
 

   الموحدةمالية البيانات ال 
  ق.م.ش بروة بنك

  ٢٠١٣ديسمبر ٣١في لسنة المنتھية ل

  

  
  

  

  

  

  



 

  ق.م.ش  بنك بروة

  المحتويات

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في 

  الصفحة  

  ١  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

  ٢   الموحدبيان المركز المالي 

  ٣  لموحدابيان الدخل 

  ٥-٤  الموحد لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 

  ٦  الموحدبيان التدفقات النقدية 

  ٧٧-٧  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  







 .من ھذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزءً  ٣٨إلى ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٣ 
  

  

 ق.م.ش بروة بنك

قطريةالرياالت بآالف ال دالموح الدخلبيان 
  

 ٢٠١٢   ٢٠١٣ إيضاح ديسمبر ٣١في  للسنة المنتھية
     

 ٧١٦,٦٣٣  ٨٤٦,٧٣٠ ٢٣ صافي إيراد أنشطة التمويل
 ٢٨٦,٨١١  ٤٠٥,٤٧٤    ٢٤  صافي إيراد أنشطة االستثمار

 ١,٠٠٣,٤٤٤  ١,٢٥٢,٢٠٤   إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
      

 ١٣٣,١١١  ١٥١,٠٦٠     ٢٥  إيرادات رسوم وعموالت 
 (١٣,٠٨١)  (١٥,٠٢١)    ٢٥  مصروفات رسوم وعموالت

 ١٢٠,٠٣٠  ١٣٦,٠٣٩  صافي إيرادات رسوم وعموالت 
      

 ١٥,٢٩٥   ١١,٠٢٥       صرف عمالت أجنبية حربصافي 
 ٢٥,٥٠٠   ١٠,٥٢٨      ١٢ حصة من نتائج شركات زميلة 

 ٩,٨٥٦   ١١,٣٩٩         إيرادات أخرى
 ١,١٧٤,١٢٥  ١,٤٢١,١٩٥  إجمالي اإليرادات

     
 (٢١٦,٣٦٠)  (٢٩٨,٤٨٣) ٢٦ تكاليف الموظفين
 (٤٩,٠٧٦)  (٥٠,٩٤٠) ١٥,١٤ إھالك وإطفاء

 (١٤٢,٣٥٠)  (١٧١,٥٨٤)  ٢٧  مصروفات أخرى
 (٥٦,٢٢٠)  (٦٣,٣٦٨)      مصروف تمويل

 (٤٦٤,٠٠٦)  (٥٨٤,٣٧٥)  إجمالي المصروفات
       

 (٥٢,٦٢٣)  (٨,٦٨١)      ١١انخفاض في قيمة استثمارات ماليةخسارة صافى
 (٧٥,٤٧٤)  (٧٦,٠٠٦)     )ب(١٠ تمويل موجوداتانخفاض في قيمة خسارة صافي 

 ٧٥٢,١٣٣   المطلقللسنة قبل العائد على أصحاب حسابات االستثمار   الربح
  

٥٨٢,٠٢٢ 
  

 (٢٨٣,٥٥١)  (٣٦٥,٩٨٣) قبل حصة البنك كمضارب المطلقالعائد على أصحاب حسابات االستثمار
 ٤٦,٧٤٩  ١١٧,٧٣٩     ة البنك كمضاربحص

 (٢٣٦,٨٠٢)  (٢٤٨,٢٤٤) ٢٠ المطلق صافي العائد على أصحاب حسابات االستثمار
     

 ٣٤٥,٢٢٠  ٥٠٣,٨٨٩  صافي الربح للسنة
     

     :السنة منسوب إلى  ربحصافي 
 ٣٤٥,٠٩٣  ٤٩٦,٣٠٩     البنك حاملي حقوق ملكية

 ١٢٧  ٧,٥٨٠         غير مسيطرة حقوق
 ٣٤٥,٢٢٠  ٥٠٣,٨٨٩     للسنة  الربح

      
      العائدات على السھم

 ١.١٧  ١.٦٨          ٣٢ )لایر قطري للسھم(للسھم  و المخفف العائد األساسي



 .من ھذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ جزءً  تشكل  ٣٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 

  ٤ 
  

 
  

 ق.م.ش بروة بنك

قطريةالرياالت بآالف ال   دالموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 
  
  

 رأس المال ٢٠١٣
 احتياطي
خزينة أسھم  قانوني

 احتياطي
  مخاطر

 اتاحتياطي
القيمة 
   العادلة 

 احتياطي
 تحويل
 عمالت
    أجنبية

 احتياطيات
  مدورة أرباح    أخرى

حقوق مجموع
 الملكية

 المنسوبة
حقوق لحاملي
  البنك ملكية

 غير حقوق
المالكينحقوق  مجموع مسيطرة

      
 ٥,٢٢١,٦٤٤ ٢٦,٨٩٠  ٥,١٩٤,٧٥٤  ٧٤,١٩٧  ١١٩,٥٤٢  - ٢٦,٩٢٨ ٣٠٢,٢١٥ (٣٨,٣٤٩)١,٧١٠,٢٢١ ٢٠١٣٣,٠٠٠,٠٠٠يناير١يالرصيد ف

            
في احتياطي القيمة العادلة  التغيرات

  (٣,٠٧٨) -  (٣,٠٧٨)  -    -    - (٣,٠٧٨)  -  -  -  - )١١ إيضاح(
حصة من شركات زميلة للدخل الشامل

  ١,٦٨٢  -   ١,٦٨٢  -    -   ١,٦٨٢  -  -  -  -  -  )١٢إيضاح ( االخر
  ٥٠٣,٨٨٩  ٧,٥٨٠  ٤٩٦,٣٠٩  ٤٩٦,٣٠٩  -  - -  - -- -  السنة  ربح

المعترفوالمصروفالدخلإجمالي
 ٥٠٢,٤٩٣ ٧,٥٨٠   ٤٩٤,٩١٣ ٤٩٦,٣٠٩    -  ١,٦٨٢   (٣,٠٧٨)   -  -  -   -  ةنللس به
                   
  -  -   - (٩٩,٢٦٢)  -  - -  - -٩٩,٢٦٢ -  إلى االحتياطي القانوني  ولمح

  -  -   - (١٤٠,٢٧٩)  -  - - ١٤٠,٢٧٩ -- -  إلى احتياطي المخاطر  محول
  -  -    - (٩٥,٦١٣)  ٩٥,٦١٣  - -  - -- -  اخرى احتياطيات فى التغير
 ٩,٠٥٣ ٩,٠٥٣    - --  - -  - -- - )٢٢ إيضاح( المساھمة نسبة في تغير

 ٥,٧٣٣,١٩٠ ٤٣,٥٢٣ ٥,٦٨٩,٦٦٧ ٢٣٥,٣٥٢  ٤٤٢,٤٩٤٢٣,٨٥٠١,٦٨٢٢١٥,١٥٥ (٣٨,٣٤٩)٢٠١٣٣,٠٠٠,٠٠٠١,٨٠٩,٤٨٣ديسمبر ٣١الرصيد في
  



 .من ھذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ جزءً  تشكل  ٣٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة 

  ٥ 
  

  

 ق.م.ش بروة بنك

قطريةالرياالت بآالف ال )تابع( دالموح الملكيةفي حقوق  التغيراتبيان 
  
  
  

 رأس المال ٢٠١٢

االكتتاب في 
زيادة راس 

حقوق  –المال 
  االولوية

 احتياطي
خزينة أسھم  قانوني

 احتياطي
  مخاطر

 اتاحتياطي
القيمة 
   العادلة 

 احتياطي
 تحويل
 عمالت
    أجنبية

 احتياطيات
 مدورة أرباح    أخرى

 حقوق مجموع
 الملكية

 المنسوبة
 حقوق لحاملي
  البنك ملكية

 حقوق
 غير

ةمسيطر
حقوق  مجموع
  المالكين

         
 ٤,٨٤٣,٢٧٣ ٢٠٣   ٤,٨٤٣,٠٧٠  ١٨١    ٩٤,٠٤٢    ٧٦٤   ١٩,٥٧٣   ١٢٥,٦٥٧ (٣٨,٣٤٩)   ٩٨٦,٤١٧ ١,٧٤٦,٠٩٤   ٢٠١٢١,٩٠٨,٦٩١يناير١الرصيد في

                          
العمالت تحويل احتياطي في التغيرات
  (٧٦٤) -  (٧٦٤)  -    -    (٧٦٤)  -  -    - -  - األجنبية
في احتياطي القيمة العادلة  التغيرات

  ٧,٣٥٥  -   ٧,٣٥٥  -    -    -  ٧,٣٥٥  -    - -  -  )١١ إيضاح(
  ٣٤٥,٢٢٠  ١٢٧  ٣٤٥,٠٩٣  ٣٤٥,٠٩٣    -    -   -   -     - -   -  السنة  ربح

المعترفوالمصروفالدخلإجمالي
 ٣٥١,٨١١ ١٢٧   ٣٥١,٦٨٤ ٣٤٥,٠٩٣    -   (٧٦٤)    ٧,٣٥٥   -  -   - -   -  ةنللس به

                                  
 راس زيادة في االكتتابمن  محول
  -  -   -  -    -    -    -    -  -  ٦٥٤,٧٨٥ (١,٧٤٦,٠٩٤)  ١,٠٩١,٣٠٩  االولوية حقوق – المال
  -  -   - (٦٩,٠١٩)    -    -   -   -  -  ٦٩,٠١٩ -   -  إلى االحتياطي القانوني  محول
  -  -   - (١٧٦,٥٥٨)    -    -   -   ١٧٦,٥٥٨  -   - -   -   إلى احتياطي المخاطر محول
  -  -    - (٢٥,٥٠٠)  ٢٥,٥٠٠    -   -   -  -   - -   -  اخرى احتياطيات فى التغير
 ٢٦,٥٦٠ ٢٦,٥٦٠    - -  -    -   -   -  -   - -   - )٢٢ إيضاح( المساھمة نسبة في تغير

 ٢٦,٨٩٠٥,٢٢١,٦٤٤  ٥,١٩٤,٧٥٤ ٧٤,١٩٧  ١١٩,٥٤٢  -  ٢٦,٩٢٨  ٣٠٢,٢١٥ (٣٨,٣٤٩)  ١,٧١٠,٢٢١ -  ٢٠١٢٣,٠٠٠,٠٠٠ديسمبر ٣١الرصيد في



 .نات المالية الموحدةمن ھذه البيا ال يتجزأ تشكل جزءً ٣٨ إلى  ١ مناإليضاحات المرفقة 

  ٦ 
  

  

 ق.م.ش بروة بنك

بآالف الرياالت القطرية  الموحد النقدية التدفقات بيان

  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ إيضاح ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

     
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٣٤٥,٢٢٠ ٥٠٣,٨٨٩  السنة  صافي ربح
    :تعديالت لـ

 ١١٧,٧٩٩ ١٢٤,٨١١         تمويل موجوداتخسارة انخفاض قيمة 
 ٥٢,٦٢٣ ٨,٦٨١ ١١ خسارة انخفاض قيمة استثمارات مالية

 ٤٩,٠٧٦ ٥٠,٩٤٠ ١٥,١٤ إھالك وإطفاء
 ١٠,٤٢٨ ١٦,٩٥١  ١/١٩  منافع نھاية خدمة الموظفينمخصص 
 (١٦,٥٣٧) (٥٥,٧٠٨)  ستثمارات مالية بيع ا صافي ربح

 (١٣,٨٨٩) (٢٧,٠٢٢)  ٢٤  إيراد توزيعات
 (٢٥,٥٠٠) (١٠,٥٢٨)  ١٢  حصة من نتائج شركات زميلة 

 - (٤,١٣٢)   موجودات ثابتةاستبعاد ربح 
 (٣,٠٧٢) -ةعقاري اتاستثماراستبعاد ربح

 ٥١٦,١٤٨ ٦٠٧,٨٨٢   والمطلوبات التشغيليةجودات المو الربح قبل التغيرات في
       

  مصرف قطر المركزيالتغير في حساب االحتياطي لدى 
 

(١٥١,٨٦٦) 
 

(٣٢٧,٥١٨) 
 ٩١,٧٩٩ (٨٢١,٧٢٠)   بنوك لدى أرصدةالتغير في 
 (٦,٢٣١,٣٩٥) (٤,١٤٠,١٩٧)   تمويل موجوداتالتغير في 
 ٦١٩,٣٣٥ (١٦٦,٤٥٧)   أخرى  موجوداتالتغير في 
 ٥٠٣,١٠٧ ١,٠٨٦,٨٧٥   أرصدة من بنوكالتغير في 

 (٥٤٤,٠٠٤) ٨٧٠,٦٦٨   التغير في حسابات العمالء الجارية
 ٦,٠٤٩,٩٠٨ ٥,٥١٤,٣٤٢   المطلقحسابات االستثمار أصحاب التغير في 

 (٢٤٨,٢٥٢) ٣٧٢,٠٢٣   التغير في المطلوبات األخرى
   ٤٢٩,١٢٨ ٣,١٧١,٥٥٠ 

 ١٣,٨٨٩ ٢٧,٠٢٢ ٢٤  يعات أرباح مستلمةتوز
 (٣,٨٣٣) (٥,٣٥٠) ١/١٩ المدفوعة الموظفين خدمة نھاية منافع

 ٤٣٩,١٨٤ ٣,١٩٣,٢٢٢  األنشطة التشغيلية الناتج منصافي النقد 
    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (١,٨١٤,٩٤٤) (١,٠٧٧,٨٢٢)  اقتناء استثمارات مالية

 (٢٩,٦١٤) (٤٥,٣٤٨)  ١٥,١٤  وغير ملموسة ثابتة موجوداتاقتناء 
 - ٥,٣٣٦    ثابتة موجوداتمتحصالت من بيع 

 ١١,٥٠٠ (٢١٨)  متحصالت من بيع استثمارات عقارية
 (١,٨٣٣,٠٥٨) (١,١١٨,٠٥٢)  االستثمارالمستخدم في أنشطة صافي النقد 

    
 (١,٣٩٣,٨٧٤) ٢,٠٧٥,١٧٠  يعادله وما النقد في )النقص/ (الزيادة صافي
 ٢,١٩٩,١٦٧ ٨٠٥,٢٩٣  يناير  ١في يعادلهو ما النقد 

 ٨٠٥,٢٩٣ ٢,٨٨٠,٤٦٣ ٣٣ ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٧ 
  

 
 التقرير عنھا الصادر المنشأة ١
  
 يناير ٢٨ بتاريخ ٣٨٠١٢ قمر تجاري بسجل قطرية مساھمة كشركة قطر دولة في") البنك(" بروة بنك تأسس 

 رقم المركزي قطر مصرف ترخيص بموجب ٢٠٠٩ فبراير ١ في بأنشطته البنك بدأ"). التأسيس تاريخ(" ٢٠٠٨
 ألربعةا وفروعه الدوحة في الكبير حمد شارع في الواقع الرئيسي مركزه خالل من البنك يعمل.  ١٩/٢٠٠٨/م.ر

  .قطر دولة – الدوحة في أيضا
 

 بصفة) "المجموعة بشركات" منفردة إليھا يشار و"بالمجموعة" مجتمعين إليھم يشار( التابعة وشركاته البنك يعمل 
 الرقابة ھيئة قبل من المحددة اإلسالمية الشريعة لمبادئ وفقا واالستشارات والتمويل االستثمار أنشطة في أساسية
 عن وبالنيابة التملك بغرض االستثمار بأنشطة القيام يتم. األساسي والنظام التأسيس عقد وبنود للبنك الشرعية
  . العمالء

  
 لالوراق الدوحة بسوق مدرجة قطرية شركة وھي ق.م.ش العقارية بروة لشركة% ٣٧.٣٤ بنسبة مملوك البنك 

 االستراتيجي االستثمار ذراع تعد وھي البنك أسھم من% ١٢.١٣ نسبة القابضة قطر شركة تتملك كما ، المالية
  . وشركات ألفراد مملوكة الباقية األسھم. قطر لدولة السيادية الثروة صندوق وھو لالستثمار، قطر لجھاز

 
 :ھي كما يلي للمجموعة الشركات التابعة األساسية 
  
 

  تاريخ االستحواذبلد التأسيس اسم الشركة

  النسبة المئوية 

 ٢٠١٣للملكية  
النسبة المئوية 

 ٢٠١٢للملكية 

 %١٠٠ %٢٠٠٩١٠٠ ديسمبر ١٣  قطر  خ.ق.م.ش األول المستثمر شركة  

  %١٠٠  %١٠٠  ٢٠١٠يوليو  ١٢  قطر  )خ.ق.م.ش(األولى للتمويل شركة   

  %١٠٠ %١٠٠  ٢٠١٠يوليو  ١٣ قطر )خ.ق.م.ش(شركة األولى لإلجارة   

صندوق المستثمر االول لفرص األسھم   
 %٧٠ %٦٤ ٢٠١٢ أكتوبر  ٣١ قطر بدول مجلس التعاون الخليجى

    
 تلتزم التي االستثمارية المصرفية مالاألع وخدمات منتجات من مجموعة تقديمب األول المستثمر شركةقوم ت  )١  

  .اإلسالمية الشريعة بمبادئ

 الشريعة لمبادئ وفقا األساسي نظامھا لبنود وفقا التمويل أنشطة بمزاولة للتمويل األولى شركة قومت  )٢  
  .المركزي قطر مصرف ولوائح اإلسالمية

  مزاولة أعمال اإلجارة اإلسالميةصفة أساسية بباألولى لإلجارة قوم ت  )٣  

 مفتوحة نھاية وذ أسھم صندوق ھو صندوق المستثمر االول لفرص األسھم بدول مجلس التعاون الخليجى  )٤  
 المالية واألوراق األسھم فيالصندوق  ستثمري.  األول المستثمر شركة دار بواسطةيو  بروة بنك أسسه

  .تهاحدو لحاملي ائداتع جنيل الخليجي التعاون مجلس دول في المدرجة الكيانات ديونو للتسويق لقابلةا
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  ٨ 
  

 

 اإلعداد أساس ٢

 االلتزام بيان )أ(
   
ً الموحدةأعدت البيانات المالية   الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المحاسبة المالية معايير لوفقا

معايير بما يتماشى مع متطلبات . والنصوص المطبقة من قبل لوائح مصرف قطر المركزي ة اإلسالميةالمالي
وبالنسبة للمواضيع التي ال  الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة المالية 

تقوم المجموعة  عة للمؤسسات المالية اإلسالميةالصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجالمحاسبة المالية معايير تغطيھا 
  .ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليةالدولية للتقارير المالية باالسترشاد بالمعايير 

  
 القياس أساس )ب(

على أنھا بالقيمة االستثمارات المصنفة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا  الموحدةالبيانات المالية  دادعإتم  
والمشتقات  بيان الدخلواالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  حقوق الملكيةالعادلة من خالل 

  .بالقيمة العادلة التي تم قياسھاالمحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر و

  
 العرض وعملة الوظيفية العملة )ج(
   
فيما عدا ما تمت اإلشارة إليه . الموحدة بالرياالت القطرية وھي العملة الوظيفية للبنكالبيانات المالية عرض ھذه تم  

تم تقييم العمالت . بخالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر
  .بالرياالت القطرية الوظيفية للشركات التابعة للبنك على أنھا

    
 واألحكام التقديرات استخدام)د(
   
من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات معايير المحاسبة المالية يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب  

والمطلوبات للموجودات  وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير
  .د تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديراتق. واإليرادات والمصروفات

   
يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر 

  .في السنة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك
   
لمعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقديرات واألحكام الحرجة في تطبيق وصف ا دتم على وجه التحدي 

  .٥السياسات المحاسبية التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة باإليضاح 
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  ٩ 
  

 
 
 الھامة المحاسبية السياسات ٣

ھذه البيانات المالية بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في تم تطبيق السياسات المحاسبية الھامة التالية  
 . المجموعة تم تطبيقھا بشكل ثابت على جميع شركاتالموحدة وقد 

 س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(

 األعمال تجميع )١(

. تطبق المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال فقط في الحالة التي يعتبر فيھا أنه قد تم االستحواذ على األعمال 
يتم تعريف األعمال على أنھا مجموعة متكاملة " عمالتجميع األ" ٣بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التي يتم تسييرھا وإدارتھا بغرض توفير عائد للمساھمين أو تكاليف أقل أو منافع  لموجوداتمن األنشطة وا
تتكون األعمال عموما من مدخالت . اقتصادية أخرى بصورة مباشرة وبالتناسب لحاملي الوثاق أو المشاركين

لو . قھا على تلك المدخالت والمخرجات الناتجة التي يتم أو سوف يتم استخدامھا لجني إيراداتوعمليات يتم تطبي
 .المنقولة فيمكن اعتبار المجموعة على أنھا أعمال موجوداتكانت الشھرة قائمة في مجموعة النشاطات وال

االستحواذ كما في تاريخ  بالنسبة لحاالت االستحواذ التي ينطبق عليھا تعريف األعمال يتم استخدام طريقة 
 .االستحواذ، وھو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعة

 :تقوم المجموعة بقياس الشھرة في تاريخ االستحواذ على أنھا مجموع 

  القيمة العادلة للمقابل الذي تم تحويله، مضافا إليھا  

 لمستحوذ عليھا، مضافا إليه، في حالة تحقيق المبلغ المعترف به للمساھمة غير المسيطرة في الشركة ا
  تجميع األعمال في مراحل، القيمة العادلة للمساھمة في حقوق ملكية الشركة المستحوذ عليھا، ناقصا،

  القابلة للتحديد المستحوذ عليھا  للموجودات) وھو القيمة العادلة عموما(صافي المبلغ المعترف به
  .والمطلوبات التي يتم تحملھا

  . دما يكون ھذا المجموع سالبا، يتم االعتراف بربح الشراء بالمساومة مباشرة في بيان الدخل الموحدعن 

يتم االعتراف بمثل ھذه المبالغ عموما . ال يتضمن المقابل المحول المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة مسبقا 
  .في بيان الدخل الموحد

بخالف تلك المصاحبة إلصدار سندات دين أو أسھم حقوق ملكية، والتي  التكاليف ذات الصلة باالستحواذ، 
يتم االعتراف بأي مقابل .تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق بتجميع األعمال يتم التعامل معھا كمصروف عند تكبدھا

ة، ال يعاد لو تم تصنيف المقابل المحتمل كحقوق ملكي. محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ
بخالف ذلك، يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة . قياسه وتتم المحاسبة عن السداد ضمن حقوق الملكية

  .الموحد بيان الدخلالعادلة للمقابل المحتمل في 
   

 تالموجودابالنسبة لحاالت االستحواذ التي ال تحقق تعريف األعمال، تقوم المجموعة بتخصيص التكلفة بين  
) أ(والمطلوبات المستحوذ عليھا عن طريق  الموجوداتيتم تحديد تكلفة . والمطلوبات الفردية القابلة للتحديد

تخصيص الرصيد ) ب(والمطلوبات المالية بقيمتھا العادلة في تاريخ االستحواذ و  الموجوداتالمحاسبة عن 
مطلوبات الفردية، بخالف األدوات المالية، وال الموجوداتوالمطلوبات على  الموجوداتالباقي من تكلفة شراء 

  .استنادا إلى قيمھا العادلة النسبية في تاريخ االستحواذ
 
  
  
 



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ١٠ 
  

 
  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  )تابع( س توحيد البيانات الماليةاأس

  التابعة الشركات )٢(

يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في . الشركات التابعة ھي الشركات التي تسيطر عليھا المجموعة  
  .يخ بداية السيطرة وإلى تاريخ توقف تلك السيطرةالبيانات المالية الموحدة من تار

السيطرة ھي المقدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية لشركة بغرض الحصول على منافع من أنشطتھا   
ويتم توليھا في العادة عندما تحتفظ المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأغلبية حقوق التصويت 

السيطرة تضع المجموعة في االعتبار حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستھا في الوقت  عند تقييم. للشركة
  .الحالي

يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عندما يكون ذلك ضروريا لتتماشى مع السياسات المحاسبية التي   
  .تتبعھا المجموعة

  غير مسيطرة ال حقوقال  )٣(

في حقوق ملكية الشركات التابعة التي ال تنسب إلى الشركة األم في بيان المركز لمساھمات ايتم التقرير عن   
غير مسيطرة ال الحقوقيتم اإلبالغ عن األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى . المالي الموحد ضمن حقوق المالكين

 غير مسيطرةال الحقوققع على الخسائر التي ت. غير مسيطرةال الحقوق في بيان الدخل الموحد كإيراد منسوب إلى
حتى ولو تسبب ذلك في أن يكون ھناك عجز في رصيد  غير مسيطرةال للحقوقفي شركة تابعة يتم تخصيصھا 

  .غير مسيطرةال الحقوق

. على أنھا معامالت مع مالكي حقوق ملكية المجموعة غير مسيطرةالالحقوق مالت مع اتعامل المجموعة المع  
فإن الفرق بين المقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذة من  غير مسيطرةال الحقوق بالنسبة للمشتريات من
كما يتم أيضا تسجيل األرباح أو . الشركة التابعة يتم تسجيله في حقوق الملكية موجوداتالقيمة العادلة لصافي 
  .في حقوق الملكية غير مسيطرةال الحقوقالخسائر من استبعاد 

ة أو النفوذ الھام الذي تمارسه المجموعة، يعاد قياس أية مساھمة محتفظ بھا في الشركة إلى عند توقف السيطر  
القيمة العادلة ھي . الموحد بيان الدخلقيمتھا العادلة مع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية المعترف بھا في 

ة المحتفظ بھا في شركة زميلة أو مشروع القيمة الدفترية المبدئية ألغراض المحاسبة الالحقة بالنسبة للمساھم
باإلضافة إلى ذلك فإن أي مبالغ معترف بھا سابقا في حقوق المالكين فيما يتعلق بتلك .  مشترك أو موجود مالي

. أو المطلوبات ذات الصلة للموجوداتالشركة تتم المحاسبة عنھا وكأن المجموعة قد قامت باالستبعاد المباشر 
  .الموحد بيان الدخلإعادة تصنيف المبالغ المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى  قد يعني ذلك أن تتم

في حالة تخفيض مساھمة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بنفوذ ھام، تتم إعادة تصنيف جزء تناسبي فقط   
  .متى كان ذلك مالئما الموحد، بيان الدخلمن المبالغ المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى 

  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )٤(

فيما عدا مكاسب وخسائر صرف (يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة   
يتم استبعاد . الناشئة من التعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة) العمالت األجنبية

دليل على خسائر غير المحققة بنفس طريقة المكاسب غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه ال
  .انخفاض في القيمة
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

 )تابع(س توحيد البيانات المالية اأس )أ(

  الزميلة الشركات  )٥(

رة عليھا وعموما فھي الشركات الزميلة ھي الشركات التي يوجد لدى المجموعة نفوذا ھاما وليست سيط  
  . من حقوق التصويت% ٥٠إلى % ٢٠مصاحبة للمساھمة التي تتراوح مابين 

المشاريع المشتركة ھي تلك الكيانات التي تملك المجموعة سيطرة مشتركة على عملياتھا بموجب اتفاق تعاقدي   
المشروع المشترك ھو ترتيب . وتتطلب موافقة باإلجماع بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية والمالية والتشغيلية

  .مشترك يكون فيه لدى األطراف سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي أصول الترتيب
  

بطريقة حقوق الملكية ويتم االعتراف والمشاريع المشتركة تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة   
ي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة متضمنة تكاليف المعاملة الت(بھا مبدئيا بالتكلفة 

بالصافي من خسائر (الشھرة والمشاريع المشتركة في الشركات الزميلة  البنكيتضمن استثمار ). الزميلة
  .التي يتم تحديدھا عند االستحواذ) االنخفاض في القيمة المتراكمة

والمشاريع الشركات الزميلة على الستحواذ لئر الالحقة في األرباح أو الخسا البنكيتم االعتراف بحصة   
في بيان الدخل الموحد بينما يتم االعتراف بالتغيرات في حصتھا من االحتياطي السابق لالستحواذ في المشتركة 

عادل عندما ت. تتم تسوية التغيرات التراكمية الالحقة لالستحواذ في مقابل القيمة الدفترية لالستثمار. حقوق الملكية
، متضمنة أية ذمم مدينة بدون ھاأو تزيد عنأو المشروع المشترك في خسائر الشركة الزميلة  البنكحصة 

باالعتراف بأية خسائر أخرى ما لم يكن لديه التزامات أو تقم بسداد مدفوعات بالنيابة  بنكقوم اليضمانات، ال 
  .عن الشركة الزميلة

فيما بين البنك الناتجة من التعامالت  ه الزميلة ومشاريعه المشتركةشركاتوالبنك يتم استبعاد المكاسب فيما بين   
يتم . والمشاريع المشتركة في الشركات الزميلةبنك إلى حد مساھمة الومشاريعه المشتركة الزميلة  وشركاته

. ألصل المحولكيانات المجموعة ما لم توفر المعاملة دليال على انخفاض قيمة افيما بين الخسائر استبعاد أيضا 
تم . يتم االعتراف بمكاسب وخسائر التخفيف في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في بيان الدخل الموحد

تغيير السياسات المحاسبية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة متى كان ذلك ضروريا لضمان االنسجام مع 
  .السياسات التي تتبعھا المجموعة

  دة العمالت األجنبيةمعامالت وأرص  )ب(

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

الوظيفية باستخدام إلى العملة في تاريخ التقرير بعمالت أجنبية  والمطلوبات النقدية الموجوداتيتم تحويل   
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية  الموجوداتيعاد تحويل . تاريخذلك الالسائدة في اآلنية معدالت الصرف 

التي تقاس بالقيمة العادلة إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف اآلني في ذلك التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة 
مطلوبات غير المالية التي تقاس من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية وال الموجوداتيتم تحويل . العادلة

  .باستخدام معدل الصرف في تواريخ المعامالت

يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبية والناشئة عن   
 بيان الدخلوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في  تللموجوداالتحويل بأسعار الصرف في نھاية الفترة 

  .الموحد
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  المالية االستثمارات  )ج(

تشتمل االستثمارات المالية على استثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين واستثمارات في أدوات حقوق   
  .ملكية

  التصنيف  )١(

ح ورأس مال ثابتة أو قابلة للتحديد لحامل دوات ذات طبيعة أدوات الدين ھي أوراق مالية ذات مدفوعات رباأل  
أدوات حقوق ملكية ھي االستثمارات التي ال تظھر عليھا دالئل االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات . األداة

  .المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتھا موجوداتالدين وھي تتضمن أدوات يثبت منھا منفعة باقية في 

  طبيعة أدوات الدينأدوات ذات   

) ب(بالتكلفة المطفأة، أو ) ١: (االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين يتم تصنيفھا في الفئتين التاليتين  
  .بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل 

حالة إدارة األداة على  في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين بالتكلفة المطفأة فقط في يتم تصنيف وقياس االستثمار  
أساس العائد التعاقدي أو أنه ال يتم االحتفاظ باألداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصھا بالقيمة العادلة من خالل بيان 

  . الدخل

تضمن ي من خالل بيان الدخل القيمة العادلةفي أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة والمقاسة ب االستثمار  
االستثمارات عند اإلنشاء فإن . من خالل بيان الدخل القيمة العادلةبھا للمتاجرة أو مخصصة ب استثمارات محتفظ

من  القيمة العادلةالتي تدار على أساس العائد التعاقدي يمكن تخصيصھا فقط بذات طبيعة أدوات الدين أدوات في 
د أو المطلوب أو االعتراف بالمكاسب لو كانت تستبعد فجوة محاسبية قد تنشأ عند قياس الموجو خالل بيان الدخل

  .أسس مختلفة أو الخسائر منھا على

  أدوات حقوق الملكية  

، أو من خالل بيان الدخل القيمة العادلةب) ١: (يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الفئات التالية  
  .من خالل حقوق الملكية القيمة العادلةب) ٢(

تتضمن استثمارات  من خالل بيان الدخل القيمة العادلةالمصنفة والمقاسة ب وات حقوق الملكيةاالستثمارات في أد  
  .من خالل بيان الدخل القيمة العادلةمحتفظ بھا للمتاجرة أو مخصصة ب

يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم االستحواذ عليه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من   
االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي يكون فيھا . قصيرة األجل في السعر أو ھامش المتداول التقلبات

  ".محتفظ بھا للمتاجرة"نموذج فعلي لتحقيق ربح قصير األجل يتم تصنيفھا أيضا على أنھا 

استثمارات تتم  لمن خالل بيان الدخالمخصصة بالقيمة العادلة  االستثمارات في أدوات حقوق الملكيةتتضمن   
  . القيمة العادلةإدارتھا وتقييم أدائھا داخليا على أساس 

عند االعتراف المبدئي يقوم البنك باختيار غير قابل لإللغاء لتخصيص بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم   
. ن خالل حقوق الملكيةم القيمة العادلةليتم تصنيفھا كاستثمارات ب من خالل بيان الدخلتخصيصھا بالقيمة العادلة 
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  ١٣ 
  

 
 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  )تابع( المالية االستثمارات  )ج(

  االعتراف وإلغاء االعتراف  )٢(

يتم االعتراف باالستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص   
ية عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات المال. التعاقدية لألداة
  . المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر وعوائد الملكية الموجودات

  القياس  )٣(

  القياس المبدئي  

ثناء تكلفة المعاملة التي يتم يتم القياس المبدئي لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليھا تكلفة المعاملة باست  
 بيان الدخلمن خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلھا على  القيمة العادلةتكبدھا في االستحواذ على استثمارات ب

  .الموحد

  القياس الالحق  

ويتم  قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة تقرير عاداالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ي  
بعد . االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيھا

االعتراف المبدئي تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصا خسارة 
اح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء يتم االعتراف بجميع األرب. االنخفاض في القيمة

  .االعتراف أو خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات في بيان الدخل الموحد

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة تقرير ويتم   
لالستثمارات في بيان التغيرات في حقوق  القيمة العادلةالخسارة الناشئة من التغيير في االعتراف بالربح أو 

عند بيع أو انخفاض قيمة أو . منفصل ضمن حقوق الملكية قيمة عادلةالملكية الموحد ويتم عرضھا في احتياطي 
ن الربح أو الخسارة المتراكمة من خالل حقوق الملكية فإ القيمة العادلةتحصيل أو استبعاد االستثمارات المصنفة ب

  .المعترف بھا سابقا في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد يتم تحويلھا إلى بيان الدخل الموحد

لقيمة االستثمارات التي ليس لھا سعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منھا اشتقاق قياس موثوق به ل  
  ).إن وجد(جيلھا بالتكلفة ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة على أساس مستمر فإنه يتم تس العادلة

  القياس مبادئ  )٤(

  قياس التكلفة المطفأة  

التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي ھي المبلغ الذي يقاس به الموجود أو المطلوب المالي عند االعتراف   
إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد األصلية مضافا 

معدل الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة 
يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء . االنخفاض في القيمة

  .ل الربح الفعليمتمماَ لمعد
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  ١٤ 
  

  
 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  )تابع( المالية االستثمارات  )ج(

  )تابع( القياس مبادئ  )٤(

  قياس القيمة العادلة  

مطلعين ) بائع ومشتري(القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجود أو سداد مطلوب بين طرفين   
تقيس المجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المسعرة . وراغبين في معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية

بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة تقوم المجموعة باالعتراف بأية . ل السوق لتلك األداةباستخدام سعر إقفا
لتلك  القيمة العادلةعندما تتوفر لديھا مؤشرات موثوق بھا تدعم مثل تلك الزيادة وتقييم  القيمة العادلةزيادة في 

مار محدد أو استثمارات مماثلة تنحصر تلك المؤشرات الموثوق بھا في أحدث المعامالت الستث. االستثمارات
  .تمت بالسوق على أساس تجاري بين أطراف راغبة ومطلعة

  التمويل موجودات  )د(

تتضمن . التمويل على تمويل ملتزم بالشريعة تقدمه المجموعة بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد موجوداتتشتمل   
والمشاركة والمساومة واإلجارة واالستصناع  التمويل المقدم من خالل المرابحة والمضاربة موجوداتھذه 

التمويل بتكلفتھا المطفأة ناقصا مخصصات  موجوداتيتم إثبات . والوكالة وطرق التمويل اإلسالمي األخرى
  ).إن وجدت(خسائر االنخفاض في القيمة 

  المرابحة والمساومة  

مجموعة بترتيب معامالت المرابحة تقوم ال. ذمم المرابحة والمساومة المدينة ھي مبيعات بشروط مؤجلة  
بھامش ربح ) المستفيد(وبيعھا إلى المرابح ) التي تمثل موضوع المرابحة(والمساومة عن طريق شراء السلعة 

في أقساط من جانب المرابح على مدى فترة زمنية ) التكلفة زائدا ھامش الربح(يتم سداد سعر البيع . على التكلفة
المرابحة المدينة بالصافي من األرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في  يتم إثبات ذمم. متفق عليھا

 ).إن وجد(القيمة 

يقوم البنك بتطبيق قاعدة  ٣/٢/١الفقرة ) د(استناداّ إلى تعليمات مصرف قطر المركزي بالفصل السابع القسم 
لة مرابحة ال يتعھد فيھا ُمصدر إلزام ُمصدر أمر الشراء بوعده في البيع بالمرابحة وعدم الدخول في أية معام

  .  أمر الشراء بقبول البضائع في حالة وفائھا بالمواصفات

  المضاربة  

 القيمة العادلةيتم إثبات ھذه العقود ب. تمويل المضاربة ھي شراكات تساھم فيھا المجموعة برأس المال والعمل  
  ).دإن وج(للمقابل المدفوع ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 

  اإلجارة   

تنشأ ذمم اإلجارة المدينة من ھياكل التمويل عندما يكون الشراء واإلجارة الفورية للموجود بالتكلفة مضافا إليھا   
يتم تسجيل . يتم سداد المبلغ على أساس الدفعات المؤجلة). في مجملھا القيمة العادلةوھي تشكل (ربح متفق عليه 

وھي تشكل (بإجمالي الحد األدنى من مدفوعات اإلجارة ناقصا اإليراد المؤجل ذمم اإلجارة والمساومة المدينة 
  .)إن وجد(مخصص خسارة االنخفاض في القيمة  و) تكلفة المطفأة في مجملھاال
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  )تابع(التمويل  موجودات  )د(

  االستصناع  

وتقوم ) مشتري" (المستصنع"مع ) البائع" (الصانع"االستصناع ھو عقد بيع تتصرف فيه المجموعة بصفتھا   
  .مستلمة من المشتري بناء على سعر متفق عليهبمزاولة تصنيع أو اقتناء منتج استنادا إلى المواصفات ال

تعترف . إيراد االستصناع ھو إجمالي السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري متضمنا ھامش الربح للمجموعة  
المجموعة بإيراد وھامش ربح االستصناع استنادا إلى طريقة نسبة اإلنجاز باألخذ في االعتبار الفرق بين إجمالي 

تقوم المجموعة باالعتراف بالخسائر المتوقعة من . والتكلفة المقدرة للمجموعة) سعر النقدي للمشتريال(اإليراد 
  .عقد االستصناع بمجرد توقعھا

  الوكالة  

بتعيين الطرف ) الموكل(يقوم أحد الطرفين، وھو الذي يوفر التمويل . تمثل عقود الوكالة اتفاقية وكالة بين طرفين  
يستخدم الوكيل األموال استنادا إلى . ثمار أموال الموكل في معاملة تلتزم بالشريعة اإلسالميةالست) الوكيل(اآلخر 

  .تثبت عقود الوكالة بالتكلفة المطفأة. طبيعة العقد وھو يقدم عائدا متوقعا للموكل

  والمطلوبات المالية  الموجودات  )ھـ(

  المبدئي والقياس االعتراف  )١(

التمويل وحسابات العمالء الجارية والمستحقات  موجودات بالمستحقات من البنوك وتعترف المجموعة مبدئيا   
والمطلوبات المالية يتم االعتراف بھا مبدئيا  لموجوداتجميع ا. لبنوك ومطلوبات تمويل في التاريخ الذي تنشأ فيه

  .في تاريخ السداد الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة

مضافا إليھا، بالنسبة للبند الذي ال يكون بالقيمة العادلة  القيمة العادلةس الموجود أو المطلوب المالي مبدئيا بيقا  
  .من خالل بيان الدخل، تكاليف المعاملة التي تنسب بصورة مباشرة إلى استحواذه أو إصداره

  المالية والمطلوبات موجوداتبال االعتراف إلغاء  )٢(

بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود تقوم المجموعة   
المالي أو عند قيامھا بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيھا تحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية الموجود 

مخاطر وعوائد الملكية كما أنھا ال  المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فيھا المجموعة وال تحول جزء كبيرا من
المالية المحولة والتي تؤھل  موجوداتيتم االعتراف بأية مصلحة في . تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي

إللغاء االعتراف والتي يتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بيان 
أو القيمة (االعتراف بموجود مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود عند إلغاء . المركز المالي

متضمنا أي موجود جديد يتم الحصول عليه (والمقابل المستلم ) الدفترية المخصصة لجزء من الموجود المحول
  .في بيان الدخل الموحد) ناقصا أي مطلوب جديد يتم تحمله

عتراف بموجود مالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود تقوم المجموعة بإلغاء اال  
جميع أو جزء كبير من مخاطر وعوائد المالي أو عندما تقوم بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيھا تحويل 

جميع أو جزء كبير من اظ بأو في الحالة التي ال تقوم فيھا المجموعة بتحويل أو االحتف لموجود الماليملكية ا
  .كما أنھا ال تحتفظ بالسيطرة على الموجود المالي لموجود الماليملكية امخاطر وعوائد 
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  )تابع( والمطلوبات المالية األخرى موجوداتال  )ھـ(

  )تابع( المالية والمطلوبات لموجوداتبا االعتراف إلغاء  )٢(

مالية مؤھلة إللغاء االعتراف يتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعة يتم  موجوداتأية مساھمة محولة في   
عند إلغاء االعتراف بموجود مالي . موجود أو مطلوب منفصل في بيان المركز المالي الموحداالعتراف بھا ك

والمقابل ) أو المبلغ الدفتري المخصص لجزء من الموجود المحول(فإن الفرق بين المبلغ الدفتري للموجود 
الدخل ه في بيان يتم قياس) متضمنا أي موجود جديد تم الحصول عليه ناقصا أي مطلوب تم تكبده(المستلم 

  .موحد ال

معترف بھا في بيان مركزھا المالي ولكنھا تحتفظ  موجوداتتدخل المجموعة في معامالت بحيث تقوم بتحويل   
في حالة االحتفاظ بجميع أو . المالية أو لجزء منھا للموجوداتإما بجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد 

  . المحولة بالموجودات ھا ال يتم إلغاء االعترافبجزء كبير من المخاطر والعوائد عند

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

  . تم تحديدھا بالحد الذي تتعرض فيه إلى التغييرات في قيمة الموجود المحولالمستمرة والتي ي

يتم إلغاء االعتراف . في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجود المالي مقابل رسوم  
استنادا يتم االعتراف بموجود أو مطلوب في عقد خدمة . بالموجود المالي عندما يحقق معايير إلغاء االعتراف

  .كاف ألداء الخدمة) مطلوب(كاف أو أقل من ) موجود(إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من 

  .تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدية  

  المقاصة  )٣(

يكون ھناك حق قانوني أو ديني قابل للتطبيق والمطلوبات المالية فقط عندما  الموجوداتيتم إجراء مقاصة   
لمقاصة المبالغ المعترف بھا وترغب المجموعة إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق األصل وسداد 

  .االلتزام في نفس الوقت

  المالية لموجوداتا قيمة انخفاض  )و(

ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان   
متضمنة  االستثمارات في أدوات (المالية  موجوداتالدليل الموضوعي على انخفاض قيمة ال. موجود مالي
الشركة المستثمر فيھا أو إعادة ھيكلة التسھيالت / التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل) حقوق الملكية

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

المصدرين مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى المقترضين أو  موجوداتمالحظتھا فيما يتعلق بمجموعة 
باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة . بالمجموعة أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في المجموعة

فإن االنخفاض الھام أو المطول في قيمتھا العادلة إلى أقل من تكلفتھا  ملكيةالستثمارات في أدوات حقوق لال
  .يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة
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  )تابع( ةالمالي موجوداتال قيمة انخفاض  )و(

  المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية ملكيةالي أدوات حقوق فستثمارات اال  

لقيمة المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة با ملكيةالي أدوات حقوق فستثمارات في حالة اال  
أو المطول ) كحد أدنى% ٢٠الذي تنخفض فيه القيمة السوقية بنسبة (بار لالنخفاض الھام فإنه يوضع اعت العادلة

لالستثمار إلى ما دون تكلفته عند  القيمة العادلةفي ) قلأشھر على ال ٩الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لمدة (
ستثمارات في أدوات ل بالنسبة لالفي حالة وجود مثل ھذا الدلي. تحديد ما إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت

المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بھا سابقا  حقوق الملكية
في أعقاب . في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد من حقوق الملكية واالعتراف به في بيان الدخل الموحد

الستثمارات في فاض في القيمة المعترف بھا سابقا في بيان الدخل الموحد عن اذلك يتم عكس خسائر االنخ
  .من خالل حقوق الملكية أدوات حقوق الملكية

المصنفة ستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين اال متضمنة(المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  الموجودات  
  )بالتكلفة المطفأة

المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة  لموجوداتفاض في قيمة ايتم قياس خسائر االنخ  
المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعلي  للموجوداتالدفترية 

عندما يتسبب . كحساب مخصص يتم االعتراف بالخسائر في بيان الدخل الموحد ويتم إظھارھا. األصلي للموجود
حدث الحق في نقصان مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان 

تدرس المجموعة الدليل على خسارة . الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بھا سابقا
يتم . بالتكلفة المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي المالية المسجلة الموجوداتاالنخفاض في قيمة 

 الموجوداتجميع . المالية الھامة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة لموجوداتتقييم جميع ا
أية المالية التي يوجد أنه لم تنخفض قيمتھا بشكل محدد يتم تقييمھا بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت ھناك 

المالية غير الھامة فرديا  الموجوداتيتم تقييم . خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدھا ولكنه لم يتم تحديدھا بعد
  .بصورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة بتجميعھا معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة

  يعادله وما النقد  )ز(

مالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بھا لدى يتضمن النقد وما يعادله أوراقا نقدية وع  
مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ  موجوداتو مصرف قطر المركزي

االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير ھامة من التغييرات في قيمتھا العادلة ويتم استخدامھا من جانب المجموعة 
  .رة ارتباطاتھا قصيرة األجلفي إدا

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

  العقارية االستثمارات  )ح(

العقارات التي يتم االحتفاظ بھا بغرض الزيادة الرأسمالية يتم تصنيفھا على أنھا استثمارات عقارية وھي تقاس   
  .يير عليھا في حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلةبالقيمة العادلة مع إدراج أي تغ

  المخاطر إدارة أدوات  )ط(

ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة  الموحد في بيان المركز المالي القيمة العادلةتقاس أدوات إدارة المخاطر ب  
  . ناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموحد
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  بتة الثا موجوداتال  )ي(

  .الثابتة بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة الموجوداتتقاس بنود   

  . تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود 

  . تتم رسملة البرنامج المشترى الذي يشكل جزء مكمال لوظيفة المعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات  

الثابتة يتم تحديدھا بمقارنة متحصالت البيع مع  الموجوداتالناتجة عن استبعاد أحد بنود  الربح أو الخسارة  
بيان المصروف اآلخر في / بالصافي في اإليراد اآلخر  الثابتة ويتم االعتراف بھاللموجودات القيمة الدفترية 

  .الموحد الدخل

الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  بيان الدخليتم االعتراف باإلھالك في   
 الثابتة حيث أن ھذه ھي أفضل مقارب يعكس النمط المتوقع الستھالك المنافع الموجوداتجزء من بند 

يتم . االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود وھي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قيمته الباقية المقدرة
المستأجرة بموجب إيجارات تمويلية على مدى فترة اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما  موجوداتإھالك ال
  .ال يتم إھالك األرض. أقصر

  :سنة الحالية وسنوات المقارنة على النحو التالياألعمار اإلنتاجية المقدرة لل  

  سنة  ٢٠  مباني  

  سنوات  ٥-٣  و تجھيزات مكتبية أثاث وتركيبات

  سنوات ٧-٥سيارات                                         

  سنوات ٥-٣  تقنية معلومات) أجھزة(معدات 

في تاريخ كل تقرير، وتسويتھا بأثر  موجوداتلالقيم الباقية لتتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجية   
  .مستقبلي إن كان ذلك مالئما

  غير الملموسة الموجودات  )ك(

بعد االعتراف .  غير الملموسة لموجوداتاضمن يتم إدراج الشھرة التي تنشأ عند االستحواذ على شركات تابعة   
  .ة المتراكمةالمبدئي تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيم

غير الملموسة األخرى بخالف الشھرة على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة وتسجيلھا  موجوداتلليتم إطفاء   
غير الملموسة على  لموجوداتالعمر اإلنتاجي ل. تراكم وخسائر االنخفاض في القيمةمبالصافي من اإلطفاء ال

  :النحو التالي

  سنوات  ٥-٣  برامج مشتراة
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 )تابع( الھامة المحاسبية ياساتالس ٣

  يةغير المال الموجودات قيمة انخفاض  )ل(

) أينما تنطبق(الضريبة المؤجلة  موجوداتغير المالية للمجموعة، بخالف  لموجوداتاالدفترية تتم مراجعة القيم   
في حالة وجود مثل ھذا المؤشر يتم . في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك مؤشر على انخفاض قيمتھا

غير الملموسة التي لھا أعمار إنتاجية  موجوداتالللشھرة وبالنسبة . تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك الموجود
غير محددة أو تلك التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد في كل سنة في نفس 

ة يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته المنتج. الوقت
  .للنقد عن مبلغه القابل لالسترداد المقدر

أو لوحدته المنتجة للنقد ھي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف  موجودللالمبلغ القابل لالسترداد   
تقدير القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية عند . البيع، أيھما أكثر

باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 
  .أو للوحدة المنتجة للنقد موجودللالمحددة 

التي ال يمكن اختبارھا بصورة فردية معا في أصغر  موجوداتلمة يتم تجميع الغرض اختبار انخفاض القي  
التي تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام تكون مستقلة بصورة أكبر من التدفقات  اتموجودالمجموعة من 

طاع التشغيلي، بدون اإلخالل باختبار سقف الق. أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى اتموجودالالنقدية الداخلة من 
التي تم تخصيص الشھرة لھا بحيث  المنتجة للنقدألغراض اختبار انخفاض قيمة الشھرة، يتم تجميع الوحدات 

يعكس المستوى الذي يتم إجراء اختبار انخفاض القيمة فيه المستوى األدنى الذي يتم فيه رصد الشھرة ألغراض 
الوحدات المنتجة يھا في تجميع أعمال على مجموعات من يتم تخصيص الشھرة المستحوذ عل. التقارير الداخلية

  .التي يتوقع أن تستفيد من منافع التجميع للنقد

ة واحدة وحدالمجموعة كشركة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامھا من قبل أكثر من  اتموجودال تنتج   
على أساس معقول ومنسجم ويتم  منتجة للنقدالوحدات العلى  المجموعة اتموجود يتم تخصيص. منتجة للنقد

  .التي تم تخصيص الموجود لھا المنتجة للنقد دةلوحاختبار انخفاض قيمتھا كجزء من اختبار ا

يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة . الموحد بيان الدخليتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في   
أوال لتخفيض القيمة الدفترية للشھرة المخصصة للوحدة المنتجة  نتجة للنقدالوحدات المالمعترف بھا فيما يتعلق ب

المنتجة  ةالوحداألخرى في  موجوداتومن ثم تخفيض القيمة الدفترية لل) الوحدات المنتجة للنقدمجموعة (للنقد 
  .بالتناسب) الوحدات المنتجة للنقدمجموعة ( للنقد

األخرى يتم تقييم خسائر بالموجودات فيما يتعلق . لقيمة المتعلقة بالشھرةال يتم عكس خسارة االنخفاض في ا  
االنخفاض في القيمة المعترف بھا في الفترات السابقة في كل تاريخ تقرير لتحديد ما إذا كانت ھناك أية مؤشرات 

كان ھناك تغيير لو  خسارة االنخفاض في القيمةيتم عكس . تدل على نقص أو انتفاء خسارة االنخفاض في القيمة
فقط إلى الحد  خسارة االنخفاض في القيمةيتم عكس  .في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد

الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود للقيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدھا، بالصافي بعد أي 
  .خسارة االنخفاض في القيمةإھالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف ب

  الجارية العمالء حسابات  )م(

يتم قياس المعامالت بالمبلغ . يتم االعتراف باألرصدة في الحسابات الجارية عند استالمھا من قبل المجموعة  
  .في نھاية فترة التقرير تقاس ھذه الحسابات بالتكلفة المطفأة. المستلم من قبل المجموعة في وقت التعاقد
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  المطلقأصحاب حسابات االستثمار  حقوق  )ن(

ديرھا ھي أموال تحتفظ بھا المجموعة ويمكنھا استثمارھا حسب تق المطلق حقوق أصحاب حسابات االستثمار  
بالصورة التي ترى المجموعة  ھمالمجموعة الستثمار أموال المطلق االستثمار اتب حساباحصأيفوض . الخاص

  .أنھا مناسبة بدون وضع قيود بخصوص متى وكيف وما ھو الغرض الذي يجب أن ُتستثمر فيه األموال

، من إجمالي الدخل المطلق تثمارحسابات االسعلى أصحاب ) أتعاب مضارب(يقوم البنك باحتساب أتعاب إدارة   
فإن الدخل المنسوب إلى أصحاب الحسابات يتم تخصيصه على حسابات  المطلق حسابات االستثمارمن 

دخل من جانب إدارة يتم تحديد تخصيص ال. خصم حصة المجموعة كمضارب في الربحاالستثمار بعد 
يتم . المطلق حسابات االستثمارالمجموعة ضمن حدود مشاركة الربح المسموح بھا حسب أحكام وشروط 

  ).التكلفة المطفاة(بقيمھا الدفترية  المطلق تسجيل حسابات االستثمار

  والمالكين المطلق االستثمار حسابات أصحاب حقوق بين الربح توزيع  )س(

  :كما يلي مصرف قطر المركزييلتزم البنك بتوجيھات   

    إلى صافي الربح بعد األخذ في االعتبار جميع اإليرادات والمصروفات في نھاية السنة المالية يتم التوصل
  .والمالكين المطلقويتم توزيعھا بين أصحاب حسابات االستثمار

  على أساس أرصدة إيداعاتھم اليومية على مدار  أصحاب حسابات االستثمار المطلقتحتسب حصة ربح
  .ة المتفق عليھا والمعلنة للبنكالسنة بعد خصم أتعاب المضارب

  مصرف في حالة وجود مصروف أو خسارة تنشأ من إھمال البنك بسبب عدم التزامه بلوائح وتوجيھات
أصحاب حسابات ، عندھا يجب عدم تحمل تلك المصروفات أو الخسائر من جانب قطر المركزي

  .مصرف قطر المركزييخضع ھذا الموضوع إلى قرار . المطلق االستثمار

  مصرف قطر في الحالة التي تكون فيھا نتائج المجموعة في نھاية السنة صافي خسائر عندھا سيقوم
، بصفته الجھة المسؤولة عن تحديد مسؤولية البنك عن ھذه الخسائر، باتخاذ قرار عن كيفية المركزي

  .معالجة ھذه الخسائر بدون اإلخالل بقواعد الشريعة اإلسالمية

 ستثمارات مع أموال المجموعة ألغراض االستثمار، لن يتم إعطاء أولوية ألي بسبب تجميع أموال اال
  .طرف عند تخصيص الربح

  المخصصات  )ع(

يمكن  بقاس دثحل يجةتحالي ن أو استداللي نونياق تزاملا مجموعةلا ىدل ونكي دمانع مخصصالب االعتراف ميت  
يتم تحديد . االلتزام كلذ دادسل للمنافع االقتصاديةارج خ فقتدلب طأن يت محتمللا نمقياسه بصورة موثوق بھا و

المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت ما قبل الضريبة التي تعكس 
  .ة الزمنية للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئمامتقديرات السوق الحالية للقي
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 )تابع( الھامة حاسبيةالم السياسات ٣

  الموظفين منافع  )ف(

  المحددة المساھمات خطة  

تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة بالنسبة للموظفين القطريين وفقا 
ات العمومية لقانون التقاعد ويتم إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفين ضمن المصروف

يتم . ليس لدى المجموعة أية التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساھمة. الموحدالدخل واإلدارية في بيان 
  .االعتراف بالمساھمات عند حلول موعد استحقاقھا

  المحددة المنافع برنامج  

خدمة الموظفين محددة وفقا لمتطلبات قانون العمل القطري فيما منافع نھاية تقوم المجموعة بوضع مخصص ل
يتم القيام بھذه المدفوعات غير الممولة من جانب المجموعة على . يتعلق بالتقاعد والمعاشات، متى طلب ذلك

  .أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ بيان المركز المالي

  األجل قصيرة الموظفين منافع  

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

وني أو استداللي بدفع ھذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة تم تقديمھا من مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام قان
  .جانب الموظف ومن الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بھا

  باإليرادات االعتراف  )ص(

  المرابحة  

بدء  يتم االعتراف بالربح من معامالت المرابحة عندما يكون الدخل قابال للتحديد تعاقديا ويمكن تحديد مبلغه عند  
عندما يكون دخل العقد . يتم االعتراف بھذا الدخل على أساس التناسب الزمني على مدى فترة  المعاملة. المعاملة

غير قابل للتحديد وال يمكن تحديد مبلغه يتم االعتراف به عندما يكون التحقق مؤكدا على نحو معقول أو عند 
  .رة من بيان الدخل الموحديتم استبعاد الدخل من الحسابات المتعث. تحققه فعليا

  المضاربة  

يتم االعتراف بإيراد تمويل المضاربة عندما يحين الحق في استالم الدفعات أو عند توزيع المضاربة بينما يتم   
  .تحميل الخسائر على بيان الدخل الموحد عند اإلعالن عن ذلك من جانب المضارب

  اإلجارة  

يتم استبعاد الدخل من . ى أساس التناسب الزمني على مدى فترة  اإليجاريتم االعتراف بالدخل من اإلجارة عل  
  .الحسابات المتعثرة من بيان الدخل الموحد

  االستصناع  

في بيان الدخل الموحد للمجموعة وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز المصاحب له يتم االعتراف باإليراد وھامش الربح   
  .أو طريقة المقاولة المنتھية

  ةالوكال  

يتم االعتراف بالدخل من ودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني بغرض جني معدل عائد دوري ثابت استنادا   
  .إلى الرصيد القائم
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 )تابع( الھامة المحاسبية السياسات ٣

  )تابع( باإليرادات االعتراف  )ص(

  اإليرادات من خدمات األعمال المصرفية االستثمارية  

) التي يتم عرضھا في إيراد الرسوم والعموالت(يتم االعتراف بإيرادات خدمات األعمال المصرفية االستثمارية   
. تحقق اإليرادمتضمنة رسوم الودائع ورسوم التسويق واألداء حسب األحكام التعاقدية عندما يتم تقديم الخدمة و

تقوم المجموعة بأداء جميع التصرفات الھامة المتعلقة بالمعاملة ومن المحتمل على  مايكون ذلك في العادة عند
يتم تحديد التصرفات الھامة المتعلقة بالمعاملة . نحو كبير أن تتدفق المنافع االقتصادية من المعاملة للمجموعة

يستند تقييم ما إذا كانت المنافع االقتصادية من المعاملة . لعقود لكل معاملةاستنادا إلى األحكام المتفق عليھا في ا
  .ستصب في مصلحة المجموعة على مدى االرتباطات المؤكدة الملزمة المستلمة من األطراف األخرى

  إيرادات الرسوم والعموالت  

المالي المسجل الموجود على  الفعلي الربحمعدل يتم إدراج إيراد الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما ل  
الرسوم يتم االعتراف بإيرادات . ي للموجود الماليالفعل ربحمعدل البالتكلفة المطفأة ويتم إدراجه في قياس 

والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة والترتيب والمشاركة في 
  .التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا

  إيراد توزيعات األرباح  

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

  عائدات على السھمال  )ق(

يحتسب العائد األساسي . قوم المجموعة بعرض بيانات العائد األساسي والمخفف للسھم بالنسبة ألسھمھا العاديةت  
للسھم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادية بالبنك على العدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة 

المنسوبة إلى حاملي األسھم العادية  الربح أو الخسارةالعائدات المخففة للسھم بتسوية  يتم تحديد. خالل الفترة
  .والعدد المتوسط المرجح لألسھم العادية القائمة بأثر جميع األسھم العادية المخففة المحتملة

  تقارير القطاعات  )ر(

قطاع التشغيل ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منھا   
ي من المكونات إيرادات وتتكبد مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أ

األخرى بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجھا التشغيلية بصورة منتظمة من قبل لجنة اإلدارة بالمجموعة 
بھدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه ) بصفتھا كبير صانعي القرار التشغيلي(

  . والذي تتوفر له معلومات مالية متميزة

  أنشطة االئتمان  )ش(

أو إيداعھا بالنيابة عن  اتموجودبالتعمل المجموعة كمدير لألموال وبصفات ائتمان أخرى ينتج عنھا االحتفاظ   
واإليرادات األخرى الناتجة من تلك  اتموجوداليتم استبعاد ھذه . األخرىاألفراد والشركات والمؤسسات 

  .المجموعة موجوداتمن  موجوداتاألنشطة من ھذه البيانات المالية الموحدة حيث أنھا ليست 
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  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  العائدات التي تحظرھا الشريعة  )ش(

من بناء عليه يتم إيداع جميع اإليرادات . ينتج من مصادر غير إسالميةالبنك ملتزم بتفادي االعتراف بأي إيراد   
  .مصادر غير إسالمية في حساب أعمال خيرية حيث يقوم البنك باستخدام ھذه األموال في أغراض خيرية

  الضريبة  )ث(

برغم ذلك يطلب من البنك وبعض الشركات التابعة للمجموعة التي . حاليا من ضريبة الدخل المجموعة مستثناة  
قام البنك وبعض . إدارة اإليرادات العامة والضرائبتلبي معايير قانون الضريبة تقديم إقرارات ضريبية لدى 

 ٢٠١١لعام  ٤وفقا للتعميم رقم  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الشركات التابعة بتقديم إقرارات ضريبية للسنة المنتھية في 
  .الصادر عن وزارة االقتصاد والمالية وھي بانتظار أوامر الربط الضريبي ذات الصلة

  ألمشركة الل المالية المعلومات  )خ(

بإتباع فى نھاية البيانات المالية الموحدة المفصح عنھما  ماأل شركةتم إعداد بيان المركز المالي وبيان الدخل لل  
التي يتم تسجيلھا و نفس السياسات المحاسبية المذكورة أعاله باستثناء التغيرات في الشركات التابعة والزميلة

  .بالتكلفة

  معايير والتفسيرات الجديدةال  )ذ(

  ٢٠١٣يناير ١من  المفعول سارية المصدرة الجديدة والتفسيرات المعايير

 مفعولھا يسري اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھيئة من محاسبية تفسيرات أو معايير توجد ال
  .المجموعة على أثر لھا يكون أن يتوقع يوالت ٢٠١٣ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المالية للسنة األولى للمرة

  الجديدة والتفسيرات المعايير  

  ٢٠١٣يناير  ١سارية المفعول من  الجديدة التفسيراتالتعديالت و و المعايير

 اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھيئة قبل من التالية المحاسبية والتفسيرات المعايير إصدار تم  
 صلة ذات تكون أن المتوقع ومن ٢٠١٣ يناير ١ دبع أو في تبدأ التي لسنويةا للفترات مفعولھا ويسري

  .بالمجموعة

  "العقارات في االستثمار" -  ٢٦ رقم ماليةال المحاسبة معيار  

طبق نيھو و ١٧رقم  ماليةالستبدال معيار المحاسبة ال ٢٠١٢في يونيو  ٢٦رقم  ماليةتم إصدار معيار المحاسبة ال  
إيراد دوري أو يحتفظ به لزيادة رأسمالية مستقبلية أو  جنيغرض بثمار المباشر في العقار المقتنى على االست

في . في أعقاب االعتراف المبدئي يمكن قياس االستثمار في العقارات بالتكلفة أو القيمة العادلة. لكال الغرضين
ادلة لالستثمار نموذج القيمة العادلة فإن أية مكاسب في القيمة العادلة تنشأ من القيمة العل المجموعةار ياخت حالة

لحين " احتياطي القيمة العادلة للممتلكات"في العقارات يجب االعتراف بھا مباشرة في حقوق الملكية تحت بند 
 المجموعةار ياخت في حالة. يجب االعتراف بخسارة القيمة العادلة إلى ما دون التكلفة في بيان الدخل. االستبعاد

) أينما انطبق ذلك(اإلھالك المتراكم  امار في العقارات بالتكلفة ناقصنموذج التكلفة يتم عندھا تسجيل االستثل
  .إن وجدت ،وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة

ستثمارات تقيم األال يتوقع ان يكون لھذا المعيار أثر ھام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة ألن المجموعة   
  .فى العقارات بالقيمة العادلة
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٣  

  )ذ(

  )تابع(سات المحاسبية الھامة السيا

  )تابع( الجديدة والتفسيرات المعايير

  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنھا لم تصبح سارية المفعول

ليست ھناك معايير محاسبة مالية صادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية أو تفسيرات لھا 
يتوقع أن يكون لھا اثر ھام على  ٢٠١٤يناير  ١للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد  ةالمفعول ألول مرأصبحت سارية 

  .المجموعة

  المالية مخاطرال إدارة  ٤

  عامة ولمحة مقدمة  )أ(

الوظائف األساسية . تشتمل أعمال المجموعة على تحمل مخاطر بالصورة المستھدفة وإدارتھا بصورة مھنية  
إلدارة المخاطر بالمجموعة ھي تحديد جميع المخاطر الرئيسية بالمجموعة وقياس تلك المخاطر وإدارة مراكز 

تقوم المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسياسات وأنظمة المخاطر لديھا لتعكس التغيرات . تحديد السقوفالخطر و
  .في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات بالسوق

تحقيق توازن مناسب بين الخطر والعائد وتقليص اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي  إلىھدف المجموعة ت  
ف المجموعة المخاطر على أنھا احتمال الخسائر أو ضياع األرباح والتي يمكن أن تتسبب بھا تعر. للمجموعة

  .عوامل داخلية أو خارجية

التي تتعرض لھا المجموعة ھي المخاطر المالية والتي تتضمن مخاطر المخاطر الناتجة من األدوات المالية   
  .االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والتي تمت مناقشتھا أدناه

  ھيكل إدارة المخاطر  

 مسؤولة متعددة مستقلة جھات ھناك أن غير بھا والتحكم المخاطر تحديد عن تام بشكل مسؤول اإلدارة مجلس إن  
  .المخاطر ورصد إدارة عن

  وااللتزام المخاطرإدارة  لجنة  

 المبادئ وتطبيق المخاطر استراتيجية وتطوير وضععن  الكلية المسؤوليةوااللتزام  المخاطرإدارة  لجنة على تقع  
  والقيود والسياسات العمل وأطر

  االئتمان لجنة  

ل ئتمان إلى لجنة االولية ؤقام مجلس اإلدارة بتفويض المس   ة أنشطة التموي بغرض اعتماد وتفويض وتوجيه ورصد ومراجع
  .لدى المجموعة ولضمان االلتزام بسياسات االئتمان وتسيير األعمال التشغيلية لالئتمان بصورة فعالة

بالمجموعة وھي مسؤولة عن اتخاذ قرارات االئتمان تنفيذية اعتماد لجنة االئتمان ھي أعلى مستوى لھيئة   
  .والتوصية بسياسات االئتمان والتوجيه المستقبلي ألنشطة االئتمان بالمجموعة

  وااللتزاماتاألصول  لجنة  

العمومية واإلشراف على جميع أوجه مخاطر وااللتزامات مسؤولة عن اإلدارة الكلية للميزانية  األصول لجنة  
تخصيص (وااللتزامات بوضع إستراتيجية االقتراض والتمويل  األصولكما تقوم لجنة . السيولة ومعدالت الربح

  .وتقليص المخاطرتعظيم األرباح للمجموعة بغرض ) موجوداتال
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  ٢٥ 
  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤

  لجنة المخاطر التشغيلية

اللجنة . خاطر التشغيلية مسؤولة عن إدارة واإلشراف على جميع أوجه المخاطر التشغيلية لدى المجموعةلجنة الم
  .مسؤولة عن التنفيذ الفعال لجميع سياسات ومعايير المخاطر التشغيلية

  الداخلي التدقيق  

 كل يفحص والذي جموعةالم في الداخلي التدقيق قبل من المجموعة أرجاء في المخاطر إدارة عمليات تدقيق يتم  
 لخطة وفقا ذاتھا بحد المجموعة مخاطر إدارة لوظيفة محدد تدقيق إلى إضافة بھا وااللتزام اإلجراءات كفاية من

 النتائج حول تقريره ويصدر اإلدارة مع التقييمات نتائج المجموعة في الداخلي التدقيق يناقش. المعتمدة التدقيق
  .التدقيق لجنة إلى والتوصيات

  االئتمان مخاطر  )ب(

األداة المالية عن ميل أو طرف مقابل في ععجز نتيجة لالتي تنشأ الخسارة المالية وخاطر االئتمان ھي مخاطر م  
  .التزاماته التعاقديةالوفاء ب

ع دير ت   الل تنوي ن خ ان م اطر االئتم ھا لمخ ة تعرض طة المجموع تثماراتھا وأنش راض اس ال واإلق واق الم أس
ددةالزات غير يتركالالتمويل لتفادي و ال مح اكن أو أعم ا أنھ. ضرورية مع أفراد أو مجموعة عمالء في أم ا كم

  .تحصل على ضمانات إذا كان ذلك مناسبا

ة ضد أي طرف تنشأ    ة أو احتمالي ة أو طارئ ات فعلي مخاطر االئتمان من التعامالت التي تؤدي إلى نشوء مطالب
ل  زم أو عمي ـ (مقابل أو ملت ة ب ا مجتمع ة"ويشار إليھ د "). األطراف المقابل ى تكب ؤدي إل ي ت وھي المخاطر الت
الي المستحقخسارة في حالة تقصير ط ار كل من . رف مقابل أو عجزه عن الوفاء بالتزامه الم ي االعتب تأخذ ف

ير  داد والتقص ة للس ائل المالي ل الوس رف المقاب دى الط ون ل دما ال يك وعي عن ر الط ير غي ال التقص احتم
  .بصورة متعمدةعلى السداد اإلستراتيجي الذي يقصر فيه الطرف المقابل الذي يملك المقدرة 

  :شأ عن مخاطر االئتمان النتائج التاليةقد ين  

   التأخير في الدفع  

 سارة الجزئية الخ  

  الخسارة الكلية  

ان مخاطر تدرس المجموعة وتقوم بتوحيد جميع عناصر الالألغراض التقارير عن إدارة    تعرض لمخاطر االئتم
  ).اتومخاطر القطاع البلدانومخاطر  تعثر أي عميلمثل مخاطر (

  

  

  

  

  

  

  

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٢٦ 
  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤

  االئتمان مخاطر إدارة  )ب(

ي تكون    ة المخاطر والت ى لجن ان إل ى مخاطر االئتم ويض المسؤولية عن اإلشراف عل يقوم مجلس اإلدارة بتف
  :خاطر االئتمان بالمجموعة ويتضمن ذلكمسؤولة عن إدارة م

    وتقييمات  المطلوبةاشتراطات الضمانات وصياغة سياسات االئتمان بالتشاور مع وحدات العمل
 .التنظيمية والقانونية األخرى والمتطلباتاالئتمان والتقارير وااللتزام بلوائح مصرف قطر المركزي 

 معينة حدودا تتجاوز التيتتطلب التسھيالت . ئتمانوضع ھيكل التفويض العتماد وتجديد تسھيالت اال 
  .مجلس اإلدارة جانباعتماداً من 

  المالية المخاطروفقا لدرجة  للمجموعة المخاطر درجات نظام وتحديثوضع. 

  حدود والحد من التعرض للمخاطر الجغرافية ومخاطر التركز استنادا إلى تصنيفات داخلية وخارجية
 . خطوط اإلرشادية من مصرف قطر المركزيلمخاطر وإلى الل التعرض

 ملموسة وقد تشمل، التأمينات النقدية، الرھن العقاري،  أوغيرعلى ضمانات إضافية، ملموسة  الحصول
  . رھن األسھم والضمانات الشخصية، حسب مقتضى الحال

  معينة  اتبقطاعمراجعة التزام وحدات العمل بحدود المخاطر المتفق عليھا متضمنة تلك التي تتعلق
 ةالتصحيحي اتمنتظمة لجودة االئتمان واتخاذ اإلجراءالمراجعة ال تتم. ومخاطر البلدان وأنواع المنتجات

 .عندما يقتضي األمر ذلك
  

 االئتمان لمخاطرمن أجل الرصد الفعال  " Moody‘"مؤخرا بتطبيق نظام تصنيف المخاطر  مجموعةال تقام  
من  مصرفا ويمكن الالنظام معتمد عالمي. وتحديد كفاية رأس المال لتلك المخاطر مصرفال محفظة على

  .تصنيف مخاطر االئتمان على أسس أكثر موضوعية



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٢٧ 
  

  
  )تابع( المالية المخاطر إدارة  ٤

  )تابع( مخاطر االئتمان  )ب(

  االئتمان مخاطر قياس  )١(

بتحليل جودة محفظة االئتمان الكلية بتركيز خاص على حاالت االئتمان  منتظم نحو وعلى المجموعة تقوم  
  .المتعثرة وأسلوب إدارة معالجتھا

  :يتضمن ھذا  

    المراجعة على مستوى المعاملة  
  المراجعة المستندة إلى المحفظة  
 المراجعة المستندة إلى الحاالت االستثنائية  

وحدات مخاطر االئتمان وإدارة االئتمان مسؤولة عن التأكد من أنه يتم القيام بجميع أنشطة التمويل داخل اإلطار   
  .واإلبالغ عنھا ومتابعتھا التخاذ اإلجراء العالجي بشأنھا بصورة سريعةالمعتمد واكتشاف أي انحراف عن ذلك 

  إدارة محفظة االئتمان  

  والمسؤولية الھدف  

وتقليص  زاتإدارة المحفظة ھي جزء مكمل لعملية االئتمان تؤدي إلى تمكين المجموعة من الحد من التركإن   
من خالل وضع إستراتيجية وتخطيط للمحفظة وتقييم  يتم ذلك. عائداتالالتقلبات وزيادة السيولة وتحقيق أفضل 

  .ووظائف التقارير في أسلوب إدارة شاملاألداء 

المتعلقة بإدارة مخاطر محفظة االئتمان عن طريق الحصول على عن القيام باألنشطة  إن المجموعة مسؤولة  
يقوم محلل المحفظة بإجراء المراجعة . المعلومات من مختلف وحدات العمل على نحو منتظم ألداء ھذه الوظيفة
دراسات  عدادتم إيإضافة إلى ذلك  .والرصد والرقابة على حدود الھياكل استنادا إلى معايير تنويع المحفظة

  .اإلقليم لمراجعتھا من قبل اإلدارة/ المحفظة والمعلومات الدورية للمخاطر على أساس القطاع

  المحفظة تنويع  

  :المعايير التالية لتقييم تنوع محفظة االئتمان عبريضع البنك في االعتبار   

  حدود تعرض المجموعة للمخاطر -  
  القطاع/ حدود التعرض للمخاطر من حيث الصناعة -
  حدود التعرض للمخاطر من حيث البلد -
  حدود التعرض للمخاطر من حيث المنتج -
  المخففات للتعرض لمخاطر ائتمان محددة -

  االئتمان لمحفظة الجھد اختبار  

) ٢من مرتكزات بازل  ٢بما يتماشى مع متطلبات المرتكز (تتبع المجموعة إجراء اختبار جھد نشط ومستقبلي   
التي قد تؤثر بصورة سلبية ) أو عوامل المخاطر(أو التغيرات المحتملة في ظروف السوق  ظروفوالذي يحدد ال

االختبار استقراء األوضاع بموجب سيناريوھات افتراضية تضع في االعتبار يتطلب ھذا . على المجموعة
تمكين يؤدي ھذا إلى . ووضع اختبارات على ضوء تلك السيناريوھات االفتراضية" ؟...ماذا لو"السؤال 

تقع على إدارة المخاطر . المجموعة من أن تصبح مستعدة جيدا لتتماشى مع أوضاع األزمات عند نشوئھا
  .المسؤولية عن إجراء اختبارات الجھد الدورية لمحفظة االئتمان

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٢٨ 
  

  
  )تابع( المالية المخاطر إدارة  ٤

  )تابع(مخاطر االئتمان   )ب(

  )تابع( قياس مخاطر االئتمان  )١(

  :ل برنامج اختبار الجھد لدى المجموعة على الخطوات التاليةيشتم  

  الحصول على البيانات الموثوق بھا -  

عوامل المخاطر التي تستخدمھا المجموعة  نإ .المحفظةقيمة تحديد عوامل المخاطر التي لھا أثر على  -  
  :ھي

  تصنيف الملتزم  )أ (  
  )رھايالصناعة واالقتصاد والسياسة وأسعار العقارات وغ(البيئة   )ب (
  ) االفتراضات وفترة االحتفاظ وغيرھا(النموذج   )ج (
  )مصفوفات االنتقاليةالو العالقات المتبادلة(التحليالت   )د (

  عدة عواملامل واحد أو سيناريو من عوضع اختبارات الجھد على أساس  -  
 تحديد حجم صدمة العامل -
 إجراء اختبارات الجھد -
 اإلبالغ عن نتائج اختبارات الجھد -
 تائج المشار إليھا أعاله على كفاية رأس مال المجموعةتقييم أثر الن -
  إعادة تقييم مدى مالءمة اختبارات الجھد على أساس سنوي -

  االئتمان مخاطر إدارة معلومات نظام  

المجموعة وعلى وجه  موجوداتتتوفر لدى الموظفين المعنيين المعلومات عن جميع عناصر مخاطر محفظة   
يتم فحص التقارير بصورة . ظمة والحسابات التي تبدو عليھا خصائص التدھورالخصوص الحسابات غير المنت

  .الصلة من اإلدارة المعنية اتشاملة، وأينما تتم اإلشارة إلى ذلك، يتم إطالق االستجابة ذ

  تخفيفھاالرقابة على حدود المخاطر وسياسات   )٢(

من بصفة رئيسية عملية البدء في منح االئتمان لدى المجموعة أساليب جاھزة لتخفيف مخاطر االئتمان وھي تتض  
  .ومعايير االئتمان وإدارة الضمانات اإلضافية وإدارة المخاطر على نحو واسع

  الضمانات   

التي تتضمن الھوامش النقدية والرھن على  تشكيلة من الضمانات بواسطةتقوم المجموعة بضمان االئتمان   
يتم الحصول على تقييمات مستقلة للضمانات العقارية . المالية القابلة للتداولالودائع النقدية والعقارات واألوراق 

يتم رصد قيمة األوراق المالية القابلة للتداول بصورة ثابتة لتحديد . على نحو دوري لتحديد مدى تغطية الضمان
  .استبعادھا/ ما إذا كان من المطلوب إكمال ما نقص منھا

  )التمويل محفظةمخاطر والإدارة  دواتإل(حدود التمويل   

المجموعة تعريفا للطرف المقابل ومجموعة االقتراض والدولة ومجلس اإلدارة والشركات التابعة  توضع  
وإبالغ مجلس اإلدارة عن أي خرق لھا من خالل لجنة إدارة  يتم رصد المخاطر في مقابل ھذه الحدود. الزميلةو

  .المخاطر وااللتزام

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٢٩ 
  

     )تابع( المالية المخاطر إدارة ٤
     )تابع( االئتمان مخاطر )ب(
أو  بهألقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ ا الحد )٤(

 أية تعزيزات ائتمانية أخرى
    

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
مسجلة في بيان  موجوداتالتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة ب 

   :المركز المالي كما يلي
 ٧٨٣,٨٦٥  ٩٦٠,٤٦٤        أرصدة لدى مصرف قطر المركزي  
 ١,٠٢٦,٣٩١ ٣,٨٤٠,١٠٠   من البنوك مستحقات 
 ١٩,٣٤٧,١٢١١٥,٣٣١,٧٣٥     تمويل موجودات 
 ٥,٧٨٥,١٦٨  ٦,٨٤٠,٥٩٥      يندأدوات  – استثمارات مالية 
 ٢١٦,٣٣٩  ٣٦٤,١٢٤        أخرى موجودات 
 ٢٣,١٤٣,٤٩٨ ٣١,٣٥٢,٤٠٤ ديسمبر ٣١اإلجمالى كما فى  
    
     :التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي 
 ٤,١٢٩,٤٥٧ ٤,٦٨٧,٨٠٢      ضمانات 
 ١,٣٧٣,١٨٠  ١,٢٤٣,٣٠٣   خطابات اعتماد 
 ٥,١٧٣,٩١٨  ٧,٥٨٣,٥٧٦     تسھيالت ائتمانية غير مستغلة 
 ١٠,٦٧٦,٥٥٥ ١٣,٥١٤,٦٨١ ديسمبر ٣١ية كما فى اإلجمالى خارج الميزانية العموم 
      

 

يمثل الجدول أعاله سيناريو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان، بدون األخذ في االعتبار أي 
بالميزانية العمومية، استندت للموجودات النسبة ب. ضمان محتفظ به للتعزيزات االئتمانية األخرى المرفقة

  .المخاطر الواردة أعاله على صافي القيم الدفترية الصادر عنھا التقرير في بيان المركز المالي الموحد

 المالية مع التعرض لمخاطر االئتمانالموجودات  مخاطر تركز )٤(

 القطاعات الجغرافية 

 

بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي (المجموعة بقيمھا الدفترية يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان 
) كتوضيح في ھذه البيانات المالية الموحدة(قامت المجموعة لھذا الجدول، . ، حسب المناطق الجغرافية)دعم ائتماني آخر

  لى مقر إقامة أطرافھا المقابلةبتخصيص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا إ
 ٢٠١٣ 

 قطر

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

 أوروبا األخرى
  باقي دول

 اإلجمالي العالم 
مسجلة في بيان  موجودات 

      :المركز المالي الموحد
أرصدة لدى مصرف قطر  

 ٩٦٠,٤٦٤ -  -  -  ٩٦٠,٤٦٤ المركزي
 ٣,٨٤٠,١٠٠ ١,١٨٩,٦٧٤  ٥٨٠,٨٥٦  ١,٩٩٥,٦٣٠  ٧٣,٩٤٠ مستحقات من بنوك 
١٩,٣٤٧,١٢١ ٨٤٩,١٣٨  ٤٥,٢١٠  ٣,٢٤٦,٥٧٤  ١٥,٢٠٦,١٩٩  تمويل موجوداتأ 
 ٦,٨٤٠,٥٩٥ ٦٥,٥٤٧  ١٤,٥٦٦  ٦٣٧,٣٧٦  ٦,١٢٣,١٠٦  يندأدوات  -استثمارات مالية  
 ٣٦٤,١٢٤ ٣٦٣  ٤١٥  ٢٢,٢٨٧  ٣٤١,٠٥٩ أخرى موجودات 
   ٣١,٣٥٢,٤٠٤  ٢,١٠٤,٧٢٢   ٦٤١,٠٤٧   ٥,٩٠١,٨٦٧   ٢٢,٧٠٤,٧٦٨ 



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٠ 
  

  
   )تابع( المالية المخاطر إدارة ٤
   )تابع( االئتمان مخاطر )ب(
   المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان موجوداتال مخاطر تركز )٤(
   )تابع( الجغرافية القطاعات 
 

٢٠١٢  
  

  قطر

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  وباأور  األخرى
باقي دول 

  اإلجمالي  العالم
مسجلة في بيان  موجودات

            :المركز المالي الموحد
أرصدة لدى مصرف قطر 

  ٧٨٣,٨٦٥  -   -   -   ٧٨٣,٨٦٥  المركزي
  ١,٠٢٦,٣٩١  ٤٠٥,٩٩٣   ٢٩,٤١٢   ٨,٠٩١   ٥٨٢,٨٩٥  مستحقات من بنوك

  ١٥,٣٣١,٧٣٥  ٤٥٢,٩٣٤   ٧١,٥٨٧  ١,٩٤٦,٤٣٦   ١٢,٨٦٠,٧٧٨  تمويل اتموجود
  ٥,٧٨٥,١٦٨  ١٠١,٩٦١   ٢٥,٤٩١   ٦٣٩,١٨٣   ٥,٠١٨,٥٣٣  دينأدوات  –استثمارات مالية 

  ٢١٦,٣٣٩  -   ٧١   ٨,٩٧٦   ٢٠٧,٢٩٢  أخرى موجودات
  ٢٣,١٤٣,٤٩٨  ٩٦٠,٨٨٨   ١٢٦,٥٦١   ٢,٦٠٢,٦٨٦   ١٩,٤٥٣,٣٦٣  
            

٢٠١٣  
قطر 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي 
 أوروبااألخرى

باقي دول 
 اإلجمالي العالم

خارج الميزانية  موجودات
      العمومية

              
 ٤,٦٨٧,٨٠٢ ٢١٥,٩٢٨  ١٥,٨٠٥  ٧٩,٣٦٨  ٤,٣٧٦,٧٠١ اناتضم

 ١,٢٤٣,٣٠٣ ١٢٤,٢٤٣  -  ١٥,٧٢٥  ١,١٠٣,٣٣٥ خطابات اعتماد
 ٧,٥٨٣,٥٧٦ ١٦٠,١٥٧  -  ٢٤,٢٦٠  ٧,٣٩٩,١٥٩ تسھيالت ائتمانية غير مستغلة

  ١٣,٥١٤,٦٨١ ٥٠٠,٣٢٨  ١٥,٨٠٥  ١١٩,٣٥٣  ١٢,٨٧٩,١٩٥ 
          

  قطر  ٢٠١٢

لس دول مج
التعاون الخليجي 

  أوروبا  األخرى
باقي دول 

 اإلجمالي العالم

خارج الميزانية  موجودات
          العمومية

  ٤,١٢٩,٤٥٧  ٢٣٥,٩١٦   ٢١,٥١١   ٢١,٩٤٨   ٣,٨٥٠,٠٨٢  ضمانات
  ١,٣٧٣,١٨٠  ٢٣,٧٢٢   -   ٣٢,٤٨٧   ١,٣١٦,٩٧١  خطابات اعتماد

  ٥,١٧٣,٩١٨  ٤٦٦,٣٣٨   ١,٥٠٠   ٣٤,٩٢١   ٤,٦٧١,١٥٩  تسھيالت ائتمانية غير مستغلة
  ١٠,٦٧٦,٥٥٥  ٧٢٥,٩٧٦   ٢٣,٠١١   ٨٩,٣٥٦   ٩,٨٣٨,٢١٢  
          

 
  

 



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣١ 
  

  
   )تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

   )تابع( االئتمان مخاطر )ب(

   المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان لموجوداتا مخاطر تركز )٤(

   الصناعة قطاعات 
     

 
الضمانات أو دعم ائتماني آخر  األعتبارفى  مخاطر ائتمان المجموعة بقيمھا الدفترية قبل األخذ كتوضيح يحلل الجدول التالي

 .مصنفة حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة
     
 إجمالي المخاطر إجمالي المخاطر   
   ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    ممولة وغير ممولة 
 ٦,٥٣٠,٧١٨  ٩,٨٥٨,٦٢١         الحكومة 
 ١,٩٤٢,٢٥٦ ١,٤١٩,٠٤١          الصناعة 
 ٤,٠٦٤,٢٧٠ ٤,٠٨٤,٩١٣        التجارة 
 ٧,٢١٠,٥٠١٥,١٠٣,٩٣٣           المالية الخدمات 
 ٦,٦٤٨,٢٠٠ ٨,٠١٧,٠٩٦          المقاوالت 
 ٤,١٦٠,٥٤٦ ٥,٤٨٢,٠٨٩           العقارات 
 ٢,٥٣٥,٩٤١ ٢,٩٧٢,٩٢٥          الشخصية 
 ٢,٨٣٤,١٨٩ ٥,٨٢١,٨٩٩          أخرىالخدمات و 
   ٣٣,٨٢٠,٠٥٣ ٤٤,٨٦٧,٠٨٥ 
     
    التعرض لمخاطر االئتمان 
     

 
ت ستاندر آند بوورز أو ما المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيفا للموجوداتيعرض الجدول أدناه تحليال 

 :يعادلھا
     
   ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    التصنيف المعادل 
 ٦,٤٥٥,٩٨٣ ١٠,٢٩٤,٥٨٦        أ أ –أ أ أ إلى  
 ٦٩٢,١٧٦  ٢,٣٧٦,٥٣٩       أ –أ إلى + 
 ١,٢٨٠,٤٥٦  ١,٢٣٦,٢٠٧     ب ب ب -ب ب ب إلى +  
 ٤٧٢,٤٩١  ٩٩٣,٠١٨            ب -ب ب إلى +  
 ٢٤,٩١٨,٩٤٧ ٢٩,٩٦٦,٧٣٥         مصنفة غير 
    ٣٣,٨٢٠,٠٥٣ ٤٤,٨٦٧,٠٨٥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٢ 
  

  
 )تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

 )تابع( االئتمان مخاطر )ب(

 االئتمان جودة )٥(
 

 
 مستحقات من بنوك وسلف للعمالء تمويل

 
استثمارات في أدوات ذات طبيعة 

 أدوات الدين
  ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٣٢٠١٢ ٢٠١٣٢٠١٢ 
لم تتجاوز موعدھا ولم 

خطورة (تنخفض قيمتھا 
       ):منخفضة

  ٥,٧٨٥,١٦٨ ٦,٨٤٠,٥٩٥    ١,٠٢٦,٣٩١ ٣,٨٤٠,١٠٠  ١١,٩٤٦,٤٠٣  ١٣,١٢٧,١٦٨ درجة استثمار 
  -  -    -  -   ١,٣٢٥,٤٣٠   ٢,٧٧٥,٨٥٩  الرصد القياسي 
  -  -    -  -   -  ٣٢٩,٥١١ الرصد الخاص  
   ٥,٧٨٥,١٦٨ ٦,٨٤٠,٥٩٥    ١,٠٢٦,٣٩١ ٣,٨٤٠,١٠٠   ١٣,٢٧١,٨٣٣  ١٦,٢٣٢,٥٣٨  
         
تجاوزت موعدھا ولم  

تصنيف (تنخفض قيمتھا 
       ):خاص

  -   -    -   -   ٣٨٨,٦٠٠  ١,٦٥٦,٢٢٥ درجة االستثمار 
  -   -    -   -   ١,٠٧٠,٥٧٩   ٦٧٢,١٤٠  الرصد القياسي 
  -   -    -   -   ٥١٧,٦٥١   ٧٦٣,٣١٤  رصد الخاص ال 
  -   -    -   -   ١,٩٧٦,٨٣٠   ٣,٠٩١,٦٧٩   القيمة الدفترية 
       انخفضت قيمتھا 
 ٣أكثر من (غير عاملة  

  ١٦٣,٢٣١   ٥٢,٤٢٧     )أشھر
 

-   -    -   -  
أكثر (مشكوك في تحصيلھا  

  ٤٣,٣٧٠   ٣٥,٨٤٢   )أشھر ٦من 
 

-   -    -   -  
  -   -    -   -   ١٧٤,٩٧٨   ٢٤٥,٥٨١ )أشھر ٩أكثر من (ة خسار 
    ٣٨١,٥٧٩   ٣٣٣,٨٥٠   -   -    -   -  
مخصص خاص : ناقصا 

  - -   - - (٢٩٨,٥٠٧) (٣٠٩,٦٩٦)لخسارة االنخفاض في القيمة
لخسارة عام مخصص : ناقصا 

  -  -   -  - - (١,٢٥٠)  االنخفاض في القيمة
   ٨٣,٠٧٢ ٢٢٩,٩٠٤ -  -   -  -  

  ٥,٧٨٥,١٦٨  ٦,٨٤٠,٥٩٥   ١,٠٢٦,٣٩١  ٣,٨٤٠,١٠٠ ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٩,٣٤٧,١٢١  بالصافي –القيمة الدفترية  
 قيمتھا انخفضت التي التمويل موجودات 
  التي) بخالف تلك المسجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل(التمويل التي انخفضت قيمتھا بصورة فردية  موجودات 

  وعة أن ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمتھا وال تتوقع تحصيل المبلغ األصلي والربح المستحق بكاملھما تحدد المجم 
 .سند دين/ التمويل) اتفاقيات(بناء على الشروط التعاقدية التفاقية 

 التمويل التي تجاوزت موعدھا ولكنه لم تنخفض قيمتھا موجودات 
ولكنه لم تنخفض قيمتھا ھي تلك التي تجاوزت مدفوعات ربحھا التعاقدي أو مبلغھا  التي تجاوزت موعدھا التمويل موجودات 

/األصلي موعد استحقاقھا ولكن المجموعة ترى بأنه من غير المناسب تكوين مخصص النخفاض القيمة على أساس مستوى الضمان
  .أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة/ الضمانات المتاحة و

   ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
     

  يوما ٣٠حتى  
  

١,٣٦٢,٨٠٢   ٢,٨٢٩,٢٠١  

  يوما ٦٠إلى  ٣١ 
  

١٨٥,٩٥١   ٧٧,٩٥٩ 

  يوما ٩٠إلى  ٦١ 
  

٤٢٨,٠٧٧   ١٨٤,٥١٩ 
   ١,٩٧٦,٨٣٠ ٣,٠٩١,٦٧٩ 



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٣ 
  

 )تابع(اطر المالية إدارة المخ ٤

 )تابع(مخاطر االئتمان )ب(

 )تابع(جودة االئتمان )٥(
جدولتھا المعادالمالية الموجودات 
  

 

. تتضمن أنشطة إعادة الجدولة ترتيبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجية معتمدة وتعديل وتأجيل المدفوعات
تشير إلى أنه من  ،رات أو معايير، حسب تقدير اإلدارةتستند سياسات وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤش

 تمت ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في كما. تتم مراجعة ھذه السياسات على نحو مستمر. المرجح جدا استمرار الدفع
 من) ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في قطري لایر مليون ١١٩.٩( قطري لایر مليون ٢٣١.٣ مبلغ جدولة إعادة

 .الصفقات
  
  الضمانات)٦(
  

 
يستند تحديد أھلية وقيمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ويتم تقييمھما بالرجوع إلى سعر السوق أو 

 .مماثلة موجوداتالمؤشرات ل
  

 
التمويل  موجوداتفي مقابل ة أو رھن على أسھم أو رھن قانوني محتجز دائعلدى المجموعة ضمان في شكل و
 .التي تجاوزت موعد استحقاقھا

 

 

) ٢٠١٢مليون لایر قطري في عام  ١١,١٥٧.٤(مليون لایر قطري  ١٤,٩٢٩.١ھو  اتإجمالي مبلغ الضمان
 (  مليون لایر قطري١٢,٧٠٥.٩  قيمة الضمانات بلغتيوم تجاوز موعد استحقاقھا ت لم بالنسبة للمبالغ التي

  يوم ٣٠بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقھا حتى   )٢٠١٢مليون لایر قطري في عام ١٠,٧٢٠.٧
للمبالغ التي تجاوزت موعد ) ٢٠١٢قطري في عام  مليون لایر١٦٥.٩ (مليون لایر قطري   ٢,١٤١.٦بلغت 

 و )٢٠١٢ن قطري في عام مليو١.٣(مليون لایر قطري  ١٠,٧ يوم بلغت ٦٠إلى  ٣١بين  استحقاقھا لما
للمبالغ التي و  )٢٠١٢ن قطري في عام مليو٢٦٥.٣( مليون لایر قطري ٦,٧يوم بلغت  ٩٠إلى ٦١للمبالغ من 

عام  يفن لایر قطرى مليو ٤.٢( ليون لایر قطريم٦٤,٢يوم فأكثر بلغت ٩١تجاوزت موعد استحقاقھا 
٢٠١٢( 

  
  الشطب سياسة)٧(

  

 

تقوم المجموعة بشطب موجود تمويلي أو رصيد سند دين استثماري وأية مخصصات ذات صلة بخسائر 
االنخفاض في القيمة عندما تحدد إدارة االئتمان بالمجموعة أن الموجود التمويلي أو الورقة غير قابلة للتحصيل 

  .طر المركزيوبعد موافقة مصرف ق
  

 

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

ات المبالغ الصغيرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز التمويلية القياسية ذ موجوداتللبالنسبة . بكامله
 ٢.١(لایر قطري  مليون  ٠.٣كان المبلغ الذي تم شطبه خالل السنة ھو . المنتج المحدد لموعد استحقاقه تجاوز
  ).٢٠١٢لایر قطري في سنة  مليون

  السيولة مخاطر)ج(

 

 موعد حلول عند التزاماتھاوعة من مقابلة عدم تمكن المجمھي المخاطر المتمثلة في مخاطر السيولة 
 التدفقات أو التعاقدية االرتباطات من النقد متطلبات أو العمالء ودائع لسحب نتيجة ذلك، على كمثال استحقاقھا،

. وخالفھا المخاطر إدارة ألدوات بالنسبة الطلب تحت ھوامش أو الدين استحقاقات مثل األخرى الخارجة النقدية
 المتاجرة وأنشطة العمالء لتمويل المتاحة المالية الموارد نضوب إلى الخارجة دفقاتالت ھذه ستؤدي

 المالي المركز بيان في تخفيضات السيولة توفر عدم عن ينتج قد القاسية الظروف ظل في. واالستثمارات
 يمكن ال التي طرالمخا إن. التمويل بارتباطات الوفاء على المقدرة عدم احتمال أو موجوداتال ومبيعات الموحد

 من بمجموعة تتأثر أن ويمكن المصرفية التشغيلية العمليات جميع في متأصلة بمعالجتھا تقوم أن للمجموعة
 على، يقتصر ال ولكنه ذلك ويتضمن بأكملھا السوق مستوى على وأحداث بالمؤسسة الخاصة المحددة األحداث



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٤ 
  

  .الطبيعية لكوارثوا المنتظمة والصدمات واستحواذ واندماج ائتمان أحداث
  

 )تابع( المالية المخاطر إدارة 

  السيولة مخاطر إدارة )١(
   

 

  إدارة مخاطر السيولة

كافية للوفاء بمطلوباتھا السيولة المنھج المجموعة في إدارة السيولة ھو التأكد، قدر اإلمكان، من أنه يتوفر لديھا 
ر غير مقبولة أو إحداث ضرر في ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائ آجالھاعند حلول 

  . بسمعة المجموعة

 تخطيط آلية تقديم ھو وااللتزامات األصول لجنة عليه تشرف والذي السيولة مخاطر إدارة من األساسي الھدف
. االستثنائية السوق أحوال أو العمالء أداء من الناشئة للسيولة الحاجة أو الطلب في المتوقعة غير للتغيرات
 اللجنة تراقب. األخرى التمويل ومصادر العمالء ودائع وحفظ تعظيم على وااللتزامات لاألصو لجنة تركز
 بشكل الودائع تسويق خطط مراجعة تتم. الھامة وتغيراتھا وتوجھاتھا ومستوياتھا الودائع وأسعار معدالت أيضا
 بشكل مراجعتھا تتم طوارئ خطة أيضا اللجنة لدى. السيولة سياسة متطلبات مع انسجامھا على للوقوف منتظم
  .دوري

 تغطي مختلفة لسيناريوھات وفقا السيولة كفاية لمدى اختبارات إجراء ويتم اليومي السيولة مركز مراقبة يتم
 من والموافقة للمراجعة تخضع السيولة وإجراءات سياسات كافة. عادية والغير العادية السوق أحوال من كال
 المالحظات يتضمن دوري بشكل موجز تقرير تقديم يتم.  تزاماتواالل األصول ولجنة اإلدارة مجلس قبل

  .وااللتزامات األصول ولجنة اإلدارة مجلس إلى المتخذة التصحيحية واإلجراءات

  السيولة لمخاطر التعرض )٢(
   

 

السائلة إلى ودائع  لموجوداتاصافي تتخذه المجموعة إلدارة مخاطر السيولة ھو معدل األساسي الذي  التدبير
وما يعادله وأدوات ذات  النقديتضمن النقد أنه  علىالسائلة  لموجوداتا يعتبر صافيلھذا الغرض . العمالء

البنوك طبيعة أدوات الدين في درجة االستثمار والتي يوجد لھا سوق نشط وجاھز ناقصا الودائع من 
السائلة إلى ودائع  لموجوداتامعدل  كان. األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل الشھر التالي التمويالتو

  .)٢٠١٢في عام  %٣٨( %٣٩ المالية القوائمالعمالء في تاريخ 

يتم استخدام احتساب مماثل، ولكنه غير مطابق، لقياس التزام المجموعة بحدود السيولة الموضوعة من 
كان معدل السيولة حسب الطريقة المنصوص عليھا من  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في . مصرف قطر المركزي

 قبل من المحدد السيولة لمعدل االدنى الحد).٢٠١٢ ديسمبر ٣١ في% ١٠٣% (١١٧ المركزي قطر مصرف
 .%١٠٠ھوالمركزى قطر مصرف



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٥ 
  

 
  )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

  )تابع( مخاطر السيولة )ج(

  االستحقاق تحليل )٣(

 
من جھة أخرى تم إعداد تحليل . معد على أساس استحقاقھا المتوقعالمالية للمجموعة  لموجوداتاستحقاق حليل ات

  المطلوبات المالية للمجموعة على أساس استحقاقھا التعاقدي
  

أقل من شھر واحدالقيمة الدفترية 
 أشھر٣-١

 أشھر لسنة ٣
 ٥أكثر من  سنوات ٥-١

 سنوات
٢٠١٣       

أرصدة لدى مصرف 
 ٨٦٢,١٦٤ - - - ٩٨,٣٠٠ ٩٦٠,٤٦٤ مركزيقطر ال

 - ٣٨٣,٤٨٩ ٨٠٢,٧٧٧ - ٢,٦٥٣,٨٣٤ ٣,٨٤٠,١٠٠ مستحقات من بنوك
 ٦,٩٢٠,٦١٤ ٨,٢١٨,٨٦٨ ٣,٠٩١,١٥٥ ٧٧٤,٥٧٢ ٣٤١,٩١٢ ١٩,٣٤٧,١٢١ تمويل موجودات

–استثمارات مالية 
 ٩٤١,٨١٢ ٣,٠٣٢,٣٣٤ ٣٦٦,٤٤٩ - ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٦,٨٤٠,٥٩٥ دين أدوات

 - - ٥٠,٦٢٤ ٩٨,٦٩٣ ٢١٤,٨٠٧ ٣٦٤,١٢٤  أخرىموجودات 
 لموجوداتا إجمالي
 ١١,٦٣٤,٦٩١٨,٧٢٤,٥٩٠ ٤,٣١١,٠٠٥ ٨٧٣,٢٦٥ ٥,٨٠٨,٨٥٣ ٣١,٣٥٢,٤٠٤ المالية

       
 ٣٦٤,٨٨٢ ٢٩٧,٤٠٦ ٤٧٣,٠١١ ٨٤٤,٨٢٨ ٣,٨٤٠,٠٥١ ٥,٨٢٠,١٧٨ مستحقات لبنوك 
 - - --١,٦٥٢,٩٠٢١,٦٥٢,٩٠٢  حسابات جارية
 - ٣٢,٤٧٥ ١٩٠,٣٤٣ ١٥٠,٨١٩ ١٣٦,٠٢٩ ٥٠٩,٦٦٦  مطلوبات أخرى

 ٣٦٤,٨٨٢ ٣٢٩,٨٨١ ٦٦٣,٣٥٤ ٩٩٥,٦٤٧ ٥,٦٢٨,٩٨٢ ٧,٩٨٢,٧٤٦  إجمالي المطلوبات
حسابات حقوق أصحاب 

 - ١٩٤,١٩٤ ١,٧٥٧,٩٥٧ ٢,٨٣٢,٣٦٧ ١٤,٧٩٢,٩٢١ ١٩,٥٧٧,٤٣٩  المطلق االستثمار
 ٣٦٤,٨٨٢ ٥٢٤,٠٧٥ ٢,٤٢١,٣١١ ٣,٨٢٨,٠١٤ ٢٠,٤٢١,٩٠٣ ٢٧,٥٦٠,١٨٥  اإلجمالي 
 ١١,١١٠,٦١٦٨,٣٥٩,٧٠٨ ١,٨٨٩,٦٩٤(٢,٩٥٤,٧٤٩) (١٤,٦١٣,٠٥٠) ٣,٧٩٢,٢١٩  الفرق

             

 سنوات ٥-١ أشھر لسنة ٣ أشھر ٣-١ احدأقل من شھر و القيمة الدفترية 
 ٥أكثر من 
 سنوات

٢٠١٢       
أرصدة لدى مصرف 

 ٧١٠,٢٩٨ - - - ٧٣,٥٦٧ ٧٨٣,٨٦٥ قطر المركزي
 - ٣٦٤,٥٤٧ - ١٨,٢١٨ ٦٤٣,٦٢٦ ١,٠٢٦,٣٩١ مستحقات من بنوك

 ٥,١٩٥,٦٠٢ ٥,٢١٨,٦٨٥ ٢,٠٢٠,٤١٥ ١٥,٣٣١,٧٣٥٤١٤,٠٤٧٢,٤٨٢,٩٨٦ تمويل موجودات
 –ات مالية استثمار
 ٢,١٢٨,٦٩٠ ٣,٢٥٩,٣٠٣ ٣٩٧,١٧٥ - - ٥,٧٨٥,١٦٨ دينأدوات 

 - - ١٩,٢٥٤ ٤٢,٤٦٣ ١٥٤,٦٢٢ ٢١٦,٣٣٩  أخرى موجودات
 الموجودات إجمالي
 ٨,٠٣٤,٥٩٠ ٨,٨٤٢,٥٣٥ ٢,٤٣٦,٨٤٤ ٢,٥٤٣,٦٦٧ ١,٢٨٥,٨٦٢ ٢٣,١٤٣,٤٩٨ المالية

       
 ٢٢٠,٩٩٨ ١١٩,٧٢٧ ٢,١٩٨,٧٠٥ - ٢,١٩٣,٨٧٣ ٤,٧٣٣,٣٠٣ مستحقات لبنوك 
 - - - - ٧٨٢,٢٣٤ ٧٨٢,٢٣٤  حسابات جارية
 ٢٦,٩٢٣ ٥١,٢٢٧ ٦٠,٦٠٧ ٨٦,٠٩٥ ٤٥,٥٨٠ ٢٧٠,٤٣٢  مطلوبات أخرى

 ٢٤٧,٩٢١ ١٧٠,٩٥٤ ٢,٢٥٩,٣١٢ ٨٦,٠٩٥ ٣,٠٢١,٦٨٧ ٥,٧٨٥,٩٦٩  إجمالي المطلوبات
حقوق أصحاب حسابات 

 - - ٤,٠٦٥,٤٨٥ ٨,٧٧٢,٨٣٩ ١,٢٢٤,٧٧٣ ١٤,٠٦٣,٠٩٧  المطلق االستثمار
 ٢٤٧,٩٢١ ١٧٠,٩٥٤  ٦,٣٢٤,٧٩٧  ٨,٨٥٨,٩٣٤  ٤,٢٤٦,٤٦٠  ١٩,٨٤٩,٠٦٦  اإلجمالي 

 ٧,٧٨٦,٦٦٩ ٨,٦٧١,٥٨١  )٣,٨٨٧,٩٥٣(  )٦,٣١٥,٢٦٧(  (٢,٩٦٠,٥٩٨)  ٣,٢٩٤,٤٣٢  الفرق

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٦ 
  

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

  )تابع( مخاطر السيولة )ج(

  )المخاطرالمطلوبات المالية وأدوات إدارة ( قاقاالستحتحليل  )٤(

  

 القيمة الدفترية 

إجمالي التدفقات 
النقدية غير 
 سنوات ٥-١ أشھر لسنة ٣ أشھر ٣-١ أقل من شھر واحد  المخصومة

 ٥أكثر من 
 سنوات

٢٠١٣        
مطلوبات مالية غير 

  مشتقة

 

     

 ٣٦٤,٨٨٢ ٢٩٧,٤٠٦ ٤٧٣,٠١١ ٨٤٤,٨٢٨ ٥,٨٢١,٣٨٥٣,٨٤١,٢٥٨ ٥,٨٢٠,١٧٨ بنوكلمستحقات 
 - - - - ١,٦٥٢,٩٠٢١,٦٥٢,٩٠٢ ١,٦٥٢,٩٠٢ حسابات جارية

 - ٣٢,٤٧٥ ١٩٠,٣٤٣ ١٥٠,٨١٩ ١٣٦,٠٢٩ ٥٠٩,٦٦٦ ٥٠٩,٦٦٦  أخرى مطلوبات
 ٣٦٤,٨٨٢ ٣٢٩,٨٨١ ٦٦٣,٣٥٤ ٩٩٥,٦٤٧ ٧,٩٨٣,٩٥٣٥,٦٣٠,١٨٩ ٧,٩٨٢,٧٤٦ المطلوباتإجمالي 

        
حقوق أصحاب 

 ستثمارحسابات اال
 - ١٩٤,١٩٤ ١,٧٥٧,٩٥٧ ٢,٨٣٢,٣٦٧ ١٩,٥٧٧,٤٣٩١٤,٧٩٢,٩٢١ ١٩,٥٧٧,٤٣٩  المطلق

                
                أدوات إدارة المخاطر

 ٧,٣٣٥  إدارة المخاطر
 - (٥,٧٠١) (١,٧٣٨) (٢,٥٩٨) (٢,٥٨٨) (١٢,٦٢٥) -  تدفق خارج
 ٢٢,٤٩٦ ١٢٢ ١٣٤ ٤٨ ٧,٧٦٦ ٣٠,٥٦٦ -  تدفق داخل

  ٢٧,٥٧٩,٣٣٣ ٢٧,٥٦٧,٥٢٠
 

٣٨٧,٣٧٨ ٥١٨,٤٩٦ ٢,٤١٩,٧٠٧ ٣,٨٢٥,٤٦٤ ٢٠,٤٢٨,٢٨٨ 
                

 القيمة الدفترية 

إجمالي التدفقات 
النقدية غير 
 سنوات ٥-١ أشھر لسنة ٣ أشھر ٣-١ أقل من شھر واحد  المخصومة

 ٥أكثر من 
 سنوات

٢٠١٢        
مطلوبات مالية غير 

  مشتقة

  

     

 ٢٢٠,٩٩٨ ١١٩,٧٢٧ ٢,١٩٨,٧٠٥ - ٢,١٩٦,٥٢٧  ٤,٧٣٥,٩٥٧ ٤,٧٣٣,٣٠٣ مستحقات لبنوك
 - - - - ٧٨٢,٢٣٤  ٧٨٢,٢٣٤ ٧٨٢,٢٣٤ حسابات جارية
 ٢٦,٩٢٣ ٥١,٢٢٧ ٦٠,٦٠٧ ٨٦,٠٩٥ ٤٥,٥٨٠  ٢٧٠,٤٣٢ ٢٧٠,٤٣٢  مطلوبات أخرى

 ٢٤٧,٩٢١ ١٧٠,٩٥٤ ٢,٢٥٩,٣١٢ ٨٦,٠٩٥ ٣,٠٢٤,٣٤١  ٥,٧٨٨,٦٢٣ ٥,٧٨٥,٩٦٩ إجمالي المطلوبات
        

حقوق أصحاب 
 حسابات االستثمار

  -  -  ٤,٠٦٥,٤٨٥  ٨,٧٧٢,٨٣٩  ١٤,٠٦٣,٠٩٧١,٢٢٤,٧٧٣  ١٤,٠٦٣,٠٩٧  المطلق
                

                أدوات إدارة المخاطر
 - - - ---  ٧,٥٧٧  إدارة المخاطر
  -  )١٠,٠٥٧(  )٣,٨٠٣(  )١,٦٢٧(  -  )١٥,٤٨٧(  -  تدفق خارج
  -  ٦,١٠٦  ١,٣١٤  ٤٥٣  -  ٧,٨٧٣  -  تدفق داخل

  ٢٤٧,٩٢١  ١٦٧,٠٠٣  ٦,٣٢٢,٣٠٨  ٨,٨٥٧,٧٦٠  ١٩,٨٤٤,١٠٦٤,٢٤٩,١١٤  ١٩,٨٥٦,٦٤٣  

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٧ 
  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 مخاطر السوق )د(

 

المستقبليةتتعرض المجموعة لمخاطر السوق وھي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 
تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في معدالت. ر السوقألداة مالية بسبب التغيرات في أسعا

الربح ومؤشرات العمالت واألسھم وكل ما يتعرض لتغيرات عامة أو محددة في السوق والتقلب في
مستوى التغيرات في معدالت أو أسعار السوق مثل معدالت الربح وتوزيعات االئتمان وأسعار

قوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق إلى محافظت. صرف العمالت األجنبية وأسعار األسھم
غير المتاجرة تتركز فيمخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة و.المتاجرة أو لغير المتاجرة

يتم رفع تقارير بشكل منتظم إلى أعضاء. خزينة المجموعة وتتم مراقبتھا من قبل فريقين منفصلين
 .مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل

تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حيث يكون للمجموعة دور
  .الرئيس مع العمالء أو السوق

ومطلوبات المنشأة موجوداتتنشأ محافظ لغير المتاجرة بشكل أساسي من إدارة معدل الربح ل
متاجرة أيضا من صرف العمالت األجنبيةتتكون محافظ لغير ال .المصرفية لألفراد والشركات

 .ومخاطر السھم الناشئة من استثمارات المجموعة في أدوات الدين وحقوق الملكية

 إدارة مخاطر السوق )١(

 

مخاطر السوق فيإدارة . وااللتزامات األصولتسند الصالحية الكلية عن مخاطر السوق إلى لجنة 
األصولتخضع لمراجعة وموافقة لجنة (رة مخاطر مفصلة المجموعة مسؤولة عن وضع سياسات إدا

على بناء للمخاطر حدود بوضع االدارة مجلس قام .وعن المراجعة اليومية لتطبيقھا) وااللتزامات
جانب من كثب عن الحدود ھذه رصد يتم.البلد حيث من المخاطر حدود تتضمن التى العوامل مختلف
  .منتظم نحو ىلع االلتزامات و األصول لجنة انبج من مراجعتھا تتم و العليا االدارة

 محافظ المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق  )٢(

 

األداة األساسية المستخدمة لقياس ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن محافظ المتاجرة للمجموعة
قيمة المعرضة للمخاطر في محافظ المتاجرة ھي الخسارة المقدرةال). القيمة المعرضة للمخاطر(ھي 

من تغيرات سلبية للسوق) فترة االحتفاظ(التي ستقع على المحفظة على مدى فترة محددة من الزمن 
نموذج القيمة المعرضة للمخاطر المستخدم من قبل المجموعة يستند). مستوى الثقة(باحتمالية محددة 
يستند نموذج. يوم ٣٠و  أيام ١٠ ويوم  ويفترض فترة االحتفاظ ھي% ٩٩ قة بنسبةإلى مستوى ث

يانات السوق منباألخذ في االعتبار ب. القيمة المعرضة للمخاطر بشكل رئيسي إلى المحاكاة التاريخية
والعالقات المالحظة بين أسواق وأسعار مختلفة، فإن النموذج يقدم نطاقا واسعا من ةالسابق ةالسن

يتم وضع حدود مخاطر السوق .وھات المستقبلية المنطقية الحدوث لتغيرات أسعار السوقالسيناري
تستخدم المجموعة. ورصدھا من قبل وظيفة إدارة مخاطر السوق المكلفة من قبل مجلس اإلدارة

حدود القيمة المعرضة للمخاطر إلجمالي مخاطر السوق ومخاطر صرف عمالت أجنبية محددة
الھيكل الكلي لحدود القيمة. الملكية وتوزيع االئتمان ومخاطر السعر األخرى ومعدل الربح وحقوق

يتم تخصيص. األصول و االلتزاماتلجنة عتماد من جانب االلمراجعة ولالمعرضة للمخاطر يخضع 
 .القيمة المعرضة للمخاطر لمحافظ المتاجرة

 

لت صغيرة الحجم وتشتمل بصفةاقامت المجموعة منذ وقت قريب بإنشاء محفظة متاجرتھا وھي ال ز
برغم ذلك فقد قامت المجموعة بوضع سياسات لقياس القيمة المعرضة. أساسية على صكوك

باإلضافة إلى ذلك تستخدم المجموعة تشكيلة. للمخاطر لإلشراف على اتجاھات إدارة مخاطر السوق
سيناريوھات السوق واسعة من اختبارات الجھد لوضع نموذج لألثر المالي لمجموعة متنوعة من

مثل فترات السيولة المطولة بالسوق على المحافظ المتاجر بھا بصورة فردية والمركز االستثنائية
  . الكلي للمجموعة

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٨ 
  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع(مخاطر السوق  )د(

  المحافظ لغير المتاجرة - التعرض لمخاطر معدل الربح   )٣(

 

تي تتعرض لھا المحافظ لغير المتاجرة ھي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقديةالمخاطر الرئيسية ال
تتم إدارة مخاطر. المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت الربح في السوق
موافق عليھا مسبقا معدالت الربح بشكل رئيسي من خالل مراقبة فجوات معدالت الربح والحصول على حدود

وااللتزامات ھي الجھة المراقبة لاللتزام بھذه الحدود وتساندھا األصولإن لجنة . لنطاقات إعادة التسعير
  .الخزينة المركزية للمجموعة ضمن أنشطة رقابتھا اليومية

 

بخالف(خدمات المالية اإلسالمية بإصدار مستند عن موجھات إدارة المخاطر للمؤسسات قام مجلس ال
تتضمن ھذه الموجھات أقساما عن. التي تقوم بتقديم الخدمات المالية اإلسالمية فقط) المؤسسات التأمينية

و" عدل الربحمخاطر م"تلتزم المجموعة بالموجھات الخاصة بـ  ". مخاطر السيولة"و " مخاطر معدل الربح"
  ".مخاطر السيولة"

  :فيما يلي ملخص لمركز فجوة معدل الربح للمجموعة على المحافظ لغير المتاجرة 
  

 
  :إعادة تسعير في  
 

 سنوات ٥-١ شھر ١٢-٣أشھر ٣أقل من  القيمة الدفترية
أكثر من خمس 

 سنوات
 غير حساسة

 لربحا لمعدل 
معدل الربح 

 الفعلي
٢٠١٣ 

رف نقد وأرصدة لدى مص
 %٠ ٩٦٠,٤٦٤ - - - - ٩٦٠,٤٦٤ مركزيقطر ال

٠.٣%-٠.٧% ٢,٦٥٣,٨٣٤ - -١,١٨٦,٢٦٦ - ٣,٨٤٠,١٠٠ مستحقات من بنوك
٤.٦%-٥.٠% ٧,٢٤٦,١٦٤ ٢,٥٩٠,٢٨١ ٢,٥٩٥,٣٥٧ ١٢٦,٧٢٩ ٦,٧٨٨,٥٩٠ ١٩,٣٤٧,١٢١ تمويل موجودات

أدوات  –استثمارات مالية 
٤.٣%-٤.٧% ٦,٧١٨,٦٠٥ - - ١٢١,٩٩٠ - ٦,٨٤٠,٥٩٥ دين
 ١٧,٥٧٩,٠٦٧ ٢,٥٩٠,٢٨١ ١,٤٣٤,٩٨٥٢,٥٩٥,٣٥٧ ٦,٧٨٨,٥٩٠ ٣٠,٩٨٨,٢٨٠  
        

١.٣%- ٠.٩% ٥,١١٤,٥٧٦ - - ١٠١,٦٢٩ ٦٠٣,٩٧٣ ٥,٨٢٠,١٧٨ مستحقات لبنوك 
حقوق أصحاب حسابات 

١.٨%-١.٤% - - - ٦,٩٧٠,١٩٩ ١٢,٦٠٧,٢٤٠ ١٩,٥٧٧,٤٣٩  المطلق االستثمار
         
        

بنود بيان المركز المالي 
فجوة حساسية معدل  -الموحد

  ١٢,٤٦٤,٤٩١ ٢,٥٩٠,٢٨١ ٢,٥٩٥,٣٥٧)٥,٦٣٦,٨٤٣( )٦,٤٢٢,٦٢٣( ٥,٥٩٠,٦٦٣  الربحا
بنود خارج بيان المركز 

٤.٦%-٥.٠% ٢,٩٣٩,٠٨٢ ١,٤٣١,٥٣٨ ٢,٤٧٩,٧٧٣ ٩٨,٧٤٨  ٦٣٤,٤٣٥ ٧,٥٨٣,٥٧٦ المالي الموحد
فجوة حساسية معدل الربح 

  ١٥,٤٠٣,٥٧٣ ٤,٠٢١,٨١٩ ٥,٠٧٥,١٣٠)٥,٥٣٨,٠٩٥( )٥,٧٨٨,١٨٨( ١٣,١٧٤,٢٣٩ المتراكم

 
 
 
 
 
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٣٩ 
  

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤

 )تابع(مخاطر السوق  )د(

  )تابع( لغير المتاجرة المحافظ - التعرض لمخاطر معدل الربح   )٣(

 
  :إعادة تسعير في  
 

 القيمة الدفترية
 ٣أقل من 
 سنوات ٥-١ شھر ١٢-٣ أشھر

أكثر من 
 خمس سنوات

حساسة غير
 الربحلمعدل 

الربح  معدل
 الفعلي

٢٠١٢        
مصرف نقد وأرصدة لدى 
 %٠ ٨٥٣,٧٤٧ - - - - ٨٥٣,٧٤٧ قطر المركزي

٠,٥%- ٠.٨% ١,٠٠٦,٥٨٧ - - - ١٩,٨٠٤ ١,٠٢٦,٣٩١ مستحقات من بنوك

 ٣,٤٤٣,٤٥٦ ١٥,٣٣١,٧٣٥١,٢٥١,٣٤١١٩١,٢٢٨ تمويل موجودات
 

٥.١%-٥.٥% ٧,٩٤٦,٦٩٢ ٢,٤٩٩,٠١٨
 ادوات –استثمارات مالية 

٥.٤%-٥.٠% ٥,٦٥٧,٧١٥ - ١٢٧,٤٥٣ - - ٥,٧٨٥,١٦٨ دين
 ١٥,٤٦٤,٧٤١ ٢,٤٩٩,٠١٨ ٣,٥٧٠,٩٠٩ ١٩١,٢٢٨ ١,٢٧١,١٤٥ ٢٢,٩٩٧,٠٤١ 
     

١.٣%-١.٦% ٤,٧٣٣,٣٠٣ - - - - ٤,٧٣٣,٣٠٣ مستحقات لبنوك 
حقوق أصحاب حسابات 

١.٨%-٢.١% - - - ٩,٦٩١,١٧٧ ٤,٣٧١,٩٢٠ ١٤,٠٦٣,٠٩٧ المطلق االستثمار
      

بنود بيان المركز المالي 
 ١٠,٧٣١,٤٣٨ ٢,٤٩٩,٠١٨ ٣,٥٧٠,٩٠٩(٩,٤٩٩,٩٤٩)(٣,١٠٠,٧٧٥) ٤,٢٠٠,٦٤١ الموحد

بنود خارج بيان المركز 
٥.١%-٥.٥% ٢,١٣٨,١٦٥ ٣٣٣,٤٤٣ ١,٠٣٣,٩٨٩ ٧٨٣,٠٥٠ ٨٨٥,٢٧١ ٥,١٧٣,٩١٨ المالي الموحد

فجوة حساسية معدل الربح 
 ١٢,٨٦٩,٦٠٣ ٢,٨٣٢,٤٦١ ٤,٦٠٤,٨٩٨(٨,٧١٦,٨٩٩)(٢,٢١٥,٥٠٤) ٩,٣٧٤,٥٥٩ المتراكم

  تحليل الحساسية

والمطلوبات المالية للمجموعة الموجوداتإن إدارة مخاطر معدالت الربح مقابل حدود فجوة معدل الربح تكملھا مراقبة حساسية 
السيناريوھات المعيارية التي تؤخذ في االعتبار بشكل شھري. المعيارية لمعدالت الربح لمختلف السيناريوھات المعيارية وغير

نقطة أساس صعودا أو ھبوطا ٥٠نقطة أساس لھبوط أو صعود متناظر في كافة منحنيات العائدات حول العالم و ١٠٠تتضمن 
يل لحساسية المجموعة لزيادة أو نقصان فيفيما يلي تحل. في أكبر من جزء االثني عشر شھرا في كافة منحنيات العائدات

 :معدالت ربح السوق بافتراض عدم وجود حركة متماثلة في منحنيات العائدات ومركز مالي ثابت
 
 ١٠٠زيادة متناظرة  

 نقطة أساس 
نقطة  ١٠٠نقصان متناظر 

 أساس 
  حساسية صافي الربح

٢٠١٣   
 (٥٠,٣٨٩) ٥٠,٣٨٩ ديسمبر ٣١في 

 (٥٩,٣٦٢) ٥٩,٣٦٢ المتوسط للسنة
   

٢٠١٢   
 (٣٤,٥٢٢) ٣٤,٥٢٢ ديسمبر ٣١في 

 (٣٧,٩٠١) ٣٧,٩٠١ المتوسط للسنة
  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٤٠ 
  

 
  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤

 )تابع(مخاطر السوق  )د(

  )عتاب(محافظ لغير المتاجرة  - التعرض لمخاطر معدل الربح   )٣(

  :ق التاليةيتؤثر تغيرات معدالت الربح على األسھم الصادر عنھا التقرير بالطر 

 

األرباح المدورة الناجمة عن االرتفاعات أو االنخفاضات في صافي إيراد األرباح وتغيرات -
 .دخل الموحدالقيمة العادلة المعترف بھا في بيان ال

تدار المراكز الشاملة لمخاطر معدل الربح لغير المتاجرة من قبل الخزينة المركزية للمجموعة، والتي
مالية والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات إدارة المخاطر إلدارةتستخدم االستثمارات ال

تستخدم أدوات إدارة المخاطر إلدارة. المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغير المتاجرة
  .مخاطر معدالت الربح

 محافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق األخرى  )٤(

  ت األجنبيةالتعامالت بالعمال  

 

يتم. مدى فترة زمنية من الحركة في معدل الصرف على ينشأ التعرض لمخاطر العمالت األجنبية
رصد المراكز على أساس منتظم لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة من

  جانب مجلس اإلدارة

 

كما في تاريخ التقرير كانت مخاطر صرف العمالت األجنبية، بخالف الدوالر األمريكي المربوط
نقطة أساس على النحو ٥٠٠تغير بنسبة  باللایر القطري، والحساسيات ذات الصلة بھا بناء على

  :التالي

  
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
  :صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية

   

  ٥٧,٠٨٨ ٤٩,١٣٠جنبيه استرليني
 ١٣ ١٠٦ يورو

 ٤٤,٨١٥ ٨٧,٠٦٠عمالت أخرى
  

في حقوق ) نقصان/ (زيادة في بيان الدخل)نقصان/ (زيادة 
 الملكية

في معدل%٥بنسبة)نقصان/ (زيادة
 صرف العملة

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٣٢٠١٢ 

     
 ٢,٨٥٤ ٢,٤٥٧ ٢,٨٥٤ ٢,٤٥٧إسترلينيجنيه 
 ١ ١٥ ٥ يورو

 ٢,٢٤١ ٤,٣٥٣ ٢,٢٤١ ٤,٣٥٣ عمالت أخرى
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٤١ 
  

  
  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤

 )تابع(مخاطر السوق  )د(

  )تابع( محافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق األخرى   ٤

  خاطر سعر السھمم  

مخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسھم نتيجة للتغيرات في مستوى مؤشرات األسھم  
ينشأ التعرض لمخاطر سعر السھم غير المتاجر به من أسھم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة. واألسھم الفردية

 .ل حقوق الملكيةالعادلة من خالل بيان الدخل والقيمة العادلة من خال

  .تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السھم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر
  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
   

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

 ٩,٠٦٥ ٤,٥٩٨في الربح والخسارة)نقصان/ (زيادة
 ٤٣,٣٥٩ ٤٤,٦٨١ حقوق الملكيةفي)نقصان/ (زيادة

   

ربح وأسعار صرفتم إعداد التحليل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة مثل معدالت ال
قد تكون. ويستند إلى االرتباط التاريخي ألسھم حقوق الملكية بالمؤشر ذي الصلة. العمالت األجنبية الخ

.التغيرات الفعلية مختلفة عن المعروضة أعاله
     

 المخاطر التشغيلية )ھـ(

 

لمباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عديدة مرافقةالمخاطر التشغيلية ھي مخاطر الخسارة ا
الرتباط المجموعة باألدوات المالية بما في ذلك العمليات والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية ومن عوامل

ية والمعاييرخارجية بخالف مخاطر االئتمان والسوق والسيولة كتلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية والتنظيم
 . المقبولة عموما لسلوك الشركات

إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل موازنة تجنب الخسائر المالية واإلضرار بسمعة
.المجموعة مع الفاعلية الكلية من حيث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع

لرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا ضمن كلتسند المسؤولية ا
 :ويتم دعم ھذه المسؤولية بوضع المعايير الكلية للمجموعة إلدارة المخاطر التشغيلية في النواحي التالية. وحدة

 .متطلبات للفصل المناسب بين المھام متضمنة التصريح المستقل للمعامالت -

 .لبات تسوية المعامالت ومراقبتھامتط -

 .االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى -

 توثيق الضوابط واإلجراءات -

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجھتھا وكفاية الضوابط واإلجراءات لمعالجة -
 .المخاطر التي يتم تحديدھا

 خسائر المالية واإلجراء التصحيحي المقترحمتطلبات اإلبالغ عن ال -

 وضع خطط الطوارئ -

 التدريب والتطوير المھني -

 المعايير األخالقية والعملية -

 .تخفيف المخاطر بما في ذلك التأمين أينما كان ذلك فعاال -

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٤٢ 
  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

 )تابع( المخاطر التشغيلية )ھـ(

ية من قبل لجنة المخاطر التشغيلية ويتم تنفيذھا بانسجاممخاطر التشغيلالتم وضع إستراتيجية وإطار عمل إدارة   
لكل ؤوليات األساسيةسوفي الوقت الذي تعتبر فيه إدارة المخاطر التشغيلية من الم. في كل أقسام المجموعة

تشغيلية متكامل يتم تنسيقھا من جانب فريق متفرغوظيفة أو خدمة مسؤولة فإن تنفيذ إطار عمل إدارة مخاطر 
تم. ھذا الفريق مسؤول أمام كبير مسؤولي المخاطر بالمجموعة. مدير إدارة المخاطر التشغيلية هومستقل يقود

في كل وحدة تشغيلية ويعمل ھذا المدير كنقطة مركزية لالتصال" مدير إدارة المخاطر للوحدة التشغيلية"تحديد 
  .مخاطر التشغيلية بخصوص جميع المخاطر التشغيلية الخاصة بوحدة عملهمع مدير ال

  إدارة رأس المال )و(

 يالنظامرأس المال 

 

والسوق ممولإن سياسة المجموعة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية من أجل الحرص على ثقة المستثمر وال
عتراف بأثر مستوى رأس المال على عائد المساھمينيتم أيضا اال. والستدامة التطوير المستقبلي لألعمال

وتعترف المجموعة بالحاجة إلى اإلبقاء على التوازن بين العائدات األعلى التي يمكن تحقيقھا بمعدل مديونية
  .أعلى والمنافع والضمان الذين يمكن الحصول عليھما بمركز رأس مال متين

فردي خالل الفترة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة لقد التزمت المجموعة وعملياتھا المنظمة بشكل
  .خارجيا

  .يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل التي تم تبنيھا من قبل مصرف قطر المركزي

ديسمبر كما ٣١ولوائح مصرف قطر المركزي في  ٢للمجموعة بموجب بازل  يالنظامكان مركز رأس المال 
 :يلي

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

    
 ٤,١١٥,٢٧١ ٤,٤٨٧,٩٣٤  رأس المال األساسي   
 ٢٦٠,٦٢١ ٣٣٦,٩٥٨ رأس المال المساعد   
 ٤,٣٧٥,٨٩٢ ٤,٨٢٤,٨٩٢    يإجمالي رأس المال النظام  
 
 

 

 

 
يتضمن رأس المال األساسي رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واألرباح المدورة واحتياطيات

 .خرى الخأ

 
واحتياطي )المرجحة بالمخاطر الموجوداتمن % ١.٢٥لغاية (يتضمن رأس المال المساعد احتياطي المخاطر 

 .ودين مساند) إذا كان سالبا% ١٠٠إذا كان موجبا و% ٤٥(القيمة العادلة 

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لي وكما ف

 

  ٤٣ 
  

  
)تابع(إدارة المخاطر المالية٤

)تابع(إدارة رأس المال)و(

)تابع(يالنظامرأس المال  

المرجحة بالمخاطر والقيم الدفترية موجوداتال 
  

 ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

المبلغ  ٢ ازلب 
المرجح 
  بالمخاطر

المبلغ  ٢ بازل
المرجح 
القيمة الدفترية  بالمخاطر

القيمة 
 الدفترية

         
 ٧٨٣,٨٦٥ ٩٦٠,٤٦٤ - - قطر المركزياألرصدة لدى مصرف 

 ١,٠٢٦,٣٩١ ٣,٨٤٠,١٠٠ ٥٢٠,٤٣٥ ٢,٠٩٩,٩٥٩ الودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٩,٣٤٧,١٢١ ١٢,٩٥٣,٠٥٥ ١٥,٠٩٦,٣٠٤ تمويل موجودات

 ٦,٢١١,١٠٦ ٧,٢٣٢,٧٢٥ ٧٦٠,١٠٤ ١,٢٨٩,٤٦٨ استثمارات مالية
 ١٩٤,٤٢٩ ٢٥٥,٥٨١ ٢٩١,٦٤٤ ٣٨٣,٣٧٢  فى شركات زميلةاستثمارات 
 ٤٩٣,٨٣٢ ٧١٢,١٥٩ ٤٢٣,٩٥٠ ٥٨٣,٨٢٩ أخرى موجودات
 ١٠,٧٣٦,٧٣٠ ١٣,٥١٤,٦٨١ ٣,٠٧٠,٨٩٩ ٣,٨٠٩,٥٧٢ خارج الميزانية العمومية موجودات
المرجحة بأوزان المخاطر  الموجوداتإجمالي 

 ٣٤,٧٧٨,٠٨٨ ٤٥,٨٦٢,٨٣١ ١٨,٠٢٠,٠٨٧ ٢٣,٢٦٢,٥٠٤ فيما يتعلق بمخاطر االئتمان

     
المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتعلق  الموجودات

 ٤٤١,٢٣٣ ٥٠١,٤٩٦ ٧٤٣,٤٠٦ ١,١٣٩,٢٨٨ بمخاطر السوق
ق المرجحة بأوزان المخاطر فيما يتعل الموجودات

 - - ١,١٢٢,٥١١ ١,٦٣٥,٦٧٨ بالمخاطر التشغيلية
 ٤٤١,٢٣٣ ٥٠١,٤٩٦ ١,٨٦٥,٩١٧ ٢,٧٧٤,٩٦٦ 

    
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    

 ١٩,٨٨٦,٠٠٤ ٢٦,٠٣٧,٤٧٠  مرجحة بالمخاطر  موجودات

 ٤,٣٧٥,٨٩٢ ٤,٨٢٤,٨٩٢  يرأس المال النظام
ن كنسبة مالمرجحة بأوزان المخاطر  الموجودات

  %٢٢.٠ %١٨.٥  )معدل رأس المال( يالنظامرأس المال 
  
 
 
 
 
 
 

 
ووفق المتطلبات الحالية للجنة بازل لكفاية% ١٠الحد األدنى للمعدل المحدد من قبل مصرف قطر المركزي ھو

%.٨رأس المال ھو 
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  ٤٤ 
  

 
 استخدام التقديرات واألحكام ٥

 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )أ(

  

يتم. والمطلوبات الصادر عنھا التقرير موجوداتتقوم المجموعة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  ال
إجراء تقييم مستمر للتقديرات واألحكام وھي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث

 .مستقبلية يعتقد على أنھا معقولة بالنظر إلى الظروف

  مخصصات خسائر االئتمان  )١(

 
التي تم قياسھا بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض في القيمة على أساس تم الموجوداتيتم تقييم 

  .وصفه في السياسات المحاسبية

 

المالية المقيمة موجوداتإن المكونات الخاصة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القيمة تنطبق على ال
بشكل فردي لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض في قيمتھا وتستند على أفضل تقدير لإلدارة للقيمة الحالية للتدفقات

تقوم اإلدارة عند تقدير ھذه التدفقات النقدية بوضع أحكام حول الحالة المالية للطرف. ة التي يتوقع استالمھاالنقدي
يتم تقييم كل أصل تعرض النخفاض في قيمته وفقا. المقابل وصافي القيمة المحققة ألي ضمان يتعلق به

تيجية التخارج وتقدير التدفقات النقديةلخصائصه، حيث تصادق إدارة مخاطر االئتمان وبشكل مستقل على استرا
يتم تحديد الحد األدنى النخفاض القيمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد. القابلة لالسترداد من ذلك األصل
 .إلى لوائح مصرف قطر المركزي

 

لمتأصلة في محافظ التمويلمخصصات االنخفاض في القيمة المقيمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان ا
واالستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما يكون ھناك دليل

مالية منخفضة في القيمة، لكن ال يمكن بعد تحديد البنود الفردية موجوداتموضوعي للقول أنھا تحتوي على 
إلى مخصصات خسارة جماعية تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل عند تقييم الحاجة. المنخفضة في القيمة

يتم من أجل تقدير المخصص المطلوب وضع. جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادية
االفتراضات لتحديد الطريقة التي تحدث على غرارھا الخسائر المتأصلة ولتحديد معالم المدخالت الالزمة استنادا

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

  .المخصصات الجماعية

  تحديد القيم العادلة )٢(

 

والمطلوبات المالية التي ليس لھا سعر سوق يمكن مالحظته يتطلب استخدام موجوداتللإن تحديد القيمة العادلة 
بالنسبة لألدوات المالية التي تتم المتاجرة بھا بشكل. أساليب التقييم التي تم شرحھا في السياسات المحاسبية الھامة

ية، وتتطلب درجات متفاوتة منغير متكرر ولھا شفافية سعر قليلة فإن القيمة العادلة لھا تكون أقل موضوع
األحكام استنادا إلى مخاطر السيولة والتركز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى

  .تؤثر على األداة بحد ذاتھا
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  ٤٥ 
  

  
 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

  موعةالتقديرات المحاسبية الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمج  )ب(

  تقييم األدوات المالية  )١(

  .السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتھا في قسم السياسات المحاسبية الھامة 

 
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أھمية المدخالت

  .القياسالمستخدمة في إجراء 

 

  أو مطلوبات مماثلة موجوداتفي أسواق نشطة ل) غير المعدلة(المتداولة  األسعار: ١المستوى. 

  أو) مثل األسعار(أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر : ٢المستوى
أسعار سوق: تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقييمھا باستخدام). مثل المشتقات من األسعار(غير مباشر 

رجة في السوق النشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبرمد
أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المدخالت الھامة من

 .بيانات السوق

  تضمن ھذه الفئة كافة األدواتت. أساليب تقييم باستخدام مدخالت ھامة ال يمكن مالحظتھا: ٣المستوى
حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخالت ال تستند إلى بيانات يمكن مالحظتھا ويكون للمدخالت التي ال

تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقييمھا استنادا إلى أسعار مدرجة. يمكن مالحظتھا أثر ھام على تقييم األداة
ضات الھامة التي ال يمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكسألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفترا

 .االختالفات بين األدوات

 

والمطلوبات المالية المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو موجوداتالقيم العادلة للتستند 
قيم العادلة باستخدامتقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد ال. عروض أسعار المتعامل

  .أساليب التقييم

 

التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر تقنياتتتضمن 
.شولز وخيارات تسعير متعددة الحدود ونماذج تقييم أخرى-أسعار السوق التي يمكن مالحظتھا و نموذج بالك

خالية من المخاطر وقياسية ربحضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت تتضمن االفترا
وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم ومعدالت

إن ھدف .صرف العملة األجنبية واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتھا
أساليب التقييم ھو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من

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

تم استخدام، المالية المطفأة ھا بالتكلفةيتم إدراج التي والمطلوبات القيمة العادلة للموجودات عناإلفصاح  لغرض
تفاصيل و.طريقة التقييم ٢ المستوى استخدمت التي المطفأة بالتكلفة االستثمارات باستثناء ٣ مستوى طريقة تقييم

 .٧ إيضاح فيالمطلوبات المالية للموجودات و المجموعة تصنيف



 ق.م.ش بروة بنك
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  ٤٦ 
  

  
 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥

 )تابع(لمحاسبية الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التقديرات ا )ب(

 والمطلوب الماليالموجود تصنيف  )٢(

يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير وفق مستوى القيمة العادلة الذي
 :يصنف فيه قياس القيمة العادلة

المستوى األول
توى المس
 الثاني

المستوى 
 المجموع الثالث

     آلالف با
     

٢٠١٣     
 ١٥,٢١٦ ١٥,٢١٦ - - )موجودات( أدوات إدارة المخاطر

 ٨٩٣,٦٢٦ ٣٩٢,١٣٠ ٣٢٢,٣٧٣ ١٧٩,١٢٣ استثمارات مالية
 ٩٠٨,٨٤٢ ٤٠٧,٣٤٦ ٣٢٢,٣٧٣ ١٧٩,١٢٣ 
     

 ٧,٨٨١ ٧,٨٨١ - - )مطلوبات( أدوات إدارة المخاطر
 - - ٧,٨٨١ ٧,٨٨١ 
     

٢٠١٢      
 ٧,٩٠٣ ٧,٩٠٣-- )موجودات( أدوات إدارة المخاطر

 ٨٦٧,١٧١ ٤٢٥,٩٣٨ ٣٠٨,٦٢٣ ١٣٢,٦١٠ استثمارات مالية
 ٨٧٥,٠٧٤ ٤٣٣,٨٤١ ٣٠٨,٦٢٣ ١٣٢,٦١٠ 
     

 ٧,٥٧٧ ٧,٥٧٧-- )مطلوبات( أدوات إدارة المخاطر
 --٧,٥٧٧ ٧,٥٧٧ 

 

  
والمطلوبات ليتم تسجيلھا مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة وداتموجتقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا لل 

 :في ظروف معينة

 بھا أوضحت المجموعة أنھا تحقق الوصف لمتاجراأو المطلوبات المالية  موجوداتعند تصنيف ال
 .والمطلوبات المتاجر بھا موجوداتالموضح في السياسات المحاسبية لل

  أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوضحت جوداتموعند تخصيص
 .المجموعة أنھا استوفت أحد معايير ھذا التسجيل الموضحة في السياسات المحاسبية

 .٧والمطلوبات المالية في اإليضاح  موجوداتتم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة لل
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  ٤٧ 
  

  
 )تابع(واألحكام استخدام التقديرات  ٥

 )تابع(التقديرات المحاسبية الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  )ب(

 انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين )٣(

انخفاض فيك لتحديد ما إذا كان ھنايتم تقييم االستثمارات في حقوق الملكية وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين  
 .القيمة وفق األساس المشروح في إيضاح السياسات المحاسبية الھامة

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات )٤(

يتم تحديد ھذا التقدير مع. تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلھالك  
  .ألصل والتقادم الفعلي والفني والتجارياألخذ باالعتبار االستخدام المتوقع ل

  غير الملموسة موجوداتالعمر اإلنتاجي المقدر لل  )٥(

يتم تحديد ھذا التقدير. ھا غير الملموسة الحتساب اإلطفاءموجوداتتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر ل  
  .غير الملموسة موجوداتسيتم تلقيھا من استخدام البعد وضع اعتبار للمنافع االقتصادية المقدرة التي 

  القطاعات التشغيلية  ٦

قطاعات تشغيلية يصدر عنھا التقرير كما ھو موضح أدناه وھي األقسام اإلستراتيجية أربعلدى المجموعة   
دارة المجموعةتعرض األقسام اإلستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل بناء على إ. للمجموعة

تقوم لجنة إدارة المجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم استراتيجي بشكل. وھيكل التقارير الداخلية
  . يشرح الملخص التوضيحي التالي العمليات في كل قطاع يصدر عنه التقرير في المجموعة. على األقل شھري

تتضمن التمويالت والودائع ومعامالت وأرصدة أخرى مع عمالء الخدمات المصرفية للشركات       
  الشركات

  مالت وأرصدة أخرى مع عمالء األفرادتتضمن التمويالت والودائع ومعاالخدمات المصرفية لألفراد       

تقوم بأنشطة التمويل وإدارة المخاطر المركزية في المجموعة من خالل         واالستثماراتالخزينة قسم 
وإصدار أدوات ذات طبيعة أدوات الدين واستخدام أدوات إدارة  التمويل

سائلة مثل  موجوداتفي المخاطر ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار 
الودائع قصيرة األجل وأدوات ذات طبيعة أدوات الدين للشركات 

كما يقوم القسم أيضا بإدارة استثمارات المجموعة للمتاجرة  .والحكومة
  .وأنشطة تمويل الشركات

 الخدمات المصرفية االستثمارية
                 الموجوداتإدارة و

ذلك بصفة تضمن وي. وھي تقوم بتشغيل أنشطة إدارة أموال المجموعة
خدمات االستشارات المالية متضمنة إبرام الصفقات والھيكلة أساسية 

والتقييمات والخدمات االستشارية وھيكلة األسھم والھيكلة واإليداع وھيكلة 
ق الديون وإعادة الھيكلة والودائع متضمنة تمويل المشاريع والتوار

والصكوك وإدارة محافظ العمالء وھيكلة المنتجات السائلة وھيكلة وتسويق 
وإدارة الصناديق مفتوحة ومقفلة النھاية والھيكلة واالستحواذ واالكتتاب 

في األسھم الخاصة واألسھم طرح المبدئي لالكتتاب العام الالخاص و
اب الخاصة وھيكلة األسھم واالكتتاب الخاص والطرح المبدئي لالكتت

   .العام
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٤٨ 

  

 
 

 

 

  )تابع(  القطاعات التشغيلية ٦

يقاس األداء بناء على ربح القطاع قبل الضريبة كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية. ومطلوبات كل قطاع يصدر عنه التقرير أدناه جوداتموتم إدراج معلومات تتعلق بنتائج   
بر شكل بتقييم نتائج قطاعات معينة ذاتيستخدم ربح القطاع لقياس األداء حيث ترى اإلدارة أن معلومات كھذه ھي المعنية بأك. والتي تمت مراجعتھا من قبل لجنة إدارة المجموعة
  .صلة بمنشآت أخرى التي تعمل في ھذه المجاالت

  
 
 
 

 الخدماتمعلومات عن القطاعات التشغيلية
المصرفية 
 للشركات

 الخدمات
المصرفية  

لألفراد

 قسم
الخزينة 

واالستثمار

األعمال المصرفية 
ية وإدارة االستثمار
 الموجودات

 المجموع غير مخصصة

٢٠١٣  
  

 ١,٢٥٢,٢٠٤ - ٢,٣٤٧ ٣٩١,٧٠٩ ١٧٤,٣٩٠ ٦٨٣,٧٥٨إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
 ١٣٦,٠٣٩ - ٥١,٢٢٥ ٧١ ٧,٣١٨ ٧٧,٤٢٥صافي إيراد الرسوم والعموالت
 ١١,٠٢٥ --١١,٠٢٥- -ربح صرف العمالت األجنبية

 ١١,٣٩٩ -٢,٩٩٧٤٣٢٢,٤٠٨ ٥,٥٦٢إيرادات أخرى
 ١٠,٥٢٨ -١٠,٥٢٨-- -حصة من نتائج شركات زميلة

 ١,٤٢١,١٩٥ - ٧٦٦,٧٤٥١٨٤,٧٠٥٤٠٣,٢٣٧٦٦,٥٠٨إجمالي إيراد القطاع
  

  :البنود غير النقدية الھامة األخرى
 (٨,٦٨١) -(٢,٣٠٠))٦,٣٨١(- -خسارة انخفاض قيمة على االستثمارات المالية

 (٧٦,٠٠٦) ---٢,٨٦٧(٧٨,٨٧٣) لى موجودات التمويلخسارة انخفاض قيمة ع
  

 ٥٠٣,٨٨٩ (٨١,٨٥٨) ٢٩٧,١٦٣٤٤,٩٩٠٢٢٥,٢٣٩١٨,٣٥٥ربح القطاع الصادر عنه التقرير
      

 ٣٣,٦٢٦,٨٧٦ ٧٧٧,٢٣٠ ١٨,٤٤٨,١٨٧٢,٧٦١,٧١٥١١,١٣٣,٢٦٧٥٠٦,٤٧٧القطاع الصادر عنھا التقريرموجودات
      

 ٢٧,٨٩٣,٦٨٦ - ٢٠,٤٠١,٥١٦١,٩٩٠,٤٦٦٥,٨٤٠,٠١٩٢١,٦٨٥القطاع الصادر عنھا التقريرمطلوبات
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  )تابع(  القطاعات التشغيلية ٦

  
األعمال  معلومات عن القطاعات التشغيلية

المصرفية 
 للشركات

الخدمات 
المصرفية لألفراد

قسم الخزينة 
 واالستثمار

األعمال المصرفية 
االستثمارية وإدارة 

 جوداتموال

 المجموع غير مخصصة

٢٠١٢       
       

 ١,٠٠٣,٤٤٤ -٥٥٢,٨٠٥١٦٣,٨٢٨٢٨٦,٤٩٧٣١٤ إجمالي إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار
 ١٢٠,٠٣٠ - ٤٨,٦٥٤(١٢٦)٦٨,٦١٩٢,٨٨٣ صافي إيراد الرسوم والعموالت
 ١٥,٢٩٥ --١٥,٢٩٥- - ربح  صرف العمالت األجنبية

 ٩,٨٥٦ ٥,٧٥٤ ٣,٠٧٢١,٠٣٠- - إيرادات أخرى
 ٢٥,٥٠٠ - ١,٥٠٠٢٤,٠٠٠- - حصة من نتائج شركات زميلة 

 ١,١٧٤,١٢٥ ٥,٧٥٤ ٦٢١,٤٢٤١٦٦,٧١١٣٠٦,٢٣٨٧٣,٩٩٨ إجمالي إيراد القطاع
       

       :البنود غير النقدية الھامة األخرى
  (٥٢,٦٢٣) - (٤٦,١٣٤) (٦,٤٨٩) - - خسارة انخفاض قيمة على االستثمارات المالية
 (٧٥,٤٧٤) ---١١,٥٠١(٨٦,٩٧٥)  خسارة انخفاض قيمة على موجودات التمويل

    
 ٣٤٥,٢٢٠ (٥٧,٢٩٠) (١٦,٢٨٢)٢٢٠,٧٣٥٤٣,٧٧٦١٥٤,٢٨١ ربح القطاع الصادر عنه التقرير 

       
 ٢٥,٢٥٩,٨٢١ ٧٧٧,٢٣٠ ١٢,٩٥٢,٧٥٣٢,٥٨٥,٨٤٥٨,٤٨٧,٢٣٤٤٥٦,٧٥٩موجودات القطاع الصادر عنھا التقرير

       
 ٢٠,٠٣٨,١٧٧ - ٢١,٥٤٧ ٤,٨٣٧,٤٤٠ ١,٠٧٣,٢٧٣ ١٤,١٠٥,٩١٧ مطلوبات القطاع الصادر عنھا التقرير
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القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية٧

  
 :والمطلوبات المالية للمجموعة موجوداتالجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لل رديو 
  

يمة العادلة من الق 
 خالل بيان الدخل

القيمة العادلة من 
 التكلفة المطفأة   خالل حقوق الملكية

إجمالي القيمة 
 القيمة العادلة الدفترية

٢٠١٣      
 ١,٠٨٨,٧٩٤ ١,٠٨٨,٧٩٤ ١,٠٨٨,٧٩٤ - - مركزيقطر الالنقد واألرصدة لدى مصرف 

 ٣,٨٤٠,١٠٠ ٣,٨٤٠,١٠٠ ٣,٨٤٠,١٠٠ - -  مستحقات من بنوك
 ١٩,٣٤٧,١٢١ ١٩,٣٤٧,١٢١ ١٩,٣٤٧,١٢١ - - تمويل موجودات

      :االستثمارات المالية
 ٨٩٣,٦٢٦ ٨٩٣,٦٢٦ - ٨٠١,٦٦٨ ٩١٩٥٨مقاسة بالقيمة العادلة-
 ٦,٨٢٢,٧٨٩ ٦,٨٤٠,٥٩٥ ٦,٨٤٠,٥٩٥ - -مقاسة بالقيمة المطفأة-

 ١٥,٢١٦ ١٥,٢١٦ - - ١٥,٢١٦  أدوات إدارة المخاطر
 ٣٢,٠٠٧,٦٤٦ ٣٢,٠٢٥,٤٥٢ ٣١,١١٦,٦١٠ ٨٠١,٦٦٨ ١٠٧,١٧٤ 
      

 ٥,٨٢٠,١٧٨ ٥,٨٢٠,١٧٨ ٥,٨٢٠,١٧٨- -  المستحقات لبنوك 
 ١,٦٥٢,٩٠٢ ١,٦٥٢,٩٠٢ ١,٦٥٢,٩٠٢- - حسابات العمالء الجارية
 ٧,٨٨١ ٧,٨٨١-- ٧,٨٨١  أدوات إدارة المخاطر

 ٧,٤٨٠,٩٦١ ٧,٤٨٠,٩٦١ ٧,٤٧٣,٠٨٠- ٧,٨٨١ 

 ١٩,٥٧٧,٤٣٩ ١٩,٥٧٧,٤٣٩ ١٩,٥٧٧,٤٣٩- - لمطلقا أصحاب حسابات االستثمار
 ٢٧,٠٥٨,٤٠٠ ٢٧,٠٥٨,٤٠٠ ٢٧,٠٥٠,٥١٩- ٧,٨٨١ 
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)تابع(القيمة العادلة وتصنيف األدوات المالية٧

  
القيمة العادلة من  

 خالل بيان الدخل
القيمة العادلة من 

 التكلفة المطفأة   خالل حقوق الملكية
إجمالي القيمة 

 العادلة القيمة الدفترية
٢٠١٢      

 ٨٥٣,٧٤٧ ٨٥٣,٧٤٧ ٨٥٣,٧٤٧ - - مركزيقطر الالنقد واألرصدة لدى مصرف 
 ١,٠٢٦,٣٩١ ١,٠٢٦,٣٩١ ١,٠٢٦,٣٩١ - -  مستحقات من بنوك

 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٥,٣٣١,٧٣٥ - - تمويل موجودات
      :االستثمارات المالية

 ٨٦٧,١٧١ ٨٦٧,١٧١ -  ٦٨٥,٨٨١ ١٨١,٢٩٠مقاسة بالقيمة العادلة-
 ٥,٨١٧,٨٧٩ ٥,٧٨٥,١٦٨ ٥,٧٨٥,١٦٨ - -مقاسة بالقيمة المطفأة-

 ٧,٩٠٣ ٧,٩٠٣ - - ٧,٩٠٣  أدوات إدارة المخاطر
 ٢٣,٩٠٤,٨٢٦ ٢٣,٨٧٢,١١٥ ٢٢,٩٩٧,٠٤١ ٦٨٥,٨٨١ ١٨٩,١٩٣ 
      

 ٤,٧٣٣,٣٠٣ ٤,٧٣٣,٣٠٣ ٤,٧٣٣,٣٠٣ - -  المستحقات لبنوك 
 ٧٨٢,٢٣٤ ٧٨٢,٢٣٤ ٧٨٢,٢٣٤ - - حسابات العمالء الجارية
 ٧,٥٧٧ ٧,٥٧٧ - - ٧,٥٧٧  أدوات إدارة المخاطر

 ٥,٥٢٣,١١٤ ٥,٥٢٣,١١٤ ٥,٥١٥,٥٣٧ - ٧,٥٧٧ 

 ١٤,٠٦٣,٠٩٧ ١٤,٠٦٣,٠٩٧ ١٤,٠٦٣,٠٩٧  - - المطلق أصحاب حسابات االستثمار
 ١٩,٥٨٦,٢١١ ١٩,٥٨٦,٢١١ ١٩,٥٧٨,٦٣٤  - ٧,٥٧٧ 
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 مركزيقطر النقد وأرصدة لدى مصرف   ٨
 ٢٠١٢   ٢٠١٣ 
    

 ٦٩,٨٨٢  ١٢٨,٣٣٠  النقد
 ٧١٠,٢٩٨  ٨٦٢,١٦٤ *احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي

 ٧٣,٥٦٧  ٩٨,٣٠٠ مركزيأرصدة أخرى لدى مصرف قطر ال
 ٨٥٣,٧٤٧  ١,٠٨٨,٧٩٤ 

غير متاح لالستخدام في العمليات اليومية  يإلزام يحتياطااالحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي *
  .للمجموعة

 أرصدة لدى بنوك  ٩
٢٠١٢  ٢٠١٣ 

    
 ٥٦,٥٢٠ ٣٠٢,١٩٣ الحسابات الجارية

 ٥٤٥,٨٣١ ١,٧٦٨,١٦٨ ودائع وكالة لدى بنوك
 ٣٠,٣٠٩ ٥٨٣,٤٧٢ ودائع مضاربة

 ٣٩٣,٧٣١ ١,١٨٦,٢٦٧  ودائع المرابحة في السلع والمعادن
 ١,٠٢٦,٣٩١ ٣,٨٤٠,١٠٠ 

  تمويل موجودات  ١٠

  حسب النوع  )أ(
٢٠١٢  ٢٠١٣ 

  
 ٣,١٢٠,٣٤٤ ٤,٠٥١,٤١٦ مرابحة

 ١٠,١٠٤,٥٣٦ ١١,٤٩٣,٩٨١  مرابحة سلع و معادن
 ١,٣٧٥,٧٣٩ ١,٨٧٩,١٩١  مساومة

 ٦١٨,٧٣٩ ٨٥٨,٥٢٠  استصناع 
 ١,٤٠٩,٧٣٦ ٢,٣٤٩,٦٥٥  إجارة منتھية بالتملك

 ١٥٤,٦١٢ ٨٥,٧١٢ تورق
 ١٥,٦٨١ ٢٤,٧٨٥ بطاقات ائتمان مدينة

 ٩,٤٣٧ ٨,٤٠٠  أخرى
 ١٦,٨٠٨,٨٢٤ ٢٠,٧٥١,٦٦٠  التمويل موجوداتإجمالي 

    
 ١,١٧٨,٥٨٢ ١,٠٤١,٤١٤  ربح مؤجل: اناقص

 ٢٣٥,٢٨٢ ٣٠٩,٦٩٦  اض في القيمة المخصص الخاص لالنخف
 - ١,٢٥٠  لالنخفاض في القيمة العامالمخصص 

 ٦٣,٢٢٥ ٥٢,١٧٩   ربح معلق خاص بالموجودات المالية غير العاملة
 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٩,٣٤٧,١٢١ )أدناه ١انظر إيضاح (التمويل  موجوداتصافي 

من % ٢.٠مليون لایر قطري والذي يمثل  ٤١٠التمويل المتعثرة  موجوداتبلغ إجمالي  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 موجوداتمن إجمالي  %٢.٥أي بنسبة  ٢٠١٢في عام  مليون لایر قطري ٤١٥(التمويل  موجوداتإجمالي 
  ).التمويل
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  )تابع( تمويل موجودات  ١٠

  )تابع( حسب النوع  )أ(

 ٢٠١٢   ٢٠١٣ ١إيضاح 
   

 ١١٨,١٦٦ ١,٦٥٦,٧٦٨  الحكومة 
 ٢,٣٢٥,١٣٢ ٢,٢٠٣,٧٨٢  المؤسسات المالية غير المصرفية

 ١١,٢٢٢,١٩٦ ١٣,٤٥٧,٥٤٠  الشركات
 ٣,١٤٣,٣٣٠  ٣,٤٣٣,٥٧٠  األفراد

 ١٦,٨٠٨,٨٢٤ ٢٠,٧٥١,٦٦٠ 
    

 ١,١٧٨,٥٨٢ ١,٠٤١,٤١٤الربح المؤجل: ناقصا
 ٢٣٥,٢٨٢ ٣٠٩,٦٩٦التمويل نخفاض قيمةمحدد المخصص 
 - ١,٢٥٠  التمويل نخفاض قيمةال عاممخصص 
 ٦٣,٢٢٥ ٥٢,١٧٩غير العاملة المالية موجوداتخاص بال ربح معلق

 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٩,٣٤٧,١٢١ 

  :التمويل موجوداتالتغير في مخصص انخفاض قيمة   )ب(

٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  

 ١٦١,٩٠٤ ٢٣٥,٢٨٢ يناير ١الرصيد في 
 ١١٧,٧٩٩ ١٢٣,٥٦١ محدد – المخصص المكون خالل السنة
 - ١,٢٥٠  عام - المخصص المكون خالل السنة

 )٤٢,٣٢٥( (٤٨,٨٠٥) مسترد خالل السنةالمخصص ال
  ٧٥,٤٧٤ ٧٦,٠٠٦ 

  (٢,٠٩٦)  (٣٤٢)  أرصدة مشطوبة خالل السنة
 ٢٣٥,٢٨٢ ٣١٠,٩٤٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 

   التحليل كما يلى
 ٢٣٥,٢٨٢ ٣٠٩,٦٩٦ محدد – المخصص المكون خالل السنة
 - ١,٢٥٠  عام - المخصص المكون خالل السنة

  :المالية غير العاملة موجوداتالخاص بالالربح المعلق  التغير في  )ج(

٢٠١٢  ٢٠١٣ 
   

 ٦٣,٢٢٥٧٠,٦٥٨  يناير ١الرصيد في 
 ٩,٧٩٧ ١٠,٧٧٩ خالل السنة إضافات
 )١٥,٢٧٥( (٢١,٨٢٥) خالل السنة اتمسترد

  (١١,٠٤٦) )٥,٤٧٨( 
  )١,٩٥٥(  -  أرصدة مشطوبة خالل السنة

 ٥٢,١٧٩٦٣,٢٢٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٥٤ 

  

  )تابع( تمويل موجودات  ١٠

  :من حيث القطاع - المالية موجوداتمخصص انخفاض قيمة الربح المعلق من الالتغير في   )د(

تمويل 
 الشركات

ؤسسات المتمويل 
 الصغيرة

 والمتوسطة الحجم
تمويل 

 جمالياإل يستھالكا

 ٢٩٨,٥٠٧ ١٥٢,٥٢٢ ٦٣,١٧٩ ٨٢,٨٠٦ يناير ١الرصيد في 
 ١٣٥,٥٩٠ ٢٢,٤٥٥ ٤٥,٥٨١ ٦٧,٥٥٤ مخصصات مكونة خالل السنة

 (٧٠,٦٣٠) (٥٣,٠٠٦) (٨,٠٧٠) (٩,٥٥٤) مخصصات مستردة
 (٣٤٢) (٣٤٢)-- مشطوبة خالل السنة

 ٣٦٣,١٢٥ ١٢١,٦٢٩ ١٤٠,٨٠٦١٠٠,٦٩٠ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 ٢٣٢,٥٦٢ ٤٧,٥١٩١١,٧٥٥١٧٣,٢٨٨ يناير ١الرصيد في 
 ١٢٧,٥٩٦ ٤٣,٥٠٤٥٦,٦٣٧٢٧,٤٥٥ مخصصات مكونة خالل السنة

 (٥٧,٦٠٠) (٤٤,١٧٠)(٥,٢١٣)(٨,٢١٧)مخصصات مستردة
 (٤,٠٥١) (٤,٠٥١)-- مشطوبة خالل السنة

 ٢٩٨,٥٠٧ ٨٢,٨٠٦٦٣,١٧٩١٥٢,٥٢٢ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  القطاع حسب  )ھـ( 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
   

 ١١٨,١٦٦ ١,٦٥٦,٧٦٨ الحكومة 
 ١,٠٧٣,٤٣٤ ١,١٣٣,٢٨٥  الصناعة
 ٢,٩٨٩,٤٣٠ ٢,٠٢١,٦٧٣  التجارة

 ٢,٣٢٥,١٣٢ ٢,٢٠٣,٧٨٢  المؤسسات المالية 
 ١,٠٥٣,٨٧٥ ١,١٨٥,١٠٤  المقاوالت
 ٤,٥٥١,٠٧٦ ٤,٥٧١,٩٦١  العقارات
 ٢,٩٧٢,٠١٧ ٣,٣١٣,١٣٨  الشخصي
 ١,٣٥٧,٦٢٥ ٤,٢٨٨,٣٧٩ الخدمات

 ٣٦٨,٠٦٩ ٣٧٧,٥٧٠ قطاعات أخرى
 ١٦,٨٠٨,٨٢٤ ٢٠,٧٥١,٦٦٠ التمويل موجوداتإجمالي 

   
 ١,١٧٨,٥٨٢ ١,٠٤١,٤١٤ ربح مؤجل: اناقص

 ٢٣٥,٢٨٢ ٣٠٩,٦٩٦ محدد - التمويل موجوداتمخصص انخفاض قيمة 
 - ١,٢٥٠  عام - التمويل موجوداتمخصص انخفاض قيمة 

 ٦٣,٢٢٥ ٥٢,١٧٩ تمويل غير عاملة موجوداتخاص ب ربح معلق
 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ١٩,٣٤٧,١٢١ التمويل موجوداتصافي 

  ٢,٨٠١والذي يبلغ القطاع الحكومي وشركات يتضمن التوزيع من حيث القطاع التمويل المقدم لمؤسسات 
  ).٢٠١٢مليون لایر قطري في عام  ١,٤٣٨(مليون لایر قطري 

 
  
 

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٥٥ 

  

  ماليةاستثمارات   ١١

 ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  المجموع غير مدرجة مدرجة   المجموع غير مدرجة مدرجة 

 
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من 

 -:خالل بيان الدخل
       

على أنه استثمارات مصنفة  -
 للمتاجرةمحتفظ بھا 

       

  استثمارات في أدوات حقوق
 ٤١,١٦٥ - ٤١,١٦٥  ٩١,٩٥٨ -٩١,٩٥٨ الملكية

 استثمارات في أدوات ذات 
 ١٤٠,١٢٥ - ١٤٠,١٢٥  - --  طبيعة أدوات الدين

  ١٨١,٢٩٠ - ١٨١,٢٩٠  ٩١,٩٥٨ -٩١,٩٥٨ 
استثمارات في أدوات ذات طبيعة 

    * مصنفة  بالتكلفة المطفأة أدوات الدين
 

   
 ٥,٦٥٧,٧١٥ ٤,١٤٧,١٧٥ ١,٥١٠,٥٤٠ ١,٩٥٠,٤٠٥٤,٧٦٨,٢٠٠٦,٧١٨,٦٠٥  ذات معدل ثابت -
 ١٢٧,٤٥٣ - ١٢٧,٤٥٣  ١٢١,٩٩٠-١٢١,٩٩٠  ذات معدل متغير -

  ٦,٨٤٠,٥٩٥ ٢,٠٧٢,٣٩٥٤,٧٦٨,٢٠٠
 

٥,٧٨٥,١٦٨ ٤,١٤٧,١٧٥ ١,٦٣٧,٩٩٣ 
استثمارات في أدوات حقوق ملكية 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 ٨٠١,٦٦٨ ٣٩٢,١٣٠ ٤٠٩,٥٣٨ الملكية

 

٦٨٥,٨٨١ ٤٢٥,٩٣٨ ٢٥٩,٩٤٣ 
         
  ٦,٦٥٢,٣٣٩ ٤,٥٧٣,١١٣ ٢,٠٧٩,٢٢٦ ٧,٧٣٤,٢٢١ ٢,٥٧٣,٨٩١٥,١٦٠,٣٣٠ 

المصنفة بالتكلفة المطفأة االستثمار في  حقوق الملكية ذات طبيعة أدوات الديناالستثمارات في أدوات تمثل * 
 بموجب المرھونة الدين دواتأل الدفترية القيمة بلغت .مصرف قطر المركزيالدين لدى دولة قطر وأوراق 

   .)مليون لایر قطري ٢,٦٩٤: ٢٠١٢(مليون لایر قطري   ١,٤٥٤مبلغ  الشراء إعادة تفاقياتإ

  
فيما يلي التغير التراكمي في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

  :الملكية خالل السنة

٢٠١٢  ٢٠١٣ 
  

 ١٩,٥٧٣ ٢٦,٩٢٨ يناير ١الرصيد في 
 )٤٢,٩٠٩( (١٥,٤٢١)  لةصافي التغير في القيمة العاد

  ١,٢٣٤  -  حصة الشركات الزميلة في التغيرات في القيمة العادلة
  ٥٢,٦٢٣  ٨,٦٨١  محول إلى بيان الدخل الموحد عن انخفاض القيمة

 (٦,٧٤٠) ١٠,٩٤٨ 
  )٣,٥٩٣( ٣,٦٦٢  المطلقاالستثمار  اتمخصص ألصحاب حساب

 ٧,٣٥٥ (٣,٠٧٨)  السنةصافي التغير فى احتياطى القيمة العادلة خالل 
 ٢٦,٩٢٨ ٢٣,٨٥٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

  

  

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٥٦ 

  

  )تابع( ماليةاستثمارات   ١١

  ٣٥.٥كان الرصيد التراكمي الموجب والسالب في احتياطي القيمة العادلة بمبلغ  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
 ٠.٦(ن لایر قطري مليو  ١١.٦ومبلغ ) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٣١.١(مليون لایر قطري 

مليون   ٥٢.٦(مليون لایر قطري  ٨.٧خالل السنة تم تحويل مبلغ ). ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في 
 .إلى بيان الدخل من احتياطي القيمة العادلة السلبي) ٢٠١٢لایر قطري في سنة 

  
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استثمارات في شركات زميلة  ١٢ 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
    

 ١٦٧,٣٨٧ ١٩٤,٤٢٩ يناير ١الرصيد في 
  - ٦٣,٥٤٩  استثمارات مستحوذ عليھا خالل السنة

 ٢٥,٥٠٠ ١٠,٥٢٨   النتائجالحصة من 
 - (١٤,٩١٥) أرباح نقديةتوزيعات 

 ١,٢٣٤ -  زميلة اتحصة من التغيرات في احتياطي القيمة العادلة لشرك
 - ١,٦٨٢  زميلة اتلشركتحويل عمالت حصة من التغيرات في احتياطي 

 ٣٠٨ ٣٠٨  أخرى تغيرات
 ١٩٤,٤٢٩ ٢٥٥,٥٨١ ديسمبر ٣١الرصيد في 

 

  ت القطريةبآالف الرياال الملكية %   
 ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣ الدولة أنشطة الشركة اسم الشركة

شركة إمداد لتأجير المعدات 
 )إمداد(م .م.ذ

خدمات اإلجارة 
 ٣٣,٥٠٠ ٣٣,٥٠٠ %٣٩.٢٤ %٣٩.٢٤ قطر للمعدات

صندوق تي إف آي 
إنفسترا المملكة المتحدة 

 العقارات للدخل العقاري
المملكة 
 - ٢٨,٨٥٣ - %٣٥.٨ المتحده

 ركة تى اف اي تنوينش
 - ١٠,٨٦٩ - %٣٦.٠  قطر  العقارات  لالستثمار
 - ٢٤,٧٨٩ - %٢٧.٧  السعودية  العقارات  قرية جمان

  م .م.تنوين ذشركة 
إدارة التطوير 

  ١٦٠,٧٤٩  ١٥٧,٣٩٠  %٤٨.٠  %٤٨.٠  قطر العقاري
 ١٨٠ ١٨٠ %٣٧.٥ %٣٧.٥ قطر نقل م.م.بيوكرافت ذ

 ١٩٤,٤٢٩ ٢٥٥,٥٨١     إجمالي

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٥٧ 

  

 )تابع( استثمارات في شركات زميلة  ١٢

فيما يلي المركز المالي وإيرادات ونتائج الشركات الزميلة استنادا إلى البيانات المالية المدققة كما في وللسنة 
  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في 

 تنوين إمداد ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
       

 ٣٥٢,٠٦٤  ٩٨,٥١١موجوداتإجمالي ال
 ٤٣,٩٥٧  ١٨,٤٠٦ إجمالي المطلوبات
 ٩٠,٥٦٤  ٣٧,٩٠٣ إجمالي اإليرادات

 ٢١,٨٧٦  -  صافى الربح
 ١٠,٧٣٣  -  حصة الربح

     
       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ٣٥٨,٩٨٧  ١٠٣,٨٧٥  موجوداتإجمالي ال
 ٤٣,٧٥٥  ٢٣,٧٧٠  إجمالي المطلوبات
 ١٥٥,٨٣٤  ٤٢,٢١٧  إجمالي اإليرادات

 ٥٠,٠٠٠  ٣,٨٢٥  الربح)/ الخسارة(صافى 
 ٢٤,٠٠٠  ١,٥٠٠  الربح/  )الخسارة(حصة 

 

صندوق تي إف آي : خالل السنة دخلت المجموعة في ثالث ترتيبات مشاريع مشتركة منفصل وھي تحديدا
مع  لالستثمار  شركة تى اف اي تنوينم و.م.مع انفسترا لالستثمارات ش إنفسترا المملكة المتحدة للدخل العقاري

جميع الكيانات لديھا التفويض باالستثمار في . م وقرية جمان مع انفستيت أريبيا ورواحل للتجارة.م.شركة تنوين ذ
  .المشتركة المشاريع ھذه على الخسارة حصة قطري لایر مليون ٠.٢ تسجيل تم السنة، خالل .العقارات

  ةعقاري اتاستثمار ١٣
  ٢٠١٢   ٢٠١٣  
    

 ٤٨,٢٥٢ ٣٩,٨٢٤ يناير ١الرصيد في 
 (٨,٤٢٨) -  استبعاد
 - ٢١٨ استثمار

 ٣٩,٨٢٤ ٤٠,٠٤٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٥٨ 

  

 ثابتة موجودات ١٤
 

أراضي 
 ومباني

معدات 
تقنية 

 المعلومات
 كيباتأثاث وتر

  إجمالي   سيارات ومعدات مكتب
            التكلفة

 ٢٣٣,٣٠٢ ١٤٦,٥٣٠٢٩,٢٩٩٤٢,٥٨٢١٤,٨٩١ ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
 ١٢,١٠٥ ٢,٥٧٤٩,٣١٩٢١٢- اقتناء
 (١,٥٩٢) (٦٣٢)(٤٢٨)(٥٣٢)- استبعاد

ديسمبر  ٣١الرصيد في 
١٤٦,٥٣٠٣١,٣٤١٥١,٤٧٣ ٢٠١٢

 
٢٤٣,٨١٥ ١٤,٤٧١ 

            
  ٢٠١٣يناير  ١في الرصيد

١٤٦,٥٣٠٣١,٣٤١٥١,٤٧٣
 

٢٤٣,٨١٥ ١٤,٤٧١ 
 ٤٥,٣٤٨ -١٩,٨٤١١٨,٦١١٦,٨٩٦ اقتناء
 ٣٠,١٥٥ (٩٣٨)٣٧,٥٥١٩٥,٥٥٨(١٠٢,٠١٦)  تحويل/ تصنيف اعادة

 (٩,٢١٨) (٩,٢١٨)--- استبعاد
ديسمبر  ٣١في الرصيد
٦٤,٣٥٥٨٧,٥٠٣١٥٣,٩٢٧  ٢٠١٣

 
٣١٠,١٠٠ ٤,٣١٥ 

      
اإلھالك المتراكم وخسائر 

      انخفاض القيمة
 ١٠٦,٣٣٢ ٦١,٥٦١٢١,٠٦٦١٤,٣٤٣٩,٣٦٢ ٢٠١٢ يناير ١ في الرصيد
 ٢٨,٩٤١ ١٦,٠٦٠٥,٥١٧٤,٨٩٦٢,٤٦٨ تحويل
 خالل المحتسب اإلھالك
 (١,٥٩٢) (٦٣٢)(٤٢٨)(٥٣٢)-  السنة

ديسمبر  ٣١الرصيد في 
١٣٣,٦٨١ ٧٧,٦٢١٢٦,٠٥١١٨,٨١١١١,١٩٨  ٢٠١٢ 

      
 ١٣٣,٦٨١ ٧٧,٦٢١٢٦,٠٥١١٨,٨١١١١,١٩٨ ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

 خالل المحتسب اإلھالك
 ٣٨,٧٥٣ ٧٢١١٤,٣٩٧٢٢,٩٣٧٦٩٨ السنة
 ١١,٦٣٢ (٧٤)٩,٣٩٢٧٥,٥٧٧(٧٣,٢٦٣) تحويل/ تصنيف اعادة

 (٨,٠١٤) (٨,٠١٤)---  ستبعادا
ديسمبر  ٣١الرصيد في 

٥,٠٧٩٤٩,٨٤٠١١٧,٣٢٥  ٢٠١٣
 

١٧٦,٠٥٢ ٣,٨٠٨ 
       

      القيم الدفترية
 ١٢٦,٩٧٠ ٨٤,٩٦٩٨,٢٣٣٢٨,٢٣٩٥,٥٢٩ ٢٠١٢ يناير ١ في الرصيد

ديسمبر  ٣١الرصيد في 
١١٠,١٣٤ ٦٨,٩٠٩٥,٢٩٠٣٢,٦٦٢٣,٢٧٣ ٢٠١٢ 

ديسمبر  ٣١الرصيد في 
١٣٤,٠٤٨ ٥٩,٢٧٦٣٧,٦٦٣٣٦,٦٠٢٥٠٧ ٢٠١٣ 



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٥٩ 

  

 غير ملموسة جوداتمو  ١٥

  المجموع  برمجيات   عقود عمالء  *الشھرة  
          التكلفة

 ٨١٠,٥٦٦ ٧٧٧,٢٣٠٢٤,٣٧٥٨,٩٦١  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
 ١٧,٥٠٩ ١٧,٥٠٩--  المقتناة خالل السنة

 (٢٠,١٣٥) (٧,٩٤٧)(١٢,١٨٨)-  اإلطفاء للسنة
 ٨٠٧,٩٤٠ ٧٧٧,٢٣٠١٢,١٨٧١٨,٥٢٣  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الرصيد في 

     
 ٨٠٧,٩٤٠ ٧٧٧,٢٣٠١٢,١٨٧١٨,٥٢٣  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
معدات تقنية "التحويل إلى 
تحت األصول الثابتة " المعلومات

 (١٨,٥٢٣) (١٨,٥٢٣)--  )١٤إيضاح (
 (١٢,١٨٧) -(١٢,١٨٧)-  اإلطفاء للسنة
 ٧٧٧,٢٣٠ --٧٧٧,٢٣٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

     
  نخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد التي تحتوي على شھرةاختبار ا

ألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تخصيص الشھرة على الوحدات المنتجة للنقد كونھا الشركات التابعة 
لم ينتج عن . للمجموعة والتي تمثل أدنى مستوى بالمجموعة يتم خالله رصد الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلية

  .فاض قيمة الوحدات المنتجة للنقد في نھاية السنة أي انخفاض في القيمةاختبار انخ

  أخرى موجودات ١٦

 ٢٠١٢    ٢٠١٣  
    

 ١٠٧,٠٤٢  ١٢٩,٥٥٠ ربح مستحق 
 ١٨,٠٨٧  ١٩,٤٦١مبالغ مدفوعة مسبقا وسلف

 ٥,٥٩٨  ٤,٥٧٨ التشغيلي اإليجار ذمم
 ٧,٩٠٣  ١٥,٢١٦ة المخاطرالقيمة العادلة الموجبة ألدوات إدار

 ٥٨,٦٧٧  ١٢,٧٢٧مدينون متنوعون
 ٨,٨٥٦  ١٠,٤٩٧ التنفيذمشاريع قيد 

 -  ١٩٠,١٢٠ حسابات مقاصة معلقة
 ٤٠,٧٠٥  ٣١,٣٥٠ أخرى

 ٢٤٦,٨٦٨  ٤١٣,٤٩٩ 
 (٣,٥٨٦)  (٣,٧٦٠)مدينةيتشغيلإيجارانخفاض قيمة مخصص

 ٢٤٣,٢٨٢  ٤٠٩,٧٣٩ 
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٦٠ 

  

 ن بنوكأرصدة م  ١٧

  ٢٠١٢     ٢٠١٣  إيضاح 
    

 ٥ ٥  حسابات جارية
 ٢,١٧٥,٢٨٠ ١,٤١٥,٥١٨  *مرابحة سلع دائنة

 ٢,٥٥٨,٠١٨ ٤,٤٠٤,٦٥٥    وكالة دائنة
  ٤,٧٣٣,٣٠٣ ٥,٨٢٠,١٧٨ 

  .شراء إعادة اتفاقيات بموجب به المحتفظ المبلغ ھذا يمثل و  *
  
  ء الجاريةحسابات العمال  ١٨

  
 
 
 
 
 

 
   ٢٠١٢    ٢٠١٣ 

    :حسابات جارية حسب القطاع
 ٥,٩١٠ ٥,١٥٨  حكومة -
 ٣٠,٤٥٣ ٥٣٦,٩٧٠   المؤسسات المالية غير المصرفية -
 ٥٧٤,٠٦٩ ٧٠٦,١٢٣  شركات -
 ١٧١,٨٠٢ ٤٠٤,٦٥١  أفراد -
  ٧٨٢,٢٣٤ ١,٦٥٢,٩٠٢ 

 مطلوبات أخرى  ١٩
 ٢٠١٢ ٢٠١٣ يضاحإ 
    

  ١٠٤,٦٩٤   ١٢٥,٨٢٥    إيراد عمولة غير مكتسب
  ٥١,٧٥٨    ٣٢,٤٧٥    مستحق لطرف ذي عالقة

  ٧,٥٧٧   ٧,٨٨١  القيمة العادلة السالبة ألدوات إدارة المخاطر
  ٦٠,١٧٥   ١٤٩,٥٠٣    تأمينات نقدية

  ٨٤,٤١٧   ١٥٣,١٦١    مصروفات مستحقة
  ٥٦,٠٠٦   ٩٠,٧٠٩    مبالغ مستحقة الدفع لموردين

  -   ١٩٠,١٢٠   القبوالت
  ٢٧,١٥٢   ٣٨,٧٥٣    ١٩/١  نھاية خدمة الموظفين نافعم

  ٦٧,٧٦٤   ٥٤,٧٤٠    أخرى
  ٤٥٩,٥٤٣ ٨٤٣,١٦٧ 

  :نھاية خدمة الموظفين ھي كما يلي نافعالتغير في م  ١٩/١

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    

 ٢٠,٥٥٧ ٢٧,١٥٢  ايرين ١الرصيد في 
 ١٠,٤٢٨ ١٦,٩٥١  مصروف السنة

 (٣,٨٣٣) (٥,٣٥٠)  مدفوعات خالل السنة
 ٢٧,١٥٢ ٣٨,٧٥٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 
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٦١ 

  

  المطلقاالستثمار  اتحقوق أصحاب حساب  ٢٠

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    

 ١٤,٠٠١,٤٦٩ ١٩,٥٣٤,١٤٩ )أ( توزيع الربحقبل  المطلقرصيد أصحاب حسابات االستثمار
للسنة  المطلق االستثمار اتاألرباح الموزعة ألصحاب حساب: يضاف

 )ب(
٢٣٦,٨٠٢ ٢٤٨,٢٤٤ 

 )١٧٨,٧٦٧( (٢٠٤,٨٨٥) بعد توزيع الربح  المطلق  إجمالي رصيد أصحاب حسابات االستثمار
 ٥٨,٠٣٥ ٤٣,٣٥٩  المطلق الربح المستحق الدفع ألصحاب حسابات االستثمار

 ٣,٥٩٣ (٦٩)  )١١إيضاح (حصة في احتياطي القيمة العادلة 
 ١٤,٠٦٣,٠٩٧ ١٩,٥٧٧,٤٣٩  المطلق االستثمار اتحقوق أصحاب حسابإجمالي 

  حسب النوع

 ٧٢٠,٠٨٣ ١,٣٥٨,٥٦٠ حسابات توفير
 ٤٤٣,٠٦٢ ٣٨٦,١٤٢  حسابات تحت الطلب

 ١٢,٨٣٨,٣٢٤ ١٧,٧٨٩,٤٤٧  حسابات ألجل
 ١٤,٠٠١,٤٦٩ ١٩,٥٣٤,١٤٩  )أ( اإلجمالي

  القطاعحسب 

 ٥,٢٢٣,٨٧٩ ٧,٨٣٦,٨٤٥  الحكومة
 ١,٦٠٥,٧٧٩ ١,٧٥٩,٩٦٨  المؤسسات المالية غير المصرفية

 ٨٧٣,٥٠٧ ٢,١٣٢,٢٦٩  األفراد
 ٦,٢٩٨,٣٠٤ ٧,٨٠٥,٠٦٧  الشركات
 ١٤,٠٠١,٤٦٩ ١٩,٥٣٤,١٤٩  )أ(اإلجمالي 

  
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    

 ٢٨٣,٥٥١ ٣٦٥,٩٨٣  في ربح السنة المطلق ستثمارحصة أصحاب حسابات اال
 ٩,٩٦١ ٢٢٩,٩٤٥  مساھمة المالكين

  ٢٩٣,٥١٢ ٥٩٥,٩٢٨ 
 )٥٦,٧١٠( (٣٤٧,٦٨٤)  حصة البنك كمضارب

 لسنةل المطلقأصحاب حسابات االستثمار الربح القابل للتوزيع على
 ٢٣٦,٨٠٢ ٢٤٨,٢٤٤  )ب(صافي العائد 

      :تقسيم صافى العائد
  ١٢,٢٤٣ ٢٥,٣٤٥  ت توفيرحسابا

  ٩٩٣ ١,٣٧٥  حسابات تحت الطلب
  ٤٠,٠٠٨ ٥٧,٩٢٥  شھر -حسابات ألجل 
  ٤٩,٥٥١ ٨٨,٧٠٦  شھور ٣-حسابات ألجل 
  ٩٣,٥١٩ ٣٤,٠٩١  شھور٦ -حسابات ألجل 
  ١٢٦ ٢٨٣  شھور٩ –حسابات ألجل 
  ٤٠,٣٦٢ ٤٠,٥١٩  شھور١٢ -حسابات ألجل 

  ٢٣٦,٨٠٢  ٢٤٨,٢٤٤  )ب(اإلجمالي 
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٦٢ 

  

  )تابع(المطلق االستثمار  اتحقوق أصحاب حساب  ٢٠

  : العادلة القيمة احتياطى في يرالتغ من حصة
  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
    

 - ٣,٥٩٣ يناير ١الرصيد في 
 ٣,٥٩٣ (٣,٦٦٢) )١١إيضاح(حصة من التغير في احتياطى القيمة العادلة

  )٣,٥٩٣ )٦٩ 
 المالكينحقوق   ٢١

  رأس المال  )أ(
  أسھم عادية  

 ٢٠١٢    ٢٠١٣ باأللف سھم
   

 ١٩٠,٨٦٩ ٣٠٠,٠٠٠ تقريرالمصدرة في بداية فترة ال
 ١٠٩,١٣١ -أسھم جديدة مصدرة

 ٣٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ديسمبر ٣١المصدرة في 

  ٦٠٠,٠٠٠: ٢٠١٢(سھم عادي ألف  ٤٠٠,٠٠٠ يتألف من ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كان رأس المال المصرح به في 
: ٢٠١٢(سھم عادي  ألف  ٣٠٠,٠٠٠ومنھا . لایر قطري لكل سھم ١٠لھا قيمة اسمية بقيمة ) سھم عاديألف 

 .مصدرة ومدفوعة بالكامل) سھم عادي ألف سھم ٣٠٠,٠٠٠

  احتياطي قانوني  )ب( 
 %٢٠، يشترط تحويل و حسب عقد التأسيس  وتعديله ٢٠٠٦لسنة  ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

من % ١٠٠ي مساويا من صافي الربح المنسوب لمالكي البنك للسنة إلى االحتياطي حتى يصبح االحتياطي القانون
ھذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددھا قانون مصرف قطر المركزي . رأس المال المدفوع

بلغت المخصصات إلى  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في . موافقة مصرف قطر المركزيوبعد  ٢٠٠٢لسنة  ٥رقم 
يتضمن ). ٢٠١٢في عام  مليون لایر قطري  ٦٩,٠(مليون لایر قطري  ٩٩.٣ االحتياطي القانوني خالل السنة 

 ٥االحتياطي القانوني عالوة إصدار مستلمة عند إصدار أسھم جديدة وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
  .٢٠٠٢لعام 

  احتياطي مخاطر  )ج(
ل كل تموي موجوداتمصرف قطر المركزي يجب إنشاء احتياطي مخاطر لتغطية الحاالت الطارئة للوائح وفقا ل

عن إجمالي تعرض القطاع الخاص الذي يقع على  %٢.٥من القطاعين العام والخاص باشتراط حد أدنى بنسبة 
أو المضمون من / التمويل المقدم إلى. المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد مخصصات محددة والربح المعلق

د من إجمالي التمويل المباشر، والذي يجب قبل وزارة المالية في قطر أو التمويل مقابل ضمانات نقدية يستبع
استنادا إلى ربح السنة، كان إجمالي المبلغ الواجب تحويله إلى احتياطي المخاطر . تخصيصه من ربح مالكي البنك

  ).٢٠١٢في عام  مليون لایر قطري١٧٦.٦(مليون لایر قطري   ١٤٠.٣ھو 

  احتياطيات أخرى  )د(
ون اإليراد المعترف به من حصة الربح في شركات زميلة متاحا وفقا للوائح مصرف قطر المركزي لن يك

حد توزيعات األرباح المستلمة من الشركات الزميلة ويجب تحويله إلى حساب احتياطي للتوزيع فيما عدا إلى 
) ال شيء: ٢٠١٢(مليون لایر قطري  ١٠٠مبلغ  جنبكما أن البنك قد  .منفصل في حقوق ملكية المالكين

ئ من األرباح المدورة لحماية المجموعة من أية خسائر مستقبلية يمكن أن تنشأ من أية أحداث طواركاحتياطي 
  .غير متوقعة وذلك وفقا لتوصية مجلس اإلدارة

  ٢٠١٢   ٢٠١٣  
 ٩٤,٠٤٢  ١١٩,٥٤٢ الرصيد االفتتاحي

 ٢٥,٥٠٠  ١٠,٥٢٨  الحصة في ربح شركات زميلة
 -  (١٤,٩١٥)  أرباح موزعة مستلمة

 -  ١٠٠,٠٠٠  وارئاحتياطي ط
  ٢٥,٥٠٠  ٩٥,٦١٣ 
  ١١٩,٥٤٢  ٢١٥,١٥٥ 

     :يتألف الرصيد مما يلي
 ١١٩,٥٤٢  ١١٥,١٥٥  حصة المجموعة في ربح غير موزع من االستثمار في شركات زميلة

 -  ١٠٠,٠٠٠  احتياطي طوارئ
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٦٣ 

  

 )تابع( المالكينحقوق   ٢١

  أسھم الخزينة  )ـھ(

يحتفظ بھذه . رياالت قطرية للسھم ١٠القيمة االسمية التي تبلغ بنك بروة ذات تمثل أسھم الخزينة األسھم العادية ل
يتم عرض أسھم . لایر قطري لكل منھا ١٦.٨األسھم لدى شركة األولى للتمويل وشركة المستثمر األول بتكلفة 

  .الخزينة كخصم من حقوق الملكية

  
  غير مسيطرة حقوق   ٢٢

ة في صندوق المستثمر األول لدول مجلس التعاون الخليجي والتي غير المسيطرة للمجموع الحقوقوھي تمثل 
 مليون لایر قطري  ٩.٠٥غير المسيطرة بمبلغ  الحقوق تخالل السنة زاد. )%٣٠: ٢٠١٢( %٣٦تبلغ 

استثمار المجموعة في صندوق المستثمر األول للفرص االستثمارية بسبب  )مليون لایر قطري  ٢٦,٥٠:٢٠١٢(
  .ون الخليجي، وھو شركة تابعة للمجموعة والذي موله البنكفي لدول مجلس التعا

  

  أنشطة التمويل صافي إيراد  ٢٣

 ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
   

 مرابحة 
 مساومة

١٦٢,٧٤٠ 
١٤٤,٢٠٥ 

١٢٨,٥٨٧ 
١٣٥,١٨٥ 

 ٣٣٥,٣٢٣ ٣٨٥,٦٨٦  ع و معادنلمرابحة س
 ١٢,١٨٩ ٩,٠٥٠  تورق
 ٨٦,٠٦٧ ١٠٦,٢٨٧ إجارة

 ١٩,٢٨٢ ٣٨,٧٦٢ استصناع
 ٧١٦,٦٣٣ ٨٤٦,٧٣٠ 

  
  راد أنشطة االستثمارإيصافي   ٢٤

 ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
   

 ٢٤٦,٧٢٢ ٢٨٦,٥٠٦  الدين بالصافي من اإلطفاءذات طبيعة أدوات استثمار في أدوات  عائد
 ١٣,٨٨٩ ٢٧,٠٢٢ إيراد توزيعات أرباح

 ١٣,٢٣٤ ٢١,٠٦٥ ذات طبيعة أدوات الدين صافي إيراد من بيع استثمارات
 ٣,٣٠٣ ٣٤,٦٤٣ صافي إيراد من بيع استثمارات ذات طبيعة حقوق ملكية

 ٤,٦٠٨ ٢٤,٤٦٦ ك وودائع مرابحة لدى بنوك إسالميةوإيراد من المعامالت بين البن
القيمة العادلة من االستثمارات المالية المسجلة بالقيمة ) خسارة/ (ربح صافي 

 ٦,٣٣١٤,٣١٩ دلة من خالل بيان الدخلالعا
 ٥,٤٤١٧٣٦ أخرى ذات عالقة باالستثمارات) مصروفات/ (إيراد 

 ٢٨٦,٨١١ ٤٠٥,٤٧٤ 
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٦٤ 

  

  رسوم وعموالت اتإيراد  ٢٥
 ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
   

 ٥٨,٥٤٤ ٧٤,٣٥٣  إيراد أتعاب اإلدارة
 ٤٠,٩٢١ ٤٢,٧٠٦ إيراد عموالت

 ٢٠,٥٥٧ ٢٧,٢٥٠ إيراد رسوم استشارات
 ٨,٨٣١ ٢,٢٥٦  إيراد رسوم أداء
 - ٦٩ إيراد رسوم ودائع

 ٤,٢٥٨ ٤,٤٢٦ رسوم ھيكلة
  ١٣٣,١١١ ١٥١,٠٦٠ 

 (١٣,٠٨١) (١٥,٠٢١) مصروف عموالت
 ١٢٠,٠٣٠ ١٣٦,٠٣٩ صافي إيراد الرسوم والعموالت

  
  موظفينالتكاليف   ٢٦

 ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
   

 ٩٩,٨٢٢ ١١٨,٢٢٣ رواتب أساسية
 ٣٥,٣٣٠ ٣٩,١٠٥  دل سكنب

 ١٨,٠٤٩ ٢٣,٩١٩  بدل تنقل
 ١٣,٥٩٢ ٢١,١١٧ تكاليف تعويضات الموظفين

 ٦,٨٧١ ٩,٨٤٢ مصاريف تأمين صحي 
 ٥,١٤٢ ٥,٧٧٥  العالوة االجتماعية 

 ٣,٣٧٠ ٦,٦٠٩  رسوم تعليم 
 ٣٤,١٨٤ ٧٣,٨٩٣ أخرى

 ٢١٦,٣٦٠ ٢٩٨,٤٨٣ 
  
  أخرى روفاتمص  ٢٧

 ٢٠١٢    ٢٠١٣ 
   

 ٣١,٦١٦ ٣٠,٤٨٦ إيجار
 ٢٤,١٧٤ ٢٩,٢٢٧  دعاية وتسويقمصاريف 

 ٢٢,٢٥٥ ٢٨,٨٥٥  مرافق و خدمات
 ٢٠,٨٧٩ ٢٢,١٢٣  مصاريف تقنية المعلومات

 ١٣,٨٧٧ ١٦,٣٥٠  أتعاب قانونية ومھنية
 ٤,٣٩٠ ٢,٥٥٧  مصاريف حكومية

 ٤,٢٥٩ ٣,١٠٧  مصاريف سفر 
 ٣,٥٤٩ ٣,٦٠٩  إصالحات وصيانة

 ٤,٠٠٠ ٨,٠٥٠  عضاء مجلس اإلدارةمكأفات أ
 ١٣,٣٥١ ٢٧,٢٢٠  مصاريف أخرى

 ١٤٢,٣٥٠ ١٧١,٥٨٤ 
  
  
  
  
  
  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٦٥ 

  

  المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى ٢٨
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 

   المطلوبات المحتملة
 ٥,١٧٣,٩١٨ ٧,٥٨٣,٥٧٦ غير مستغلة ائتمانية تسھيالت 

 ٤,١٥٣,٠١٥ ٤,٦٨٧,٨٠٢ خطابات ضمان
 ١,٤٠٩,٧٩٧ ١,٢٤٣,٣٠٣ عتمادخطابات ا

 ١٣,٥١٤,٦٨١١٠,٧٣٦,٧٣٠ 
   التزامات أخرى

 ١,٢٠٢,٤٢٣ ١,٨٠٣,٨٥٨ عقود تبادل أسعار الربح
 ٧٢,٠٧٢ ٧٦٨,٤٢٤ أدوات إدارة مخاطر أخرى 

 ١,٢٧٤,٤٩٥ ٢,٥٧٢,٢٨٢ المجموع
  

  تسھيالت غير مستغلة
  

ينتھي معظم تلك االلتزامات في . لمنح تمويالت وائتمان متجدد تمثل االلتزامات بتقديم االئتمان التزامات تعاقدية
بما أن االلتزامات قد تنتھي دون أن يتم السحب بموجبھا فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل . السنة المقبلة

 .بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية

  ضمانات وخطابات اعتماد
 

. لمجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محددوخطابات االعتماد تلزم ا إن خطابات الضمان
  .الضمانات وخطابات االعتماد في حالة االستعداد تحمل مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا التمويالت

  
  التزامات اإليجار

  
  :اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء تستحق الدفع كما يليعقود 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
    

 ٢٧,٤٨٥ ٣٠,٦٣٨ أقل من سنة
  

  تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إيجار تشغيلي
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٦٦ 

  

  والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق موجوداتتركز ال  ٢٩

   القطاع الجغرافي

  ق القطاع الجغرافيوالمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق في مناط موجوداتفيما يلي تركز ال

قطر  ٢٠١٣
دول مجلس 

 المجموع أخرىأمريكا الشماليةأوروباالتعاون الخليجي

        
مصرف النقد واألرصدة لدى 

 قطر المركزي
 

١,٠٨٨,٧٩٤              -                -              -                -    
       

 ١,٠٨٨,٧٩٤   

 أرصدة لدى بنوك
 

١,٠٠٤,١٢٦   ١٨٥,٥٤٨  ٥٨٠,٨٥٦     ١,٩٩٥,٦٣٠   ٧٣,٩٤٠ 
    

 ٣,٨٤٠,١٠٠   
  ١٩,٣٤٧,١٢١ ٢١٤,٢١٦     ٦٣٤,٩٢٢  ١٥,٢٠٦,١٩٩٣,٢٤٦,٥٧٤٤٥,٢١٠ تمويل موجودات

  ٦,٠٢٥       ١١,٣٦٢       ١,٢٠١,٩٥٢  ٦,٢٩٢,٥٥٠   استثمارات مالية
 

٧,٧٣٤,٢٢١   ٢٢٢,٣٣٢   

  استثمارات فى شركات زميلة
 

٢٥٥,٥٨١     -                -            ٢٧,١٧١    ٢٤,٧٨٩ ٢٠٣,٦٢١   
-           ٤٠,٠٤٢       استثمارات عقارية              -              -                -          ٤٠,٠٤٢  

-           ٧٧٧,٢٣٠     غير ملموسة موجودات              -              -                -        ٧٧٧,٢٣٠  
-           ١٣٤,٠٤٨     ثابتة موجودات              -              -                -        ١٣٤,٠٤٨  

 أخرى موجودات
 

٤٠٩,٧٣٩     ٣٦٣            ٦,٢٦٢         ٩,٣٦٩ ٢٢,٢٨٧  ٣٧١,٤٥٨  

 ٨٣٢,٧٥٧      ٦٧٣,٩٦٨ ٦,٤٩١,٢٣٢  ٢٤,١٨٧,٨٨٢ المالية موجوداتإجمالي ال
 

٣٣,٦٢٦,٨٧٦  ١,٤٤١,٠٣٧  

  المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

     المطلوبات

 ٤,٤٠٤,٦٦٠   ودائع من مؤسسات مالية

           

٤٠٠,٧٥٩  
  

    ٣٧٦,٧٢٦ 
           

    ٩١,٠٧٦   

             
  

٥٤٦,٩٥٧   
    

   ٥,٨٢٠,١٧٨  

   ١,٦٥٢,٩٠٢    -                -              -              ١,٤٣٣ ١,٦٥١,٤٦٩   حسابات العمالء الجارية

  ١٧,٨٠٦   ٨٠٦,٨٩٧ مطلوبات أخرى
 

٨٤٣,١٦٧    ٣,١٧٠        ٨,٢٤٢            ٧,٠٥٢  

  ٣٨٣,٧٧٨  ٦,٨٦٣,٠٢٦٤١٩,٩٩٨    إجمالي المطلوبات
  

٩٩,٣١٨    
  

٨,٣١٦,٢٤٧  ٥٥٠,١٢٧   
       

حقوق أصحاب حسابات 
 ١٩,٤٦٧,٨٥٢ المطلقاالستثمار 

      

١٩,٦٧٥               -    
           

    ١٩,٥٧٧,٤٣٩    -              ٨٩,٩١٢   
       

إجمالي المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمار 

 ٢٦,٣٣٠,٨٧٨ المطلق

     
     

٤٣٩,٦٧٣  
  

    ٣٨٣,٧٧٨ 
           

  ١٨٩,٢٣٠ 

        
  

٢٧,٨٩٣,٦٨٦   ٥٥٠,١٢٧  

       
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٦٧ 

  

  )تابع(والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق  موجوداتتركز ال  ٢٩

  )تابع( القطاع الجغرافي

  المطلق في مناطق القطاع الجغرافي رأصحاب حسابات االستثما والمطلوبات وحقوق موجوداتفيما يلي تركز ال

 قطر ٢٠١٢

دول مجلس 
التعاون 
 المجموع أخرىأمريكا الشمالية أوروبا الخليجي

       

مصرف قطر النقد واألرصدة لدى 
 ٨٥٣,٧٤٧        -                -             -               -             ٨٥٣,٧٤٧       المركزي

 ١,٠٢٦,٣٩١   ٣٩٦,٤٣٦      ٩,٥٥٦      ٢٥,١٧١       ٨,٠٩١        ٥٨٧,١٣٧       أرصدة لدى بنوك
 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ٤٥٢,٩٣٤        -           ٧١,٥٨٧       ١,٩٤٦,٤٣٦ ١٢,٨٦٠,٧٧٨  تمويل موجودات

 ٦,٦٥٢,٣٣٩   ٢٧٤,٩٥٦      ٤,٩٩١     ٤٥,١٦٦      ٩٧٢,٦٢٧   ٥,٣٥٤,٥٩٩   استثمارات مالية
 ١٩٤,٤٢٩        -                -             -               -             ١٩٤,٤٢٩        استثمارات فى شركات زميلة

 ٣٩,٨٢٤          -                -             -               -             ٣٩,٨٢٤        استثمارات عقارية
 ٨٠٧,٩٤٠        -                -             -               -             ٨٠٧,٩٤٠      غير ملموسة موجودات
 ١١٠,١٣٤        -                -             -               -             ١١٠,١٣٤      ثابتة موجودات
 ٢٤٣,٢٨٢        -                -           ٧١             ٨,٩٧٦        ٢٣٤,٢٣٥       أخرى موجودات

 ٢٥,٢٥٩,٨٢١ ١,١٢٤,٣٢٦   ١٤,٥٤٧     ١٤١,٩٩٥     ٢,٩٣٦,١٣٠  ٢١,٠٤٢,٨٢٣  المالية موجوداتإجمالي ال

  المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

       المطلوبات
       

 ٤,٧٣٣,٣٠٣     -                -           ٢,٢١١,٦٩٥  ٥               ٢,٥٢١,٦٠٣    ودائع من مؤسسات مالية

 ٧٨٢,٢٣٤        -                -             -             ٦,٤٣٨        ٧٧٥,٧٩٦       حسابات العمالء الجارية

 ٤٥٩,٥٤٣ ١,٤٥٠           -             -             ١٤,٤٢٠       ٤٤٣,٦٧٣ مطلوبات التمويل

 ٥,٩٧٥,٠٨٠ ١,٤٥٠           -           ٢,٢١١,٦٩٥  ٢٠,٨٦٣       ٣,٧٤١,٠٧٢ إجمالي المطلوبات

       
 حقوق أصحاب حسابات االستثمار

 ١٤,٠٦٣,٠٩٧ - --١٤,٠٥٧,٤٠١٥,٦٩٦  المطلق

       
المطلوبات وحقوق إجمالي 

أصحاب حسابات االستثمار 
 ٢٠,٠٣٨,١٧٧ ١,٤٥٠        -           ٢,٢١١,٦٩٥ ٢٦,٥٥٩ ١٧,٧٩٨,٤٧٣ المطلق

    

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٦٨ 

  

  )تابع(والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق   موجوداتتركز ال  ٣٠

  القطاع الصناعي

 :والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق في مناطق القطاع الصناعي موجوداتفيما يلي تركز ال

 العقارات ٢٠١٣
البناء والھندسة 

  المجموع  أخرى  األفراد الخدمات الماليةالنفط والغاز والتصنيع
        

النقد واألرصدة لدى 
 - - ١,٠٨٨,٧٩٤ - - - مركزيقطر المصرف 

 
١,٠٨٨,٧٩٤  

 - - ٣,٨٤٠,١٠٠ - - - أرصدة لدى بنوك
 

٣,٨٤٠,١٠٠  

٤,٢٠٦,٦٠٩ تمويل موجودات
 

٧,٩٩٣,٥٤٤ ٢,٩١٦,٠٥١  ٢,١٧٦,٧٢٩  ٨٦٣,٢٨٦ ١,١٩٠,٩٠٢ 
 

١٩,٣٤٧,١٢١ 

 ٦,١٨٩,٧٨٧ - ٧٤٠,٩٨٥ ١٤,٨٨٠ ٢٩٥,٨٢٥ ٤٩٢,٧٤٤ استثمارات مالية
 

٧,٧٣٤,٢٢١  
شركات  ياستثمارات ف

 ٣٣,٦٨٠       - - - ١٥٧,٣٩٠ ٦٤,٥١١  زميلة
 

٢٥٥,٥٨١  

 - - - - - ٤٠,٠٤٢ استثمارات عقارية
 

٤٠,٠٤٢  

 ٧٧٧,٢٣٠      - - ٧٧٧,٢٣٠ - - - غير ملموسة موجودات
 ١٣٤,٠٤٨       ١٣٤,٠٤٨   - - - - - ثابتة موجودات

 ٢٦٢,٣٧٤ - ٨٢,٧٤٠ - ٦٣,٨٧٠ ٧٥٥ أخرى موجودات
 

٤٠٩,٧٣٩  

٢,٩١٦,٠٥١١٤,٦١٣,٤٣٣٣٣,٦٢٦,٨٧٦ ٤,٨٠٤,٦٦١١,٧٠٧,٩٨٧٨٧٨,١٦٦٨,٧٠٦,٥٧٨ المالية موجوداتإجمالي ال

 المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق

      المطلوبات

  - ودائع من مؤسسات مالية
 

 -  -  ٥,٨٢٠,١٧٨                -               -  
 

٥,٨٢٠,١٧٨  

 حسابات العمالء الجارية

  

٦٦,٢٧٤   
 

٢٠٤,٩٢١  
  

         ٤٠ 
      

  ٥٣٦,٩٧٠  
     

    ٤٤٠,٠٤٦  ٤٠٤,٦٥١  

       
 

١,٦٥٢,٩٠٢  

  ٣,٣٦٨    أخرىمطلوبات 
 

٧٥٣,٩٧٨  -               ١١,٧٧٩        ١٠,١٧٢  ٦٣,٨٧٠   
 

٨٤٣,١٦٧  

٦٩,٦٤٢    إجمالي المطلوبات  
 

١,١٩٤,٠٢   ٤٠٤,٦٥١    ٦,٣٦٨,٩٢٧  ١٠,٢١٢    ٢٦٨,٧٩١ 
  ٨,٣١٦,٢٤٧ 

  

        

حقوق أصحاب حسابات 
 االستثمار المطلق

    

٥٢٧,٧٧٨ 

         
 

٤٤٩,٦٣٥  
      

  ٣٠,٠٧٧ 
   

 ١,٧٥٩,٨٩٩ 
       

 ١٤,٦٧٧,٧٨١  ٢,١٣٢,٢٦٩ 
 

١٩,٥٧٧,٤٣٩ 

        
قإجمالي المطلوبات وحقو

أصحاب حسابات االستثمار 
 المطلق

    

٥٩٧,٤٢٠ 

         
 

٧١٨,٤٢٦  

   

٤٠,٢٨٩   
   

  ٨,١٢٨,٨٢٦ 
 

١٥,٨٧١,٨٠٥ ٢,٥٣٦,٩٢٠
 

٢٧,٨٩٣,٦٨٦ 

  

 

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٦٩ 

  

  )تابع(والمطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلق   موجوداتتركز ال  ٣٠

 )تابع(القطاع الصناعي 

 العقارات ٢٠١٢
البناء والھندسة

  المجموع  أخرى  األفرادالخدمات المالية النفط والغاز والتصنيع
        

رف النقد واألرصدة لدى مص
 ٨٥٣,٧٤٧ - - ٨٥٣,٧٤٧ - - - مركزيقطر ال

 ١,٠٢٦,٣٩١ - - ١,٠٢٦,٣٩١ - - - أرصدة لدى بنوك
 ١٥,٣٣١,٧٣٥ ٢,٥٥٠,٤٠٥٤,٣٧٨,٦٨٤ ٢,٣٠٣,١٦٠ ٣,٤٢٣,٤٩٩١,٩١٩,٣٧٤٧٥٦,٦١٣ تمويل موجودات

 ٦,٦٥٢,٣٣٩ ٥,٤١٦,٦٩٧ - ٧١٣,٦٦٢ ٧٣,٧٩٤ ٩٩,١٥٠ ٣٤٩,٠٣٦ استثمارات مالية
 ١٩٤,٤٢٩ ٣٣,٦٨٠ - - - ١٦٠,٧٤٩ -  شركة زميلة يفاستثمارات 

 ٣٩,٨٢٤ - - - - - ٣٩,٨٢٤ استثمارات عقارية
 ٨٠٧,٩٤٠  ٣٠,٧١٠   - ٧٧٧,٢٣٠ - - - غير ملموسة موجودات
 ١١٠,١٣٤  ١١٠,١٣٤   - - - - - ثابتة موجودات
 ٢٤٣,٢٨٢  ٢٠٣,٧٤١    ١٢٥ ٤,٨٣٦ - ٥٤٨ ٣٤,٠٣٢ أخرى موجودات

 ٢,٥٥٠,٥٣٠١٠,١٧٣,٦٤٦٢٥,٢٥٩,٨٢١ ٥,٦٧٩,٠٢٦ ٣,٨٤٦,٣٩١٢,١٧٩,٨٢١٨٣٠,٤٠٧ المالية موجوداتإجمالي ال

 مطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقال

         المطلوبات

         

 ٤,٧٣٣,٣٠٣ - - ٤,٧٣٣,٣٠٣ - - - ودائع من مؤسسات مالية

 ٧٨٢,٢٣٤ ٢٧٢,١٣٤ ١٧١,٨٠٢ ٣٠,٤٥٣  ٧,٢٨٠  ٢٣٦,٤٠٢ ٦٤,١٦٣    حسابات العمالء الجارية

 ٤٥٩,٥٤٣ ٣٣٤,٤٣٢ - ٨٨,٣٢٦١٤,٠٠٠١٢,٨٥٠٩,٩٣٥   مطلوبات التمويل

 ٥,٩٧٥,٠٨٠ ٦٠٦,٥٦٦ ١٧١,٨٠٢ ٤,٧٧٣,٦٩١ ٢٠,١٣٠  ١٥٢,٤٨٩٢٥٠,٤٠٢    إجمالي المطلوبات

        
حقوق أصحاب حسابات 

 ١٠,٣٠٤,٤٠٠١٤,٠٦٣,٠٩٧ ٨٧٣,٥٠٧ ١,٦٠٥,٧٧٩   ٣٩٤,٨٧٢ ٦٧٢,٣٣٨ ٢١٢,٢٠١ االستثمار المطلق

        
إجمالي المطلوبات وحقوق 

أصحاب حسابات االستثمار 
 ١,٠٤٥,٣٠٩١٠,٩١٠,٩٦٦٢٠,٠٣٨,١٧٧ ٤١٥,٠٠٢٦,٣٧٩,٤٧٠ ٩٢٢,٧٤٠ ٣٦٤,٦٩٠    المطلق

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٧٠ 

  

  آجال االستحقاق  ٣١

 سنوات ٣ - سنة  سنة -أشھر  ٦ أشھر ٦-٣ أشھر ٣حتى   ٢٠١٣
 ٣أكثر من 
 المجموع سنوات

        

النقد واألرصدة لدى مصرف 
 مركزيقطر ال

     

٢٢٦,٦٣٠                -                 -                 -    
   

   ٨٦٢,١٦٤  
      

 ١,٠٨٨,٧٩٤  

  ٣,٨٤٠,١٠٠  -     ٣٨٣,٤٨٩ ٦١٩,٩٦٤      ١٨٢,٨١٣     ٢,٦٥٣,٨٣٤   أرصدة لدى بنوك

   ١٩,٣٤٧,١٢١    ١١,١١٩,٠٣٦ ٢,٠٠٣,٢٩١٤,٠٢٠,٤٤٥  ١,١١٦,٤٨٥١,٠٨٧,٨٦٤ تمويل موجودات

  ٧,٧٣٤,٢٢١   ٣,٣٥٦,٦٠٥   ١,٤١٩,٢٠٩   ٦٨,٢٤٩      ٢٩٨,٢٠٠  ٢,٥٩١,٩٥٨   استثمارات مالية

  ٢٥٥,٥٨١    ٢٥٥,٥٨١   - - - -  زميلة اتشرك ياستثمارات ف

  ٤٠,٠٤٢      ٤٠,٠٤٢     - - - - استثمارات عقارية

  ٧٧٧,٢٣٠      ٧٧٧,٢٣٠     - - - - غير ملموسة موجودات
  ١٣٤,٠٤٨     ١٣٤,٠٤٨    ---- ثابتة موجودات

 أخرى موجودات
     
٤٠٩,٧٣٩     ١,٣٩٦           -   ٧١,٩٩١١٧,٧٠٣      ٣١٨,٦٤٩  

 المالية موجوداتإجمالي ال
  
٣٣,٦٢٦,٨٧٦    ١٦,٥٤٦,١٠٢   ٥,٨٢٣,١٤٣  ٢,٧٠٩,٢٠٧  ١,٦٤٠,٨٦٨ ٦,٩٠٧,٥٥٦   

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

       المطلوبات
       

 ودائع من مؤسسات مالية
  

  ٤,٦٨٤,٨٧٩    -
  

     ٤٧٣,٠١١
 

  ٧٦,٢٧٦  
    

    ٥٨٦,٠١٢ 
    

 ٥,٨٢٠,١٧٨ 

  ١,٦٥٢,٩٠٢   -                -                 -                 -               ١,٦٥٢,٩٠٢     حسابات العمالء الجارية

  ٨٤٣,١٦٧     ١٢٩,٦٦٣      ٣٣,٥٢٣   ١٨٣,٧٠٩ ١٨٧,١٧٦       ٣٠٩,٠٩٦       مطلوبات التمويل

  ٨,٣١٦,٢٤٧  ٧١٥,٦٧٥    ١٠٩,٧٩٩     ٦٥٦,٧٢٠    ١٨٧,١٧٦       ٦,٦٤٦,٨٧٧   إجمالي المطلوبات
حقوق أصحاب حسابات 

  االستثمار المطلق
  

  ١٧,٦٢٥,٢٨٨ 
 

  ١,٣٩١,٩٦٩ 
   
     ٣٦٥,٩٨٨ 

              
     ٩٢,٩٩٤

              
   ١٩,٥٧٧,٤٣٩  ١٠١,٢٠٠ 

إجمالي المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمار 

 ٢٤,٢٧٢,١٦٥    المطلق
  

  ١,٥٧٩,١٤٥ 

  
     
١,٠٢٢,٧٠٨  

    
     
٢٠٢,٧٩٣  

     
      
٨١٦,٨٧٥٢٧,٨٩٣,٦٨٦ 

  آجال االستحقاق
 

(١٧,٣٦٤,٦٠٩) ١,٦٨٦,٤٩٩   ٦١,٧٢٣
   
١٥,٧٢٩,٢٢٧  ٥,٦٢٠,٣٥٠ 

   
٥,٧٣٣,١٩٠ 

  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٧١ 

  

  )تابع( آجال االستحقاق  ٣١

سنوات ٣ - سنة  سنة - أشھر  ٦ أشھر ٦- ٣  أشھر ٣حتى   ٢٠١٢
 ٣أكثر من 
 المجموع سنوات

        
النقد واألرصدة لدى مصرف 

  -                -                -                ١٤٣,٤٤٩ مركزيقطر ال
  

٨٥٣,٧٤٧       ٧١٠,٢٩٨  
 أرصدة لدى بنوك

٦٦١,٨٤٤                -                -                -  
  

١,٠٢٦,٣٩١     ٣٦٤,٥٤٧  
 تمويل موجودات

١٥,٣٣١,٧٣٥   ٧,٦٧٥,٣٣٤ ٢,٧٣٨,٩٥٣ ٧٤١,٩١٠     ١,٢٧٨,٥٠٥   ٢,٨٩٧,٠٣٣ 
 ةاستثمارات مالي

٥٤١,٦١٦      ٣٩٧,١٧٥      ٧٠,٠٦٣         ١١١,٢٢٧ 
  

٦,٦٥٢,٣٣٩     ٥,٥٣٢,٢٥٨  
  ١٩٤,٤٢٩      ١٩٤,٤٢٩      - - - -  استثمارات فى شركة زميلة

  ٣٩,٨٢٤        ٣٩,٨٢٤ - - - - استثمارات عقارية
  ٨٠٧,٩٤٠      ٨٠٧,٩٤٠      - - - - غير ملموسة موجودات
 ثابتة موجودات

- - - - 
  

١١٠,١٣٤       ١١٠,١٣٤  
  ٢٤٣,٢٨٢       -               - ١,٣٧٣          ٩٩,٧٣٩        ١٤٢,١٧٠      أخرى موجودات
 ٢٥,٢٥٩,٨٢١  ١٥,٤٣٤,٧٦٤ ٣,٢٨٠,٥٦٩   ١,١٤٠,٤٥٨ ١,٤٤٨,٣٠٧   ٣,٩٥٥,٧٢٣ المالية موجوداتإجمالي ال

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقالمطلوبات و

       المطلوبات
       

 ٤,٧٣٣,٣٠٣    ٣٤٠,٧٢٥         -               ١,٨٣٠,١٠٠    ٣٦٨,٦٠٥      ٢,١٩٣,٨٧٣    مؤسسات ماليةأرصدة من 

 ٧٨٢,٢٣٤        -                 -                 -                 -               ٧٨٢,٢٣٤      حسابات العمالء الجارية

 ٤٥٩,٥٤٣  ٥٣,٦٨٥        ١٦٣,٣٨٤     ١٢,٦٥١       ٤٧,٧٦٣      ١٨٢,٠٦٠ مطلوبات التمويل

 ٥,٩٧٥,٠٨٠  ٣٩٤,٤١٠  ١٦٣,٣٨٤      ١,٨٤٢,٧٥١   ٤١٦,٣٦٨      ٣,١٥٨,١٦٧ إجمالي المطلوبات

       
حقوق ملكية أصحاب 

 ١٤,٠٦٣,٠٩٧     -                  -               ١,٧٩٤,٥٩٠    ٢,٢٧٠,٨٩٥   ٩,٩٩٧,٦١٢   حسابات االستثمار المطلق

       
إجمالي المطلوبات وحقوق 

ملكية أصحاب حسابات 
 ٢٠,٠٣٨,١٧٧  ٣٩٤,٤١٠       ١٦٣,٣٨٤      ٣,٦٣٧,٣٤١    ٢,٦٨٧,٢٦٣   ١٣,١٥٥,٧٧٩  ر المطلقاالستثما

        

 ٥,٢٢١,٦٤٤    ١٥,٠٤٠,٣٥٤  ٣,١١٧,١٨٥   (٢,٤٩٦,٨٨٣)  (١,٢٣٨,٩٥٦) (٩,٢٠٠,٠٥٦)    فجوة االستحقاق

  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٧٢ 

  

  للسھم العائد األساسي والمخفف  ٣٢

لسھم بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى المساھمين على متوسط العدد المرجح لألسھم دات اتحتسب عائ
  :درة خالل السنةصمالالعادية 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
   

 ٣٤٥,٠٩٣ ٤٩٦,٣٠٩ صافي ربح السنة المنسوب إلى المساھمين
 ٢٩٦,١٦٥ ٢٩٦,١٦٥ متوسط العدد المرجح لألسھم العادية القائمة

 ١.١٧ ١.٦٨  )باللایر القطري(  ھملساعائدات 

  :تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسھم كما يلي

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
   

 ١٨٧,٠٣٤ ٢٩٦,١٦٥ يناير ١متوسط العدد المرجح لألسھم في 
 ١٠٩,١٣١ - أسھم مصدرة خالل العام

 ٢٩٦,١٦٥ ٢٩٦,١٦٥ ديسمبر ٣١متوسط العدد المرجح لألسھم في 

  يعادلهالنقد وما   ٣٣

  :لغرض بيان التدفقات النقدية فإن النقد وما يعادله يتألف من األرصدة التالية بتواريخ استحقاق أقل من ثالثة أشھر

  ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
   

حتياطيالحساب ا تبعادباس(النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
 ١٤٣,٤٤٩ ٢٢٦,٦٣٠ )مصرف قطر المركزيالمقيد لدى 

 ٦٦١,٨٤٤ ٢,٦٥٣,٨٣٣ مستحقات من بنوك
 ٨٠٥,٢٩٣ ٢,٨٨٠,٤٦٣ 
  

  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٧٣ 

  

  األطراف ذات العالقة  ٣٤

ة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطر
تتضمن األطراف ذات العالقة المالكين الھامين ومنشآت . الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية

  .تمارس عليھا المجموعة والمالكون نفوذا ھاما ومساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المجموعة

  :راف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البيانات المالية الموحدة كما يليمعامالت األط

 ٢٠١٢   ٢٠١٣   
شركات تابعة  

 وزميلة
مجلس 
 اإلدارة

شركات   أخرى
تابعة 
 وزميلة

مجلس 
 اإلدارة

  أخرى

     :موجوداتال
  ١٠٠,٨٦٦ ٢٢٠,٢٥٢ ١٦٦,١٨٥ ٤٠٤,٢٧٤٦٤٨,٦١٢ ١٩٩,٩٩١  العمالء تمويل

         
     :المطلوبات

 ٣٤,٨٩٦ ١٦٤,٧٣٥٢٥٧,٦٧٤     ١٢,٨٩٧  ٣٥١,٢٤٢ عمالء ودائع
  

٣,٠٩١  
  ٥١,٧٥٨   -           -            ٣٢,٤٧٥   -          -            أخرى مطلوبات

     
     :بنود خارج الميزانية العمومية

١٩٦,٨٠٣-         مستغلة رغي تسھيالت
            

 - - ١٦٢,٦٨٩ -  
     

     :بنود بيان الدخل الموحد
  ٢,٩٦٨   ٣,٠٣٧ ٢,٥٢٣ ٢١,٠٨٢  ٤,٤٦٠١٦,٤٩٥  إيراد ربح
  - - ٢٨٤ ١,١٦٥٢٢١,٤٣٨  ربح مصروف

  المعامالت مع كبار مسؤولي اإلدارة

  :الت كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائھم المباشرين مع المجموعة خالل السنةفيما يلي تعام

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 
   

 ٦٣  ٢٤١ بطاقات ائتمان
 ٣,٥٧٦  ٧,٦٦٤ تمويالت أخرى

 ٣,٦٣٩  ٧,٩٠٥ 

  :تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة للسنة مما يلي

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ 
   

 ٣٨,١٨٨   ٤٥,٩٥٨ منافع موظفين قصيرة األجل
 ٤,٦٩٠   ١١,٨٦١ منافع ما بعد التقاعد

 ٤٢,٨٧٨   ٥٧,٨١٩ 



 ق.م.شبروة  بنك

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لكما في و

 

  
٧٤ 

  

  أدوات إدارة المخاطر   ٣٥

/ القيمة االسمية
المتوقعة من 

حيث 
 االستحقاق

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في 
قيمة عادلة 

 موجبة
قيمة عادلة 

 سنة ٥-١ شھر ١٢-٣ أشھر ٣خالل  قيمة اسمية سالبة
 ٥أكثر من 
 سنوات

       دوات إدارة مخاطر أ

  عقود تبادل معدالت الربح
 

١١,١٣٢  
 

١,٨٠٣,٨٥٨  ٥,٢٩٣                    - 
 

٦٥٨,٩٠٢ ٩٨٢,٠٢١       ١٦٢,٩٣٥ 
 - ٧١,٥٨٥ ٢١,٤١٤ ٦٧٥,٤٢٥       ٧٦٨,٤٢٤  ٢,٥٨٨        ٤,٠٨٤  آجلة عقود صرف عملة أجنبية

  المجموع
 

١٥,٢١٦  
 

٢,٥٧٢,٢٨٢  ٧,٨٨١  
 

٦٧٥,٤٢٥  
 

١٨٤,٣٤٩  
  

٦٥٨,٩٠٢  ١,٠٥٣,٦٠٦ 
       

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

 أدوات إدارة مخاطر 
 -  ١,٠٣٩,٤٨٨ ١٦٢,٩٣٥ - ١,٢٠٢,٤٢٣ ٧,٣٠٤ ٧,٩٠٣ عقود تبادل معدالت الربح
 - - - ٧٢,٠٧٢ ٧٢,٠٧٢    ٢٧٣           - آجلة عقود صرف عملة أجنبية

 - ١,٠٣٩,٤٨٨  ١٦٢,٩٣٥ ٧٢,٠٧٢     ١,٢٧٤,٤٩٥ ٧,٥٧٧         ٧,٩٠٣  المجموع
  
  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 لبيانات المالية الموحدةل المعلومات المكملة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لما في وك

 

  
٧٥ 

  

  الزكاة  ٣٦

بالنيابة عن مالكيھا وفقا  ال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة. يتم تحمل الزكاة بشكل مباشر من قبل المالكين
  .نظام األساسيلل

  ھيئة الرقابة الشرعية  ٣٧

من العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون  ثالثة تتألف ھيئة الرقابة الشرعية في المجموعة من 
تتضمن  .لفتاوى الصادرة والقوانين اإلرشاديةلعلى التزام المجموعة بالمبادئ اإلسالمية العامة وعملھا وفقا 

مراجعة المجموعة فحص الدليل المتعلق بالوثائق واإلجراءات المعتمدة من قبل المجموعة من أجل التأكد من أن 
  .أنشطتھا تتم مزاولتھا وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

  أرقام المقارنة  ٣٨

فظة على التناسق مع متى كان ذلك ضروريا للمحا ٢٠١٢تمت إعادة تصنيف األرقام المقارنة المعروضة في سنة 
غير أنه لم يكن إلعادة التصنيف ھذه أي أثر على صافي الربح الموحد أو الدخل الشامل اآلخر . ٢٠١٣أرقام سنة 

 .أو إجمالي حقوق الملكية الموحدة للسنة المقارنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 ق.م.ش بروة بنك

 لبيانات المالية الموحدةل المعلومات المكملة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لما في وك

 

  
٧٦ 

  

   الشركة األم

 : أدناه معروضان األم للشركة الدخل وبيان المالي المركز بيان

  للشركة األمبيان المركز المالي        )أ

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 
   
  موجوداتال

 ٨٥٢,١٣٩ ١,٠٨٧,١٣٦ المركزيقطر مصرف نقد وأرصدة لدى 
 ٩٨٥,٣١١ ٣,٧٦٥,٧٣٣  أرصدة لدى بنوك

١٤,٠٧٩,٧٨٨ ١٨,٠٧٢,٥٥٢  تمويل موجودات
 ٦,٤٠٢,٧٠١ ٧,٥١١,٩٢١  استثمارات مالية

 ٢,٤١٧,٥١٧ ٢,٤٢٦,٦٢٦ ات في شركات تابعة وشركات زميلة استثمار
 - ٣٩,٠٤٢  عقاري ستثمارا

 ٧٧,٧٢٩ ٨٧,٢٩١  ثابتة موجودات
 ١٢,١٨٧ - غير ملموسة موجودات
 ١٦١,٥٧٠ ٣٧٦,٨٠٠ أخرى موجودات
٢٤,٩٨٨,٩٤٢ ٣٣,٣٦٧,١٠١ موجوداتإجمالي ال

  
  المطلوبات

 ٤,٧٣٣,٣٠٣ ٥,٨٢٠,١٧٨  ك أرصدة من بنو
 ٧٩٨,٨٧٨ ١,٦٥٤,٣٢١ حسابات العمالء الجارية

 ٣٥٦,٩٢٠ ٧٢٢,٧٢٨ مطلوبات أخرى
 ٥,٨٨٩,١٠١ ٨,١٩٧,٢٢٧ تإجمالي المطلوبا

   
 ١٤,٢٤٦,٦٣٧ ١٩,٩٢٧,٢٦٢ المطلقاالستثمار  اتأصحاب حسابحقوق 

    
    حقوق المالكين 

 ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال
 ١,٦١٢,٦٩٥ ١,٦٠٦,٤٤٠  احتياطي قانوني

 - (٣٨,٣٤٩  أسھم خزينة
 ٧,٢٤١ (٢,٠٤٥)  القيمة العادلة اتاحتياطي

 ٢٣٣,٢٦٨ ٦٧٦,٥٦٦ ةأرباح مدور
 ٤,٨٥٣,٢٠٤ ٥,٢٤٢,٦١٢ المالكين حقوق إجمالي 

   
المطلق وحقوق حسابات االستثمار إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب

  المالكين 
 

٣٣,٣٦٧,١٠١ 
 

٢٤,٩٨٨,٩٤٢ 

  

  

 

 
 
  
  
  



 ق.م.ش بروة بنك

 لبيانات المالية الموحدةل المعلومات المكملة
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتھية في لسنة لما في وك

 

  
٧٧ 

  

  لشركة األملبيان الدخل    )ب

 ٢٠١٢  ٢٠١٣ ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 

 ٥٤٨,١٠٩ ٦٩٠,٥٦٥ صافي إيراد أنشطة التمويل
 ٢٧٧,٢١٢ ٣٧٦,١٤٧ صافي إيراد أنشطة االستثمار

 ٨٢٥,٣٢١ ١,٠٦٦,٧١٢ إجمالي اإليرادات من أنشطة التمويل واالستثمار
   

 ٨٣,٧٤٥ ٩٦,٢٦١ إيراد رسوم وعموالت 
 (١٣,٠٨١) (١٣,٥٩٦) مصروف رسوم وعموالت

 ٧٠,٦٦٤ ٨٢,٦٦٥ صافي إيراد الرسوم والعموالت
   

 ١٥,٤٩١ ١٣,٤٩١ من الصرف األجنبي أرباح
 - ٨٨,٠٠٠  توزيعات أرباح من شركة تابعة

 ١ ١٤٥  إيرادات أخرى
 ٩١١,٤٧٧ ١,٢٥١,٠١٣ إليرادات إجمالي ا

   
 (١٤٦,٧٣٠) (٢١٤,٢٨٤) تكاليف الموظفين
 (٤٣,٩٢٥) (٤٧,٢٢٤) إھالك وإطفاء

 (١٠٦,٤٧٨) (١٣٨,١٣٧)  مصروفات أخرى
 (٥٥,٧١١) (٦٣,٣٦٨)  لمصروف تموي

 (٣٥٢,٨٤٤) (٤٦٣,٠١٣)  إجمالي المصاريف
   

 (٥,٠٤٦) (٦,٣٨١) صافى انخفاض قيمة االستثمارات المالية
 (٩٥,٣١٩) (٨٨,٤٦٢) التمويل موجوداتصافي انخفاض قيمة 

 ٤٥٨,٢٦٨ ٦٩٣,١٥٧المطلق االستثمار للسنة قبل العائد على أصحاب حسابات ربح
    

 قبل حصة البنك كمضارب المطلق العائد على أصحاب حسابات االستثمار
 

(٣٦٧,٥٩٨) (٢٨٣,٨٦١) 
 ٤٦,٧٤٩ ١١٧,٧٣٩  حصة البنك كمضارب

 (٢٣٧,١١٢) (٢٤٩,٨٥٩)  المطلق العائد على أصحاب حسابات االستثمار: ناقصا
    

 ٢٢١,١٥٦ ٤٤٣,٢٩٨ للسنة  صافي الربح

  
  
  
 

  

 

  


