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قطاع	الرعاية	الصحية		٢.٢5% أخـــرى		%8.9

القطاع	العقاري		%7.5

قطاع	خدمات	األعمال		%5.6

قطاع	خدمات	المستهلكين		3.%3٠
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قطاع	الطاقة		١5.9%

قطاع	الصناعات		١.%5

لمحــة عـن
البيـانـات الـمـاليــة

حقوق الملكية )مليون دوالر أمريكي(/)مليار ريال قطري(

صافي الدخل )مليون دوالر أمريكي(/)مليون ريال قطري(

عائد السهم األساسي )سنت أمريكي(/)درهم قطري(



٧ التقرير السنوي لبنك قطر األول ٦٢٠١٤

CHAIRMAN’S
ANNUAL REVIEW

بسم	الله	الرحمن	الرحيم،	والصالة	والسالم	على	نبينا	محمد	وعلى	
آله	وصحبه	أجمعين.

النظير	فمن	 نموًا	منقطع	 التمويل	اإلسالمي	عالميًا	 يشهد	قطاع	
المتوقع	أن	يتجاوز	حجمه	٢	تريليون	دوالر	أمريكي	مما	يتيح	فرصًا	ال	
حصر	لها	للنمو	والتوسع،	أما	على	صعيد	بنك	قطر	االول	فقد	واصل	
وبفضل	 	،٢٠1٤ العام	 خالل	 االنجازات	 من	 المزيد	 تحقيق	 البنك	
صافي	 شهد	 المدروسة	 واستراتيجيتنا	 العمل	 فريق	 جهود	 تضافر	

الدخل	زيادة	نسبتها	1٣%	مقارنة	بالعام	الماضي.

المشهد االقتصادي العالمي

متكافئ	 غير	 تعافيًا	 العالمي	 االقتصاد	 شهد	 	،٢٠1٤ العام	 خالل	
لم	يرقى	إلى	مستوى	التوقعات،	خصوصًا	خالل	النصف	األول	من	
التوقعات	 دون	 المتقدمة	 االقتصاديات	 أداء	 جاء	 وقد	 هذا	 العام.	
كذلك؛	حيث	شهدت	اليابان	ركودًا	مفاجئًا	بينما	واصلت	الضغوطات	
والشرق	 وآسيا	 اليورو	 منطقة	 على	 بثقلها	 تلقي	 الجيوسياسية	
لتوقعاته	 تخفيضًا	 الدولي	 النقد	 صندوق	 أورد	 وقد	 هذا	 األوسط.	
تصريحات	 وجاءت	 بالمئة.	 	٣.٣ إلى	 	٣.٧ من	 	٢٠1٤ للعام	 للنمو	
البطالة	 بمخاوف	جديدة	حول	 االقتصادية	 والتنمية	 التعاون	 منظمة	
األداء	 على	 الضوء	 سلطت	 بينما	 اليورو،	 منطقة	 في	 والتضخم	
االستثمار	 أهمية	 على	 وركزت	 والهند	 الصين	 القتصاديات	 القوي	

في	قطاعي	البنية	التحتية	والتعليم.	

وبالرغم	من	الجدل	القائم	حول	كون	التقشف	يقف	عائقًا	أمام	النمو	
االقتصادي،	تبقى	التوقعات	اإليجابية	هي	السائدة	للعام	٢٠1٥.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

واصل	بنك	قطر	االول	تحقيق	
خالل	 االنجازات	 من	 المزيد	
يشهد	 كما	 	،٢٠1٤ العام	
اإلسالمي	 التمويل	 قطاع	
النظير	 منقطع	 نموًا	 عالميًا	
فمن	المتوقع	أن	يتجاوز	حجمه	
٢	تريليون	دوالر	أمريكي	مما	
يتيح	فرصًا	ال	حصر	لها	للنمو	

والتوسع.

دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

سادت	حالة	عدم	االستقرار	وسوء	األوضاع	األمنية	في	عدة	دول	في	منطقة	الشرق	األوسط	األمر	الذي	حال	دون	تحقيق	معدالت	إيجابية	للنمو	ودرء	الجهود	
التي	بذلت	في	سبيل	حماية	بعض	االقتصاديات	من	االنهيار.	هذا	وقد	شهدت	أسعار	النفط	هبوطًا	يجاوز	٤٠%،	األمر	الذي	يعد	أكبر	انخفاض	منذ	أربع	سنوات.	
المتحدة،	في	وقت	 الواليات	 الخام	ألعلى	مستوياته	في	ثالثين	عامًا	في	 النفط	 إنتاج	 وارتفاع	 الزيتي	 الصخر	 إنتاج	 لبدء	 الهبوط	بشكل	جزئي	 ويعزى	هذا	
شهد	تراجع	الطلب	من	قبل	القارة	األوروبية	والذي	أدى	لتصحيح	حاد	في	أسعار	السلع.	وبالرغم	من	ذلك	شهدت	دول	مجلس	التعاون	نموًا	مضطردًا	مدفوعًا	
باالستثمار	المحلي	واإلنفاق	الحكومي	المتزايد	على	مشاريع	البنية	التحتية	الضخمة.	كما	أسهمت	المشاريع	الطويلة	المدى	على	صعيد	قطاعات	السياحة	

والنقل	والتجارة	والتعليم	والثقافة	في	دعم	االستقرار.

المالي	على	رأس	أولوياتها،	تواصل	الحكومة	 النمو،	وبينما	يبقى	االستقرار	 أما	بالنسبة	لدولة	قطر	فقد	تصدرت	قائمة	دول	المنطقة	من	حيث	معدالت	
بانتهاج	سياسات	لتخفيض	االقتراض	العام	لضمان	المحافظة	على	نمو	قوي	ومستدام،	كما	تعمل	على	تشجيع	القطاع	الخاص	لالضطالع	بدور	أكبر	في	
دفع	عجلة	االقتصاد.	وتركز	معظم	الهيئات	الحكومية	في	الوقت	الحالي	على	تبني	سياسات	تعزز	االستثمار	ضمن	ضوابط	قانونية	وأطر	تنظيمية	واشرافية	

صارمة	وذلك	لحفظ	مصالح	جمهور	المستثمرين	والهيئات	وقطاع	األعمال	بالشكل	األمثل.

نظرة مستقبلية

بينما	ترزح	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	تحت	وطأة	التغيرات	الجيوسياسية،	تبقى	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	محط	أنظار	العالم	كوجهة	جاذبة	
لألعمال،	وعلى	صعيد	دولة	قطر	فقد	تم	اختيارها	الستضافة	بطولة	العالم	أللعاب	القوى	٢٠1٩	إلى	جانب	استضافتها	لكأس	العالم	٢٠٢٢	مما	يعزز	قدرة	

الدولة	التنافسية	على	اجتذاب	الفعاليات	العالمية	الهامة،	هذا	وقد	تم	تصنيف	دولة	قطر	األولى	عربيًا	في	تقرير	األمم	المتحدة	للتنمية	البشرية	٢٠1٤.	

ونحن	في	بنك	قطر	األول	سنواصل	جهودنا	الغتنام	الفرص	التي	يتيحها	النمو	المضطرد	في	دولة	قطر	وخارجها	بينما	نسعى	الستقطاب	المزيد	من	الفرص	
االستثمارية	الواعدة	وتقديم	خدمات	مميزة	لعمالئنا	وتحقيق	أفضل	العوائد	لمساهمينا.

باألصالة	عن	نفسي	وبالنيابة	عن	مجلس	اإلدارة	أود	في	الختام	أن	أرفع	أسمى	آيات	الشكر	والعرفان،	إلى	مقام	حضرة	صاحب	السمو	الشيخ	تميم	بن	حمد	
آل	ثاني،	أمير	البالد	المفدى	حفظه	الله،	على	دعمه	المتواصل	للقطاع	المصرفي	في	دولة	قطر.	كما	أتوجه	بالشكر	إلى	مساهمينا	وشركائنا	على	دعمهم	
التزامهم	وعطائهم	ومساهمتهم	 البنك	على	 السديدة،	وإلى	موظفي	 الحكيمة	ومشورتها	 توجيهاتها	 الشرعية	على	 الرقابة	 للبنك،	وإلى	هيئة	 المستمر	

الدؤوبة	في	تمكين	البنك	من	تحقيق	نجاحات	مستمرة.	

وفي	الختام،	اسأل	الله	العلي	القدير	أن	ينير	بصيرتنا	ويهدينا	سواء	السبيل	ويسدد	خطانا	على	طريق	تحقيق	رؤيتنا	الرامية	لنكون	مؤسسة	مالية	إسالمية	
رائدة	في	المنطقة.

سائلين	المولى	عز	وجل	التوفيق	لنا	ولكم،،،

عبد الله بن فهد بن غراب الّمري
رئيس	مجلس	اإلدارة	
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باألصالة	عن	نفسي	وبالنيابة	عن	اإلدارة	التنفيذية،	يسرني	أن	أقدم	لكم	تقرير	العمليات	التشغيلية	للعام	٢٠1٤.

واصل	بنك	قطر	األول	أدائه	الجيد	خالل	العام	٢٠1٤،	وبرغم	التحديات	التي	واجهت	أسواقنا	المستهدفة،	تمكن	البنك	من	استقطاب	فرص	استثمارية	واعدة،	كما	
واصلت	االستثمارات	التي	تضمها	محفظتنا	االستثمارية	تحقيق	عوائد	جيدة.	وقد	عكفنا	خالل	االثنا	عشر	شهرًا	الماضية	على	تنفيذ	مبادرات	استراتيجية	هامة	من	

شأنها	تعزيز	سير	األعمال	وتفعيل	أنشطة	الخدمات	المصرفية	الخاصة	وإدارة	الثروات.

وتجدر	اإلشارة	إلى	أن	البنك	أتم	عامه	السادس	بإحراز	نتائج	مالية	إيجابية؛	حيث	حقق	البنك	دخل	إجمالي	قدره	1٨٦.٨	مليون	دوالر	أمريكي	)٦٧٩.٩	مليون	ريال	
قطري(،	وذلك	بزيادة	قدرها	٦%	مقارنة	مع	العام	٢٠1٣.	كما	ارتفع	صافي	الدخل	عن	العام	٢٠1٣	بواقع	1٣%	ليصل	إلى	٤٣.٥	مليون	دوالر	أمريكي	)1٥٨.٣	مليون	
ريال	قطري(،	بينما	استثمرنا	مبلغًا	قدره	1٣٠	مليون	دوالر	أمريكي	)٤٧٣	مليون	ريال	قطري(	ليصل	مجموع	استثماراتنا	إلى	٤٦٦مليون	دوالر	أمريكي	)1.٦٩٦مليار	

ريال	قطري(	حتى	تاريخه.

االستثمارات البديلة
استثمــارات جــديــدة
شركة الخدمات الغذائية

يشهد	قطاع	األغذية	والمشروبات	نموًا	مضطردًا	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	أفريقيا،	وعلى	وجه	الخصوص	في	دولة	قطر	معززًا	بالنمو	السكاني	والمعطيات	
االقتصادية	اإليجابية	وعلى	هذا	الصعيد	قام	بنك	قطر	األول	في	أواخر	العام	٢٠1٤	باالستحواذ	على	حصة	تبلغ	٤٩%	في	شركة	الخدمات	الغذائية	إحدى	أبرز	الشركات	
المحلية	في	مجال	األغذية	والمشروبات.	تأسست	الشركة	عام	1٩٩٧	وتضم	الشركة	تحت	مظلتها	خمس	عالمات	تجارية	من	ضمنها	أوبرا	وتيك	أواي	وتعمل	من	خالل	

ستة	عشر	فرعًا	منتشرة	في	أنحاء	دولة	قطر.	وتسعى	الشركة	لالستفادة	من	الطلب	المتنامي	في	هذا	القطاع	وتوسيع	رقعة	أعمالها	في	دولة	قطر.

أمــانــات القابضــة
تعد	أمانات	القابضة	»أمانات«	أكبر	شركة	مساهمة	عامة	في	قطاع	الرعاية	الصحية	والتعليم	في	منطقة	دول	مجلس	التعاون	الخليجي،	ويبلغ	حجم	رأس	مال	الشركة	
اإلجمالي	٢.٥	مليار	درهم	إماراتي،	وقد	قام	بنك	قطر	األول	باالكتتاب	في	»أمانات«	من	خالل	الطرح	العام	األولي	في	شهر	أكتوبر	٢٠1٤	وقد	تم	تخصيص	حصة	
للبنك	من	خالل	هذا	االكتتاب	تبلغ	قيمتها	1٢٥	مليون	درهم	إماراتي	أي	ما	يعادل	نسبة	٥%	من	الشركة،	وبهذا	يعتبر	بنك	قطر	األول	ثالث	أكبر	مساهم	في	الشركة.

والجدير	بالذكر	أن	»أمانات«	شركة	مدرجة	في	سوق	دبي	المالي	وتعمل	على	إنشاء	وتأسيس	شركات	تعمل	في	قطاعات	الرعاية	الصحية	والتعليم،	إلى	جانب	قيامها	
بتطوير	وإدارة	وتشغيل	هذه	الشركات	في	دول	مجلس	التعاون	الخليجي.	

ديفيد مورس 
قام	بنك	قطر	األول	في	مطلع	العام	٢٠1٤	باالستحواذ	على	حصة	نسبتها	٥٠%	في	شركة	ديفيد	مورس	العالمية،	دار	المجوهرات	الراقية	والتي	تتخذ	من	مدينة	
لندن	مقرًا	لها.	وتمتلك	الشركة	فروعًا	في	هونج	كونج	وموسكو	والتفيا،	كما	تعمل	الشركة	على	تعزيز	تواجدها	في	منطقة	الشرق	األوسط	من	خالل	فروعها	في	

دولة	قطر	ودولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.

ومنذ	عملية	االستحواذ	هذه	عمل	البنك	بشكل	وثيق	مع	إدارة	الشركة	لتطبيق	خطة	عمل	استراتيجية	جديدة	تنطوي	على	توسيع	رقعة	أعمالها	الجغرافية.	هذا	وقد	
لعب	البنك	دورًا	محوريًا	في	فتح	فرع	لها	في	متجر	هارودز	في	العاصمة	لندن	في	أواخر	العام	٢٠1٤.

مستجدات المحفظة االستثمارية
مبنى ويستبورن هاوس ولينستر سكوير 

بعد	االستحواذ	الناجح	في	عام	٢٠1٢	على	مبنى	وستبورن	هاوس	ومبنى	٧-1٢	لينستر	سكوير	في	قلب	مدينة	لندن،	عملنا	بشكل	وثيق	مع	المطور	العقاري	
مجموعة	الكيمي	لإلشراف	على	تحويل	العقارين	إلى	شقق	سكنية	فاخرة،	من	المتوقع	أن	تنتهي	أعمال	اإلنشاء	خالل	صيف	عام	٢٠1٥.

تقـريــر اإلدارة التنفيذية

وخالل	العام	٢٠1٤	قام	بنك	قطر	األول	بطرح	الشقق	للبيع	في	دولة	قطر	وقد	القى	الطرح	نجاحًا	ملحوظًا	حيث	تم	بيع	أكثر	من	نصف	الشقق	المعروضة،	وعلى	ضوء	هذا	النجاح	
يسعى	البنك	الستقطاب	المزيد	من	الفرص	المماثلة	في	مدينة	لندن.

مجموعة الرفاعي 
خالل	العام	٢٠1٤	قامت	مجموعة	الرفاعي	الدولية	القابضة	بتسوية	النزاع	مع	مجموعة	الحميضي	فيما	يتعلق	بالمشروع	المشترك	بينهم،	وبموجب	التسوية	حصلت	شركة	
الحميضي	على	جميع	حقوق	بيع	منتجات	الرفاعي	في	1٤	دولة	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	من	خالل	شركة	الرفاعي	المحدودة	المملوكة	لها	بالكامل،	بينما	
حصلت	مجموعة	الرفاعي	الدولية	القابضة	على	الحقوق	المترتبة	من	عملية	التسوية	هذه	والتي	انعكست	إيجابيًا	على	نتائج	المجموعة،	وستركز	الرفاعي	على	تعزيز	أنشطتها	

في	القارة	األوروبية	وأمريكا	الشمالية	والجنوبية	الغتنام	فرص	النمو	فيها.	

مستشفى النـور
في	سبتمبر	٢٠1٤	قام	بنك	دويتشه	ببيع	حصة	تبلغ	٧.٣%	من	شركة	مستشفى	النور	الطبية	والتي	حصل	عليها	في	وقت	سابق	من	أسترو	إس	بيه	في.	أما	بنك	قطر	األول	

والذي	يملك	حصة	قدرها	1٧.٥%	في	أسترو	فقد	وصل	مجموع	عوائده	في	ضوء	عملية	البيع	هذه	إلى	٩٠	مليون	دوالر	أمريكي	مع	احتفاظه	بحصة	قدرها	٣.٥%	في	الشركة.

الخــدمـــات المصرفيـــة الخاصــة
واصل	البنك	خالل	العام	٢٠1٤	تطوير	نشاط	الخدمات	المصرفية	الخاصة	وقد	وصل	مجموع	الودائع	حتى	نهاية	العام	ما	يزيد	على	٦٠٠	مليون	دوالر	أمريكي،	والذي	يمثل	زيادة	
استثنائية	عن	العام	٢٠1٣؛	حيث	وصل	مجموع	الودائع	إلى	٨٤	مليون	دوالر	أمريكي.	وبينما	يعكف	فريق	العمل	على	تطوير	منتجات	وخدمات	هذا	النشاط	بدأت	أعمال	االنشاءات	
في	مبني	البنك	الفتتاح	أول	فرع	لنا	ونتوقع	االنتهاء	منه	في	بداية	الربع	الثاني	من	العام	٢٠1٥.	هذا	وقد	قمنا	بتطوير	النظام	المصرفي	الخاص	بالبنك	لمواكبة	أحدث	تقنيات	

المعلومات	على	صعيد	األنظمة	المصرفية.	

مجموعة إزدان القابضة 
شارك	بنك	قطر	األول	في	تنظيم	تمويل	إجارة	مجمع	لمجموعة	إزدان	القابضة	والذي	بلغت	قيمته	٥٠٠	مليون	دوالر.	وتعد	هذه	الصفقة	األولى	من	نوعها	من	حيث	كونها	ممولة	
والدولية.	وتعكف	 المحلية	 البنوك	 التمويل	مشاركة	عدد	من	 العقاري،	وشهدت	عملية	 القطاع	 الشريعة	اإلسالمية	واألولى	لشركة	قطرية	تعمل	في	 بالكامل	وفقًا	ألحكام	

مجموعة	إزدان	على	توظيف	التمويل	الذي	حصلت	عليه	من	خالل	هذه	الصفقة	في	مشاريعها	السكنية	والتجارية	في	دولة	قطر.

عمليـــات الخــزينـــة 
على	الرغم	من	تقلص	هوامش	االئتمان	والتذبذب	العالي	الذي	شهدته	سوق	الصكوك	في	العام	٢٠1٤،	واصلت	محفظة	البنك	نموها	مع	المحافظة	على	جودة	االئتمان.	هذا	

وقد	واصل	فريق	العمل	تنويع	في	مصادر	التمويل	في	ضوء	تقلص	السيولة	في	أسواق	رأس	المال	المحلية	والعالمية.

كما	حافظت	معدالت	الربح	على	استقرارها	بفضل	استراتيجيات	التحوط	الفعالة،	كما	بقيت	استثمارات	الدخل	الثابت	في	منأى	عن	تقلبات	معدالت	الربح.	ووفقًا	للتوقعات	
بارتفاع	معدالت	ربح	االحتياطي	الفدرالي	األمريكي	وبنك	إنجلترا	للعام	٢٠1٥،	يتابع	فريق	الخزينة	عن	كثب	مستويات	العوائد	من	ناحية	توافر	المنتجات	وأدوات	التمويل	والتحوط.	
هذ	ا	ويواصل	الفريق	جهوده	في	تنمية	شبكة	عالقاته	مع	البنوك	المحلية	واإلقليمية	والدولية	وتعزيز	تواجده	في	أسواق	المال	من	أجل	تلبية	احتياجات	عمالء	البنك	على	اختالفها.

إدارة المخــاطــر 
خالل	العام	٢٠1٤	عكف	فريق	إدارة	المخاطر	على	إعادة	هيكلة	منظومة	حوكمة	الشركات	في	البنك	لتواكب	التطورات	التي	طرأت	على	نموذج	العمل	في	ضوء	تفعيل	أنشطة	
الخدمات	المصرفية	الخاصة	وتحقيق	أهدافها	االستراتيجية	من	ناحية	وبناء	قاعدة	قوية	ومتنوعة	من	العمالء	من	ذوي	المالءة	المالية	العالية	والشركات	من	ناحية	أخرى.	ولضمان	
استمرارية	سير	العمل	في	إطار	محدد	وواضح	إلدارة	المخاطر	قام	الفريق	بوضع	الضوابط	والمعايير	الالزمة	المتعلقة	بهذا	النشاط،	ويشمل	ذلك	إجراءات	الموافقات	المسبقة	

والمراجعة	الوافية	لبيانات	العمالء	ومتابعة	أداء	المحافظ	واإليفاء	بااللتزامات	والمستحقات	فيما	بعد.	

وعلى	صعيد	أخر،	قامت	إدارة	المخاطر	باستيفاء	المتطلبات	الجديدة	للهيئة	التنظيمية	لمركز	قطر	للمال	فيما	يتعلق	بالحد	األدنى	لرأس	المال	المتوافر	والتي	وضعتها	الهيئة	
خالل	العام	٢٠1٤	لمواكبة	أفضل	المعايير	العالمية	المتبعة	في	هذا	المجال؛	حيث	يحرص	البنك	على	االلتزام	بهذه	النسبة	كما	حددتها	الهيئة	على	نحو	مستمر.	

المــوارد البشريــة 
لقد	واصلنا	جهودنا	لتطبيق	أفضل	الممارسات	المتبعة	على	صعيد	إدارة	الموار	د	البشرية	من	ناحية	القيام	بالمراجعات	المستمرة	وتقديم	فرص	التطوير	الوظيفي	لموظفينا	من	
خالل	إلحاقهم	بالدورات	التدريبية	الالزمة.	وعلى	صعيد	أخر،	حصل	بنك	قطر	األول	خالل	العام	٢٠1٤	على	الموافقة	من	الهيئات	المعنية	لضم	موظفيه	من	القطريين	تحت	مظلة	

قانون	التقاعد	رقم	٢٤	لسنة	٢٠٠٢	والذي	يعد	عاماًل	في	غاية	األهمية	لحرص	البنك	على	استقطاب	الكفاءات	الوطنية	لالنضمام	لفريق	عمل	البنك.	

المسؤولية االجتماعيـة 
	يولي	بنك	قطر	األول	أهمية	للمجتمع	المحلي	ويسعى	للتفاعل	بشكل	إيجابي	معه،	وبهذا	الصدد	قمنا	بإطالق	حملة	بركات	رمضان	السنوية	والتي	تضمنت	إقامة	حفل	إفطار	

للمؤسسة	القطرية	لرعاية	المسنين	وتنظيم	حملة	تبرعات	عينية؛	حيث	تم	تقديم	التبرعات	لجمعية	قطر	الخيرية	لتوزيعها	على	الفئات	المحتاجة.

أما	على	صعيد	التعليم	والذي	يعد	واحدًا	من	أهم	ركائز	استراتيجية	المسؤولية	االجتماعية	لدى	البنك	فقد	قمنا	بإطالق	مبادرة	الرواد	والتي	نهدف	من	خاللها	تزويد	الطلبة	
بالمهارات	العملية	لتتكامل	مع	معارفهم	األكاديمية،	وفي	هذا	السياق	تم	توقيع	مذكرة	تفاهم	مع	جامعة	قطر	إلقامة	الفعاليات	المشتركة	وتقديم	فرص	التدريب	العملي	لطلبة	

كلية	اإلدارة	واالقتصاد،	هذا	وقد	واصل	البنك	دعم	برامج	مؤسسة	إنجاز	قطر	في	المدارس	المحلية.

آفـــاق الـعــام ٢٠١5
نحن	ملتزمون	نحو	تحقيق	رؤيتنا	الطموحة	المتمثلة	بأن	نصبح	مؤسسة	مالية	رائدة	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	تعمل	وفقًا	ألحكام	الشريعة	اإلسالمية،	فمن	

خالل	استراتيجية	عملنا	المدروسة	والتزامنا	بمعايير	صارمة	لحوكمة	الشركات	وتضافر	جهود	فريق	عملنا	نسعى	لمواصلة	نجاحاتنا	وتحقيق	أفضل	العوائد	لمساهمينا.

ونتطلع	في	العام	القادم	لتعزيز	أعمالنا	واغتنام	الفرص	التي	تنبثق	عن	النمو	االقتصادي	في	دولة	قطر	والمنطقة،	كما	سنسعى	لتطوير	منظومة	الخدمات	المصرفية	الخاصة	
وطرح	المزيد	من	المنتجات	والخدمات	االستثمارية	لعمالئنا	بينما	نتطلع	للترحيب	بهم	في	فرعنا	الجديد	والذي	ستفتتح	أبوابه	خالل	العام	٢٠1٥،	هذا	وسنواصل	متابعة	ملف	

إدراج	البنك	مع	الهيئات	المعنية	آملين	أن	يتحقق	هذا	الهدف	االستراتيجي	والذي	وضعناه	نصب	أعيننا	منذ	البداية.

أحمـــد مشــــاري
الرئيس	التنفيذي	باإلنابة		
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حـوكــمـــة الشركــــات 

خـالل	عام	٢٠1٤	قام	مجلس	اإلدارة	بالموافـقـة	على	عدة	
مبادرات	من	شأنها	تعـزيـز	حوكمـة	الشركــة	والسيــاسات	
المصرفية	 الخدمات	 نشاط	 لتفعيل	 الالزمة	 واإلجراءات	
لألفــراد	 المصرفيــة	 الخـدمــات	 تشمـل	 والتي	 الخـاصـة	
والشركـات	وتوظيف	االستثمـار	والحلـول	االستثمارية	

واستقبال	الودائع.

المعمول	 الشركات	 بأعلى	معايير	حوكمة	 بااللتزام	 الصدد	قمنا	 الشركات	وبهذا	 المتعلقة	بحوكمة	 التشغيلية	 المعايير	 بأعلى	 نلتزم	في	بنك	قطر	األول	

بها	في	دولة	قطر	وبصورة	خاصة	قمنا	باعتماد	المعايير	التي	أوردتها	الهيئة	التنظيمية	لمركز	قطر	للمال	في	مرجعها	)دليل	حوكمة	الشركات	للمؤسسات	

الخاضعة	لتنظيم	مركز	قطر	للمال(،	كما	نتبنى	أفضل	الممارسات	التي	أوردتها	هيئة	قطر	لألسواق	المالية	في	مرجعها	)معايير	حوكمة	الشركات	للشركات	

المدرجة(.

هذا	ويمارس	بنك	قطر	األول	أعماله	من	خالل	إطار	حوكمة	الشركة	والذي	يتألف	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وهيئة	الرقابة	الشرعية	واإلدارة	العليا	وسائر	فريق	

العمل	بقيادة	الرئيس	التنفيذي	باإلنابة،	ويتمحور	هدف	إطار	حوكمة	الشركة	هذا	حول	بناء	وتعزيز	القيمة	للمساهمين	في	البنك.

يقوم	المساهمون	بانتخاب	أعضاء	مجلس	اإلدارة	والذي	يتولى	مهام	اإلشراف	على	اإلدارة	لضمان	مصالح	المساهمين،	وقد	تم	إعادة	انتخاب	جميع	أعضاء	

مجلس	اإلدارة	لمدة	ثالث	سنوات	خالل	اجتماع	الجمعية	العمومية	الذي	عقد	في	عام٢٠1٢	.	وخالل	العام	٢٠1٤	تم	تخفيض	عدد	أعضاء	مجلس	اإلدارة	من	

1٢	عضو	إلى	11	عضٍو	وذلك	لاليفاء	بمتطلبات	اإلدراج	المعمول	بها	من	قبل	هيئة	قطر	لالسواق	المالية،	حيث	غادر	الدكتور	فهد	الدامر	كعضو	لمجلس	

اإلدارة	والذي	أثرى	المجلس	بمساهمته	الفعالة	خالل	فترة	عضويته.

كما	يقوم	مجلس	اإلدارة	بتعيين	الرئيس	التنفيذي	باإلنابة	ليتولى	المهام	اليومية	للبنك	من	خالل	تنفيذ	القرارت	التي	إتخذها	مجلس	اإلدارة	والمساهمين.	

ويقوم	الرئيس	التنفيذي	باإلنابة	والفريق	اإلداري	بتعيين	الكوادر	المؤهلة	األخرى	في	البنك.

كما	تشمل	المسؤوليات	الرئيسية	لمجلس	اإلدارة	التركيز	على	المسائل	الحيوية	للمساهمين،	بما	في	ذلك	اإلستراتيجية،	وإدارة	المخاطر،	وتطوير	اإلدارة	

واألداء،	واألطر	التنظيمية	والقانونية.

ويدرك	مجلس	اإلدارة	أن	تحقيق	مصالح	المساهمين	ال	يقتصر	فقط	على	الشؤون	الداخلية	للبنك،	بل	يشمل	معالجة	المسائل	المتعلقة	بجميع	األطراف	

المعنية	األخرى،	بما	في	ذلك	الموظفين،	والعمالء،	والموّردين،	والمجتمع	المحلي،	والجهات	الحكومية،	والجمهور	بصفة	عامة.

ويمنح	مجلس	اإلدارة	بعضًا	من	صالحياته	للجان	المجلس	من	أجل	القيام	بمهام	معينة،	وتتولى	تلك	اللجان	تنفيذ	هذه	المهام	بالنيابة	عنه.	ويتم	إختيار	أعضاء	

هذه	اللجان	بناًء	على	خبراتهم	في	مجاالت	معينة،	وتقوم	اللجان	بإرسال	تقارير	ملخصة	ودورية	تحمل	القرارات	والتوصيات	التي	خلصت	إليها	.	في	حال	عدم	

وجود	أي	استثناءات،	يتم	الموافقة	على	القرارت	التي	تصدر	عن	هذه	اللجان	ويتم	اعتمادها	كقرارت	صادرة	عن	مجلس	اإلدارة.

خالل	عام	٢٠1٤	قام	مجلس	اإلدارة	بالموافقة	على	عدة	مبادرات	من	شأنها	تعزيز	حوكمة	الشركة	والسياسات	واإلجراءات	الالزمة	لتفعيل	نشاط	الخدمات	

المصرفية	الخاصة	والتي	تشمل	الخدمات	المصرفية	لالفراد	والشركات	وتوظيف	االستثمار	والحلول	االستثمارية	واستقبال	الودائع.

هذا	وقد	وافق	مجلس	اإلدراة	على	تعيين	شركة	إستشارية	عالمية	وذلك	للنظر	في	طرح	عدد	من	المبادرات	والقيام	بدراسة	هيكل	الحوكمة	الكلي	للبنك	

واعتماد	سياسات	وإجراءات	جديدة	للنشاط	الجديد.	وكجزء	من	هذه	المبادرة	تم	تشكيل	لجنة	مستقلة	من	المجلس	لإلشراف	على	تفاصيل	البرامج	المقترحة	

واإلجراءات	واإلعداد	إلطالق	عمليات	نشاط	الخدمات	المصرفية	الخاصة،	كما	راجعت	هذه	اللجنة	الهيكل	الحالي	لحوكمة	الشركة	المتعلق	بأنشطة	البنك	

األخرى	ووجد	أنه	ال	حاجة	إلجراء	اي	تعديل	عليه	في	الوقت	الحالي.
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إلى السادة: مساهمي بنك قطر األول ذ م م الكرام: 

الحمدلله	والصالة	والسالم	على	رسول	الله	وعلى	آله	وصحبه	ومن	وااله.	أما	بعد،،،

فبناًء	على	خطاب	التكليف	توجه	هيئة	الرقابة	الشرعية	))الهيئة((	لبنك	قطر	األول	))البنك((	هذا	التقرير	الموجز	إلى	حضراتكم.	قامت	الهيئة	بواجبها	وأعمالها	
كاملة	والمتضمنة	ما	يلي:

1(	التنسيق	مع	اإلدارة	بوضع	المتطلبات	والمعايير	الشرعية	ألنشطة	البنك	وعقوده	والتأكد	من	تنفيذها	من	خالل	التدقيق	الشرعي	الداخلي.	

٢(	اعتماد	القوائم	المالية	والميزانية،	والتأكد	من	األسس	الشرعية	لتوزيع	األرباح	والخسائر	في	االستثمارات.

٣(	قام	الرئيس	والعضو	التنفيذي	للهيئة	بصياغة	ومراجعة	وإعداد	العقود	واالتفاقيات	والنماذج	العملية	الخاصة	بأنشطة	البنك	الجديدة	المتعلقة	بالجانب	التمويلي	
والخدمات	البنكية،	باإلضافة	إلى	العقود	والمنتجات	االستثمارية	التي	تم	عرضها	عليه	فصاغها	بما	يتفق	وأحكام	الشريعة	اإلسالمية،	وكذلك	قام	الرئيس	

والعضو	التنفيذي	للهيئة	باإلجابة	على	األسئلة	واالستفسارات	التي	عرضت	عليه،	حيث	اعتمدتها	الهيئة.	

٤(	قام	الرئيس	والعضو	التنفيذي	للهيئة	من	خالل	االجتماعات	المتواصلة	بوضع	ما	اقتضته	الحاجة	من	أسس	وأحكام	وما	استوجب	المعالجة	في	الجوانب	التي	
اقتضتها	طبيعة	العمل	المصرفي	في	ضوء	المستجدات	التي	ظهرت	من	خالل	التطبيق	العملي	وبما	يتفق	مع	األحكام	الشرعية،	كما	قام	بتوضيح	المسائل	
المصرفية	الجديدة	وبلورة	الحكم	الشرعي	فيها	مساهمة	في	وضع	الحلول	للصعوبات	العملية	التي	ظهرت	أثناء	التطبيق،	فقامت	الهيئة	باعتماد	ما	سبق.

٥(	تم	اإلشراف	على	أعمال	البنك	واالطمئنان	على	التطبيق	الصحيح	لما	تقره	الهيئة	وعلى	جدية	العقود	التي	يجريها	البنك	وذلك	من	خالل	التدقيق	الشرعي	
الداخلي.

٦(	وقامت	الهيئة	باحتساب	الزكاة	وفق	الضوابط	المعتمدة	في	ضوء	الميزانية	المعروضة	لعام	٢٠1٤.	

٧(	قامت	الهيئة	بالمراقبة	الواجبة	إلبداء	رأي	محايد	معقول	عما	إذا	كان	البنك	التزم	بأحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	وكذلك	بالفتاوى	والقرارات	واإلرشادات	
المالي	 العام	 البنك	خالل	 التي	طرحها	 والتطبيقات	 بالمعامالت	 المتعلقة	 والعقود	 المستخدمة	 للمبادئ	 قبلنا.	وذلك	وفقًا	 تم	إصدارها	من	 التي	 المحددة	

المنصرم.

ولتحقيق	سالمة	التنفيذ	قمنا	من	خالل	إدارة	التدقيق	الشرعي	بفحص	التوثيق	واإلجراءات	المتبعة	من	البنك	وتنفيذ	المراقبة	من	أجل	الحصول	على	المعلومات	
والتفسيرات	التي	اعتبرناها	ضرورية	لتزويدنا	بأدلة	تكفي	إلعطاء	تأكيد	معقول	بأن	البنك	لم	يخالف	أحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية،	والمعايير		الشرعية	لهيئة	

	.AAOIFI	اإلسالمية	المالية	للمؤسسات	والمراجعة	المحاسبة

والمراقبة	 العقود،	 واعتماد	 الفتوى	 إصدار	 عن	 مسؤولة	 الهيئة	 وإنما	 التنفيذية،	 اإلدارة	 عاتق	 على	 تقع	 والتطبيق	 التنفيذ	 مسؤولية	 أن	 المقررة	 المبادئ	 ومن	
والتدقيق	والتوجيه	الشرعي.

رأي الهيئة:

أ(			ترى	الهيئة	أن	العقود	والمنتجات	واآلليات	المتعلقة	بالبنك	التي	تم	االطالع	عليها	وتدقيقها	تتوافق	مع	أحكام	الشريعة	اإلسالمية	الغراء.

ب(	وأن	استثمارات	البنك	التي	عرضت	علينا	قد	تمت	عبر	العقود	الشرعية	واألدوات	والمنتجات	المعتمدة	من	قبل	الهيئة	وأنها	ال	تتعارض	مع	أحكام	الشريعة	
		.AAOIFI	اإلسالمية	المالية	للمؤسسات	والمراجعة	المحاسبة	لهيئة	الشرعية	المعايير	وحسب	اإلسالمية،

ج(		وبعد	مراجعة	قائمة	المركز	المالي	الموحدة	وقائمة	صافي	الدخل	الموحدة	للسنة	المالية	،	لم	تجد	الهيئة	فيهما	مخالفة	ألحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	
من	حيث	اإلجمال.		

	حتى	ال	ُتخلط	بأموال	المساهمين.	وقد	تم	 د(		أن	المكــاسب	التي	تحققت	من	مصادر	أو	بطرق	ال	تتوافق	مع	الشريعة	اإلسالمية	قد	تم	تجنيبها	في	حساٍب	خاصٍّ
صرف	هذه	المبالغ	في	أوجهها	الشرعية	تحت	إشراف	الهيئة.		

وفي	الختام	تتقدم	الهيئة	بجزيل	الشكر	وخالص	الدعاء	لجميع	من	ساهم	في	إقامة	هذا	الصرح	وعلى	رأسهم	مجلس	اإلدارة	رئيسًا	وأعضاًء	كما	تشكر	الهيئة	
اإلدارة	التنفيذية	والرئيس	التنفيذي	للبنك	على	جهودها،	وتنسيقها	التام	مع	العضو	التنفيذي	للهيئة،	داعيًة	المولى	عّزوجل	أن	يوفق	القائمين	على	البنك	لمزيد	
من	العطاء	واإلنجاز	على	أساٍس	من	االلتزام	بأحكام	الشريعة	اإلسالمية	الغراء	و	تقوى	الله	تعالى،	والمساهمة	في	ازدهار	بلدنا	العزيز،	وقاه	الله	من	كل	سوٍء	

ووفق	قيادته	لكل	ما	فيه	الخير.	

وآخر	دعوانا	أن	الحمدلله	رب	العالمين.	

فضيلة الشيخ أ. د. علي القره داغي
الرئيس	والعضو	التنفيذي	لهيئة	الرقابة	الشرعية

تقـريـــر هيئــة

الـرقــابـــة الشرعـيــة

عن أعمال السنة المالية المنتهية في 3١/٢٠١٤/١٢
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى السادة مساهمي بنك قطر األول ذ.م.م 

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2014

تقرير عن القوائم المالية الموحدة 

لقــد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة لبنك قطر األول ذ.م.م )“البنك”( وشركاته التابعة )معًا “المجموعة”( والتي تشمل قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في 31 ديسمبر 2014 والقوائم الموحدة للدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص 

السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات المتممة االخرى. 

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة 

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والعمل وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية. وتشمل هذه المسؤولية: التصميم والتطبيق والحفاظ على الرقابة 
الداخلية المتعلقة باإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة والتي تعد خاليًة من أي تحريف جوهري سواًء كان بسبب االحتيال أو الخطأ؛ وكذلك اختيار 

وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة؛ وإعداد التقديرات المحاسبية التي تعد معقولة بموجب الظروف المتوفرة. 

مسؤولية مراقب الحسابات

هيئة  عن  الصادرة  المراجعة  لمعايير  وفقًا  تدقيقنا  أجرينا  لقد  التدقيق.  عملية  على  بناًء  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  حول  رأي  إبداء  هي  مسؤوليتنا  إن 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. تستدعي هذه المعايير القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى درجة مقبولة من القناعة 
المبالغ  صحة  تدعم  التي  لألدلة  اختبارية  بطريقة  الفحص  التدقيق  عملية  تتضمن  جوهري.  تحريف  أي  من  خاليًة  الموحدة  المالية  القوائم  كانت  إذا  فيما 
واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة. كما تتضمن عملية التدقيق تقييمًا للسياسات المحاسبية المستخدمة والتقديرات المحاسبية الموضوعة 

من قبل اإلدارة، وكذلك تقييمًا ألسلوب عرض القوائم المالية بشكل عام. نعتقد أن عملية التدقيق التي قمنا بها توفر أساسًا معقواًل للرأي الذي نبديه.

الــــرأي

برأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعبر بشكل صادق وعادل عن المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 وأدائها المالي وتدفقاتها 
النقدية والتغييرات في حقوق الملكية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية واألحكام والمبادئ الشرعية كما هي محددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

بـرايـس ووتـر هـاوس كـوبـرز

محمــد المعتـز

سجــل مـراقبــي الحسـابــات رقـم 281

5 مــارس 2015

2013  2014 إيضاحات   

األصول
225.057  246.154   3 نقد وشبه النقد 

74.828  205.555   4 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
83.007  228.969   5 أصول تمويلية 
33.120  36.724   6 ذمم مدينة 
10.481  12.511   7 مخزون 

278.289  405.760  8 استثمارات في شركات 
61.535  75.033   9 استثمارات عقارية 
36.646  37.659   10 أصول ثابتة 

9.306  9.448   11 أصول غير ملموسة 
25.506  24.475   12 أصول أخرى 

837.775  1.282.288 إجمالي األصول  

االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق
والحصص غير المسيطرة وحقوق الملكية لمساهمي البنك

االلتزامات
91.477  115.227  13 مستحق إلى البنوك 
15.811  7.245 حسابات العمالء الجارية  
54.241   53,333  14 التزامات أخرى  

161.529   175,805 إجمالي االلتزامات  

68.271  499.042  15 حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق  

13.902  14.264   16 حصة غير مسيطرة 

االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي حسابات
243.702   689,111 االستثمار المطلق والحصص غير المسيطرة  

حقوق الملكية للمساهمين
549.451  549.451   17 رأس المال 

4.635  )866( احتياطيات القيمة العادلة  
39.987  44,592 أرباح مدورة  

594.073  593.177 إجمالي حقوق الملكية  

إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار
837.775  1.282.288 المطلق والحصص غير المسيطرة وحقوق الملكية لمساهمي البنك  

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 5 مارس 2015 ووقع عليها نيابة عنهم:

أحمــد مشـــاري مهيــدي عبــد الله بن فهـد بن غــراب المــري   
الرئيس التنفيذي باإلنابة رئيس مجلس اإلدارة   

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

احتياطيات   
اإلجمالي أرباح مدورة  القيمة العادلة  رأس المال   

465.163  31.543  2.144  431.476 الرصيد في 1 يناير 2013 
2.451  -  2.451  - تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

40  -  40  - تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات في شركات 
117.975  -  -  117.975 إصدار رأس المال  
)30.204(  )30.204(  -  - توزيعات األرباح )إيضاح 29 ( 
38.648  38.648  -  - صافي الدخل للسنة 

594.073  39.987  4.635  549.451 الرصيد في 31 ديسمبر 2013 

594.073  39.987  4.635  549.451 الرصيد في 1 يناير 2014 
1.586  -  1.586  - تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

)7.087(  -  )7.087(  - تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات في شركات 
)38.913(  )38.913(  -  - توزيعات األرباح )إيضاح 29(  
43.518  43.518  -  - صافي الدخل للسنة 

593.177  44.592  )866(  549.451 الرصيد في 31 ديسمبر 2014 

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2013  2014 إيضاحات   

إيرادات
-   8.585    15 إيرادات من األصول الممولة من حسابات االستثمار المطلق 
-   )7.526( ناقصا: العائد على حسابات االستثمار المطلق ومخصصات اضمحالل القيمة   

-   1.059 حصة المجموعة كمضارب من إيرادات حسابات االستثمار المطلق   

86.969   98.105    18 إيرادات األنشطة غير المصرفية 
66.568   65.840   8.3 أرباح إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

288   5.883 إيرادات توزيعات األرباح   
2.456   1.089 أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة    
1.132   - أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة   
7.942   2.947   8.3 أرباح بيع استثمارات في شركات 
6.886   7.217 إيرادات من األنشطة التمويلية   
3.900   4.649    19 إيرادات أخرى 

176.141   186.789 إجمالي اإليرادات   

مصروفات 
84.826   96.150    18 مصروفات األنشطة غير المصرفية 
30.791   25.235 تكاليف الموظفين   
19.128   17.501    20 مصروفات تشغيلية أخرى 

55   1.828 تكاليف التمويل   
2.263   2.352 استهالك وإطفاء   

137.063   143.066 إجمالي المصروفات   

39.078   43.723 صافي الربح قبل الضريبة   
-   - ضريبة الدخل    

39.078   43.723 صافي الدخل    

العائد إلى: 
38.648   43.518 مساهمي البنك   

430   205 حصة غير مسيطرة   

39.078   43.723    

22.56   21.76    21 عائد السهم األساسي/ المخفض – سنت أمريكي 

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2013  2014 إيضاحات   

األنشطة التشغيلية
39.078  43.723 صافي الدخل للسنة  

تعديالت للبنود غير النقدية في صافي الدخل

6.417  6.903 استهالك وإطفاء  
-  7.526 العائد على حسابات االستثمار المطلق  

)66.568(  )65.840(  8.3 أرباح غير محققة من استثمارات في شركات 
)250(  141 مخصصات )بالصافي(  

)21.323(  )7.547(   

تغيرات في: 
)22.126(  )130.727( استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة   
)23.550(  )145.960( أصول تمويلية  
)13.212(  )3.474( ذمم مدينة  

643  )2.303( مخزون  
898  )68.718( استثمارات في شركات  

)4.942(  )11.756( استثمارات عقارية  
)10.490(  1.031 أصول أخرى  
15.811  )8.566( حسابات العمالء الجارية  

4.318  )2.356( التزامات أخرى  

)73.973(  )380.376( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  

األنشطة االستثمارية
)5.921(  )8.059( شراء أصول ثابتة وغير ملموسة  

1  1 متحصالت من استبعاد أصول ثابتة   

)5.920(  )8.058( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

األنشطة التمويلية
68.271  423.245 صافي الزيادة في حسابات االستثمار المطلق  

129.772  - متحصالت من إصدار رأس المال  
)9.874(  - مصروفات إصدار أسهم  
13.399  23.750 صافي التغير في المبالغ المستحقة للبنوك  

)28.248(  )37.464( توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين  

173.320  409.531 صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل  

93.427  21.097 صافي الزيادة في النقد وشبه النقد   
131.630  225.057 نقد وشبه النقد في بداية السنة  

225.057  246.154  3 نقد وشبه النقد في نهاية السنة 

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

1- الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
يعتبر بنك قطر األول ذ.م.م )»البنك«( بنكا إسالميا، تم تأسيسه في دولة قطر كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب الترخيص رقم 00091 بتاريخ 
4 سبتمبر 2008، الصادر من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. يقوم البنك بمزاولة األنشطة التالية الخاضعة للتنظيم من قبل هيئة تنظيم مركز 

قطر للمال )»الهيئة«(:
• استالم اإليداعات

• تقديم التسهيالت االئتمانية
• المتاجرة في االستثمارات
• تقديم صفقات استثمارية

• إعداد تسهيالت ائتمانية
• تقديم خدمات الحفظ

• اإلعداد لتقديم خدمات الحفظ
• إدارة االستثمارات

• تقديم االستشارات لالستثمارات؛ و
• تشغيل الصناديق االستثمارية المشتركة

جميع أنشطة البنك خاضعة لهيئة مركز قطر للمال والتي تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية كما حددتها هيئة الرقابة الشرعية، ووفقا لعقد تأسيسه 
ونظامه الداخلي. يمارس البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي الكائن في شارع سحيم بن حمد بمنطقة السد بالدوحة في دولة قطر.

2- أهم السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه.

2-1    أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة بإعادة تقييم االستثمار في الشركات واالستثمارات العقارية المسجلة 
بالقيمة العادلة. وُأعدت القوائم المالية الموحدة للبنك وشركاته التابعة )»المجموعة«( وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واألحكام والمبادئ الشرعية كما هي محددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك والمعايير الدولية 

للتقارير المالية فيما لم تغطه المعايير المحاسبية االسالمية. 

• المعايير الجديدة التي صدرت ولم يتم تطبيقها بعد
يعمل معيار  المالية اإلسالمية.  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الصادر عن هيئة  االستثمار«  رقم 27- »حسابات  المالي  المحاسبة  معيار 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الصادرة عن هيئة  السابقة  المحاسبية  اثنين من معايير  تحديث واستبدال  المالي رقم 27 على  المحاسبة 
المالية االسالمية والمرتبطة بحسابات االستثمار وهما: معيار المحاسبة المالي رقم 5 - اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين أصحاب حقوق 
الملكية وأصحاب حسابات االستثمار وكذلك معيار المحاسبة المالي رقم 6 - حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما يعادلها. وسوف تقوم 

المجموعة بتقييم أثر معيار المحاسبة المالي رقم 27 على القوائم المالية الموحدة بعد نشره. 

2-2    الشركات التابعة 

إن الشركات التابعة تمثل المؤسسات )تشمل المؤسسات ذات الغرض الخاص( التي تمتلك فيها المجموعة القدرة على صياغة السياسات المالية 
والتشغيلية والتي عادة ما يصاحبها امتالك حقوق ملكية تتجاوز نصف حقوق التصويت. يتم األخذ في االعتبار وجود وتأثير حقوق التصويت 
المحتملة القابلة للممارسة أو التحويل في الوقت الراهن عندما يتم تقييم مدى سيطرة المجموعة على مؤسسة أخرى. ويتم توحيد القوائم 

المالية للشركات التابعة بصورة كاملة من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة، كما تستبعد من الدمج من تاريخ فقد السيطرة.

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة جزءا من الربح أو الخسارة وصافي األصول غير المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المجموعة 
ويتم عرضها كبند منفصل في قائمة الدخل الموحدة ومن ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بصورة منفصلة عن حقوق 

مساهمي الشركة األم.
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2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(

2-2    الشركات التابعة - )تتمة(

أساس توحيد القوائم المالية 

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له. يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصروفات 
واألرباح والخسائر غير المحققة فيما بين المجموعة بالكامل عند التوحيد. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان 

توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة للبنك كما في 31 ديسمبر 2014 و2013:

الشركات التابعة                         نسبة الملكية 
البلد سنة التأسيس  النشاط             كما في 31 ديسمبر    

2013  2014   

اإلمارات العربية المتحدة  2012  %71.30  %71.30 الصناعة  شركة بطاقة المستقبل للصناعات ذ.م.م 

اإلمارات العربية المتحدة  2008  %85  %85 التموين  الوسيطة اإلمارات لخدمات التموين ذ.م.م 

قطر  2012  %75  %75 التموين   إسناد لخدمات تموين الطعام ذ.م.م 

يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء المحاسبية. تشمل هذه الطريقة تسجيل األصول القابلة للتحديد )متضمنة أصوال غير 
ملموسة غير مسجلة مسبقا( وااللتزامات )متضمنة التزامات محتملة باستثناء إعادة الهيكلة المستقبلية( لألعمال المقتنية بالقيمة العادلة. 
العادلة  القيم  أدنى من  إذا كانت تكلفة الشراء  للتحديد كشهرة.  القابلة  العادلة لصافي األصول  القيم  زيادة في تكلفة الشراء عن  تسجل أي 
لصافي األصول المقتنية المحددة، فإنه يتم تسجيل خصم الشراء )أرباح صفقة شراء شركة تابعة أو الشهرة السالبة( مباشرة في قائمة الدخل 

الموحدة في سنة الشراء. 

مشتريات ومبيعات الحصص غير المسيطرة. لتسديدات المعامالت التي تتم بين مساهمي الحصص غير المسيطرة، قامت المجموعة بتطبيق 
نموذج المنشأة االقتصادية. ويتم تسجيل أي فرق بين مبلغ الشراء والقيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة المكتسبة مباشرة في حقوق 
الملكية باعتبارها معاملة رأسمالية. وتعترف المجموعة بالفرق بين مبلغ المبيعات والقيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة المباعة في قائمة 

التغيرات في حقوق الملكية باعتبارها معاملة رأسمالية.

2-3    العمالت االجنبية

عملة العرض والعملة الوظيفية
إن عملة دولة قطر، حيث مقر البنك، هي الريال القطري، والذي يعد العملة الوظيفية. ومع ذلك تعرض القوائم المالية الموحدة بالدوالر األمريكي 

وهو عملة العرض للبنك. 

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. ويتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية 

المقومة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 

يتم االعتراف بجميع الفروق من األرباح والخسائر الناتجة عن هذه المعامالت وعن أسعار صرف األصول وااللتزامات النقدية المقومة بالعمالت 
األجنبية بنهاية السنة في قائمة الدخل الموحدة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام 
أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة األولي. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار 
الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم تسجيل تأثير فروق العمالت المتعلقة بالبنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

للعملة األجنبية كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.

شركات المجموعة

تحول النتائج والمركز المالي لشركات المجموعة )التي ليست إلحداها عملة اقتصاد تضخمي( والتي تعد بعمالت محلية مختلفة عن عملة العرض 
إلى عملة القوائم المالية وفقا لما يلي:

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(
2-3    العمالت االجنبية - )تتمة(
شركات المجموعة - )تتمة(

)أ(    تحول األصول وااللتزامات لكل قائمة مركز مالي باستخدام سعر الصرف السائد في نفس تاريخ قائمة المركز المالي،

التراكمي  المتوسط ال يمثل تقريبا معقوال لألثر  إذا كان هذا  المتوسط )إال  )ب( تحول اإليرادات والمصروفات لكل قائمة دخل بسعر الصرف 
ألسعار الصرف السائدة في تواريخ التعامل وعليه تحول اإليرادات والمصروفات على أساس السعر السائد في تواريخ التعامالت(؛ و

)ج(   تسجل جميع فروقات التحويل كبند منفصل ضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

تسجل فروق تحويل العمالت األجنبية، عند دمج الحسابات، الناشئة من صافي االستثمار في العمليات الخارجية إلى قائمة التغيرات في 
حقوق الملكية الموحدة ضمن بند »احتياطي فروق عمالت«. عندما يتم بيع االستثمار الخارجي كليا أو جزئيا يتم تسجيل فروق العمالت 

التي سجلت مسبقا في حقوق الملكية كجزء من الربح أو الخسارة الناشئة من البيع في قائمة الدخل الموحدة.

2-4    األصول وااللتزامات المالية 
)أ(   اإلثبات

يتم تسجيل األصول وااللتزامات المالية بتاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألدوات المالية.

)ب( االستبعاد 
يتم استبعاد األصل المالي )أو، متى ما أمكن تطبيقه، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة( عندما: 

• يكون الحق في استالم التدفقات النقدية من أصل قد انتهى؛ أو 

ثالث  إلى طرف  تأخير جوهري  بالكامل دون  تلتزم بدفعها  النقدية من األصل ولكنها  التدفقات  المجموعة بحقوقها في استالم  • تحتفظ 
بموجب ترتيب مرور؛ أو 

• تقوم المجموعة بنقل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وذلك سواء: )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والعوائد 
المتعلقة باألصل أو )ب( لم تنقل ولم تحتفظ بجميع المخاطر والعوائد لألصول ولكنها قامت بنقل السيطرة على األصل. 

المتعلقة  والعوائد  المخاطر  بجميع  تحتفظ  تنقل ولم  النقدية من األصل ولم  التدفقات  بنقل حقوقها في استالم  المجموعة  تقوم  عندما 
باألصل ولم تنقل السيطرة على األصول، فإنه يتم تسجيل األصل إلى حد استمرار ارتباط المجموعة باألصل. 

تستبعد االلتزامات المالية عندما يتم الوفاء بالعقد أو إلغاؤه أو انتهاؤه. 

2-5    مقاصة األصول وااللتزامات المالية
تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ 

لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة تسديدها على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت. 

2-6    نقد وشبه النقد 
يشتمل النقد وشبه النقد، على النحو المشار إليه في قائمة التدفقات النقدية، على النقد واألرصدة لدى البنوك واإليداعات االستثمارية لدى 

المؤسسات المالية ذات تاريخ استحقاق يصل إلى ثالثة أشهر أو أقل. 

تمثل اإليداعات االستثمارية لدى المؤسسات المالية إيداعات لدى المصارف بصيغة الوكاالت االستثمارية حيث يتم تسجيلها بالتكلفة مضافا 
إليها األرباح المستحقة دفتريا وبعد خصم مخصص االضمحالل، إن وجد. 

2-7    استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم إدراج االستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة عندما يدار االستثمار على أساس تعاقدي ويتم تقييم األداء بناًء على التدفقات النقدية 
المتعاقد عليها. تقّوم هذه االستثمارات بالقيمة العادلة عند الشراء مضافًا إليها تكاليف المعاملة. ويتم إطفاء العالوات والخصومات على مدى 

عمر االستثمار باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصا االنخفاض في قيمة االضمحالل، إن وجد.

يتم االعتراف باألرباح الناشئة من بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة عند تحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية الخاصة بهذه األصول بشكل 
أساسي وتعادل الفرق بين القيمة العادلة للمتحصالت والقيمة الدفترية عند االستبعاد.

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(
2-8    األصول التمويلية

تشمل األنشطة التمويلية عقود المرابحة واإلجارة:

المستحق من عقود المرابحة  1-8-2
المعلق والربح غير  المبالغ األساسية بعد خصم أي مبالغ مستلمة ومخصص االضمحالل والربح  بإجمالي  المرابحة  يتم تسجيل عقود 
المتحقق. يتم شطب المستحق من األنشطة التمويلية وتحميلها مقابل المخصصات المحددة فقط في الظروف التي يتم فيها استنفاذ 
جميع أنشطة إعادة الهيكلة والتحصيل المعقولة، ويعاد تسجيل أي استرداد من أنشطة مالية تم شطبها سابقا ضمن مخصص معين. 

وتعتبر المجموعة وعود المرابحة لآلمر بالشراء ملزمة.

المستحق من عقود اإلجارة  2-8-2
عليه  ربح متفق  أي  زائدًا  بالتكلفة  الفوري لألصل  والتأجير  الشراء  يكون  التمويل عندما  اإلجارة من هياكل  المستحق من عقود  ينشأ 
المستحق من عقود اإلجارة بمجموع  المؤجلة. يسجل  الدفعات  المبلغ على أساس  العادلة(. ويتم تسجيل  القيمة  )تشكل في مجملها 
التكلفة المطفأة( ومخصص االضمحالل )إن وجد(. يتم االعتراف  الدنيا، ناقصا اإليرادات المؤجلة )تشكل في مجملها  دفعات اإليجار 
بإيرادات عقود اإلجارة على أساس التقسيم الزمني على مدار فترة اإليجار. يتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات المتعثرة من قائمة 

الدخل الموحدة.

ذمم مدينة  9-2
للديون  أي مخصص  ناقصا  المالية  الفترة  بنهاية  العمالء  من  المستحق  الدين  مبلغ  وهو  بها،  الخاصة  النقد  بقيمة شبه  المدينة  الذمم  تسجل 
المشكوك في تحصيلها. وعندما يكون من غير اإلمكان تحصيل الحساب المدين يتم شطبه مقابل حساب المخصص. يتم قيد االستردادات 
الالحقة لمبالغ شطبت مسبقا مقابل حساب المخصص. ويتم تسجيل التغير في القيمة الدفترية في حساب المخصص في قائمة الدخل الموحدة.

المخزون   10-2
)أ(   تسجل المواد الخام بقيمة التكلفة أو صافي القيمة التي يمكن تحقيقها من البيع، أيهما أقل. تشتمل تكلفة المواد الخام على:

       تكاليف المشتريات )شامال النقل والمناولة( صافية من الخصم التجاري الذي تم الحصول عليه؛ و 

)ب( تكاليف أخرى تصرف حتى ينقل المخزون إلى مكانه ووضعه الجاري.

تظهر تكلفة مخزون المواد الخام في نهاية السنة باستخدام طريقة الوارد أوال يصرف أوال. تمثل القيمة التي يمكن تحقيقها من البيع سعر 
البيع للمخزون ناقصا جميع تكاليف اإلتمام والتكاليف الضرورية إلنجاز عملية البيع.

تقيم البضائع الجاهزة وشبه الجاهزة بقيمة التكلفة والتي تمثل تكاليف المواد الخام واأليدي العاملة وتكاليف التشغيل األخرى.

البيع  ناقصا مصروفات  لألعمال  االعتيادية  األنشطة  يتم في سياق  الذي  التقديري  البيع  تتمثل في سعر  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي 
المتغيرة المعمول بها. 

االستثمارات في شركات   11-2
تشمل االستثمارات في شركات اآلتي: 

)أ( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
أدوات حقوق الملكية هي تلك التي ال تحمل خصائص أدوات الدين وتحتوي على أدوات تدل على امتالك منافع في القيمة الحقيقية في أصول 

مؤسسة ما بعد خصم جميع التزاماتها.

• استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكية 
إن استثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية هي تلك االستثمارات المزمع امتالكها لفترة غير محددة 
والتي من الممكن بيعها استجابة لالحتياج للسيولة، وقد تم إدراجها من خالل حقوق الملكية من تاريخ االستثمار. يتم إثبات بيع وشراء هذه 
االستثمارات في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. يتم إثبات هذه االستثمارات بدايًة بالقيمة العادلة 
باإلضافة إلى تكلفة المعامالت. يتم استبعاد األصول المالية عندما ينتفي الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك األصول المالية، أو 

عندما تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية.

2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(

2-11  االستثمارات في شركات - )تتمة(

)أ( استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة - )تتمة( 

• استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكية - )تتمة( 
يتم الحقًا إعادة تقييم هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب غير المحققة الناتجة في قائمة حقوق الملكية الموحدة تحت 
بند »احتياطيات القيمة العادلة« حتى يتم استبعاد األصول أو تحقق اضمحالل في قيمتها. عندئذ وفي نفس الوقت، يتم إثبات األرباح أو 

الخسائر المتراكمة المثبتة سابقًا في حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة.

تستند القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة في سوق نشطة على سعر الشراء الحالي. في حالة عدم وجود سوق نشطة لهذه األصول 
المالية، تقوم المجموعة بتقييم القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تشتمل هذه التقنيات على استخدام معامالت مماثلة على 
أساس تجاري بحت وطرق تقييم أخرى مستخدمة من قبل مؤسسات مماثلة بالسوق. وتشير المجموعة أيضًا إلى التقييمات التي أجريت 
من قبل مديري االستثمار في تحديد القيمة العادلة لألصول المالية غير المدرجة بأسواٍق نشطٍة. في حال عدم إمكانية تقييم االستثمارات 

بمعايير يعتمد عليها تدرج بالتكلفة ناقصة أي خسائر ناتجة عن االضمحالل، إن وجدت.

• استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
يدرج االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذلك في حالة شراؤه أو إنشاؤه أساسًا لغرض الحصول على أرباح من التقلبات قصيرة 
األجل في األسعار أو هوامش المتعاملين، أو يسمى كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في حال إذا كانت هذه التسمية 
تزيل عدم التوافق المحاسبي عنها أو أن االستثمار يدار وأن أداءه يقيم داخليًا عن طريق اإلدارة على أساس القيمة العادلة. يجب إثبات 
هذه االستثمارات بالقيمة العادلة في تاريخ المعاملة. في نهاية كل فترة تقرير مالي، يتم إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة وتدرج 
األرباح/الخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة. إن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال تؤثر على االضمحالل في القيمة 

إذ أن أي اضمحالل في القيمة ينعكس بالفعل في قياس القيمة العادلة، وبالتالي في قائمة الدخل الموحدة.

)ب( استثمارات رؤوس األموال المساهمة في المشاريع
قيمة  نمو  إلى  المجموعة  تهدف  االستثمارات.  على هذه  عائد  تحقيق  بهدف  تدار  استثمارية  االستثمارات كجزء من محفظة  بهذه  يحتفظ 

االستثمارات العادلة على فترات متوسطة األجل وعادة ما يحدد استراتيجية للتخارج أو عدة استراتيجيات عند اتخاذ قرار االستثمار.

عادة ما تكون هذه االستثمارات في شركات ليست لها عالقة بأعمال البنك. تدار هذه االستثمارات على أساس القيمة العادلة وتدرج في 
الدفاتر على أساس أنها سميت كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

2-12  االضمحالل في القيمة

اضمحالل األصول المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي محدد أو مجموعة من األصول 

المالية. 

في حالة االستثمار في أسهم حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، فإن الدليل الموضوعي غالبا 
ما يتضمن انخفاضا هاما أو طويل األمد في القيمة العادلة لالستثمارات إلى أدنى من تكلفتها. إن تحديد مدى األهمية أو طول األمد هو أمر 
يخضع للحكم الشخصي ويتم تقديره لكل استثمار على حدة. وعندما يكون هناك دليل على اضمحالل القيمة، فإن الخسارة المتراكمة التي تم 
قياسها كفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية بعد خصم خسارة االضمحالل لتلك االستثمارات والمسجلة مسبقًا في قائمة الدخل 
الموحدة، يتم إلغاؤها من حقوق الملكية وتسجل في قائمة الدخل الموحدة. خسائر االضمحالل في استثمارات حقوق الملكية ال يتم ردها من 
خالل قائمة الدخل الموحدة بل تسجل الزيادة في قيمتها العادلة بعد االضمحالل مباشرة في احتياطي القيمة العادلة من خالل قائمة التغيرات في 

حقوق الملكية الموحدة.

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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2-11  االضمحالل في القيمة - )تتمة(

اضمحالل األصول المالية - )تتمة(
إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي تدرج بالتكلفة في حالة عدم إمكانية تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة بصورة يعتمد عليها 
تخضع الختبار االضمحالل في القيمة وإذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسائر اضمحالل القيمة، يتم قياس خسارة االضمحالل بالفرق 

بين القيمة الدفترية والقيمة المتوقع استردادها. يتم إثبات خسائر االضمحالل في القيمة في قائمة الدخل الموحدة وال يتم ردها الحقا. 

تعتبر االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة قد واجهت خسائر اضمحالل في حالة زيادة القيمة الدفترية عن صافي القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المخفضة باستخدام المعدل األصلي للربح المستخدم في إطفاء األصل على طريقة معدل الربح الفعلي. يتم االعتراف 
باسترداد خسائر االضمحالل في القيمة الحقًا من خالل قائمة الدخل الموحدة وال يجب أن ينتج عن رد خسائر االضمحالل في القيمة أن تتجاوز 

القيمة الدفترية لألصل ما كان يجب أن تكون عليه التكلفة المطفأة في حال لم يتم االعتراف باضمحالل القيمة. 

اضمحالل األصول غير المالية 
تقوم المجموعة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك حدث أو تغيرات في ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية ألصل غير مالي قد 
اضمحلت. وفي ظل وجود مثل هذا المؤشر أو إذا كان هناك متطلب لفحص االضمحالل سنويا، فإنه يتعين على المجموعة تقدير قيمة االسترداد 
لألصل. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( قيمة االسترداد، فإن األصل )أو وحدة توليد النقد( يعتبر مضمحال ويخفض 

لقيمته االستردادية. 

تم  لعدم وجود خسائر اضمحالل  أي مؤشر  إذا كان هناك  للتأكد مما  الشهرة،  باستثناء  تاريخ كل مركز مالي لألصول،  تقييم في  يتم عمل 
مبلغ  تقدير  يتم  فإنه  المؤشر،  وجود مثل هذا  حال  انخفضت. في  تكون  قد  أو  التاريخ،  ذلك  تكون موجودة في  والتي قد ال  تسجيلها مسبقا 
تاريخ  التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ االسترداد لألصل من  إذا كان هناك تغير في  االسترداد وتعكس خسارة االضمحالل السابقة فقط 
تسجيل آخر خسارة اضمحالل. في هذه الحالة يتم رفع القيمة الدفترية إلى قيمة االسترداد. وال يمكن عكس خسارة االضمحالل المتعلقة بالشهرة 

بسبب ارتفاع قيمة االسترداد في الفترات الالحقة. 

2-13  االستثمارات العقارية

االستثمارات العقارية - المتاحة لالستخدام
وتسجل  المباشرة.  المصاريف  جميع  زائد  بالتكلفة  االستثمارات  هذه  وتسجل  لالستخدام.  متاحة  استثمارات  تمثل  العقارية  االستثمارات 
االستثمارات الحقا بالقيمة العادلة. ويعاد قياس القيمة العادلة لالستثمارات عند تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة ويتم تسجيل الفرق بين 

القيمة الدفترية والقيمة العادلة ضمن حقوق الملكية ضمن بند احتياطي القيمة العادلة لالستثمار. 

وفي حالة الخسارة، يتم تسجيلها في حقوق الملكية ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمار بالقدر الذي يكون فيه االحتياطي متاحا من خالل 
األرباح المسجلة مسبقا، وفي حال تجاوزت هذه الخسائر المبلغ المتاح باحتياطي القيمة العادلة بحقوق الملكية الستثمار بعينه، يتم تسجيل 

فائض الخسائر في قائمة الدخل الموحدة ضمن خسائر إعادة التقييم غير المحققة باالستثمارات. 

عند حدوث أرباح مستقبلية، فإن األرباح غير المحققة المرتبطة بالفترة الحالية يتم تسجيلها بقائمة الدخل الموحدة بالقدر الذي يتم به رد قيد الخسائر 
التي سبق تسجيلها بقائمة الدخل الموحدة ويتم تسجيل فائض األرباح بحقوق الملكية ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمار. 

تستبعد االستثمارات العقارية من القوائم المالية عندما يتم استبعادها نهائيا أو عندما يكون االستثمار العقاري خارج الخدمة مع عدم وجود أي 
منافع اقتصادية متوقعة من عملية االستبعاد. يسجل أي ربح أو خسارة ناشئة من عملية استبعاد االستثمار العقاري باإلضافة الى احتياطات 

القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة في سنة االستبعاد. 

االستثمارات العقارية - المحتفظ بها برسم البيع
باعتباره  المالي  المركز  قائمة  في  اإلستخدام  برسم  بها  المحتفظ  العقاري  االستثمار  تصنيف  يعاد  العقاري،  االستثمار  بيع  قرار  على  بناء 

»استثمار عقاري محتفظ به برسم البيع«، شريطة أن يتم البيع في غضون اثني عشر شهرا من نهاية فترة التقرير. 

احتياطي  بند  الملكية تحت  العادلة ضمن حقوق  القيمة  الالحقة على  التعديالت  إدراج  يتم  العادلة.  بالقيمة  ويستمر تقييم هذه االستثمارات 
القيمة العادلة لالستثمار. 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(

2-14  األصول الثابتة
المرتبطة  المباشرة  التكاليف  التاريخية جميع  التكلفة  المتراكم. تشمل  التاريخية ناقصًا االستهالك  بالتكلفة  الثابتة  يتم إظهار كافة األصول 
باقتناء األصل. يتم إدراج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية لألصل أو كأصل مستقل حسب الالزم وذلك عندما يكون من المتوقع تدفق المنافع 
المرتبطة باألصل إلى المجموعة وأن يكون باإلمكان قياس تكلفة األصل بصورة يعتمد عليها. يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة  المستقبلية 

واإلصالح في قائمة الدخل الموحدة في السنة ذات الصلة. 

ويتم استهالك األصول الثابتة للمجموعة، باستثناء األراضي، بطريقة القسط الثابت بمعدالت استهالك مناسبة يتم تحديدها على أساس 
العمر االفتراضي المقدر على النحو التالي:

السنوات وصف التصنيف 

 10 - 7 آالت ومعدات  

20 مبان 

معدات مكتبية   3 - 5

أثاث وتركيبات  3 - 7

تجديد المباني والتجهيزات   5 - 10 

5 سيارات 

2-15  األصول غير الملموسة
تتضمن األصول غير الملموسة قيمة برامج الحاسب اآللي واألصول غير الملموسة التي تم تحديدها في عملية دمج أعمال. إن تكلفة األصول غير 
الملموسة هي قيمتها العادلة في تاريخ الشراء. بعد التسجيل المبدئي، يتم إدراج األصول غير الملموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم 

أو أي خسائر اضمحالل متراكمة، إن وجدت. 

تحتسب قيمة اإلطفاء على أساس القسط الثابت لخفض تكلفة األصول غير الملموسة لقيمتها المتبقية على مدى أعمارها االفتراضية المقدرة 
على النحو التالي: 

5-7 سنوات البرمجيات والنظام المصرفي الرئيسي 

5 سنوات العالمة التجارية والعالقات التعاقدية 

2-16  حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق
يقبل البنك األموال من العمالء بغرض استثمارها بوصفه مضاربا وفقا لتقدير البنك وفيما يراه البنك مناسبا دون وضع أي قيود على مكان 
وكيفية وأغراض استثمار هذه األموال. ويتم تصنيف هذه األموال في قائمة المركز المالي باعتبارها ضمن حقوق الملكية لحاملي حسابات 

االستثمار المطلق. 

يتم االعتراف بحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق عند استالمها وتقاس مبدئيا بالتكلفة. وبعد التسجيل المبدئي، يتم قياس 
حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق بالتكلفة المطفأة.

يتم تحديد مخصص أرباح االستثمارات الممولة بشكل مشترك من قبل البنك وأرباح حاملي حسابات االستثمار المطلق من قبل إدارة البنك 
في الحدود المسموح بها لتقاسم األرباح وفقا لألحكام والشروط الخاصة بحسابات االستثمار. ويتم قياس هذه األرباح بعد رصد مخصصات 
االضمحالل في القيمة، إن وجد. ويتم رصد مخصص االضمحالل في القيمة عندما ترى اإلدارة حدوث اضمحالل في القيمة الدفترية لألصول 

الممولة من قبل حساب االستثمار.

ويتحمل البنك المصروفات اإلدارية المتعلقة بإدارة األموال. 

2-17  اثبات االيرادات 
تثبت اإليرادات إلى الحد الذي يحتمل معه أن تتدفق المنافع االقتصادي إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بدقة. يسجل اإليراد المكتسب 

من قبل المجموعة على النحو التالي:

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
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2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(

2-21  الزكاة
إن البنك غير مطالب بدفع الزكاة نيابة عن مساهميه، إال أنه مطالب بحساب الزكاة وإخطار المساهمين بحصصهم التناسبية من مبلغ الزكاة 

المستحق على السهم. يعتمد حساب الزكاة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

3- نقد وشبه النقد
31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014   

اإلجمالي مرتبط بحسابات  مرتبط بمساهمي  اإلجمالي  مرتبط بحسابات   مرتبط بمساهمي   
االستثمار المطلق البنك  االستثمار المطلق   البنك   

725  -  725  1.350   -  1.350 النقد في الصندوق 
أرصدة لدى البنوك       

109.895  23.616  86.279  29.815   20.128  9.687  )حسابات جارية( 

110.620  23.616  87.004  31.165  20.128  11.037  

2.625  -  2.625  -  -  - أرصدة بنكية مقيدة  
استثمارات لدى 

111.812  25.860  85.952  214.989  182.123  32.866  مؤسسات مالية  

114.437  25.860  88.577  214.989  182.123  32.866   

225.057  49.476  175.581  246.154  202.251  43.903  

تمثل اإليداعات االستثمارية لدى المؤسسات المالية استثمارات تدار ما بين المصارف بصيغة الوكالة والمرابحة االستثمارية. بلغ متوسط العائد على 
استثمارات الوكالة والمرابحة ما يعادل 0.61% سنويا )2013: %0.59(. 

4- استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014   

اإلجمالي مرتبطة بحسابات  مرتبطة بمساهمي  اإلجمالي  مرتبطة بحسابات  مرتبطة بمساهمي   
االستثمار المطلق البنك  االستثمار المطلق   البنك   

استثمارات في 
74.600  16.867  57.733  201.730  170.891  30.839  الصكوك 

عالوات 
 وخصومات غير

228  52  176  3.825  3.240  585  مطفأة  )بالصافي( 

74.828  16.919  57.909  205.555  174.131  31.424  

بلغت القيمة العادلة الستثمارات المجموعة في محفظة الصكوك 207.5 مليون دوالر أمريكي )2013: 74.9 مليون دوالر أمريكي(.

2- أهم السياسات المحاسبية - )تتمة(

2-17  اثبات االيرادات - )تتمة(

اإليرادات من اإليداعات االستثمارية لدى مؤسسات مالية 
يثبت اإليراد من اإليداعات االستثمارية قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية بناًء على تقسيم زمني لفترة العقد على أساس المبالغ الرئيسية 

المودعة لدى تلك المؤسسات المالية ومعدالت الربح المتوقعة. 

إيرادات إيجارية 
والمستأجرين على أساس مبدأ االستحقاق على مدار فترة  المجموعة  بين  المبرمة  اإليجارية  للعقود  اإليجارية وفقا  اإليرادات  المجموعة  تثبت 

العقد.

إيرادات من أنشطة غير مصرفية 
تتعلق اإليرادات من األنشطة غير المصرفية بشكل رئيسي بالشركات التابعة للمجموعة وهي تنشأ بشكل أساسي من بيع السلع والخدمات 

ويتم تسجيلها عندما تتوافر الشروط التالية:

)أ(     قيام المجموعة بتحويل جميع المخاطر واالمتيازات الجوهرية المتعلقة بملكية السلع إلى المشتري

) ب(  عدم امتالك المجموعة لحق التدخل إداريا أو السيطرة الفعلية على السلع المباعة

) ج(    إمكانية قياس قيمة االيرادات بدقة

) د(    احتمال تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية للمجموعة؛ و

)هـ(   إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها في المعاملة بدقة.

إيرادات توزيعات األرباح 
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يكون لدى المجموعة الحق في استالم األرباح. 

إيرادات ناتجة من االستثمارات في شركات 

 تم شرح اإليرادات الناتجة من االستثمارات في شركات باإليضاح 11-2

2-18  منافع الموظفين

)أ(   الئحة االشتراكات المحددة
تقوم المجموعة برصد مخصص الشتراكاتها في صندوق التقاعد الذي تديره الدولة للموظفين القطريين وفقًا لقانون التقاعد، وتقوم 
بتحميل التكلفة الناتجة ضمن تكلفة الموظفين في قائمة الدخل الموحدة. وليس لدى المجموعة أي التزامات أخرى بالسداد بعد سداد هذه 

االشتراكات. ويعترف باالشتراكات عند استحقاقها.

)ب( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
لدى  بها  المعمول  القوانين  مع  تتفق  التي  المجموعة  لسياسات  وفقا  للموظفين  الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصصات  المجموعة  تحتسب 
المجموعة. ويتم احتساب االلتزام بناء على مرتب الموظف وعدد سنوات الخدمة في تاريخ المركز المالي. ويتم عرض مخصص مكافأة 

نهاية الخدمة ضمن بند االلتزامات األخرى.

2-19  المخصصات 
أحداث سابقة وعندما يكون من  ناشئة عن  أو استداللية  حالية  التزامات قانونية  أو  المجموعة مطالبات  لدى  المخصصات عندما يكون  تسجل 
المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات خارجة سواء نقدية أو موارد متضمنة لمنافع اقتصادية مطلوبة للوفاء بتلك االلتزامات، وأن يكون باإلمكان 

تقدير قيمة هذه االلتزامات بدقة.

2-20  ضريبة الدخل
إن البنك خاضع لضريبة الدخل وفقا لقرار وزير االقتصاد والمالية رقم 13 لسنة 2010 الخاص بإصدار لوائح ضرائب مركز قطر للمال والسارية 

اعتبارا من 1 يناير 2010. ويتم تحميل مصروف ضرائب الدخل بقائمة الدخل الموحدة. 

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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5- األصول التمويلية
31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014   

اإلجمالي مرتبط بحسابات   مرتبط بمساهمي  اإلجمالي  مرتبط بحسابات   مرتبط بمساهمي   
االستثمار المطلق  البنك  االستثمار المطلق   البنك   

 105.863  1.900   103.963   229.991   103.668 التمويل بالمرابحة  126.323  
المستحق من

-  -  -   30.000   25.414    4.586 عقود اإلجارة  
-  -  -   5.796    1.645    4.151 أخرى  

105.863    1.900    103.963  265.787  130.727  135.060  
)22.856(   )24(   )22.832(  )36.818(   )8.067(   )28.751( ناقصا: أرباح مؤجلة  

83.007  1.876  81.131  228.969  122.660  106.309  

تمثل معظم تمويالت المرابحة تسهيالت المرابحة المقدمة للشركات المستثمر فيها والعمالء من األفراد والشركات كجزء من العمليات المصرفية 
الخاصة. وبلغ السعر المتوسط للعائد على تمويالت المرابحة ما نسبته 6.67% سنويا )2013: 8.56% سنويا(.

وكما في 31 ديسمبر 2014 و2013، لم تكن هناك أرصدة متأخرة ومخصص متأخر الضمحالل القيمة.

6- الذمم المدينة

2013  2014 تتكون الذمم المدينة من اآلتي:  

33.949  37.423 ذمم ناشئة من البيع التجاري  
)829(  )699( ناقصا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

33.120  36.724  

7- المخزون

2013  2014 يتكون المخزون من اآلتي:  

8.182  9.516 مواد خام  
577  1.790 سلع غير تامة الصنع 

2.138  1.893 سلع تامة الصنع 
)416(  )688( ناقصا: ما تم شطبه لصافي القيمة القابلة للتحقق  

10.481  12.511  

8- االستثمار في شركات 
2013  2014  

11.912  35.030 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
266.377  370.730 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

278.289  405.760  

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

8- االستثمار في شركات - )تتمة(
8-1   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

إن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية تتكون مما يلي:
2013  2014  

7.222  7.222 غير مدرجة* 
4.690  27.808 مدرجة** 

11.912  35.030  

* نظرًا لعدم توفر القيمة العادلة فقد تم إدراج االستثمار بالتكلفة.
** يتم تحديد قيمة االستثمار العادلة على أساس أسعار الشراء السائدة في سوق نشط. 

8-2   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تتكون من: 

2013  2014  

نوع االستثمار
141.781  264.246 استثمارات رؤوس أموال مساهمة في المشاريع 
124.596  106.484 استثمارات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

266.377  370.730  

8-3    يلخص الجدول التالي الحركة في االستثمارات في شركات خالل السنة: 

2013  2014  

اإلجمالي استثمارات بالقيمة  استثمارات بالقيمة  اإلجمالي  استثمارات بالقيمة   استثمارات بالقيمة   
العادلة من خالل العادلة من خالل  العادلة من خالل   العادلة من خالل   

قائمة الدخل  حقوق الملكية  قائمة الدخل   حقوق الملكية   

  212.577  190.706  21.871  278.289  266.377  11.912 في بداية  السنة 
28.044  28.044  -  98.169  63.452  34.717  إضافات 

  )29.280(  )18.941(  )10.339(  )29.451(  )24.939(  )4.512( استبعاد* 
تعديالت 

  66.948  66.568  380  58.753  65.840  )7.087(  القيمة العادلة  

 278.289  266.377  11.912  405.760  370.730  35.030 في نهاية  السنة 

* باعت المجموعة بشكل جزئي استثمارين اثنين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واستثمار واحد بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية خالل 
2014 مما أدى إلى مكاسب رأسمالية صافية بقيمة 2.5 مليون و 0.4 مليون دوالر أمريكي، على التوالي )2013: مكاسب رأسمالية صافية 

بقيمة 7.6 مليون و 0.3 مليون دوالر أمريكي، على التوالي(، والتي تم إدراجها بقائمة الدخل الموحدة. 

8-4   قياس القيمة العادلة
يتم تحليل قياسات القيمة العادلة وفقا لمستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي: 

) أ (   المستوى األول من القياسات هو األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتماثلة، 

)ب(  المستوى الثاني من القياسات هي طرق التقييم ذات المدخالت الجوهرية القابلة للرصد ألصل ما أو التزام ما، سواء بشكل مباشر )أي: 
كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )أي: المشتقة من األسعار(، و 

)ج(    المستوى الثالث من القياسات هو التقييم غير المعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد )أي: المدخالت غير القابلة للرصد(. وتضع اإلدارة 
حكمها في تصنيف األدوات المالية باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. وفي حالة االستعانة بالمدخالت القابلة للرصد التي تقتضي 

تسوية جوهرية عند قياس القيمة العادلة، فإن القياس المستخدم هو المستوى الثالث.

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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9- االستثمارات العقارية
2013  2014  

61.535  56.637 استثمارات عقارية متاحة لالستخدام  
-  18.396 استثمارات عقارية محتفظ بها برسم البيع 

61.535  75.033  

يلخص الجدول التالي الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة: 

2013  2014  

استثمارات عقارية استثمارات عقارية محتفظ   استثمارات عقارية   
متاحة لالستخدام اإلجمالي  بها برسم البيع  متاحة لالستخدام   

54.142  61.535  -  61.535 في بداية السنة 
4.942  11.756  -  11.756  إضافات 

-  -  18.396  )18.396( تحويل 
2.451  1.742  -  1.742 تعديالت القيمة العادلة  

61.535  75.033  18.396  56.637 في نهاية السنة 

اعتمد تقييم االستثمارات العقارية بمبلغ 18.4 مليون دوالر أمريكي على اتفاقية شراء مبيعات مبرمة مع أحد البائعين. وعلى الرغم من أن االتفاقية 
تم إبرامها في ديسمبر 2014، إال أن المعاملة تم االنتهاء منها في يناير 2015. أما االستثمارات العقارية المتبقية بقيمة 56.6 مليون دوالر أمريكي 

)2013: 43.8 مليون دوالر أمريكي( فقد تم تقييمها من قبل اإلدارة داخليا دون أي تغيير جوهري بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2014.

10- األصول الثابتة
أعمال رأسمالية تجديد المباني   أثاث  آليات   أراض  آالت   

اإلجمالي قيد التنفيذ  سيارات  والتجهيزات  وتركيبات  ومعدات  ومبان  ومعدات   

التكلفة
53.467  62  439  592  7.822  6.942  19.637  17.973 كما في 1 يناير 2013 

5.039  230  24  489  177  2.793  296  1.030 إضافات 
-  )62(  -  -  -  -  -  62 تحويالت 

)1(  -  -  -  -  )1(  -  - استبعادات 

58.505  230  463  1.081  7.999  9.734  19.933  19.065 كما في 31 ديسمبر 2013 
5.448  1.872  102  1.764  96  1.291  -  323 إضافات 

-  -  -  -  -  -  -  - تحويالت 
)90(  -  )86(  -  -  )4(  -  - استبعادات 

63.863  2.102  479  2.845  8.095  11.021  19.933  19.388 كما في 31 ديسمبر 2014 

8- االستثمار في شركات - )تتمة(

8-4   قياس القيمة العادلة - )تتمة(
اإلجمالي المستوى 3  المستوى 2  المستوى 1   

31 ديسمبر 2014
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

35.030  7.222  -  27.808 حقوق الملكية 

370.730  307.656  -  63.074 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  قائمة الدخل 

صافي األرباح والخسائر المدرجة في  
 )6.909(  -  -  )6.909( قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

صافي األرباح والخسائر المعترف بها  من
65.840  63.697  -  2.143 خالل قائمة الدخل  الموحدة 

31 ديسمبر 2013
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

11.912  7.222  -  4.690 حقوق الملكية 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
266.377  183.191  -  83.186 قائمة الدخل  

صافي األرباح والخسائر المدرجة في 

380  -  -  380 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

صافي األرباح والخسائر المعترف بها 
66.568  15.078  -  51.490 من خالل قائمة الدخل الموحدة  

ويلخص الجدول التالي طرق التقييم والمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 و2013 لالستثمارات بالمستوى 
الثالث التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: 

                          معــدل المـــدخـــالت 

31 ديسمبر 2013  31 ديسمبر 2014  المدخالت المستخدمة  طريقة التقييم   

1.5% إلى %5 1% إلى %5  معدل النمو  التدفقات النقدية  استثمارات بالقيمة العادلة 
10% إلى %15.8 10% إلى %17.2  معدل الخصم  المخصومة  من خالل قائمة الدخل 

وكان تأثير طرق التقييم المستخدمة نتيجة التغيرات المحتملة في المتغيرات األساسية المستخدمة للتقييم: 

• معدل النمو. يفترض أن تكون معدالت النمو من1% إلى 5% )2013: 1.5% إلى 5%( بناء على األداء الفعلي والمتوقع للجهة المستثمر فيها. 
وفي حالة زيادة/ نقص معدالت النمو بنقطة واحدة في المائة )2013: نقطة واحدة في المائة(، فإن القيمة الدفترية لالستثمارات ترتفع بـ 15.5 
مليون دوالر أمريكي/ تنخفض بـ 10.7 مليون دوالر أمريكي )2013: ترتفع بـ 19 مليون دوالر أمريكي/ تنخفض بـ 14 مليون دوالر أمريكي(؛ 

• معدل الخصم يفترض أن تكون معدالت الخصم من 10% -17.2% )2013: 10% - 15.8%( لالستثمارات المختلفة. وفي حالة زيادة/ انخفاض 
معدالت الخصم بنقطة واحدة في المائة )2013: نقطة واحدة في المائة(، فإن القيمة الدفترية لالستثمارات تنخفض بـ 16.5 مليون دوالر 

أمريكي/ ترتفع بـ 23.8 مليون دوالر أمريكي )2013: تنخفض بـ 20 مليون دوالر أمريكي/ ترتفع بـ 25 مليون دوالر أمريكي(؛ 

زيادة/  حالة  وفي  االستثمارات.  تقييم  في  األساسية  المتغيرات  من  وتوقيتها  النقدية  التدفقات  مبالغ  تعتبر  المتوقعة.  النقدية  التدفقات   •
اضمحالل قيمة التدفقات النقدية المتوقعة بنقطة واحدة في المائة )2013: نقطة واحدة في المائة(، فإن القيمة الدفترية لالستثمارات ترتفع بـ 
2.6 مليون دوالر أمريكي/ تنخفض بـ 1.8 مليون دوالر أمريكي )2013: ترتفع بـ 2 مليون دوالر أمريكي/ تنخفض بـ 2 مليون دوالر أمريكي(.

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(



33 التقرير السنوي لبنك قطر األول 32٢٠١٤

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

10- األصول الثابتة -  )تتمة(
أعمال رأسمالية تجديد المباني   أثاث  آليات   أراض  آالت   

اإلجمالي قيد التنفيذ  سيارات  والتجهيزات  وتركيبات  ومعدات  ومبان  ومعدات   

االستهالك المتراكم
17.801  -  221  356   3.032  4.471  1.182  8.539 كما في 1 يناير 2013 

4.059   62  53  1.182  1.570  228  964 تكلفة االستهالك* 
)1(  -  -  -  -  )1(  -  - االستبعاد/ التحويل 

21.859  -  283  409  4.214  6.040  1.410  9.503 كما في 31 ديسمبر 2013 
4.434  -  46  279  1.084  1.777  228  1.020 تكلفة االستهالك* 

)89(  -  )86(  -  -  )3(  -  - االستبعاد/ التحويل 

26.204  -  243  688  5.298  7.814  1.638  10.523 كما في 31 ديسمبر 2014 

صافي القيمة الدفترية
36.646  230  180  672  3.785  3.694  18.523  9.562 كما في 31 ديسمبر 2013 

37.659  2.102  236  2.157  2.797  3.207  18.295  8.865 كما في 31 ديسمبر 2014 

* تتضمن مصاريف االستهالك مبلغا وقدره 2.775 ألف دوالر أمريكي )2013: 2.380 ألف دوالر أمريكي( مسجلة ضمن األنشطة غير المصرفية.

11- األصول غير الملموسة
العالمة التجارية البرمجيات والنظام   

اإلجمالي والعالقات التجارية  المصرفي الرئيسي   

في 1 يناير 2013
التكلفة:

13.362  9.607  3.755 الرصيد االفتتاحي  
882  -  882 إضافات خالل السنة 

14.244  9.607  4.637 في 31 ديسمبر 2013 

اإلطفاء
2.580  741  1.839 الرصيد االفتتاحي 
2.358  1.773  585 تكلفة االطفاء للسنة* 

4.938  2.514  2.424 في 31 ديسمبر 2013 

9.306  7.093  2.213 صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2013 

كما في 1 يناير 2014
التكلفة:

14.244  9.607  4.637 الرصيد االفتتاحي 
2.611  -  2.611 إضافات خالل السنة 

16.855  9.607  7.248 في 31 ديسمبر 2014 

إطفاء
4.938  2.514  2.424 الرصيد االفتتاحي 
2.469  1.776  693 تكلفة االطفاء للسنة* 

7.407  4.290  3.117 في 31 ديسمبر 2014 

9.448  5.317  4.131 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2014 

*تتضمن تكاليف االطفاء مبلغا وقدره 1.776 ألف دوالر أمريكي )2013: 1.773 ألف دوالر أمريكي( مسجلة ضمن األنشطة غير المصرفية.

12- األصول األخرى 

تتكون األصول األخرى من اآلتي: 
2013  2014  

8.397  5.553 ذمم مدينة أخرى 
14.586  16.427 مبالغ مدفوعة مقدما  

1.434  1.656 ودائع قابلة لالسترداد  
742  754 مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح24 ( 
347  85 مستحقات من الموظفين  

25.506  24.475  
  

13- مستحق إلى البنوك
2013  2014  

23.034  41.367 تسهيالت بنكية 
1.002  1.160 حسابات السحب على المكشوف 

46.522  64.913 التمويل بالمرابحة 
8.169  7.787 التمويل باإلجارة 

12.750  - ودائع مقبولة بالوكالة 

91.477  115.227  

كما في 31 ديسمبر 2014، تم ربط االستثمارات في شركات ذات القيمة الدفترية البالغة 104 مليون دوالر أمريكي مقابل تمويالت المرابحة )31 
ديسمبر 2013: 43 مليون دوالر أمريكي(.

14- االلتزامات األخرى
2013  2014  

19.026  26.458 ذمم دائنة 
14.837  15.258 ذمم دائنة للموظفين 
10.275  1.663 ذمم دائنة أخرى 

6.013  4.413 مصروفات مستحقة 
332  330 مستحق ألطراف ذات عالقة )إيضاح 24( 

75  78 إيرادات غير محققة  
3.683  5.133 توزيعات أرباح مستحقة 

54.241  53.333  

تمثل أغلب الذمم الدائنة مبالغ مستحقة لعدد من الموردين ناشئة من األنشطة التجارية االعتيادية التي تزاولها الشركات التابعة للمجموعة. 

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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15- حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق
ويتم استثمار األموال الواردة من حاملي حسابات االستثمار المطلق نيابة عنهم دون الرجوع إلى المجموعة على النحو التالي كما في 31 ديسمبر:

 2013  2014 إيضاح   

49.476  202.251  3 نقد وشبه النقد 
16.919  174.131  4 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

1.876  122.660  5 أصول تمويلية 

68.271  499.042   

تم االفصاح عن األصول العائدة إلى حاملي حسابات االستثمار المطلق بعد خصم مخصص اضمحالل القيمة. كما في 31 ديسمبر 2014 و2013 لم 
يكن هناك اضمحالل في القيمة المعترف بها في األصول العائدة إلى حاملي حسابات االستثمار المطلق. 

يتم استالم جميع األموال من العمالء القطريين من الشركات واألفراد.

أرباح  بزيادة  البنك  أجل توزيع األرباح وفق معدالت األرباح في السوق، قام  المضاربة ومن  اتفاقيات  المشاركة في األرباح في  نظرا لشروط نسب 
حاملي حسابات االستثمار المطلق وذلك بالتنازل عن بعض من حصته في الربح كمضارب. وبلغت حصة الربح المتنازل عنه ما قيمته 3.691 ألف دوالر 

أمريكي )2013: ال شيء(.

ويوضح الجدول التالي اإليرادات من األصول الممولة من حسابات االستثمار المطلق وفقا للنوع: 
2013  2014  

-  3.754 أرباح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
-  3.914 إيرادات من األنشطة التمويلية 
-  917 إيرادات أخرى 

-  8.585  

16- حصة غير مسيطرة
2013  2014  

13.472  13.902 في 1 يناير 
-  157 تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

430  205 صافي الدخل للسنة 

13.902  14.264 في 31 ديسمبر 

17- رأس المال 
2013  2014  

المصرح به:
549.451  686.813 250.000.000 سهم عادي )2013: 200.000.000 سهم عادي( بواقع 10 رياالت قطرية لكل سهم 

رأس المال المصدر والمدفوع:
200.000.000 سهم عادي )2013: 200.000.000 سهم عادي( بواقع 10 رياالت قطرية لكل سهم

549.451  549.451 )2013: 10 رياالت قطرية لكل سهم( 

وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 24 مارس 2014 على زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى 2.5 مليار ريال قطري 
)687 مليون دوالر أمريكي( بدال من 2 مليار ريال قطري )549 مليون دوالر أمريكي( في 2013.

18- إيرادات ومصروفات األنشطة غير المصرفية
المرتبطة بمساهمي البنك  

2013  2014  
85.945  97.769 مبيعات  

1.024  336 إيرادات أخرى 

86.969  98.105 إيرادات األنشطة غير المصرفية 

)61.299(  )72.303( تكلفة المبيعات 
)20.705(  )20.509( مصروفات أخرى 

)2.822(  )3.338( تكاليف التمويل 

)84.826(  )96.150( مصروفات األنشطة غير المصرفية 

2.143  1.955 صافي الدخل من األنشطة غير المصرفية  

19- إيرادات أخرى
المرتبطة بمساهمي البنك  

2013  2014  
3.595  3.416 إيرادات اإليجارات 

305  1.233 إيرادات أخرى 

3.900  4.649  

20- مصروفات تشغيلية أخرى
المرتبطة بمساهمي البنك  

2013  2014  
6.747  6.272 مصروف اإليجارات 
2.428  3.638 رواتب أعضاء مجلس اإلدارة 
3.385  4.508 خدمات مهنية 
6.568  3.083 مصروفات إدارية وعمومية أخرى 

19.128  17.501  

21- عائد السهم األساسي/ المخفض 
ييتم احتساب عائد السهم األساسي بناء على صافي الربح العائد لمساهمي البنك وعدد األسهم المستحقة الدفع خالل السنة.

2013  2014  

عائد السهم األساسي من العمليات المستمرة 
38.648  43.518 صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم 

171.327  200.000 إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسهم  

22.56  21.76 عائد السهم األساسي )سنت أمريكي( 

ونظرا لعدم وجود أثر تخفيضي، فإن عائد السهم االساسي يعادل عائد السهم المخفض. 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
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)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(



37 التقرير السنوي لبنك قطر األول 36٢٠١٤

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

22- االلتزامات المحتملة
تمثل االلتزامات المحتملة للمجموعة كما في 31 ديسمبر البنود اآلتية:

2013  2014  

-  1.698 االعتمادات المستندية 
8.251  17.020 خطابات الضمان 

8.251  18.718 إجمالي االلتزامات المالية 

23- االلتزامات التعاقدية  
2013  2014  

التزامات مقابل التأجير التشغيلي
40.037  31.093 أكثر من سنة واحدة 

7.290  6.630 ال تزيد عن سنة واحدة 

47.327  37.723  
-  8.299 التزامات مرتبطة باالستثمارات 

6.458  10.303 التزامات مرتبطة بالمصروفات التشغيلية والرأسمالية 
-  33.973 تسهيالت ائتمانية غير مستغلة  

53.785  90.298  

24- معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين ممن لديهم نفوذ جوهري وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وذوي 

العالقة من عائالتهم والمؤسسات المملوكة أو المسيطر عليها من قبلهم، كما تشمل الشركات الزميلة والشركات المرتبطة. 

)أ(   مستحق من أطراف ذات عالقة
2013  2014  

742  754 الشركات المرتبطة 

تظهر أرصدة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ضمن بند األصول األخرى )إيضاح رقم 12(.

)ب( مستحق ألطراف ذات عالقة 
2013  2014  

332  330 الشركات المرتبطة 

ويتم إدراج المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ضمن التزامات أخرى )إيضاح رقم 14 (.

)ج(  مكافآت ورواتب موظفي اإلدارة العليا
2013  2014  

8.329  7.152 الرواتب والمنافع على المدى القصير ألفراد اإلدارة العليا 
2.354  2.991 رواتب أعضاء مجلس اإلدارة 

141  140 مكافآت هيئة الرقابة الشرعية 

 10.824  10.283  

25- الزكـــاة
يتحمل المساهمون دفع الزكاة مباشرة. وال تقوم المجموعة بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن المساهمين. وتقوم المجموعة باحتساب مبلغ الزكاة 
المستحق من قبل المساهمين على أساس معتمد من قبل هيئة الرقابة الشرعية ويتم إخطار المساهمين بذلك. بلغت الزكاة المستحقة فيما يتعلق 

بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ما قدره 3,15 سنت لكل سهم مملوك )2013: 4.85 سنت(. 

26- االفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة والتقديرات
تقوم اإلدارة عند إعداد القوائم المالية الموحدة بممارسة أحكامها وتقديراتها لتحديد المبالغ المثبتة بها. ويمكن تلخيص أهم االفتراضات والتقديرات 

المعمول بها على النحو اآلتي:

• تصنيف األدوات المالية
في سبيل تطبيق السياسات المحاسبية للبنك تقرر اإلدارة، عند اقتناء استثمار، ما إذا كان من الواجب تصنيفه على أنه استثمارات مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل )محتفظ بها للمتاجرة أو تسمى كذلك وتشمل استثمارات رؤوس أموال المساهمة في المشاريع( أو استثمارات مدرجة 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة حقوق الملكية. يعكس تصنيف كل استثمار نية اإلدارة فيما يتعلق بكل استثمار وهو يخضع 

لمختلف المعالجات المحاسبية استنادًا إلى هذا التصنيف.

• القيمة العادلة لالستثمارات في شركات والتي تم تقييمها باستخدام افتراضات ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد. 
تقوم المجموعة بوضع األحكام والتقديرات لتحديد القيمة العادلة لالستثمارات المقيمة باستخدام افتراضات ال تعتمد على بيانات السوق القابلة 

للرصد. 

وقد تم االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقيم العادلة لألدوات التي تم تقييمها باستخدام افتراضات ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للرصد 
باإليضاح رقم 8. 

• األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة
تقدر المجموعة األعمار االنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة ذات األعمار المحدودة بمراعاة النمط المتوقع للمنافع االقتصادية التي تتوقع 

المجموعة الحصول عليها من األصل. وهذا يعتمد على حكم المجموعة بعد مراعاة األعمار االنتاجية ألصول مماثلة بمنشآت مشابهة.

27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها
تعريف وتصنيف األدوات المالية

الجارية واالستثمارات لدى  النقد والحسابات  المالية أرصدة  المالية للمجموعة. وتتضمن األصول  المالية جميع األصول وااللتزامات  تتضمن األدوات 
للبنوك  والمستحق  العمالء  أرصدة  المالية  االلتزامات  وتتضمن  للبنوك  والتمويلية  االستثمارية  والعمليات  األخرى  المالية  والمؤسسات  البنوك 

والمؤسسات المالية. كما تتضمن األدوات المالية التعهدات التعاقدية وااللتزامات المحتملة المدرجة ضمن بنود خارج قائمة المركز المالي.

ويفسر اإليضاح رقم 2السياسات المحاسبية المتبعة بشأن أسس اإلثبات والقياس ألهم األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات. 

القيمة العادلة لألدوات المالية 
إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف ملمة وراغبة في معاملة بدون شروط تفضيلية.

يتم تحديد القيمة العادلة لكل استثمار بشكل فردي وفقا لسياسات التقييم المتبعة من قبل المجموعة والمبينة باإليضاح 11-2.

إدارة المخاطر 
وإدارة  إجراءات تطويرية  إلى وضع  للمجموعة  التنظيمي  المخاطر واإلطار  إدارة  التجارية. وتهدف  المجموعة  أنشطة  يتجزأ من  المخاطر جزءا ال  تعتبر 
حدود  مراعاة  مع  ومتابعتها  وقياسها  تحديدها  عملية  خالل  من  المخاطر  إدارة  وتتم  المجموعة.  أنشطة  تتضمنها  التي  الرئيسية  للمخاطر  مستمرة 
تتحمل مسؤولية  المجموعة  وحدة في  المجموعة. وكل  ربحية  أهمية كبيرة الستمرار  ذات  المخاطر هذه  إدارة  إن عملية  األخرى.  والضوابط  المخاطر 
المخاطر المتعلقة بمسؤولياتها. وتتعرض المجموعة لعدة مخاطر متمثلة في مخاطر االستثمار ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق 
وقياس  تحديد  على  المجموعة  قدرة  وتعتبر  العمل.  بنشاط  تتعلق  التي  الخارجية  األخرى  والمخاطر  التركيز  مخاطر  إلى  باإلضافة  التشغيل  ومخاطر 

ومراقبة المخاطر وتقديم تقارير بشأنها بفاعلية هي عنصر أساسي للفلسفة التشغيلية للمجموعة وربحيتها. 

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها - )تتمة(
إطار المخاطر وإطار الحوكمة 

تمثل آلية إدارة المخاطر في المجموعة جزءا مكمال لثقافة المؤسسة وتم إدراجها في جميع الممارسات والعمليات. إن أعضاء مجلس اإلدارة )المجلس( 
للمخاطر على  الفاعلة  اإلدارة  الرئيسيين جميعهم يساهمون في  والمدراء  العليا  والمخاطر واإلدارة  التدقيق  لجنة  التنفيذية وأعضاء  اللجنة  وأعضاء 

مستوى المجموعة.

يتحمل المجلس المسؤولية العامة في خلق الجو العام تجاه مخاطر المجموعة والتأكد من وجود إطار فعال إلدارة المخاطر. يقوم المجلس بصورة دورية 
بمراجعة السياسات واالستراتيجيات إلدارة مخاطر المجموعة. 

يناط بلجنة التدقيق والمخاطر مسؤولية تنفيذ سياسات وإرشادات وحدود إدارة المخاطر والتأكد من أن مراقبة العمليات مفعلة. يقدم قسم إدارة 
المخاطر مراقبة مستقلة لكل من المجلس ولجنة المخاطر والتدقيق والعمل عن قرب مع الوحدات االستثمارية التي بدورها تمتلك وتدير المخاطر.

مخاطر االستثمار 
يتم تحديد مخاطر استثمار الملكية الخاصة بالمجموعة وتقييمها من خالل إجراء دراسات مهنية مكثفة عن طريق األقسام االستثمارية ذات العالقة. 
تعتبر استثمارات المجموعة في الحصص الخاصة بشكل بديهي استثمارات في أسواق ال تمتاز بالسيولة وهي عادة في األسواق الصاعدة. وتكون 
هذه االستثمارات بشكل عام غير قابلة للتحوط وال تخضع للتسييل السريع. وبالتالي فإن المجموعة تسعى للحد من مخاطرها من خالل استخدام 
وسائل مباشرة. يتم ممارسة إدارة المخاطر بعد عملية االستثمار وذلك بصفة جوهرية من خالل التواجد في مجلس اإلدارة للشركة المستثمر فيها 
وذلك خالل الفترة الزمنية الستثمار الحصص الخاصة. تتم عملية مراجعة االستثمارات بشكل دوري وتقدم إلى لجنة إدارة االستثمار من أجل مراجعتها. 
يتم التعامل مع المخاوف المرتبطة بالمخاطر واألداء من خالل قسم االستثمار المسؤول عن إدارة االستثمار وذلك تحت إشراف لجنة إدارة االستثمار.

مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان هي مخاطر احتمال تعرض المجموعة لخسارة رأس المال أو الربح المكتسب بسبب عدم وفاء عمالئها أو األطراف األخرى بالتزاماتهم 
التعاقدية. تقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود على حجم المخاطر الممكن قبولها من األطراف األخرى واألطراف 

ذات العالقة والتركزات الجغرافية والصناعية عن طريق مراقبة التعرضات بالنسبة إلى تلك الحدود. 

يظهر الجدول المبين أدناه الحد األقصى للمبالغ المعرضة لمخاطر االئتمان كبنود للمركز المالي.

2013  2014  

112.520  29.815 أرصدة لدى البنوك 
111.812  214.989 إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية 

83.007  228.969 أصول تمويلية 
33.120  36.724 ذمم مدينة 
25.506  24.475 أصول أخرى 
74.828  205.555 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

440.793  740.527  

المخاطر 
جميع األصول المالية، خالف األرصدة لدى البنوك وااليداعات لدى المؤسسات المالية ليس لها تصنيف ائتماني خارجي. ويوضح الجدول التالي تحليل 

جودة االئتمان لألرصدة لدى البنوك وااليداعات لدى المؤسسات المالية: 
2013  2014  

196.456  216.640  -A إلى AAA

99  394  -B إلى +BBB

 27.777  27.770 غير مصنفة 

27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها - )تتمة(
مخاطر االئتمان - )تتمة( 

والمجموعة، باعتبارها مشاركا نشطا في األسواق المصرفية، لديها تركيزات جوهرية تتعلق بمخاطر االئتمان مع المؤسسات المالية األخرى. وفي 31 
ديسمبر 2014، كان لدى المجموعة أرصدة لدى بنكين للطرف المقابل )2013: بنكا واحدا( بمبالغ إجمالية أكثر من 70 مليون دوالر أمريكي. وكان 

المبلغ االجمالي لهذا الودائع بقيمة 189.4 مليون دوالر أمريكي )2013: 88.6 مليون دوالر أمريكي(.

إن التوزيع الجغرافي ألصول المجموعة المالية ذات مخاطر االئتمان موضح على النحو اآلتي:

2013  2014  

143.995  431.707 قطر 
117.374  179.145 اإلمارات العربية المتحدة 

53.561  56.393 آسيا ودول الشرق األوسط 
88.669  370 أمريكا الشمالية 
37.194  72.912 أوروبا وأخرى 

440.793  740.527  

يظهر توزيع األصول على حسب القطاع على النحو اآلتي: 

2013  2014  

296.351  362.837 الخدمات المالية 
24.006  5.268 التصنيع 
28.201  153.076 العقارات والتشييد 

3.375  3.197 التكنولوجيا 
51.914  51.914 البترول والغاز 
36.946  164.235 أخرى 

440.793  740.527  

مخاطر السيولة وإدارة التمويل 

تعرف مخاطر السيولة بالخطر الناشئ من عدم توفر السيولة الكافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها المالية متى ما استحقت. ويتمثل منهج المجموعة 
في إدارة السيولة في التأكد من توفر السيولة الالزمة في جميع األوقات للوفاء بالتزاماتها المالية متى ما استحقت سواء في ظل الظروف الطبيعية 

أو الصعبة بدون وقوع خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للتأثر سلبا. 

النقدية  التدفقات  وتفاصيل  بالبنك  الخاصة  وااللتزامات  لألصول  السيولة  بوضع  المتعلقة  المعلومات  المالية  المراقبة  إدارة  من  الخزانة  إدارة  تتلقى 
المتوقعة والناشئة عن األعمال المستقبلية المتوقعة. وتحتفظ إدارة الخزانة بمحفظة األصول السائلة قصيرة األجل لضمان الحفاظ على سيولة كافية 

لدى البنك بصفة عامة.

وتخضع سياسات وإجراءات السيولة للمراجعة واالعتماد من قبل لجنة إدارة األصول وااللتزامات والتي تتولى أيضا استالم التقارير المتعلقة بوضع 
السيولة لدى البنك بشكل منتظم.

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها - )تتمة(
مخاطر السيولة وإدارة التمويل  - )تتمة(

يظهر الجدول أدناه تحليال لألصول وااللتزامات المالية مبينة على أساس متى تسترد أو تسدد. 

غير سنة واحدة  من 6 أشهر  من 3 شهور   أقل من  عند    
اإلجمالي مؤرخة  إلى 5 سنوات  إلى 12 شهرا  إلى 6 أشهر  3 شهور  الطلب   

في 31 ديسمبر 2014

األصول
246.154  -  -  -  -  214.995  31.159 نقد وشبه النقد 

استثمارات مدرجة       
205.555  -  205.555  -  -  -  - بالتكلفة المطفأة 
228.969  -  178.040  31.936  1.031  17.312  650 أصول تمويلية 

36.724  -  90  17.243  4.260  15.131  - ذمم مدينة 
405.760  -  299.728  106.032  -  -  - استثمارات في شركات 

75.033  56.637  -  -  -  18.396  - استثمارات عقارية 
24.475  4.411  12.483  2.434  1.763  3.384  - أصول أخرى 

1.222.670  61.048  695.896  157.645  7.054  269.218  31.809 إجمالي األصول المالية 

االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي
حسابات االستثمار المطلق

115.227  -  61.423  11.908  8.830  33.066  - مستحق إلى البنوك 
7.245  -  -  -  -  -  7.245 أرصدة حسابات العمالء 

53.333  4.416  970  2.541  20.737  19.536  5.133 التزامات أخرى 
حقوق الملكية لحاملي

499.042  -  1.396  2.759  39.816  455.071  - حسابات االستثمار المطلق 

674.847  4.416  63.789  17.208  69.383  507.673  12.378 إجمالي االلتزامات المالية 

547.823  56.632  632.107  140.437  )62.329(  )238.455(  19.431 صافي الفرق بالسيولة 

491.191  )140.916(  )281.353(  )219.024(  19.431 صافي فرق السيولة المتراكم  

27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها - )تتمة(
مخاطر السيولة وإدارة التمويل  - )تتمة(

يظهر الجدول أدناه تحليال لألصول وااللتزامات المالية مبينة على أساس متى تسترد أو تسدد. 

غير سنة واحدة  من 6 أشهر  من 3 شهور   أقل من  عند    
اإلجمالي مؤرخة  إلى 5 سنوات  إلى 12 شهرا  إلى 6 أشهر  3 شهور  الطلب   

في 31 ديسمبر 2013

األصول
225.057  -  -  2.650  -  111.812  110.595 نقد وشبه النقد 

استثمارات مدرجة
74.828  -  74.828  -  -  -  - بالتكلفة المطفأة 
83.007  -  73.113  -  8.300  1.594  - أصول تمويلية 
33.120  -  685  11.337  4.750  16.348  - ذمم مدينة 

278.289  -  177.596  100.693  -  -  - استثمارات في شركات 
61.535  43.836  17.699  -  -  -  - استثمارات عقارية  
25.506  269  8.497  8.507  2.782  5.451  - أصول أخرى 

781.342  44.105  352.418  123.187  15.832  135.205  110.595 إجمالي األصول المالية 

االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي
حسابات االستثمار المطلق

91.477  -  48.080  3.661  7.223  32.513  - مستحق إلى البنوك 
15.811  -  -  -  9.375  -  6.436 أرصدة حسابات العمالء 
54.241  4.666  2.649  6.061  8.443  28.739  3.683 التزامات أخرى 

حقوق الملكية لحاملي 
68.271  -  -  -  -  68.271  - حسابات االستثمار المطلق 

229.800  4.666  50.729  9.722  25.041  129.523  10.119 إجمالي االلتزامات المالية 

551.542  39.439  301.689  113.465  )9.209(  5.682  100.476 صافي الفرق بالسيولة 

512.103  210.414  96.949  106.158  100.476 صافي فرق السيولة المتراكم 
 

مخاطر السوق 
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات السلبية في متغيرات السوق 
مثل معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع. تصنف المجموعة التعرض لمخاطر السوق إلى استثمارات في شركات 

مدرجة وغير مدرجة. 

)أ(   استثمارات في شركات مدرجة
تتعرض المجموعة لمخاطر سعر حصص الملكية بشكل أساسي نتيجة بعض االستثمارات في شركات مدرجة بسوق األوراق المالية. في 31 
ديسمبر 2014، إذا كانت أسعار حصص الملكية في ذلك التاريخ أكثر بـ/ أقل بـ 5% مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن صافي الدخل للسنة كان 
من الممكن أن يكون أكثر بـ/ أقل بـ 3.154 ألف دوالر أمريكي )2013: 4.159 ألف دوالر أمريكي( ولكانت قيمة احتياطي القيمة العادلة أكثر بـ/ 

أقل بـ 1.390 ألف دوالر أمريكي )2013: 235 ألف دوالر أمريكي(.

)ب( استثمارات في شركات غير مدرجة
تم االفصاح عن الحساسية تجاه االستثمارات في شركات غير مدرجة باإليضاح رقم 8. 

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها  - )تتمة(

مخاطر معدل الربح 
إن مخاطر معدل الربح هي نتيجة احتمال تقلبات في معدالت الربح مما يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. إن 

مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح محصور في التالي:

• إيداعات المجموعة لدى المؤسسات المالية )التي تم تصنيفها كـ “إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية”(؛

• الصكوك االستثمارية للمجموعة )التي تم تصنيفها كـ “استثمارات بالتكلفة المطفأة”(؛

• استثمارات المرابحة للمجموعة )التي تم تصنيفها كـ “أصول تمويلية”(؛ و

• المبالغ المقترضة من المؤسسات المالية )التي تم تصنيفها كـ “ تمويالت من مؤسسات مالية”(.

يوضح الجدول اآلتي معدل الحساسية لتغير 100 نقطة أساس في معدالت الربح مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. إن تأثير االنخفاض في معدالت 
الربح من المتوقع أن يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة. 

التأثير على  التغير في   
صافي الربح )+/ -( معدل الربح )+/ -(   2014  

األصول
2.150  100  214.989 إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية 
2.056  100  205.555 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
2.290  100  228.969 أصول تمويلية 

االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق
)72(  100  7.245 أرصدة حسابات العمالء 

)1.152(  100  115.227 مستحق إلى البنوك 
)4.990(  100  499.042 حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق 

282    

التأثير على  التغير في    
صافي الربح )+/ -( معدل الربح )+/ -(   2013  

األصول
1.118  100  111.812 إيداعات استثمارية لدى مؤسسات مالية  

748  100  74.828 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
830  100  83.007 أصول تمويلية 

االلتزامات وحقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار المطلق
)158(  100  15.811 أرصدة حسابات العمالء 
)915(  100  91.477 مستحق إلى البنوك 

حقوق الملكية 
)683(  100  68.271 لحاملي حسابات االستثمار المطلق 

940    

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية، نتيجة التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. لقد قام المجلس بوضع حدود على 

المراكز حسب العملة. يتم مراقبة المراكز بشكل منتظم للتأكد من المحافظة على المراكز ضمن الحدود الموضوعة. 

27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها - )تتمة(

مخاطر العمالت األجنبية - )تتمة(
يظهر الجدول أدناه قائمة بالعمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي وعليه فإن خطر العملة للمجموعة فيما يخص هذه العمالت يعتبر ضئيال. 

               حجم التعرض للخطر )بما يعادل الدوالر األمريكي(

2013  2014 العملة 

91.970  )153.415( الريال القطري 
133.813  95.798 الدرهم اإلماراتي 

2  - الريال السعودي 

يظهر الجدول أدناه تأثير التغير بنحو 5% في سعر صرف العملة، لغير العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي، مقابل الدوالر األمريكي مع بقاء جميع 
المتغيرات األخرى ثابتة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. إن تأثير النقص في أسعار العمالت من المتوقع أن 

يكون مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.
        حجم التعرض للخطر )بما يعادل الدوالر األمريكي(            التأثير على صافي الربح )+/ -(

2013  2014  2013  2014 العملة 

1.322  5.217  26.436  104.344 الجنيه االسترليني 
89  93  1.770  1.862 اليورو 

8  10  166  208 الدينار األردني 
5.450  7.750  109.000  155.000 الليرة التركية 

0.45  0.45  9  9 الدينار الكويتي 

مخاطر أسعار السلع
حيث أن المجموعة ال تحتفظ حاليا بأي محفظة سلع للمتاجرة فيها فإنها غير معرضة لمخاطر أسعار السلع.

مخاطر التشغيل 
تمثل مخاطر التشغيل خطر وقوع خسارة بسبب فشل في النظام أو أدوات الضبط أو التالعبات واألخطاء البشرية والتي من الممكن أن تؤدي إلى 
خسارة مالية وسمعة ونتائج قانونية وتشريعية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التشغيل من خالل أدوات ضبط مناسبة وتفعيل فكرة الفصل الوظيفي 
والفحص الداخلي والموازنة شامال التدقيق الداخلي وفحص مدى االلتزام. تتولى دائرة إدارة المخاطر تسهيل إدارة مخاطر التشغيل بالبنك من خالل 
الرئيسية  المخاطر  ومؤشرات  الرقابية  والضوابط  المخاطر  تقييم  عمليات  البنك  ويتبنى  التشغيل.  مخاطر  وإدارة  ومراقبة  تحديد  عمليات  تسهيل 

المعمول بها في كل إدارة.

مخاطر التركز 
تظهر التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون تلك األنشطة 
لها نفس السمات االقتصادي مما يجعل مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تتأثر بشكل متشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو 
أي تغيرات أخرى. وتشير مخاطر التركزات للتأثير النسبي في أداء المجموعة نتيجة للتطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع جغرافي أو 

مدين فردي.

من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للحفاظ على محافظ استثمارية متنوعة. ووفقا لذلك 
يتم السيطرة على التركزات المحددة لمخاطر االستثمار والتمويل وإدارتها.

كما في 31 ديسمبر عام 2014، كان لدى البنك 5 عمالء لديهم ما يزيد عن 5% من إجمالي حاملي حسابات االستثمار المطلق )2013: عميالن( و6 
عمالء ممن لديهم أكثر من 5% من إجمالي ذمم المرابحة )2013: 3 عمالء(.

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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27- األدوات الماليـة وإدارة المخاطـر المتعلقة بها  - )تتمة(
إدارة رأس المال

إن الغرض الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو التأكد من مدى التزام المجموعة بالمتطلبات التشريعية لرأس المال والتأكد من احتفاظ المجموعة 
بمعدالت رأسمالية صحية بحيث تدعم أنشطتها وترفع من القيمة للمساهمين.

المخاطر ألنشطتها.  الجارية في األوضاع االقتصادي وخصائص  التغيرات  لها في ظل  التعديالت  المجموعة هيكلة رأس مالها وتقوم ببعض  وتدير 
وللحفاظ على أو تعديل هيكلة رأس المال قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح المدفوعة للمساهمين أو إرجاع رأس المال للمساهمين أو إصدار رأس مال 
جديد. تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بوضع ومراقبة متطلبات رأس المال للمجموعة بشكل عام. في إطار تطبيق متطلبات رأس المال الحالية، 
تطالب هيئة تنظيم مركز قطر للمال المجموعة بالحفاظ على معدل محدد إيجابي إلجمالي رأس مال مقابل إجمالي األصول الموزونة من ناحية المخاطر. 

تنقسم مصادر رأس مال المجموعة إلى فئتين: 

• الفئة األولى من رأس المال، والتي تتضمن رأس المال التقليدي، والزيادة على رأس المال واألرباح المدورة وحقوق األقلية بعد الخصومات الخاصة 
يتم معاملتها بطريقة مختلفة وذلك لغرض  الملكية ولكن  داخل حقوق  ببنود  تتعلق  أخرى  الملموسة وتعديالت تشريعية  بالشهرة واألصول غير 

حساب كفاية رأس المال.

• الفئة الثانية من رأس المال، والتي تتضمن احتياطي القيمة العادلة المتعلقة باألرباح غير المحققة على استثمارات في أسهم مصنفة كاستثمارات 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، باإلضافة إلى احتياطيات فروق أسعار صرف العمالت األجنبية.

تتضمن الخصومات من رأس المال القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات التابعة التي لم تدخل في الدمج التشريعي، واالستثمارات في رؤوس 
أموال البنوك وبنود تشريعية أخرى. يتم تحديد األصول الموزونة بحسب المخاطر على أساس متطلبات معينة لتعكس اختالف مستويات المخاطر 

لألصول وبنود خارج قائمة المركز المالي.

إن سياسة المجموعة هو أن تحتفظ في جميع األوقات بما يساوي أو يفوق متطلبات رأس المال كما حددت من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. لم 
تكن هناك أي تغيرات جوهرية في إدارة المجموعة لرأس المال خالل الفترة. تم حساب معدل كفاية رأس المال وفقا إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة 

من هيئة تنظيم مركز قطر للمال على النحو اآلتي: 

2013  2014  

1.621.216  2.491.099 إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر 

549.451  549.451 رأس المال 
39.987  44.592 أرباح مدورة 

4.635  )866( احتياطيات 
13.902  14.264 حصة غير مسيطرة 
أصول غير ملموسة  )9.448(  )9.306(

598.669  597.993 إجمالي رؤوس األموال وأرصدة االحتياطي المؤهلة 

%36.93  %24.01 إجمالي مصادر رؤوس األموال كنسبة من إجمالي األصول المرجحة بحسب المخاطر 

28- معلومات عن القطاع
ألغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات أعمال: 

استثمارات بديلة
يشمل قطاع االستثمارات البديلة للمجموعة االستثمار المباشر أعمال األسهم الخاصة وفئات األصول العقارية. ويقوم قطاع االستثمارات البديلة 
بشكل رئيسي بشراء نسبة ملكية كبيرة أو جوهرية مع تمثيل واسع في شركات مدارة بفاعلية واألصول التي لها سوق قوي ومؤسس مع احتمال 
التطور والتوسع. ويعمل فريق العمل كشركاء في إدارة الشركات المستثمر فيها إلبراز قيمة الشركة من خالل دعم األداء المالي والتشغيلي لرفع 
العوائد ألكبر قدر ممكن. ويتطلع القطاع إلى فرص استثمارية في القطاعات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط 
المحددة. خالل 2014، وكنتيجة  المناطق  الجذابة خارج هذه  المتحدة مع االستمرار في استغالل فرص االستثمار  أفريقيا وتركيا والمملكة  وشمال 

للتغير في استراتيجية البنك، تم دمج قطاعي األسهم الخاصة واالستثمارات االستراتيجية ضمن قطاع االستثمارات البديلة.

28- معلومات عن القطاع - )تتمة(

الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
تستهدف المجموعة من خالل إدارة الخدمات المصرفية الخاصة والثروة العمالء ذوي المالءة المالية الجيدة مع تقديم المنتجات والخدمات المصرفية 
رفيعة المستوى المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي تلبي المتطلبات الشخصية واألعمال التجارية والثروات. ويشمل ذلك تقديم حسابات 
االئتمان وخدمات  الخزانة واالستثمار واالستشارات وبطاقات  وإدارة  والمتخصصة  البسيطة  المشتقة  المالية  األدوات  االستثمار/الودائع وتمويالت 

المساندة واالستقبال.

أخـــرى
وتمثل اإلدارة المركزية والخدمات المساندة في المجموعة

)أ(   معلومات حول أصول والتزامات القطاعات المطلوب االفصاح عنها
ال تراقب المجموعة القطاعات بناًء على أداء األصول وااللتزامات، وبالتالي ال توجد معلومات مفصلة لألصول وااللتزامات وليس لديها معلومات 

تفصيلية عنه. ولهذا لم يتم عرض االفصاح الخاص بأصول والتزامات القطاعات في هذه القوائم المالية الموحدة. 

)ب( معلومات حول الربح والخسارة المطلوب االفصاح عنها
يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل للمجموعة بناًء على القطاع الذي تم فيه تسجيل العملية خالل السنة: 

الخدمات المصرفية استثمارات   
اإلجمالي أخرى  الخاصة وإدارة الثروات  بديلة   

في 31 ديسمبر 2014
إيرادات 

8.585  -  8.585  - إيرادات من األصول الممولة من حسابات االستثمار المطلق 
)7.526(  -  )7.526(  - ناقصا: العائد على حسابات االستثمار المطلق ومخصصات اضمحالل القيمة 

1.059  -  1.059  - حصة المجموعة كمضارب من إيرادات حسابات االستثمار المطلق 
98.105  -  -  98.105 إيرادات األنشطة  غير المصرفية 

الربح الناتج عن إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة    
65.840  -  -  65.840 من خالل قائمة صافي الدخل 

5.883  -  -  5.883 إيرادات توزيعات األرباح 
1.089  -  1.089  - أرباح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
2.947  -  -  2.947 أرباح بيع استثمارات في  شركات 
7.217  -  378  6.839 إيرادات من أنشطة تمويلية 
4.649  3.415  83  1.151 إيرادات أخرى 

186.789  3.415  2.609  180.765 إجمالي اإليرادات 

مصروفات    
96.150  -  -  96.150 مصروفات األنشطة غير المصرفية 
25.235  12,832  4.678  7.725 تكاليف الموظفين 
17.501  17.501  -  - مصروفات تشغيلية أخرى 

1.828  -  -  1.828 تكاليف التمويل 
2.352  2.352  -  - مصروفات االستهالك واإلطفاء  

143.066  32.685  4.678  105.703 إجمالي المصروفات 

43.723  )29.270(  )2.069(  75.062 صافي الدخل/ )الخسارة( قبل الضرائب 
-  -  -  - ضريبة الدخل 

43.723  )29.270(  )2.069(  75.062 صافي الدخل/ )الخسارة( للسنة 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية()جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(
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28- معلومات عن القطاع - )تتمة(

)ب( معلومات حول الربح والخسارة المطلوب االفصاح عنها
يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل للمجموعة بناًء على القطاع الذي تم فيه تسجيل العملية خالل السنة: 

الخدمات المصرفية استثمارات   
اإلجمالي أخرى  الخاصة وإدارة الثروات  بديلة   

في 31 ديسمبر 2013

إيرادات 
86.969  -  -  86.969 إيرادات األنشطة غير المصرفية 

الربح الناتج عن إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة
66.568  -  -  66.568 العادلة من خالل قائمة صافي الدخل 

288  -  -  288 إيرادات توزيعات األرباح 
2.456  -  2.456  - أرباح استثمارات بالتكلفة المطفأة 
1.132  -  1.132  - أرباح بيع استثمارات بالتكلفة المطفأة 
7.942  314  -  7.628 أرباح بيع استثمارات في شركات 
6.886  -  21  6.865 إيرادات من األنشطة التمويلية 
3.900  3.519  105  276 إيرادات أخرى 

176.141  3.833  3.714  168.594 إجمالي اإليرادات 

مصروفات
84.826  -  -  84.826 مصروفات األنشطة غير المصرفية 
30.791  20.041  1.806  8.944 تكاليف الموظفين 
19.128  19.128  -  - مصروفات تشغيلية أخرى 

55  -  -  55 تكاليف التمويل 

2.263  2.263  -  - مصروفات االستهالك واإلطفاء  

137.063  41.432  1.806  93.825 إجمالي المصروفات 

39.078  )37.599(  1.908  74.769 صافي الدخل/ )الخسارة( قبل الضرائب 

-  -  -  - ضريبة الدخل 

39.078  )37.599(  1.908  74.769 صافي الدخل/ )الخسارة( للسنة 

28- معلومات عن القطاع - )تتمة(

معلومات القطاع الجغرافي 

تعمل المجموعة حاليا في سوقيين جغرافيين وهما دولة قطر ودول منطقة آسيا/ الشرق األوسط. 

يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل للمجموعة من حيث القطاعات الجغرافية بناًء على المكان الذي تم فيه تسجيل العملية خالل السنة: 

آسيا/   قطر   

اإلجمالي الشرق األوسط    

31 ديسمبر 2014   

اإليرادات    

8.585  3.210  5.375 إيرادات من األصول الممولة من حسابات االستثمار المطلق 

)7.526(  -  )7.526( ناقصا: العائد على حسابات االستثمار المطلق ومخصصات اضمحالل القيمة 

1.059  3.210  )2.151( حصة المجموعة كمضارب من اإليرادات من حسابات االستثمار المطلق 

98.105  95.770  2.335 إيرادات األنشطة غير المصرفية 

65.840  62.940  2.900 أرباح إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

5.883  5.479  404 إيرادات توزيعات األرباح 

1.089  908  181 أرباح استثمارات بالتكلفة المطفأة 

2.947  2.947  - أرباح بيع استثمارات في شركات 

7.217  6.862  355 إيرادات من األنشطة التمويلية 

4.649  1.151  3.498 إيرادات أخرى 

186.789  179.267  7.522 إجمالي اإليرادات 

مصروفــات   

96.150  92.330  3.820 مصروفات األنشطة غير المصرفية 

25,235  -  25,235 تكاليف الموظفين 

17.501  -  17.501 مصروفات تشغيلية أخرى 

1.828  1.828  - تكاليف التمويل 

2.352  -  2.352 مصروفات االستهالك واإلطفاء 

143.066  94.158  48.908 إجمالي المصروفات 

43.723  85.109  )41,386( صافي الدخل/ )الخسارة( قبل الضرائب 

-  -  - ضريبة الدخل 

43.723  85.109  )41,386( صافي الدخل/ )الخسارة( للسنة 

   

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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28- معلومات عن القطاع - )تتمة(

معلومات القطاع الجغرافي - )تتمة(

يوضح الجدول التالي توزيع صافي الدخل للمجموعة من حيث القطاعات الجغرافية بناًء على المكان الذي تم فيه تسجيل العملية خالل السنة: 

آسيا/   قطر   

اإلجمالي الشرق األوسط    

31 ديسمبر 2013

اإليرادات 

86.969  86.418  551 إيرادات األنشطة غير المصرفية 

66.568  66.568  - أرباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

288  -  288 إيرادات توزيعات األرباح 

2.456  2.170  286 أرباح استثمارات بالتكلفة المطفأة 

1.132  1.132  - أرباح بيع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

7.942  7.942  - أرباح بيع استثمارات في شركات 

6.886  6.644  242 إيرادات من األنشطة التمويلية 

3.900  118  3.782 إيرادات أخرى 

176.141  170.992  5.149 إجمالي اإليرادات 

مصروفات

84.826  83.872  954 مصروفات األنشطة غير المصرفية 

30.791  -  30.791 تكاليف الموظفين 

19.128  -  19.128 مصروفات تشغيلية أخرى 

55  55  - تكاليف التمويل 

2.263  -  2.263 مصروفات االستهالك واإلطفاء 

137.063  83.927  53.136 إجمالي المصروفات 

39.078  87.065   )47.987( صافي الدخل/ )الخسارة( قبل الضرائب 

-  -  - ضريبة الدخل 

39.078  87.065  )47.987( صافي الدخل/ )الخسارة( للسنة 

29- توزيعات األرباح
اقترح مجلس إدارة البنك خالل اجتماعه بتاريخ 12 فبراير 2014 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 38.9 مليون دوالر أمريكي )2013 : 30.2 
: 431 مليون دوالر  أمريكي )2013  البالغ قيمته 486 مليون دوالر  المدفوع  المال  رأس  : 7%( من  تمثل %8 )2013  والتي  أمريكي(  مليون دوالر 

أمريكي(. هذا وقد اعتمد مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 24 مارس 2014 مبلغ توزيعات األرباح المشار إليه سابقا. 

30- أرقــام المقارنــة
إذا اقتضى األمر، تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة التالية لتتوافق مع العرض المقدم ألرقام السنة الحالية. وخالل السنة، تم إعادة تصنيف بعض مبالغ 

المقارنة في االفصاح عن القطاع المرتبط بها وفي عرض قائمة المركز المالي الموحدة للحفاظ على إمكانية المقارنة. 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بآالف الدوالرات األمريكية(


