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

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

مارس ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٦مارس ٣١كما في ("المجموعة")
والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الشامل والدخل والبيانات الموحدة المرحلية للدخل٢٠١٦

د وعرض مسؤول عن إعدااإلدارةمجلس . إن الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها
المالية "التقارير ٣٤المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة هذه البيانات المالية 

حول هذه البيانات إصدار تقرير. إن مسئوليتنا هي وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة"المرحلية
.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى المرحلية المختصرة الموحدةالمالية

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 فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. و

.المرحليةالموحدة المالية 

المراجعةنتيجة
بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لم يجعلنا نعتقدمراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما إلىاستناداً 

تعليمات مصرف قطر و، ٣٤قم يتم إعدادها ، من كافة النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ر
المركزي ذات الصلة.

ـونــغعـن إرنسـت وي

فــــراس قســــوس 
٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٦أبريل ١٨فيةالدوح
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المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحدبيان المركز المالي 
٢٠١٦مارس ٣١كما في 

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٥٣١مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١اتإيضاح
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
الموجودات

٣,٥٦٦,٠٨٣٢,٧٠٨,٣٦١٣,٥٦٢,٨٢١المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 
١٠,٨٢٨,٣٨٤٨,٨٤٦,٤٤٨١٠,٣٨٥,٤١٤بنوك مستحقة من الأرصدة 

٥٥٦,٨٥٧,١٨٤٥٠,٨٣٧,٣٠٠٥٥,٦١٥,١٨٥قروض وسلف للعمالء
٦١١,٨٢٠,٥١٤١٠,١٠٩,٤٦٠١٢,١٩٨,٢٣٢ماليةفي أوراقاستثمارات

٨,٨٩٣٩,٣١٠٨,٩٠٨زميلةةات في شركاستثمار
٧٧٤,٣٦٣٧٤٩,٦٩٥٧٨٥,٧٨٧ومعداتعقارات وأثاث

٨١٤,٢٠٢٨٩٠,٨٦٥٧٥٢,٧٦٦موجودات أخرى

٨٤,٦٦٩,٦٢٣٧٤,١٥١,٤٣٩٨٣,٣٠٩,١١٣تإجمالي الموجودا

المطلوبات 

١٢,٣٥٣,٦٨٢١٢,٣١٢,٤١٩٨,٧٧٦,١٣٠بنوك مستحقة إلى أرصدة 
٥١,٤١٦,٥٣٧٤٥,٢١٦,٨٩٣٥٢,٧٦٦,٦١٣ودائع عمالء
٧٢,٥٨٨,٩٦٦٢,٥٨٣,٧٩١٢,٥٨٧,٧٢٨سندات دين

٨٣,١١٢,٧٩١١,١٥٩,٦٧٩٣,٤٥٢,٥٣٤قروض أخرى
٢,٤٢٢,٦٨٨٢,١٩٦,٢٨٤٢,٥١٨,٨٠٩مطلوبات أخرى
٧١,٨٩٤,٦٦٤٦٣,٤٦٩,٠٦٦٧٠,١٠١,٨١٤تإجمالي المطلوبا

المساهمينحقوق 
٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣رأس المال

٤,٣١٦,٩٥٠٤,٣١٣,١٧٧٤,٣١٦,٩٥٠احتياطي قانوني
١,٢٩٢,٠٠٠١,١٤٠,٠٠٠١,٢٩٢,٠٠٠احتياطي مخاطر

)٢٦٩,٦٧٦()٥٥,٣٥١()٢٨٠,٧٥٠(٩القيمة العادلةاتاحتياطي
)١٩,٨٢٥()٩,٩١٤()٢٠,١٣٦(عمالت أجنبيةصرفاحتياطي 

٧٧٥,١١٧--١٠توزيعات أرباح مقترحة 
٨٨٣,١٧٢٧١٠,٧٣٨٥٢٩,٠١٠ةأرباح مدور

٨,٧٧٤,٩٥٩٨,٦٨٢,٣٧٣٩,٢٠٧,٢٩٩العائدة لمساهمي البنكالمساهمينإجمالي حقوق 

١١٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

١٢,٧٧٤,٩٥٩١٠,٦٨٢,٣٧٣١٣,٢٠٧,٢٩٩المساهمينإجمالي حقوق 

٨٤,٦٦٩,٦٢٣٧٤,١٥١,٤٣٩٨٣,٣٠٩,١١٣المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 

.................................. ............................................................
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الرئيس التنفيذي للمجموعةالعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة
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المرحليالموحدبيان الدخل 

٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة
الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١
(مراجعة)(مراجعة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٧٧٤,٣٩٨٦٦٩,٦٨٤فوائدإيرادات 
)١٦٢,٩٤١()٢٥٥,٨٥٦(مصروفات فوائد

٥١٨,٥٤٢٥٠٦,٧٤٣صافي إيرادات الفوائد

١٢٩,٦٠٩١١٩,٩٤٦إيرادات رسوم وعموالت 
)١,٢٤٦()١,٥٢٧(مصروفات رسوم وعموالت

١٢٨,٠٨٢١١٨,٧٠٠صافي إيرادات رسوم وعموالت 

١٨,٧٧٣٢٣,٥٩٢المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 
)١٠,٠٢٨()٧,٣٢٠(أقساط التأمين المسندة 

)٧,٧٣٩()٥,١٨٣(صافي المطالبات المدفوعة 
٦,٢٧٠٥,٨٢٥صافي اإليرادات من عمليات التأمين

١٧,٢٢٩٢٦,٤٢٦ربح صرف عمالت أجنبية
٣٣,٨٧٧٣٦,٥٤٢ماليةفي أوراقاستثمارات من إيرادات 

١٢,٥١٤١٩,٣٤١إيرادات تشغيلية أخرى

٦٣,٦٢٠٨٢,٣٠٩

٧١٦,٥١٤٧١٣,٥٧٧صافي اإليرادات التشغيلية
)١٣٣,٢٣٨()١١٩,٦١٠(تكاليف الموظفين

)١٩,٨٣٥()٢١,٠٧٨(استهالك
)٩,٩٠٠()٦١,٠٠٨(ماليةالفي األوراقخسارة انخفاض في قيمة اإلستثمارات 

)٢٨,٥٥٥()٥٤,١٤٤(القروض والسلف للعمالءقيمة خسارة انخفاض في صافي 
)٩٩,٢٣٥()١٠٥,٠٧٤(مصروفات أخرى

)٢٩٠,٧٦٣()٣٦٠,٩١٤(

٣٥٥,٦٠٠٤٢٢,٨١٤قبل الضريبةفترةالربح لل

)٢,٦٠٩()١,٤٣٨(على الدخل مصروف الضريبة

٣٥٤,١٦٢٤٢٠,٢٠٥فترةالربح  لل

١,٣٧١,٦٣العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢المتوسط المرجح لعدد األسهم
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المرحلي الدخل الشامل الموحد بيان 
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٥مارس ٢٠١٦٣١مارس ٣١إيضاح

(مراجعة)(مراجعة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٣٥٤,١٦٢٤٢٠,٢٠٥الربح للفترة 

إيرادات شاملة أخرى:

خالل فتراتالخسارة أو الربح إلىتصنيفها إلعادةإيرادات شاملة أخرى 
الحقة:

٦٨١)٣١١(فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  

٢,٢٢٣)١١,٠٧٤(٩وراق مالية إستثمارية متاحة للبيعألصافي التغير في القيمة العادلة

الـربح أو الخسـارة   إلىتصنيفها شاملة أخرى إلعادةصافي إيرادات 

٢,٩٠٤)١١,٣٨٥(الحقةخالل فترات

--الحقة  فتراتخاللالربح أو الخسارةإلىبنود ال يعاد تصنيفها 

٢,٩٠٤)١١,٣٨٥(إيرادات (خسائر) شاملة أخرى 

٣٤٢,٧٧٧٤٢٣,١٠٩إجمالي الدخل الشامل للفترة
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الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

البنكحقوق الملكية العائدة لمساهمي

مالالرأس 

اإلحتياطي 

القانوني

إحتياطي 

المخاطر

احتياطي 

القيمة العادلة

صرفإحتياطي 

عمالت أجنبية

توزيعات أرباح 

اإلجماليأرباح مدورةمقترحة

داة مؤهلة أ

كرأس مال 

اإلجماليإضافي

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريقطريريال ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧٥,١١٧٥٢٩,٠١٠٩,٢٠٧,٢٩٩٤,٠٠٠,٠٠٠١٣,٢٠٧,٢٩٩)١٩,٨٢٥()٢٦٩,٦٧٦(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٦,٩٥٠١,٢٩٢,٠٠٠(مدققة)٢٠١٦يناير ١الرصيد في 

٣٥٤,١٦٢-٣٥٤,١٦٢٣٥٤,١٦٢------الربح للفترة 

)١١,٣٨٥(-)١١,٣٨٥(--)٣١١()١١,٠٧٤(---إيرادات شاملة أخرى 

٣٤٢,٧٧٧-٣٥٤,١٦٢٣٤٢,٧٧٧-)٣١١()١١,٠٧٤(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)٧٧٥,١١٧(-)٧٧٥,١١٧(-)٧٧٥,١١٧(-----)١٠توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

٨٨٣,١٧٢٨,٧٧٤,٩٥٩٤,٠٠٠,٠٠٠١٢,٧٧٤,٩٥٩- )٢٠,١٣٦()٢٨٠,٧٥٠(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٦,٩٥٠١,٢٩٢,٠٠٠(مراجعة)٢٠١٦مارس ٣١الرصيد في 
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تتمة-الموحدة المرحليةبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

مالالرأس 

اإلحتياطي 

القانوني

إحتياطي 

المخاطر

احتياطي 

القيمة العادلة

إحتياطي 

تحويل عمالت 

أجنبية

توزيعات أرباح 

اإلجماليأرباح مدورةمقترحة

داة مؤهلة أ

كرأس مال 

اإلجماليإضافي

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

ريال ريال قطريريال قطريريال قطري

قطري

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١,٠٣٣,٤٨٩٢٩٠,٥٣٣٩,٢٩٢,٧٥٣٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٩٢,٧٥٣)١٠,٥٩٥()٥٧,٥٧٤(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٣,١٧٧١,١٤٠,٠٠٠(مدققة)٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٤٢٠,٢٠٥-٤٢٠,٢٠٥٤٢٠,٢٠٥------صافي الربح للفترة 

٢,٩٠٤-٢,٩٠٤--٢,٢٢٣٦٨١---إيرادات شاملة أخرى

٤٢٣,١٠٩-٤٢٠,٢٠٥٤٢٣,١٠٩-٢,٢٢٣٦٨١---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)١,٠٣٣,٤٨٩(-)١,٠٣٣,٤٨٩(-)١,٠٣٣,٤٨٩(-----)١٠توزيعات أرباح مدفوعة  (إيضاح 

٧١٠,٧٣٨٨,٦٨٢,٣٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٦٨٢,٣٧٣-)٩,٩١٤()٥٥,٣٥١(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٣,١٧٧١,١٤٠,٠٠٠(مراجعة)٢٠١٥مارس ٣١الرصيد في 
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الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 
٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

لسنة المنتهية فياثالثة أشهر المنتهية فيال
مارس ٣١

٢٠١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر ٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٥٥,٦٠٠٤٢٢,٨١٤١,٣٧٨,٢٧٩للفترة / للسنة قبل الضريبة الربح

:تعديالت لـ
٥٤,١٤٤٢٨,٥٥٥٢٩٣,١٦٩صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 

٦١,٠٠٨٩,٩٠٠١٠٩,٦٥٢في أوراق ماليةخسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات 
٢١,٠٧٨١٩,٨٣٥٨١,٨٠٠اإلستهالك 

١,٢٣٨١,٣١٣٧,١٨٠إطفاء تكاليف التمويل 
)٣٠,٦٧٣()١١,٢٢٤()٣٣,٨٧٧(استثمارات في أوراق مالية صافي ربح من 

٥٩٧-)٢٨٦(ربح من بيع عقارات وآالت ومعدات 
)١٦٨(--حصة من نتائج شركة زميلة

٤٥٨,٩٠٥٤٧١,١٩٣١,٨٣٩,٨٣٦والمطلوبات التشغيليةالموجوداتالربح قبل التغيرات في 

)٥٥٤,٠٠٠(٣٠٣,٠٧٧٨٨٠,٣٦٧التغير في أرصدة مستحقة من بنوك
)٧,١٩٨,٢٦٣()٢,١٦٣,٦٧٦()١,٢٩٦,١٤٣(التغير في القروض والسلف للعمالء

٢٥,٣٠٣)١٠٨,٢٣٠()٦١,٤٣٦(التغير في الموجودات األخرى 
)٤,٠١٨,٦٠٥()٤٨٢,٣١٦(٣,٥٧٧,٥٥٢مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

٦,٨٢٠,٠٣٨)٧٢٩,٦٨٢()١,٣٥٠,٠٧٦(ودائع العمالءالتغير في 
١٣١,٧٧٠)٦٨,٩٦٩()٣٨,٥٥٨(األخرى المطلوباتالتغير في 

)٣٣,٩٦٦()٣٣,٩٦٦()٣٤,٣٤٣(والرياضيةصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
)٢٢,٨٢٣()١٩,٧٠٧()٢٤,٩٦٩(ضريبة الدخل المدفوعة

)٣,٠١٠,٧١٠()٢,٢٥٤,٩٨٦(١,٥٣٤,٠٠٩(المستخدم في) األنشطة التشغيلية من صافي النقد 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  
)١٠,٥٨٧,١١٣()٢,٥٨٢,٧٢١()٨٧٠,٠٤٣(شراء أوراق مالية إستثمارية 

١,٢٠٩,٥٧١٢,٤٠٠,١٥٦٧,٩٥٤,٠٢٢متحصالت من بيع إستثمارات مالية 
)٧٧,٣٢٦()٨,٥٩٤()٩,٩٢٧(ومعداتوأثاثشراء عقارات

٥٥٩٧٥٧٤٥ومعداتوأثاثعقاراتمتحصالت من بيع 
١٧,٤١٦--قد نشراء فروع أجنبية ، صافي ال

)٢,٦٩٢,٢٥٦()١٩١,٠٨٤(٣٣٠,١٦٠أنشطة اإلستثمار(المستخدم في)من صافي النقد



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨ -

الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 

٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

السنة المنتهية فيثالثة أشهر المنتهية فيال

مارس ٣١
٢٠١٦

مارس ٣١
٢٠١٥

ديسمبر ٣١
٢٠١٥

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
قطريريال الف ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٢,٠٠٠,٠٠٠--متحصالت من إصدار أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي 
٤٣١,٩٩٨٢,٧١٧,٦٧٣)٣٣٩,٧٤٣(متحصالت من قروض أخرى 

)١٢٠,٠٠٠(--توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس المال
)١,٠٣٣,٤٨٩()١,٠٣٣,٤٨٩()٧٧٥,١١٧(١٠توزيعات أرباح مدفوعة 

٣,٥٦٤,١٨٤)٦٠١,٤٩١()١,١١٤,٨٦٠(التمويلأنشطة النقد (المستخدم في) من صافي 

)٢,١٣٨,٧٨٢()٣,٠٤٧,٥٦١(٧٤٩,٣٠٩والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد (النقص)صافي
٧,٥٥٧,٤٠١١٠,٠٩٩,٠٧٣٩,٦٩٦,١٨٣الفترة / السنةفي بداية النقد والبنود المماثلة للنقد

١٤٨,٣٠٦,٧١٠٧,٠٥١,٥١٢٧,٥٥٧,٤٠١في نهاية الفترة / السنةوالبنود المماثلة للنقد النقد 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة: 
٧٤٩,٧١٣٦١٠,٩٨٦٢,٤٣٣,٦٦١فوائد مستلمة 
٢٩٣,٣٦٦١٧٥,٧٩٧٧٠٩,٩٤٦فوائد مدفوعة 

٤١,٠٦٠٢٥,٢٩٢٣٨,٨٦٨توزيعات أرباح مستلمة 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٩-

معلومات حول البنك ١
١٩٧٩مارس ١٥بتاريخ اوقد تم تأسيسهفي دولة قطرامقرهمؤسسة"البنك") هو " أو بنك الدوحة"(بنك الدوحة ش.م.ق 

. يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم١٩٧٨بتاريخ ٥١رسوم األميري رقم شركة مساهمة قطرية عامة بموجب المك

، الدوحة ٣٨١٨عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب إن . ٧١١٥

قطر.دولة

فرع ٣٠الرئيسي في الدوحة وفروعه المحلية وعددهامقرهنشطة المصرفية التقليدية من خالل في األيعمل بنك الدوحة 

(فرعين والهندفروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكويتوستةفي دولة قطر

تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ووسنغافورةة في المملكة المتحدة، ومكاتب تمثيليفي مومباي وفرع في كوتشي) 

إضافة إلى ذلك، فإن بنك .وجنوب أفريقياوكندا(الشارقة)اإلمارات العربية المتحدةووهونج كونغ وألمانيا وأستراليا

كز مسجلة في مر(ذ.م.م) وهي شركة تأمين شركة بنك الدوحة للتأمينلالمصدرمالالمن رأس ٪١٠٠الدوحة يمتلك 

البيانات المالية الموحدة غرض خاص إلصدار الديون. تشمل دوحة للتمويل المحدودة وهي شركة وشركة ال،قطر للمال

موالشركات التابعة له (يشار إليهكال من البنك ٢٠١٦مارس٣١المنتهية في المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشهر 

"المجموعة").ـبجميعاً

مارس٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر للمجموعة المرحلية المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البيانات الموحدة 

.٢٠١٦أكتوبر ١٨تاريخ بمن قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٦

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

عداد اإلأسس 

وفقاً ٢٠١٦مارس ٣١تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

لية المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية المرحالموحدة ال تحتوي البيانات المالية 

. إن نتائج الثالثة أشهر ٢٠١٥ديسمبر ٣١موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في ليس من الضروري أن تكون مؤشراً للنتائج المتوقعة ٢٠١٦مارس ٣١المنتهية في 

٢٠١٦.



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٠-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

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

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ، بإستثناء ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدةالمتبعة في إعداد البيانات المالية

:٢٠١٦يناير ١يسري مفعولها كما في 

الموحدة في إعداد البيانات المالية وقامت المجموعة بتطبيقها٢٠١٦يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدلة التالية في 

الموحدة المرحلية المختصرة ، حسب الحاجة. وبالرغم من أنه ليس لهذه المعايير تأثيراً مادياً على البيانات المالية 

٣١المنتهية في الموحدة المرحلية المختصرة ، إال أنها تستوجب افصاحات إضافية شاملة في البيانات السنوية للسنة 

.٢٠١٦ديسمبر

محاسبة االستحواذ على الحصص –: الترتيبات المشتركة ١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

إيضاح الطرق المقبولة في محاسبة االستهالك واإلطفاء–٣٨و ١٦تعديالت معايير المحاسبة الدولية 

الملكية في القوائم المالية المنفصلةاستخدام طريقة حقوق –٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٤–٢٠١٢دورة التحسينات السنوية 

المبادرة باإلفصاح –١تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

تطبيق استثناء - : مؤسسات االستثمار ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٢و١٠تعديالت المعايير الدولية للتقارير المالية 

التوحيد 

لمصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول المعايير ا

المعايير والتفسيرات التي أصدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة 

عندما تصبح سارية ، إذا كانت ضرورية ، الموحدة للمجموعة مذكور أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير 

المفعول.

المعيار

٢٠١٧يناير ١)٧(تعديل معيار المحاسبة الدولي المبادرة باإلفصاح 

تعديالت معيار المحاسبة االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر غير المحققة (

) ١٢الدولي 

٢٠١٧يناير ١

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية: ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير ١: اإليجارات ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير تطبيق هذه المعايير.



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١١-

القطاعات التشغيلية٣
وأنشطة التأمين.الخدمات المصرفية التقليديةتعمل المجموعة في نوعين من قطاعات األعمال وهما 

الخدمات المصرفية التقليدية:

يقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات ·

وغير التمويلية. كما تقوم أيضاً بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية وتشمل التسهيالت االئتمانية التمويلية 

من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية واستخدام مشتقات األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر 

.الحكوميةواالستثمار في الموجودات النقدية مثل االستثمارات قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات

ويشمل القروض وبطاقات االئتمان ، ألفراد ليقدم قطاع العمليات البنكية لألفراد نطاق واسع من الخدمات والمنتجات ·

والودائع والمعامالت األخرى مع العمالء.

أنشطة التأمين:

هذهحولصفقات االستثمارات وتقديم المشورة نظيم، وتوتنفيذ عقود التأمينإبرامأنشطة التأمين للعمالء تشمل 

.ستثماراتاال

:كما يلي٢٠١٥مارس ٣١و ٢٠١٦مارس ٣١أشهر المنتهية في ةكما في وللثالثتفاصيل كل قطاع 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٢-

تتمة- التشغيليةالقطاعات٣
الخدمات المصرفية التقليدية

المصرفيةالخدمات 
للشركات

المصرفيةالخدمات 
اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

٧٧٤,٣٩٨-٧٧٤,٣٩٨-٦٦٩,١٨٢١٠٥,٢١٦فوائد إيرادات
٦,٢٧٠٦,٢٧٠----األنشطة التأمينيةصافي اإليرادات من

١٣١,٣٢٨٤٥,٥٤٦١٢,٥١٤١٨٩,٣٨٨٢,٣١٤١٩١,٧٠٢إيرادات أخرى

٨٠٠,٥١٠١٥٠,٧٦٢١٢,٥١٤٩٦٣,٧٨٦٨,٥٨٤٩٧٢,٣٧٠قطاعيةإيرادات 

٣٥١,٩٢٣٢,٢٣٩٣٥٤,١٦٢الربح للفترة  

٢٠١٦مارس ٣١كما في 
٧١,٥٧١,٤٦٩٧,٧٤٧,٥٣٣٥,٠٧٨,٩٩١٨٤,٣٩٧,٩٩٣٢٦٢,٧٣٧٨٤,٦٦٠,٧٣٠الموجودات 

٨,٨٩٣-----زميلة ةاستثمار في شرك

٨٤,٦٦٩,٦٢٣إجمالي الموجودات

٦٠,٣٠٣,٥٢٦١٠,٦٣٠,٣٨٢٨٥٢,٨٥٠٧١,٧٨٦,٧٥٨١٠٧,٩٠٦٧١,٨٩٤,٦٦٤مطلوبات 
٣٢,٥٥٤,٦٢٨-٣٢,٥٥٤,٦٢٨-٣٢,٣٣٥,٦٤٢٢١٨,٩٨٦مطلوبات محتملة



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٣-

الخدمات المصرفية التجارية التقليديةتتمة- القطاعات التشغيلية ٣

الخدمات المصرفية 
للشركات

الخدمات المصرفية 
اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهر 

٦٦٩,٦٨٤-٦٦٩,٦٨٤-٥٦٩,١٠٦١٠٠,٥٧٨إيرادات فوائد 
٥,٨٢٥٥,٨٢٥----صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

١٣٦,٨٢١٤١,٧١٧١٩,٣٤١١٩٧,٨٧٩٣,١٣٠٢٠١,٠٠٩إيرادات أخرى 

٧٠٥,٩٢٧١٤٢,٢٩٥١٩,٣٤١٨٦٧,٥٦٣٨,٩٥٥٨٧٦,٥١٨إيرادات قطاعية

٤١٧,١٠٤٣,١٠١٤٢٠,٢٠٥الربح للفترة  

٢٠١٥مارس ٣١كما في 
٧٠,٠٩٦,٤٤٩٧,٩١٦,١٠٧٥,٠٢٣,٤٦١٨٣,٠٣٦,٠١٧٢٦٤,١٨٨٨٣,٣٠٠,٢٠٥الموجودات 

٨,٩٠٨إستثمار في شركة زميلة 

٨٣,٣٠٩,١١٣إجمالي الموجودات

٥٨,٦٢٨,٨٠٦١٠,٥٧٩,٣٣٢٧٨٢,٥٢١٦٩,٩٩٠,٦٥٩١١١,١٥٥٧٠,١٠١,٨١٤مطلوبات
٣٣,٦٤٧,٦١٩-٣٣,٦٤٧,٦١٩-٣٣,٤٧١,٩٩٢١٧٥,٦٢٧مطلوبات محتملة

مارس ٣١تقريباً من أرباح البنك (٪٩٣,٧وتمثل عملياتها في قطر والهند تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ، على الصعيد الجغرافي

).٪٨٨,٥: ٢٠١٥ديسمبر ٣١-٪٩٠,٨: ٢٠١٥مارس ٣١تقريباً من موجوداتها (٪٨٧,١وتمثل ٢٠١٦مارس ٣١) للثالثة أشهر المنتهية في ٪٢٠١٥:٨٨,١



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٤-

القيمة العادلة لألدوات المالية٤
تدرج القيمة العادلة:

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

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

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

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

تقرير. 
:، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة٢٠١٦مارس ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريقطريألف ريال

٢٠١٦مارس٣١في 

تقاس بالقيمة العادلة:موجودات مالية
٥,٩٨٤,٤٧١-٤,٨٢٥,٧٢٩١,١٥٨,٧٤٢متاحة للبيعت مالية اإستثمار
١,٢٣١--١,٢٣١محتفظ بها للمتاجرةت ماليةاإستثمار

أدوات مشتقة:
٥٣٧-٥٣٧-عقود تبادل أسعار الفائدة 

٨٣,٩٢٣-٨٣,٩٢٣-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

٦,٠٧٠,١٦٢-٤,٨٢٦,٩٦٠١,٢٤٣,٢٠٢
تقاس بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية
أدوات مشتقة:

٣٥,٩٠٤-٣٥,٩٠٤-عقود تبادل أسعار الفائدة
٢٩,٩٢١-٢٩,٩٢١-جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

-٦٥,٨٢٥-٦٥,٨٢٥
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
٦,٣٩٦,١١٢-٥,٢٦٤,٧٩٩١,١٣١,٣١٣متاحة للبيعت مالية اإستثمار
١٦,٦٩٧--١٦,٦٩٧محتفظ بها للمتاجرةت ماليةاإستثمار

أدوات مشتقة:
٥,١٥٨-٥,١٥٨-عقود تبادل أسعار الفائدة

٢٣,٧١٨-٢٣,٧١٨-جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 
٦,٤٤١,٦٨٥-٥,٢٨١,٤٩٦١,١٦٠,١٨٩

بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية تقاس 
أدوات مشتقة:

١٥,٦٣٥-١٥,٦٣٥-عقود تبادل أسعار الفائدة
٤,٤٣١-٤,٤٣١-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

-٢٠,٠٦٦-٢٠,٠٦٦



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٥-

تتمة–القيمة العادلة لألدوات المالية٤
من تدرج القيمة ٢والمستوى ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى ٢٠١٦مارس ٣١المنتهية فيخالل فترة التقرير

(٦١,٣اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتهاجميعالعادلة.  : ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون ريال قطري 

.ةموثوقبصورةها مليون ريال قطري) مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياس٦١,٣

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

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

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

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

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

الهدف من استخدامصرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن وأسعار 

ده من قبل أساليب التقييم هو تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحدي

. اعتياديةالمشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 

ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة أسعار التحويل الفورية الواضحةاآلجلة بناء على األجنبيةتقاس عقود العمالت 

ولذا يتم تحديد مخاطر أساس العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل فروقاتوكذلك

طرف اآلخر لتلك العقود.والاإلئتمان لكل من المجموعة 

قروض وسلف للعمالء٥
مارس ٣١

٢٠١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٥٩,٠٠٥,٣١٠٥٢,٥٤٢,٢١٨٥٧,٦٦٥,٣٠٠إجمالي القروض والسلف للعمالء* 
)٢,٠٥٠,١١٥()١,٧٠٤,٩١٨()٢,١٤٨,١٢٦(مخصص إنخفاض القيمة 

٥٦,٨٥٧,١٨٤٥٠,٨٣٧,٣٠٠٥٥,٦١٥,١٨٥القروض والسلف للعمالء  صافي 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٦-

تتمة-قروض وسلف للعمالء٥
من إجمالي القروض ٪٣,٣٨مليون ريال قطري ويمثل ١,٩٩٣للعمالءغير المنتظمةبلغ مجموع القروض والسلف

٪ من إجمالي ٢,٦٨مليون ريال قطري ويمثل ١,٤١١: ٢٠١٥مارس٣١(٢٠١٦مارس ٣١كما في للعمالءوالسلف
من إجمالي القروض ٪٣,٦٢مليون ريال قطري ويمثل ١,٨١١,٢: ٢٠١٥ديسمبر ٣١في و، للعمالءالقروض والسلف

.)للعمالءوالسلف 

(٤١٢,٦المخصص النخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء يشمل فوائد معلقة بمبلغ  مارس ٣١مليون ريال قطري 
مليون ريال قطري).٣٦٨,٧: ٢٠١٥ديسمبر ٣١-مليون ريال قطري٢٨٠: ٢٠١٥

: ٢٠١٥مارس ٣١(يمليون ريال قطر٥٥١,٧تتعلق بالتمويل التجاري بمبلغ كمبياالت مقبولةيتضمن ذلك *
مليون ريال قطري).٧١٦,٨: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون ريال قطري و ٧٠٨,٨

ماليةفي أوراقستثماراتإ٦
مارس ٣١

٢٠١٦

مارس ٣١

٢٠١٥

ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٦,٠٤٥,٧٢٦٥,٢٦٧,٤٧٣٦,٤٥٧,٣٧٣استثمارات متاحة للبيع
٥,٧٧٣,٥٥٧٤,٧٨١,٤٢٦٥,٧٢٤,١٦٢لالستحقاقإستثمارات محتفظ بها 

١,٢٣١٦٠,٥٦١١٦,٦٩٧إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة

١١,٨٢٠,٥١٤١٠,١٠٩,٤٦٠١٢,١٩٨,٢٣٢

مارس ٣١(٢٠١٦مارس ٣١كما في مليون ريال قطري ١,٥١٦قيمتها لدولة قطر برهن سنداتالمجموعةقامت
مليون ريال قطري) مقابل عقود إعادة شراء.٢,٨٢٩: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون ريال قطري ، ١,٦٨٣: ٢٠١٥



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٧-

سندات دين٧
مارس ٣١

٢٠١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧٢,٨٩٧٧٧٢,٢٥٣٧٧٢,٧٣٦ثانوية (أ)دينسندات
١,٨١٦,٠٦٩١,٨١١,٥٣٨١,٨١٤,٩٩٢سندات رئيسية مضمونة (ب)

٢,٥٨٨,٩٦٦٢,٥٨٣,٧٩١٢,٥٨٧,٧٢٨

إيضاحات:

بأسعارأمريكيدوالرمليون٣٤٠بمبلغثانويدينسنداتأورق، أصدرت المجموعة ٢٠٠٦ديسمبر١٢تاريخفي )أ(
٢٠١٦السندات في هذه ستحقتالواحد. للسندأمريكيدوالر١٠٠,٠٠٠قدرهاإسميةبقيمةمتزايدةمتغيرةفائدة

.سنوياً٪١,٣٢زائداًأشهرلستةاألمريكيبالدوالرالليبوربسعرفوائدوتحمل

على بخصم مضمونة رئيسيةمليون دوالر أمريكي كسندات ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٢مارس ١٤في )ب(
. دوالر أمريكي للسند٢٠٠,٠٠٠سمية للسندات تبلغ قيمة الحد األدنى للقيمة اال.سميةالقيمة االمن٪ ٩٨,٩٦٤أساس

. على أساس نصف سنويمستحقة الدفع ٪ ٣,٥بمعدلفائدة ثابتةوتحمل٢٠١٧السندات في هذه ستحقت

قروض أخرى٨
مارس ٣١

٢٠١٦

مارس ٣١

٢٠١٥

ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٣,١١٢,٧٩١١,١٥٩,٦٧٩٣,٤٥٢,٥٣٤ألجل قروض 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٨-

تتمة –قروض أخرى ٨

:خرىاألقروض الاستحقاق تواريخالجدول التالي يوضح
مارس ٣١

٢٠١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٣٩٠,٤٥١٧٩٥,٥٢٩٢٧٦,٣٧٨خالل سنة واحدة
٢,٧٢٢,٣٤٠٣٦٤,١٥٠٣,١٧٦,١٥٦سنوات٣أكثر من سنة و أقل من 

٣,١١٢,٧٩١١,١٥٩,٦٧٩٣,٤٥٢,٥٣٤

احتياطي قيمة عادلة٩
مارس ٣١

٢٠١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
قطريريال ريال قطريريال قطري

)٥٧,٥٧٤()٥٧,٥٧٤()٢٦٩,٦٧٦(يناير١الرصيد في 
)٢٩٦,١٣٢(٥,٠٧٤)٥٥,٠٧١(إستثمارات مالية متاحة للبيعمن ) غير محققة ةرصافي ربح (خسا

٨٤,٠٣٠)٢,٨٥١(٤٣,٩٩٧بنود معاد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد

)٢١٢,١٠٢(٢,٢٢٣)١١,٠٧٤(العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيعصافي التغير في القيمة 

)٢٦٩,٦٧٦()٥٥,٣٥١()٢٨٠,٧٥٠(السنة/ نهاية الفترة الرصيد في 

مدفوعةأرباح توزيعات ١٠
ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في نقديةتوزيع أرباحعلى ٢٠١٦مارس٧الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في وافقت

(٣٠ما نسبته ب٢٠١٥ ريال قطري مليون٧٧٥,١بمبلغ قطري للسهم) ريال ٤: ٢٠١٤قطري للسهم) (ريال ٣٪ 

.ودفعت خالل الفترةريال قطري)مليون١,٠٣٣,٥: ٢٠١٤(



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٩-

أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي١١

مارس ٣١
٢٠١٦

مارس ٣١
٢٠١٥

ديسمبر٣١
٢٠١٥

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٣٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ديسمبر ٣١مصدرة في 
٢,٠٠٠,٠٠٠-٢٠١٥٢,٠٠٠,٠٠٠يونيو ٣٠مصدرة في 

٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠

السندات دائمة وثانوية وغير مضمونة هذه مليار ريال قطري. ٤قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسية بقيمة 

عدم دفع الفوائد اختيار. يحق للبنك وسوف يتم إعادة تسعيرها بعد ذلكوتم إصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات 

تاريخ السندات. ال تحملعن السدادة بالفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجزوال يحق لحاملي السندات المطالبتقديرهحسب 

.١الفئة ضمن رأس المال استحقاق وتم تصنيفها 

المحتملةالمطلوبات وااللتزامات ١٢
مارس ٣١

٢٠١٦
مارس ٣١

٢٠١٥
ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

المحتملة المطلوباتأ)
٢٣,٠٤٢,٧٠٢٢١,٣١٢,٥٧٦٢٣,٣٣٥,٣٢٢ضمانات
٢,٤٩٩,٦١٨٢,٥٥١,٨١٤٣,٠٥٨,٤٧٨اعتمادخطابات 

٧,٠١٢,٣٠٨٨,٧٢٧,٦٢٢٧,٢٥٣,٨١٩تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 
٥٦,٨٨٧٤٢,٢٨٣٤٩,٠٥٢أخرى

٣٢,٦١١,٥١٥٣٢,٦٣٤,٢٩٥٣٣,٦٩٦,٦٧١

إلتزامات أخرىب)
أدوات مالية مشتقة:

١٧,٢٥٧,٢٨٣٦,٩٦٩,٢٨٦١١,٠١٧,٦٣٨عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
٩٤٩,٦١٣٧٣١,٩٤٢٩٤٩,٢٧٥عقود تبادل أسعار الفائدة 

١٨,٢٠٦,٨٩٦٧,٧٠١,٢٢٨١١,٩٦٦,٩١٣
٥٠,٨١٨,٤١١٤٠,٣٣٥,٥٢٣٤٥,٦٦٣,٥٨٤اإلجمالي

األخرى.االلتزاماتسمية ضمن إيضاح بقيمتها العادلة ، وتظهر بقيمتها االالمشتقةالمالية دوات األتم تسجيل



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٢٠-

معامالت مع أطراف ذات عالقة ١٣
في سياق يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بهافي معامالت وترتيبات واتفاقياتالمجموعةتدخل 

يوضح الجدول التالي مجموع وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.األعمال العادية ،

:كما في نهاية الفترة المالية كالتاليالتي تمت مع أطراف ذات عالقة األرصدة والمعامالت 

مارس ٣١
٢٠١٦

مارس ٣١
٢٠١٥

ديسمبر٣١
٢٠١٥

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
بنود بيان المركز المالي

١,٢٧٨,٠٩٢١,٠٦٠,٩٤٧١,٢٨٠,٥٠٨للعمالء سلفوقروض 

٤٣٨,٩٧٨٥٢١,٧٨٧٤٠٩,٠٢٩ودائع العمالء

٨٧٢,١٨٥١,٠٢٢,٢٩٩٩٣١,٣٧٧محتملة والتزامات أخرى مطلوبات

٨,٣٠٥٣,٦٥٠٨,٣٠٥أخرى موجودات



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٢١-

تتمة-معامالت مع أطراف ذات عالقة١٣

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس ٣١

٢٠١٦

مارس ٣١

٢٠١٥
(مراجعة)(مراجعة)

ألفألف

ريال قطريريال قطري
بنود بيان الدخل

٩,٨٥٨٧,٥٤٦ورسومإيرادات فوائد وعموالت 

٣,١٧٥١,٢٢٥ورسوممصاريف فوائد وعموالت 

أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
٧,٤٢٢٥,٧١٠رواتب وفوائد أخرى 

٩٣١٧٢٠مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

٨,٣٥٣٦,٤٣٠

والبنود المماثلة للنقدالنقد ١٤
:ما يليعلى والبنود المماثلة للنقدالنقديشتمل، الموحد المرحليإعداد بيان التدفقات النقديةلغرض

مارس ٣١

٢٠١٦

مارس ٣١

٢٠١٥

ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١,٤٥١,٤٨٠١,١٧٦,٠٣٦١,٣٩٩,٦١١لدى بنوك مركزية وأرصدةنقد 
٦,٨٥٥,٢٣٠٥,٨٧٥,٤٧٦٦,١٥٧,٧٩٠أشهر٣أرصدة مستحقة من بنوك تستحق خالل 

٨,٣٠٦,٧١٠٧,٠٥١,٥١٢٧,٥٥٧,٤٠١

االحتياطي النقدي اإللزامي.تضمنواألرصدة لدى بنوك مركزية ال يالنقد 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٢٢-

كفاية رأس المال ١٥
مارس ٣١

٢٠١٦

مارس ٣١

٢٠١٥

ديسمبر٣١

٢٠١٥
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٨,٢٦٤,٨١٣٨,٢٤٤,٦١٣٨,٣٢٧,٠٦٧العادي من الشريحة األولى مال الرأس 
٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠من الشريحة األولى  رأس مال إضافي 
٢٧٨,١١٨٢٣٧,٣٤٢٢٧٨,١١٨من الشريحة الثانية  رأس مال إضافي 

١٢,٥٤٢,٩٣١١٠,٤٨١,٩٥٥١٢,٦٠٥,١٨٥إجمالي رأس المال المؤهل 

٨٠,٦١٤,٣٦٧٧١,٤٣٣,٨٣٠٨٠,١٥٢,١٦٦مرجحةمخاطرذات موجودات 

٪١٥,٧٣٪١٤,٦٧٪١٥,٥٦رأس المال إجمالي نسبة


