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الموحدةالمختصرة المرحلية البيانات المالية
٢٠١٤يونيو٣٠



ةـصفحرسالفه

لمدقق الحسابات المستقلتقرير المراجعة 

٢الموحدالمالي المرحليبيان المركز 

٣الموحدالدخل المرحليبيان 

٤الموحدبيان الدخل الشامل المرحلي

٥الموحدالمساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 

٧–٦الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية

٢٠-٨الموحدةالمرحلية المختصرةيةماليضاحات حول البيانات الإ



الموحدةحول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة تقرير 
.الدوحة ش.م.قبنك مجلس إدارة أعضاء للسادة 

المقدمة
لبنك الدوحة ش.م.ق ("البنك") وشركاته التابعة المرفقة الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية لقد راجعنا 

يونيو ٣٠الموحد كما في والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي٢٠١٤يونيو٣٠كما في ("المجموعة")
٣٠في ةأشهر المنتهيةأشهر والستوالبيانات المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة ٢٠١٤
الستة أشهر المساهمين والتدفقات النقدية لفترة ، والبيانات المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق ٢٠١٤يونيو 

عن إعداد وعرض هذه البيانات مسؤولمجلس اإلدارة. إن واإليضاحات المتممة لهاالمنتهية في ذلك التاريخ 
" وتعليمات المالية المرحلية"التقارير ٣٤رقم لمعيار المحاسبة الدوليوفقاً الموحدة المالية المرحلية المختصرة 

المرحلية نات الماليةحول هذه البياإصدار نتيجة مراجعة وليتنا هي ؤإن مسمصرف قطر المركزي ذات الصلة.
.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى الموحدةالمختصرة 

نطاق المراجعة
المدقق المستقل المتعلق بإجراءات المراجعة التي يقوم بها٢٤١٠لمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

المسؤولين األشخاص منمبدئياً إجراء استفسارات من مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتكونللمؤسسة.
إن نطاق المراجعة يقل عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. 

كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن 
عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات أن نحصل 

.المالية المرحلية

المراجعةنتيجة
لم الموحدة استناداً على مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة 

وتعليمات مصرف قطر ٣٤، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المادية النواحي يتم إعدادها ، من كافة
المركزي ذات الصلة.

ـغعـن إرنسـت ويـون

وسفـــراس قسـ
يـونـب قانــاسـمح

٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٤يوليو ١٦فيةالدوح



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

الموحدالمرحلي بيان المركز المالي 
٢٠١٤يونيو٣٠كما في 

يونيو ٣٠
٢٠١٤

يونيو٣٠
٢٠١٣

ديسمبر٣١
٢٠١٣

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطرياتإيضاح
الموجودات 

٣,٣٤٥,٦٢٢٢,٨٠٤,٤٩٠٣,٤٣٥,٧٦١لدى بنوك مركزيةوأرصدةنقد 
١١,٩٩٩,٤٧٣٧,٤٢٦,٧١٢٩,١٨٠,٤٢٠بنوك مستحقة منأرصدة 

٥٤٥,٣٤١,٥٠٤٣٦,١٧٨,٦٦٩٤١,١٠٩,١١٦قروض وسلف للعمالء
٦٩,٨١٦,١٨٥١١,٢١٣,٢١٨١١,٧٠٣,٥٧٧إستثمارات مالية

٩,٦٤٢٩,٧٠٧٩,٣٨٢إستثمار في شركة زميلة
٧٨٣,٩٩٠٧٩١,٤٥٣٧٥٩,٤٧١مفروشات ومعدات وعقارات 

٧١٠,١٥٧٧٩٥,٥٣١٧٧٢,٠٩٧موجودات أخرى

٧٢,٠٠٦,٥٧٣٥٩,٢١٩,٧٨٠٦٦,٩٦٩,٨٢٤إجمالي الموجودات

المطلوبات
١٠,٨٦٦,٩٢٠١١,٣٠٠,٩٤٠٧,٧١٩,٧٨١للبنوك مستحقة أرصدة 

٤٤,٤٦١,٠٨٤٣٤,٠٧٢,٧٥٤٤٢,٥٢٢,٤٨٩ودائع العمالء  
٧٢,٥٧٩,٨٥٣٢,٥٧٤,٥٩٦٢,٥٧٥,٨٣١سندات دين 

٤٥٥,١٨٨-٨٨١٧,٨٣٦قروض أخرى 
٢,٣٤٤,٠٤٠٢,٥٤٠,٧٠٤٢,٤٢٥,٦٣٢مطلوبات أخرى

٦١,٠٦٩,٧٣٣٥٠,٤٨٨,٩٩٤٥٥,٦٩٨,٩٢١إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 
٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣رأس مال 

٤,٣١١,١٣٣٤,٣١٧,٠٨٩٤,٣١١,١٣٣ٍإحتياطي قانوني
٩٦٠,٦٥٠٧٧٣,٦٥٠٩٦٠,٦٥٠إحتياطي مخاطر

)٤٣,٣٥٥()٦١,٢٠٢()٣٣٥(٩إحتياطي القيمة العادلة
)٤,٦٤٧()٤,٢٩٢()٦,٠٧٥(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 

١,١٦٢,٦٧٥--١٠توزيعات أرباح مقترحة 
١,٠٨٧,٧٤٤١,١٢١,٨١٨٣٠٠,٧٢٤أرباح مدورة 

٨,٩٣٦,٨٤٠٨,٧٣٠,٧٨٦٩,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك 
٢,٠٠٠,٠٠٠-١١٢,٠٠٠,٠٠٠أداة مؤهلة كرأس مال إضافي 

١٠,٩٣٦,٨٤٠٨,٧٣٠,٧٨٦١١,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكية 

٧٢,٠٠٦,٥٧٣٥٩,٢١٩,٧٨٠٦٦,٩٦٩,٨٢٤الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

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

راهافان سيتاراماند. الشيخ/عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيمحمد بن جبر آل ثانيفهد بن/ الشيخ 
الرئيس التنفيذيالعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحدالمرحليبيان الدخل 

٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلفترة ال

ستة أشهر المنتهية فياللفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة 
٢٠١٣يونيو ٢٠١٤٣٠يونيو ٢٠١٣٣٠يونيو ٢٠١٤٣٠يونيو ٣٠

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٢٨,٥٧٢٥٩٣,٩٠٠١,٢٥٦,٤٥٣١,١٦١,٧٤٠إيرادات الفوائد
)٢٧١,٧٨١()٢٨١,٠٠٣()١٢٩,٧٤٦()١٣٨,٤٨٨(مصاريف الفوائد

٤٩٠,٠٨٤٤٦٤,١٥٤٩٧٥,٤٥٠٨٨٩,٩٥٩صافي إيرادات الفوائد

١٣٨,٩٥٩١٠٢,٤١٥٢٣٥,١١٤١٩٥,٩٣٣عموالت ورسومإيرادات 
)١,٧٢٦()٢,٩٧٢()٨٩٨()١,٨٢٥(عموالت ورسوممصاريف

١٣٧,١٣٤١٠١,٥١٧٢٣٢,١٤٢١٩٤,٢٠٧عموالت ورسومصافي إيرادات 

٣٧,٢٧٩٣٢,٩٠٤٥٩,٦٩٤٥٨,٠٦٢إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
)٣٣,٧٦٤()٣١,١٠٣()٢١,٠٤٢()٢٣,٠١٢(المتنازل عنهاأقساط التأمين 

)١٧,٤٦٩()١٨,٤٨١()٩,٣٦٤()٩,٢٨٨(صافي المطالبات المدفوعة 

٤,٩٧٩٢,٤٩٨١٠,١١٠٦,٨٢٩مين أصافي إيرادات أنشطة الت

٢٥,١٥٨٢٢,٩٤٧٤٧,٦٠٩٤٤,٠٣٤ربح صرف عمالت أجنبية 
٧٣,١٧٠٢٤,٢٤١١٤٧,٥٣٢١٠٩,٥٨٥إيرادات إستثمارات مالية
٢٢,٨٨٧١٤,٧٥٧٣٧,٩٠٥٢٨,٢١٤إيرادات تشغيلية أخرى

١٢١,٢١٥٦١,٩٤٥٢٣٣,٠٤٦١٨١,٨٣٣

٧٥٣,٤١٢٦٣٠,١١٤١,٤٥٠,٧٤٨١,٢٧٢,٨٢٨اإليرادات التشغيليةصافي

)٢١٨,٥٣٦()٢٦١,٢٩٤()١١٧,٧٢٢()١٤٨,٤٤٠(تكاليف الموظفين
)٤١,٦١٤()٤١,٩٩٥()٢٣,٨٢٤()١٨,٨٦٩(استهالك

)٥,٦٥٧()١٧,٠٠٢()٢,٩٩٩()٩٠٢(خسارة إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية
خسارة إنخفاض قيمة القروض والسلف صافي 
)٩١,٥٩٣()١٥١,٩١٢()٤٥,٥٩٦()٩٥,٤٦٣(للعمالء 

)١٦٤,٧٥١()١٨٧,٩٦٨()٨٦,٠١٧()٩٩,٢٥٦(مصاريف أخرى

)٥٢٢,١٥١()٦٦٠,١٧١()٢٧٦,١٥٨()٣٦٢,٩٣٠(

٣٩٠,٤٨٢٣٥٣,٩٥٦٧٩٠,٥٧٧٧٥٠,٦٧٧الضريبةقبل للفترة الربح
)٢,٢٦٧()٣,٥٥٧()٨٥٠()٢,٨٠٩(ضريبة الدخل

٣٨٧,٦٧٣٣٥٣,١٠٦٧٨٧,٠٢٠٧٤٨,٤١٠للفترةالربح

والمخفف للسهم (بالريال العائد األساسي 
١,٥٠١,٤٨٣,٠٥٣,١٤القطري)

المتوسط المرجح لعدد األسهم:
٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٠٦,٦٩٧,٨٠٢في بداية الفترة

٣١,٤٩٠,٠٩٦-٣١,٤٩٠,٠٩٦-تأثير إصدار الحقوق

٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٣٨,١٨٧,٨٩٨٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٣٨,١٨٧,٨٩٨في نهاية الفترة



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

الموحدالمرحلي الدخل الشامل بيان 
٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلفترة ال

ستة أشهر المنتهية فياللفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة 

يونيو٣٠يونيو٣٠يونيو٣٠يونيو٣٠

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريإيضاحات

٣٨٧,٦٧٣٣٥٣,١٠٦٧٨٧,٠٢٠٧٤٨,٤١٠الربح للفترة 

إيرادات شاملة أخرى:

الربح إلىتصنيفها سيعادإيرادات شاملة أخرى 
الالحقة:في الفتراتوالخسارة 

)٨٢٥()١,٤٢٨()٩٣٨()١,٧١٤(فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  
أوراق مالية إستثمارية متاحة للبيع:

)٧٨,٢٥٩(٩٤,٠٩٥)٧٠,٤١٠(٩٦٤,٨٨١صافي التغير في القيمة العادلة 
المرحلي إعادة تصنيف إلى بيان الدخل الموحد 

)١٠٩,٧٩٩()٥١,٠٧٥()١٨,٣٠٩()٧٣,٢١٩(٩خالل الفترة  

شاملة أخرى سـيعاد ) إيرادات خسائرصافي (

في الفتـرات الربح أو الخسارة إلىتصنيفها 

)١٨٨,٨٨٣(٤١,٥٩٢)٨٩,٦٥٧()١٠,٠٥٢(الالحقة

فـي  بنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة 
----الالحقة  الفترات

)١٨٨,٨٨٣(٤١,٥٩٢)٨٩,٦٥٧()١٠,٠٥٢((خسائر) إيرادات شاملة أخرى 

٣٧٧,٦٢١٢٦٣,٤٤٩٨٢٨,٦١٢٥٥٩,٥٢٧إجمالي الدخل الشامل للفترة



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٥ -

الموحدالمرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلفترة ال
الملكية العائدة لمساهمي البنكحقوق

مالالرأس 

أسهم متوقع 

إصدارها

اإلحتياطي 

القانوني

إحتياطي 

المخاطر 

احتياطي القيمة 

العادلة

إحتياطي 

تحويل عمالت 

أجنبية

توزيعات أرباح 

اإلجماليأرباح مدورةمقترحة

أداة مؤهلة 

كرأس مال

اإلجماليإضافي 

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٧,٥٥١,١٦٥-٩٣٠,١٤٠٣٧٣,٤٠٨٧,٥٥١,١٦٥)٣,٤٦٧(٣,٢٨٣,٦٠٠٧٧٣,٦٥٠١٢٦,٨٥٦-٢,٠٦٦,٩٧٨(مدققة)٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

٧٤٨,٤١٠-٧٤٨,٤١٠٧٤٨,٤١٠-------الربح للفترة 

)١٨٨,٨٨٣(-)١٨٨,٨٨٣(--)٨٢٥()١٨٨,٠٥٨(----إيرادات شاملة أخرى 

٥٥٩,٥٢٧-٧٤٨,٤١٠٥٥٩,٥٢٧-)٨٢٥()١٨٨,٠٥٨(----إجمالي الدخل الشامل للفترة 

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

--------١,٠٣٣,٤٨٩)١,٥٥٠,٢٣٤(٥١٦,٧٤٥زيادة في رأس المال 

٢٠١٢توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

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

٨,٧٣٠,٧٨٦-١,١٢١,٨١٨٨,٧٣٠,٧٨٦-)٤,٢٩٢()٦١,٢٠٢(٤,٣١٧,٠٨٩٧٧٣,٦٥٠-٢,٥٨٣,٧٢٣(مراجعة)٢٠١٣يونيو ٣٠الرصيد في 

١,١٦٢,٦٧٥٣٠٠,٧٢٤٩,٢٧٠,٩٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٧٠,٩٠٣)٤,٦٤٧()٤٣,٣٥٥(٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠-٢,٥٨٣,٧٢٣(مدققة)٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

٧٨٧,٠٢٠-٧٨٧,٠٢٠٧٨٧,٠٢٠-------الربح للفترة 

٤١,٥٩٢-٤١,٥٩٢--)١,٤٢٨(٤٣,٠٢٠----إيرادات شاملة أخرى

٨٢٨,٦١٢-٧٨٧,٠٢٠٨٢٨,٦١٢-)١,٤٢٨(٤٣,٠٢٠----إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(------)١٠توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

١,٠٨٧,٧٤٤٨,٩٣٦,٨٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٩٣٦,٨٤٠-)٦,٠٧٥()٣٣٥(٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠-٢,٥٨٣,٧٢٣(مراجعة)٢٠١٤يونيو ٣٠الرصيد في 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

الموحدةبيان التدفقات النقدية المرحلية 

٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلفترة ال

لسنة المنتهية في اأشهر المنتهية في ستة

ديسمبر٣١يونيو٣٠يونيو٣٠
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٧٩٠,٥٧٧٧٥٠,٦٧٧١,٣١٧,٧٥٩للفترة / للسنة قبل الضريبة الربح

:تعديالت لـ
١٥١,٩١٢٩١,٥٩٣٣١٨,١٥٨صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 

١٧,٠٠٢٥,٦٥٧١٠,٧٦٩خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات مالية 
٤١,٩٩٥٤١,٦١٤٨١,٨٧٣اإلستهالك 

٤,٠٢٢٢,٦٢٨٣,٨٦٣إطفاء تكاليف التمويل 
)١٢٢,١٣٦()٨٨,٤١٣()١٤٧,٥٣٢(االيراد من االستثمارات المالية

)١٤٣(--حصة من نتائج شركة زميلة

٨٥٧,٩٧٦٨٠٣,٧٥٦١,٦١٠,١٤٣الربح قبل التغيرات في الموجوات والمطلوبات التشغيلية

٤٩٤,٠١٥٨٣٨,١٥٩)٣٧١,٨٦٦(التغير في أرصدة مستحقة من بنوك
)٧,٤٤٠,٥٩٢()٢,٣٢٦,٢١٩()٤,٥٩٧,٥٨٣(التغير في القروض والسلف للعمالء

)١١٤,٦٠٢()١٢٩,٢٣٥(٦١,٩٤٠التغير في الموجودات األخرى 
)٩٩٦,٦٩٨(٣,١٤٧,١٣٩٢,٥٨٤,٤٦١مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

٨,١٢١,٤٠٦)٣٢٨,٣٢٩(١,٩٣٨,٥٩٥ودائع العمالءالتغير في 
١٦٢,٠٧١٤٣٢,٣٦٥٢٤٣,٥٤٦األخرى المطلوباتالتغير في 

)٣٢,٦٢٤()٣٢,٦٢٤()٣٢,٨١٦(والرياضيةصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
)٥,٥٢٢()٢,٢٦٧()٢,٨٠٩(ضريبة الدخل المدفوعة

١,١٦٢,٦٤٧١,٤٩٥,٩٢٣٢,٢٢٣,٢١٦األنشطة التشغيلية من صافي النقد 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  
)٨,٥٩٥,٥٨٢()٤,٨٠٨,٠٢٩()٤,٧٣٥,٥٩٧(شراء أوراق مالية إستثمارية 

٦,٧٩٦,٥٣٩٣,٠٧٠,٥٢٢٦,٤١٢,٩٩٤متحصالت من بيع إستثمارات مالية 
)٤٦,٧٠٤()٣٨,٢٤٥()٦٦,٥١٤(ومفروشات ومعداتشراء عقارات

١٨٢--ومفروشات ومعداتعقاراتمتحصالت من بيع 

)٢,٢٢٩,١١٠()١,٧٧٥,٧٥٢(١,٩٩٤,٤٢٨أنشطة اإلستثمار)المستخدم في(منصافي النقد



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

الموحدةبيان التدفقات النقدية المرحلية 

٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلفترة ال

يالسنة المنتهية فأشهر المنتهية في ستة

ديسمبر٣١يونيو٣٠يونيو٣٠
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

١,٥٥٠,٢٣٤١,٥٥٠,٢٣٤-متحصالت من إصدار حقوق
٢,٠٠٠,٠٠٠--١١متحصالت من إصدار أداة مؤهلة كرأس مال إضافي 

٤٥٥,١٨٨-٣٦٢,٦٤٨متحصالت من قروض أخرى 
)٩٣٠,١٤٠()٩٣٠,١٤٠()١,١٦٢,٦٧٥(١٠توزيعات أرباح مدفوعة 

٦٢٠,٠٩٤٣,٠٧٥,٢٨٢)٨٠٠,٠٢٧(التمويلأنشطة النقد (المستخدم في) من صافي 

خالل الفترة / والبنود المماثلة للنقدصافي الزيادة في النقد 
٢,٣٥٧,٠٤٨٣٤٠,٢٦٥٣,٠٦٩,٣٨٨السنة

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

١٤١٠,٦٥٥,٤٢٧٥,٥٦٩,٢٥٦٨,٢٩٨,٣٧٩/ السنةفي نهاية الفترة والبنود المماثلة للنقد النقد 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة: 
١,٣٠٨,٧٨٧١,١٥١,٦٩٠٢,٤١٠,٧١٨فوائد مستلمة 
٣١٨,٩٠٩٣٠٧,٩٤٣٥٦٧,٤٨٦فوائد مدفوعة 

٣٢,٤٤٦٢١,١٧٢٢٦,٩٥٨مستلمة توزيعات أرباح



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-٨-

الوضع القانوني والنشاط الرئيسي١
١٩٧٩مارس ١٥بتاريخ اوقد تم تأسيسهفي دولة قطرامقرهمؤسسة"البنك") هو " أو بنك الدوحة"(بنك الدوحة ش.م.ق 

. ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك هو . ١٩٧٨من٥١شركة مساهمة قطرية عامة بموجب المرسوم األميري رقم ك

قطر.-الدوحة ٣٨١٨عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب 

محلي وأربعة فرع ٣١وعددفي األنشطة المصرفية التقليدية من خالل مركزه الرئيسي في الدوحة يعمل بنك الدوحة 

، ومكاتب تمثيلية في المملكة والهند فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكويت

إضافة .وهونج كونج والشارقة وكنداوالصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسترالياتركيا و، المتحدة، وسنغافورة

مسجلة في (ذ.م.م) وهي شركة تأمين من رأس مال شركة بنك الدوحة للتأمين٪١٠٠إلى ذلك، فإن بنك الدوحة يمتلك 

إلصدار الديون. بجزر كيمان ئها وشركة الدوحة للتمويل المحدودة وهي شركة لغرض خاص تم إنشامركز قطر للمال 

كال من ٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةللمجموعة لفترة الالموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية تشمل 

"المجموعة").ـبجميعاًمالتابعة (يشار إليههوشركاتالبنك 

يونيو٣٠المنتهية في أشهر ستةلفترة الللمجموعة الموحدة المرحلية المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البيانات 

.٢٠١٤يوليو ١٦تاريخ بمن قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٤

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس إعداد 

وفقاً ٢٠١٤يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةللمجموعة لفترة الالموحدة تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

مصرف قطر المركزي ذات الصلة."التقارير المالية المرحلية" ، وتعليمات –٣٤لتعليمات معيار المحاسبة الدولي رقم 

على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية الموحدة ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة 

. إضافة إلى ذلك إن ٢٠١٣ديسمبر ٣١بيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في موحدة ويجب أن تقرأ مع ال

ليس من الضروري أن تكون مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية ٢٠١٤يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةنتائج ال

.٢٠١٤ديسمبر ٣١في 



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-٩-

تتمة-الهامة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

متفقة مع السياسات المحاسبية الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة 

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ، بإستثناء ٢٠١٣ديسمبر٣١للسنة المنتهية في الموحدةالمتبعة في إعداد البيانات المالية

.٢٠١٤يناير ١يسري مفعولها كما في 

فيما يلي وصف لطبيعة وتأثير المعايير والتفسيرات الجديدة:

المؤسسات اإلستثمارية (تعديل)٢٧ومعيار المحاسبة الدولي ١٢، ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 

للتقارير هذه التعديالت توفر استثناء لمتطلب التوحيد للمؤسسات التي تستوفي تعريف مؤسسة إستثمار وفقاً للمعيار الدولي

يتطلب االستثناء للتوحيد من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقيمة توحيد البيانات المالية.١٠المالية 

أثر على المجموعة حيث ال ينطبق المعيار الدولي للتقارير التعديل اهذلالعادلة خالل الربح أو الخسارة. ال يتوقع أن يكون 

.على أي من مؤسسات المجموعة١٠المالية 

٣٢تعديل على معيار المحاسبة الدولي ––المطلوبات المالية تسوية الموجودات المالية و

هذه التعديالت توضح معنى " لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ ". وتوضح التعديالت أيضاً تطبيق ومعايير آليات 

.أثر على المجموعة. هذه التعديالت ال يتوقع أن يكون لهاالتسوية غير المتزامنة لغرف المقاصة لتتأهل للتسوية

٣٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي –تجديد المشتقات المالية واستمرارية التحوط
توفر هذه التعديالت إعفاء من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تحديد أحد المشتقات المخصومة كأداة تحوط بعض 

ث لم تقم المجموعة بتجديد مشتقاتها خالل الفترة الحالية أو الفترات ليس لها أثر على المجموعة حيالمعايير. هذه التعديالت 
.السابقة

٣٦تعديل على معيار المحاسبة الدولي –إفصاحات المبالغ المستردة للموجودات غير المالية 
ى االفصاحات المطلوبة علقياس القيمة العادلة١٣للتقارير المالية الدولي للمعيارهذه التعديالت تزيل النتائج غير المرغوبة 

. باإلضافة إلى ذلك ، تتطلب هذه التعديالت االفصاح عن المبالغ إنخفاض الموجودات٣٦بموجب معيار المحاسبة الدولي 
الممكن إستردادها للموجودات أو وحدات االيرادات النقدية والتي أدرجت أو عكست لها خسارة انخفاض قيمة خالل الفترة. 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١مبكراً بتطبيق هذا اإلفصاح خالل البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في قامت المجموعة 

كما صدرت خالل الفترة ، المعايير المحاسبة التالية والتي لم تسري بعد. تقوم المجموعة بتقييم أثر هذه المعايير الجديدة.

).٢٠١٦يناير ١الحسابات التنظيمية المؤجلة (يسري في –١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

).٢٠١٧يناير ١إيرادات عقود العمالء (يسري في –١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-١٠-

القطاعات التشغيلية٣

وأنشطة التأمين.الخدمات المصرفية التجارية التقليديةتعمل المجموعة في نوعين من قطاعات األعمال وهما 

:الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

الخدمات المصرفية للشركات وتوفر مجموعة من المنتجات والخدمات لرجال األعمال والشركات والتي ·

التمويل وإدارة تشمل التسهيالت االئتمانية الممولة والغير ممولة والودائع للشركات. كما تقوم بأنشة

المخاطر من خالل القروض وإصدار سندات الدين واستخدام المشتقات ألغراض إدارة المخاطر 

.واالستثمار في الموجودات السائلة مثل الودائع قصيرة األجل وسندات الدين للشركات والحكومة

اد والتي تشمل الخدمات المصرفية لألفراد وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفر·

.القروض وبطاقات االئتمان والودائع والمعامالت األخرى مع األفراد

:أنشطة التأمين

صفقات االستثمارات وتقديم نظيمأنشطة التأمين للعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتتشمل 

. ستثماراتاالهذهالمشورة بشأن

:كما يلي٢٠١٤يونيو٣٠أشهر المنتهية في للستةوكما في تفاصيل كل قطاع 



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-١١-

تتمة- التشغيليةالقطاعات٣
المصرفية التجارية التقليديةالخدمات 

المصرفيةالخدمات 
للشركات

المصرفيةالخدمات 
اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد

ألف٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١,٢٥٦,٤٥٣-١,٢٥٦,٤٥٣-١,٠٥٩,٠٧٢١٩٧,٣٨١الفوائدإيرادات
١٠,١١٠١٠,١١٠----األنشطة التأمينيةصافي اإليرادات من

٣٣٧,١٠٩٧١,٠٩٩٥٠,٢٣٦٤٥٨,٤٤٤٦,٧٤٤٤٦٥,١٨٨إيرادات أخرى

١,٣٩٦,١٨١٢٦٨,٤٨٠٥٠,٢٣٦١,٧١٤,٨٩٧١٦,٨٥٤١,٧٣١,٧٥١قطاعيةإيرادات 

٧٨١,٧٧٦٥,٢٤٤٧٨٧,٠٢٠الربح للفترة  

٢٠١٤يونيو٣٠كما في 
٥٩,٨٢٦,٥٢١٧,١٤٩,٥٨٩٤,٧٤٠,٥٦٤٧١,٧١٦,٦٧٤٢٨٠,٢٥٧٧١,٩٩٦,٩٣١الموجودات 

٩,٦٤٢إستثمار في شركات زميلة 

٧٢,٠٠٦,٥٧٣إجمالي الموجودات

٥٠,٩٤٥,٠١٣٩,٤٥٨,٢٠٨٥٢٥,٠٠٨٦٠,٩٢٨,٢٢٩١٤١,٥٠٤٦١,٠٦٩,٧٣٣مطلوبات 

٢٨,٢٢٦,٧٩٥-٢٨,٢٢٦,٧٩٥-٢٨,٠٧١,٧٠٦١٥٥,٠٨٩مطلوبات محتملة 
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-١٢-

تتمة- التشغيلية القطاعات٣

الخدمات المصرفية التجارية التقليدية
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد
ألف٢٠١٣يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

١,١٦١,٧٤٠-١,١٦١,٧٤٠-٩٦١,٥٤٣٢٠٠,١٩٧إيرادات الفوائد
٦,٨٢٩٦,٨٢٩----التأمينيةصافي اإليرادات من األنشطة 

٢٨٩,٩٤٤٥٣,٧٩٨٢٨,٢١٤٣٧١,٩٥٦٤,٠٨٤٣٧٦,٠٤٠إيرادات أخرى 

١,٢٥١,٤٨٧٢٥٣,٩٩٥٢٨,٢١٤١,٥٣٣,٦٩٦١٠,٩١٣١,٥٤٤,٦٠٩إيرادات قطاعية

٧٤٨,٣٠٧١٠٣٧٤٨,٤١٠الربح للفترة  

٢٠١٣يونيو٣٠كما في 
٥٥,٢٣٤,٩٦٥٦,٩٣٥,٢٤٨٤,٥٣٥,٨٧١٦٦,٧٠٦,٠٨٤٢٥٤,٣٥٨٦٦,٩٦٠,٤٤٢الموجودات 

٩,٣٨٢إستثمار في شركات زميلة 

٦٦,٩٦٩,٨٢٤إجمالي الموجودات

٤٦,١١٤,٨٠٣٨,٨٦٤,٤٣٢٥٩٩,٣٠٠٥٥,٥٧٨,٥٣٥١٢٠,٣٨٦٥٥,٦٩٨,٩٢١مطلوبات 

٢٦,٦٩٨,٥٢٢-٢٦,٦٩٨,٦٢٢-٢٦,٤٦٣,٥٠٨٢٣٥,١١٤مطلوبات محتملة 

٪٩٩,٢٥: ٢٠١٣يونيو ٣٠(المجموعةتقريباً من أرباح ٪٩٨,٢٦تمثل عملياتها في قطر . جغرافياً تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت
).٪٩٤,٣٤: ٢٠١٣ديسمبر ٣١- ٪٩٤,٣١: ٢٠١٣يونيو٣٠تقريباً من موجوداتها (٪٩٥,٠٩وتمثل ٢٠١٤يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةلل
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٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-١٣-

القيمة العادلة لألدوات المالية٤

تدرج القيمة العادلة:
العادلة الموضح أدناه بناء على اقل تصنف جميع األدوات المالية التي يتم تحقيق واإلفصاح عن القيمة العادلة لها حسب تدرج القيمة 

مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.المعدلة: األسعار المتداولة (غير ١المستوى 
اضحة بصورة مباشرة أو القيمة العادلة و: تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس ٢المستوى 

.غير مباشرة
: تقنيات التقييم التي يكون أقل أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة.٣المستوى 

حدث تحويل بين مستويات التدرج ذاإ، تحدد المجموعة ما على أساس متكرريتم إدراجها بالقيمة العادلة التيبالنسبة لألدوات المالية 
من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة 

تقرير. 
.، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة٢٠١٤يونيو٣٠كما في 

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠١٤يونيو٣٠

التي تقاس بالقيمة العادلة الموجودات المالية
٥,٣٠١,١٩٦-٤,١٥٨,٥٤٨١,١٤٢,٦٤٨متاحة للبيعت ماليةاستثمارا

٣٤,٥٩٤--٣٤,٥٩٤إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة 
:أدوات مشتقة

٢٠,٢٩٨-٢٠,٢٩٨-عقود تبادل أسعار الفائدة 
١١,٨٩٣-١١,٨٩٣-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

٥,٣٦٧,٩٨١-٤,١٩٣,١٤٢١,١٧٤,٨٣٩

التي تقاس بالقيمة العادلةالمطلوبات المالية 
أدوات مشتقة 

٤,٣٩٣-٤,٣٩٣-عقود تبادل أسعار الفائدة 
٧,٧٩٥-٧,٧٩٥-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

-١٢,١٨٨-١٢,١٨٨

٢٠١٣ديسمبر ٣١
العادلةالتي تقاس بالقيمة الموجودات المالية 

٥,٥٥٨,٨٩٥-٤,٤٤٢,٤٨٢١,١١٦,٤١٣متاحة للبيعت ماليةاستثمارا
أدوات مشتقة 

٣٩,٠٠٩-٣٩,٠٠٩-عقود تبادل أسعار الفائدة 
١٩,٨٤٤-١٩,٨٤٤-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 

٥,٦١٧,٧٤٨-٤,٤٤٢,٤٨٢١,١٧٥,٢٦٦

التي تقاس بالقيمة العادلةالمطلوبات المالية 
أدوات مشتقة 

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

-١٩,٠١٠-١٩,٠١٠
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
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-١٤-

تتمة–القيمة العادلة لألدوات المالية٤

من تدرج القيمة ٢والمستوى ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى ٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية فيخالل فترة التقرير

(٦٣,٤البالغة قيمتها مدرجةالمتاحة للبيع والغير في األسهم العادلة. كل اإلستثمارات  ديسمبر ٣١مليون ريال قطري 

فة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به.مليون ريال قطري) مسجلة بسعر التكل٦٣,٤: ٢٠١٣

تقنيات التقييم
تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار 

العادلة باستخدام أساليب التقييم.المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم 

أسعار تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر

السوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من 

المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم 

األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار مؤشرات

أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده 

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

ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس اآلجلة بناء على معدالت تحويل األجنبيةت تقاس عقود العمال

مخاطر اإلئتمان لكل من إلغاءالعملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا يتم 

طرف اآلخر لتلك العقود.والالمجموعة 

قروض وسلف للعمالء٥
يونيو٣٠

٢٠١٤
يونيو٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٤٦,٧٧٤,٩٣٠٣٧,١٢٥,٧٧٨٤٢,٣٣٩,٢٧٤إجمالي القروض والسلف للعمالء*
)١,٢٣٠,١٥٨()٩٤٧,١٠٩()١,٤٣٣,٤٢٦(مخصص إنخفاض قيمة القروض

٤٥,٣٤١,٥٠٤٣٦,١٧٨,٦٦٩٤١,١٠٩,١١٦للعمالءالقروض والسلف صافي 
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-١٥-

تتمة-قروض وسلف للعمالء٥

مليون ريال قطري ويمثل ١,٣٤٢غير المنتظمة للعمالءبلغ مجموع القروض والسلف، ٢٠١٤يونيو٣٠كما في 
٪ من ٢,٨٤مليون ريال قطري ويمثل ١,٠٥٥: ٢٠١٣يونيو٣٠(للعمالءمن إجمالي القروض والسلف٪٢,٨٧

من إجمالي ٪٣,٠١مليون ريال قطري ويمثل ١,٢٧٣: ٢٠١٣ديسمبر ٣١في ، للعمالءإجمالي القروض والسلف
.)للعمالءالقروض والسلف 

(٢٢٦,٤بلغتوالتي لفوائد المعلقة مخصص إنخفاض قيمة القروض يشمل ا : ٢٠١٣يونيو٣٠مليون ريال قطري 
مليون ريال قطري).١٧٧,٧: ٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون ريال قطري ، ١٢٢,٧

مليون ٩٩٧,٧: ٢٠١٣يونيو٣٠مليون ريال قطر (٨٢٧,١بمبلغ يشمل هذا المبلغ القبوالت المتعلقة بالتمويل التجاري* 
مليون ريال قطري). ١,٠٤٠,٣: ٢٠١٣ديسمبر ٣١ريال قطري و 

ستثمارات ماليةإ٦
يونيو٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٥,٣٦٤,٦٤٣٤,٧٦٨,٧٣٩٥,٦٢٢,٣٠٠استثمارات متاحة للبيع
٤,٤١٦,٩٤٨٦,٤٤٤,٤٧٩٦,٠٨١,٢٧٧محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق إستثمارات

--٣٤,٥٩٤إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة 

٩,٨١٦,١٨٥١١,٢١٣,٢١٨١١,٧٠٣,٥٧٧



ق.م.شبنك الدوحة 
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-١٦-

سندات دين٧
يونيو٣٠

٢٠١٤
يونيو٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧١,٧٧٠٧٧١,١١٩٧٧١,٤٤٧سندات ثانوية (أ)
١,٨٠٨,٠٨٣١,٨٠٣,٤٧٧١,٨٠٤,٣٨٤سندات رئيسية مضمونة (ب)

٢,٥٧٩,٨٥٣٢,٥٧٤,٥٩٦٢,٥٧٥,٨٣١

إيضاحات:

فائدةبأسعارأمريكيدوالرمليون٣٤٠بمبلغثانويدينسنداتأوراقأصدرت المجموعة٢٠٠٦ديسمبر١٢في)أ(
وتحمل٢٠١٦السندات في سدادالواحد. يستحقللسندأمريكيدوالر١٠٠,٠٠٠قدرهاإسميةبقيمةمتزايدةمتغيرة
.سنوياً% ١,٣٢زائداًأشهرستةلاألمريكيبالدوالرالليبوربسعرفوائد

على بخصم مضمونة رئيسيةمليون دوالر أمريكي كسندات ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٢مارس ١٤في )ب(
دوالر أمريكي ٢٠٠,٠٠٠تبلغ قيمة الحد األدنى للقيمة األسمية للسندات مبلغ .القيمة األسميةمن٪ ٩٨,٩٦٤أساس
. على أساس نصف سنويمستحقة الدفع ٪ ٣,٥بمعدلنسبة فائدة ثابتةوتدفع٢٠١٧تستحق السندات في . للسند

قروض أخرى٨

يونيو ٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٤٥٥,١٨٨-٨١٧,٨٣٦تسهيالت ألجل 
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-١٧-

تتمة –قروض أخرى ٨

.قروض أخرىالاستحقاق تواريخالجدول التالي يوضح

يونيو ٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

١٨٢,٠٧٥-١٨٢,٠٧٥خالل سنة واحدة
٢٧٣,١١٣-٦٣٥,٧٦١سنوات٣أكثر من سنة و أقل من 

٤٥٥,١٨٨-٨١٧,٨٣٦

احتياطي قيمة عادلة٩
يونيو٣٠

٢٠١٤
يونيو٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

١٢٦,٨٥٦١٢٦,٨٥٦)٤٣,٣٥٥(يناير١الرصيد في 
)٧٨,٣٥٧()٧٨,٢٥٩(٩٤,٠٩٥إستثمارات مالية متاحة للبيعمن صافي أرباح (خسائر) غير محققة 

)٩١,٨٥٤()١٠٩,٧٩٩()٥١,٠٧٥(بنود معاد تصنيفها بيان الدخل المرحلي الموحد

)٤٣,٣٥٥()٦١,٢٠٢()٣٣٥(نهاية السنة/الفترةالرصيد في 

توزيعات أرباح مدفوعة ١٠
٢٠١٣ديسمبر ٣١على توزيع أرباح للسنة المنتهية في ٢٠١٤مارس ٣وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في 

(٤٥ما نسبته   ٪٤,٥٠) ألف ريال قطري ١,١٦٢,٦٧٥ريال قطري للسهم) بقيمة ٤,٥٠: ٢٠١٢ريال قطري للسهم) 

ألف ريال قطري).٩٣٠,١٤٠: ٢٠١٢(

رأسمال أساسية إضافيةأداة مؤهلة كأدوات ١١
مليار ريال قطري. السندات دائمة ٢قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسية بقيمة ، ٢٠١٣ديسمبر خالل 

وثانوية وغير مضمونة وتم إصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات وأسعار فائدة عائمة لما بعد ذلك. يحق للبنك 

وال يحق لحاملي السندات المطالبة بالفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجز. ال تحمل اختيارهأختيار عدم دفع الفوائد حسب 

تاريخ استحقاق وتم تصنيفها في حقوق الملكية.السندات 



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-١٨-

والمحتملةااللتزامات المالية١٢
يونيو٣٠

٢٠١٤
يونيو٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

االلتزامات المحتملة أ)
١٩,٩٨١,٢٧١١٦,٠٤٩,٣٩٧١٧,٧٧٩,١٠٤ضمانات

٣,٢٧٤,٧١٢٤,٤٤٤,٢٤٧٢,٧٨٦,٧٧١خطابات إعتماد
٤,٩٧٠,٨١٢٥,٣٤٧,٠٩٣٦,١٣٢,٧٤٧تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

٢,٢٨٩,١٩٨١,٥١٠,٩٧٦١,٩٣٧,٢٠٧أخرى

٣٠,٥١٥,٩٩٣٢٧,٣٥١,٧١٣٢٨,٦٣٥,٨٢٩

إلتزامات أخرىب)
أدوات مالية مشتقة 

٣,٩٣٥,٧٥٦٤,٦٢٦,٥٨١٣,٢٣٣,٧٥٥عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
٧٥٨,٨٨٨٤٩١,٦٠٣٧١١,٥٤٩عقود تبادل أسعار الفائدة 

٤,٦٩٤,٦٤٤٥,١١٨,١٨٤٣,٩٤٥,٣٠٤

٣٥,٢١٠,٦٣٧٣٢,٤٦٩,٨٩٧٣٢,٥٨١,١٣٣اإلجمالي

، وتظهر بقيمتها المرحلية المختصرة الموحدة أدوات المشتقات المالية بقيمتها العادلة ضمن هذه البيانات المالية تم تسجيل

األخرى.اإلسمية ضمن إيضاح اإللتزامات 



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-١٩-

معامالت مع أطراف ذات عالقة ١٣
ضمن نطاق أعماله باتفاقيات وعمليات بنكية يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بها، تدخل المجموعة

التي يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.

:كما في نهاية الفترة المالية كالتاليتمت مع أطراف ذات عالقة 

يونيو٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان المركز المالي
٨٩٤,٨٣٠١,٣٢٣,٩٣٨١,٣٥٠,٩٠٥قروض وسلف للعمالء 

٤١١,٠٨٧١٨٢,٩٥٤٣٨٠,٧٠٥ودائع العمالء 

١,٠٢١,٣٢٩٣١٠,٣٣٨٦٢١,٨٨٠إلتزامات محتملة وإلتزامات أخرى 

أشهر المنتهية في ستةلفترة الأشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

يونيو ٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣

يونيو ٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان الدخل

٦,٩٠٢١٠,١٣١١١,٩٦٧١٩,٠٤٢إيرادات فوائد وعموالت  

٥,٥٣٧٣,٨٥٢٦,٨٤٤٤,٦٨٦مصاريف فوائد وعموالت 

:الموظفينمكافآت كبار 
٤,٩٨٤٥,٤٨٧١٢,٩٠٥١٨,٧٧٦الرواتب وفوائد أخرى 

٥٤٦٤٩٧١,٠٩٠١,١٩٤مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

٥,٥٣٠٥,٩٨٤١٣,٩٩٥١٩,٩٧٠



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

-٢٠-

وما في حكمهالنقد ١٤
:ما يليوما في حكمه، يتضمن النقد المرحلي الموحد إعداد بيان التدفقات النقدية لغرض

يونيو٣٠

٢٠١٤

يونيو٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١,٤١٨,٧٩٢١,٣٥٤,٠٦٤١,٦٣٥,٢٣٠لدى بنوك مركزية *وأرصدةنقد 
٩,٢٣٦,٦٣٥٤,٢١٥,١٩٢٦,٦٦٣,١٤٩أشهر٣بنوك تستحق خالل أرصدة لدى 

١٠,٦٥٥,٤٢٧٥,٥٦٩,٢٥٦٨,٢٩٨,٣٧٩

االحتياطي النقدي اإللزامي.لدى بنوك مركزية ال تتضمنوأرصدةالنقد * 

العمليات١٥
مطلوب من بنك االحتياطي في الهند. خالل الفترة ، قامت المجموعة بتحويل الحد األدنى القانوني لرأس المال كما هو 

.٢٠١٤يتوقع أن تبدا العمليات بالفرع في نهاية ديسمبر 

باإلضافة إلى ذلك ،  دخلت المجموعة في إتفاقية مع أتش أس بي سي عمان لالستحواذ على فرعين في الهند. االستحواذ 

.٢٠١٤ية في النصف الثاني من سيخضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية ويتوقع أن تكتمل هذه العمل
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