیة لفترة الشامل والدخل والبیانات الموحدة المرحلیة للدخل٢٠١٤

مسؤول عن إعداد المجموعةإدارة مجلس . إن الثالثة أشهر المنتهیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات المتممة لها
للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الموحدة وعرض هذه البیانات المالیة  المالیة "التقاریر ٣٤المرحلیة المختصرة وفقًا

حول هذه البیانات المالیةإصدار تقریر. إن مسئولیتنا هي وتعلیمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة"المرحلیة
إلى المرحلیة المختصرةالموحدة .المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستنادًا

نطاق المراجعة
المدقق المستقل المتعلق بإجراءات المراجعة التي یقوم بها٢٤١٠لمعیار الدولي لوفقًاتمت مراجعتنا لقد 

عن المسؤولین األشخاص منمبدئیًاإجراء استفسارات من مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تتكونللمؤسسة.
عن األمور المالیة والمحاسبیة ، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وٕاجراءات مراجعة أخرى.  إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا

لمعاییر التدقیق الدولیة ، وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل  نطاق تدقیق یتم وفقًا
حول تدقیق هذه البیانات المالیة علیه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقیق. و  علیه فإننا ال نبدي رأیًا

.المرحلیة

المراجعةنتیجة
بأن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة لم یتم یجعلنا نعتقدمراجعتنا ، لم یرد إلى علمنا ما علىاستنادًا

لمعیار المحاسبة الدولي ر  تعلیمات مصرف قطر المركزي و ، ٣٤قم إعدادها ، من كافة النواحي الجوهریة ، وفقًا
ذات الصلة.

ـونــغعـن إرنسـت وی

فــــراس قســــوس 
ـانـونـيـب قــاسـمح

٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٤أبریل٢٠فيةالدوح
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من هذه البیانات المالیة١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  المختصرة.المرحلیة الموحدةجزءًا
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المرحلي الموحدبیان المركز المالي 
٢٠١٤مارس ٣١كما في 

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١اتإیضاح
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)الموجودات

ألفألفألف
لایر قطريقطريلایر لایر قطري

٣,٦٧٩,٨٥١٣,٠١٠,١٢٨٣,٤٣٥,٧٦١المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
١١,٣٧٣,٣١٧٧,٣٣٧,٣٨٢٩,١٨٠,٤٢٠بنوك أرصدة لدى

٥٤٣,٤٢٦,٦٤٢٣٤,٤٣٢,١٧٥٤١,١٠٩,١١٦قروض وسلف للعمالء
٦١٠,٠٥٩,٢٦٩١٠,٦٨٩,٩٦٧١١,٧٠٣,٥٧٧استثمارات مالیة

٩,٦٦٨١٠,٦٤٥٩,٣٨٢ات في شركات زمیلةاستثمار 
٧٩٣,٩٢٣٧٨٨,٤١٦٧٥٩,٤٧١ممتلكات ، مفروشات ومعدات

٧١٣,٦٦٦٩٦٩,٩٣٦٧٧٢,٠٩٧موجودات أخرى
٧٠,٠٥٦,٣٣٦٥٧,٢٣٨,٦٤٩٦٦,٩٦٩,٨٢٤تإجمالي الموجودا

المطلوبات 

١٠,٢٤٠,٥٢٥٩,٤٣٢,٨٩٥٧,٧١٩,٧٨١أرصدة من بنوك 
٤٣,٤٧٠,٦٩٢٣٣,٢٠٨,٠٦١٤٢,٥٢٢,٤٨٩ودائع عمالء
٧٢,٥٧٨,٥٤٠٢,٥٧٣,٢٨٥٢,٥٧٥,٨٣١سندات دین

٤٥٥,١٨٨-٨٨١٧,٥٩٣قروض أخرى
٢,٣٨٩,٧٦٧٣,٥٥٧,٠٧١٢,٤٢٥,٦٣٢مطلوبات أخرى

٥٩,٤٩٧,١١٧٤٨,٧٧١,٣١٢٥٥,٦٩٨,٩٢١تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكی
٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٠٦٦,٩٧٨٢,٥٨٣,٧٢٣رأس المال

-١,٥٥٠,٢٣٤-أسهم متوقع إصدارها
٤,٣١١,١٣٣٣,٢٨٣,٦٠٠٤,٣١١,١٣٣احتیاطي قانوني
٩٦٠,٦٥٠٧٧٣,٦٥٠٩٦٠,٦٥٠احتیاطي مخاطر

)٤٣,٣٥٥(٩٨,٠٠٣٢٧,٥١٧القیمة العادلةاتاحتیاطی
)٤,٦٤٧()٣,٣٥٤((٤,٣٦١)تحویل عمالت أجنبیةاحتیاطي 

١,١٦٢,٦٧٥--١٠أرباح مقترح توزیعها  
٧٠٠,٠٧١٧٦٨,٧١٢٣٠٠,٧٢٤ةأرباح مدور 

٨,٥٥٩,٢١٩٨,٤٦٧,٣٣٧٩,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكیة العائدة لمساهمي البنك

٢,٠٠٠,٠٠٠-١١٢,٠٠٠,٠٠٠أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

١٠,٥٥٩,٢١٩٨,٤٦٧,٣٣٧١١,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكیة 

٧٠,٠٥٦,٣٣٦٥٧,٢٣٨,٦٤٩٦٦,٩٦٩,٨٢٤إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

...................................... .......................................................
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الرئیس التنفیذي للمجموعةالعضو المنتدب رئیس مجلس اإلدارة
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المرحليالموحدبیان الدخل 

٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثة
٢٠١٣مارس ٢٠١٤٣١مارس ٣١

(مراجعة)(مراجعة)

٦٢٧,٨٨١٥٦٧,٨٤٠إیرادات فوائد
)١٤٢,٠٣٥((١٤٢.٥١٥)مصروفات فوائد

٤٨٥,٣٦٦٤٢٥,٨٠٥صافي إیرادات الفوائد

٩٦,١٥٥٩٣,٥١٨إیرادات رسوم وعموالت 
)٨٢٨((١.١٤٧)وعموالتمصروفات رسوم 

٩٥,٠٠٨٩٢,٦٩٠صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٢٢,٤١٥٢٥,١٥٨إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)١٢,٧٢٢((٨.٠٩١)أقساط التأمین المسندة 

)٨,١٠٥((٩,١٩٣)صافي المطالبات المدفوعة 
٥,١٣١٤,٣٣١صافي اإلیرادات من عملیات التأمین

٢٢,٤٥١٢١,٠٨٧ربح صرف عمالت أجنبیة
٧٤,٣٦٢٨٥,٣٤٤إیرادات استثمارات مالیة 

١٥,٠١٨١٣,٤٥٧إیرادات تشغیلیة أخرى

١١١,٨٣١١١٩,٨٨٨

٦٩٧,٣٣٦٦٤٢,٧١٤صافي اإلیرادات التشغیلیة
)١٠٠,٠٨٤((١١٢.٨٥٤)تكالیف الموظفین

)١٧,٧٩٠((٢٣,١٢٦)إهالك وٕاطفاء
)٢,٦٥٨()١٦,١٠٠(خسارة انخفاض في قیمة اإلستثمارات المالیة 
)٤٥,٩٩٧()٥٦,٤٤٩(، بالصافيخسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء

)٧٩,٤٦٤((٨٨,٧١٢)مصروفات أخرى
(٢٩٧,٢٤١))٢٤٥,٩٩٣(

٤٠٠,٠٩٥٣٩٦,٧٢١قبل الضریبةفترةالربح لل

)١,٤١٧((٧٤٨)مصروف الضریبة

٣٩٩,٣٤٧٣٩٥,٣٠٤فترةالربح  لل

١,٥٥١,٧٩العائد األساسي والمخفف للسهم (باللایر القطري)

:المتوسط المرجح لعدد األسهم

٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢في بدایة الفترة

١٤,٠١٠,٨٦١-تأثیر إصدار الحقوق

٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠٢٢٠,٧٠٨,٦٦٣في نهایة الفترة
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المرحلي الدخل الشامل الموحد بیان 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثة

ثالثة أشهر المنتهیة فيلفترة 

مارس٣١

٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)(مراجعة)

ألفألف

لایر قطريلایر قطري

٣٩٩,٣٤٧٣٩٥,٣٠٤صافي الربح للفترة 

إیرادات شاملة أخرى:

الالحقة:للفتراتالربح والخسارة إلىتصنیفها إلعادةإیرادات شاملة أخرى 
٢٨٦١١٣فروقات تحویل عمالت أجنبیة للعملیات األجنبیة 

:متاحة للبیعإستثماریة مالیةأوراق

)٧,٨٤٩(٩٢٩,٢١٤صافي التغیر في القیمة العادلة 
)٩١,٤٩٠(٩٢٢,١٤٤إعادة تصنیف إلى بیان الدخل خالل السنة 

الـــربح أو إلـــىتصـــنیفها شـــاملة أخـــرى إلعـــادةصـــافي إیـــرادات (خســـارة)  
)٩٩,٢٢٦(٥١,٦٤٤الالحقةللفتراتالخسارة 

- -الالحقة للفتراتبنود ال یعاد تصنیفها في الربح أو الخسارة 

)٩٩,٢٢٦(٥١,٦٤٤إیرادات (خسائر) شاملة أخرى 

٤٥٠,٩٩١٢٩٦,٠٧٨إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 -٥-

الموحدة المرحلیة بیان التغیرات في حقوق المساهمین 

٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثة

مالالرأس 

أسهم متوقع 

إصدارها

اإلحتیاطي 

القانوني

إحتیاطي 

المخاطر 

احتیاطي 

القیمة 

عادلةال

إحتیاطي 

تحویل 

عمالت 

أجنبیة

أرباح مقترح 

اإلجماليأرباح مدورةتوزیعها 

داة مؤهلة أ

كرأس مال 

إضافي

اإلجمالي

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

لایر لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

قطري

لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٣ینایر ١الرصید في 

(مدققة)

٧,٥٥١,١٦٥-٩٣٠,١٤٠٣٧٣,٤٠٨٧,٥٥١,١٦٥)٣,٤٦٧(٣,٢٨٣,٦٠٠٧٧٣,٦٥٠١٢٦,٨٥٦-٢,٠٦٦,٩٧٨

٣٩٥,٣٠٤-٣٩٥,٣٠٤٣٩٥,٣٠٤-------صافي الربح للفترة 

)٩٩,٢٢٦(-)٩٩,٢٢٦(--١١٣)٩٩,٣٣٩(----إیرادات شاملة أخرى 

٢٩٦,٠٧٨-٣٩٥,٣٠٤٢٩٦,٠٧٨-١١٣)٩٩,٣٣٩(----إجمالي الدخل الشامل للفترة 

١,٥٥٠,٢٣٤-١,٥٥٠,٢٣٤------١,٥٥٠,٢٣٤-متحصالت من إصدار حقوق

توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

٩٣٠,١٤٠(-)٩٣٠,١٤٠(-)٩٣٠,١٤٠(------)١٠(

٢٠١٣مارس ٣١الرصید في 

)٣,٣٥٤(٢,٠٦٦,٩٧٨١,٥٥٠,٢٣٤٣,٢٨٣,٦٠٠٧٧٣,٦٥٠٢٧,٥١٧(مراجعة)

-

٨,٤٦٧,٣٣٧-٧٦٨,٧١٢٨,٤٦٧,٣٣٧
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تتمة-الموحدة المرحلیةبیان التغیرات في حقوق المساهمین 

٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثة

مالالرأس 

أسهم متوقع 

إصدارها

اإلحتیاطي 

القانوني

إحتیاطي 

المخاطر 

احتیاطي 

القیمة 

عادلةال

إحتیاطي 

تحویل 

عمالت 

أجنبیة

أرباح مقترح 

اإلجماليأرباح مدورةتوزیعها 

داة مؤهلة أ

كرأس مال 

إضافي

اإلجمالي

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

قطريلایر لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

٢٠١٤ینایر ١الرصید في 

(مدققة)

١,١٦٢,٦٧٥٣٠٠,٧٢٤٩,٢٧٠,٩٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٧٠,٩٠٣)٤,٦٤٧()٤٣,٣٥٥(٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠-٢,٥٨٣,٧٢٣

٣٩٩,٣٤٧-٣٩٩,٣٤٧٣٩٩,٣٤٧-------صافي الربح للفترة 

٥١,٦٤٤-٥١,٦٤٤--٥١,٣٥٨٢٨٦----إیرادات شاملة أخرى

٤٥٠,٩٩١-٣٩٩,٣٤٧٤٥٠,٩٩١-٥١,٣٥٨٢٨٦----إجمالي الدخل الشامل للفترة 

توزیعات أرباح مدفوعة  (إیضاح 

١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(------)١٠(

٢٠١٤مارس ٣١الرصید في 
٧٠٠,٠٧١٨,٥٥٩,٢١٩٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٥٥٩,٢١٩-)٤,٣٦١(٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠٨,٠٠٣-٢,٥٨٣,٧٢٣(مراجعة)
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 -٧-

بیان التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثة

ثالثة أشهر المنتهیة في 
مارس٣١

لسنة المنتهیة فيا
دیسمبر٣١

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف إیضاحات

التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
٤٠٠,٠٩٥٣٩٦,٧٢١١,٣١٧,٧٥٩للفترة / للسنة قبل الضریبة الربح

:تعدیالت لـ
٥٦,٤٤٩٤٥,٩٩٧٣١٨,١٥٨صافي خسارة إنخفاض قیمة قروض وسلف للعمالء 

١٦,١٠٠٢,٦٥٨١٠,٧٦٩صافي خسارة إنخفاض في قیمة إستثمارات مالیة 
٢٣,١٢٦١٧,٧٩٠٨١,٨٧٣اإلستهالك 

٢,٧٠٩١,٣١٧٣,٨٦٣إطفاء تكالیف التمویل 
)١٢٢,١٣٦()٨٥,٣٤٤()٧٤,٣٦٢(دخل من أوراق مالیةْ  إستثماریة

)١٤٣(- -حصة من نتائج شركة زمیلة

٤٢٤,١١٧٣٧٩,١٣٩١,٦١٠,١٤٣الربح قبل التغیرات في الموجوات والمطلوبات التشغیلیة

٨٣٨,١٥٩)١,٥٢٠,٠٨٦()٢٣٩,٥٦٥(التغیر في أرصدة مستحقة من بنوك
)٧,٤٤٠,٥٩٢()٥٣١,٢٤٨()٢,٣٢٣,٨٥٣(التغیر في القروض والسلف للعمالء

)١٠٥,٨٠١()٣٠٣,٦٤٠(٥٨,٤٣١التغیر في الموجودات األخرى 
)٩٩٦,٦٩٨(٢,٥٢٠,٧٤٤٧١٦,٤١٦مستحقة للبنوكالتغیر في أرصدة 

٨,١٢١,٤٠٦)١,١٩٣,٠٢٢(٩٤٨,٢٠٣ودائع العمالءالتغیر في 
١٦٧,٤٠١٢٤٣,٥٤٦)٥٢,٨٨٥(األخرى المطلوباتالتغیر في 

)٣٢,٦٢٤(- )٣٢,٨١٦(والریاضیةاإلجتماعیةصندوق دعم األنشطة 
)٥,٥٢٢()١,٤١٧()٧٤٨(ضریبة الدخل المدفوعة

٢,٢٣٢,٠١٧)٢,٢٨٦,٤٥٧(١,٣٠١,٦٢٨صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من أنشطة اإلستثمار  
)٨,٥٩٥,٥٨٢()٢,٩٦٥,٤١٢()٢,٧٧٣,٧٢٤(شراء أوراق مالیة إستثماریة 

٤,٥٢٧,٣٦٦١,٨٢٧,٥٤٩٦,٤١٢,٩٩٤متحصالت من بیع إستثمارات مالیة 
)٤٦,٧٠٤()١١,٣٨٤()٥٧,٥٧٨(ومفروشات ومعداتشراء عقارات

١٨٢- -ومفروشات ومعداتعقاراتمتحصالت من بیع 

)٢,٢٢٩,١١٠()١,١٤٩,٢٤٧(١,٦٩٦,٠٦٤النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمارصافي 



ق.م.شبنك الدوحة 

من هذه البیانات المالیة١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  المختصرة.المرحلیة الموحدةجزءًا

 -٨-

بیان التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة 

٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثة

ثالثة أشهر المنتهیة في 
مارس٣١

لسنة المنتهیة فيا
دیسمبر٣١

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

لایر قطريالف لایر قطريالف لایر قطريالف إیضاحات

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

٢,٨٠٨,٣١٦١,٥٤١,٤٣٣-متحصالت من إصدار حقوق 
٢,٠٠٠,٠٠٠- -١١متحصالت من إصدار أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

٤٥٥,١٨٨- ٣٦٢,٤٠٥متحصالت من قروض أخرى
)٩٣٠,١٤٠()٩٣٠,١٤٠()١,١٦٢,٦٧٥(١٠توزیعات أرباح مدفوعة 

١,٨٧٨,١٧٦٣,٠٦٦,٤٨١)٨٠٠,٢٧٠(التمویلأنشطة النقد من صافي 

خالل والبنود المماثلة للنقدصافي (النقص) الزیادة في النقد 
٣,٠٦٩,٣٨٨)١,٥٥٧,٥٢٨(٢,١٩٧,٤٢٢الفترة / السنة

٨,٢٩٨,٣٧٩٥,٢٢٨,٩٩١٥,٢٢٨,٩٩١الفترة / السنةفي بدایة النقد والبنود المماثلة للنقد

١٤١٠,٤٩٥,٨٠١٣,٦٧١,٤٦٣٨,٢٩٨,٣٧٩في نهایة الفترة / السنةوالبنود المماثلة للنقد النقد 

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد واألرباح الموزعة 
٦٤٧,١٩١٥٥١,٣٢٢٢,٤١٠,٧١٨فوائد مستلمة 
١٥٠,٥٩٣١٤٧,١٧٠٥٦٧,٤٨٦فوائد مدفوعة 

٢٢,٥٠٤١٢,١٣٦٢٦,٩٥٨أرباح موزعة مستلمة 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -٩-

الوضع القانوني والنشاط الرئیسي١
شركة ك١٩٧٩مارس ١٥بتاریخ وقد تم تأسیسه في دولة قطرامقرهشركة "البنك") هو "دوحة بنك" أو (بنك الدوحة ش.م.ق 

. عنوان المقر ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك هو . ١٩٧٨بتاریخ ٥١مساهمة قطریة عامة بموجب المرسوم األمیري رقم 

قطر.- الدوحة ٣٨١٨المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ، شارع الكورنیش، الخلیج الغربي، ص.ب 

فرع في ٣١شطة المصرفیة التقلیدیة من خالل مركزه الرئیسي في الدوحة وفروعه المحلیة وعددهافي األنیعمل بنك الدوحة 

وثالثة فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكویت، ومكاتب تمثیلیة في دولة قطر

إضافة إلى .وهونج كونغ والشارقة وكنداجنوبیة وألمانیا وأسترالیاالمملكة المتحدة، وسنغافورة، تركیا والصین والیابان وكوریا ال

مسجلة في مركز (ذ.م.م) وهي شركة تأمین من رأس مال شركة بنك الدوحة للتأمین٪١٠٠ذلك، فإن بنك الدوحة یمتلك 

یون. تشمل إلصدار الدبجزر كیمان وشركة الدوحة للتمویل المحدودة وهي شركة لغرض خاص تم إنشائها قطر للمال 

كال من البنك ٢٠١٤مارس٣١المنتهیة في المرحلیة المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر البیانات المالیة الموحدة 

"المجموعة").ـبجمیعًاوالشركات التابعة له (یشار إلیها 

٢٠١٤مارس٣١المنتهیة في أشهر لفترة الثالثةللمجموعة المرحلیة المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البیانات الموحدة 

.٢٠١٤أبریل ٢٠تاریخ بمن قبل مجلس اإلدارة 

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الهامة٢

أسس إعداد 

وفقًا٢٠١٤مارس ٣١تم إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

مصرف قطر المركزي ذات الصلة."التقاریر المالیة المرحلیة" ، وتعلیمات –٣٤لتعلیمات معیار المحاسبة الدولي رقم 

المرحلیة المختصرة على جمیع المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد بیانات مالیة الموحدة ال تحتوي البیانات المالیة 

. إضافة إلى ذلك إن نتائج ٢٠١٣دیسمبر ٣١موحدة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في 

للنتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتهیة في لیس من الضروري أن تكون مؤشرًا٢٠١٤مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٠-

تتمة-أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الهامة ٢

تتمة –أسس إعداد

المرحلیة المختصرة متفقة مع السیاسات المحاسبیة المتبعةالموحدة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة 

تطبیق معاییر وتفسیرات جدیدة یسري ، بإستثناء ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في الموحدةفي إعداد البیانات المالیة

.٢٠١٤ینایر ١مفعولها كما في 

فیما یلي وصف لطبیعة وتأثیر المعاییر والتفسیرات الجدیدة:

المؤسسات اإلستثماریة (تعدیل)٢٧الدولي ومعیار المحاسبة ١٢، ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للمعیار الدولي  . یتطلب ١٠هذه التعدیالت توفر استثناء لمتطلب التوحید للمؤسسات التي تستوفي تعریف مؤسسة إستثمار وفقًا

االستثناء للتوحید من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقیمة العادلة خالل الربح أو الخسارة. ال یتوقع أن 

.جموعة حیث ال ینطبق المعیار الدولي للتقاریر المالیة على أي من مؤسسات المجموعةأثر على المیكون هذا التعدیل 

٣٢تعدیل على معیار المحاسبة الدولي ––: تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ٣٢معیار المحاسبة الدولي 
حق قانوني للتسویة قابل للتنفیذ تطبیق ومعاییر آلیات هذه التعدیالت توضح معنى " لدیه حالیًا ". وتوضح التعدیالت أیضًا

التسویة غیر المتزامنة لغرف المقاصة لتتأهل للتسویة وال یتوقع أن تكون لها عالقة للمجموعة.

٣٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي –: تجدید المشتقات المالیة واستمراریة التحوط٣٩معیار المحاسبة الدولي 
عدیالت إعفاء من إیقاف محاسبة التحوط عندما یستوفي تحدید أحد المشتقات المخصومة كأداة تحوط بعض توفر هذه الت

.لیس لها أثر على المجموعة حیث ال تقوم بتجدید مشتقاتها خالل الفترة الحالیة أو الفترات السابقةالمعاییر. هذه التعدیالت 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١١-

تتمة-أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الهامة ٢

تتمة –أسس إعداد

تعدیل على معیار المحاسبة الدولي –: إفصاحات المبالغ المستردة للموجودات غیر المالیة ٣٦معیار المحاسبة الدولي 
٣٦

على االفصاحات المطلوبة بموجب معیار المحاسبة الدولي ١٣هذه التعدیالت تزیل النتائج غیر المرغوبة للمعایر الدولي 
باإلضافة إلى ذلك ، تتطلب هذه التعدیالت االفصاح عن المبالغ الممكن إستردادها للموجودات أو وحدات االیرادات .٣٦

بتطبیقه هذا اإلفصاح خالل قامت المجموعة مبكر النقدیة والتي أدرجت أو عكست لها خسارة انخفاض قیمة خالل الفترة.  ًا
.٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتهیة في البیانات المالیة الموحدة السنویة للسنة 

القطاعات التشغیلیة٣
وأنشطة التأمین.الخدمات المصرفیة التجاریة التقلیدیةتعمل المجموعة في نوعین من قطاعات األعمال وهما 

الخدمات المصرفیة التجاریة التقلیدیة:

الخصم المباشرة ، والحسابات الجاریة ، والودائع العملیات البنكیة للشركات التمویلیة وغیر التمویلیة وتشمل على تسهیالت ·

محافظ والعموالت األجنبیة ومنتجات المشتقات والقروض المشتركة وخدمات التمویل للشركات التجاریة والمتعددة الجنسیات.

أسواق المال والمحافظ اإلستثماریة تدار من قبل قطاع األعمال.

ت المعامالت البنكیة الخاصة ، والحسابات الجاریة الخاصة لألفراد ، ومنتجات العملیات البنكیة لألفراد وتشمل على خدما·

التوفیر والودائع اإلستثماریة ، وبطاقات اإلئتمان والخصم والقروض والرهون وخدمات اإلستثمار والوساطة لألفراد.

أنشطة التأمین:

هذهصفقات االستثمارات وتقدیم المشورة بشأننظیمالتأمین، وتأنشطة التأمین للعمالء إحداث عقود التأمین، وتنفیذ عقود تشمل 

. ستثماراتاال

:كما یلي٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهیة في ’ كما في وللثالثتفاصیل كل قطاع 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٢-

تتمة- التشغیلیةالقطاعات٣
الخدمات المصرفیة التجاریة التقلیدیة

المصرفیةالخدمات 
للشركات

المصرفیةالخدمات 
اإلجماليالتأمیناإلجماليغیر مخصصةلألفراد

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
قطريلایر

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٤

٦٢٧,٨٨١- ٦٢٧,٨٨١- ٥٢٨,٦٤٩٩٩,٢٣٢ةالمماثلاإلیراداتالفوائد / 
٥,١٣١٥,١٣١- - - - األنشطة التأمینیةصافي اإلیرادات من

١٥٨,٥٢٥٣٠,٢٠٠١٥,٠١٨٢٠٣,٧٤٣٣,٠٩٦٢٠٦,٨٣٩إیرادات أخرى

٦٨٧,١٧٤١٢٩,٤٣٢١٥,٠١٨٨٣١,٦٢٤٨,٢٢٧٨٣٩,٨٥١قطاعیةإیرادات 

٣٩٧,٠٧٨٢,٢٦٩٣٩٩,٣٤٧الربح للفترة  صافي 

٢٠١٤مارس ٣١كما في 
٥٧,٤٨٣,٢٤٦٧,١٩٧,٠٣٤٥,١١٣,٠٤٠٦٩,٧٩٣,٣٢٠٢٥٣,٣٤٨٧٠,٠٤٦,٦٦٨الموجودات 

٩,٦٦٨إستثمار في شركات زمیلة 

٧٠,٠٥٦,٣٣٦إجمالي الموجودات

٤٩,٣٨٩,٨٠٨٩,٤٨٠,٩٠٥٥٠٩,٧٤٢٥٩,٣٨٠,٤٥٥١١٦,٦٦٢٥٩,٤٩٧,١١٧مطلوبات 
٢٦,٦٠٠,٠٠٥- ٢٦,٦٠٠,٠٠٥- ٢٦,٤٤٥,٦٣٢١٥٤,٣٧٣محتملةمطلوبات 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٣-

تتمة- التشغیلیة القطاعات ٣
الخدمات المصرفیة التجاریة التقلیدیة

الخدمات المصرفیة 
للشركات

الخدمات المصرفیة 
اإلجماليالتأمیناإلجماليغیر مخصصةلألفراد

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

ألف
لایر قطري

٢٠١٣مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

٥٦٧,٨٤٠- ٥٦٧,٨٤٠- ٤٦٤,٧٨١١٠٣,٠٥٩الفوائد / اإلیرادات المماثلة 
٤,٣٣١٤,١٣٣- - - - صافي اإلیرادات من األنشطة التأمینیة

١٧٣,١٥٣٢٥,٤٥٣١٢,٨١١٢١١,٤١٧١,١٦١٢١٢,٥٧٨إیرادات أخرى 

٦٣٧,٩٣٤١٢٨,٥١٢١٢,٨١١٧٧٩,٢٥٧٥,٤٩٢٧٨٤,٧٤٩إیرادات قطاعیة

٣٩٥,٢٥٨٤٦٣٩٥,٣٠٤صافي الربح للفترة  

٢٠١٤مارس ٣١كما في 
٥٥,٢٣٤,٩٦٥٦,٩٣٥,٢٤٨٤,٥٣٥,٨٧١٦٦,٧٠٦,٠٨٤٢٥٤,٣٥٨٦٦,٦٩٠,٤٤٢الموجودات 

٩,٣٨٢إستثمار في شركات زمیلة 

٦٦,٦٩٩,٨٢٤إجمالي الموجودات

٤٦,١١٤,٨٠٣٨,٨٦٤,٤٣٢٥٩٩,٣٠٠٥٥,٥٧٨,٥٣٥١٢٠,٣٨٦٥٥,٦٩٨,٩٢١مطلوبات
٢٦,٦٩٨,٦٢٢-٢٦,٦٩٨,٦٢٢-٢٦,٤٦٣,٥٠٨٢٣٥,١١٤مطلوبات محتملة

تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربیة المتحدة ودولة الكویت وتمثل عملیاتها في قطر  من أرباح البنك (٪٩٧,٤جغرافیًا ) للثالثة أشهر ٪٢٠١٣:٩٩,٧٠مارس ٣١تقریبًا

من موجوداتها (٪٩١,٢٧وتمثل ٢٠١٤مارس ٣١المنتهیة في  ).٪٩٤,٣٤: ٢٠١٣دیسمبر ٣١-٪٩٥,٥١: ٢٠١٣مارس ٣١تقریبًا



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٤-

القیمة العادلة لألدوات المالیة٤

تدرج القیمة العادلة:
على اقل  تصنف جمیع األدوات المالیة التي یتم تحقیق واإلفصاح عن القیمة العادلة لها حسب تدرج القیمة العادلة الموضح أدناه بناًء

الهامة لقیاس القیمة العادلة ككل:مستوى للمدخالت 
: األسعار المتداولة (غیر المتداولة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.١المستوى 
: تقنیات التقییم (التي یكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثیر هام على قیاس القیمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو ٢المستوى 

غیر مباشرة).
: تقنیات التقییم (التي یكون أقل أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثیر هام على قیاس القیمة العادلة غیر واضحة).٣مستوى ال

یتم إدراجها بالقیمة العادلة عن أساس التكرار ، تحدد المجموعة ما غذا حدث تحویل بین مستویات التدرج بالنسبة لألدوات المالیة التي
على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثیر هام على قیاس القیمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة من خالل إعادة تقیی م التصنیف (بناًء

، قامت المجموعة بالتصنیفات التالیة لألدوات المالیة التي تم قیاسها بالقیمة العادلة.٢٠١٤مارس ٣١تقریر. كما في 
المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٠١٤مارس٣١

الموجودات المالیة
٥,٧٤٢,٠٦٦-٣,٥٩٣,٩٥٦٢,١٤٨,١١٠متاحة للبیعت مالیة اإستثمار 
٢٠,٥٤٢--٢٠,٥٤٢محتفظ بها للمتاجرةت مالیةاإستثمار 

:أدوات مشتقة
٢٧,٧٢٠-٢٧,٧٢٠-الفائدةعقود تبادل أسعار 

١٦,٩٠٥-١٦,٩٠٥-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبیة

٥,٨٠٧,٢٣٣-٣,٦١٤,٤٩٨٢,١٩٢,٧٣٥
المطلوبات المالیة

:أدوات مشتقة
٢,٦٧٦-٢,٦٧٦-عقود تبادل أسعار الفائدة

١٦,٦٠٥-١٦,٦٠٥-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبیة

-١٩,٢٨١-١٩,٢٨١
٢٠١٣دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة
٥,٥٥٨,٨٩٥-٤,٤٤٢,٤٨٢١,١١٦,٤١٣متاحة للبیعت مالیة اإستثمار 

:أدوات مشتقة
٣٩,٠٠٩-٣٩,٠٠٩-عقود تبادل أسعار الفائدة

١٩,٨٤٤-١٩,٨٤٤-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبیة
٥,٦١٧,٧٤٨-٤,٤٤٢,٤٨٢١,١٥٧,٢٦٦

المطلوبات المالیة
أدوات مشتقة

٤,٠٠٥-٤,٠٠٥-عقود تبادل أسعار الفائدة
١٥,٠٠٥-١٥,٠٠٥-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبیة

-١٩,٠١٠-١٩,٠١٠



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٥-

تتمة–القیمة العادلة لألدوات المالیة٤
من تدرج القیمة العادلة. كل ٢والمستوى ١، ال یوجد أي تحویل بین المستوى ٢٠١٤مارس ٣١خالل فترة التقریر 

ملیون لایر قطري) ٦٣,٤: ٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري (٦٣,٤اإلستثمارات المتاحة للبیع والغیر مقیمة البالغة قیمتها 

سجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القیمة العادلة ال یمكن قیاسها بشكل موثوق به.م

تقنیات التقییم
تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار 

األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم.المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة 

أسعار السوق تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر

خالیة من المخاطر التي یمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت فائدة 

وقیاسیة وتوزیعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف 

العملة األجنبیة واألسهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغیرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف أسالیب التقییم هو 

تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ التقریر والذي كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین التوصل إلى تحدید قیمة عادلة

في السوق وفق معاملة تجاریة ضمن األنشطة االعتیادیة. 

على معدالت تحویل األجنبیةتقاس عقود العمالت  ملحوظة ومنحنیات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس اآلجلة بناًء

بالكامل ولذا یتم تحدید مخاطر اإلئتمان لكل من  العملة المنتشرة بین العمالت ذات الصلة. جمیع العقود مضمونة نقدًا

طرف اآلخر لتلك العقود.والالمجموعة 

قروض وسلف للعمالء٥
مارس ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٤٤,٧٣١,٧٢٧٣٥,٣٢٣,٥١٨٤٢,٣٣٩,٢٧٤*إجمالي القروض والسلف للعمالء
)١,٢٣٠,١٥٨()٨٩١,٣٤٣()١,٣٠٥,٠٨٥(مخصص إنخفاض قیمة القروض

٤٣,٤٢٦,٦٤٢٣٤,٤٣٢,١٧٥٤١,١٠٩,١١٦القروض والسلف صافي 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٦-

تتمة- قروض وسلف للعمالء٥
ملیون لایر قطري ویمثل ١,٢٧٨غیر المنتظمة واألنشطة التمویلیةبلغ مجموع القروض والسلف٢٠١٤مارس ٣١كما في 

٪ من إجمالي ٢,٨٩ملیون لایر قطري ویمثل ١,٠٢١: ٢٠١٣مارس٣١(للعمالءمن إجمالي القروض والسلف٪٢,٨٦
من إجمالي القروض والسلف ٪٣,٠١ملیون لایر قطري ویمثل ١,٢٧٣: ٢٠١٣دیسمبر ٣١في ، للعمالءالقروض والسلف

.)للعمالء

١٧٧,٧: ٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري ، ١١٦,٨: ٢٠١٣مارس ٣١ملیون لایر قطري (١٩٧,٧بلغتالفوائد المعلقة 
لمتطلبات وتعلیمات مصرف قطر المركزي وتم إضافتها إلى مبالغ المخصصات ملیون لایر قطري)  والتي تم إحتسابها وفقًا

المذكورة أعاله.

ملیون لایر قطر ١,٠٩٠,٤المتعلقة بالتمویل التجاري بمبلغ بالمبالغ المستلمةیتضمن ذلك مبالغ مستحقة من العمالء تتعلق *
ملیون لایر قطري). ١,٠٤٠,٣: ٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري و ١,٠٠٠,٦: ٢٠١٣مارس ٣١(

ستثمارات مالیةإ٦
مارس ٣١

٢٠١٤

مارس ٣١

٢٠١٣

دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٥,٨٠٥,٥١٢٤,٤٣٧,٥١٢٥,٦٢٢,٣٠٠استثمارات متاحة للبیع
٤,٢٣٣,٢١٥٦,٢٥٢,٤٥٥٦,٠٨١,٢٧٧إستثمارات محتفظ بها لتاریخ اإلستحقاق 

- - ٢٠,٥٤٢إستثمارات مالیة محتفظ بها للمتاجرة

١٠,٠٥٩,٢٦٩١٠,٦٨٩,٩٦٧١١,٧٠٣,٥٧٧



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٧-

سندات دین٧
مارس ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٧٧١,٦٠٩٧٧٠,٩٦٠٧٧١,٤٤٧سندات ثانویة (أ)
١,٨٠٦,٩٣١١,٨٠٢,٣٢٥١,٨٠٤,٣٨٤سندات رئیسیة مضمونة (ب)

٢,٥٧٨,٥٤٠٢,٥٧٣,٢٨٥٢,٥٧٥,٨٣١

إیضاحات:

متغیرةفائدةبأسعارأمریكيدوالرملیون٣٤٠بمبلغثانويدینسنداتأورقالبنكأصدر٢٠٠٦دیسمبر١٢بتاریخ)أ(
بسعرفوائدوتحمل٢٠١٦السندات في سدادالواحد. یستحقللسندأمریكيدوالر١٠٠,٠٠٠قدرهاإسمیةبقیمةمتزایدة
.سنویًا%١,٣٢زائدًاأشهرلثالثةاألمریكيبالدوالراللیبور

على بخصم مضمونة رئیسیةملیون دوالر أمریكي كسندات ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٢مارس ١٤في )ب(
أمریكي دوالر ٢٠٠,٠٠٠تبلغ قیمة الحد األدنى للقیمة األسمیة للسندات مبلغ .القیمة األسمیةمن٪ ٩٨,٩٦٤أساس
٪ ٣,٥بمعدلنسبة فائدة ثابتةوتدفعمن تاریخ اإلصدار عند القیمة األسمیة خمسة سنوات . مدة إستحقاق السندات للسند

. على أساس نصف سنويمستحقة الدفع 

قروض أخرى٨

مارس ٣١

٢٠١٤

مارس ٣١

٢٠١٣

دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري

٤٥٥,١٨٨- ٨١٧,٥٩٣قروض ضمان



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٨-

تتمة –قروض أخرى ٨

.قروض أخرىالاستحقاق تواریخالجدول التالي یوضح

مارس ٣١
٢٠١٤

مارس ٣١
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٣

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

لایر قطريقطريلایر لایر قطري

١٨٢,٠٧٥- ١٨٢,٠٧٥واحدةسنةخالل
٢٧٣,١١٣- ٦٣٥,٥١٨سنوات٣أكثر من سنة و أقل من 

٤٥٥,١٨٨- ٨١٧,٥٩٣

احتیاطي قیمة عادلة٩
مارس ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

ینایر١الرصید في 
إستثمارات مالیة متاحة منغیر محققةصافي أرباح (خسائر)

للبیع
)١٢٦,٨٥٦١٢٦,٨٥٦)٤٣,٣٥٥

)٧٨,٣٥٧()٧,٨٤٩(٢٩,٢١٤بنود معاد تصنیفها بیان الدخل المرحلي الموحد
)٩١,٨٥٤()٩١,٤٩٠(٢٢,١٤٤صافي التغیرات خالل السنة

)٤٣,٣٥٥(٨,٠٠٣٢٧,٥١٧فترةنهایة السنة/الالرصید في 

مدفوعةأرباح توزیعات ١٠
ما ٢٠١٣دیسمبر ٣١توزیع أرباح للسنة المنتهیة في على ٢٠١٤مارس٣الجمعیة العمومیة للمساهمین المنعقدة في وافقت

(٤٥نسبته  (لایر ٤,٥٠٪  (ألف١,١٦٢,٦٧٥قطري للسهم) بقیمة لایر ٤,٥٠: ٢٠١٢قطري للسهم)  : ٢٠١٢لایر قطري 

لایر قطري).ألف٩٣٠,١٤٠

أداة مؤهلة كأدوات رأسمال أساسیة إضافیة١١

ملیار لایر قطري. السندات دائمة وثانویة ٢قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسیة بقیمة ٢٠١٣دیسمبر خالل 

وغیر مضمونة وتم إصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات وأسعار فائدة عائمة لما بعد ذلك. یحق للبنك أختیار عدم 

الفوائد وال یتم اعتبار الحدث كعجز. ال تحمل تاریخ استحقاق وتم دفع الفوائد حسب تقریره وال یحق لحاملي السندات المطالبة ب

تصنیفها في حقوق الملكیة.



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -١٩-

والمحتملةااللتزامات المالیة١٢
مارس ٣١

٢٠١٤
مارس ٣١

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
لایر قطريلایر قطريلایر قطري

االلتزامات المحتملة أ)
١٧,٩١٣,٧٨٧١٥,٣٣٨,٦٩٦١٧,٧٧٩,١٠٤ضمانات

٣,٧٤٢,٩٣٠٤,٦٠٥,٤٧٩٢,٧٨٦,٧٧١خطابات إعتماد
٤,٩٤٣,٢٨٨٥,٢٨٧,٥٢٤٦,١٣٢,٧٤٧تسهیالت ائتمانیة غیر مستخدمة 

١,٩٦٥,٠٨٩٢,١١٠,٧٣٧١,٩٣٧,٢٠٧أخرى

٢٨,٥٦٥,٠٩٤٢٧,٣٤٢,٤٣٦٢٨,٦٣٥,٨٢٩

إلتزامات أخرىب)
٣,٩٩٦,٧٩٧٥,٢٢٣,٠٣٤٣,٢٣٣,٧٥٥عقود أجلة لصرف عمالت أجنبیة

٨٨٢,٧٠٠٣٦٠,٥٠٩٧١١,٥٤٩عقود تبادل أسعار الفائدة 

٤,٨٧٩,٤٩٧٥,٥٨٣,٥٤٣٣,٩٤٥,٣٠٤

٣٣,٤٤٤,٥٩١٣٢,٩٢٥,٩٧٩٣٢,٥٨١,١٣٣اإلجمالي

األخرى.أدوات المشتقات المالیة بقیمتها العادلة ضمن هذه البیانات المالیة ، وتظهر بقیمتها اإلسمیة ضمن إیضاح اإللتزامات تم تسجیل

معامالت مع أطراف ذات عالقة ١٣
ضمن نطاق أعماله باتفاقیات وعملیات بنكیة یكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي یرتبطون بها، وتكون تدخل المجموعة

التي تمت مع یوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت هذه العملیات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجاریة السائدة.

:لفترة المالیة كالتاليكما في نهایة اأطراف ذات عالقة 

مارس ٣١

٢٠١٤

مارس ٣١

٢٠١٣

دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري
:بنود بیان المركز المالي

٨٧١,٤٦٩١,٢٥٨,٩٣٠١,٣٥٠,٩٠٥سلف وقروض 

٤٦٥,٨٢٤١٣٨,٥٤٦٣٨٠,٧٠٥ودائع العمالء

٥٠٢,٤٤٩٢٩٦,٠٠٣٦٢١,٨٨٠إلتزامات محتملة وٕالتزامات أخرى 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلیة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة 

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

 -٢٠-

تتمة-معامالت مع أطراف ذات عالقة١٣

لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

مارس ٣١

٢٠١٤

مارس ٣١

٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)

ألفألف

لایر قطريلایر قطري
:الدخلبنود بیان

٥,٠٦٥٨,٩١١إیرادات فوائد وعموالت  

١,٣٠٧٨٣٤مصاریف فوائد وعموالت 

:الموظفینمكافآت كبار 
٧,٩٢١١٣,٢٨٩الرواتب وفوائد أخرى 

٥٤٤٦٩٧مكافأة نهایة الخدمة وصندوق التقاعد 

٨,٤٦٥١٣,٩٨٦

یعادلةوما النقد ١٤
:ما یليیعادلةإعداد بیان التدفقات النقدیة ، یتضمن النقد وما لغرض

مارس ٣١

٢٠١٤

مارس ٣١

٢٠١٣

دیسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

لایر قطريلایر قطريلایر قطري

١,٩٠١,٨٥٧١,٥٩٨,٢٣٢١,٦٣٥,٢٣٠نقد وودائع لدى بنوك مركزیة 
٨,٥٩٣,٩٤٤٢,٠٧٣,٢٣١٦,٦٦٣,١٤٩أشهر٣أرصدة لدى بنوك تستحق خالل 

١٠,٤٩٥,٨٠١٣,٦٧١,٤٦٣٨,٢٩٨,٣٧٩

االحتیاطي النقدي اإللزامي.لدى بنوك مركزیة ال تتضمنوودائعالنقد 


