ارتفاع �صافي �أرباح مجموعة  QNBبن�سبة  ٪34٫8ليبلغ  1٫7مليار ريال في ثالثة �أ�شهر
الم�ؤ�شرات المالية الرئي�سية لمجموعة
�صافي الأرباح

QNB

مار�س 2011

مار�س 2010

معدل النمو

 1٫7مليار ريال

 1.3مليار ريال

٪34٫8

�إجمالي الموجودات

 242٫7مليار ريال  183.2مليار ريال ٪32٫5

القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية

 140٫7مليار ريال  117.7مليار ريال ٪19٫5

ودائع العمالء وودائع اال�ستثمار المطلق

 179٫9مليار ريال  131.9مليار ريال ٪36٫4

�إجمالي حقوق الملكية العائد �إلى م�ساهمي البنك  23٫9مليار ريال  19.9مليار ريال
عائد ال�سهم

 2.5ريال

 3٫4ريال

٪34٫8

ارت ـ ـ ـفـاع �إج ـ ـم ــالي م ــوجـ ـ ــودات م ـ ـ ـجـ ـم ــوعـ ـ ــة QNB

ب ـ ــن�س ـ ــبة  ٪32٫5لـ ــيبـ ــلغ  242٫7م ـلــيار ريــال قـ ـطـ ــري
�أعلن �سعادة ال�سيد يو�سف ح�سين كمال ،رئي�س
مجل�س �إدارة مجموعة � ،QNBأن البنك تمكن
مجددا خالل الربع الأول من عام  2011من
تحقيق �أرباح قيا�سية تجاوزت مبلغ  1٫7مليار
ريال وبن�سبة نمو بلغت  %34٫8مقارنة بما تم
تحقيقه خالل نف�س الفترة من العام ال�سابق،
مما يعك�س بو�ضوح ا�ستمرار النجاح المتميز
للبنك في كافة �أن�شطته وقدرته المتوا�صلة على
تحقيق نمو و�أرباح قوية للم�ساهمين .و�أ�ضاف
�سعادته �أن هذه النتائج المالية اال�ستثنائية
ت�ؤكد نجاح  QNBفي موا�صلة تحقيق نمو
ق���وي وك���ف���اءة متميزة ف��ي تطبيق الخطط
الإ�ستراتيجية لأعمال البنك �سواء داخل دولة
قطر �أو خارجها.
فقد تمكن البنك خالل الثالثة �أ�شهر الأولى
من عام  2011من زيادة �صافي �أرباحه بن�سبة
 %34٫8ليبلغ  1٫7مليار ريال .وارتفع �إجمالي
الموجودات منذ  31مار�س  2010بمبلغ 59٫5
مليار ري��ال ( )%32٫5ليبلغ  242٫7مليار
ريال .كما ارتفعت محفظة القرو�ض وال�سلف
والأن�شطة التمويلية منذ  31مار�س  2010بمبلغ
 23٫0مليار ري��ال ( )%19٫5لتبلغ 140٫7
مليار ري���ال ،كذلك ارتفعت ودائ���ع العمالء
وح��ق��وق �أ���ص��ح��اب ودائ���ع اال�ستثمار المطلق
منذ  31مار�س  2010بمبلغ  48٫0مليار ريال
( )%36٫4لتبلغ  179٫9مليار ريال.
كما ارتفع �صافي الإي���رادات الت�شغيلية بمبلغ

 596٫5مليون ري��ال ( )%36٫0ليبلغ 2٫3
م��ل��ي��ار ري���ال م��ن خ�ل�ال ارت��ف��اع م��ل��ح��وظ في
م�����ص��ادر دخ���ل ال��ب��ن��ك ،ح��ي��ث ارت��ف��ع �صافي
�إي��رادات الفوائد و�إي��رادات الأن�شطة التمويلية
واال�ستثمارية الإ�سالمية بمبلغ  518٫1مليون
ريال ( )%43٫6ليبلغ  1٫7مليار ري��ال .كما
ارتفع �صافي �إيرادات العموالت والر�سوم بمبلغ
 3٫6مليون ريال ( )%1٫3ليبلغ  285٫2مليون
ريال .كما ارتفعت �أرباح عمليات النقد الأجنبي
بمبلغ  9٫4مليون ريال ( )%10٫8لتبلغ 95٫8
مليون ريال.
وب��ل��غ �إج��م��ال��ي ح��ق��وق الملكية ال��ع��ائ��د �إل��ى
م�ساهمي البنك ف��ي  31م��ار���س  2011مبلغ
 23٫9مليار ريال ،بارتفاع مقداره  4٫0مليار
ريال ( )%20٫2مقارنة مع  31مار�س .2010
كما ارتفع عائد ال�سهم �إلى  3٫4ريال في 31
مار�س  2011مقابل  2٫5ريال لنف�س الفترة من
العام ال�سابق.
ومن جهته �صرح ال�سيد علي �شريف العمادي،
الرئي�س التنفيذي لمجموعة �« :QNBإن
النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خالل
الربع الأول من عام  2011تبين بو�ضوح النمو
القوي في كافة �أعمال البنك و�أن�شطته الداخلية
والخارجية و�سيطرته على المخاطر بفعالية
وحر�صه الدائم على تقديم �أف�ضل الخدمات
والمنتجات المتميزة للعمالء.

وف��ي م��ج��ال التو�سع ال��خ��ارج��ي ت��م االنتهاء
خالل الربع الأول من العام من �إكمال عملية
اال�ستحواذ على ن�سبة م�سيطرة بلغت  %70من
بنك ك�سوان في �إندوني�سيا ليعزز البنك بذلك
تواجده في منطقة جنوب �شرق �آ�سيا والتي
ت�شمل �أي�ض ًا فرع ًا في �سنغافورة .و�أ�ضاف
ال�سيد العمادي �أنه وبالرغم من قيام البنك
ب�إ�ضافة مواقع جديدة لتواجده الخارجي� ،إال
�أن ال�سوق القطري ما زال يعتبر الأه��م من
حيث مجمل �أع��م��ال البنك المختلفة حيث
يوا�صل البنك لعب دور رئي�سي ف��ي تمويل
م�شاريع القطاعين الخا�ص والعام في مختلف
الأن�شطة االقت�صادية.
و�أع��رب ال�سيد العمادي عن �سعادته بقيام
وكالة كابيتال انتيليجن�س م�ؤخرا برفع درجة
ت�صنيف القوة المالية للبنك �إلى  AA-من
 A+مع ت�أكيد كافة الت�صنيفات الأخرى والتي
تعتبر الأعلى للم�ؤ�س�سات المالية على �صعيد
المنطقة .وت�أتي هذه الخطوة اعترافا بمكانة
البنك المتميزة في القطاع الم�صرفي ومركزه
المالي القوي وجودة �أ�صوله العالية.

(∫ÉjQ QÉ«∏e) ìÉHQC’G »`aÉ°U
1^7

2^0
1^3

وي�سعى  QNBدائم ًا لتقديم حلول جديدة
ومبتكرة لعمالئه و�شركائه مع ا�ستمراره في
افتتاح فروع ومواقع جديدة والتي ت�شمل 60
فرع ًا ومكتب ًا و�أكثر من  180جهاز �صراف �آلي
والتي تعتبر �أكبر �شبكة في دولة قطر.
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ال�شركــات الزميلــة والتابعــة ملجموعــة QNB

التواجد العاملي ملجموعة QNB
لقد �أ�صبحت خطط مجموعة  QNBللتو�سع العالمي جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �إ�ستراتيجيته للنمو والبنك ملتزم بتقديم مجموعة
متكاملة من الخدمات والمنتجات المالئمة للأ�سواق التي يعمل بها.
وي�ستمر البنك با�ستك�شاف فر�ص جديدة تدعم انت�شار عمالئه الموجودين في قطر وحول العالم.
وتتواجد مجموعة  QNBحالي ًا في  25بلد ًا حول العالم عبر فروع ،مكاتب تمثيلية� ،ش ـ ـ ــركات �شقيقة و�أخرى تابعة في:
• الجزائر

• البحرين

• فرن�سا

• غيرنزي

• اندوني�سيا

• �إيران

• العراق

• جرزي

• الأردن

• الكويت

• لبنان

• ليبيا

• لوك�سمبورغ

• موريتانيا

• عمان

• فل�سطين

• قطر

• �سنغافورة

• ال�سودان

• �سوي�سرا

• �سورية

• تون�س

• الإمارات العربية المتحدة

• المملكة المتحدة

• اليمن
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0

املعلومات املالية املرحلية املخت�صرة املوحدة للثالثة �أ�شهـر املنتهيـة فـي  31مار�س 2011

م

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني عن مراجعة املعلومات املالية املرحلية املخت�صرة املوحدة
اىل ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك قطر الوطني (�ش.م.ق)

نطاق املراجعة

مقدمة

لقد متت مراجعتنا وفق ًا للمعيار الدويل اخلا�ص ب�إجراءات املراجعة رقم « 2410مراجعة املعلومات املالية املرحلية من قبل املدقق امل�ستقل للمن�ش�أة» .ت�شتمل �أعمال
مراجعة البيانات املالية املرحلية املخت�صرة املوحدة على اال�ستف�سار من امل�س�ؤولني عن الأمور املالية واملحا�سبية بالبنك وتطبيق �إجراءات مراجعة حتليلية بالإ�ضافة
�إىل �إجراءات �أخرى� .إن نطاق املراجعة يقل كثري ًا عن نطاق التدقيق الذي يتم وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية وبالتايل ال ميكننا احل�صول على الت�أكيد الذي يجعلنا
على علم بكافة الأمور الهامة التي ميكن حتديدها من خالل �أعمال التدقيق .وعليه ،ف�إننا ال نبدي ر�أي ًا كمدققني.

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المخت�صر الموحد لبنك قطر الوطني (�ش.م.ق) («البنك») و�شركاته التابعة (وي�شار �إليهما بـ «المجموعة») كما
في  31مار�س  2011وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية المخت�صرة الموحدة لفترة الثالثة �أ�شهر المنتهية
بذلك التاريخ والإي�ضاحات التف�سيرية («المعلومات المالية المرحلية المخت�صرة الموحدة»).

ر�أي املراجعة

�إن مجل�س ادارة البنك م�س�ؤول عن اعداد وعر�ض المعلومات المالية المرحلية المخت�صرة الموحدة وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم  34الخا�ص ب�إعداد
التقارير المالية المرحلية ولوائح م�صرف قطر المركزي� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إ�صدار تقرير حول هذه المعلومات المالية المرحلية المخت�صرة الموحدة �إ�ستناد ًا
�إلى المراجعة التي قمنا بها.

جوبال باال�سوبرامانيام
كي بي �أم جي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()251

بيان المركز المالي المرحلي المخت�صر الموحد

بيـــان الدخــل المرحلــي المخت�صــر الموحد

الموجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك المركزية
�أر�صدة لدى البنوك والم�ؤ�س�سات المالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة تمويلية للعمالء
�إ�ستثمارات مالية
�إ�ستثمارات في �شركات زميلة
عقارات ومعدات
موجودات �أخرى
�إجمالي الموجودات

17.679.988
32.173.615
140.701.468
44.080.541
4.687.782
970.334
2.364.926
242.658.654

المطلوبات
�أر�صدة للبنوك والم�ؤ�س�سات المالية
�إتفاقيات �إعادة ال�شراء
ودائع العمالء وحقوق �أ�صحاب ودائع الإ�ستثمار المطلق
مبالغ مقتر�ضة �أخرى
مطلوبات �أخرى
�إجمالي المطلوبات

17.396.104
2.184.300
179.872.953
12.140.135
6.534.595
218.128.087

حقوق الملكية
ر�أ�س المال الم�صدر
�إحتياطي قانوني
�إحتياطيات �أخرى
�إحتياطي مخاطر
�إحتياطي القيمة العادلة
�أرباح مقترح توزيعها
�أ�سهم مجانية مقترح توزيعها
المقترح تحويله �إلى الإحتياطي القانوني
�أرباح مدورة
�إجمالي حقوق الملكية العائد �إلى م�ساهمي البنك
حقوق غير الم�سيطرين
�إجمالي حقوق الملكية
�إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

5.088.941
9.728.431
1.686.539
1٫500٫000
627٫989
5.236.508
23.868.408
662.159
24.530.567
242.658.654

11.667.779
22.527.329
117.704.729
23.357.941
4.524.371
738.000
2.637.619
183.157.768

للثالثة �أ�شهر المنتهية
في  31مار�س
2011
(مراجعة)
�ألف ريال قطري

33٫912٫459
24٫686٫826
131٫696٫000
24٫047٫736
4٫648٫318
914٫931
3٫476٫177
223٫382٫447

17.941.825
2.091.541
131.903.440
6.724.652
4.454.801
163.116.259

12٫160٫273
2٫184٫300
165٫470٫433
12٫136٫410
6٫638٫343
198٫589٫759

3.914.570
8.554.060
1.793.586
1.410.000
570.417
3.609.461
19.852.094
189.415
20.041.509
183.157.768

يو�سف ح�سني كمال

3٫914٫570
8٫554٫060
1٫732٫643
1٫500٫000
700٫404
1٫957٫285
1٫174٫371
1٫174٫371
3٫529٫760
24٫237٫464
555٫224
24٫792٫688
223٫382٫447

•
•

�إيرادات الفوائد و�أرباح الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
م�صروفات الفوائد ون�صيب �أ�صحاب ودائع الإ�ستثمار المطلق من �صافي الأرباح
�صافي �إيرادات الفوائد و�أرباح الأن�شطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية

2.531.864
()824.395
1.707.469

2.283.806
()1.094.468
1.189.338

�إيرادات عموالت ور�سوم
م�صروفات عموالت ور�سوم
�صافي �إيرادات عموالت ور�سوم

307.976
()22.803
285.173

298.832
()17.243
281.589

�أرباح توزيعات الأ�سهم ووحدات �صناديق الإ�ستثمار
�صافي �أرباح عمليات النقد الأجنبي
�صافي �أرباح �إ�ستثمارات مالية
ح�صة المجموعة من �أرباح �إ�ستثمارات في �شركات زميلة
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
الإيرادات الت�شغيلية

34.885
95.784
79.437
45.178
7.114
2.255.040

33.656
86.420
4.296
58.529
4.715
1.658.543

م�صروفات �إدارية وعمومية
�إ�ستهالكات
مخ�ص�ص تدني قيمة القرو�ض وال�سلف
�صافي خ�سائر تقييم �إ�ستثمارات مالية
رديات �أخرى
الأرباح قبل خ�صم ال�ضرائب
ال�ضرائب
�أرباح الفترة

()326.897
()37.354
()177.259
()531
117
1.713.116
()5.720
1.707.396

()269.938
()29.341
()92.292
()506
15
1.266.481
()154
1.266.327

ويعود �إلى:
م�ساهمي البنك
حقوق غير الم�سيطرين
�أرباح الفترة
عائد ال�سهم من الأرباح (ريال قطري)

1.706.748
648
1.707.396
3.4

1.265.790
537
1.266.327
2.5

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

�أهــم بنــود القوائــم املاليــة ملجموعة QNB

•

للثالثة �أ�شهر المنتهية
في  31مار�س
2010
(مراجعة)
�ألف ريال قطري

علي �شريف العمادي

رئي�س جمل�س الإدارة

•
•
•

� 6إبريل 2011
الدوحة  -دولة قطر

كما في  31دي�سمبر
2010
(مدققة)
�ألف ريال قطري

كما في  31مار�س
2010
(مراجعة)
�ألف ريال قطري

كما في  31مار�س
2011
(مراجعة)
�ألف ريال قطري

ا�ستناد ًا �إىل ما قمنا به من �أعمال املراجعة ،ف�إنه مل يتبادر �إىل علمنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن املعلومات املالية املرحلية املخت�صرة املوحدة املرفقة غري معدة ،من جميع
اجلوانب اجلوهرية ،وفق ًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم  34اخلا�ص بالتقارير املالية املرحلية ولوائح م�صرف قطر املركزي.

قائمــة الدخل ال�شامــل املرحلية املخت�صــرة املوحــدة

ارتفاع �صافي الأرباح بن�سبه  %34.8ليبلغ  1.7مليار ريال
ارتفاع �إجمالي الموجودات منذ  31مار�س  2010بمبلغ  59.5مليار ريال ( )%32.5ليبلغ  242.7مليار ريال
ارت ـ ـفــاع ال ـق ــرو�ض وال�س���لف والأن ــ�ش���ـ ــطة التمــويل ــية م ــنذ  31مـ ــار�س  2010ب ـم ــبلغ  23.0مـ ــليــار ريــال
( )%19.5لتبلغ  140.7مليار ريال
ارت ـفـ ــاع ودائــع ال ـعــمالء وودائع اال�س���ـ ـ ـتــثمـار الــمطلق م ـن ــذ  31م ــار�س  2010ب ـمـ ــبلــغ  48.0مـ ــليــار
ريــال ( )%36.4لتبلغ  179.9مليار ريال
ارتف ــاع ع ــائد ال�سهم �إلى  3.4ريال مقارنة مع  2.5ريال لنف�س الفترة من العام ال�سابق
ارتفاع حقوق الملكية العـائد �إلى م�ساهمي البنــك مــنذ  31مار�س  2010ب ـمــبلغ  4.0مليار ريال ()%20.2
لتبلغ  23.9مليار ريال

(∫ÉjQ QÉ«∏e) á«∏jƒªàdG á£°ûfC’Gh ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG
140^7

81^6

120
77^4
47^2

�أرباح الفترة

1.707.396

بنود الدخل ال�شامل الأخرى
فروق تقييم العمالت الأجنبية للعمليات الخارجية
الح�صة من بنود الدخل ال�شامل الأخرى لل�شركات الزميلة
الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
�صافي (خ�سائر) � /أرباح تقييم الإ�ستثمارات المالية المتوفرة للبيع
اجمالي بنود الدخل ال�شامل الأخرى
اجمالي الدخل ال�شامل للفترة

()42.455
()3.649
37.744
()110.159
()118.519
1.588.877

ويعود �إلى:
م�ساهمي البنك
حقوق غير الم�سيطرين
اجمالي الدخل ال�شامل للفترة

1.588.229
648
1.588.877

(∫ÉjQ QÉ«∏e) ≥∏£ŸG QÉªãà°S’G ™FGOh h AÓª©dG ™FGOh
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للثالثة �أ�شهر المنتهية
في  31مار�س
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(مراجعة)
�ألف ريال قطري
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1.266.327

4.186
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106.454
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1.371.797
1.371.260
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للثالثة �أ�شهر المنتهية
في  31مار�س
2010
(مراجعة)
�ألف ريال قطري
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