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مراقبي الحسابات المستقلین إلى المساهمین فيتقریر 

بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدةتقریر حول البیانات المالیة

یشـار إلـیهم لقد دققنا البیانات المالیة الموحدة المرفقة لبنك الدوحـة ش.م.ق ("البنـك") وشـركاته التابعـة (

بــ  وبیــان ٢٠١٣دیسـمبر ٣١كمـا فـي بیـان المركـز المـالي الموحـد "المجموعـة") والتـي تتضـمن جمیعـًا

الموحـد وبیـان التـدفقات النقدیـة الموحـد للسـنة الملكیةالدخل الشامل الموحد وبیان التغیرات في  حقوق 

المنتهیة في ذلك التاریخ ، وملخص ألهم السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات المتممة األخرى. 

مجلس اإلدارة عن البیانات الماليولیة ؤ مس

للمعــاییر الدولیــة مســؤول عــن مجلــس اإلدارة إن  إعــداد البیانــات المالیــة وعرضــها بصــورة عادلــة وفقــًا

وهـــو مســـؤول كـــذلك عـــن إجـــراءات . ذات الصـــلةللتقـــاریر المالیـــة وتعلیمـــات مصـــرف قطـــر المركـــزي

ء األخطــاء المادیــة ســواخالیــة مــن موحــدة بیانــات مالیــة إلعــداد ضــروریة الرقابــة الداخلیــة التــي یراهــا 

.الناتجة عن إختالس أو خطأ

ولیة مراقب الحساباتؤ مس

أعمـال التـدقیق التـي قمنـا بهـا. إلـىولیتنا هي إبداء رأي حـول البیانـات المالیـة الموحـدة اسـتنادًاإن مسؤ 

لمعــــاییر التـــدقیق الدولیــــة التـــي تتطلــــب التقیـــد بمتطلبــــات آداب المهنـــة وأن نقــــوم  لقـــد تـــم تــــدقیقنا وفقـــًا

أعمال التدقیق للحصـول علـى تأكیـدات معقولـة بـأن البیانـات المالیـة خالیـة مـن أخطـاء بتخطیط وتنفیذ 

جوهریة.

یشــتمل التــدقیق علــى القیــام بــإجراءات للحصــول علــى أدلــة بشــأن المبــالغ واإلفصــاحات التــي تتضــمنها 
تـــم اختیـــار هـــذه اإلجـــراءات بنـــاء علـــى تقـــدیرنا بمـــا فـــي ذلـــك تقیـــیم مخـــاطر .البیانـــات المالیـــة الموحـــدة

في البیانـات المالیـة الموحـدة ، سـواء الناتجـة عـن اخـتالس أو خطـأ. عنـد إجـراء تقیـیم المادیةاألخطاء 
للبیانـــات المجموعـــةالمخـــاطر نأخـــذ فـــي االعتبـــار أنظمـــة الضـــبط والرقابـــة الداخلیـــة المتعلقـــة بإعـــداد 

لموحدة وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغایات إعـداد إجـراءات تـدقیق مناسـبة ، ولـیس لغـرض المالیة ا
.للمجموعةإبـداء رأینا حـول فعالیـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلیة 



تقریر مراقبي الحسابات المستقلین إلى المساهمین في

تابع–بنك الدوحة ش.م.ق 
علــى تقیــیم مــدى مالئمــة السیاســات المحاســبیة المســتخدمة ومعقولیــة التقــدیرات ویشــتمل التــدقیق أیضــًا

المحاسبیة المعدة من قبل مجلس اإلدارة وكذلك تقییم العرض العام للبیانات المالیة الموحدة.
یمكننــا مــن  معقــوًال باعتقادنــا أن األدلــة التــي حصــلنا علیهــا خــالل أعمــال التــدقیق كافیــة وتــوفر أساســًا

إبداء رأینا.

الرأي
فـــي رأینـــا أن البیانـــات المالیـــة الموحـــدة تظهـــر بعدالـــة ، مـــن كافـــة النـــواحي المادیـــة ، المركـــز المـــالي 

وأداءهـــا المـــالي وتـــدفقاتها النقدیـــة للســـنة المنتهیـــة فـــي ذلـــك ٢٠١٣دیســـمبر ٣١للمجموعـــة كمـــا فـــي 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وتعلیمات مصرف قطر المركزي. التاریخ وفقًا

یر حول المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرىتقر 
أن  لقــــد حصــــلنا علــــى جمیــــع المعلومــــات واإلیضــــاحات التــــي طلبناهــــا ألداء مهمتنــــا ، ونؤكــــد أیضــــًا
المعلومــات المضــمنة فـــي التقریــر الســنوي لمجلـــس اإلدارة یتفــق مــع الســـجالت المحاســبیة للمجموعـــة. 

لفـات ألحكـام النظـام األساسـي للبنـك أو ألحكـام قـانون وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خـالل السـنة مخا
٥وتعدیالتــه أو قــانون الشــركات التجاریــة القطــري رقــم ٢٠٠٦لســنة ٣٣مصــرف قطــر المركــزي رقــم 

على وجه قد یكون له تأثیر جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.٢٠٠٢لسنة 

عن إرنست ویونـغ

فــراس قســوس
٢٣٦مراقبي الحسابات رقم سجل 

٢٠١٤ینایر ٢٠الدوحة في



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

٣

ش.م.قبنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف الدبیان المركز المالي الموح

٢٠١٣دیسمبر٣١كما في 

اتإیضاح
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٢
الموجودات

٨٣٫٤٣٥٫٧٦١٢٫٥٩٨٫٣٦٥المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
٩٩٫١٨٠٫٤٢٠٧٫٧٨٦٫٥٨٧بنوكأرصدة لدى

١٠٤١٫١٠٩٫١١٦٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩للعمالءقروض وسلف
١١١١٫٧٠٣٫٥٧٧٩٫٥٨١٫٠١٣استثمارات مالیة

١٢٩٫٣٨٢١٠٫٥٣٢ات في شركات زمیلةاستثمار
١٣٧٥٩٫٤٧١٧٩٤٫٨٢٢ومعدات, مفروشاتممتلكات 

١٤٧٧٢٫٠٩٧٦٦٦٫٢٩٦موجودات أخرى
٦٦٫٩٦٩٫٨٢٤٥٥٫٢١٢٫٤٦٤تإجمالي الموجودا

المطلوبات 

١٥٧٫٧١٩٫٧٨١٨٫٧١٦٫٤٧٩أرصدة من بنوك 
١٦٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩٣٤٫٤٠١٫٠٨٣ودائع عمالء
١٧٢٫٥٧٥٫٨٣١٢٫٥٧١٫٩٦٨سندات دین

-١٨٤٥٥٫١٨٨قروض أخرى
١٩٢٫٤٢٥٫٦٣٢١٫٩٧١٫٧٦٩مطلوبات أخرى
٥٥٫٦٩٨٫٩٢١٤٧٫٦٦١٫٢٩٩تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكی
٢٫٥٨٣٫٧٢٣٢٫٠٦٦٫٩٧٨(أ)٢٠رأس المال

٤٫٣١١٫١٣٣٣٫٢٨٣٫٦٠٠(ب)٢٠احتیاطي قانوني
٩٦٠٫٦٥٠٧٧٣٫٦٥٠(ج)٢٠احتیاطي مخاطر

١٢٦٫٨٥٦)٤٣٫٣٥٥((د)٢٠القیمة العادلةاتاحتیاطی
)٣٫٤٦٧()٤٫٦٤٧((ه)٢٠احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

١٫١٦٢٫٦٧٥٩٣٠٫١٤٠(و)٢٠أرباح مقترح توزیعھا  
٣٠٠٫٧٢٤٣٧٣٫٤٠٨ةأرباح مدور

٩٫٢٧٠٫٩٠٣٧٫٥٥١٫١٦٥مساھمي البنكلة العائدة یإجمالي حقوق الملك
-٢٫٠٠٠٫٠٠٠)ز(٢٠مال إضافيرأسكمؤھلة أداة

١١٫٢٧٠٫٩٠٣٧٫٥٥١٫١٦٥إجمالي حقوق الملكیة

٦٦٫٩٦٩٫٨٢٤٥٥٫٢١٢٫٤٦٤إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

ووقعھا بالنیابة عن المجلس كل من : ٢٠١٤ینایر ٢٠تم اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاریخ 

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

راهافان سیتارامانالشیخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيفهد بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشیخ 
للمجموعةالرئیس التنفیذيالعضو المنتدب رئیس مجلس اإلدارة



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

٤

ش.م.قبنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف الدالموحالدخلبیان 

٢٠١٣دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

٢٠١٣٢٠١٢اتإیضاح

٢١٢٫٣٩٤٫٤٦٢٢٫٢٧٥٫٩١٩إیرادات فوائد
)٥٩٦٫٨٣٣()٥٧٢٫٢١١(٢٢مصروفات فوائد

١٫٨٢٢٫٢٥١١٫٦٧٩٫٠٨٦صافي إیرادات الفوائد

٢٣٤٠٩٫١٥٣٣٥٤٫٣١٦إیرادات رسوم وعموالت 
)٤٫٤٧٨()٣٫٨٠٦(٢٤مصروفات رسوم وعموالت

٤٠٥٫٣٤٧٣٤٩٫٨٣٨صافي إیرادات رسوم وعموالت 

١٠٧٫٧٧٧٩٢٫١٦١إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)٣٧٫٤٩٨()٥٦٫٨٢٠(أقساط التأمین المسندة 

)٣٧٫٠٤٨()٣٣٫٥٩١(صافي المطالبات المدفوعة 

١٧٫٣٦٦١٧٫٦١٥صافي اإلیرادات من عملیات التأمین

٢٥٨٨٫٦٥٤٨٣٫٧٨٣ربح صرف عمالت أجنبیة
٢٦١٤٩٫٠٩٤٢٣١٫٠٩٨إیرادات استثمارات مالیة 

٢٧٥٨٫٤٥٣٥٧٫٦٥٣تشغیلیة أخرىإیرادات 

٢٩٦٫٢٠١٣٧٢٫٥٣٤

٢٫٥٤١٫١٦٥٢٫٤١٩٫٠٧٣صافي اإلیرادات التشغیلیة

)٤١١٫٦٣٠()٤٥٨٫٢١٣(٢٨تكالیف الموظفین
)٧٣٫٤٠١()٨١٫٨٧٣(١٣إھالك وإطفاء

)٨٥٫٩٣٩()١٠٫٧٦٩(٩, ١١خسارة انخفاض في قیمة اإلستثمارات المالیة وأرصدة لدى البنوك
)١٨٩٫٦٤٣()٣١٨٫١٥٨(١٠خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي

)٣٤٩٫٩٣٧()٣٥٤٫٥٣٦(٢٩مصروفات أخرى

)١٫١١٠٫٥٥٠()١٫٢٢٣٫٥٤٩(
١٢١٤٣٢٤٦حصة في نتائج شركات زمیلة

١٫٣١٧٫٧٥٩١٫٣٠٨٫٧٦٩الربح للسنة قبل الضریبة

)٣٫٧٩٧()٥٫١٠٧(٣٠الضریبةمصروف 

١٫٣١٢٫٦٥٢١٫٣٠٤٫٩٧٢الربح للسنة

العائدات للسھم
٣١٥٫٢٩٥٫٩١العائد األساسي للسھم (لایر قطري للسھم)

٣١٥٫٢٩٥٫٩١العائد المخفض للسھم (لایر قطري للسھم)



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

٥

ش.م.قبنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف الدالموحالشامل الدخلبیان 

٢٠١٣دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

٢٠١٣٢٠١٢إیضاحات

١,٣١٢,٦٥٢١,٣٠٤,٩٧٢صافي الربح للفترة 

إیرادات شاملة أخرى:

الالحقة:للفتراتالربح والخسارة إلىتصنیفها إلعادةإیرادات شاملة أخرى 
٤١٤)١,١٨٠(فروقات تحویل عمالت أجنبیة للعملیات األجنبیة 

٢٣,٥٧٦-٢٠صافي الحركة في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة 
:متاحة للبیعإستثماریة مالیةأوراق

٢٥٠,٥٠٧)٧٨,٣٥٧(٢٠صافي التغیر في القیمة العادلة 

)١٤٦,٧٤٣()٩١,٨٥٤(٢٠إعادة تصنیف في بیان الدخل الموحد المرحلي خالل الفترة 

ــربح أو إلــىتصــنیفها شــاملة أخــرى إلعــادةإیــرادات (خســارة)صــافي  ال

١٢٧,٧٥٤)١٧١,٣٩١(الالحقةللفتراتالخسارة 

--الالحقة للفتراتبنود ال یعاد تصنیفها في الربح أو الخسارة 

١٢٧,٧٥٤)١٧١,٣٩١(إیرادات (خسائر) شاملة أخرى 

١,١٤١,٢٦١١,٤٣٢,٧٢٦إجمالي الدخل الشامل للفترة



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 
٦

بنك الدوحة ش.م.ق

قطریةالریاالت بآالف الدالموحالتغیرات في حقوق الملكیة بیان 

٢٠١٣دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

احتیاطي قانونيرأس المال
احتیاطي 

مخاطر
احتیاطي 

القیمة العادلة 

احتیاطي 
تحویل عمالت 

أجنبیة
أرباح مقترح 

أرباح مدورةتوزیعھا
حقوق مجموع 
الملكیة

٩٣٠٫١٤٠٢٠٧٫٢٠٠٧٫٠٨١٫٢٠٣)٣٫٨٨١()٤٨٤(٢٠١٢٢٫٠٦٦٫٩٧٨٣٫٢٨٣٫٦٠٠٥٩٧٫٦٥٠ینایر ١الرصید في 

:إجمالي الدخل الشامل للسنة
١٫٣٠٤٫٩٧٢١٫٣٠٤٫٩٧٢------ربح السنة
١٢٧٫٧٥٤--١٢٧٫٣٤٠٤١٤---شاملة أخرىإیرادات 

١٫٣٠٤٫٩٧٢١٫٤٣٢٫٧٢٦-١٢٧٫٣٤٠٤١٤---إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)١٧٦٫٠٠٠(---١٧٦٫٠٠٠--محول إلى احتیاطي المخاطر
)٣٢٫٦٢٤()٣٢٫٦٢٤(------صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیةمحول إلى 

حقوق الملكیة، معترف بھا مباشرة في حقوق التعامالت مع مالكي
الملكیة:

)٩٣٠٫١٤٠(-)٩٣٠٫١٤٠(-----))و(٢٠توزیعات أرباح مدفوعة إلى مالكي حقوق الملكیة (إیضاح 
-)٩٣٠٫١٤٠(٩٣٠٫١٤٠-----))و( ٢٠أرباح مقترح توزیعھا (إیضاح 

)٩٣٠٫١٤٠()٩٣٠٫١٤٠(------إجمالي المساھمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكیة
٩٣٠٫١٤٠٣٧٣٫٤٠٨٧٫٥٥١٫١٦٥)٣٫٤٦٧(٢٠١٢٢٫٠٦٦٫٩٧٨٣٫٢٨٣٫٦٠٠٧٧٣٫٦٥٠١٢٦٫٨٥٦دیسمبر  ٣١الرصید في 



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 
٧

قش.م.بنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف التتمة–دالموحالتغیرات في حقوق الملكیة بیان 

٢٠١٣دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة
مساھمي البنكلة العائدة یإجمالي حقوق الملك

مؤھلة ةأدا
مال كرأس

إضافي
إجمالي حقوق 
المساھمین  احتیاطي قانونيرأس المال

احتیاطي 
مخاطر

احتیاطي القیمة 
العادلة

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

أرباح مقترح 
اإلجماليأرباح مدورةتوزیعھا

٧٫٥٥١٫١٦٥- ٩٣٠٫١٤٠٣٧٣٫٤٠٨٧٫٥٥١٫١٦٥)٣٫٤٦٧(٢٠١٣٢٫٠٦٦٫٩٧٨٣٫٢٨٣٫٦٠٠٧٧٣٫٦٥٠١٢٦٫٨٥٦ینایر ١الرصید في 
إجمالي الدخل الشامل للسنة:

١٫٣١٢٫٦٥٢- ١٫٣١٢٫٦٥٢١٫٣١٢٫٦٥٢- - - - - - ربح السنة
)١٧١٫٣٩١(- )١٧١٫٣٩١(- - )١٫١٨٠()١٧٠٫٢١١(- - - إیرادات شاملة أخرى

١٫١٤١٫٢٦١- ١٫٣١٢٫٦٥٢١٫١٤١٫٢٦١- )١٫١٨٠()١٧٠٫٢١١(- - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )٢٫٨٤٥(- - - - ٢٫٨٤٥- محول إلى االحتیاطي القانوني

- - - )١٨٧٫٠٠٠(- - - ١٨٧٫٠٠٠- - محول إلى احتیاطي المخاطر
صندوق دعم األنشطة محول إلى 
- - )٣٢٫٨١٦()٣٢٫٨١٦(- - - - - - اإلجتماعیة

٢٠إصدار سندات رأس مال (إیضاح 
٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠- - - - - - - - ))ز(

حقوق الملكیة، التعامالت مع مالكي
معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة:

توزیعات أرباح مدفوعة إلى مالكي 
)٩٣٠٫١٤٠(- )٩٣٠٫١٤٠(- )٩٣٠٫١٤٠(- - - - - ))و(٢٠حقوق الملكیة (إیضاح 

- - - )١٫١٦٢٫٦٧٥(١٫١٦٢٫٦٧٥- - - - - ))و(٢٠أرباح مقترح توزیعھا (إیضاح 
١٫٥٤١٫٤٣٣- ١٫٥٤١٫٤٣٣- - - - - ٥١٦٫٧٤٥١٫٠٢٤٫٦٨٨(أ))٢٠زیادة رأس المال (إیضاح 

إجمالي المساھمات من والمدفوعات 
٦١١٫٢٩٣- ٦١١٫٢٩٣)١٫١٦٢٫٦٧٥(٢٣٢٫٥٣٥- - - ٥١٦٫٧٤٥١٫٠٢٤٫٦٨٨لمالكي حقوق الملكیة

١٫١٦٢٫٦٧٥٣٠٠٫٧٢٤٩٫٢٧٠٫٩٠٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٢٧٠٫٩٠٣)٤٫٦٤٧()٤٣٫٣٥٥(٢٠١٣٢٫٥٨٣٫٧٢٣٤٫٣١١٫١٣٣٩٦٠٫٦٥٠دیسمبر  ٣١الرصید في 



٨البیانات المالیة الموحدة.ن ھذه مال یتجزأتشكل جزًء٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

ش.م.قبنك الدوحة
بآالف الریاالت القطریةبیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٣دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

٢٠١٣٢٠١٢
اتإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٫٣١٧٫٧٥٩١٫٣٠٨٫٧٦٩ربح السنة قبل الضریبة

:تعدیالت لـ
١٠٣١٨٫١٥٨١٨٩٫٦٤٣صافي خسارة انخفاض في قیمة قروض وسلف للعمالء

١١١٠٫٧٦٩٨٥٫٩٣٩و٩صافي خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة ومستحقات من البنوك
١٣٨١٫٨٧٣٧٣٫٤٠١إھالك وإطفاء

٣٫٨٦٣٥٫٢٥٤إطفاء تكالیف التمویل 
)٢١٢٫٦٠٥()١٢٢٫١٣٦(٢٦صافي ربح بیع استثمارات متاحة للبیع

)٢٤٦()١٤٣(١٢حصة في نتائج شركات زمیلة

١٫٦١٠٫١٤٣١٫٤٥٠٫١٥٥الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

)٨٨٥٫٣٠٥(٨٣٨٫١٥٩التغیر في أرصدة لدى بنوك
)٢٫٤٤٦٫٥١٩()٧٫٤٤٠٫٥٩٢(التغیر في القروض والسلف للعمالء

)٧١٫٥٣٠()١٠٥٫٨٠١(التغیر في الموجودات األخرى
)٢٫٩١٩٫٠٤٤()٩٩٦٫٦٩٨(التغیر في أرصدة من بنوك 

٨٫١٢١٫٤٠٦٢٫٧٠٢٫٢٣٠التغیر في الودائع 
)١٠٦٫٦٤١(٢٤٣٫٥٤٦التغیر في المطلوبات األخرى

)٣١٫٠٢٩()٣٢٫٦٢٤(صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیةمساھمة في 
)٥٫٥٦٥()٥٫٥٢٢(ضریبة الدخل المدفوعة 

)٢٫٣١٣٫٢٤٨(٢٫٢٣٢٫٠١٧صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
)٦٫٣٩٧٫٢٠٥()٨٫٥٩٥٫٥٨٢(اقتناء استثمارات مالیة

٦٫٤١٢٫٩٩٤٤٫٦٣٤٫٦٠٩متحصالت من بیع استثمارات مالیة
)٨٠٫٩٧٩()٤٦٫٧٠٤(١٣إقتناء أدوات ومعدات 

١٨٢٧٣٫٠٥٠متحصالت من بیع أدوات ومعدات

)١٫٧٧٠٫٥٢٥()٢٫٢٢٩٫١١٠(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
-٢٠١٫٥٤١٫٤٣٣متحصالت من إصدار حقوق إكتتاب
-٢٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠الممتحصالت من إصدار سندات رأس

-١٨٤٥٥٫١٨٨متحصالت من قروض أخرى 
١٫٧٩٧٫٣٣٥-إصدار سندات دینمتحصالت من 

)٩٣٠٫١٤٠()٩٣٠٫١٤٠(توزیعات أرباح مدفوعة

٣٫٠٦٦٫٤٨١٨٦٧٫١٩٥صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) أنشطة التمویل

)٣٫٢١٦٫٥٧٨(٣٫٠٦٩٫٣٨٨صافي النقص في النقد وما یعادلھ
٥٫٢٢٨٫٩٩١٨٫٤٤٥٫٥٦٩ینایر ١النقد وما یعادلھ في 

٣٣٨٫٢٩٨٫٣٧٩٥٫٢٢٨٫٩٩١دیسمبر ٣١النقد وما یعادلھ في 

٢٫٤١٠٫٧١٨٢٫٢٥٠٫٠٥٤الفوائد المستلمة 
٥٦٧٫٤٨٦٥٥٩٫٨٩٩الفوائد المدفوعة 

٢٦٫٩٥٨١٨٫٤٩٣توزیعات أرباح مستلمة 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٩

المنشأة الصادر عنھا التقریر١
شركة مساھمة ك١٩٧٩مارس ١٥بتاریخ وقد تم تأسیسھ في دولة قطرامقرھشركة "البنك") ھو "دوحة بنك" أو (بنك الدوحة ش.م.ق

ھو المسجل للبنك. عنوان المقر ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك ھو . ١٩٧٨بتاریخ ٥١بموجب المرسوم األمیري رقم قطریة عامة
.قطر- الدوحة٣٨١٨ص.ب ، شارع الكورنیش، الخلیج الغربي،برج بنك الدوحة

وثالثة فروع في الخارج في فرع في دولة قطر٣١رفیة واألعمال االستثماریة ولدیھالمصاألنشطة بصفة أساسیة في یشترك بنك الدوحة 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكویت، ومكاتب تمثیلیة في المملكة المتحدة، وسنغافورة، تركیا والصین والیابان

% من رأس المال ١٠٠تھ إضافة إلى ذلك، فإن بنك الدوحة یمتلك ما نسب.وھونج كونغ والشارقة وكنداوكوریا الجنوبیة وألمانیا وأسترالیا
وھي شركة لغرض وشركة الدوحة للتمویل المحدودةمسجلة في مركز قطر الماليتأمینھي شركة و(ذ.م.م)تأمینبنك الدوحة لللشركة
كال من ٢٠١٣دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في تشمل .إلصدار الدیون بالنیایة عن البنكتم إنشائھاخاص 
"المجموعة").ـبجمیعاًوالشركات التابعة لھ (یشار إلیھا البنك 

ھي كما یلي:للمجموعةالشركات التابعة األساسیة

بلد التأسیساسم الشركة
رأسمال 
أنشطة الشركةالشركة

النسبة المئویة للملكیة 
٢٠١٣

النسبة المئویة للملكیة 
٢٠١٢

%١٠٠%١٠٠تأمین عام١٠٠٫٠٠٠قطرالدوحة للتأمین ذ.م.مبنك شركة 
%١٠٠%١٠٠إصدار سندات دین١٨٢جزیرة كایمانشركة الدوحة للتمویل

ینایر ٢٠تاریخ في ٢٠١٣دیسمبر ٣١تمت الموافقـة من قبل مجلس اإلدارة على إصدار البیانات الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیـة في 
٢٠١٤.

أساس اإلعداد٢

االلتزامفقرة 
الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ونصوص لوائح مصرف لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لالبیانات المالیة الموحدة وفقاًتم إعداد

قطر المركزي ذات الصلة.

أساس القیاس
لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدادادعإتم  األدوات المالیة المشتقة والموجودات المالیة المتاحة للبیع التي تم البیانات المالیة الموحدة وفقاً

قیاسھا بالقیمة العادلة.

من عالقات تحوط القیمة العادلة ، أو المدرجة إضافة إلى ذلك یتم تعدیل القیم الدفتریة للموجودات المعترف بھا والتي ھي بنود تحوط 
العادلة المرتبطة بمخاطر أن یكون تم التحوط لھا.بالتكلفة المطفأة ، لتسجیل التغیرات في القیمة

العملة الوظیفیة وعملة العرض
. فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ و عملة العرضللمجموعةبالریاالت القطریة وھي العملة الوظیفیة البیانات المالیة الموحدةعرض ھذه تم 

تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر. فقد ، بخالف ذلك

استخدام التقدیرات واألحكام
بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على الموحدةیتطلب إعداد البیانات المالیة 

قد تختلف النتائج الفعلیة عن وتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. 
ھذه التقدیرات.

یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم فیھا وتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. 
مراجعة التقدیرات أو في أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك.

وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقدیرات واألحكام الحرجة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي دتم على وجھ التحدی
.٥رقمنات المالیة الموحدة باإلیضاحلھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البیا



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

١٠

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة
إعداد البیانات المالیة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة فيالمتبعة المحاسبیةالسیاساتإن 

من قبل لجنة المعاییر المحاسبیة التالیة المالیة السابقة بإستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة  التي أصدرت مؤخرًا
من لمالساریة او الدولیة ولجنة التفسیرات  :٢٠١٣ینایر ١فعول إعتبارًا

: عرض بنود اإلیرادات الشاملة األخرى (تعدیالت)١معیار المحاسبة الدولي 
تغیر من تصنیف البنود التي  تعرض في اإلیرادات الشاملة األخرى. ١إن التعدیالت في معیار المحاسبة الدولي 

التي یمكن إعادة تبویبها إلى الربح أو الخسارة في تاریخ مستقبلي بصورة منفصلة عن البنود البنودتعرضسوف 
أي تأثیر على المركز المالي للتعدیلولذلك لیس التي سوف لن یعاد تبویبها أبدًا. یؤثر التعدیل على العرض فقط

للمجموعة أو على أدائها.

ین (معدل): مكافَات الموظف١٩معیار المحاسبة الدولي 
. تتراوح هذه التعدیالت من ١٩لقد أصدرت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت عدیدة لمعیار المحاسبة الدولي 

هذهإلى توضیحات بسیطة وٕاعادة صیاغة. البرنامجإزالة َالیة اإلدارة ومفهوم العائدات المتوقعة من موجودات 
كز المالي أو على أداء المجموعة.تأثیر على المر الن یكون لهسوفالتعدیالت

)٢٠١١: اإلستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (المعدل في ٢٨معیار المحاسبة الدولي 
اإلفصاح عن الحصص في ١٢الترتیبات المشتركة والمعیار الدولي ١١الدولي للتقاریر المالیة للمعیارنتیجة 

اإلستثمارات في الشركات الزمیلة إلى اإلستثمارات ٢٨، تمت إعادة تسمیة معیار المحاسبة الدولي أخرىمؤسسات 
في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ، ویصف تطبیق طریقه الملكیة على اإلستثمارات في المشاریع المشتركة 

یانات المالیة الموحدة للمجموعة.لیس لهذا التعدیل أي تأثیر على البباإلضافة إلى الشركات الزمیلة. 

تعدیالت على –: اإلفصاحات ، تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٧المعیار الدولي 
ت والترتیباتسویة لألدوات المالیةهذه التعدیالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق إلجراء 

، ترتیبات الضمانات اإلضافیة). هذه اإلفصاحات سوف تزود المستخدمین  مفیدة في بمعلوماتالمتعلقة بذلك (مثًال
على المركز المالي للمؤسسة. اإلفصاحات الجدیدة مطلوبة لجمیع األدوات  الصافيتقییم تأثیر ترتیبات حساب 

لمعیار المحاس األدوات المالیة : العرض. تنطبق اإلفصاحات أیضًا٣٢بة المالیة المدرجة التي تتم تسویتها وفقًا
الخاضعة لترتیبات إجمالي الصافي الساریة المفعول أو إتفاقیة مماثلة  بغض النظر المدرجة على األدوات للمالیة 

موعة . هذه التعدیالت سوف لن تؤثر على المركز المالي للمج٣٢المحاسبة الدولي لمعیارعن أن تسویتها تتم وفقًا
أو على أدائها.
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: البیانات المالیة الموحده ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

المحاسبةالبیانات المالیة الموحدة والمنفصلة الذي یتناول ٢٧یحل محل الجزء من معیار المحاسبة الدولي ١٠المعیار الدولي 

مؤسسات األغراض الخاصة. إن –التوحید ١٢للبیانات المالیة الموحدة. وكذلك یتناول المعیار األمور التي أثیرت في التفسیر 

للسیطرة وینطبق على جمیع المؤسسات بما فیها مؤسسات األغراض الخاصة . تتطلب ینشئء١٠المعیار الدولي  وحیدًا نموذجًا

لتحدید المؤسسات التي تقع تحت السیطرة وبالتالي ١٠التغیرات التي أدخلها المعیار الدولي  من اإلدارة أن تمارس تقدیرا هامًا

في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار . ٢٧انت في معیار المحاسبة الدولي یجب توحیدها من قبل األم ، مقارنة بالمتطلبات التي ك

للمعیار الدولي للتقاریر المالیة ـر على شركاتهـة أنها تسیطـ) قدرت المجموع٢٠١٣ینایر ١(١٠الدولي  .١٠ا التابعة وفقًا

)٢٠١٣ینایر ١وات المالیة التي تبدأ في أو بعد : الترتیبات المشتركة (یسري مفعوله للسن١١المعیار الدولي للتقاریر 

المؤسسات تحت إدارة ١٣الحصص في المشاریع المشتركة والتفسیر ٣١یحل محل معیار المحاسبة الدولي ١١الدولي المعیار

ارة مشتركة یستبعد خیار المحاسبة للمؤسسات تحت إد١١غیر النقدیة من قبل الشركاء. المعیار الدولي المساهمات–مشتركة 

من ذلك فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعریف المشروع المشترك یجب  بإستخدام التوحید التناسبي. بدًال

المحاسبة لها بإستخدام طریقة الملكیة. هذا المعیار لیس له أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

: اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

في معیار المحاسبة الدولي ١٢یضم المعیار الدولي  فیما یتعلق بالبیانات المالیة ٢٧جمیع اإلفصاحات التي كانت سابقًا

ضمن معیار المحاسبة الدولي  . تتعلق هذه ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي ٣١الموحدة، وكذلك جمیع االفصاحات التي كانت سابقًا

إناالفصاحات بحصص أي مؤسسة في الشركات التابعة والترتیبات المشتركة والشركات الزمیلة والمؤسسات الهیكلیة. 

ت تابعة لها حصص غیر مسیطرة هامة.شركاغیر مطلوبة حیث ال توجد للمجموعة االفصاحات الجدیدة

: قیاس القیمة العادلة١٣المالیة المعیار الدولي للتقاریر 

للتوجیه بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لجمیع قیاسات القیمة العادلة. إن ١٣المعیار الدولي  وحیدًا ینشىء مصدرًا

عن كیفیة ق١٣المعیار الدولي  یاس القیمة ال یتغیر عندما یتعین على المؤسسة ان تستخدم القیمة العادلة ، ولكن یقدم توجیهًا

یعرف المعیار الدولي . یمة العادلة مطلوبة أو مسموح بهاالعادلة بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وذلك عندما تكون الق

قامت المجموعة بإعادة تقییم سیاساتها لقیاس القیم العادلة. ١٣القیمة العادلة كسعر للخروج. نتیجة لتوجیه المعیار الدولي ١٣

على قیاسات ١٣إفصاحات جدیدة. إن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة ١٣یتطلب المعیار الدولي أیضًا لم یؤثر مادیًا

القیمة العادلة للمجموعة.
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تأثیر على المركز المالي وأداء المجموعة:التحسینات المضمنة ولكن لیس لها أي 

: عرض البیانات المالیة ١معیار المحاسبة الدولي 
، یوضح هذا التحسین الفرق بین بیانات المقارنة اإلضافیة الطوعیة والحد األدنى من بیانات المقارنة المطلوبة. عمومًا

إن الحد االدنى المطلوب من بیانات المقارنة هو الفترة السابقة.

: العقارات واَالالت والمعدات ١٦معیار المحاسبة الدولي 
االساسیة ومعدات الخدمة التي تستوفي تعریف العقارات واَالالت والمعدات ال هذا التحسین أن قطع الغیار یوضح

تعتبر بضاعة.

العرض–: األدوات المالیة ٣٢معیار المحاسبة الدولي 
لمعیار المحاسبة  یوضح هذا التحسین أن ضرائب الدخل الناشئة من التوزیعات لمالكي الحقوق یتم الحساب لها وفقًا

الدخل.ضرائب ١٢الدولي

معاییر أصدرت ولم یسري مفعولها بعد:
المعاییر التي أصدرت ولم یسري مفعولها بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة الموحدة للمجموعة مـذكورة أدنـاه. تنـوي 

المجموعة تطبیق المعاییر ، إذا كانت الزمة ، عندما تصبح ساریة المفعول. 

تاریخ السریانالموضوع

-األدوات المالیة–٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

ــدولي للتقــاریر ، والمعیــار الــدولي١٠للتقــاریر المالیــةمؤسســات االســتثمار (تعــدیالت للمعیــار ال

)٢٧، ومعیار المحاسبة الدولي ١٢المالیة

٢٠١٤ینایر ١

٢٠١٤ینایر ١تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تعدیالت)–٣٢معیار المحاسبة الدولي 

٢٠١٤ینایر ١الضرائب-٢١التفسیر 

٢٠١٤ینایر ١تجدید المستقات واستمرار محاسبة التحوط (تعدیالت)–٣٩معیار المحاسبة الدولي 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

١٣

تابع-السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المبكر للمعاییراألعتماد
٢٠١٣لم تقم  المجموعة باإلعتماد المبكر للمعاییر الجدیدة أو المعدلة في 

البیانات المالیةتوحیدأسس 
الموحــــدة تتكــــون مــــن البیانــــات المالیــــة لشــــركة الخلــــیج للمخــــازن ش.م.ق وشــــركاتها التابعــــة (ویشــــار إلــــیهم جمیعــــًاإن البیانــــات المالیــــة

عندما یكون لها عائدات متغیرة أو لدیها حقـوق فیهـا مـن إرتباطهـا للمجموعةتتحقق السیطرة .٢٠١٣دیسمبر٣١") كما في المجموعةبـ"

بالمؤسسة المستثمر فیها ویستطیع التأثیر على هذه العائدات من خالل سلطتة على المؤسسة المستثمر فیها:

سلطة على المؤسسة المستثمر فیها.ال·

مخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فیها.·

القفدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فیها للتأثیر على قیمة عائداتها.·

ر الحقــائق عنــدما یكــون للجمعیــة أقــل غالبیــة حقــوق التصــویت أو حقــوق مماثلــة فــي الكیــان المســتثمر فیــه ، تأخــذ المجموعــة فــي اإلعتبــا

والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت لها سلطة على الكیان المتثمر فیه. 

تقوم المجوعة بإعادة تقییم سیطرتها على المؤسسة المستثمر فیها وٕاذا أشارت الوقـائع والظـروف إلـى تغییـر فـي واحـد أو أكثـر مـن البنـود 

المذكورة أعاله. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سیطرتها على الشركة التابعة وینتهي بإنتهاء أو فقدان  السـیطرة علـى

ــرادات ومصــاریف الشــركة التابعــة المكتســبة أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي بیــان الــدخل .التابعــةالشــركة  تــدرج موجــودات ومطلوبــات وٕای

الموحــد وبیــان اإلیــرادات الشــاملة األخــرى الموحــد مــن التــاریخ الــذي تحصــل فیــه المجموعــة علــى الســیطرة حتــى التــاریخ الــذي تتوقــف فیــه 

كة التابعة.المجموعة عن السیطرة على الشر 

تعـود األربـاح والخسـائر أو أي مـن بنـود اإلیــرادات الشـاملة األخـرى علـى مسـاهمي الشــركة للمجموعـة والحقـوق غیـر المسـیطرة حتــى وٕان 

نتج عن ذلك عجز في المیزانیة للحقوق غیر المسیطرة. تعد هذه البیانات المالیة الموحدة بإستخدام سیاسات محاسبیة موحـدة للمعـامالت 

حــداث األخــرى المتشــابهة فــي الحــاالت المماثلــة. عنــد الضــرورة یــتم إدخــال تعــدیالت فــي البیانــات المالیــة للشــركات التابعــة لتتطــابق واأل

ــات وحقــوق المســاهمین واإلیــرادات  ــتم إســتبعاد جمیــع الموجــودات والمطلوب ــك المتبعــة مــن قبــل المجموعــة. ی سیاســاتها المحاســبیة مــع تل

نقدیة الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة.والمصورفات والتدفقات ال

أي تغییر في حقوق الملكیة لشركة تابعة بدون فقدان السیطرة ، تتم المحاسبة له كمعاملة حقوق ملكیة.
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الشركات الزمیلة
إن النفوذ الھام ھو القدرة على المشاركة في إتخاذ القرارات .الشركات التي یوجد لدى المجموعة نفوذا ھاماالشركات الزمیلة ھي

المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولیس السیطرة علیھا أو السیطرة المشتركة على سیاساتھا.
لملكیة ویتم االعتراف بھا مبدئیا بالتكلفة متضمنة تكالیف المعاملة تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق ا

. على االستثمار في الشركة الزمیلةالتي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ 
یتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر السابقة الستحواذ الشركات الزمیلة في بیان الدخل الشامل الموحد بینما یتم 

لالستحواذ في االحتیاطیات. تتم تسویة التغیرات التراكمیة السابقة لالستحواذ في من حقوق الملكیةاالعتراف بالتغیرات في حصتھا 
فتریة لالستثمار. عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة أو تزید عن مساھمتھا في الشركة الزمیلة، مقابل القیمة الد

متضمنة أیة ذمم مدینة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باالعتراف بأیة خسائر أخرى ما لم یكن لدیھا التزامات أو تقم بسداد 
مدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.

یتم استبعاد المكاسب فیما بین شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد مساھمة 
استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دلیال على المجموعة في الشركة الزمیلة. كما یتم أیضاً

وجود خسارة انخفاض في قیمة الموجود المحول.
لتتفق مع السیاسات المحاسبیة والمعدلةتستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة على البیانات المالیة ،

للمجموعة. یتم استبعاد المكاسب من التعامالت فیما بین شركات المجموعة إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة 
المستثمر فیھا. كما یتم أیضا استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دلیال على وجود خسارة 

وجود المحول.انخفاض في قیمة الم

تتضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة الشركة الزمیلة التالیة.

أنشطة الشركةالنسبة المئویة للملكیةبلد التأسیسأسم الشركة

٢٠١٣٢٠١٢

الدوحة للوساطة 
و الخدمات 

المالیة المحدودة

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

العمالت األجنبیة
تعامالت وأرصدة العمالت األجنبیة

بعملة أجنبیة إلى العمالت الوظیفیة المعنیة للعملیات یتم تحویل التعامالت بعمالت أجنبیة أو تلك التي تتطلب سداداً
بمعدالت الصرف اآلنیة في تواریخ المعامالت.

إلى العملة الوظیفیة باستخدام معدالت الصرف في تاریخ التقریر بعمالت أجنبیة النقدیةالموجودات والمطلوبات یتم تحویل 
التي تقاس بالقیمة النقدیة بالعمالت األجنبیة غیر لموجودات والمطلوباتیعاد تحویل اتاریخ. ذلك الالسائدة في اآلنیة 

یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم تحویل الموجودات العادلة إلى العملة الوظیفیة بسعر الصرف اآلني في ذلك التاریخ الذي
والمطلوبات غیر المالیة التي تقاس من حیث التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام معدل الصرف في تاریخ المعاملة.
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فروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبیة والناشئة عن التحویل بأسعار تسجیلیتم 
.بیان الدخل الشاملالصرف في نھایة الفترة للموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة في 

العملیات األجنبیة

لتي لدیھا عمالت وظیفیة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلھا إلى النتائج والمركز المالي لجمیع منشآت المجموعة ا
عملة العرض كما یلي:

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاریخ التقریر.·

إیرادات ومصروفات كل بیان دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف ·

صرف العملة في الدخل الشامل اآلخر.یتم االعتراف بجمیع فروق ·
فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أعاله یتم اإلبالغ عنھا في حقوق ملكیة المساھمین ضمن "احتیاطي تحویل 

عمالت أجنبیة".

عند التوحید، یتم أخذ فروق صرف العمالت الناشئة من تحویل صافي االستثمار في المنشآت األجنبیة والقروض 
ستبعاد الكلي أو ت العملة األخرى المخصصة كتحوطات لھذه االستثمارات إلى "الدخل الشامل اآلخر". عند اإلوأدوا

الجزئي للعملیة األجنبیة یتم االعتراف بھذه الفروق في بیان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البیع.

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

المبدئياالعتراف والقیاس 

تقوم المجموعة باإلعتراف بالقروض والسلف إلى العمالء والمبالغ المستحقة من وإلى البنك وایداعات العمالء وأوراق 
بباقي الموجودات والمطلوبات الدین المصدرة والقروض األخرى في التاریخ الذي نشأت فیھ. بینما یتم اإلعتراف

في األحكام التعاقدیة ألداة مالیة. في تاریخ المتاجرة ، أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً یشملالمالیة مبدئیاً
خاللالموجوداتتسلیمتتطلبالتيالمالیةالموجوداتمبیعاتأومشتریاتوھي .لعادیةابالطریقةالمتاجرة" ذلك

.السوقفيالسائدالعرفأواألحكامخاللمنبصورةالمحددالزمنياإلطار

إلیھا ، بالنسبة للبند الذي لیسالعادلةبالقیمةمبدئیاالمالیةالمطلوباتأوالمالیةالموجوداتقیاسیتم مسجلمضافاً
أوتملكھاإلىمباشرةبصورةتنسبأنیمكنالتيالمعامالتتكالیف،الخسارةأوالربحخاللمنبالقیمة العادلة

.إصدارھا
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التصنیف
یتم تصنیف االدوات المالیة مبدئیا على الغرض الذي من أجلھ یتم شراء األدوات المالیة و على خصائصھا 

.علیھابالحصولالممیزة و على نیة اإلدارة 

الموجودات المالیة

عند اإلنشاء یتم تصنیف الموجود المالي في واحد من الفئات التالیة:

القروض والذمم المدینة·
محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق·
متاحة للبیع، و·
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إما على أنھا:·

المطلوبات المالیة

قاست المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة.المجموعة صنفت و

إلغاء االعتراف
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود 

الموجود المالي أو عند قیامھا بتحویل الموجود المالي في معاملة یتم فیھا تحویل جمیع مخاطر وحوافز ملكیة 
المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تحول جزء كبیرا من مخاطر وعوائد الملكیة كما أنھا ال 
تحتفظ بالسیطرة على الموجود المالي. یتم االعتراف بأیة مصلحة في الموجودات المالیة المحولة والتي تؤھل 

ا من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في إللغاء االعتراف والتي یتم خلقھا أو االحتفاظ بھ
بیان المركز المالي. عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للموجود 
والمقابل المستلم متضمنا أي موجود جدید یتم الحصول علیھ ناقصا أي مطلوب جدید یتم تحملھ في الربح أو 

الخسارة.

دخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بھا في بیان مركزھا المالي ولكنھا تحتفظ ت
حتفاظ بجمیع أو إما بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء منھا. في حالة اإل

موجودات المحولة. یتضمن تحویل بجزء كبیر من المخاطر والعوائد عندھا ال یتم إلغاء االعتراف بال
الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد، كمثال، إقراض األوراق المالیة ومعامالت 

إعادة الشراء.
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تابع- إلغاء االعتراف 
لموجود ملكیة اجمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد في المعامالت التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تقوم بتحویل 

وتحتفظ بالسیطرة على الموجود، تستمر المجموعة في االعتراف بالموجود إلى حد مشاركتھا المستمرة والتي المالي
یتم تحدیدھا بالحد الذي تتعرض فیھ إلى التغییرات في قیمة الموجود المحول. في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة 

راف عن الموجود المالي لو حقق معاییر إلغاء االعتراف. بالتزام لخدمة الموجود المالي مقابل رسوم. یتم إلغاء االعت
یتم االعتراف بموجود أو مطلوب في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من (موجود) كافي أو 

أقل من (مطلوب) كاف ألداء الخدمة.

عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدیة.عترافتلغي المجموعة اإل

المقاصة
یتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي، فقط عندما یكون 

السداد على أساس الصافي أو تحقیق لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ورغبتھا إما في
الموجود وسداد األصل في نفس الوقت.

مبادئ القیاس
قیاس التكلفة المطفأة

عترافالتكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي ھي المبلغ الذي یقاس بھ الموجود أو المطلوب المالي عند اإل
المبدئي مخصوما منھ مدفوعات السداد األصلیة مضافا إلیھ أو مخصوما منھ اإلطفاء المتجمع باستخدام طریقة معدل 
الفائدة الفعلي ألي فرق بین المبلغ المبدئي المعترف بھ ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفیض لخسارة االنخفاض في 

اإلعتبار أي خصم أو عالوة على اإلستحواذ ، والرسوم التي ھي یتم إحتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعینالقیمة. 
جزء ال یتجزاء من معدل الفائدة الفعلي.

قیاس القیمة العادلة

في معاملة بین متعاملین في السوق القیمة العادلة ھي الثمن الذي سوف یستلم لبیع موجودات أو یدفع لتحویل إلتزام
في تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل المطلوبات 

تحدث إما:

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات ، أو·
طلوبات.في غیاب سوق رئیسیة ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو الم·

القیمة العادلة لألدوات المالیة والتي یتم تداولھا باألسواق المالیة النشطة في تاریخ التقریر على أساس السعر بالسوق 
وسعر الطلب بالنسبة للمراكز القصیرة األجلأو عروض أسعار المضارب (سعر العرض بالنسبة للمراكز طویلة 

.من تكلفة العملیاتاألجل). بدون أي إقتطاعات

تشمل ألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم المناسبة. لبالنسبة 
,ھ ظوملحلدیھا أسعار سوقیةالتي والمماثلة دواتتقنیات التقییم طریقة التدفقات النقدیة المخصومة، مقارنة مع األ

.تسعیر، ونماذج االئتمان وغیرھا من نماذج التقییم ذات الصلةلخیاراتنماذج
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ابعت-مبادئ القیاس 

تابع- قیاس القیمة العادلة 

یجب قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق المشتركة والمحافظ ذات وحدات غیر مدرجة بصافي قیمة 
.الصنادیقمدیرالمقدمة من األصول 

على معدالت تحویل ملحوظة ومنحنیات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك  تقاس عقود العمالت األجنبیة اآلجلة بناًء
بالكامل ولذا یتم إلغاء مخاطر اإلئتمان أساس العملة المنتشرة بین العمالت ذات الصلة. جمیع العقود مضمونة نقداً

لكل من المجموعة والطرف اآلخر لتلك العقود.

.تحدد القیمة العادلة للمشتقات غیر المدرجة بالتدفقات النقدیة المخصومة

المطلوبات على أساس طبیعة وخصائص لغرض إفصاحات القیمة العادلة ، حددت المجموعة فئات الموجودات و
.٥ومخاطر الموجودات والملطوبات ومستوى تدرج القیمة العاجلة الموضح في إیضاح 

تحدید وقیاس خسارة االنخفاض في القیمة

في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة موجود مالي غیر 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تنخفض قیمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات المالیة مسجل 

وأن لحادثة الخسارة أثر اتعندما یشیر دلیل موضوعي إلى وقوع حادثة خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجود
صورة موثوق بھا.التي یمكن تقدیرھا باتعلى التدفقات النقدیة المستقبلیة للموجود

متضمنة أسھم حقوق الملكیة قد انخفضت قیمتھا، الصعوبات الموضوعي على أن موجودات مالیة قد یتضمن الدلیل
المالیة الكبیرة لدى المقترض أو المصدر والتقصیر أو التأخر من جانب المقترض وإعادة ھیكلة الدین أو السلفة من 

لتفكر فیھا بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر جانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة
سیدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالیة أو البیانات األخرى التي یمكن مالحظتھا فیما یتعلق 
بمجموعة موجودات مثل التغیرات السلبیة في مركز الدفع لدى المقترضین أو المصدرین بالمجموعة أو الظروف 

االقتصادیة المتعلقة بحاالت التقصیر في المجموعة.
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واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا تأخذ المجموعة باالعتبار دلیل االنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء 
لتاریخ االستحقاق على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي. یتم تقییم جمیع القروض والسلف للعمالء 
واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق الھامة بصفة فردیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض في 

ع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق الھامة بصفة القیمة الفردیة. جمی
فردیة والتي ال یوجد انخفاض محدد في قیمتھا یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض 

واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ ء للعماللقروض والسلف في القیمة یتم تكبدھا ولكنھ لم یتم تحدیدھا بعد. ا
التي ال تعتبر ھامة بصورة فردیة یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض االستحقاق

ذات خصائص واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاقللعمالء لقروض والسلف في القیمة وذلك بتجمیع ا
المخاطر المتماثلة في مجموعات.

یتم قیاس خسائر االنخفاض في القیمة على الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة 
جود. یتم للموجود المالي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للمو

االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة ویتم إظھارھا كحساب مخصص في مقابل القروض 
والسلف للعمالء.

النموذج اإلحصائي لالتجاھات التاریخیة الحتماالت ي القیمة تقوم المجموعة باستخدام عند تقییم االنخفاض الجماعي ف
وتأثیرھا على مجموعة القروض.واإلئتمانف القروض باإلضافة إلى تأثیر أحوال اإلقتصاد یوتصنالتقصیر، 

% أو أكثر عن التكلفة أو ٢٠بالنسبة لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في القیمة السوقیة بصورة عامة بنسبة 
أشھر أو أكثر تعتبر مؤشرات على انخفاض القیمة.٩لمدة 

في قیمة االستثمارات المالیة المتاحة للبیع یتم االعتراف بھا بتحویل الخسارة التراكمیة المعترف خسائر االنخفاض
بھا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كتسویة إعادة تصنیف. الخسارة التراكمیة التي یعاد تصنیفھا من 

ة االستحواذ، بالصافي من أي مدفوعات للمبلغ الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة ھي الفرق بین تكلف
. الربح أو الخسارةواإلطفاء، والقیمة العادلة الحالیة، ناقصا أیة خسارة انخفاض في القیمة معترف بھا سابقا في 

تتم مراجعة خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا في بیان الدخل الموحد على أدوات حقوق الملكیة من خالل بیان ال
القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة تزیدفي فترة الحقة، تالدخل الموحد. في حالة أدوات الدین، وإذا كان

حدث وقع بعد إدراج خسارة انخفاض القیمة في بیان الدخل بمتعلقة أن تكون زیادة للكاستثمارات متاحة للبیع ویمكن 
.الدخل الموحدخسائر انخفاض القیمة من خالل بیان یتم عكس الموحد، و
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النقد وما یعادلھ

یتضمن النقد وما یعادلھ أوراقا نقدیة وعمالت معدنیة بالصندوق وأرصدة غیر خاضعة لقیود محتفظ بھا لدا مصارف 
تاریخ االستحواذ والتي تخضع مركزیة وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من 

لمخاطر غیر ھامة من التغییرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتھا قصیرة 
األجل.

یتم تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي الموحد. 

للعمالءالقروض والسلف أرصدة لدى البنوك و

القروض والسلف للعمالء ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغیر أرصدة لدى البنوك و
مدرجة في سوق نشطة وال ترغب المجموعة في بیعھا على الفور أو في المستقبل القریب. 

تكالیف معاملة وھو القیمة العادلة زائداًلقروض والسلف للعمالء بسعر اللألرصدة لدى البنوك وایتم القیاس المبدئي
المعاملة المباشرة اإلضافیة وفي أعقاب ذلك یتم قیاسھا بتكلفتھا المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

االستثمارات المالیة

"االستثمارات المالیة بعد االعتراف المبدئي، تتم المحاسبة عن  محتفظ بھا لتاریخ استنادا إلى تصنیفھا إما ضمن 
".متاحة للبیع"االستحقاق" أو 

الموجودات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

ھي موجودات غیر مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید محتفظ بھا لتاریخ االستحقاقالموجودات المالیة ال
على االحتفاظ بھا حتى االستحقاق والتي ال یتم واستحقاق ثابت یوجد لدى المجموعة النیة والمقدرة اإلیجابیة

محتفظ بھا تخصیصھا كقیمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنھا متاحة للبیع. تم تسجیل االستثمارات ال
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.لتاریخ االستحقاق
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تابع- االستثمارات المالیة 

متاحة للبیعالموجودات المالیة ال

الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي استثمارات غیر مشتقة مخصصة على أنھا متاحة للبیع أو لم یتم تصنیفھا كأیة 
االستثمارات موثوق ، تسجلعندما تكون القیمة العادلة غیر متوفرة بشكل فئة أخرى من فئات الموجودات المالیة. 

المالیة في أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل جمیع 
االستثمارات المتاحة للبیع األخرى بالقیمة العادلة.

. یتم االعتراف بإیراد توزیعات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعليالربح أو الخسارةیتم االعتراف بإیراد الفائدة في 
عندما تصبح المجموعة مستحقة لتلقي توزیعات األرباح. مكاسب أو خسائر صرف الربح أو الخسارةاألرباح في 

بیان الدخل الموحد.محتفظ بھا للبیع یتم االعتراف بھا في أوراق دینالعمالت األجنبیة عن االستثمارات في 

یتم االعتراف بالتغیرات األخرى في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن یباع االستثمار أو تنخفض قیمتھ 
بیان الدخل الموحد.إلى الدخل الشامل اآلخرعندھا یعاد تصنیف المكاسب والخسائر التراكمیة المعترف بھا سابقا في 

المشتقات
إدارة المخاطر ومحاسبة التحوطالمشتقات المحتفظ بھا ألغراض 

تتضمن المشتقات التي یتم االحتفاظ بھا ألغراض إدارة المخاطر جمیع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم یتم 
القیمة العادلةتصنیفھا كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات التي یحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ب

تقوم المجموعة بتخصیص بعض المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى مالي.في بیان المركز ال
بعض األدوات المالیة غیر المشتقة كأدوات تحوط في العالقات المؤھلة للتحوط. عند التخصیص المبدئي للتحوط 

بتوثیق العالقة بین األداة أو األدوات المشتقة للتحوط و البنود المتحوط لھا، متضمنا ھدف تقوم المجموعة رسمیاً
وإستراتیجیة إدارة المخاطر عند القیام بالتحوط بجانب الطریقة التي سیتم استخدامھا لتقییم فعالیة عالقة التحوط. تقوم 
المجموعة بإجراء تقییم عند البدء في عالقة التحوط وعلى نحو مستمر أیضا للتعرف على ما إذا كان من المتوقع أن 

ت التحوط ذات فعالیة عالیة في مقاصة التغیرات في القیمة العادلة للتدفقات النقدیة للبنود المتحوط لھا تكون أدوا
خالل الفترة التي یتم تخصیص التحوط لھا وما إذا كانت النتائج الفعلیة لكل تحوط تقع ضمن مدى نسبة تتراوح ما 

حوط التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة متوقعة عما إذا كان تقوم المجموعة بإجراء تقییم لتفي المائة.١٢٥إلى ٨٠بین 
احتمال حدوث المعاملة المتوقعة عالیا ویشكل تعرضا الختالفات في التدفقات النقدیة التي یمكن أن تؤثر في النھایة 

تمت مناقشة عالقات التحوط أدناه..الربح أو الخسارةعلى 
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تابع-المشتقات

تحوطات القیمة العادلة
لموجود أو مطلوب معترف بھ أو ارتباط القیمة العادلةعندما یتم تخصیص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغیر في 

بیان الدخل ، یتم االعتراف بالتغیر في القیمة العادلة للمشتقة مباشرة في الربح أو الخسارةمؤكد قد یؤثر على 
التي تنسب إلى الخطر المتحوط لھ. في حالة انتھاء أو وللبند المتحوط لھ القیمة العادلةبجانب التغیرات في الموحد

أو إلغاء القیمة العادلةبیع أو إنھاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو عندما ینتفي وفاء التحوط بمعاییر محاسبة التحوط ب
تحوط بأثر مستقبلي. یتم إطفاء أیة تسویة حتى تلك النقطة على البند تخصیص التحوط عندھا یتم إیقاف محاسبة ال

معدل الفائدة الفعليكجزء من بیان الدخل الموحد في طریقة معدل الفائدة الفعليالمتحوط لھ والذي یتم استخدام 
للبند على مدى عمره المتبقي.

تحوطات التدفق النقدي
عند تخصیص مشتقة كأداة تحوط في تحوط التغیر في التدفقات النقدیة المنسوب إلى خطر محدد مصاحب للموجود 

فإن الجزء الفعال الربح أو الخسارةأو المطلوب المعترف بھ أو معاملة متوقعة على نحو كبیر یمكن أن تؤثر على 
في احتیاطي التحوط. یعاد تصنیف الدخل الشامل اآلخرللمشتقة یتم االعتراف بھ فيالقیمة العادلةمن التغیرات في 

كتسویة إلعادة التصنیف في نفس بیان الدخل الموحد المبلغ المعترف بھ في نفس الفترة كتحوط للتدفقات النقدیة إلى 
. أي الشاملالدخل وبنفس البند في بیان الربح أو الخسارةالفترة التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المتحوط لھا على 

. في حالة بیان الدخل الموحدللمشتقة یتم االعتراف بھ مباشرة في القیمة العادلةجزء غیر فعال في التغیرات في 
القیمة انتھاء أو بیع أو إنھاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو عندما ینتفي وفاء التحوط بمعاییر محاسبة التحوط ب

م إیقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في التحوط المتوقف لمعاملة أو إلغاء تخصیص التحوط عندھا یتالعادلة
من الفترة التي یصبح فیھا التحوط فعاال یعاد الدخل الشامل اآلخرمتوقعة فإن المبلغ التراكمي المعترف بھ في 

ة وتأثیرھا كتسویة إعادة تصنیف عندما تحدث المعاملة المتوقعبیان الدخل الموحد تصنیفھ من حقوق الملكیة إلى 
الدخل الشامل . في حالة عدم توقع حدوث المعاملة المتوقعة عندھا یعاد تصنیف الباقي في بیان الدخل الموحدعلى 
كتسویة إعادة تصنیف.بیان الدخل الموحد مباشرة إلى اآلخر

المشتقات األخرى لغیر المتاجرة

عندما ال تكون المشتقة محتفظا بھا للمتاجرة وغیر مخصصة في عالقة مؤھلة للتحوط یتم االعتراف بجمیع 
.بیان الدخل الموحدالتغییرات في قیمتھا العادلة مباشرة في 
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المشتقات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة
عقود صرف أجنبي آجلة. تقوم المجموعة ببیع ھذه المشتقات لعمالء بغرض تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة 

القیمة العادلةتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخفیف المخاطر الحالیة والمستقبلیة. یتم تقییم ھذه األدوات المشتقة ب
. بیان الدخل الموحدإلى القیمة العادلةصلة بھا في كما في نھایة فترة التقریر ویتم أخذ التغیرات ذات ال

الممتلكات والمعدات
اإلعتراف والقیاس

تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. 
تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیاًتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود.

تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكالیف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض 
االستخدام المطلوبة منھا وتكالیف تفكیك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة علیھ إلى وضعھ السابق وتكالیف 

سملة. االقتراض المر
عندما یكون البرامج المشتراه لتعمل كجزء ال یتجزأ من بعض المعدات ، سیتم رسملتھا كجزء من ھذه المعدات. 

ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبنود مستقلة  للممتلكات والمعدات.
الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات یتم تحدیدھا بمقارنة متحصالت البیع مع القیمة الربح أو الخسارة

الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي في اإلیراد اآلخر / المصروف اآلخر في الربح أو 
الخسارة.

التكالیف الالحقة

مكونات العقارات والمعدات في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق یتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد 
المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانیة قیاس تكلفتھا بصورة موثوق بھا. یتم 

میة للممتلكات والمعدات في عكس االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یتم االعتراف بتكالیف الخدمة الیو
الربح أو الخسارة عند تكبدھا.



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٢٤

تابع-السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
تابع-الممتلكات والمعدات 

اإلھالك
المبلغ القابل لإلھالك ھو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ بدیل عن التكلفة ناقصا قیمتھا الباقیة.

بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء الربح أو الخسارةیتم االعتراف باإلھالك في 
من بند الممتلكات العقارات والمعدات حیث أن ھذه ھي أفضل مقارب یعكس النمط المتوقع الستھالك المنافع 

كلفة الموجود ناقصا قیمتھ الباقیة المقدرة. یتم إھالك االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في الموجود وھي تستند إلى ت
الموجودات المستأجرة بموجب إیجارات تمویلیة على مدى فترة اإلیجار أو أعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقصر. ال یتم 

. األراضي واألعمال غیر المنجزةإھالك 

النحو التالي:األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة على 

سنة٢٠المباني
سنوات٧-٣مفروشات و معداتتحسینات األماكن المستأجرة ،

سنوات٥السیارات

في تاریخ كل تقریر، وتسویتھا بأثر مستقبلي القیم الباقیة للموجودات تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجیة 
إن كان ذلك مالئما. 

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة
تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف موجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل 

حالة وجود مثل ھذا المؤشر یتم تقدیر المبلغ القابل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على انخفاض قیمتھا. في 
لالسترداد لذلك الموجود.

فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة للموجود للقیمة الدفتریة التي خسارة االنخفاض في القیمةیتم رد 
.خسارة االنخفاض في القیمةكان من الممكن تحدیدھا، بالصافي من أي إھالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف ب
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المخصصات
یمكن بقاسدثحلیجةتحالي نأو استداللينونياقتزاملامجموعةلاىدلونكیدمانعبمخصصاالعترافمیت

یتم تحدید . االلتزامكلذدادسلارج للمنافع االقتصادیةخفقتدلب طأن یتمحتمللانمقیاسھ بصورة موثوق بھا و
المتوقعة بمعدالت ما قبل الضریبة التي تعكس تقدیرات المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة

ة الزمنیة للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما.مالسوق الحالیة للقی

العقود المثقلة بااللتزامات
صول علیھا من العقد یتم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع للمجموعة الح

أقل من التكلفة التي ال یمكن تفادیھا في سبیل الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد. یقاس المخصص بالقیمة الحالیة 
للتكلفة المتوقعة من إنھاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة من االستمرار في العقد، أیھما أقل. قبل تكوین المخصص 

للموجودات المصاحبة للعقد.خسارة انخفاض في القیمةة تقوم المجموعة باالعتراف بأی

الضمانات المالیة
الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفھا لحاملھا مقابل خسارة 

منح الضمانات یتم یتكبدھا بسبب عجز مدین محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقھ وفقا لبنود أداة الدین. 
والسحب على لضمان القروضنیابة عن العمالءغیرھا من الھیئات والمؤسسات المالیة وللبنوكالمالیة

.أخرىتسھیالت مصرفیة والمكشوف
على تم الحصول فیھالضمانات المالیة في البیانات المالیة بالقیمة العادلة في التاریخ الذيیتم االعتراف ب

من القیاس حدمبدئي، یتم قیاس المطلوبات للمجموعة بموجب ھذه الضمانات في أعلىضمانة. بعد التحقق ال
خالل ھذه الفترة، وأفضل المكتسبةرسومالدخل والعتراف في بیان الدخل لأقل اھالك یتم احتساب المبدئي، و

.تقدیر للنفقات المطلوبة لتسویة أي التزام مالي ناشئ نتیجة للضمانات في تاریخ التقریر
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منافع الموظفین
لتقوم المجموعة بإحتساب  ، ویستند بالمجموعةسیاسات التوظیف مخصصات نھایة الخدمة للموظفین وفقاً

االحتساب على آخر راتب وفترة خدمة كل موظف كما في تاریخ إعداد التقاریر. ویظھر ھذا المخصص ضمن 
بند مخصصات أخرى تحت بند مطلوبات أخرى.

في صندوق التقاعد كنسبة من راتب الموظفین القطریین وفقا لقانون التقاعد اقیمة مساھمتھب المجموعةحتست
.اتجاه صندوق التقاعد محدودة بمبلغ مساھمتھالمجموعة. وتعتبر إلتزامات ٢٠٠٢نة لس٢٤والمعاشات رقم 

قیمة مساھمتھا في صندوق اإلدخار للموظفین غیر القطریین كنسبة من راتب بإحتساب المجموعة تقوما مك
لسیاسات وإجراءات المجموعة. الموظف وفقاً

قصیرة األجلالموظفینمنافع 

نھایة الخدمة قصیرة األجل للموظفین على األساس غیر المخصوم ویتم دفعھا عند تقدیم الخدمة مكافآت تقاس 
ذات الصلة. یتم االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب خطط الحافز النقدي قصیر األجل أو خطط 

تیجة لخدمة سابقة تم تقدیمھا مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي بدفع ھذا المبلغ ن
من جانب الموظف ومن الممكن قیاس االلتزام بصورة موثوق بھا. 

رأس المال واالحتیاطیات
تكالیف رأس المال

یتم خصم تكالیف الزیادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكیة من القیاس المبدئي ألدوات 
حقوق الملكیة.

األرباح لألسھم العادیةتوزیعات 
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسھم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من جانب 
مساھمي المجموعة. یتم التعامل مع توزیعات األرباح للسنة التي یعلن عنھا بعد تاریخ بیان المركز المالي 

الالحقة.الموحد في إیضاح األحداث 

إلعتراف باإلیراداتا
اإلیراداتإثبات اإلیراد لدرجة أنھ من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق للمجموعة، ویمكن قیاس یتم 

قبل االعترافمعاییرتلبیة بصورة موثوق بھا. ویجب  أن قبل إثبات اإلیرادات:المحددة فیما یلي أیضاً
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اإلیرادات ومصاریف الفائدة
كأدوات مالیة المالیة المصنفة موجوداتاألدوات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي تحمل فائدة الیتم تسجیل 

الفوائد باستخدام سعر أو مصروفات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإیرادات ومتاحة للبیع 
أو المتحصالت خالل العمر المتوقع المقدرةالدفعات النقدیة المستقبلیةیخصمالفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي 

لألداة المالیة أو خالل فترة قصیرة، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. 
الفائدة على القروض والسلف االعتراف بیوما أو أكثر من الدخل. لم یتم ٩٠خرة لمدةالمتأیتم استبعاد الفائدة 

.المالیة األخرى في قائمة الدخل الموحدةوالموجودات

إیرادات عقود التأمین
ذلك یتم اإلعتراف بإیرادات عقود التأمین (المبالغ المتحققة كإیراد) على مدى فترة تغطیة عقد التأمین ، یتم إظھار 

القسم من مبالغ التأمین التي تم إستالمھا على العقود الساریة والمتعلقة باألخطار المحتملة الوقوع كإیرادات غیر 
یوماً.١/٣٦٥متحققة في جانب اإللتزامات على أساس إحتساب 

إیرادات ومصاریف الرسوم والعموالت
وأالموجود على معدل الفائدة الفعليجزء متمما لیتم إدراج إیراد ومصروف الرسوم والعموالت التي تعتبر 

.طریقة معدل الفائدة الفعليعند قیاس المطلوب المالي
یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة 

یل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا. االستثمار وعموالت المبیعات ورسوم اإلیداع ورسوم المشاركة في التمو
عندما یكون من غیر المتوقع أن ینتج من ارتباط قرض أن یتم سحب القرض یتم االعتراف بالرسوم ذات الصلة 

بارتباط القرض على أساس القسط الثابت على مدى فترة االرتباط.

إیراد اإلستثمارات المالیة
في بیان الدخل الموحد وذلك عن الفرق بین القیمة العادلة االستثمارات المالیةیتم االعتراف بأرباح أو خسائر بیع 

للمقابل المستلم والقیمة الدفتریة لالستثمار. 

إیراد االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق یتم االعتراف بھ بإتباع طریقة معدل الفائدة الفعلي.
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إیراد توزیعات األرباح

یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالم اإلیراد. 

مصروف الضریبة 

یشتمل مصروف الضریبة على ضریبة حالیة وضریبة مؤجلة. یتم االعتراف بالضریبة الحالیة والضریبة 
فیما عدا إلى الحد الذي تتعلق فیھ ببنود معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة أو الربح أو الخسارةالمؤجلة في 

.الدخل الشامل اآلخر

الضریبة الحالیة ھي الضریبة المتوقع سدادھا أو استالمھا من دخل أو خسارة السنة الخاضعة للضریبة باستخدام 
حو واسع في تاریخ التقریب وتتم تسویتھا مع الضریبة المستحقة معدالت الضریبة المطبقة أو التي تطبق على ن

الدفع فیما یتعلق بسنوات سابقة.

طبقا للقوانین واللوائح والتعلیمات الساریة  في الدول التي تمتد إلیھا المجموعةتحتسب الضرائب المستحقة على 
. یتم تكوین مخصص لاللتزامات الضریبیة المستحقة على أساس تقییم المطالبات الضریبیة المجموعةعملیات 

ال یوجد ضرائب على  لم یتم تطبیق احتساب الضریبة على داخل دولة قطر.المجموعةالمتوقعة ، وحالیاً
لمسجلة لدى الشركات على بعض فروع البنك العاملة خارج دولة قطر، وكذلك على أحد الشركات التابعة وا

مركز قطر للمال.

یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغراض 
التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة. ال یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة إلى:

في معاملة ال تعتبر بمثابة تجمیع أعمال المطلوبات وأالموجودات االعتراف المبدئي بالفروق المؤقتة بین ·
وال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبیة أو الخاضعة للضریبة.

الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في شركات تابعة إلى الحد الذي یكون من المحتمل معھ أن ال یتم ·
ظور، وردھا في المستقبل المن

الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشھرة.·

على  یتم قیاس الضریبة المؤجلة بمعدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا على الفروقات المؤقتة عند عكسھا بناًء
القوانین التي تم تصنیفھا أو على وشك أن تصنف كما في نھایة السنة المالیة.

ضریبة المؤجلة لو كان ھناك حق قانوني قابل للتطبیق في مقاصة مطلوبات ومطلوبات الموجودات تتم مقاصة 
الضریبة الحالیة مقابل الموجودات الضریبیة الحالیة وھي تتعلق بالضرائب التي یتم تحصیلھا من نفس 

منھا االختصاص الضریبي على نفس المنشأة الخاضعة للضریبة أو على منشآت ضریبیة مختلفة ولكنھ یقصد 
سداد مطلوبات وموجودات ضریبة حالیة على أساس الصافي أو سیتم تحقیق موجوداتھا ومطلوباتھا الضریبیة 

في نفس الوقت.

یتم االعتراف بأصل الضریبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضریبیة غیر المستخدمة واألرصدة الضریبیة والفروق 
من المحتمل معھ توفر أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة یمكن المؤقتة المسموح بخصمھا إلى الحد الذي یكون 

استخدامھا في مقابلھا. تتم مراجعة أصول الضریبة المؤجلة في كل تاریخ تقریر ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي 
یصبح من غیر المحتمل معھ تحقیق المنفعة الضریبیة ذات الصلة. 
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العائدات على السھم

تقوم المجموعة بعرض بیانات العائد األساسي والمخفف للسھم بالنسبة ألسھمھا العادیة. یحتسب العائد األساسي 
للسھم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة 

المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة الربح أو الخسارةات المخففة للسھم بتسویة خالل الفترة. یتم تحدید العائد
وعدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة بأثر جمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة.

القطاعیةالتقاریر 

للمجموعة أن تجني منھا قطاع التشغیل ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال یمكن 
إیرادات وتتكبد مصروفات ویتضمن ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات 
األخرى بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجھا التشغیلیة بصورة منتظمة من قبل كبیر صانعي القرار التشغیلي 

ع وتقییم أدائھ والذي تتوفر لھ معلومات مالیة متمیزة.بھدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطا

أنشطة اإلئتمان
ال تعامل الموجودات المحتفظ بھا في نشاط إئتماني كموجودات المجموعة وعلیھ ال تدرج في بیان المركز 

المالي الموحد.

الضمان المعاد حیازتھ
العمالء ضمن بیان المركز المالي الموحد تحت بند یتم إثبات الضمانات المعاد حیازتھا مقابل سداد دیون

"موجودات أخرى" بقیمة استحواذھا بالصافي من مخصص خسارة االنخفاض في القیمة.

وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي یجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ علیھا في 
ث سنوات من تاریخ االستحواذ بالرغم من أنھ یمكن تمدید ھذه مقابل سداد الدیون خالل فترة ال تتجاوز الثال

الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

أرقام المقارنة
فیما عدا في الحاالت التي یسمح فیھا معیار أو تفسیر أو یتطلب خالف ذلك یجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع 

المبالغ مع معلومات مقارنة. 

معلومات البنك الرئیسي
) بإتباع نفس ٣٦یتم إعداد بیان المركز المالي وبیان الدخل للبنك الرئیسي المفصح عنھ باإلیضاح رقم (

التي ال یتم توحیدھا حیث والزمیلةالسیاسات المحاسبیة المذكورة أعاله فیما عدا االستثمار في الشركات التابعة 
یتم تسجیلھا بالتكلفة.
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المخاطر المالیةإدارة٤
مقدمة ولمحة عامة

من نشاط  ، ولكن یتم إدارتھا من خالل عملیة قیاس ومراقبة مستمرة اوعملیاتھالمجموعةتشكل المخاطر جزءاً
بحسب حجم المخاطر والوظائف الرقابیة األخرى.

والسیولة والتشغیل ومخاطر السوق والتي تمثل مخاطر عملیات تجاریة لمخاطر اإلئتمانتعتبر المجموعة معرضة 
یتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغیر العوامل المحیطة وأثر العوامل التكنولوجیة وقطاع الصناعة من أو غیر تجاریة.

.للمجموعةخالل عملیة التخطیط االستراتیجي 

د ومراقبة المخاطر ، باإلضافة إلى ذلك توجد جھات أخرى مثل ھو المسؤول عن تحدیالمجموعةیعتبر مجلس إدارة 
لجنة التدقیق الداخلي ، لجنة التسھیالت ، ولجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن عملیة قسم إدارة المخاطر ،:

المخاطر.ھذه إدارة ومراقبة 

على محددات  تعكس ھذه المحددات إستراتیجیة العمل ، والمجموعةضعھا تتتم مراقبة والسیطرة على المخاطر بناًء
تحملھا.المجموعة، وكذلك تعكس مستوى المخاطر التي یستطیع المجموعةوعوامل السوق المؤثرة في 

بإستخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى إلدارة المخاطر الناتجة المجموعةقوم تكجزء من عملیة إدارة المخاطر ، 
والمخاطر الناتجة عن تقدیر العمالت األجنبیة ومخاطر رأس المال و مخاطر االئتمانعن التغیر في أسعار الفائدة و

. یتم تقییم المخاطر قبل الدخول في عملیات التحوط التي یتم اعتمادھا من قبل المستوى اإلداري المناسب المعامالت
.مجموعةلل

طریقة خاصة لتقدیر مخاطر السوق التي یتعرض لھا على المراكز المالیة التي یحتفظ بھا وأعلى المجموعةتبع ت
على عدد من الفرضیات والعوامل المتغیرة في السوق وقد حدد ت قیمة للخسائر المتوقعة علیھا ، وذلك إعتماداً

مراقبتھا بشكل یومي.، والتي یتم یھامجموعة من المستویات لقیمة المخاطر المقبولة لدالمجموعة

لمخاطر السوق أو الطریقة التي یقیس ویسیطر بھا البنك على مجموعةال یوجد ھناك أي تغیر على مستوى تعرض ال
تلك المخاطر.

المخاطر الناتجة من األدوات المالیة التي تتعرض لھا المجموعة ھي المخاطر المالیة والتي تتضمن مخاطر االئتمان 
ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة.ومخاطر السیولة
مخاطر االئتمان

األداة المالیة عن الوفاء عمیل أو طرف مقابل في عجز نتیجة لالتي تنشأ الخسارة المالیة خاطر االئتمان ھي مخاطر م
تدار مخاطر مخاطر، ولذلك للالمجموعةتعرضخطر مخاطر االئتمان الجزء األكبر منالتزاماتھ التعاقدیة. تشكل ب

مالیة مثل الألدوات لعزى مخاطر االئتمان تبعنایة تعرضھا لمخاطر االئتمان. واالائتمان التي یتم التعرض لھا 
والمبالغ المعادلة تسندات الدین وغیرھا من الفواتیر، واالستثمارات، والقبوالوالقروض والسحب على المكشوف، 

لمالیة.االئتمان المتعلقة بأدوات خارج المیزانیةل

 ) ) من اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة توزیع محفظة القروض والسلف ١٠یّبین اإلیضاح رقم 
) لمخاطر إئتمان ) التوزیـع الجغرافـي ٤واألنشطة التمویلیة على القطاعات المختلفة. كما یتضمن اإلیضاح رقم 

المجموعة.
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تابع–إدارة المخاطر المالیة ٤

قیاس مخاطر االئتمان
تتم مراجعة وإعتماد كافة السیاسات اإلئتمانیة من قبل قسم إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. یقوم فریق إدارة المخاطر 

بالموافقة على جمیع التسھیالت اإلئتمانیة  وأسقف اإلئتمان لكافة الشركات وعملیات الخزینة وأسواق المھمة مركزیاً
لمالیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة التي تتعامل مع البنك. وتتم ھذه الموافقات بما یتفق مع رأس المال والمؤسسات ا

مع سیاسة  اإلئتمانیة المعتمدة. إضافة إلى ذلك ، المجموعةسقوف صالحیات منح اإلئتمان المفوضة للفریق وإنسجاماً
ن قبل قسم إدارة المخاطر الذي یقوم بإبالغ قسم فإن كافة التسھیالت اإلئتمانیة تتم إدارتھا وضبطھا بصورة مستقلة م

العملیات بشكل منفصل.
بتحدید المخاطر عن طریق التنویع في موجوداتھ على قطاعات جغرافیة وصناعیة. یتم التحكم المجموعةقوم ت أیضاً

ا والموافقة علیھا بمخاطر االئتمان عن طریق تحدید سقوف لإلئتمان الممنوح للطرف المتعاقد معھ والتي تتم مراجعتھ
من قبل لجنة إدارة المخاطر. كما  إرشادات مصرف قطر المركزي فیما یخص َمنح المجموعةتبع تسنویاً أیضاً

لمخاطر االئتمان.المجموعةالقروض األمر الذي یقلل من تعرض 
التوجیھیة بشأن قبول أنواع مقدار ونوع الضمانات على تقییم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. یتم تنفیذ المبادئ یعتمد 

.ت التقییمالماالضمانات ومع
ونوعمبلغیعتمد.القروضمقابلمقبولةضماناترھنطریقعناإلئتمانمخاطرتقلیلیتم،اإلمكانعند

حولاإلرشاداتإدراجتمقدأنھكما.معھالمتعاقدبالطرفالمتعلقةاالئتمانمخاطرتقییمعلىالمطلوبةالضمانات
.تقییمھاوطرقالمقبولةالضماناتأنواع

باإلضافةالمالیةوالضماناتوالعالمیةالمحلیةالملكیةوحقوقالعقاريوالرھنالنقدمنالضماناتأنواعأبرزتتألف
إدارةوتتمواإلستھالكیةالتجاریةالقروضمقابلأساسيبشكلبالضماناتاإلحتفاظیتم.أخرىملموسةتأمیناتإلى
.للتحصیلالقابلةقیمتھابصافيبالقروضالمتعلقةالمخاطرمواجھةفيالضماناتھذه

مستمر االعتماد والتوثیق واالستعراض الدارة االئتمان التي تضمن االمتثال لشروطمحددة إلعملیة المجموعةلدي 
وتوصي المالیة مثل األسھم المدرجة بشكل منتظم، الضمانات م یتقییتم لضمان جودة االئتمان والضمانات. في حین 

الرھن القانوني على العقارات على األقل مرة بتقییم الضمانات التي تم الحصول علیھا عن طریقاالئتمان سیاسة 
إذا استدعي األمر ذلك.سنوات٣كلواحدة أو أكثر  
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تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر اإلئتمان قیاس 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ بھ أو أیة تعزیزات ائتمانیة أخرى
یوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ بھ أو أي دعم 

بالنسبة للموجودات على قائمة المركز المالي و التعرضات المبینة أدناه على أساس المبلغ الدفتري الصافي ائتماني آخر
المسجل في بیان المركز المالي الموحد.

٢٠١٣٢٠١٢
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بیان المركز المالي 

كما یلي:
٢٫٩٣٩٫٩٧٤٢٫١١٨٫٤٤٩مركزیةأرصدة لدى بنوك 
٩٫١٨٠٫٤٢٠٧٫٧٨٦٫٥٨٧أرصدة لدى بنوك

٤١٫١٠٩٫١١٦٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩قروض وسلف للعمالء
١٠٫٨٠٩٫٥٦٩٨٫٨٥٩٫٣٤٢دین-استثمارات مالیة 
٥٨٧٫٠٧٢٥٣٦٫٣١٢موجودات أخرى 
٦٤٫٦٢٦٫١٥١٥٣٫٠٧٥٫٥٣٩دیسمبر ٣١اإلجمالي كما في 

لمخاطر االئتمان األخرى كما یلي:التعرض 
١٧٫٧٧٩٫١٠٤١٤٫١٢٨٫٦١٧ضمانات

٢٫٧٨٦٫٧٧١٣٫٩١٦٫٥٣٢خطابات اعتمادات
٦٫١٣٢٫٧٤٧٤٫٤٨٠٫٧٥٣تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة

٢٦٫٦٩٨٫٦٢٢٢٢٫٥٢٥٫٩٠٢دیسمبر ٣١اإلجمالي كما في 
٩١٫٣٢٤٫٧٧٣٧٥٫٦٠١٫٤٤١

مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمانتركز تحلیل 

القطاعات الجغرافیة

یوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ بھ أو أي دعم 
قامت المجموعة، بتخصیص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا إلى ائتماني آخر ، حسب المناطق الجغرافیة. بھذا الجدول 

مقر إقامة أطرافھا المقابلة.

قطر

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
األخرى

دول الشرق 
األوسط 
باقي دول العالماألخرى

٢٠١٣
اإلجمالي

أرصدة لدى مصارف 
٢٫٩٣٩٫٩٧٤--٢٫٣٨٢٫٤١٨٥٥٧٫٥٥٦مركزیة

٨٠٩٫٢٨٢١٫٧٩١٫٩٠٠٤٫٥٩٦٦٫٥٧٤٫٦٤٢٩٫١٨٠٫٤٢٠أرصدة لدى البنوك 
٣٤٫٠٢٧٫١٧٩٤٫٠٢٤٫٥٢١٣١٩٫٧٧٣٢٫٧٣٧٫٦٤٣٤١٫١٠٩٫١١٦قروض وسلف للعمالء

٤٥٥٫٧٧٣١٠٫٨٠٩٫٥٦٩-٩٫٧٥١٫٧٩٦٦٠٢٫٠٠٠دین- استثمارات مالیة 
٥٨٧٫٠٧٢--٥٦٠٫٤٦٣٢٦٫٦٠٩موجودات أخرى

٤٧٫٥٣١٫١٣٨٧٫٠٠٢٫٥٨٦٣٢٤٫٣٦٩٩٫٧٦٨٫٠٥٨٦٤٫٦٢٦٫١٥١
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٣٣

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-القطاعات الجغرافیة –مخاطر اإلئتمان قیاس 

تابع –تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمانتحلیل 

قطر

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 
األخرى

٢٠١٢باقي دول العالم
اإلجمالي

أرصدة لدى مصارف 
٢٫١١٨٫٤٤٩--١٫٥٢٧٫٩٦٤٥٩٠٫٤٨٥مركزیة

٢٫٣٠٧٫٦٩٨٦٠١٫٣٨٣٩٤٫٢٩٨٤٫٧٨٣٫٢٠٨٧٫٧٨٦٫٥٨٧أرصدة لدى البنوك 
٢٩٫١٦٩٫٣٠٨١٫٥٩٨٫٧١٠٣٥٨٫٥٨٧٢٫٦٤٨٫٢٤٤٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩قروض وسلف للعمالء

٢٨٦٫٢٣٢٨٫٨٥٩٫٣٤٢-٧٫٩٠٢٫٤٢٤٦٧٠٫٦٨٦دین-استثمارات مالیة 
٥٣٦٫٣١٢--٥١٨٫٠٢٢١٨٫٢٩٠موجودات أخرى

٤١٫٤٢٥٫٤١٦٣٫٤٧٩٫٥٥٤٤٥٢٫٨٨٥٧٫٧١٧٫٦٨٤٥٣٫٠٧٥٫٥٣٩

قطر

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
األخرى

الشرق دول
األوسط 
باقي دول العالماألخرى

٢٠١٣
اإلجمالي

١٠٫١٠٥٫٠٣٥٣٫٥٨٦٫٢٢٣٦٨٨٫٩٧٩٣٫٣٩٨٫٨٦٧١٧٫٧٧٩٫١٠٤ضمانات
١٫٢٨٥٫٧٦١٣٦٦٫١٧٦٩٩٫٢٠٠١٫٠٣٥٫٦٣٤٢٫٧٨٦٫٧٧١خطابات اعتمادات

تسھیالت ائتمانیة غیر 
٦٫١٣٢٫٧٤٧--٥٫٦٧٩٫٦٨٨٤٥٣٫٠٥٩مستغلة

١٧٫٠٧٠٫٤٨٤٤٫٤٠٥٫٤٥٨٧٨٨٫١٧٩٤٫٤٣٤٫٥٠١٢٦٫٦٩٨٫٦٢٢

قطر

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 
باقي دول العالماألخرى

٢٠١٢
اإلجمالي

٨٫٤٢٢٫٨٣٨٢٫٩٧٩٫٩٩٥١٤٢٫٠٤١٢٫٥٨٣٫٧٤٣١٤٫١٢٨٫٦١٧ضمانات
١٫٤٨٠٫٠٤٢٣٨٦٫٣٤٨٧٣٫٤٩٩١٫٩٧٦٫٦٤٣٣٫٩١٦٫٥٣٢خطابات اعتمادات

تسھیالت ائتمانیة غیر 
٤٫٤٨٠٫٧٥٣--٤٫١٢٦٫٣٦٥٣٥٤٫٣٨٨مستغلة

١٤٫٠٢٩٫٢٤٥٣٫٧٢٠٫٧٣١٢١٥٫٥٤٠٤٫٥٦٠٫٣٨٦٢٢٫٥٢٥٫٩٠٢
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٣٤

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر اإلئتمان قیاس 

قطاعات الصناعة

یحلل الجدول التالي، كتوضیح ، مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة قبل األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر 
مصنفة حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.

المخاطرإجمالي إجمالي المخاطر
٢٠١٣٢٠١٢

ممولة وغیر ممولة
١٥,٦٦٥,٣٦١١١,٩٥٣,٤٠٣ھیئات حكومیةوالحكومة
١,٠٥٨,٤٣٥٨٣٨,٧٦٠الصناعة
٦,٤٣١,٥٢٩٧,١٥١,٩٧٠التجارة

١٣,٨١٧,٨٨٢١٠,٦٦٨,٣٢٧الخدمات
٧,٠١٧,٠٠٣٥,٢٩٧,٣٣٤المقاوالت
٩,٤٠٨,٥٦١٦,٨٤٧,٤٢٢العقارات
٩,٨٨١,٣٣٦٩,١٤٣,٩٧٩الشخصیة

١,٣٤٦,٠٤٤١,١٧٤,٣٤٤أخرى
٢٦,٦٩٨,٦٢٢٢٢,٥٢٥,٩٠٢المطلوبات المحتملة

٩١٫٣٢٤٫٧٧٣٧٥٫٦٠١٫٤٤١

التعرض لمخاطر االئتمان

یعرض الجدول أدناه تحلیال للموجودات المالیة حسب تصنیف وكاالت التصنیف استنادا إلى تصنیفات ستاندر آند بوورز أو 

ما یعادلها:

٢٠١٣٢٠١٢
التصنیف المعادل

١١,٨٧٤,٥٢١٩,٥٠٢,٣٥١السیادیة
٥٦٤,٥٦٠٨١٥,٧٠٢أ أ–أ أ أ إلى 
٤,٨٧٩,٦٧٥٣,٨٠٢,٨١٦أ-+أ إلى 

٣,٢٢١,٦٨٨٢,٠٧٣,٤٦٧ب ب ب- + ب ب ب إلى 
١,٩٢٥,٥٨٠١,٣٦٤,٠٤٣ب-+ ب ب إلى 

٨٧,٩١٧٦٨,٤٤٩ب-أقل من 
٦٨,٧٧٠,٨٣٢٥٧,٩٧٤,٦١٣غیر مصنفة (مساویة للتقییم الداخلي)

٩١,٣٢٤,٧٧٣٧٥,٦٠١,٤٤١

ع تمثل المبالغ التي ال یتوفر لها تقییم تسهیالت لشركات أو افراد ال یتوفر لها تقییم خارجي. التقییم الذي تقوم به المجموعة یتماشي م

التعریفات والتقاییم المماثلة المستخدمة من قبل مؤسسات التقییم الدولیة.
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تابع-اإلئتمان مخاطر قیاس 

جودة اإلئتمان حسب نوع القروض 
على تصنیف المجموعة اإلئتماني: یوضح الجدول أدناه جودة اإلئتمان حسب نوع القروض لقائمة المركز المالي الموحدة إستناداً

أرصدة لدى بنوكقروض وسلف للعمالء
استثمارات مالیة مدینة

(مصنفة كمحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق 
ومتاحة للبیع)

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢
لم تتجاوز موعدھا ولم تنخفض 

قیمتھا (خطورة منخفضة):

٣٧,٧٤٦,٤٩١٣١,٥١٨,١١٩٩,١٢٦,٤٦٦٧,٧٣٢,٦٣٣١٠,٨٠٥,١٧٠٨,٨٢٣,٣٣٦الرصد القیاسي

----١٠٥,٠٢٧١٠٥,٦١٦الرصد الخاص

٣٧,٨٥١,٥١٨٣١,٦٢٣,٧٣٥٩,١٢٦,٤٦٦٧,٧٣٢,٦٣٣١٠,٨٠٥,١٧٠٨,٨٢٣,٣٣٦

تجاوزت موعدھا ولم تنخفض 
قیمتھا (تصنیف خاص):

----٢,٥١٩,٣٢٦١,٠١٥,٤٩٧الرصد القیاسي

----٦٩٥,٦٤٧١,٠٠٦,٧٥٨الرصد الخاص

----٣,٢١٤,٩٧٣٢,٠٢٢,٢٥٥القیمة الدفتریة

انخفضت قیمتھا

٢٥,٨٩٧---١٤٧,٠٦٤١٠٩,٥٠٧غیر عاملة 

٢٢٣,٠٢٢٤٣٠,٨٤٣١٠٢,٨٢١١٠٢,٨٢١١٨,٥٩٣٤٥,٠٥٢مشكوك في تحصیلھا

١٣,٩٨٣١٣,٩٨٣--٩٠٢,٦٩٧٤٣٣,١٦٨خسارة 

١,٢٧٢,٧٨٣٩٧٣,٥١٨١٠٢,٨٢١١٠٢,٨٢١٣٢,٥٧٦٨٤,٩٣٢
ناقصا: مخصص خاص لخسارة 

)٤٨,٩٢٦()٢٨,١٧٧()٤٨,٨٦٧()٤٨,٨٦٧()٧٩٦,٢٩٥()١,١٧٧,٨٩٣(االنخفاض في القیمة
ناقصا: مخصص جماعي  لخسارة 

----)٤٨,٣٦٤()٥٢,٢٦٥(االنخفاض في القیمة

)٤٨,٩٢٦()٢٨,١٧٧()٤٨,٨٦٧()٤٨,٨٦٧()٨٤٤,٦٥٩()١,٢٣٠,١٥٨(

٤١,١٠٩,١١٦٣٣,٧٧٤,٨٤٩٩,١٨٠,٤٢٠٧,٧٨٦,٥٨٧١٠,٨٠٩,٥٦٩٨,٨٥٩,٣٤٢بالصافي–القیمة الدفتریة 

استثمارات مالیة (سندات دین)

٦,١٠٩,٤٥٤٥,٠٨٥,٩٣١----محتفظ بھا حى تاریخ االستحقاق

٤,٧٢٨,٢٩٢٣,٨٢٢,٣٣٧----متاحة للبیع
ناقصا: مخصص خسارة االنخفاض 

)٤٨,٩٢٦()٢٨,١٧٧(----في القیمة

١٠,٨٠٩,٥٦٩٨,٨٥٩,٣٤٢----بالصافي–القیمة الدفتریة

٤١,١٠٩,١١٦٣٣,٧٧٤,٨٤٩٩,١٨٠,٤٢٠٧,٧٨٦,٥٨٧١٠,٨٠٩,٥٦٩٨,٨٥٩,٣٤٢إجمالي القیمة الدفتریة 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٦

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر اإلئتمان قیاس 

تابع-جودة اإلئتمان حسب نوع القروض

القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قیمتھا واالستثمار في سندات الدین

المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة فردیة والسلف وسندات الدین التي تحدد القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات
المجموعة أن ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا وال تتوقع تحصیل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بكاملھما 

تفاقیة (اتفاقیات) القرض/ سند الدین.إلبناء على الشروط التعاقدیة 

لم تنخفض قیمتھااوالسلف للعمالء التي تجاوزت موعدھا ولكنھالقروض 

التي تجاوزت موعدھا ولكنھ لم تنخفض قیمتھا ھي تلك تجاوزت مدفوعات فائدتھا التعاقدیة للعمالء القروض والسلف 
القیمة على أو مبلغھا األصلي موعد استحقاقھا ولكن المجموعة ترى بأنھ من غیر المناسب تكوین مخصص النخفاض

أساس مستوى الضمان/ الضمانات المتاحة و/ أو مرحلة تحصیل المبالغ المستحقة للمجموعة.

٢٠١٣٢٠١٢

١٫٥٢٤٫٦٨٧٩٤٦٫٢٢٨یوما٣٠حتى 
٤١٠٫٢١٨٢١٥٫٤٧٤یوما٦٠إلى ٣٠
١٫٢٨٠٫٠٦٨٨٦٠٫٥٥٣یوما٩٠إلى ٦٠

٣٫٢١٤٫٩٧٣٢٫٠٢٢٫٢٥٥اإلجمالي



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٧

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر اإلئتمان قیاس 
تابع-جودة اإلئتمان حسب نوع القروض

جدولتھاالمعاد للعمالءالقروض والسلف 
معتمدة وتصحیح وتأجیل المدفوعات. تستند تتضمن أنشطة إعادة الجدولة ترتیبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجیة 

سیاسات وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معاییر، حسب تقدیر اإلدارة المحلیة، تشیر إلى أنھ من المرجح جدا 
استمرار الدفع. تتم مراجعة ھذه السیاسات على نحو مستمر. یتم تطبیق إعادة الجدولة في الغالب على القروض ألجل، 

ھ الخصوص، قروض التمویل الممنوحة للعمالء. في حاالت قلیلة ینتج عن إعادة الجدولة استمرار انخفاض قیمة وعلى وج
الموجود.

الضمانات 
یستند تحدید أھلیة وقیمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ویتم تقییمھما بالرجوع إلى سعر السوق أو المؤشرات 

لموجودات مماثلة.

المجموعة ضمان في شكل ودیعة محتجزة أو رھن على أسھم أو رھن قانوني في مقابل القروض والسلف للعمالء التي لدى
تجاوزت موعد استحقاقھا.

ملیون لایر قطري ٥٫٣١٣ھي اإجمالي مبلغ الضمان بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقھا ولكنھ لم تنخفض قیمتھ
).٢٠١٢ملیون لایر قطري في عام ٥٫١٤٠(٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

الضمان المعادة حیازتھ
، كان لدى المجموعة موجودات استعیدت حیازتھا من ضمانات محتفظ بھا كضمان بقیمة ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

ملیون لایر قطري).٣١٫٤: ٢٠١٢ملیون لایر قطري (٣١٫٤

یتم بیع العقارات المعاد حیازتھا في أقرب وقت عملي ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفیض المدیونیة القائمة. یتم 
تصنیف العقارات المعاد حیازتھا في بیان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى. 

سیاسة الشطب
وأیة مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القیمة عندما تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصید سند دین استثماري 

تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو الورقة غیر قابلة للتحصیل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

المصدر مثل یتم القیام بھذا التحدید بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي للمقترض/ 
عدم مقدرة المقترض/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكاملھ. بالنسبة 
للقروض القیاسیة ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقھ. 

). ٢٠١٢ملیون لایر قطري في سنة ١٧٣ملیون لایر قطري (١٩السنة ھوكان المبلغ الذي تم شطبھ خالل 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٨

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤
تابع-مخاطر اإلئتمان قیاس 

تابع-جودة اإلئتمان حسب نوع القروض

مخاطر السیولة
السیولةمخاطرتحدث.بھاالخاصةالتمویلمتطلباتتلبیةعلىمامنشأةمقدرةعدمفيتتمثلالسیولةمخاطر

مصادربعضتقلیصإلىیؤدىمما،االئتمانيالتصنیفمستوىانخفاضأوالسوقفياضطرابوجودعند
قامقدوالذيالبنك،إدارةمجلسعاتقعلىالسیولةمخاطرعلىللسیطرةالكاملةالمسؤولیةتقع. التمویل
علىالنقدیةالسیولةمنإلحتیاجاتھبالنسبةالبنكلدىالسیولةمخاطرعلىللسیطرةمناسبعملإطاربوضع
قامتالمخاطرھذهمنوللتقلیلالنقدیةالسیولةإدارةمتطلباتوبحسب.والطویلوالمتوسطالقصیرالمدى

كافرصیدعلىللحفاظالسیولةتوفراالعتبارفياألخذبعدالموجوداتوإدارةالتمویلمصادربتنویعاإلدارة
.بالسوقفوراًللبیعالقابلةالمالیةواألوراقالنقدوشبھالنقدمنلكلمتوازن

التعرض لمخاطر السیولة

التدبیر الرئیسي الذي یتم استخدامھ من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھو معدل صافي الموجودات 
العمالء. لھذا الغرض یعتبر صافي الموجودات السائلة على أنھ یتضمن النقد وما یعادلھ السائلة إلى ودائع 

وسندات الدین في درجة االستثمار والتي یوجد لھا سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الدین المصدرة 
ماثل، ولكنھ غیر والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشھر التالي. یتم استخدام احتساب م

مطابق، لقیاس التزام المجموعة بحدود السیولة الموضوعة من جانب الجھة الرقابیة الرئیسیة للمجموعة، 
مصرف قطر المركزي.

تفاصیل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء للمجموعة الصادر عنھا التقریر في تاریخ 
حو التالي.التقریر وخالل السنة على الن

٢٠١٣٢٠١٢
دیسمبر٣١في 

%١٠٨٫٦٤%١٠٩٫٧٢المتوسط للسنة

%١٢٠,٠٣%١٢٠,٠٥الحد األقصى للسنة

%١٠٠,٧٧%١٠٥,١٧الحد األدنى للسنة

للموجودات والمطلوباتاإلستحقاق تحلیل
.علیھاالتعاقدتمالتيالسدادترتیباتعلىبناًءالرئیسیةالبنكومطلوباتموجوداتبنوداستحقاقتواریخالتاليالجدولیعكس

المركزبیانتاریخمنالمتبقیةالفترةأساسعلىوالمطلوباتللموجوداتعلیھاالتعاقدتمالتياالستحقاقتواریختحدیدتموقد
لالحتفاظالتاریخیةالوقائعتعكسھاالتيالفعلیةاالستحقاقتواریخاالعتبارفياألخذدونالتعاقدياالستحقاقتاریخوحتىالمالي

.كافیةسیولةتوفرمنللتأكدوالمطلوباتالموجوداتاستحقاقاتمستمرةبصورةالبنكإدارةتراقب.السیولةوتوفربالودائع



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٩

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة- للموجودات والمطلوبات اإلستحقاق تحلیل

القیمة 

أشهر٣- ١أقل من شهرالدفتریة

أشهر إلى ٣

غیر مؤرخأكثر من سنةالمجموع لسنةسنة

٢٠١٣دیسمبر ٣١
نقد وأرصدة لدى مصارف 

١,٨٠٠,٥٣١-٣,٤٣٥,٧٦١١,٢٩٤,١٧٢٢٨٣,٢٤٠٥٧,٨١٨١,٦٣٥,٢٣٠مركزیة

-٩,١٨٠,٤٢٠٢,٦٦٥,٣٩٨٣,٣٣٧,٢٨١٢,٧٥٨,٩٦٨٨,٧٦١,٦٤٧٤١٨,٧٧٣أرصدة لدى بنوك 

-٤١,١٠٩,١١٦١٧,٤٤١,٤٧١٢,١١٨,٦٤٢٥,٠٩١,١٨٣٢٤,٦٥١,٢٩٦١٦,٤٥٧,٨٢٠قروض وسلف للعمالء

١١,٧٠٣,٥٧٧٢,٣١٠,١٢٧٧٤٤,٥١٤٤١٨,٩٩٠٣,٤٧٣,٦٣١٧,٣٣٥,٩٣٨٨٩٤,٠٠٨استثمارات مالیة

شركات في استثمارات 

٩,٣٨٢-----٩,٣٨٢زمیلة

٧٥٩,٤٧١-----٧٥٩,٤٧١ممتلكات وأثاث ومعدات

--٧٧٢,٠٩٧--٧٧٢,٠٩٧٧٧٢,٠٩٧موجودات أخرى

٦٦,٩٦٩,٨٢٤٢٤,٤٨٣,٢٦٥٦,٤٨٣,٦٧٧٨,٣٢٦,٩٥٩٣٩,٢٩٣,٩٠١٢٤,٢١٢,٥٣١٣,٤٦٣,٣٩٢إجمالي

-٧,٧١٩,٧٨١٦,٨٦٢,٠٢٧٧١٣,٤٩٨٣٨,٨٠٠٧,٦١٤,٣٢٥١٠٥,٤٥٦أرصدة من بنوك

-٤٢,٥٢٢,٤٨٩٢٦,١٣٢,٨٧٣١١,٦٧٦,٧٩٨٤,٥٩٠,٣٠٠٤٢,٣٩٩,٩٧١١٢٢,٥١٨ودائع عمالء

-٢,٥٧٥,٨٣١----٢,٥٧٥,٨٣١أوراق دین

-١٨٢,٠٧٥١٨٢,٠٧٥٢٧٣,١١٣--٤٥٥,١٨٨قروض أخرى 

--٢,٤٢٥,٦٣٢--٢,٤٢٥,٦٣٢٢,٤٢٥,٦٣٢مطلوبات أخرى

١١,٢٧٠,٩٠٣-----١١,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكیة

٦٦,٩٦٩,٨٢٤٣٥,٤٢٠,٥٣٢١٢,٣٩٠,٢٩٦٤,٨١١,١٧٥٥٢,٦٢٢,٠٠٣٣,٠٧٦,٩١٨١١,٢٧٠,٩٠٣اإلجمالي 

)٧,٨٠٧,٥١١(٢١,١٣٥,٦١٣)١٣,٣٢٨,١٠٢(٣,٥١٥,٧٨٤)٥,٩٠٦,٦١٩()١٠,٩٣٧,٢٦٧(-حقاق فرق اإلست



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٤٠

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة- تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

أشهر٣-١أقل من شهرالقیمة الدفتریة

أشهر إلى ٣

غیر مؤرخأكثر من سنةالمجموع لسنةسنة

دیسمبر ٣١

٢٠١٢

نقد وأرصدة لدى 

١,٤٧٧,١٦٧-٢,٥٩٨,٣٦٥٩١٤,٥٣٨١٢٩,٢٥٠٧٧,٤١٠١,١٢١,١٩٨مصارف مركزیة

-٧,٧٨٦,٥٨٧٢,٨٥٠,٥١٠١,٢٠٨,٥٨٥٣,٢٠٨,٥٧٨٧,٢٦٧,٦٧٣٥١٨,٩١٤أرصدة لدى بنوك

قروض وسلف 

-٣٣,٧٧٤,٨٤٩١٤,١٩٣,٢٧٣١,٦٠٦,٠٢٣٤,٤٩٥,٩١٦٢٠,٢٩٥,٢١٢١٣,٤٧٩,٦٣٧للعمالء

٩,٥٨١,٠١٣٣٠,٠٣٤٤٥٧,٨٥٤٢٦٠,٨٧٥٧٤٨,٧٦٣٨,١١٠,٥٧٩٧٢١,٦٧١استثمارات مالیة

استثمارات في 

١٠,٥٣٢-----١٠,٥٣٢شركات زمیلة

ممتلكات وأثاث 

٧٩٤,٨٢٢-----٧٩٤,٨٢٢ومعدات

--٦٦٦,٢٩٦--٦٦٦,٢٩٦٦٦٦,٢٩٦موجودات أخرى

٥٥,٢١٢,٤٦٤١٨,٦٥٤,٦٥١٣,٤٠١,٧١٢٨,٠٤٢,٧٧٩٣٠,٠٩٩,١٤٢٢٢,١٠٩,١٣٠٣,٠٠٤,١٩٢إجمالي

--٨,٧١٦,٤٧٩٧,٣٤٨,٥٠٢٤٥٧,٨٦٧٩١٠,١١٠٨,٧١٦,٤٧٩أرصدة من بنوك 

-٣٤,٤٠١,٠٨٣٢١,٥٦٤,٥٣٦٩,٧٦٤,٤٠٤٢,٧٤٥,٤٤٠٣٤,٠٧٤,٣٨٠٣٢٦,٧٠٣ودائع عمالء

-٢,٥٧١,٩٦٨----٢,٥٧١,٩٦٨أوراق دین

--١,٩٧١,٧٦٩--١,٩٧١,٧٦٩١,٩٧١,٧٦٩مطلوبات أخرى

إجمالي حقوق 

٧,٥٥١,١٦٥-----٧,٥٥١,١٦٥الملكیة

٥٥,٢١٢,٤٦٤٣٠,٨٨٤,٨٠٧١٠,٢٢٢,٢٧١٣,٦٥٥,٥٥٠٤٤,٧٦٢,٦٢٨٢,٨٩٨,٦٧١٧,٥٥١,١٦٥اإلجمالي

)٤,٥٤٦,٩٧٣(١٩,٢١٠,٤٥٩)١٤,٦٦٣,٤٨٦(٤,٣٨٧,٢٢٩)٦,٨٢٠,٥٥٩()١٢,٢٣٠,١٥٦(-فرقال



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤١

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- السیولة مخاطر 

تتمة- تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

على إلتزامات المدفوعات٣١یوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المالیة والمشتقات للمجموعة كما في  التعاقدیة دیسمبر بناًء

المخصومة.

القیمة الدفتریة

إجمالي التدفقات 

النقدیة غیر 

سنوات٥–١سنة-شهور ٣شهور ٣–١اقل من شهر المخصومة 

٥أكثر من 

سنوات

دیسمبر ٣١

٢٠١٣

مطلوبات مالیة 

غیر مشتقة 

مستحقات إلى 

- ٧,٧١٩,٧٨١٧,٩٠٨,١٤٣٦,٨٦٩,٨٧٥٧٣٧,٠٤٣١٠١,٥٨٨١٩٩,٦٣٧البنوك 

مستحق إلى 

- ٤٢,٥٢٢,٤٨٩٤٢,٦٢٠,٢٨١٢٦,١٤٢,٩٦٩١١,٦٩٢,٥٨٦٤,٦٤٥,٠٤٢١٣٩,٦٨٤العمالء

- ١٩,٠١٥٥٧,٥٩٦٢,٧٩٤,٨٩٤- ٢,٥٧٥,٨٣١٢,٨٧١,٥٠٥أوراق دین 

- ١,١١٠١٨٥,٩٣٤٢٧٧,٠٩٩- ٤٥٥,١٨٨٤٦٤,١٤٣قروض أخرى

- - - - ٢,٤٠٦,٦٢٢٢,٤٠٦,٦٢٢٢,٤٠٦,٦٢٢مطلوبات أخرى 

- ٥٥,٦٧٩,٩١١٥٦,٢٧٠,٦٩٤٣٥,٤١٩,٤٦٦١٢,٤٤٩,٧٥٤٤,٩٩٠,١٦٠٣,٤١١,٣١٤إجمالي المطلوبات

مشتقات األدوات المالیة

بصورة عامة ، تتم تسویة عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بینما یتم تسویة عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس 

الصافي.

سنوات٥أكثر من سنوات٥–١أقل من سنةاإلجمالي

:مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة 

--)٣,٢٤٨,٧٦٠()٣,٢٤٨,٧٦٠(مخرجات

--٣,٢٥٣,٥٩٩٣,٢٥٣,٥٩٩مدخالت



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٢

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- السیولة مخاطر 

تتمة- تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

على إلتزامات المدفوعاتالتعاقدیة ٣١یوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المالیة والمشتقات للمجموعة كما في  دیسمبر بناًء

المخصومة.

القیمة الدفتریة

إجمالي التدفقات 

النقدیة غیر 

سنوات٥–١سنة-شهور ٣شهور ٣–١اقل من شهر المخصومة 

٥أكثر من 

سنوات

دیسمبر ٣١

٢٠١٢

مطلوبات مالیة 

غیر مشتقة 

مستحقات إلى 

-٨,٧١٦,٤٧٩٨,٩٥٨,٧٩٨٧,٣٥٨,٥٩٩٤٨٨,١٥٧٩٩٠,٨٨٣١٢١,١٥٩البنوك

مستحق إلى 

-٣٤,٤٠١,٠٨٣٣٤,٥٣٩,٥٢٥٢١,٥٧٢,٤٢٥٩,٧٨٦,٤١٥٢,٨١٤,٠٦٢٣٦٦,٦٢٣العمالء

-١٨,١١١٥٤,٧٣٤٢,٨١٤,٨٦١-٢,٥٧١,٩٦٨٢,٨٨٧,٧٠٦أوراق دین 

-------قروض أخرى

----١,٩٥٩,٧٤٩١,٩٥٩,٧٤٩١,٩٥٩,٧٤٩مطلوبات أخرى 

-٤٧,٦٤٩,٢٧٩٤٨,٣٤٥,٧٧٨٣٠,٨٩٠,٧٧٣١٠,٢٩٢,٦٨٣٣,٨٥٩,٦٧٩٣,٣٠٢,٦٤٣إجمالي المطلوبات

مشتقات األدوات المالیة

بصورة عامة ، تتم تسویة عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بینما یتم تسویة عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس 

الصافي.

سنوات٥أكثر من سنوات٥–١أقل من سنةاإلجمالي

:مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة 

--)٢,١٠٦,١٠٨()٢,١٠٦,١٠٨(مخرجات

--٢,١١١,٤٥٥٢,١١١,٤٥٥مدخالت



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٣

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤
مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار 
من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات العمالت واألسھم وكل ما یتعرض لتغیرات عامة أو السوق. تنجم مخاطر السوق

محددة في السوق والتغیرات في مستوى التغیرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وھامش االئتمان وأسعار 
لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غیر المتاجرة.صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. تقوم المجموعة بفصل تعرضھا

مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغیر المتاجرة تتركز في خزینة المجموعة وتتم مراقبتھا من قبل فریقین منفصلین. 
یتم رفع تقاریر منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل.

إدارة مخاطر السوق

تسند الصالحیة العامة عن مخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات. مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع 
سیاسات إدارة مخاطر مفصلة (تخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول وااللتزامات) وعن المراجعة الیومیة لتطبیقھا.

محافظفيللتحكمالمركزيقطرلمصرفالتوجیھیةللمبادئوفقاأعدادھاتموالتيمفصلةسیاسةإطارالمجموعةاعتمدت
وسیاسةواالستثمارالخزانةدلیلتتضمنوالتيالسیاساتاإلداريالھیكلیشمل.الملكیةسجلذلكفيبمااالستثمارات

فيالرغبةمعجنبإلىجنباالمحددبالھیكلبالتعریفالسیاساتتلكتقوم..الخالسیاسةالتحوطوسیاسةالمخاطرالمالیة
والتياالستثماراتحدودمجموععلىالحدودھیكلیركز.االستثماریةاألنشطةعلىاالضطالعبموجبھایتمالتيالمخاطرة

معجنبإلىجنباللمجموعةواالحتیاطيالمالرأسمن٪٧٠وھيالمركزيقطرمصرفالتوجیھیةللمبادئوفقاتكون
بالتعریفأیضاالسیاساتھذةتقوم.التجاریةلألنشطةالخسارةعنالتوقفوحدودالماليالمركزمثلالمختلفةالفرعیةالحدود
أداءتحدیثیتم.االستثمارمحفظةداخلالمختلفةالموجوداتفئاتومدةللخطرالمعرضةالقیمةمثلالحساسیةحدودمختلف
ALCO ذلكفيبماالعلیااإلدارةإلىمنتظمةبصورةالحدودھذهضدالحافظة ولجنة(والمطلوباتالموجوداتلجنة) 

.االستثمار

مراقبةبمسؤولیةالمالیةالمخاطرإدارةوتناط.للمجموعةاستثماريقراركلاإلدارةمجلسوأعضاءاالستثمارلجنةتعتمد
الحافظةفيوإدراجھاالمخاطرورصد



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٤

ابعت-إدارة المخاطر المالیة ٤
تابع-مخاطر السوق

محافظ لغیر المتاجرة-التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
تقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة بسبب تغیر في أسعار الفائدة في السوق. المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا محافظ لغیر المتاجرة ھي مخاطر الخسارة من 

اللتزامات ھي الجھة التسعیر. لجنة األصول واتتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئیسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق علیھا مسبقا لنطاقات إعادة 
المراقبة لاللتزام بھذه الحدود وتساندھا الخزینة المركزیة للمجموعة أثناء أنشطة رقابتھا الیومیة.

فیما یلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على محافظ لغیر المتاجرة:

إعادة تسعیر في:

فائدةللیر حساسة غسنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣أقل من القیمة الدفتریة

٢٠١٣
٢٫٢٩٦٫٣١٨-٣٫٤٣٥٫٧٦١١٫٠٨١٫٦٢٥٥٧٫٨١٨النقد وما یعادلھ

٨٨٫٠٠١-٩٫١٨٠٫٤٢٠٦٫٠٦٤٫٢٦٧٣٫٠٢٨٫١٥٢أرصدة لدى بنوك
٤١٫١٠٩٫١١٦١٧٫٨٦٩٫٥٤٧٦٫٦٠٧٫٤٩٤١٤٫٣١٨٫٩٥٩٢٫٣١٣٫١١٦قروض وسلف للعمالء

١١٫٧٠٣٫٥٧٧٣٫١٢٧٫١٦١٤١٨٫٩٩٠٧٫٢٦٣٫٤١٨٨٩٤٫٠٠٨استثمارات مالیة
٩٫٣٨٢---٩٫٣٨٢استثمارات في شركات زمیلة

٧٥٩٫٤٧١---٧٥٩٫٤٧١ممتلكات وأثاث ومعدات
٧٧٢٫٠٩٧---٧٧٢٫٠٩٧موجودات أخرى

٦٦٫٩٦٩٫٨٢٤٢٨٫١٤٢٫٦٠٠١٠٫١١٢٫٤٥٤٢١٫٥٨٢٫٣٧٧٧٫١٣٢٫٣٩٣
--٧٫٧١٩٫٧٨١٧٫٣٩٣٫٤٥٠٣٢٦٫٣٣١أرصدة من بنوك 

٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩٢٤٫٩٥٩٫٤٥٥٥٫٣١٨٫٦٠٠١٢٢٫٥١٨١٢٫١٢١٫٩١٦ودائع العمالء
-١٫٨٠٢٫٥٥٨-٢٫٥٧٥٫٨٣١٧٧٣٫٢٧٣أوراق دین

---٤٥٥٫١٨٨٤٥٥٫١٨٨قروض أخرى
٢٫٤٢٥٫٦٣٢---٢٫٤٢٥٫٦٣٢مطلوبات أخرى

١١٫٢٧٠٫٩٠٣---١١٫٢٧٠٫٩٠٣إجمالي حقوق الملكیة
٦٦٫٩٦٩٫٨٢٤٣٣٫٥٨١٫٣٦٦٥٫٦٤٤٫٩٣١١٫٩٢٥٫٠٧٦٢٥٫٨١٨٫٤٥١

)١٨٫٦٨٦٫٠٥٨(٤٫٤٦٧٫٥٢٣١٩٫٦٥٧٫٣٠١)٥٫٤٣٨٫٧٦٦(-فجوة حساسیة سعر الفائدة
-١٨٫٦٨٦٫٠٥٨)٩٧١٫٢٤٣()٥٫٤٣٨٫٧٦٦(-فجوة حساسیة سعر الفائدة المتراكم



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٥

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع–مخاطر السوق 

محافظ لغیر المتاجرة–التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

إعادة تسعیر في:

غیر حساسة للفائدةسنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣أقل من القیمة الدفتریة

٢٠١٢
٢٫٣٠١٫٥٠٥-٢٫٥٩٨٫٣٦٥٢١٩٫٤٥٠٧٧٫٤١٠النقد وما یعادلھ

--٧٫٧٨٦٫٥٨٧٤٫٠٥٩٫٠٩٥٣٫٧٢٧٫٤٩٢أرصدة لدى بنوك
٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩١٣٫٩٩٧٫٢٣٣٤٫٤٩٥٫٩١٦١٣٫٤٧٩٫٦٣٧١٫٨٠٢٫٠٦٣قروض وسلف للعمالء

٩٫٥٨١٫٠١٣٤٨٧٫٨٨٨٢٦٠٫٨٧٥٨٫١١٠٫٥٧٩٧٢١٫٦٧١استثمارات مالیة
١٠٫٥٣٢---١٠٫٥٣٢استثمارات في شركات زمیلة

٧٩٤٫٨٢٢---٧٩٤٫٨٢٢ممتلكات وأثاث ومعدات
٦٦٦٫٢٩٦---٦٦٦٫٢٩٦موجودات أخرى

٥٥٫٢١٢٫٤٦٤١٨٫٧٦٣٫٦٦٦٨٫٥٦١٫٦٩٣٢١٫٥٩٠٫٢١٦٦٫٢٩٦٫٨٨٩
--٨٫٧١٦٫٤٧٩٧٫٨٠٦٫٣٦٩٩١٠٫١١٠أرصدة من بنوك 

٣٤٫٤٠١٫٠٨٣٢٠٫٨٢٤٫٤٥٨٢٫٧٤٥٫٤٤٠٣٢٦٫٧٠٣١٠٫٥٠٤٫٤٨٢ودائع العمالء
-١٫٨٠١٫١٧٤-٢٫٥٧١٫٩٦٨٧٧٠٫٧٩٤أوراق دین

١٫٩٧١٫٧٦٩---١٫٩٧١٫٧٦٩مطلوبات أخرى
٧٫٥٥١٫١٦٥---٧٫٥٥١٫١٦٥إجمالي حقوق الملكیة

٥٥٫٢١٢٫٤٦٤٢٩٫٤٠١٫٦٢١٣٫٦٥٥٫٥٥٠٢٫١٢٧٫٨٧٧٢٠٫٠٢٧٫٤١٦
)١٣٫٧٣٠٫٥٢٧(٤٫٩٠٦٫١٤٣١٩٫٤٦٢٫٣٣٩)١٠٫٦٣٧٫٩٥٥(-فجوة حساسیة سعر الفائدة

-١٣٫٧٣٠٫٥٢٧)٥٫٧٣١٫٨١٢()١٠٫٦٣٧٫٩٥٥(-الفائدة المتراكمفجوة حساسیة سعر 



بنك الدوحة ش.م.ق
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٤٦

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر السوق 

تحلیل الحساسیة
الفائدة مقابل حدود فجوة سعر الفائدة مدعومة بمراقبة حساسیة الموجودات إدارة مخاطر أسعار 

والمطلوبات المالیة للمجموعة لمختلف السیناریوھات المعیاریة وغیر المعیاریة ألسعار الفائدة. 
نقطة أساس لھبوط أو ١٠٠السیناریوھات المعیاریة التي تؤخذ في االعتبار بشكل شھري تتضمن 

نقطة أساس صعودا أو ھبوطا في أكبر من ٥٠كافة منحنیات العائدات حول العالم وصعود متناظر في 
جزء االثني عشر شھرا في كافة منحنیات العائدات. فیما یلي تحلیل لحساسیة المجموعة لزیادة أو 
نقصان في أسعار فائدة السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنیات العائدات ومركز مالي 

:ثابت

زیادة متناظرة 
نقطة أساس ٥٠

نقصان متناظر 
نقطة أساس ٥٠

حساسیة لصافي إیراد الفائدة
٢٠١٣

٢٧٫٠٨٠)٢٧٫٠٨٠(دیسمبر٣١في 

٢٠١٢
٥٣٫١٩٠)٥٣٫١٩٠(دیسمبر٣١في 

زیادة متناظرة 
نقطة أساس ٥٠

نقصان متناظر 
نقطة أساس ٥٠

حساسیة األسھم الصادر عنھا التقریر لتغیرات أسعار الفائدة
٢٠١٣

٩٤٫٦٧٠)٩٤٫٦٧٠(دیسمبر٣١في 

٢٠١٢
١٣٦٫٢٢٨)١٣٦٫٢٢٨(دیسمبر٣١في 

تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغیر المتاجرة من قبل الخزینة المركزیة للمجموعة، والتي 
تستخدم االستثمارات المالیة والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز 

الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغیر المتاجرة. 
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٤٧

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر السوق
األجنبیةمخاطر صرف العمالت

لھذةالتعرضلمستوىحدودبوضعاإلدارةمجلسویقوم.األجنبیةالعمالتصرفأسعارفيلتقلباتالمجموعةتتعرض
الرئیسیةللعمالتالمراكزصافيیليماوفي.یومیامراقبتھاتتمحیثالواحدالیومأواللیلةلفترةوذلكعملة،لكلالمخاطر

.للبنك

٢٠١٣٢٠١٢
األجنبیة:صرف العمالتصافي التعرض لمخاطر 

)٤٦٥(٣٫٣٣٥جنیھ إسترلیني
)٨٫٧٩٧()٢٠٫٧٦٥(یورو

)١٫٣٢٦()٢٫٥٧٢(ین
٢٫٤٥٤٫٣٠٠٧٤٠٫٣٧١عمالت أخرى

األجنبیةتحلیل الحساسیة للعمالت 
ذاتاألجنبیةالعمالتمقابلالقطرياللایرصرفسعرإنخفاضأوإلرتفاعمئویةلنسبالحساسیةتفاصیلالتاليالجدولیبین

العمالتفقطالحساسیةتحلیلیتضمن.القطرياللایرمقابلصرفھسعرتثبیتتموالذياألمریكيالدوالرباستثناء،العالقة
:الصرفأسعارفيالتغیرتأثیریليوفیماالبنكلدىالتياألجنبیة

وأالزیادة/ (النقص) في الربح 
الخسارة

٢٠١٣٢٠١٢% زیادة/ (نقص) في معدل صرف العملة ٥

١٦٧٢٣جنیھ إسترلیني 
١٫٠٣٨٤٤٠یورو

١٢٩٦٦ین
١٢٢٫٧١٥٣٧٫٠١٩عمالت أخرى

سعر السھممخاطر 
مخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات األسھم واألسھم الفردیة. 

ینشأ التعرض لمخاطر سعر السھم لغیر المتاجرة من أسھم حقوق الملكیة المصنفة للمتاجرة ومتاحة للبیع.

السھم وفیما یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر:تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر 
٢٠١٣٢٠١٢

:% (في مؤشر بورصة قطر)٥زیادة/ (نقصان) بنسبة 
)٤٫٦١٧/ (١٤٫٤١٨٤٫٦١٧) / ١٤٫٤١٨(زیادة/ (نقصان) في الدخل الشامل اآلخر

مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة الخ. تم إعداد التحلیل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة
ویستند إلى االرتباط التاریخي ألسھم حقوق الملكیة بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغیرات الفعلیة مختلفة عن المعروضة أعاله.
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٤٨

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

المخاطر التشغیلیة

أحداثمنأوواألنظمة،الموظفینأو،الداخلیةالعملیاتفشلأوكفایةعدممنالناتجةالخسارةمخاطرھيالتشغیلیةالمخاطر
قومت.الداخلیةللمراقبةقویةآلیةلضمانبانتظامتحدیثھایتموالتيمفصلةوإجراءاتسیاساتالمجموعةلدىیوجد.خارجیة

علىواإلشرافلإلدارةالسلیمةالممارسات" حولكثبعنبازللجنةعنالصادرةالتوصیاتمختلفبمراجعةالمجموعة
قویةاألساسیةالبنیةمثلالتخفیف،واستراتیجیاتالمخاطرإدارةفياالستثمارتواصل المجموعة.للتنفیذ"التشغیلیةالمخاطر
خارجیةبمصادرواالستعانةالتأمینمثلالمخاطرنقلآلیاتخاللمنأواألعمالاستمراریةوإدارةللرقابة،

إدارةلجنةراعيھوالتشغیلیةالمخاطرإدارةرئیسیعد.التشغیلیةالمخاطرإلدارةالمعالمواضحإطارالمجموعةلدي
إدارةإطارتنفیذعلىالتشغیلیةالمخاطرإدارةلجنةتشرفكما.المخاطرإدارةرئیسإلىالتقاریرویقدمالتشغیلیةالمخاطر

وتقییموقیاس،تحدیدفعالیةلضمانالمالئمة،واإلجراءاتوالسیاساتوالممارساتاألنظمةیشملالذيللمخاطرفعالة
.المجموعةداخلللمخاطروالرصدواإلبالغ

المخاطرإدارةإلطارالفعلياألداءضمانوتقدممستقلتقییمبإجراءتقومالداخلیةالمراجعةإدارةفإنذلك،إلىإضافة
.عامةبصورةالتشغیلیة

ومدىاألعمالوحداتمنالتشغیلیةالمخاطرتحدیدیتیحالذياإلطارأساسعلىالتشغیلمخاطربإدارةالمجموعةقومت
.واألولویاتالمخاطر،حدةمنوالتخفیفبقیاسارتباطھ

:التاليوتشملالمجموعة. إداراتمختلففيالتشغیللمخاطرفعالةإدارةلتحقیقالتقنیاتمنعددتطبیقیتم

والسجالتالموجوداتلحمایةالمناسبةالضوابطمعالموثقةواإلجراءاتوالعملیاتللموظفینالفعالالتدریبیعد·
وأمنالخارجیة،األنشطةواستعراضالجدیدة،بالمنتجاتالتعریفوعملیةوالمعامالت،للحساباتالعادیةوالتسویات

إلدارةالبنكقبلمنالمعتمدةالتدابیربعضھيالتقاریروإعدادالمالیةواإلدارةالمھام،وفصلالمعلومات،نظام
.المجموعةأقسامبكلالتشغیلیةالمخاطر

للحدالرقابةمتطلباتاحتیاجموضعتحدیدفيللمساعدةیستخدموالذيالتشغیلیة،للمخاطرمستجداتأیةعناإلبالغ·
بھاالتقاریروتقدممركزیةبیاناتقاعدةعلىالمخاطرمستجداتوتسجیلوتخفیف،تحلیلیتم.المخاطرتكرارمن
.سنویةربعبصورةاإلدارةمجلسإلى

التابعةالشركاتذلكفيبماوالدعماألعمالوحداتعبركاملةبصورة'المخاطرعلىللرقابةالذاتيبالتقییمالتعریف·
مختلففيالضوابطتقییممعالمتبقیةوالقیمةالمتأصلةللمخاطرمفصلفھمإلىالنھجھذایؤدي.الخارجیةوالفروع
یتمحینفيالتجاریةوالوحداتالدعملوحداتالمحددةالتشغیلیةالمخاطرتحدیدیعززفإنھلھذا،لذلك،.البنكإدارات
.مستمرةبصورةالتشغیلیةالمخاطرفيالتغییراترصدویتمالتصحیحیةواإلجراءاتالنقاطتجمیع
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٤٩

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

إدارة رأس المال
رأس المال النظامي

.المصرفیةباألعمالالمرتبطةالمخاطرلتغطیةبفاعلیةإدارتھاتتمرأسمالبقاعدةبإدارة رأسمالھا المجموعةتحتفظ
بازللجنةومققراتالمحددةواألوزانوالمعداتاألسسباستخداموذلكمالھرأسكفایةمدىبمراقبةالمجموعةقومت

.المركزيقطرمصرفقبلمنوالمعتمدةالبنكیةالرقابةحول

منالمفروضةالمالرأسمتطلباتبكافةیتقیدالبنكأنتأكیدھيالمجموعةمالرأسإلدارةاألساسیةاألھدافإن
دعمأجلمنوذلكجیدةمالیةونسبقويائتمانيتصنیفعلىحافظتالمجموعةوأنالخارجیةالمالیةالمؤسساتقبل

.المساھمینقیمةوزیادةالبنكأعمال

وخصائصاإلقتصادیةاألحوالفيالتغیراتضوءفيالھیكلةھذةبتعدیلویقومرأسمالھبإدارةالمجموعةقومت
قیمةبتعدیلعلیھا،تعدیلإدخالأوالبنكرأسمالھیكلیةالمحافظةأجلمنالمجموعةقومتقد.البنكألعمالالمخاطر

.جدیدةملكیةأدواتبإصدارأوللمساھمینالتوزیعات

دیسمبر ٣١وأحكام وتعلیمات مصرف قطر المركزي في ٢كان مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب بازل 
كما یلي:

٢٠١٣٢٠١٢

٩٫١٨٨٫٦٥٩٥٫٦٦٤٫٣٣٩المستوى األول رأس المال األساسي 
١٫٠٠٩٫٦١٢١٫٣٩٤٫٤٢٤المستوى الثاني رأس المال المساعد 

١٠٫١٩٨٫٢٧١٧٫٠٥٨٫٧٦٣إجمالي رأس المال النظامي

وسندات رأس مال یتضمن رأس المال األساسي رأس المال واالحتیاطي القانوني واألرباح المدورةالمستوى األول: 
ملیون لایر قطري.٢٫٠٠٠قیمتھا ٢٠١٣دیسمبر  ٣١أساسیة أصدرت في 

% من الموجودات المرجحة ١٫٢٥(تصل إلى المال المساعد احتیاطي المخاطریتضمن رأسالمستوى الثاني: 
% إذا كان سالبا) ودین مساند.١٠٠% إذا كان موجبا و٤٥واحتیاطي القیمة العادلة (بالمخاطر)
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٥٠

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-إدارة رأس المال 

الموجودات المرجحة بالمخاطر 

٢٠١٣
المبلغ ٢بازل

المرجح بالمخاطر

٢٠١٢
المبلغ ٢بازل 

المرجح 
بالمخاطر

٥٣٫٦٠٤٫٥٦٤٤٣٫٩٧٩٫٥٣٣إجمالي الموجودات المرجحة باوزان مخاطر االئتمان
٦٫٣٠٤٫٤٢٥٤٫٠٢٨٫٦٠٥الموجودات المرجحة باوزان مخاطر السوق

٤٫٢٣٦٫٦٧٦٣٫٩٣٩٫٢٩١مخاطر التشغیلیةباوزان الموجودات المرجحة 
٦٤٫١٤٥٫٦٦٥٥١٫٩٤٧٫٤٢٩

٢٠١٣٢٠١٢

٦٤٫١٤٥٫٦٦٥٥١٫٩٤٧٫٤٢٩موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر 
١٠٫١٩٨٫٢٧١٧٫٠٥٨٫٧٦٣النظاميرأس المال 

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال النظامي 
%١٠٫٩٠%١٤٫٣٢األساسيمعدل رأس المال 

%١٣٫٥٩%١٥٫٩٠إجمالي معدل رأس المال

%.٨متطلبات لجنة بازل ھو % ووفق ١٠الحد األدنى للمعدل المحدد من قبل مصرف قطر المركزي ھو 
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٥١

استخدام التقدیرات واألحكام٥

المصادر الرئیسیة للشك في التقدیرات 

تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات الصادر عنھا التقریر. یتم 
الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث إجراء تقییم مستمر للتقدیرات واألحكام وھي تستند إلى 

مستقبلیة یعتقد على أنھا معقولة بالنظر إلى الظروف.

مخصصات خسائر االئتمان

یتم تقییم الموجودات التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة على أساس 
موصوف في السیاسات المحاسبیة.

إن المكونات المحددة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القیمة تنطبق على الموجودات المالیة المقیمة 
بشكل فردي لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمتھا وتستند على أفضل تقدیر لإلدارة للقیمة الحالیة للتدفقات 

ھذه التدفقات النقدیة بوضع أحكام حول الحالة المالیة للطرف النقدیة التي یتوقع استالمھا. تقوم اإلدارة عند تقدیر 
المقابل وصافي القیمة المحققة ألي ضمان یتعلق بھ. یتم تقییم كل أصل منخفض في القیمة حسب خصائصھ 

رة واستراتیجیة التدریب وتتم الموافقة المستقلة على تقدیر التدفقات النقدیة التي تعتبر قابلة لالسترداد من قبل إدا
مخاطر االئتمان. یتم تحدید الحد األدنى النخفاض القیمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح مصرف 

قطر المركزي.

مخصصات االنخفاض في القیمة المقیمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان المضمنة في محافظ القروض 
التكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما یكون والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المقاسة ب

ھناك دلیل موضوعي للقول أنھا تحتوي على موجودات مالیة منخفضة في القیمة ، لكن ال یمكن بعد تحدید البنود 
ل الفردیة المنخفضة في القیمة. عند تقییم الحاجة إلى مخصصات خسارة جماعیة تأخذ اإلدارة في االعتبار عوام

مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركیزات والعوامل االقتصادیة. یتم من أجل تقدیر المخصص المطلوب 
وضع االفتراضات لتحدید الطریقة التي تحدث على غرارھا الخسائر المضمنة ولتحدید معالم المدخالت الالزمة 

د صحة المخصصات على تقدیرات التدفقات النقدیة استنادا إلى الخبرة التاریخیة والظروف االقتصادیة الحالیة. تعتم
المستقبلیة أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة في تحدید المخصصات 

الجماعیة.
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تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥
تحدید القیم العادلة

والمطلوبات المالیة التي لیس لھا سعر سوق یمكن مالحظتھ یتطلب استخدام إن تحدید القیمة العادلة للموجودات 
أسالیب التقییم التي تم شرحھا في السیاسة المحاسبیة. بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھا بشكل غیر 

تفاوتة من األحكام متكرر ولھا شفافیة سعر قلیلة فإن القیمة العادلة لھا تكون أقل موضوعیة، وتتطلب درجات م
استنادا إلى مخاطر السیولة والتركیز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على 

األداة بحد ذاتھا.

المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةالتقدیرات 

تمت مناقشتھا في قسم السیاسات المحاسبیة الھامة.السیاسة المحاسبیة للمجموعة حول قیاس القیمة العادلة 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت 
المستخدمة في إجراء القیاس.

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

(مثل األسعار) أو غیر ٢المستوى - : أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر 
مباشر (مثل المشتقات من األسعار). تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام: أسعار سوق مدرجة في 

مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو 
أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق.

: أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث ٣المستوى -
تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا یتضمن أسلوب التقییم مدخالت ال 

أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث 
ألدوات.تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة التي ال یمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات بین ا

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض تستند 
تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم.أسعار المتعامل. 

القیمة الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفرتتضمن أسالیب التقییم صافي 
االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت فائدة تتضمنأسعار السوق التي یمكن مالحظتھا.

صم وأسعار السندات خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخ
واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المتوقعة لألسعار 
وارتباطاتھا. إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ التقریر 

ركین في السوق وفق معاملة تجاریة ضمن األنشطة االعتیادیة.والذي كان من الممكن تحدیده من قبل المشا
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تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥
قیاس القیمة العادلة

لموجودات ومطلوبات المجموعة.العادلة القیمة قیاس تدرج الجدول أدناه یوضح

:٢٠١٣دیسمبر ٣١االفصاحات الكمیة لقیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات كم في

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى تاریخ التقییم

بالقیمة العادلة:موجودات 
٥,٥٥٨,٨٩٥- ٣١/١٢/٢٠١٣٤,٤٤٢,٤٨٢١,١١٦,٤١٣أوراق إستثمار مالیة متاحة للبیع

مشتقات األدوات المالیة:
٣٩,٠٠٩- ٣٩,٠٠٩- ٣١/١٢/٢٠١٣عقود تبادل أسعار الفائدة 

١٩,٨٤٤- ١٩,٨٤٤- ٣١/١٢/٢٠١٣عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة
٥,٦١٧,٧٤٨- ٤,٤٤٢,٤٨٢١,١٧٥,٢٦٦

)٧(إیضاح موجودات تم االفصاح عن قیمتها العادلة
٣,٤٣٥,٧٦١- ٣,٤٣٥,٧٦١- ٣١/١٢/٢٠١٣المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

٩,١٨٠,٤٢٠- ٩,١٨٠,٤٢٠- ٣١/١٢/٢٠١٣مستحق من البنوك
٤١,١٠٩,١١٦- ٤١,١٠٩,١١٦- ٣١/١٢/٢٠١٣قروض وسلف للعمالء 

٦,١٨٥,٨٠٢- ٣١/١٢/٢٠١٣٢,٢٩٢,٠٤١٣,٨٩٣,٧٦١أوراق استثمار مالیة محتفظ بها لالستحقاق

مطلوبات بالقیمة العادلة 
مشتقات أدوات مالیة: 

٤,٠٠٥- ٤,٠٠٥- ٣١/١٢/٢٠١٣عقود تبادل أسعار الفائدة 
١٥,٠٠٥- ١٥,٠٠٥- ٣١/١٢/٢٠١٣عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة

 -١٩,٠١٠- ١٩,٠١٠

)٧(إیضاح مطلوبات تم االفصاح عن قیمتها العادلة
٧,٧١٩,٧٨١- ٧,٧١٩,٧٨١- ٣١/١٢/٢٠١٣أرصدة من بنوك 

٤٢,٥٢٢,٤٨٩- ٤٢,٥٢٢,٤٨٩- ٣١/١٢/٢٠١٣ودائع العمالء
٢,٦١٩,٦٢٢- - ٣١/١٢/٢٠١٣٢,٦١٩,٦٢٢أوراق دین مصدرة 

٤٥٥,١٨٨- ٤٥٥,١٨٨- ٣١/١٢/٢٠١٣قروض أخرى 
١,٠٤٠,٣٣٦- ١,٠٤٠,٣٣٦- ٣١/١٢/٢٠١٣مطلوبات أخرى 

من تدرج القیمة العادلة. ٢والمستوى ١ال یوجد أي تحویل بین المستوى 
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تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥
قیاس القیمة العادلة

:٢٠١٣دیسمبر ٣١لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في یوضح الجدول أدناه تدرج القیمة العادلة 
اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠١٢دیسمبر ٣١

موجودات مالیة: 
٤,٤٧٣,٩٨٣-٣,٥٣٠,٣٩٤٩٤٣,٥٨٩إستثمار مالیة أوراق 

مشتقات األدوات المالیة:
٤٨٦-٤٨٦-عقود تبادل أسعار الفائدة 

١٦,٣٣٥-١٦,٣٣٥-عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة

٤,٤٩٠,٨٠٤-٣,٥٣٠,٣٩٤٩٦٠,٤١٠
مطلوبات مالیة:

:مشتقات أدوات مالیة
١,٠٣٢-١,٠٣٢-عقود تبادل أسعار الفائدة 

١٠,٩٨٨-١٠,٩٨٨-عقود صرف عمالت أجنبیة آجلة
-١٢,٠٢٠-١٢,٠٢٠

من تدرج القیمة العادلة.٢والمستوى ١، ال یوجد أي تحویل بین المستوى ٢٠١٢دیسمبر ٣١خالل فترة التقریر 

٧٠: ٢٠١٢(٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر قطري٦٣٫٤البالغة قیمتھا مدرجةالمتاحة للبیع والغیر كل اإلستثمارات
ملیون لایر قطري) مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القیمة العادلة ال یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.
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المالیةتصنیف الموجودات والمطلوبات 

تقدم السیاسات المحاسبیة للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات لیتم تسجیلھا مبدئیا في فئات محاسبیة مختلفة في 
ظروف معینة:

عند تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة للمتاجرة بھا أوضحت المجموعة أنھا ستستوفي شروط وصف -
الموضح في السیاسات المحاسبیة.الموجودات والمطلوبات المتاجر بھا 

عند تسجیل موجودات أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوضحت المجموعة أنھا -
استوفت أحد معاییر ھذا التسجیل الموضحة في السیاسات المحاسبیة.

ة أن لدیھا كل من النیة عند تصنیف موجودات مالیة ضمن المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق قررت المجموع-
اإلیجابیة والمقدرة على االحتفاظ بالموجودات حتى تاریخ استحقاقھا كما ھو مشترط في السیاسات المحاسبیة.

.٧تم إدراج التفاصیل حول تصنیف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالیة في اإلیضاح 

عالقات التحوط المؤھلة

عالقات تحوط مؤھلة أوضحت المجموعة أنھا تتوقع أن تكون التحوطات ذات عند تسجیل األدوات المالیة في
فاعلیة عالیة على مدى فترة التحوط.

عند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات التدفق النقدي قررت المجموعة أن التعرض للتدفق النقدي المتحوط منھ 
یتعلق بتدفقات نقدیة مستقبلیة محتملة بشكل كبیر.

قیمة االستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدینانخفاض 

انخفاض في القیمة وفق األساس لتحدید ما إذا كان ھناك یتم تقییم االستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدین 
المشروح في قسم السیاسات المحاسبیة الھامة.

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 
لیة الموحدة على أساس مبدأ لالستمرار في أنشطتھا. وعلیھ تقوم اإلدارة بإعداد البیانات الماالمجموعة على مقدرة 

االستمراریة. 

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات

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



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٦

القطاعات التشغیلیة٦

تقوم المجموعة بتنظیم وإدارة عملیاتھا من خالل قطاعین لألعمال یشمالن الخدمات المصرفیة التقلیدیة وأنشطة 
.التأمین

:الخدمات المصرفیة التجاریة التقلیدیة

الخصم المباشرة ، والحسابات العملیات البنكیة للشركات التمویلیة وغیر التمویلیة وتشمل على تسھیالت ·
الجاریة ، والودائع والعموالت األجنبیة ومنتجات المشتقات والقروض المشتركة وخدمات التمویل 

محافظ أسواق المال والمحافظ اإلستثماریة تدار من قبل قطاع للشركات التجاریة والمتعددة الجنسیات.
األعمال.

العملیات البنكیة لألفراد وتشمل على خدمات المعامالت البنكیة الخاصة ، والحسابات الجاریة الخاصة ·
لألفراد ، ومنتجات التوفیر والودائع اإلستثماریة ، وبطاقات اإلئتمان والخصم والقروض والرھون 

وخدمات اإلستثمار والوساطة لألفراد.

:أنشطة التأمین

صفقات االستثمارات وتقدیم نظیمء إحداث عقود التأمین، وتنفیذ عقود التأمین، وتأنشطة التأمین للعمالتشمل 
. ستثماراتاالھذهالمشورة بشأن
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٥٧

القاطاعات التشغیلیة٦
التشغیلیةمعلومات عن القطاعات 

مبینة كما یلي:٢٠١٣دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة في تفاصیل كل قطاع للسنة
٢٠١٣

الخدمات البنكیة 
للشركات

الخدمات 
المجموعالتأمینالمجموعغیر مخصصةالبنكیة لألفراد

٢٫٣٩٤٫٤٦٢-٢٫٣٩٤٫٤٦٢-١٫٩٨٣٫٢١٧٤١١٫٢٤٥الفوائد / الدخل المماثل 
١٧٫٣٦٦١٧٫٣٦٦----الدخل الصافي من األنشطة التأمینیة

٥١٧٫٦٢٦١١٦٫٣٣٢٥٨٫٤٥٣٦٩٢٫٤١١٩٫١٣٧٧٠١٫٥٤٨الدخل اآلخر 

٢٫٥٠٠٫٨٤٣٥٢٧٫٥٧٧٥٨٫٤٥٣٣٫٠٨٦٫٨٧٣٢٦٫٥٠٣٣٫١١٣٫٣٧٦إیرادات القطاع

٣١٨٫١٥٨-٣١٨٫١٥٨-٢٩٧٫٥٧٥٢٠٫٥٨٣صافي خسارة إنخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء
١٠٫٧٦٩-١٠٫٧٦٩--١٠٫٧٦٩خسارة إنخفاض قیمة االستثمارات المالیة

١٫٣٠٨٫٦٨٣٣٫٨٢٦١٫٣١٢٫٥٠٩أرباح القطاع 
١٤٣حصة من نتائج الشركة الزمیلة 

١٫٣١٢٫٦٥٢صافي الربح للسنة 

معلومات أخرى 
٥٥٫٢٣٤٫٩٦٥٦٫٩٣٥٫٢٤٨٤٫٥٣٥٫٨٧١٦٦٫٧٠٦٫٠٨٤٢٥٤٫٣٥٨٦٦٫٩٦٠٫٤٤٢الموجودات 

٩٫٣٨٢-----إستثمار في شركات زمیلة 

٦٦٫٩٦٩٫٨٢٤المجموع

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



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٨

تابع-القاطاعات التشغیلیة ٦
تابع-معلومات عن القطاعات التشغیلیة

٢٠١٢
الخدمات البنكیة 

للشركات
الخدمات 

المجموعالتأمینالمجموعغیر مخصصةالبنكیة لألفراد

٢٫٢٧٥٫٩١٩-٢٫٢٧٥٫٩١٩-١٫٨٤٥٫٧٩٢٤٣٠٫١٢٧الفوائد / الدخل المماثل 
١٧٫٦١٥١٧٫٦١٥----الدخل الصافي من األنشطة التأمینیة

٥٦٥٫٠٣٥٩٩٫٦٨٤٥٤٫٢٩٢٧١٩٫٠١١٣٫٣٦١٧٢٢٫٣٧٢الدخل اآلخر 

٢٫٤١٠٫٨٢٧٥٢٩٫٨١١٥٤٫٢٩٢٢٫٩٩٤٫٩٣٠٢٠٫٩٧٦٣٫٠١٥٫٩٠٦إیرادات القطاع

١٨٩٫٦٤٣-١٨٩٫٦٤٣-)١٧٫٧٢٢(٢٠٧٫٣٦٥صافي خسارة إنخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء
٤٩٫٥٢٤-٤٩٫٥٢٤--٤٩٫٥٢٤خسارة إنخفاض قیمة االستثمارات المالیة

١٫٣٠٤٫٧٢٦)٣٣٢(١٫٣٠٥٫٠٥٨أرباح القطاع 
٢٤٦حصة من نتائج الشركة الزمیلة 

١٫٣٠٤٫٩٧٢صافي الربح للسنة 

معلومات أخرى 
٤٤٫٥٧٠٫٦٣١٦٫٧٢٦٫٢٦٥٣٫٦٦٣٫٤٨٠٥٤٫٩٦٠٫٣٧٦٢٤١٫٥٥٦٥٥٫٢٠١٫٩٣٢الموجودات 

١٠٫٥٣٢إستثمار في شركات زمیلة 

٥٥٫٢١٢٫٤٦٤المجموع

٣٨٫٦٦١٫٠٠٨٨٫٣٧٧٫٢٧٣٥١٠٫٩٥٠٤٧٫٤٥٩٫٢٣١١١٢٫٠٦٨٤٧٫٦٦١٫٢٩٩مطلوبات 
٢٢٫٥٢٥٫٩٠٢-٢٢٫٥٢٥٫٩٠٢-٢٢٫٣٣١٫٩٦٩١٩٣٫٩٣٣مطلوبات محتملة 



بنك الدوحة ش.م.ق 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٩

تابع-القاطاعات التشغیلیة ٦
المناطق الجغرافیة

.حیث تسجل الموجوداتللفرع عند تقدیم المعلومات بناء على المناطق الجغرافیة یستند اإلیراد إلى الموقع الجغرافي

قطر
دول مجلس 

المجموعالتعاون الخلیجي
٢٠١٣

٢٫٣٧٩٫٣٦٩١٦١٫٧٩٦٢٫٥٤١٫١٦٥صافي إیرادات التشغیل

١٫٢٧٦٫١٥١٣٦٫٥٠١١٫٣١٢٫٦٥٢صافي الربح

٦٠٫٥٠٢٫٧١٣٦٫٤٦٧٫١١١٦٦٫٩٦٩٫٨٢٤إجمالي الموجودات 

٤٩٫٣٤٧٫٧٣٧٦٫٣٥١٫١٨٤٥٥٫٦٩٨٫٩٢١إجمالي المطلوبات

٢٠١٢
٢٫٣١٧٫٩٥٢١٠١٫١٢١٢٫٤١٩٫٠٧٣صافي إیرادات التشغیل

١٫٢٨٧٫٣٧٩١٧٫٥٩٣١٫٣٠٤٫٩٧٢صافي الربح

٥٢٫٠٨٨٫١٧٩٣٫١٢٤٫٢٨٥٥٥٫٢١٢٫٤٦٤إجمالي الموجودات 

٤٤٫٥٨٢٫٤٩٨٣٫٠٧٨٫٨٠١٤٧٫٦٦١٫٢٩٩إجمالي المطلوبات



بنك الدوحة ش.م.ق 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٠

المالیةالموجودات والمطلوبات ٧
التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة

یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:
القیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
حتى محتفظ بھا 

تاریخ االستحقاق
القروض 

المتاحة للبیعوالذمم المدینة
المطفأة التكلفة 

األخرى
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
٢٠١٣دیسمبر ٣١

٣٫٤٣٥٫٧٦١٣٫٤٣٥٫٧٦١--٣٫٤٣٥٫٧٦١--المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
٩٫١٨٠٫٤٢٠٩٫١٨٠٫٤٢٠--٩٫١٨٠٫٤٢٠--بنوكمستحق من ال

٥٨٫٨٥٣٥٨٫٨٥٣----٥٨٫٨٥٣القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
٤١٫١٠٩٫١١٦٤١٫١٠٩٫١١٦--٤١٫١٠٩٫١١٦--القروض والسلف للعمالء

:االستثمارات المالیة
٥٫٦٢٢٫٣٠٠٥٫٦٢٢٫٣٠٠-٥٫٦٢٢٫٣٠٠---بالقیمة العادلةمقاسة

٦٫٠٨١٫٢٧٧٦٫١٨٥٫٨٠٢---٦٫٠٨١٫٢٧٧-المطفأةمقاسة بالقیمة 
٦٥٫٤٨٧٫٧٢٧٦٥٫٥٩٢٫٢٥٢-٥٨٫٨٥٣٦٫٠٨١٫٢٧٧٥٣٫٧٢٥٫٢٩٧٥٫٦٢٢٫٣٠٠

١٩٫٠١٠١٩٫٠١٠----١٩٫٠١٠القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٧٫٧١٩٫٧٨١٧٫٧١٩٫٧٨١٧٫٧١٩٫٧٨١----مستحق إلى البنوك

٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩----ودائع العمالء
٢٫٥٧٥٫٨٣١٢٫٥٧٥٫٨٣١٢٫٦١٩٫٦٢٢----أوراق دین

٤٥٥٫١٨٨٤٥٥٫١٨٨٤٥٥٫١٨٨----قروض اخرى
١٫٠٤٠٫٣٣٦١٫٠٤٠٫٣٣٦١٫٠٤٠٫٣٣٦----مطلوبات أخرى 

٥٤٫٣١٣٫٦٢٥٥٤٫٣٣٢٫٦٣٥٥٤٫٣٧٦٫٤٢٦---١٩٫٠١٠



بنك الدوحة ش.م.ق 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦١

تابع- الموجودات والمطلوبات المالیة ٧

یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:
القیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
حتى محتفظ بھا 

تاریخ االستحقاق
القروض والذمم 

المتاحة للبیعالمدینة
التكلفة المطفأة 

األخرى
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
٢٠١٢دیسمبر ٣١

٢٫٥٩٨٫٣٦٥٢٫٥٩٨٫٣٦٥--٢٫٥٩٨٫٣٦٥--المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
٧٫٧٨٦٫٥٨٧٧٫٧٨٦٫٥٨٧--٧٫٧٨٦٫٥٨٧--أرصدة لدى بنوك

١٦٫٨٢١١٦٫٨٢١----١٦٫٨٢١القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩--٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩--القروض والسلف للعمالء

االستثمارات المالیة:
٤٫٥٤٤٫٠٠٨٤٫٥٤٤٫٠٠٨-٤٫٥٤٤٫٠٠٨---بالقیمة العادلةمقاسة

٥٫٠٣٧٫٠٠٥٥٫١٥٨٫٧٢١---٥٫٠٣٧٫٠٠٥-المطفأةمقاسة بالقیمة 
٥٣٫٧٥٧٫٦٣٥٥٣٫٨٧٩٫٣٥١-١٦٫٨٢١٥٫٠٣٧٫٠٠٥٤٤٫١٥٩٫٨٠١٤٫٥٤٤٫٠٠٨

١٢٫٠٢٠١٢٫٠٢٠----١٢٫٠٢٠القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
٨٫٧١٦٫٤٧٩٨٫٧١٦٫٤٧٩٨٫٧١٦٫٤٧٩----أرصدة من بنوك 

٣٤٫٤٠١٫٠٨٣٣٤٫٤٠١٫٠٨٣٣٤٫٤٠١٫٠٨٣----ودائع العمالء
٢٫٥٧١٫٩٦٨٢٫٥٧١٫٩٦٨٢٫٦٦١٫٦٢٥----أوراق دین

٨٢٨٫٥٤٥٨٢٨٫٥٤٥٨٢٨٫٥٤٥----مطلوبات أخرى 
٤٦٫٥١٨٫٠٧٥٤٦٫٥٣٠٫٠٩٥٤٦٫٦١٩٫٧٥٢---١٢٫٠٢٠



بنك الدوحة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٢

تابع- الموجودات والمطلوبات المالیة ٧
بالتكلفةالغیر المدرجةالملكیةأسھم حقوق- االستثمارات المالیة 

من ملیون لایر قطري) ٧٠: ٢٠١٢(٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري في ٦٣٫٤یتضمن الجدول أعاله مبلغ 
في كل من عمودي القیم الدفتریة والعادلة والتي تم قیاسھا بالتكلفة بالتكلفة االستثمارات المالیة في أسھم حقوق الملكیة 

والتي لم یتم تقدیم إفصاح عن قیمتھا العادلة ألن قیمھا العادلة لم یتم اعتبارھا قابلة للقیاس بشكل موثوق. 

واألرصدة لدى مصارف مركزیةالنقد ٨

٢٠١٣٢٠١٢

٤٩٥٫٧٨٧٤٧٩٫٩١٦النقد
١٫٦٩٩٫٤٩٦١٫٤٤٥٫١٧٦احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

١٠١٫٠٣٥٣١٫٩٩١احتیاطي نقدي لدى مصارف مركزیة أخرى *
١٫١٣٩٫٤٤٣٦٤١٫٢٨٢أرصدة أخرى لدى مصارف مركزیة 

٣٫٤٣٥٫٧٦١٢٫٥٩٨٫٣٦٥

االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي ومصارف مركزیة أخرى ھو احتیاطي الزامي وغیر متاح *
لالستخدام في العملیات الیومیة.

أرصدة لدى بنوك٩

٢٠١٣٢٠١٢

٧٤٤٫٥٠١٢٨٦٫٢٩٨الحسابات الجاریة
٣٫٢٩٨٫٩٢٣٣٫٤٩٨٫٤٧٦الودائع

٥٫١٨٥٫٨٦٣٤٫٠٥٠٫٦٨٠قروض لبنوك 
)٤٨٫٨٦٧()٤٨٫٨٦٧()١مخصص انخفاض أرصدة لدى بنوك (إیضاح رقم 

٩٫١٨٠٫٤٢٠٧٫٧٨٦٫٥٨٧

١إیضاح رقم 

٢٠١٣٢٠١٢

٤٨٫٨٦٧١٢٫٤٥٢الرصید في ا ینایر 
٣٦٫٤١٥-مخصصات مكونة خالل العام

٤٨٫٨٦٧٤٨٫٨٦٧



بنك الدوحة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٣

القروض والسلف للعمالء١٠

٢٠١٣٢٠١٢

٣٧٫٥٣٦٫٩١٩٢٨٫٥١٤٫١٥٥قروض 
٢٫٨٥٣٫٤٩٦٣٫٤٢٨٫٠٣٨سحب على المكشوف

١٨١٫١٤٠١٨٩٫٥٠٣أوراق مخصومة
١٫٨٤١٫٨٧٢٢٫٥٥٩٫١٧١سلف أخرى*

٤٢٫٤١٣٫٤٢٧٣٤٫٦٩٠٫٨٦٧

)١إیضاح (
ناقص:

)٧١٫٣٥٩()٧٤٫١٥٣(ربح مؤجل
)٧٩٦٫٢٩٥()١٫١٧٧٫٨٩٣(في قیمة القروض والسلف للعمالء لالنخفاضالمخصص الخاص 

)٤٨٫٣٦٤()٥٢٫٢٦٥(المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة 
٤١٫١٠٩٫١١٦٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩صافي القروض والسلف للعمالء 

% من ٣٫٠١ملیون لایر قطري والذي یمثل ١٫٢٧٢٫٨بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة 
% من إجمالي القروض والسلف ٢٫٨١ملیون لایر قطري ٩٧٣٫٥: ٢٠١٢إجمالي القروض والسلف للعمالء (

للعمالء).
ملیون لایر قطري من ١٧٧٫٧یتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 

ملیون لایر قطري).١٠٩٫١: ٢٠١٢الفوائد المعلقة (
(١٫٠٤٠٫٣ھذا المبلغ یتضمن حسابات العمالء المدینة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ* :٢٠١٢ملیون لایر قطري 

)زملیون لایر قطري٨٢٨٫٥

:١إیضاح 
٢٠١٣٢٠١٢

٣٫٤٢٣٫١٠٤٢٫٩٥٨٫٦٩٠الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بھا
٢٨٫٧٣٣٫٧٥٢٢٢٫٤٦٩٫٣٣٧الشركات
١٠٫٢٥٦٫٥٧١٩٫٢٦٢٫٨٤٠التجزئة

٤٢٫٤١٣٫٤٢٧٣٤٫٦٩٠٫٨٦٧



بنك الدوحة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٤

تابع -القروض والسلف للعمالء ١٠

حسب القطاع

قروض٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
سحوبات على 

المكشوف
أوراق 

المجموعىسلف اخرمخصومة

١٥٦٫٩٩٩٣٫٤٢٣٫١٠٤-٣٫٢٢٠٫٧٤٢٤٥٫٣٦٣وھیئات حكومیةحكومیة
مالیة غیر مؤسسات
٣٢٠٫١٥٢--٢٤٧٫٣٣٧٧٢٫٨١٥مصرفیة
٧٨٨٫٤٦٢١٧٫٥٧٢٢٨٫٨٠٩١٦٫٠٢٣٨٥٠٫٨٦٦صناعة
٥٫٠٩٩٫٤٨٥٧٧٤٫١١٦٩٣٫٥٨١٦٩٣٫١٦٣٦٫٦٦٠٫٣٤٥تجاریة
٢٫٨٠٩٫٧٥٧١١١٫٠٦٦٣٢٫٠٩٢٣٣٤٫٥٠٤٣٫٢٨٧٫٤١٩خدمات

٦٫٤٩٦٫٠١١٧١١٫٣٠٦١٨٫٧٨١٣٦٨٫٤٥٢٧٫٥٩٤٫٥٥٠مقاوالت
٨٨٫٧١٢٩٫٢٤٥٫٨٩٤-٨٫٦٧٦٫٦١٣٤٨٠٫٥٦٩عقارات
٩٫٦٦٩٫٧٢٣٤٣٧٫٢٣٤٦٠٨١٤٩٫٠٠٦١٠٫٢٥٦٫٥٧١شخصیة

٥٢٨٫٧٨٩٢٠٣٫٤٥٥٧٫٢٦٩٣٥٫٠١٣٧٧٤٫٥٢٦أخرى
٣٧٫٥٣٦٫٩١٩٢٫٨٥٣٫٤٩٦١٨١٫١٤٠١٫٨٤١٫٨٧٢٤٢٫٤١٣٫٤٢٧

)٧٤٫١٥٣(ناقصا: ربح مؤجل
)١٫١٧٧٫٨٩٣(المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء  

)٥٢٫٢٦٥(المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة 
٤١٫١٠٩٫١١٦

قروض٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
سحوبات

على المكشوف
أوراق 
المجموعىسلف اخرمخصومة

١٣٦٫٣٢٨٢٫٩٥٨٫٦٩٠-١٫٥٨٤٫٣٧٥١٫٢٣٧٫٩٨٧حكومیة و ھیئات حكومیة
٢٤٢٫٨١٣--٢٤٢٫٥٩٦٢١٧مؤسسات مالیة غیر مصرفیة

٦٧٦٫٤٤٥٢٣٫٠٣٨٢٩٫٢٧٥٣٫٣٣٨٧٣٢٫٠٩٦صناعة
٤٫٦٨٣٫٧٦٠٨١٦٫٢٠٨١١٣٫٦٥٢٩٥٠٫٧٢٦٦٫٥٦٤٫٣٤٦تجاریة
١٫٧٩٦٫٣٤٩١١٠٫٨٥٩٨٫٠٨٨٣٧٫١٢٢١٫٩٥٢٫٤١٨خدمات

٤٫٦٥٨٫٤٤٦٥٠٤٫٤٧٠٢٤٫٠١٥٣٥٤٫١٢٣٥٫٥٤١٫٠٥٤مقاوالت
٦٫٠٧١٫٦٨٥١٧٨٫٣٧١٢٠٠٦٧٢٫٦٠٥٦٫٩٢٢٫٨٦١عقارات
٨٫٤١٦٫٥٤٦٤٦٨٫٤٢٨٢٫٠٦٢٣٧٥٫٨٠٤٩٫٢٦٢٫٨٤٠شخصیة

٣٨٣٫٩٥٣٨٨٫٤٦٠١٢٫٢١١٢٩٫١٢٥٥١٣٫٧٤٩أخرى
٢٨٫٥١٤٫١٥٥٣٫٤٢٨٫٠٣٨١٨٩٫٥٠٣٢٫٥٥٩٫١٧١٣٤٫٦٩٠٫٨٦٧

)٧١٫٣٥٩(ناقصا: ربح مؤجل
)٧٩٦٫٢٩٥(المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء

)٤٨٫٣٦٤(المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة
٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩
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بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٥

تابع- القروض والسلف للعمالء ١٠

التغیرات في انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء

٢٠١٣٢٠١٢

٨٤٤,٦٥٩٧٨٥,٨١٥ینایر١الرصید في 

)٩٦()٥٦(تحویل العملة األجنبیة

٤٧٣,٥٠٦٣٣٦,١٤١مخصصات مكونة خالل السنة

)١٠٤,٥٧٥()٨١,٦١٢(استردادات خالل السنة

٣٩١,٨٩٤٢٣١,٥٦٦*صافي المخصص إلنخفاض القیمة خالل السنة 

)١٧٢,٦٢٦()٦,٣٣٩(خالل السنة/ تحویالتمشطوبات

١,٢٣٠,١٥٨٨٤٤,٦٥٩دیسمبر٣١الرصید في 

*تتضمن التغیرات أثر الفائدة المعلقة على تصنیف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزي وقد 

ملیون لایر قطري).٤١,٩: ٢٠١٢ملیون لایر قطري خالل السنة (٧٣,٧بلغت 

قیمة القروض والسلف إلى العمالء:فیما یلي تصنیف لتسویة مخصص خسائر إنخفاض

بیان
قروض 
الشركات

قروض 
المشروعات 

الصغیرة
قروض 
استھالكیة

قروض 
الرھن 
االجماليالعقاري

٥٤٧,٦٩٤٨,٦٣٤٢٢٤,٦٣١٦٣,٧٠٠٨٤٤,٦٥٩ینایر١الرصید في 

)٥٦(-)٥٦(--فروق العمالت االجنبیة

٣٨٨,٦١٦١٤,٢٩٩٧٠,٣٣٥٢٥٦٤٧٣,٥٠٦مخصصات مكونة خالل السنة

)٨١,٦١٢()٩,٨١٧()٣٦,٤٩٤()٥٦٤()٣٤,٧٣٧(إستردادات خالل السنة

)٦,٣٣٩()٢٢٣(٨,٢٩٨-)١٤,٤١٤(خالل السنة/ تحویالتمشطوبات

٢٠١٣٨٨٧,١٥٩٢٢,٣٦٩٢٦٦,٧١٤٥٣,٩١٦١,٢٣٠,١٥٨دیسمبر ٣١الرصید في 

٣٤٤,٨٢٥٣,٢٥١٣٧٢,٣٣٢٦٥,٤٠٧٧٨٥,٨١٥ینایر١الرصید في 

)٩٦(-)٩٦(--فروق العمالت االجنبیة

٢٦٧,٥٤١٥,٩٤٥٥٩,٨٣٠٢,٨٢٥٣٣٦,١٤١مخصصات مكونة خالل السنة

)١٠٤,٥٧٥()١,٣٧٥()٨٩,٣٢٦()٥٦٢()١٣,٣١٢(إستردادات خالل السنة

)١٧٢,٦٢٦()٣,١٥٧()١١٨,١٠٩(-)٥١,٣٦٠(خالل السنةمشطوبات

٢٠١٢٥٤٧,٦٩٤٨,٦٣٤٢٢٤,٦٣١٦٣,٧٠٠٨٤٤,٦٥٩دیسمبر ٣١الرصید في 
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بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٦

المالیةاالستثمارات١١
:فیما یلي تفصیل لتحلیل االستثمارات المالیة

٢٠١٣٢٠١٢

٥٫٧٧١٫٦٦٨٤٫٦٩٩٫٤٥٩متاحة للبیع
٦٫١٠٩٫٤٥٤٥٫٠٨٥٫٩٣١*محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

المجموع
١١٫٨٨١٫١٢

٢٩٫٧٨٥٫٣٩٠
)٢٠٤٫٣٧٧()١٧٧٫٥٤٥(مخصص انخفاض في قیمة االستثمارات 

المجموع
١١٫٧٠٣٫٥٧

٧
٩٫٥٨١٫٠١٣

ملیون لایر قطري) مقابل ٩٦٫٧: ٢٠١٢ملیون لایر قطري (١٦٨تعھدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قیمتھا *  
عقود إعادة الشراء.

٢٠١٣٢٠١٢للبیعمتاحة
غیرمدرجةمدرجةغیرمدرجةمدرجة

٨٥٤٫٢٣٩٧٠٫٠٤٨٥٧١٫١٨٤٧٨٫٣٨٧أسھم
١٫٧٣٢٫٩٦٤١٫١٠٦٫٧٢٤١٫٥٢٩٫٢٤٤٩٤٣٫٥٨٩أوراق دین من حكومة قطر

-١٫٨٧٨٫٩١٥٩٫٦٨٩١٫٣٤٩٫٥٠٤أوراق دین أخرى
-٢٢٧٫٥٥١-١١٩٫٠٨٩صنادیق مشتركة

ناقصا: مخصص انخفاض قیمة االستثمارات
)٨٫٣٦٢()١٤٧٫٠٨٩()٦٫٦٤٣()١٤٢٫٧٢٥(المتاحة للبیع

٤٫٤٤٢٫٤٨٢١٫١٧٩٫٨١٨٣٫٥٣٠٫٣٩٤١٫٠١٣٫٦١٤المجموع

ملیون لایر قطري ال شيءملیون لایر قطري و ٤٫٧٢٨بلغت األوراق المالیة ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغیر 
ملیون لایر قطري على التوالي)ال شيءملیون لایر قطري و ٣٫٨٢٢: ٢٠١٢على التوالي (

٢٠١٣٢٠١٢محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

غیرمدرجةمدرجةغیرمدرجةمدرجةحسب المصدر
٢٫٠٤٦٫٣٥٨٣٫٨٥٧٫٣٤٦١٫٢٨٤٫٦٤١٣٫٤٧٦٫٢٧٤أوراق دین من حكومة قطر

-١٦٩٫٣٣٥٣٦٫٤١٥٣٢٥٫٠١٦أوراق دین أخرى
-)٤٨٫٩٢٦(-)٢٨٫١٧٧(ناقص: مخصص انخفاض قیمة االستثمارات

٢٫١٨٧٫٥١٦٣٫٨٩٣٫٧٦١١٫٥٦٠٫٧٣١٣٫٤٧٦٫٢٧٤المجموع
حسب معدل الفائدة

٢٫١٥٧٫٦٩٣٣٫٨٩٣٫٧٦١١٫٤٥٧٫٠٥١٣٫٤٧٦٫٢٧٤أوراق دین ذات معدل ثابت
-١٥٢٫٦٠٦-٥٨٫٠٠٠أوراق دین ذات معدل متغیر

-)٤٨٫٩٢٦(-)٢٨٫١٧٧(انخفاض قیمة االستثماراتناقص: مخصص 
٢٫١٨٧٫٥١٦٣٫٨٩٣٫٧٦١١٫٥٦٠٫٧٣١٣٫٤٧٦٫٢٧٤المجموع

: ٢٠١٢(٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري في ٦٫١٨٥بلغت القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق 
ملیون لایر قطري)٥٫١٥٩
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بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٧

تابع- االستثمارات المالیة ١١

٢٠١٣٢٠١٢األستثماراتالتغیرات في مخصص االنخفاض في قیمة 

٢٠٤٫٣٧٧١٧١٫٣٠٣ینایر١الرصید في 
١٠٫٧٦٩٤٩٫٥٢٤مخصص االنخفاض في القیمة للسنة

)١٦٫٤٥٠()٣٧٫٦٠١(اإلستبعادعندتحویالت إلى بیان الدخل 
١٧٧٫٥٤٥٢٠٤٫٣٧٧دیسمبر٣١الرصید في 

٢٠١٣٢٠١٢االستثمارات في شركة زمیلة ١٢

١٠٫٥٣٢١٠٫٨٤٦ینایر١الرصید في 
)٤١٤()١٫١٨٠(فروق العمالت األجنبیة

١٤٣٢٤٦الحصة من صافي الربح
)١٤٦()١١٣(توزیعات أرباح نقدیة

٩٫٣٨٢١٠٫٥٣٢دیسمبر٣١الرصید في 

في وللسنة المنتھیة في فیما یلي المركز المالي ونتائج الشركات الزمیلة استنادا إلى البیانات المالیة المدققة كما 
:دیسمبر٣١

٢٠١٣دیسمبر ٣١
٤٢٫٧٤٦إجمالي الموجودات
٢١٫٤٣١إجمالي المطلوبات
١٠٫٨١٦إجمالي اإلیرادات

٣٢٤صافي الربح
١٤٣الربحالحصة من صافي

٢٠١٢دیسمبر ٣١
٤٧٫١٦٤إجمالي الموجودات
٢٦٫٠٣٢إجمالي المطلوبات
١٤٫٥٠١إجمالي اإلیرادات

٥٥٩صافي الربح
٢٤٦الحصة من صافي الربح
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بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٨

الممتلكات والمعدات١٣
أراضي 
ومباني

تحسینات 
وتجھیزات

أثاث 
المجموعسیاراتومعدات

٢٠١٣دیسمبر ٣١الرصید في 
:التكلفة

٧٤٢٫٤٨٥١١٨٫٢٥٣٣٤٢٫٤٨٨١٢٫٦٣٩١٫٢١٥٫٨٦٥ینایر ١الرصید في 
٢٥٫٩٣٥١٣٫٠٦٥٧٫٢٥٩٤٤٥٤٦٫٧٠٤إضافات

)٢٫٠٦٧()٣٤٤()٧١١()١٫٠١٢(-إستبعادات
٧٦٨٫٤٢٠١٣٠٫٣٠٦٣٤٩٫٠٣٦١٢٫٧٤٠١٫٢٦٠٫٥٠٢

:اإلھالك

٩٩٫٦٣١٨٥٫٢٨٨٢٢٦٫١٤٧٩٫٩٧٧٤٢١٫٠٤٣ینایر ١الرصید في 
٣١٫٣١٦١٢٫٨٥٠٣٦٫٥٣١١٫١٧٦٨١٫٨٧٣إھالك السنة

)١٫٨٨٥()٣٤٢()٧١٠()٨٣٣(-استبعاد
١٣٠٫٩٤٧٩٧٫٣٠٥٢٦١٫٩٦٨١٠٫٨١١٥٠١٫٠٣١

٦٣٧٫٤٧٣٣٣٫٠٠١٨٧٫٠٦٨١٫٩٢٩٧٥٩٫٤٧١صافي القیمة الدفتریة

أراضي 
ومباني

تحسینات 
وتجھیزات

أثاث 
المجموعسیاراتومعدات

٢٠١٢دیسمبر ٣١الرصید في 
:التكلفة

٧٥٩٫٢٢٨١٥٩٫٢٩٥٢٤٦٫٦٣٢١١٫٨٠٤١٫١٧٦٫٩٥٩ینایر ١الرصید في 
١٤٫٦٧٢١١٫٤٠٢٥٣٫٤٣٩١٫٤٦٦٨٠٫٩٧٩إضافات

٣٩٫٤٥٦-٧٠٫٨٧١-)٣١٫٤١٥(تحویالت (إلى) / من موجودات أخرى
)٨١٫٥٢٩()٦٣١()٢٨٫٤٥٤()٥٢٫٤٤٤(-استبعاد 

٧٤٢٫٤٨٥١١٨٫٢٥٣٣٤٢٫٤٨٨١٢٫٦٣٩١٫٢١٥٫٨٦٥

:اإلھالك

٦٩٫٣٦٢٨١٫٠٣٩١٩٦٫٥٧٢٩٫١٤٨٣٥٦٫١٢١ینایر ١الرصید في 
٣٠٫٢٦٩١٠٫٠٦٩٣١٫٦٠٣١٫٤٦٠٧٣٫٤٠١إھالك السنة

)٨٫٤٧٩()٦٣١()٢٫٠٢٨()٥٫٨٢٠(-استبعاد
٩٩٫٦٣١٨٥٫٢٨٨٢٢٦٫١٤٧٩٫٩٧٧٤٢١٫٠٤٣

٦٤٢٫٨٥٤٣٢٫٩٦٥١١٦٫٣٤١٢٫٦٦٢٧٩٤٫٨٢٢القیمة الدفتریة
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بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٩

الموجودات األخرى١٤
٢٠١٣٢٠١٢

٢١٤٫٧٥٠٢٣١٫٠٠٦فوائد مدینة
١٣٤٫٦٥٣٨٤٫٧٨٠مصاریف مدفوعة مسبقا

٣١٫٤١٥٣١٫٤١٥)١(موجودات آلت ملكیتھا   للبنك 
٥٨٫٨٥٣١٦٫٨٢١)٣٤قیمة عادلة موجبة للمشتقات (إیضاح 

١٧٫٨١٩١١٫٢٥٧موجودات ضریبة مؤجلة
١٫١٣٨٢٫٥٣٢مدینون متنوعون

٣١٣٫٤٦٩٢٨٨٫٤٨٥أخرى
٧٧٢٫٠٩٧٦٦٦٫٢٩٦

في تسویة الدیون والتي یتم إدراجھا بقیمة اقتنائھا صافیة من مخصص القیم السوقیة تمثل القیمة للممتلكات المقتناة)١(
ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة.٢٠١٣دیسمبر ٣١المقدرة لھذه الممتلكات كما في 

أرصدة من بنوك١٥
٢٠١٣٢٠١٢

٢٫٦٤٦١٫٨٣٣أرصدة مستحقة لمصارف مركزیة
٦٣٦٫٠٨٢١٧٥٫٤٠١جاریةحسابات 

٩٥٫٨٢١١٥٨٫٦٨٤ودائع العمالء
٦٫٩٨٥٫٢٣٢٨٫٣٨٠٫٥٦١قروض قصیرة األجل من بنوك *

٧٫٧١٩٫٧٨١٨٫٧١٦٫٤٧٩

ملیون لایر ٧٥ملیون لایر قطري (١٤٤*وھي تتضمن عقود عملیات البیع مقابل االلتزام بإعادة الشراء بمبلغ 
)٢٠١٢قطري في سنة 

٢٠١٣٢٠١٢ودائع العمالء١٦
حسب النوع

١٠٫٢٣٨٫٠١٣٨٫٨٠٦٫٦٠١ودائع جاریة وتحت الطلب
١٫٨٧٦٫٠٤٢١٫٦٨٤٫٧٤٨ودائع توفیر
٣٠٫٤٠٨٫٤٣٤٢٣٫٩٠٩٫٧٣٤ودائع ألجل

٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩٣٤٫٤٠١٫٠٨٣

حسب القطاع
١٤٫٧٠٩٫١٥٣١٢٫٣٠١٫٢٣٤مؤسسات حكومیة وشبھ الحكومیةوالحكومة
٨٫٧٤٥٫٥٩٥٨٫٢٨٤٫٥٤٥األفراد

١٧٫٢٦٥٫٢٩٦١١٫٩٣٧٫٦٠٤الشركات
١٫٨٠٢٫٤٤٥١٫٨٧٧٫٧٠٠مؤسسات مالیة غیر بنكیة

٤٢٫٥٢٢٫٤٨٩٣٤٫٤٠١٫٠٨٣
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أورق دین١٧
ثانویة وسندات رئیسة مضمونة كما یلي:أصدرت المجموعة سندات 

٢٠١٣٢٠١٢

٧٧١٫٤٤٧٧٧٠٫٧٩٤سندات ثانویة (أ)
١٫٨٠٤٫٣٨٤١٫٨٠١٫١٧٤سندات رئیسیة مضمونة (ب)

٢٫٥٧٥٫٨٣١٢٫٥٧١٫٩٦٨

اإلیضاح (أ)
متغیرةفائدةبأسعارأمریكيدوالرملیون٣٤٠بمبلغثانويدینسنداتأورقالبنكأصدر٢٠٠٦دیسمبر١٢بتاریخ
بسعرفوائدوتحمل٢٠١٦السندات في سدادالواحد. یستحقللسندأمریكيدوالر١٠٠٫٠٠٠قدرھاإسمیةبقیمةمتزایدة
ً%٠٫٨٢زائداًأشھرلثالثةاألمریكيبالدوالراللیبور .سنویا

اإلیضاح (ب)
أساسعلىبخصممضمونةرئیسیةكسنداتأمریكيدوالرملیون٥٠٠بإصدارالمجموعةقامت،٢٠١٢مارس١٤في

یستحق .للسندأمریكيدوالر٢٠٠٫٠٠٠مبلغللسنداتاألسمیةللقیمةاألدنىالحدقیمةتبلغ. األسمیةالقیمةمن٪٩٨٫٩٦٤
.الدفع على أساس نصف سنويمستحقة٪٣٫٥بمعدلثابتةفائدةنسبةوتدفع٢٠١٧سداد السندات في 

قروض أخرى ١٨
٢٠١٣٢٠١٢

-٤٥٥٫١٨٨)١قروض ضمان (

:١إیضاح
ملیون دوالر أمریكي٧٥ملیون لایر قطري و١٨٢ملیون دوالر أمریكي أو ٥٠، اقترضت المجموعةخالل السنة 

ألجل فيینیستحق القرض.تحمل فوائد بأسعار عائمة مقابل إتفاقیة القرض ألجلملیون لایر قطري.٢٧٣أو 
.على التوالي٢٠١٥دیسمبر و٢٠١٤دیسمبر 

مطلوبات أخرى١٩
٢٠١٣٢٠١٢

١١٨٫٦٦٣١١٣٫٩٣٨فائدة مستحقة الدفع
٩٠٫٢٩٥١٢٣٫٥٨٣مصاریف مستحقة دائنة

١٧١٫٨٦٤١٤٧٫٦٧٥)١(مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
٧٩٫٥٠٨٦٨٫١٣٢مخصص صندوق إدخار الموظفین

١٠٫٥٦٨٥٫٥٢٢ضریبة مستحقة الدفع
١٩٫٠١٠١٢٫٠٢٠)٣٤قیمة عادلة سالبة للمشتقات (إیضاح 

٤٨٫٠٥٣٤٦٫٢٠٤الدخل الغیر مستحق
٢٩٦٫٦٧٦١٨٩٫٤٤٣تأمینات نقدیة

٢٣٫١٤٨٢٧٫٥٢٩توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٨٫٧٣١٧٫٨٥٤أرصدة غیر مطالب بھا

٣٢٫٨١٦٣٢٫٦٢٤صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
١٫٥٢٦٫٣٠٠١٫١٩٧٫٢٤٥أخرى *
٢٫٤٢٥٫٦٣٢١٫٩٧١٫٧٦٩المجموع

: ٢٠١٢(ملیون لایر قطري١٫٠٤٠٫٣المدینة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ التجاریة ھذا المبلغ یتضمن حسابات العمالء *  
.ملیون لایر قطري)٨٢٨٫٥
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تابع- مطلوبات أخرى ١٩

مخصص مكافئة نھایة الخدمة) ١(
٢٠١٣٢٠١٢

١٤٧٫٦٧٥١٢٥٫١٦٥ینایر ١الرصید في 
٤٢٫٥٣٣٣٢٫٧٢٤مخصصات مكونة خالل السنة

)١٠٫٢١٤()١٨٫٣٤٤(مخصصات مستخدمة
١٧١٫٨٦٤١٤٧٫٦٧٥دیسمبر٣١الرصید في 

حقوق الملكیة٢٠
أسھم عادیةرأس المال(أ)

٢٠١٣٢٠١٢األسھمبأالف

٢٠٦٫٦٩٨٢٠٦٫٦٩٨المصدرة في بدایة فترة التقریر
-٥١٫٦٧٤)١(مصدرةأسھم جدیدة

٢٥٨٫٣٧٢٢٠٦٫٦٩٨دیسمبر٣١المصدرة في 

ألف سھم). ٢٠٦٫٦٩٨: ٢٠١٢ألف سھم عادي (٢٥٨٫٣٧٢، كان رأس المال المصرح بھ یتكون من ٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
لایر قطري. كافة األسھم المصدرة مدفوعة بالكامل.١٠ھذه األدوات لھا قیمة اسمیة قدرھا 

یحق لحاملي األسھم العادیة استالم توزیعات األرباح المعلن عنھا من وقت آلخر ویحق لھم صوت واحد لكل سھم في اجتماعات 
المجموعة.

)١:(
ملیون لایر قطري من مساھمیھ مقابل عرض البنك لزیادة رأس المال من خالل ٢٫٨٠٨٫٣، قام البنك بإستالم السنةخالل 

لایر قطري كقیمة إسمیة للسھم ، ١٠لایر قطري باإلضافة إلى ٢٠بعالوة إصدار بقیمة جدیدسھم ٥١٫٦٧٤٫٤٥٠إصدار 
لقرار الجمعیة العمومیة غیر العادیة للبنك بتاریخ  ١٫٨. تم تغطیة االكتتاب إلصدار األسھم بنسبة ٢٠١٣فبرایر ٢٠وذلك وفقاً

لإلرشادات التنظیمیةملیون لایر قطري والتي ت١٫٢٥٨٫١مرات وكانت الزیادة بقیمة  .م ردھا إلى المساھمین وفقاً
٥١٦٫٧٤٤٫٥٠٤وتم زیادة رأس المال المدفوع للبنك بقیمة ٢٠١٣أبریل ٨بورصة قطر بتاریخ أدرجت تلك الحصص في

بعد خصم ملیون لایر قطري١٫٠٣٣٫٥لایر قطري. تم إیداع عالوة إصدار األسھم بقیمة ٢٫٥٨٣٫٧٢٢٫٥٢٠لایر قطري إلى 
ألحكام قانون الشركات التجاریة رقم ملیون لایر قطري٨٫٨تكالیف المعاملة بقیمة  .٢٠٠٢لسنة ٥إلى االحتیاطي القانوني وفقاً

احتیاطي قانوني)ب(
% من صافي ربح السنة إلى االحتیاطي ١٠وتعدیلھ، یشترط تحویل ٢٠٠٦لسنة ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

% من رأس المال المدفوع. ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع إال في ١٠٠القانوني حتى یصبح االحتیاطي القانوني مساویا 
وھي رھن موافقة مصرف قطر المركزي. ٢٠٠٢لسنة ٥م الحاالت التي حددھا قانون مصرف قطر المركزي رق

لقانون الشركات القطري رقم  .٢٠٠٢لعام ٥یتضمن االحتیاطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسھم جدیدة وفقاَ

المخاطرإحتیاطي)ج(
من صافي قیمة القروض والسلف %  ٢٫٥بموجب تعلیمات مصرف قطر المركزي ، یتم تكوین احتیاطي للمخاطر بنسبة 

.التي قد تطرألتغطیة االلتزامات لجھات حكومیةستثناء التسھیالت الممنوحة إبللعمالءوأنشطة التمویل

)ملیون ریـال قطري١٧٦: ٢٠١٢(ملیون ریـال قطري ١٨٧تحویل مبلغبقام البنك،  ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
% من صافي قیمة القروض والسلف وأنشطة التمویل للعمالء بإستثناء ٢٫٥ویمثل ھذا المبلغ حوالي إلى إحتیاطي المخاطر.

التسھیالت الممنوحة لجھات حكومیة.

احتیاطي القیمة العادلة)د(
المتاحة للبیع یتكون ھذا االحتیاطي من تغیرات القیمة العادلة المعترف بھا في الموجودات المتاحة للبیع/ الموجودات المالیة 

المقاسة من خالل الدخل الشامل اآلخر والجزء الفعال من صافي التغیر التراكمي في القیمة العادلة ألدوات تحوط التدفق النقدي 
المتعلقة بالتعامالت المتحوط منھا والتي لم تؤثر بعد في الربح أو الخسارة.
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تابع-حقوق الملكیة ٢٠

احتیاطي القیمة العادلة
احتیاطي 

التحوط للتدفق 
النقدي

إستثمارات 
المجموعالمتاحة للبیع

٢٠١٣
١٢٦٫٨٥٦١٢٦٫٨٥٦-ینایر ١الرصید في 

)٧٨٫٣٥٧()٧٨٫٣٥٧(-صافي التغیر في القیمة العادلة
)٩١٫٨٥٤()٩١٫٨٥٤(-إعادة تصنیف لبیان الدخل خالل السنة 

)١٧٠٫٢١١()١٧٠٫٢١١(-صافي التغیرات خالل السنة

)٤٣٫٣٥٥()٤٣٫٣٥٥(-دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٠١٢
)٤٨٤(٢٣٫٠٩٢)٢٣٫٥٧٦(ینایر ١الرصید في 

٢٥٠٫٥٠٧٢٥٠٫٥٠٧-صافي التغیر في القیمة العادلة
)١٢٣٫١٦٧()١٤٦٫٧٤٣(٢٣٫٥٧٦إعادة تصنیف لبیان الدخل خالل السنة 

٢٣٫٥٧٦١٠٣٫٧٦٤١٢٧٫٣٤٠خالل السنةصافي التغیرات 

١٢٦٫٨٥٦١٢٦٫٨٥٦-دیسمبر ٣١الرصید في 

احتیاطي تحویل العملیة األجنبیة)ھـ(
یشمل احتیاطي التحویل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل البیانات المالیة للعملیات األجنبیة. 

توزیعات أرباح مقترحة)و(
٤٫٥لایر قطري ، ملیون ١٫١٦٢٫٧% من رأس المال المدفوع بقیمة ٤٥أقترح مجلس إدارة المجموعة بتوزیع أرباح نقدیة بـ 

والذي لایر قطري للسھم)٤٫٥–ملیون لایر قطري ٩٣٠٫١% من رأس المال المدفوع بقیمة ٤٥: ٢٠١٢للسھم (لایر قطري
الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین.یخضع للموافقة علیھا في إجتماع

يمال إضافأداة مؤھلة كرأس(ز)
ملیار لایر قطري. السندات دائمة وثانویة وغیر مضمونة ٢خالل السنة قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسیة بقیمة 

وتم إصدارھا بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات وأسعار فائدة عائمة لما بعد ذلك. یحق للبنك أختیار عدم دفع الفوائد حسب 
المطالبة بالفوائد وال یتم اعتبار الحدث كعجز. ال تحمل تاریخ استحقاق وتم تصنیفھا في حقوق تقریره وال یحق لحاملي السندات 

الملكیة.
٢٠١٣٢٠١٢إیراد الفوائد٢١

٣٫٠٦٩٢٫٦١٤أرصدة لدى مصارف مركزیة
٩٥٫٧٢٢١٠١٫٣١٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة غیر مصرفیة

٤٦٠٫٣٤٣٣٧٢٫١٣٠أوراق دین
١٫٨٣٥٫٣٢٨١٫٧٩٩٫٨٥٦قروض وسلف للعمالء

٢٫٣٩٤٫٤٦٢٢٫٢٧٥٫٩١٩

٢٠١٣٢٠١٢مصروف الفوائد٢٢

٧٣٫٨١٥٩٣٫٧٦٩بنوكمستحق لل
٤٢٢٫١٥١٤٣٧٫٩١٩ودائع عمالء

٧٦٫٢٤٥٦٥٫١٤٥أوراق دین
٥٧٢٫٢١١٥٩٦٫٨٣٣
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٢٠١٣٢٠١٢إیراد الرسوم والعموالت٢٣

٧٤٫٠٣٤٧٣٫٩٢٣وعموالت متعلقة باالئتمانرسوم 
١٫٥٤٠١٫٧٠١رسوم وعموالت انشطة الوساطة

١٠٢٫٥٠٣٩٤٫٥٣٠رسوم خدمات مصرفیة
١٧٣٫٧٦٢١٤٠٫٣٩٨عموالت عن تسھیالت غیر المستغلة

٥٧٫٣١٤٤٣٫٧٦٤أخرى
٤٠٩٫١٥٣٣٥٤٫٣١٦

٢٠١٣٢٠١٢مصروف الرسوم والعموالت٢٤

١٫٠٦٩١٫٥٨٧رسوم البنوك
٢٫٧٣٧٢٫٨٩١أخرى

٣٫٨٠٦٤٫٤٧٨

٢٠١٣٢٠١٢عمالت أجنبیةصرفربح ٢٥

٢٥٫٩٥٣١٤٫١٩٤التعامل بالعمالت األجنبیة
٥٧٫٨٦٢٦٤٫٢٤٢إعادة تقییم موجودات ومطلوبات
٤٫٨٣٩٥٫٣٤٧إعادة تقییم مشتقات وأدوات مالیة

٨٨٫٦٥٤٨٣٫٧٨٣

٢٠١٣٢٠١٢إیراد استثمارات مالیة٢٦

١٢٢٫١٣٦٢١٢٫٦٠٥صافي األرباح من استثمارات 
٢٦٫٩٥٨١٨٫٤٩٣إیراد توزیعات أرباح

١٤٩٫٠٩٤٢٣١٫٠٩٨

٢٠١٣٢٠١٢إیرادات تشغیلیة أخرى٢٧

٣٣٫٢٣٤٢٠٫٢٠٩مبالغ مستردة من دیون مشطوبة 
١٤٫١٤٩١٣٫٤٥٤إیرادات اإلیجار

١١٫٠٧٠٢٣٫٩٩٠أخرى
٥٨٫٤٥٣٥٧٫٦٥٣
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٢٠١٣٢٠١٢تكالیف الموظفین٢٨

٤١٢٫٥١٤٣٦٨٫١٧٧تكالیف الموظفین
٩٫٨٩٩٩٫٦١٨تكالیف صندوق تقاعد الموظفین

٣٢٫٤٨٤٣٢٫٧٢٤مكافأة نھایة الخدمة
٣٫٣١٦١٫١١١تدریب

٤٥٨٫٢١٣٤١١٫٦٣٠

٢٠١٣٢٠١٢مصاریف أخرى٢٩

٢٨٫١٦٤٢٤٫٣٣٩دعایة
١٢٫٣٧٨٩٫٨٠٤أتعاب مھنیة

٣٨٫١٠٣٣١٫٥٠٥اتصاالت وتأمین
١٤٫٢٠٧٤٦٫٢٨٣مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٧٠٫٨٦٧٦١٫٣١٠إشغال وصیانة
١٧٫٦٧٣٢٠٫٨٨٠تكالیف كمبیوتر وتقنیة المعلومات

١٤٫٢٢٣١٢٫٤٧٢وقرطاسیةمطبوعات 
٨٫٨٨٦٨٫٤٨٩تكالیف سفر وترفیھ

١٥٠٫٠٣٥١٣٤٫٨٥٥أخرى
٣٥٤٫٥٣٦٣٤٩٫٩٣٧

مصروف الضریبة ٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

مصروف ضریبة متداول
١٠٫٩٩٣٥٫٥٢٤السنة الحالیة

٦٧٣٤١تعدیالت السنوات السابقة
١١٫٦٦٦٥٫٥٦٥

مصروف ضریبة مؤجل
)١٫٧٦٨()٦٫٥٥٩(الفروق الضریبیة المؤقتة

)١٫٧٦٨()٦٫٥٥٩(
٥٫١٠٧٣٫٧٩٧إجمالي مصروف الضریبة



بنك الدوحة ش.م.ق
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٥

األساسي والمخففالعائد على السھم٣١
على المجموعةیتم احتساب العائد على سھم المجموعة بتقسیم ربح أو خسارة السنة منسوبا إلى حاملي أسھم 

متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة المصدرة خالل السنة:
٢٠١٣٢٠١٢

١٫٣١٢٫٦٥ربح السنة منسوب إلى حاملي أسھم المجموعة
٢١٫٣٠٤٫٩٧٢

٢٤٨٫٣٦٣٢٢٠٫٧٠٩متوسط العدد المرجح لألسھم القائمة 
٥٫٢٩٥٫٩١العائدات للسھم (باللایر القطري)

متوسط العدد المرجح لألسھم كما یلي:تم احتساب 
٢٠١٣٢٠١٢

(معدلة)
٢٠٦٫٦٩٨٢٠٦٫٦٩٨ینایر١متوسط العدد المرجح لألسھم في 

٤١٫٦٦٥١٤٫٠١١االشتراك في رأس مال إضافي
٢٤٨٫٣٦٣٢٢٠٫٧٠٩دیسمبر٣١متوسط العدد المرجح لألسھم في 

صدار حقوق. وعلیھ فإن العائد األساسي والمخفف على السھمإخالل السنة قام البنك بزیادة رأس المال من خالل 
كما في المدرجولایر قطري٦٫٣١بقیمة  قد تم تعدیلھ لیعكس ھذه الزیادة. ٢٠١٢دیسمبر ٣١سابقاً

األخرىتالمطلوبات المحتملة وااللتزاما٣٢

٢٠١٣٢٠١٢
المطلوبات المحتملة

٦٫١٣٢٫٧٤٧٤٫٤٨٠٫٧٥٣تسھیالت غیر مستغلة 
١٧٫٧٧٩٫١٠٤١٤٫١٢٨٫٦١٧ضمانات

٢٫٧٨٦٫٧٧١٣٫٩١٦٫٥٣٢خطابات اعتماد
١٫٩٣٧٫٢٠٧٨٨٥٫٣٩٣أخرى

٢٨٫٦٣٥٫٨٢٩٢٣٫٤١١٫٢٩٥المجموع
التزامات أخرى

٣٫٢٣٣٫٧٥٥٢٫٠٩٥٫١٢٠عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة
٧١١٫٥٤٩٢٤٣٫٩٨٠عقود تبادل أسعار الفائدة

٣٫٩٤٥٫٣٠٤٢٫٣٣٩٫١٠٠المجموع

تسھیالت غیر مستغلة
التزامات تعاقدیة لمنح قروض وائتمان مدور. ینتھي معظم تلك االلتزامات خالل تمثل اإللتزامات بتقدیم اإلئتمان

السنة. بما أن االلتزامات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة 
متطلبات نقدیة مستقبلیة.

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

وخطابات االعتماد في حالة االستعداد تحمل مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا القروض.
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تابع- األخرى تالمطلوبات المحتملة وااللتزاما٣٢

التزامات اإلیجار
من عقود إیجار تجاریة لمباني معینة. إن متوسط عمر عقود اإلیجار ھذه ھو من ثالث إلى  لقد أبرم البنك عدداً

إن الحد األدنى للمدفوعات اإلیجاریة عند توقیع ھذه العقود.المجموعةخمس سنوات، ولم تفرض قیود على 
ھي كالتالي:٢٠١٣دیسمبر٣١المستقبلیة بموجب العقود غیر القابلة لإللغاء كما في 

٢٠١٣٢٠١٢

٩٫٤١٦٩٫٥٧١أقل من سنة
٢٦٫٣٠٨٢٦٫٣٠١بین سنة وخمسة سنوات
٣٫٤٩٦٣٫٢٥٦أكثر من خمس سنوات

٣٩٫٢٢٠٣٩٫١٢٨

النقد وما یعادلھ٣٣
٢٠١٣٢٠١٢

١٫٦٣٥٫٢٣٠١٫١٢١٫١٩٨المركزیةنقد وأرصدة لدى البنوك
٦٫٦٦٣٫١٤٩٤٫١٠٧٫٧٩٣أشھر٣والمؤسسات المالیة األخرى المستحقة خالل أرصدة لدى البنوك 

٨٫٢٩٨٫٣٧٩٥٫٢٢٨٫٩٩١
*نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة ال تشمل اإلحتیاطي النقدي اإللزامي



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٧

المشتقات٣٤
القیمة االسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق

قیمة عادلة 
موجبة

قیمة عادلة 
سنوات٥أكثر من سنة٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل قیمة اسمیةسالبة

:٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
:مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة

---١٩٫٨٤٤١٥٫٠٠٥٣٫٢٣٣٫٧٥٥٣٫٢٣٣٫٧٥٥عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة

مشتقات محتفظ بھا لتحوط القیمة العادلة:
١٧٦٫٦١٣٥٣٤٫٩٣٦--٣٩٫٠٠٩٤٫٠٠٥٧١١٫٥٤٩عقود مبادلة سعر الفائدة

القیمة االسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق
قیمة عادلة 

موجبة
قیمة عادلة 

سنوات٥أكثر من سنة٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل قیمة اسمیةسالبة
٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

:مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة
--١٦٫٣٣٥١٠٫٩٨٨٢٫٠٩٥٫١٢٠٢٫٠٣٣٫٩٥٧٦١٫١٦٣عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات 
تدفق نقدي:

١٤٫٥٦٦٢٢٩٫٤١٤--٤٨٦١٫٠٣٢٢٤٣٫٩٨٠عقود تبادل أسعار الفائدة
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٧٨

األطراف ذات العالقة٣٥
تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على 

األطراف ذات العالقة منشآت تمارس علیھا المجموعة الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن 
في معامالت المجموعةیدخل نفوذا ھاما ومساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة.

وترتیبات واتفاقیات یكون أطرافھا ھم المدراء واإلدارة العلیا والشركات التي یرتبطون بھا وذلك من خالل األنشطة 
بأسعار الفائدة والعموالت التجاریة.اإلعتیادیةیة الیوم

معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البیانات المالیة الموحدة كما یلي:

٢٠١٣٢٠١٢

أخرىمجلس اإلدارةأخرىمجلس اإلدارة
:الموجودات

-١,١٥٥,٢٣٠-١,٣٥٠,٩٠٥قروض

----موجودات أخرى

:المطلوبات
٣٧٩,٢٨٤١,٤٢١٢١٢,٩٧٤٣,٠٥٦ودائع

----مطلوبات أخرى

:بنود غیر ممولة
األلتزامات المطلوبات المحتملة و

-٢٩٤,٧٥٩-٦٢١,٨٨٠األخرى

:بنود بیان الدخل
-٣٥,٣٥٧-٤٤,٦٧٨و العموالتأرباح الفائدة

أرباح الفائدة و مصاریف 
٧,٣٨٩٢٤٤,٥٧٣١٢٤العموالت

في القیمة على األرصدة القائمة خالل الفترة لدى كبار مسؤولي اإلدارة ولم یتم وضع لم یتم تسجیل خسائر انخفاص
مخصص خاص لخسائر االنخفاض في القیمة على األرصدة لدى كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائھم المباشرین في نھایة 

الفترة.

تتكون تعویضات كبار موظفي اإلدارة للسنة مما یلي:
٢٠١٣٢٠١٢

٤٩٫٧٨٨٣٩٫٨٨٥الرواتب والمزایا األخرى
٤٫٣٤٠٣٫٣١٦مكافأة نھایة الخدمة واإلدخار 

٥٤٫١٢٨٤٣٫٢٠١
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البیانات المالیة للبنك الرئیسي ٣٦

معلومات مكملة حول البیانات المالیة

الشركة األم- بیان المركز المالي 

دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٣٢٠١٢

الموجودات
٣٫٤٣٥٫٧٦١٢٫٥٩٨٫٣٦٥المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

٩٫١٢٤٫٥٨٢٧٫٧٣١٫٨٨٨بنوك أرصدة لدى
٤١٫١٠٩٫١١٦٣٣٫٧٧٤٫٨٤٩قروض وسلف للعمالء

١١٫٧١٥٫٦٢٩٩٫٦٢٠٫٧٨٦استثمارات مالیة
٩٫٣٨٢١٠٫٥٣٢ات في شركات زمیلة استثمار

٧٥٨٫٩٣١٧٩٣٫٦٧٩ومعداتعقارات وأثاث 
٧٠٠٫٩١٣٦١٣٫٧٥٣موجودات أخرى
٦٦٫٨٥٤٫٣١٤٥٥٫١٤٣٫٨٥٢تإجمالي الموجودا

المطلوبات
٧٫٧١٩٫٧٨١٨٫٧١٦٫٤٧٩أرصدة من بنوك

٤٢٫٥٥٧٫٠١٨٣٤٫٤٤٩٫٩٤٥عمالء ودائع
٢٫٥٧٥٫٨٣١٢٫٥٧١٫٩٦٨مصدرةأوراق دین

-٤٥٥٫١٨٨قروض أخرى
٢٫٣٠٩٫٥٦٦١٫٨٨٣٫٧٨٣مطلوبات أخرى
٥٥٫٦١٧٫٣٨٤٤٧٫٦٢٢٫١٧٥تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكی
٢٫٥٨٣٫٧٢٣٢٫٠٦٦٫٩٧٨رأس المال

٤٫٣٠٤٫٣٣٩٣٫٢٧٧٫٥٧١احتیاطي قانوني
٩٦٠٫٦٥٠٧٧٣٫٦٥٠احتیاطي مخاطر

١٢٧٫٤٩٣)٤٣٫٣٧٧(القیمة العادلةاتاحتیاطی
)٣٫٤٦٧()٤٫٦٤٧(احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

١٫١٦٢٫٦٧٥٩٣٠٫١٤٠أرباح مقترح توزیعھا
٢٧٣٫٥٦٧٣٤٩٫٣١٢ةأرباح مدور

٩٫٢٣٦٫٩٣٠٧٫٥٢١٫٦٧٧مساھمي البنكلة العائدة یإجمالي حقوق الملك
-٢٫٠٠٠٫٠٠٠مال إضافيمؤھلة كرأسةأدا

١١٫٢٣٦٫٩٣٠٧٫٥٢١٫٦٧٧إجمالي حقوق الملكیة

٦٦٫٨٥٤٫٣١٤٥٥٫١٤٣٫٨٥٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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تابع–ات المالیة للبنك الرئیسيالبیان٣٦

(تابع)معلومات مكملة حول البیانات المالیة

الشركة األم-بیان الدخل 

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣٢٠١٢

٢٫٣٩٤٫٤٦٢٢٫٢٧٥٫٩١٩إیراد الفوائد
)٥٩٧٫٥٣٧()٥٧٢٫٦١٦(مصروف الفوائد

١٫٨٢١٫٨٤٦١٫٦٧٨٫٣٨٢صافي إیراد الفوائد

٤٠٩٫١٥٣٣٥٤٫٣١٦إیراد رسوم وعموالت 
)٤٫٤٧٨()٣٫٨٠٦(مصروف رسوم وعموالت

٤٠٥٫٣٤٧٣٤٩٫٨٣٨إیراد الرسوم والعموالتصافي 

٨٨٫٦٥٤٨٣٫٧٨٣صافي اإلیراد من التعامل بالعمالت األجنبیة
١٤٢٫٦٩٣٢٣١٫٠٩٨إیرادات استثمار

٥٩٫٣٨٦٥٨٫٩١٥إیرادات تشغیلیة أخرى

٢٩٠٫٧٣٣٣٧٣٫٧٩٦
٢٫٥١٧٫٩٢٦٢٫٤٠٢٫٠١٦صافي إیرادات التشغیل

)٤٠٠٫٩٨٦()٤٤٥٫٤٨٩(تكالیف الموظفین
)٧١٫٦٢٧()٨٠٫٨٣٩(إھالك وإطفاء

)٨٥٫٩٣٩()١٠٫٧٦٩(خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة وأرصدة لدى البنوك
)١٨٩٫٦٤٣()٣١٨٫١٥٨(صافي خسارة خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء

)٣٤٤٫٩٦٦()٣٤٩٫٣٠٦(مصروفات أخرى
)١٫٠٩٣٫١٦١()١٫٢٠٤٫٥٦١(

١٫٣١٣٫٣٦٥١٫٣٠٨٫٨٥٥الربح للسنة قبل الضریبة
)٣٫٧٩٧()٤٫٦٨٢(مصروف الضریبة

١٫٣٠٨٫٦٨٣١٫٣٠٥٫٠٥٨الربح للسنة
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