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مجلس اإلدارةالسادةالى الموحدةحول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة تقرير 
.الدوحة ش.م.قبنك 

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

سبتمبر٣٠الموحد كما في والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في ("المجموعة")
٣٠في ةأشهر المنتهيتسعةأشهر والوالبيانات المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة ٢٠١٤
أشهر تسعةالالمساهمين والتدفقات النقدية لفترة ، والبيانات المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق ٢٠١٤سبتمبر

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

ة المرحليحول هذه البيانات الماليةإصدار 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 
الل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خ

.المالية المرحلية

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

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

ـغعـن إرنسـت ويـون

وسفـــراس قسـ
يـونـب قانــاسـمح

٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 
٢٠١٤أكتوبر ٢١فيةالدوح



بنك الدوحة ش.م.ق

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

-٢-

الموحدالمرحلي بيان المركز المالي 
٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ديسمبر٣١
٢٠١٣

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطرياتإيضاح
الموجودات 

٤,٢٤٧,٦٩٨٣,٠٦٥,٩٤٥٣,٤٣٥,٧٦١لدى بنوك مركزيةوأرصدةنقد 
١٠,١٦٠,٣٣٠٨,٣٧٦,٥١٦٩,١٨٠,٤٢٠بنوك مستحقة منأرصدة 

٥٤٤,٦٤٥,٢٨٣٣٨,٩٤١,٣٨٧٤١,١٠٩,١١٦قروض وسلف للعمالء
٦٩,٦٠٩,٦٣٥١٠,٩٠٠,٥٥٧١١,٧٠٣,٥٧٧إستثمارات مالية

٩,٣٧٦٩,٢٣٨٩,٣٨٢إستثمار في شركة زميلة
٧٦٩,٠٣١٧٧٤,٢٢٧٧٥٩,٤٧١مفروشات ومعدات وعقارات 

٨٢٩,٦٥٨٩٢١,٢٢٤٧٧٢,٠٩٧موجودات أخرى

٧٠,٢٧١,٠١١٦٢,٩٨٩,٠٩٤٦٦,٩٦٩,٨٢٤إجمالي الموجودات

المطلوبات
٨,٧٢٨,٥٣٢٨,٤١٩,٤٥٤٧,٧١٩,٧٨١للبنوك مستحقة أرصدة 

٤٣,٩٨٦,٨٢٧٤٠,١١٥,٤٤١٤٢,٥٢٢,٤٨٩ودائع العمالء  
٧٢,٥٨١,١٦٦٢,٥٧٥,٩١٢٢,٥٧٥,٨٣١سندات دين 

٨٨١٨,٠٧٩٢٧١,٥٤٣٤٥٥,١٨٨قروض أخرى 
٢,٨٢١,٢٤٥٢,٥٤٦,٥١٩٢,٤٢٥,٦٣٢مطلوبات أخرى

٥٨,٩٣٥,٨٤٩٥٣,٩٢٨,٨٦٩٥٥,٦٩٨,٩٢١إجمالي 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()٥٩,٩٣٣(٩٥٢,٦٢٢إحتياطي القيمة العادلة
)٤,٦٤٧()٤,٧٦١()٨,٨١٢(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 

١,١٦٢,٦٧٥--١٠توزيعات أرباح مقترحة 
١,٤٣٥,٨٤٦١,٤٥٠,٤٥٧٣٠٠,٧٢٤أرباح مدورة 

٩,٣٣٥,١٦٢٩,٠٦٠,٢٢٥٩,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك 
٢,٠٠٠,٠٠٠-١١٢,٠٠٠,٠٠٠أداة مؤهلة كرأس مال إضافي 

١١,٣٣٥,١٦٢٩,٠٦٠,٢٢٥١١,٢٧٠,٩٠٣إجمالي حقوق الملكية 

٧٠,٢٧١,٠١١٦٢,٩٨٩,٠٩٤٦٦,٩٦٩,٨٢٤الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

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

راهافان سيتاراماند. الشيخ/عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيثانيفهد بن محمد بن جبر آل / 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 

٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلفترة ال

أشهر المنتهية فيتسعةاللفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة 
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٦٢٥,٧٥٩٦٠٨,٦٤٨١,٨٨٢,٢١٢١,٧٧٠,٣٨٨إيرادات الفوائد
)٤١٩,٣١٨()٤١٨,٠٤٤()١٤٧,٥٣٧()١٣٧,٠٤١(مصاريف الفوائد

٤٨٨,٧١٨٤٦١,١١١١,٤٦٤,١٦٨١,٣٥١,٠٧٠صافي إيرادات الفوائد

١٣٢,٥٨٥٩٣,٠٤٧٣٦٧,٦٩٩٢٨٨,٩٨٠عموالت ورسومإيرادات 
)٢,٧٩٢()٤,٢٨٣()١,٠٦٦()١,٣١١(عموالت ورسوممصاريف

١٣١,٢٧٤٩١,٩٨١٣٦٣,٤١٦٢٨٦,١٨٨عموالت ورسومصافي إيرادات 

٣٢,٩٦٦٣٥,٢٤٤٩٢,٦٦٠٩٣,٣٠٦إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
)٥٥,٦٦٢()٤٩,٩٠٤()٢١,٨٩٨()١٨,٨٠١(المتنازل عنهاأقساط التأمين 

)٢٧,٢٧٩()٢٧,٠٤٢()٩,٨١٠()٨,٥٦١(صافي المطالبات المدفوعة 

٥,٦٠٤٣,٥٣٦١٥,٧١٤١٠,٣٦٥مين أصافي إيرادات أنشطة الت

٢٠,٧٣٥٢٢,١٣٤٦٨,٣٤٤٦٦,١٦٨ربح صرف عمالت أجنبية 
٥٧,١٤٩٣٣,٧٩٠٢٠٤,٦٨١١٤٣,٣٧٥إيرادات إستثمارات مالية
١٠,٣٣٨١٠,١٠٦٤٨,٢٤٣٣٨,٣٢٠إيرادات تشغيلية أخرى

٨٨,٢٢٢٦٦,٠٣٠٣٢١,٢٦٨٢٤٧,٨٦٣

٧١٣,٨١٨٦٢٢,٦٥٨٢,١٦٤,٥٦٦١,٨٩٥,٤٨٦اإليرادات التشغيليةصافي

)٣٣٢,٨٢٨()٣٩٦,٩٩٩()١١٤,٢٩٢()١٣٥,٧٠٥(تكاليف الموظفين
)٦١,٨٦٩()٦٢,٧٤٢()٢٠,٢٥٥()٢٠,٧٤٧(استهالك

)٩,١٦٠()١٧,٠٠٢()٣,٥٠٣(-خسارة إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية
خسارة إنخفاض قيمة القروض والسلف صافي 
)١٦٣,٠٩٧()٢٥١,٩٠٠()٧١,٥٠٤()٩٩,٩٨٨(للعمالء 

)٢٤٧,٥٨٠()٢٩٣,٧٦٢()٨٢,٨٢٩()١٠٥,٧٩٤(مصاريف أخرى

)٨١٤,٥٣٤()١,٠٢٢,٤٠٥()٢٩٢,٣٨٣()٣٦٢,٢٣٤(

٣٥١,٥٨٤٣٣٠,٢٧٥١,١٤٢,١٦١١,٠٨٠,٩٥٢الضريبةقبل للفترة الربح
)٣,٩٠٣()٧,٠٣٩()١,٦٣٦()٣,٤٨٢(ضريبة الدخل

٣٤٨,١٠٢٣٢٨,٦٣٩١,١٣٥,١٢٢١,٠٧٧,٠٤٩للفترةالربح

العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال 
١,٣٥١,٣٣٤,٣٩٤,٤٠القطري)

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

٣٨,٢٩٢,١٤٩-٣٨,٢٩٢,١٤٩-تأثير إصدار الحقوق

٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٤٤,٩٨٩,٩٥١٢٥٨,٣٧٢,٢٥٢٢٤٤,٩٨٩,٩٥١في نهاية الفترة



بنك الدوحة ش.م.ق

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

-٤-

الموحدالمرحلي الدخل الشامل بيان 
٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلفترة ال

أشهر المنتهية فيتسعةاللفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة إيضاحات

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٣٤٨,١٠٢٣٢٨,٦٣٩١,١٣٥,١٢٢١,٠٧٧,٠٤٩الربح للفترة 

إيرادات شاملة أخرى:

الـربح  إلـى تصنيفها يعادإيرادات شاملة أخرى 
الالحقة:الفتراتفي والخسارة 

)١,٢٩٤()٤,١٦٥()٤٦٩()٢,٧٣٧(فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  
أوراق مالية إستثمارية متاحة للبيع:

)٦٤,٦٦٩(٩٦٣,٧٤١١٣,٥٩٠١٥٧,٨٣٦صافي التغير في القيمة العادلة 
إعادة تصنيف إلى بيان الدخل الموحد المرحلـي  

)١٢٢,١٢٠()٦١,٨٥٩()١٢,٣٢١()١٠,٧٨٤(٩خالل الفترة  

شـاملة أخـرى يعـاد   ) إيرادات خسائرصافي (

فـي الفتـرات  الربح أو الخسارة إلىتصنيفها 

)١٨٨,٠٨٣(٥٠,٢٢٠٨٠٠٩١,٨١٢الالحقة

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

)١٨٨,٠٨٣(٥٠,٢٢٠٨٠٠٩١,٨١٢إيرادات (خسائر) شاملة أخرى 

٣٩٨,٣٢٢٣٢٩,٤٣٩١,٢٢٦,٩٣٤٨٨٨,٩٦٦إجمالي 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 

٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلفترة ال
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

مالالرأس 

اإلحتياطي 

القانوني

إحتياطي 

المخاطر 

احتياطي القيمة 

العادلة

إحتياطي 

تحويل عمالت 

أجنبية

توزيعات أرباح 

اإلجماليأرباح مدورةمقترحة

أداة مؤهلة 

كرأس مال 

اإلجماليإضافي 

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٧,٥٥١,١٦٥-٩٣٠,١٤٠٣٧٣,٤٠٨٧,٥٥١,١٦٥)٣,٤٦٧(٢,٠٦٦,٩٧٨٣,٢٨٣,٦٠٠٧٧٣,٦٥٠١٢٦,٨٥٦(مدققة)٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

١,٠٧٧,٠٤٩-١,٠٧٧,٠٤٩١,٠٧٧,٠٤٩------الربح للفترة 

)١٨٨,٠٨٣(-)١٨٨,٠٨٣(--)١,٢٩٤()١٨٦,٧٨٩(---إيرادات شاملة أخرى 

٨٨٨,٩٦٦-١,٠٧٧,٠٤٩٨٨٨,٩٦٦-)١,٢٩٤()١٨٦,٧٨٩(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

١,٥٥٠,٢٣٤-١,٥٥٠,٢٣٤-----٥١٦,٧٤٥١,٠٣٣,٤٨٩زيادة في رأس المال 

)٩٣٠,١٤٠(-)٩٣٠,١٤٠(-)٩٣٠,١٤٠(-----)١٠(إيضاح ٢٠١٢توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

٩,٠٦٠,٢٢٥-١,٤٥٠,٤٥٧٩,٠٦٠,٢٢٥-)٤,٧٦١()٥٩,٩٣٣(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٧,٠٨٩٧٧٣,٦٥٠(مراجعة)٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصيد في 

١,١٦٢,٦٧٥٣٠٠,٧٢٤٩,٢٧٠,٩٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٧٠,٩٠٣)٤,٦٤٧()٤٣,٣٥٥(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠(مدققة)٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

١,١٣٥,١٢٢-١,١٣٥,١٢٢١,١٣٥,١٢٢------الربح للفترة 

٩١,٨١٢-٩١,٨١٢--)٤,١٦٥(٩٥,٩٧٧---إيرادات شاملة أخرى

١,٢٢٦,٩٣٤-١,١٣٥,١٢٢١,٢٢٦,٩٣٤-)٤,١٦٥(٩٥,٩٧٧---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(-----)١٠(إيضاح ٢٠١٣لسنة توزيعات أرباح مدفوعة 

١,٤٣٥,٨٤٦٩,٣٣٥,١٦٢٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٣٣٥,١٦٢-)٨,٨١٢(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠٥٢,٦٢٢(مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠الرصيد في 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدةبيان التدفقات النقدية المرحلية 

٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلفترة ال

لسنة المنتهية في اأشهر المنتهية في تسعةال

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١,١٤٢,١٦١١,٠٨٠,٩٥٢١,٣١٧,٧٥٩للفترة / للسنة قبل الضريبة الربح

:تعديالت لـ
٢٥١,٩٠٠١٦٣,٠٩٧٣١٨,١٥٨صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 

١٧,٠٠٢٩,١٦٠١٠,٧٦٩خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات مالية 
٦٢,٧٤٢٦١,٨٦٩٨١,٨٧٣اإلستهالك 

٥,٣٣٥٤,٠١٣٣,٨٦٣إطفاء تكاليف التمويل 
)١٢٢,١٣٦()١١٧,٤١١()٢٠٤,٦٨١(االيراد من االستثمارات المالية

)١٤٣(--حصة من نتائج شركة زميلة

١,٢٧٤,٤٥٩١,٢٠١,٦٨٠١,٦١٠,١٤٣الربح قبل التغيرات في الموجوات والمطلوبات التشغيلية

١٥٢,٦٨٣٨٣٧,٣٣١٨٣٨,١٥٩التغير في أرصدة مستحقة من بنوك
)٧,٤٤٠,٥٩٢()٥,٠٩٠,٦١١()٤,٣٥٤,٦٤٥(التغير في القروض والسلف للعمالء

)١١٤,٦٠٢()٢٥٤,٩٢٨()٥٧,٥٦١(التغير في الموجودات األخرى 
)٩٩٦,٦٩٨()٢٩٧,٠٢٥(١,٠٠٨,٧٥١مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

١,٤٦٤,٣٣٨٥,٧١٤,٣٥٨٨,١٢١,٤٠٦ودائع العمالءالتغير في 
٩٩٤,٢٠٠٣٦٤,٤٤٧٢٤٣,٥٤٦األخرى المطلوباتالتغير في 

)٣٢,٦٢٤()٣٢,٦٢٤()٣٢,٨١٦(والرياضيةصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
)٥,٥٢٢(-)٧,٠٣٩(ضريبة الدخل المدفوعة

٤٤٢,٣٧٠٢,٤٤٢,٦٢٨٢,٢٢٣,٢١٦األنشطة التشغيلية من صافي النقد 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  
)٨,٥٩٥,٥٨٢()٥,٩٨٩,٣٤٤()٦,٦٧٩,٠٤٢(شراء أوراق مالية إستثمارية 

٩,٠٥٣,٢٨٨٤,٥٩١,٢٦٢٦,٤١٢,٩٩٤متحصالت من بيع إستثمارات مالية 
)٤٦,٧٠٤()٤١,٢٧٤()٧٢,٣٠٢(ومفروشات ومعداتشراء عقارات

١٨٢--ومفروشات ومعداتعقاراتمتحصالت من بيع 

)٢,٢٢٩,١١٠()١,٤٣٩,٣٥٦(٢,٣٠١,٩٤٤أنشطة اإلستثمار)المستخدم في(منصافي النقد



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدةبيان التدفقات النقدية المرحلية 

٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلفترة ال

يالسنة المنتهية فأشهر المنتهية في تسعةال

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
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 

٣٦٢,٨٩١٢٧١,٤٧٤٤٥٥,١٨٨متحصالت من قروض أخرى 
)٩٣٠,١٤٠()٩٣٠,١٤٠()١,١٦٢,٦٧٥(١٠توزيعات أرباح مدفوعة 

٨٩١,٥٦٨٣,٠٧٥,٢٨٢)٧٩٩,٧٨٤(التمويلأنشطة النقد (المستخدم في) من صافي 

خالل الفترة / والبنود المماثلة للنقدصافي الزيادة في النقد 
١,٩٤٤,٥٣٠١,٨٩٤,٨٤٠٣,٠٦٩,٣٨٨السنة

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

١٤١٠,٢٤٢,٩٠٩٧,١٢٣,٨٣١٨,٢٩٨,٣٧٩الفترة / السنةفي نهاية والبنود المماثلة للنقد النقد 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة: 
١,٨٩٠,٥١٧١,٧٧٠,٦٤٤٢,٤١٠,٧١٨فوائد مستلمة 
٤٥١,١٢٥٤٤٢,٢١٥٥٦٧,٤٨٦فوائد مدفوعة 

٣٥,٨٢٣٢٥,٩٦٤٢٦,٩٥٨مستلمة توزيعات أرباح



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-٨-

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

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

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

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 وكنداتركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسترالياو، 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 تم إنشائها وشركة الدوحة للتمويل المحدودة وهي شركة لغرض خاص مركز قطر للمال 

كال من ٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةللمجموعة لفترة الالموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية تشمل 

"المجموعة").ـبجميعاًمالتابعة (يشار إليههوشركاتالبنك 

سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةلفترة الللمجموعة الموحدة المرحلية المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البيانات 

.٢٠١٤أكتوبر ٢١تاريخ بمن قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٤

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس إعداد 

وفقاً ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللمجموعة 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 ٣١موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ة للسنة المالية ليس من الضروري أن تكون مؤشراً للنتائج المتوقع٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةنتائج ال

.٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
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تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

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

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ، بإستثناء ٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة 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 

.ثر على المجموعة. هذه التعديالت ال يتوقع أن يكون لها أالتسوية 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 

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

٣٦تعديل على معيار المحاسبة الدولي –إفصاحات المبالغ المستردة للموجودات غير المالية 
االفصاحات المطلوبة على قياس 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 ٣١بتطبيق هذا اإلفصاح خالل البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في قامت المجموعة مبكراً 

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 
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المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 
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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 ةبأنشطتشمل التسهيالت االئتمانية الممولة والغير ممولة والودائع للشركات. كما تقوم 

قروض وإصدار سندات الدين واستخدام المشتقات ألغراض إدارة المخاطر المخاطر من خالل ال

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

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

.االئتمان والودائع والمعامالت األخرى مع األفرادالقروض وبطاقات 

:أنشطة التأمين

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

. ستثماراتاالهذهالمشورة بشأن

:كما يلي٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللوكما في تفاصيل كل قطاع 
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تتمة- التشغيليةالقطاعات٣
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

المصرفيةالخدمات 
للشركات

المصرفيةالخدمات 
اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد

ألف٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

١,٨٨٢,٢١٢-١,٨٨٢,٢١٢-١,٥٨٤,٠٢٧٢٩٨,١٨٥إيرادات الفوائد
١٥,٧١٤١٥,٧١٤----األنشطة التأمينيةصافي اإليرادات من

٥٠٠,٥٩٣١١٣,٧٧٠٦٢,٢١٩٦٧٦,٥٨٢٨,١٠٢٦٨٤,٦٨٤إيرادات أخرى

٢,٠٨٤,٦٢٠٤١١,٩٥٥٦٢,٢١٩٢,٥٥٨,٧٩٤٢٣,٨١٦٢,٥٨٢,٦١٠قطاعيةإيرادات 

١,١٢٧,٩٦٤٧,١٥٨١,١٣٥,١٢٢الربح للفترة  

٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 
٥٧,٠٢٤,٢٨١٧,٢٠٨,٦٢٢٥,٧٣٧,٢٦١٦٩,٩٧٠,١٦٤٢٩١,٤٧١٧٠,٢٦١,٦٣٥الموجودات 

٩,٣٧٦-----زميلة إستثمار في شركة

٧٠,٢٧١,٠١١إجمالي الموجودات

٤٨,٩٣٦,٠٦٧٩,٢١٨,٠٠٢٦٣١,٨٩١٥٨,٧٨٥,٩٦٠١٤٩,٨٨٩٥٨,٩٣٥,٨٤٩مطلوبات 

٣٠,٣٣٩,٢٩٩-٣٠,٣٣٩,٢٩٩-٣٠,١٤٧,٨٣٦١٩١,٤٦٣مطلوبات محتملة 
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-١٢-

تتمة- التشغيلية القطاعات٣

الخدمات المصرفية التجارية التقليدية
الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد
ألف٢٠١٣سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري
ألف

ريال قطري

١,٧٧٠,٣٨٨-١,٧٧٠,٣٨٨-١,٤٦٧,٨٥٦٣٠٢,٥٣٢إيرادات الفوائد
١٠,٣٦٥١٠,٣٦٥----اإليرادات من األنشطة التأمينيةصافي 

٤١٠,١٣٦٧٩,٠٥٨٣٨,٣٢٠٥٢٧,٥١٤٦,٥٣٧٥٣٤,٠٥١إيرادات أخرى 

١,٨٧٧,٩٩٢٣٨١,٥٩٠٣٨,٣٢٠٢,٢٩٧,٩٠٢١٦,٩٠٢٢,٣١٤,٨٠٤إيرادات قطاعية

١,٠٧٥,٥٩٧١,٤٥٢١,٠٧٧,٠٤٩الربح للفترة  

٢٠١٣يسمبرد٣٠كما في 
٥٥,٢٣٤,٩٦٥٦,٩٣٥,٢٤٨٤,٥٣٥,٨٧١٦٦,٧٠٦,٠٨٤٢٥٤,٣٥٨٦٦,٩٦٠,٤٤٢الموجودات 

٩,٣٨٢-----زميلة ةإستثمار في شرك

٦٦,٩٦٩,٨٢٤إجمالي الموجودات

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

٢٦,٦٩٨,٦٢٢-٢٦,٦٩٨,٦٢٢-٢٦,٤٦٣,٥٠٨٢٣٥,١١٤التزامات محتملة

: ٢٠١٣سبتمبر٣٠(المجموعةتقريباً من أرباح ٪٩٧,٦٥تمثل عملياتها في قطر . والهندجغرافياً تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت
).٪٩٤,٣٤: ٢٠١٣ديسمبر ٣١-٪٩٤,٣١: ٢٠١٣سبتمبر٣٠تقريباً من موجوداتها (٪٩٠,٣٧وتمثل ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل)٪٩٩,٢٥
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-١٣-

القيمة العادلة لألدوات المالية٤

تدرج القيمة العادلة
ها حسب تدرج القيمة العادلة الموضح أدناه بناء على اقل اإلفصاح عنوقيمتها العادلة أتصنف جميع األدوات المالية التي يتم تحقيق 

مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.المعدلة: األسعار المتداولة (غير ١المستوى 
اضحة بصورة مباشرة أو : تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة و٢المستوى 

.غير مباشرة
: تقنيات التقييم التي يكون أقل أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة.٣المستوى 
ذا حدث تحويل بين مستويات التدرج إ، تحدد المجموعة ما على أساس متكرريتم إدراجها بالقيمة العادلة التيدوات المالية بالنسبة لأل

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 العادلة٢٠١٤بتمبرس٣٠كما في 

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

٢٠١٤سبتمبر٣٠

:التي تقاس بالقيمة العادلةالموجودات المالية
٥,١٣٥,٩٧٦-٣,٩٩٣,٧٨٨١,١٤٢,١٨٨متاحة للبيعت ماليةاستثمارا

٣٠,٢٠٨--٣٠,٢٠٨إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة 
:أدوات مشتقة

٢٠,٧١٣-٢٠,٧١٣-عقود تبادل أسعار الفائدة 
١٥,٦٤٨-١٥,٦٤٨-جلة لصرف عمالت أجنبية آعقود 

٥,٢٠٢,٥٤٥-٤,٠٢٣,٩٩٦١,١٧٨,٥٤٩

:التي تقاس بالقيمة العادلةالمطلوبات المالية 
:أدوات مشتقة

٤,١٠٢-٤,١٠٢-عقود تبادل أسعار الفائدة 
٣٩,١٨٢-٣٩,١٨٢-جلة لصرف عمالت أجنبية آعقود 

-٤٣,٢٨٤-٤٣,٢٨٤

٢٠١٣ديسمبر ٣١
:التي تقاس بالقيمة العادلةالموجودات 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-جلة لصرف عمالت أجنبية آعقود 

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-جلة لصرف عمالت أجنبية آعقود 

-١٩,٠١٠-١٩,٠١٠
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-١٤-

تتمة–القيمة العادلة لألدوات المالية٤

من تدرج القيمة ٢والمستوى ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى ٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية فيخالل فترة التقرير

(٦٢,٩البالغة قيمتها مدرجةالمتاحة للبيع والغير في األسهم االستثماراتالعادلة. كل  ديسمبر ٣١مليون ريال قطري 

مليون ريال قطري) مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به.٦٣,٤: ٢٠١٣

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

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

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

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

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

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

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

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

ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس واضحةتحويل أسعاراآلجلة بناء على األجنبيةتقاس عقود العمالت 

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

طرف اآلخر لتلك العقود.والالمجموعة 

قروض وسلف للعمالء٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٤٦,٢٠١,٥٢٨٣٩,٩٦٩,٧٦٩٤٢,٣٣٩,٢٧٤إجمالي القروض والسلف للعمالء*
)١,٢٣٠,١٥٨()١,٠٢٨,٣٨٢()١,٥٥٦,٢٤٥(مخصص إنخفاض قيمة القروض

٤٤,٦٤٥,٢٨٣٣٨,٩٤١,٣٨٧٤١,١٠٩,١١٦للعمالءالقروض والسلف صافي 
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-١٥-

تتمة-قروض وسلف للعمالء٥

مليون ريال قطري ويمثل ١,٥١٢غير المنتظمة للعمالءبلغ مجموع القروض والسلف، ٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في 
٪ من ٢,٨٩مليون ريال قطري ويمثل ١,١٥٦: ٢٠١٣سبتمبر٣٠(للعمالءمن إجمالي القروض والسلف٪٣,٢٧

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

(٢٥٧,٥بلغتوالتي لفوائد المعلقة مخصص إنخفاض قيمة القروض يشمل ا : ٢٠١٣سبتمبر٣٠مليون ريال قطري 
مليون ريال قطري).١٧٧,٧: ٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون ريال قطري ، ١٣٠,٣

١,٠٦٧,٦: ٢٠١٣سبتمبر٣٠مليون ريال قطر (٤٧٣,٨بمبلغ يشمل هذا المبلغ القبوالت المتعلقة بالتمويل التجاري* 
مليون ريال قطري). ١,٠٤٠,٣: ٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون ريال قطري و 

ستثمارات ماليةإ٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٥,١٩٨,٨٨٣٥,٠٢١,٩٧١٥,٦٢٢,٣٠٠استثمارات متاحة للبيع
٤,٣٨٠,٥٤٤٥,٨٧٨,٥٨٦٦,٠٨١,٢٧٧إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 

--٣٠,٢٠٨إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة 

٩,٦٠٩,٦٣٥١٠,٩٠٠,٥٥٧١١,٧٠٣,٥٧٧
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-١٦-

سندات دين٧
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧١,٩٣١٧٧١,٢٨٤٧٧١,٤٤٧ثانوية (أ)دين سندات 
١,٨٠٩,٢٣٥١,٨٠٤,٦٢٨١,٨٠٤,٣٨٤سندات رئيسية مضمونة (ب)

٢,٥٨١,١٦٦٢,٥٧٥,٩١٢٢,٥٧٥,٨٣١

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

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٨١٨,٠٧٩٢٧١,٥٤٣٤٥٥,١٨٨تسهيالت ألجل 
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-١٧-

تتمة –قروض أخرى ٨

.قروض أخرىالاستحقاق تواريخالجدول التالي يوضح

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

١٨٢,٠٧٥٢٧١,٥٤٣١٨٢,٠٧٥خالل سنة واحدة
٢٧٣,١١٣-٦٣٦,٠٠٤سنوات٣أكثر من سنة و أقل من 

٨١٨,٠٧٩٢٧١,٥٤٣٤٥٥,١٨٨

قيمة عادلةاحتياطي٩
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

١٢٦,٨٥٦١٢٦,٨٥٦)٤٣,٣٥٥(يناير١الرصيد في 
)٧٨,٣٥٧()٦٤,٦٦٩(١٥٧,٨٣٦مالية متاحة للبيعإستثماراتمن صافي أرباح (خسائر) غير محققة 

)٩١,٨٥٤()١٢٢,١٢٠()٦١,٨٥٩(بيان الدخل المرحلي الموحدإلى تصنيفها أعيدبنود 

)٤٣,٣٥٥()٥٩,٩٣٣(٥٢,٦٢٢السنة/الفترة نهاية الرصيد 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(

سمال أساسية إضافيةأداة مؤهلة كأدوات رأ١١
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 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٨-

والمحتملةااللتزامات المالية١٢
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

االلتزامات المحتملة أ)
٢٠,٨٣٤,٩٧٦١٦,٦٤٨,٧٩٦١٧,٧٧٩,١٠٤ضمانات

٣,٣٦٧,٦٨٢٣,٣٩٦,٥٩٩٢,٧٨٦,٧٧١خطابات إعتماد
٦,١٣٦,٦٤١٦,٠٦٠,١١٨٦,١٣٢,٧٤٧تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

٢,١٣٢,٤٤٤٢,٧٢٩,٩٩٩١,٩٣٧,٢٠٧أخرى

٣٢,٤٧١,٧٤٣٢٨,٨٣٥,٥١٢٢٨,٦٣٥,٨٢٩

إلتزامات أخرىب)
:أدوات مالية مشتقة

٦,١١٥,٣٥٢٥,٢٤٤,٧٣٩٣,٢٣٣,٧٥٥جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 
٧٥٨,٨٨٩٥٨٠,٨١٩٧١١,٥٤٩عقود تبادل أسعار الفائدة 

٦,٨٧٤,٢٤١٥,٨٢٥,٥٥٨٣,٩٤٥,٣٠٤

٣٩,٣٤٥,٩٨٤٣٤,٦٦١,٠٧٠٣٢,٥٨١,١٣٣اإلجمالي

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

األخرى.االلتزاماتضمن إيضاح التقديرية



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠للتسعة 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

لتي ايوضح 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 

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
بنود بيان المركز المالي
٨٣٩,٥٨٦١,٢٦٦,٧٣٣١,٣٥٠,٩٠٥قروض وسلف للعمالء 

٤٠٠,١٢٤٤٥٠,٥٣٦٣٨٠,٧٠٥ودائع العمالء 

٩١٣,٧٦١٦٤٧,١٠٨٦٢١,٨٨٠إلتزامات محتملة وإلتزامات أخرى 

أشهر المنتهية في تسعةلفترة الأشهر المنتهية في الثالثةلفترة 

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
بنود بيان الدخل

٦,٦٧٢١٣,٩٣٠١٨,٦٣٩٣٢,٩٧٢إيرادات فوائد وعموالت  

١,٦٤١٧٥٠٨,٤٨٥٥,٤٣٦مصاريف فوائد وعموالت 

الموظفينمكافآت كبار 
٥,٦٠٤٨,٢٥٦١٨,٥٠٩٢٧,٠٣٢الرواتب وفوائد أخرى 

٥٥١٥٠٠١,٦٤١١,٦٩٤مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

٦,١٥٥٨,٧٥٦٢٠,١٥٠٢٨,٧٢٦



ق.م.شبنك الدوحة 

المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٤سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-٢٠-

والبنود المماثلة للنقدالنقد ١٤
:ما يليوما في حكمه، يتضمن النقد المرحلي الموحد إعداد بيان التدفقات النقدية لغرض

سبتمبر ٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٣

ديسمبر٣١

٢٠١٣
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٢,٤٢٠,٦١٩١,٤٥٧,٢٧٦١,٦٣٥,٢٣٠لدى بنوك مركزية وأرصدةنقد 
٧,٨٢٢,٢٩٠٥,٦٦٦,٥٥٥٦,٦٦٣,١٤٩أشهر٣أرصدة لدى بنوك تستحق خالل 

١٠,٢٤٢,٩٠٩٧,١٢٣,٨٣١٨,٢٩٨,٣٧٩

االحتياطي النقدي اإللزامي.لدى بنوك مركزية ال تتضمنوأرصدةالنقد 

في الهندالعمليات١٥
الحد األدنى القانوني لرأس المال كما هو مطلوب من بنك االحتياطي في الهند. خالل الفترة ، قامت المجموعة بتحويل 

.٢٠١٤العمليات بالفرع في نهاية ديسمبر أيتوقع أن تبد

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

.٢٠١٤من األخيرقابية المعنية ويتوقع أن تكتمل هذه العملية في النصف سيخضع لموافقة الجهات الر


