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

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

٣٠كما في بيان المركز المالي المرحلي الموحد والتي تتضمن ٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في ("المجموعة")
لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في الشامل والدخل للدخلالموحدة والبيانات المرحلية ٢٠١٥سبتمبر

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ تسعةوالتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة ال٢٠١٥سبتمبر ٣٠
البيانات المالية المرحلية المختصرة مسؤول عن إعداد وعرض هذه اإلدارةمجلس . إن واإليضاحات المتممة لها

وتعليمات مصرف قطر المركزي "المالية المرحلية"التقارير ٣٤وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة
استناداً إلى البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةحول هذه إصدار تقرير. إن مسئوليتنا هي ذات الصلة

.المراجعة التي قمنا بهاأعمال

نطاق المراجعة
المدقق التي يقوم بهابمراجعة البيانات المالية المرحليةالمتعلق ٢٤١٠لمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

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

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

.الموحدةتدقيق هذه البيانات المالية المرحلية

المراجعةنتيجة
لم البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةبأن يجعلنا نعتقدمراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما علىاستناداً 

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 

٢٠١٥أكتوبر ٢٥فيةالدوح



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٢-

بيان المركز المالي المرحلي الموحد 
٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

٢٠١٥سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٥

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٤٣١سبتمبر٣٠
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفاتإيضاح
ريال قطريريال قطريريال قطري

الموجودات
٣,٥٩٣,٣٣٢٣,٧٩٤,٠١٩٣,٣٠٣,٦٥١المركزيةالمصارف نقد وأرصدة لدى 

١٠,١٥٣,٢٨٦١٠,١٦٠,٣٣٠١٢,٢٤٦,٧٨٢أرصدة مستحقة من البنوك 
٥٥٤,٤١٥,٨٩٧٤٤,٦٤٥,٢٨٣٤٨,٥٥٨,٥٢١قروض وسلف للعمالء

٦١٢,٥٨٦,٤٩١١٠,٠٦٣,٣١٤٩,٨٥٥,٧١٨استثمارات مالية
٨,٨٧٤٩,٣٧٦٩,٢٤٤ات في شركة زميلةاستثمار

٧٥٦,٠٠٢٧٦٩,٠٣١٧٦١,٠١١عقارات وأثاث ومعدات
٧٩٤,٢١٠٨٢٩,٦٥٨٧٨٢,٦٣٥موجودات أخرى

٨٢,٣٠٨,٠٩٢٧٠,٢٧١,٠١١٧٥,٥١٧,٥٦٢تإجمالي الموجودا

المطلوبات 

١٠,٢٠٩,٣١٦٨,٧٢٨,٥٣٢١٢,٧٩٤,٧٣٥أرصدة مستحقة إلى بنوك 
٥٢,٠٣٩,٠٢٢٤٣,٩٨٦,٨٢٧٤٥,٩٤٦,٥٧٥عمالءودائع

٧٢,٥٨٦,٤١٥٢,٥٨١,١٦٦٢,٥٨٢,٤٧٨سندات دين
٨١,٦٣٩,٥٨٦٨١٨,٠٧٩٧٢٧,٦٨١قروض أخرى

٢,٥٧٦,٨٠٥٢,٨٢١,٢٤٥٢,١٧٣,٣٤٠مطلوبات أخرى
٦٩,٠٥١,١٤٤٥٨,٩٣٥,٨٤٩٦٤,٢٢٤,٨٠٩تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكي
٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣رأس المال

٤,٣١٣,١٧٧٤,٣١١,١٣٣٤,٣١٣,١٧٧احتياطي قانوني
١,١٤٠,٠٠٠٩٦٠,٦٥٠١,١٤٠,٠٠٠احتياطي مخاطر

)٥٧,٥٧٤(٥٢,٦٢٢)١٩٤,٣٥٣(٩القيمة العادلةاتاحتياطي
)١٠,٥٩٥()٨,٨١٢()١٨,٤٤١(احتياطي تحويل عمالت أجنبية

١,٠٣٣,٤٨٩--١٠أرباح مقترح توزيعها  
١,٤٣٢,٨٤٢١,٤٣٥,٨٤٦٢٩٠,٥٣٣ةأرباح مدور

٩,٢٥٦,٩٤٨٩,٣٣٥,١٦٢٩,٢٩٢,٧٥٣إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
١١٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

١٣,٢٥٦,٩٤٨١١,٣٣٥,١٦٢١١,٢٩٢,٧٥٣إجمالي حقوق الملكية 

٨٢,٣٠٨,٠٩٢٧٠,٢٧١,٠١١٧٥,٥١٧,٥٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحدبيان الدخل 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة 

أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
سبتمبر ٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٧٢٣,٢٩٤٦٢٥,٧٥٩٢,٠٨٠,٧٤٨١,٨٨٢,٢١٢إيرادات الفوائد
)٤١٨,٠٤٤()٥٥٥,٧٠٥()١٣٧,٠٤١()٢٠٥,٢٩٧(مصاريف الفوائد

٥١٧,٩٩٧٤٨٨,٧١٨١,٥٢٥,٠٤٣١,٤٦٤,١٦٨صافي إيرادات الفوائد

١١٤,٣٣٠١٣٢,٥٨٥٣٥١,٩٣١٣٦٧,٦٩٩عموالت ورسومإيرادات 
)٤,٢٨٣()٤,٤١٤()١,٣١١()١,٢١١(مصاريف عموالت ورسوم

١١٣,١١٩١٣١,٢٧٤٣٤٧,٥١٧٣٦٣,٤١٦عموالت ورسومصافي إيرادات 

٣١,٠٣٢٣٢,٩٦٦٧٢,٢٣٠٩٢,٦٦٠إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
)٤٩,٩٠٤()٣١,٢٤٨()١٨,٨٠١()١٥,٨٨٠(المسندةأقساط التأمين 

)٢٧,٠٤٢()٢٠,٣٩٧()٨,٥٦١()٦,٤٦٢(صافي المطالبات المدفوعة 

٨,٦٩٠٥,٦٠٤٢٠,٥٨٥١٥,٧١٤مين أصافي إيرادات أنشطة الت

١٩,٧٩٣٢٠,٧٣٥٧١,٨٠١٦٨,٣٤٤ربح صرف عمالت أجنبية 
٢٣,٦٤٥٥٧,١٤٩٨٣,١٧٢٢٠٤,٦٨١إيرادات إستثمارات مالية
١٣,٥٣٢١٠,٣٣٨٤٤,٨٣١٤٨,٢٤٣إيرادات تشغيلية أخرى

٥٦,٩٧٠٨٨,٢٢٢١٩٩,٨٠٤٣٢١,٢٦٨

٦٩٦,٧٧٦٧١٣,٨١٨٢,٠٩٢,٩٤٩٢,١٦٤,٥٦٦اإليرادات التشغيليةصافي

)٣٩٦,٩٩٩()٣٩٥,٦١٥()١٣٥,٧٠٥()١٢٧,٦٥٩(تكاليف الموظفين
)٦٢,٧٤٢()٦٠,٦٢٥()٢٠,٧٤٧()٢٠,٢٥٤(استهالك

)١٧,٠٠٢()٥٢,٦٤٩(-)٣٧,٨٧٢(خسارة إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية
صافي خسارة إنخفاض قيمة القروض والسلف 

)٢٥١,٩٠٠()١٤١,٦٨٩()٩٩,٩٨٨()٧٢,٦٦٩(للعمالء 
)٢٩٣,٧٦٢()٢٩٢,٨٢١()١٠٥,٧٩٤()٩٥,٨١٣(مصاريف أخرى

)١,٠٢٢,٤٠٥()٩٤٣,٣٩٩()٣٦٢,٢٣٤()٣٥٤,٢٦٧(

٣٤٢,٥٠٩٣٥١,٥٨٤١,١٤٩,٥٥٠١,١٤٢,١٦١الضريبةقبل الربح للفترة 
)٧,٠٣٩()٧,٢٤١()٣,٤٨٢()١,٦٥٩(ضريبة الدخل 

٣٤٠,٨٥٠٣٤٨,١٠٢١,١٤٢,٣٠٩١,١٣٥,١٢٢للفترةالربح

العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال 
١,٣٢١,٣٥٤,٤٢٤,٣٩القطري)

٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الدخل الشامل المرحلي الموحدبيان 
٢٠١٥سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة 

أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة فيأشهر المنتهية الثالثةلفترة إيضاحات

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٣٤٠,٨٥٠٣٤٨,١٠٢١,١٤٢,٣٠٩١,١٣٥,١٢٢الربح للفترة 

إيرادات شاملة أخرى:

الـربح  إلـى تصنيفها يعادإيرادات شاملة أخرى 
الالحقة:في الفتراتوالخسارة 

)٤,١٦٥()٧,٨٤٦()٢,٧٣٧()٥,٣٦٤(فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  
أوراق ماليـة  صافي التغير في القيمـة العادلـة   

٩٥,٩٧٧)١٣٦,٧٧٩(٥٢,٩٥٧)١٤٧,٨٢٧(٩إستثمارية متاحة للبيع

شـاملة أخـرى يعـاد   ) إيرادات خسائرصافي (

فـي الفتـرات  الربح أو الخسارة إلىتصنيفها 

٩١,٨١٢)١٤٤,٦٢٥(٥٠,٢٢٠)١٥٣,١٩١(الالحقة

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

٩١,٨١٢)١٤٤,٦٢٥(٥٠,٢٢٠)١٥٣,١٩١(إيرادات (خسائر) شاملة أخرى 

١٨٧,٦٥٩٣٩٨,٣٢٢٩٩٧,٦٨٤١,٢٢٦,٩٣٤إجمالي الدخل الشامل للفترة



بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة
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

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 ٢٠١٣توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

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

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 

١,١٤٢,٣٠٩-١,١٤٢,٣٠٩١,١٤٢,٣٠٩------الربح للفترة 

)١٤٤,٦٢٥(-)١٤٤,٦٢٥(--)٧,٨٤٦()١٣٦,٧٧٩(---إيرادات شاملة أخرى

٩٩٧,٦٨٤-١,١٤٢,٣٠٩٩٩٧,٦٨٤-)٧,٨٤٦()١٣٦,٧٧٩(---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠--------)١١إصدار سندات رأسمالية اضافية (إيضاح 

)١,٠٣٣,٤٨٩(-)١,٠٣٣,٤٨٩(-)١,٠٣٣,٤٨٩(-----)١٠(إيضاح ٢٠١٤لسنة توزيعات أرباح مدفوعة 

١,٤٣٢,٨٤٢٩,٢٥٦,٩٤٨٤,٠٠٠,٠٠٠١٣,٢٥٦,٩٤٨-)١٨,٤٤١()١٩٤,٣٥٣(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٣,١٧٧١,١٤٠,٠٠٠(مراجعة)٢٠١٥سبتمبر٣٠الرصيد في 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٦-

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة

السنة المنتهية في أشهر المنتهية في التسعة

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
١,١٤٩,٥٥٠١,١٤٢,١٦١١,٣٧٠,٢٣٨للفترة / للسنة قبل الضريبة الربح

:تعديالت لـ
١٤١,٦٨٩٢٥١,٩٠٠٤٣٩,١٤٩صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 

٥٢,٦٤٩١٧,٠٠٢٣٠,١٧٤خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات مالية 
٦٠,٦٢٥٦٢,٧٤٢٨٣,٥٧٥اإلستهالك 

٥,١٤٩٥,٣٣٥٦,٦٤٧إطفاء تكاليف التمويل 
)١٨٥,٣٤٩()٢٠٤,٦٨١()٨٣,١٧٢(االيراد من االستثمارات المالية

)٤٢(--حصة من نتائج شركة زميلة

١,٣٢٦,٤٩٠١,٢٧٤,٤٥٩١,٧٤٤,٣٩٢والمطلوبات التشغيليةتالموجوداالربح قبل التغيرات في 

)١,٩٣٩,٣٣٨()٣٠٠,٩٩٦()٤٤٩,٥٤٥(في أرصدة مستحقة من بنوكالتغير
)٨,٧٠٩,٣٢٠()٤,٣٥٤,٦٤٥()٥,٩٠٥,٨٧٠(التغير في القروض والسلف للعمالء

)١٠,٥٣٨()٥٧,٥٦١()١١,٥٧٥(التغير في الموجودات األخرى 
١,٠٠٨,٧٥١٥,٠٧٤,٩٥٤)٢,٥٨٥,٤١٩(مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

٦,٠٩٢,٤٤٧١,٤٦٤,٣٣٨٣,٤٢٤,٠٨٦ودائع العمالءالتغير في 
)٧٢١,٢٥٧(٣٥٢,٩١١٩٩٤,٢٠٠األخرى المطلوباتالتغير في 

)٣٢,٨١٦()٣٢,٨١٦()٣٣,٩٦٦(والرياضيةصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
)١١,٥٨٠()٧,٠٣٩()٢٣,٧٦٢(ضريبة الدخل المدفوعة

)١,١٨١,٤١٧()١١,٣٠٩()١,٢٣٨,٢٨٩(صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  
)٨,٣٨٠,٦١٣()٦,٦٧٩,٠٤٢()٩,١٣٨,٣٤٤(شراء أوراق مالية إستثمارية 

٦,٣٠١,٦٨٥٩,٠٥٣,٢٨٨١٠,٧٧٢,٤٥٦متحصالت من بيع إستثمارات مالية 
)٨٥,١٦٠()٧٢,٣٠٢()٥٥,٨٢٣(ومفروشات ومعداتشراء عقارات

٤٥-٢٠٧ومفروشات ومعداتعقاراتمتحصالت من بيع 
--١٦١٧,٤١٦شراء فروع أجنبية ، صافي النقد

٢,٣٠١,٩٤٤٢,٣٠٦,٧٢٨)٢,٨٧٤,٨٥٩(صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة اإلستثمار



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة.المختصرةالمرحلية جزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٧-

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لفترة التسعة

السنة المنتهية فيأشهر المنتهية في التسعة

ديسمبر٣١سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

إيضاحات
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري
الف 

ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٩١٠,٦٩٣٣٦٢,٨٩١٢٧٢,٤٩٣قروض أخرى متحصالت من 
--١١٢,٠٠٠,٠٠٠متحصالت من إصدار أداة مؤهلة كرأس مال إضافي 

-)١,١٦٢,٦٧٥()١,٠٣٣,٤٨٩(١٠توزيعات أرباح مدفوعة 
٢٧٢,٤٩٣)٧٩٩,٧٨٤(١,٨٧٧,٢٠٤التمويلأنشطة (المستخدم في) من النقد صافي 

١,٤٩٠,٨٥١١,٣٩٧,٨٠٤)٢,٢٣٥,٩٤٤(والبنود المماثلة للنقدصافي الزيادة في النقد 
٩,٦٩٦,١٨٣٨,٢٩٨,٣٧٩٨,٢٩٨,٣٧٩الفترة / السنةفي بداية النقد والبنود المماثلة للنقد

١٤٧,٤٦٠,٢٣٩٩,٧٨٩,٢٣٠٩,٦٩٦,١٨٣في نهاية الفترة / السنةوالبنود المماثلة للنقد النقد 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة: 
٢,٠٠٧,١٩٢١,٨٩٠,٥١٧٢,٥٨٦,٥٩٦فوائد مستلمة 
٥٣٦,٩٨٧٤٥١,١٢٥٥٥٤,٦٠٧فوائد مدفوعة 

٣٨,٠٥٣٣٥,٨٢٣٣٦,٢٢٤توزيعات أرباح مستلمة 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-٨-

الوضع القانوني والنشاط الرئيسي١
١٩٧٩سبتمبر١٥بتاريخ اوقد تم تأسيسهفي دولة قطرامقرهمؤسسة"البنك") هو "دوحة بنك" أو (بنك الدوحة ش.م.ق 

. ٧١١٥ورقم السجل التجاري للبنك هو ١٩٧٨بتاريخ ٥١شركة مساهمة قطرية عامة بموجب المرسوم األميري رقم ك

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

فرع ٣١يعمل بنك الدوحة في األنشطة المصرفية التقليدية من خالل مركزه الرئيسي في الدوحة وفروعه المحلية وعددها

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

تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية و، وسنغافورةة في المملكة المتحدة، ومكاتب تمثيليمومباي وفرع في كوشي) 

إضافة إلى ذلك، فإن بنك .وجنوب أفريقياوكندا(اإلمارات العربية المتحدة)وهونج كونغ والشارقةوألمانيا وأستراليا

مسجلة في مركز قطر للمال (ذ.م.م) وهي شركة تأمين من رأس مال شركة بنك الدوحة للتأمين٪١٠٠الدوحة يمتلك 

البيانات المالية المرحلية المختصرة وشركة الدوحة للتمويل المحدودة وهي شركة لغرض خاص إلصدار الديون. تشمل 

والشركات التابعة له (يشار إليها لبنك كال من ا٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر تسعةللمجموعة لفترة الالموحدة

"المجموعة").ـبجميعاً

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

.٢٠١٥أكتوبر ٢٥بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٥

الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية ٢

أسس إعداد 

وفقاً ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةللمجموعة لفترة الالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتم إعداد 

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

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

. إضافة إلى ذلك ، إن ٢٠١٤ديسمبر ٣١موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ليس من الضروري أن تكون مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المالية ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةنتائج ال

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-٩-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 

متفقة مع السياسات المحاسبية البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

، بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ٢٠١٤ديسمبر ٣١المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٥يناير ١يسري مفعولها كما في 

البيانات المالية هذه في إعداد وقد اعتمدت من قبل المجموعة ٢٠١٥ة التالية في يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدل

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

انات السنوية للسنة الموحدة المنتهية في ، إال أنها تستوجب افصاحات إضافية شاملة في البيالمرحلية المختصرة الموحدة

.٢٠١٥ديسمبر ٣١

مشاركات الموظفين-: برامج المنافع المحددة ١٩تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول 

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

الموحدة للمجموعة مذكور أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ الموضوع
السريان

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية٩معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١الحسابات التنظيمية المؤجلة١٤معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٧يناير ١إيرادات العقود مع العمالء١٥معيار المحاسبة الدولي 

الترتيبات المشتركة :حساب االستحواذ على ١١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١الحصص

: إيضاح حول الطرق ٣٨و معيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١المقبولة لالستهالك واإلطفاء 

٢٠١٦يناير ١: طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة٢٧تعديل على معيار المحاسبة الدولي 

تطبيق هذه المعايير.تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٠-

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

الخدمات المصرفية التجارية التقليدية:

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

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

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

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

يقدم قطاع العمليات البنكية لألفراد نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى األفراد ويشمل القروض وبطاقات ·

االئتمان والودائع والمعامالت األخرى مع العمالء.

أنشطة التأمين:

صفقات االستثمارات وتقديم المشورة بشأننظيمالتأمين للعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتأنشطة تشمل 

.ستثماراتاالهذه

:كما يلي٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةكما في وللتفاصيل كل قطاع 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١١-

تتمة- القطاعات التشغيلية ٣
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

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

٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل

٢,٠٨٠,٧٤٨-٢,٠٨٠,٧٤٨-١,٧٨٤,٠٦٤٢٩٦,٦٨٤إيرادات فوائد 
٢٠,٥٨٥٢٠,٥٨٥----صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

٣٦٦,٩٦٦١٢٩,٨٧٣٤٤,٨٣١٥٤١,٦٧٠٥,٦٥١٥٤٧,٣٢١إيرادات أخرى 

٢,١٥١,٠٣٠٤٢٦,٥٥٧٤٤,٨٣١٢,٦٢٢,٤١٨٢٦,٢٣٦٢,٦٤٨,٦٥٤إيرادات قطاعية

١,١٣٣,٤٨٠٨,٨٢٩١,١٤٢,٣٠٩الربح للفترة  

٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 
٦٩,٠٦٥,٢٨٠٧,٩٠٤,٩٨٤٥,٠٤١,٨٥٢٨٢,٠١٢,١١٦٢٨٧,١٠٢٨٢,٢٩٩,٢١٨الموجودات 

٨,٨٧٤-----إستثمار في شركة زميلة 

٨٢,٣٠٨,٠٩٢إجمالي الموجودات

٥٧,٩٥٠,١٢١١٠,٣٨٨,٧٤٤٥٧٧,١٤٢٦٨,٩١٦,٠٠٧١٣٥,١٣٧٦٩,٠٥١,١٤٤مطلوبات 
٣٤,٦٥٤,٢٩٠-٣٤,٦٥٤,٢٩٠-٣٤,٤١٧,٧٥٤٢٣٦,٥٣٦مطلوبات محتملة



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٢-

تتمة–القطاعات التشغيلية ٣
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

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

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةلل
١,٨٨٢,٢١٢-١,٨٨٢,٢١٢-١,٥٨٤,٠٢٧٢٩٨,١٨٥إيرادات الفوائد

١٥,٧١٤١٥,٧١٤----صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية
٥٠٠,٥٩٣١١٣,٧٧٠٦٢,٢١٩٦٧٦,٥٨٢٨,١٠٢٦٨٤,٦٨٤إيرادات أخرى 

٢,٠٨٤,٦٢٠٤١١,٩٥٥٦٢,٢١٩٢,٥٥٨,٧٩٤٢٣,٨١٦٢,٥٨٢,٦١٠إيرادات قطاعية

١,١٢٧,٩٦٤٧,١٥٨١,١٣٥,١٢٢الربح للفترة  

٢٠١٤ديسمبر٣١كما في 
٦٢,٥٤٠,١٦٩٧,٥٢٦,٨٨٨٥,١٥٩,٨٥٤٧٥,٢٢٦,٩١١٢٨١,٤٠٧٧٥,٥٠٨,٣١٨الموجودات 

٩,٢٤٤إستثمار في شركات زميلة 

٧٥,٥١٧,٥٦٢إجمالي الموجودات

٥٤,٢١٨,٥١٨٩,٣٨٣,٢٥٦٤٨٥,٩١٩٦٤,٠٨٧,٦٩٣١٣٧,١١٦٦٤,٢٢٤,٨٠٩مطلوبات 

٣٢,٨٢٣,٤٤٦-٣٢,٨٢٣,٤٤٦-٣٢,٤٥٨,٧٩١٣٦٤,٦٥٥مطلوبات محتملة 

: ٢٠١٤سبتمبر٣٠تقريباً من أرباح البنك (٪٩١,٨٦تمثل عملياتها في قطر .قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والهندجغرافياً ، تمارس المجموعة عملها في دولة 

٪).٩٤,٣٤: ٢٠١٤ديسمبر ٣١-٪ ٩٠,٣٧: ٢٠١٤سبتمبر٣٠تقريباً من موجوداتها (٪٨٩,٢٨وتمثل ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعة٪) لل٩٧,٦٥



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٣-

القيمة العادلة لألدوات المالية ٤

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

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

.غير مباشرة
.ى قياس القيمة العادلة غير واضحةيكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام عل: تقنيات التقييم التي ٣المستوى 

ذا حدث تحويل بين مستويات التدرج إيتم إدراجها بالقيمة العادلة عن أساس التكرار ، تحدد المجموعة ما بالنسبة لألدوات المالية التي
خالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على اقل مستوى للمد

تقرير. 

، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٠١٥سبتمبر٣٠
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

٦,٤٤٦,٠٠٨-٥,٣١٤,١٣٤١,١٣١,٨٧٤إستثمارات مالية متاحة للبيع
٤٣,٨٣٤--٤٣,٨٣٤إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة

أدوات مشتقة:
١,٧١٠-١,٧١٠-عقود تبادل أسعار عمالت 

٣,٢٠٤-٣,٢٠٤-عقود تبادل أسعار الفائدة
٢٤,٧٦٠-٢٤,٧٦٠-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

٦,٥١٩,٥١٦-٥,٣٥٧,٩٦٨١,١٦١,٥٤٨
مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

أدوات مشتقة:
٢٤,١٤٤-٢٤,١٤٤-عقود تبادل أسعار الفائدة

١٣,٢٩٥-١٣,٢٩٥-عمالت أجنبيةعقود أجلة لصرف 
-٣٧,٤٣٩-٣٧,٤٣٩

٢٠١٤ديسمبر ٣١
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

٥,٢٣٠,٧٧٩-٤,٠٨٩,٠٣٠١,١٤١,٧٤٩إستثمارات مالية متاحة للبيع
٣٦,٥٤١--٣٦,٥٤١إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة

أدوات مشتقة:
١١,٩٧٧-١١,٩٧٧-تبادل أسعار الفائدةعقود

٢٦,١٥٢-٢٦,١٥٢-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

٥,٣٠٥,٤٤٩-٤,١٢٥,٥٧١١,١٧٩,٨٧٨

مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
أدوات مشتقة:

١٠,٠٤٤-١٠,٠٤٤-عقود تبادل أسعار الفائدة
٤٢,٦٤٢-٤٢,٦٤٢-عمالت أجنبيةعقود أجلة لصرف 

-٥٢,٦٨٦-٥٢,٦٨٦



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٤-

تتمة–القيمة العادلة لألدوات المالية ٤
من تدرج القيمة العادلة. كل ٢والمستوى ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥سبتمبر٣٠خالل فترة التقرير 

مليون ريال ٦١,١: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون ريال قطري (٦١,٣اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتها 

ثوق به.قطري) مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل مو

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

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

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

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

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. 

تقاس عقود العمالت األجنبية اآلجلة بناء على معدالت تحويل ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس العملة 

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

اآلخر لتلك العقود.

قروض وسلف للعمالء٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٥٦,٣٠٤,٠١٩٤٦,٢٠١,٥٢٨٥٠,٣٣٣,٩٠٦إجمالي القروض والسلف للعمالء* 
)١,٧٧٥,٣٨٥()١,٥٥٦,٢٤٥()١,٨٨٨,١٢٢(مخصص إنخفاض القيمة 

٥٤,٤١٥,٨٩٧٤٤,٦٤٥,٢٨٣٤٨,٥٥٨,٥٢١صافي القروض والسلف للعمالء  



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٥-

تتمة-قروض وسلف للعمالء٥
من إجمالي ٪٢,٩٥مليون ريال قطري ويمثل ١,٦٦٣,٢بلغ مجموع القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة 

٪ ٣,٢٧مليون ريال قطري ويمثل ١,٥١٢: ٢٠١٤سبتمبر٣٠(٢٠١٥سبتمبر٣٠القروض والسلف للعمالء كما في 
٪ من إجمالي ٣,١٠مليون ريال قطري ويمثل ١,٥٦٠: ٢٠١٤ديسمبر ٣١من إجمالي القروض والسلف للعمالء ، في 

مالء). القروض والسلف للع

مليون١١١,٢بمبلغلهاكاملمخصصتحديدتمالتي، قامت المجموعة بشطب القروض غير المنتظمة خالل الفترة
.٦٨/٢٠١١رقمالمركزيقطرمصرفلتعميموفقاًوذلك: ال شيء) ٢٠١٤(قطريريال

(٣٣٥,٠المخصص النخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء يشمل فوائد معلقة بمبلغ  سبتمبر٣٠مليون ريال قطري 
مليون ريال قطري).٢٩٠,٥: ٢٠١٤ديسمبر ٣١- مليون ريال قطري ٢٥٧,٥: ٢٠١٤

مليون ٦٥٨,٤يتضمن ذلك مبالغ مستحقة من العمالء تتعلق بالمبالغ المستلمة المتعلقة بالتمويل التجاري بمبلغ *
مليون ريال ٥٦٥,٢: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون ريال قطري و ٤٧٣,٨: ٢٠١٤سبتمبر٣٠ريال قطري (

قطري). 

إستثمارات مالية٦
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٦,٥٠٧,٢٧٢٥,١٩٨,٨٨٣٥,٢٩١,٩٢٢استثمارات متاحة للبيع
٦,٠٣٥,٣٨٥٤,٨٣٤,٢٢٣٤,٥٢٧,٢٥٥إستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق 

٤٣,٨٣٤٣٠,٢٠٨٣٦,٥٤١إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة

١٢,٥٨٦,٤٩١١٠,٠٦٣,٣١٤٩,٨٥٥,٧١٨

: ٢٠١٤سبتمبر٠٣(٢٠١٥سبتمبر٣٠فيكمامليون ريال قطري ٢٣٦,٧تعهدت المجموعة لدولة قطر بسندات قيمتها 
مليون ريال قطري) مقابل عقود إعادة شراء.١٣٦: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون ريال قطري ، ١٣٦



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٦-

سندات دين  ٧
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧٢,٥٧٥٧٧١,٩٣١٧٧٢,٠٩٢سندات ثانوية (أ)
١,٨١٣,٨٤٠١,٨٠٩,٢٣٥١,٨١٠,٣٨٦سندات رئيسية مضمونة (ب)

٢,٥٨٦,٤١٥٢,٥٨١,١٦٦٢,٥٨٢,٤٧٨

إيضاحات:

بأسعارأمريكيدوالرمليون٣٤٠ بمبلغثانويدينسندات، أصدرت المجموعة أورق٢٠٠٦ ديسمبر١٢ بتاريخ)أ(
٢٠١٦السندات في سدادالواحد. يستحقللسندأمريكيدوالر١٠٠,٠٠٠ قدرهاإسميةبقيمةمتزايدةمتغيرةفائدة

.سنوياً%١,٣٢زائداًأشهرتسعةلاألمريكيبالدوالرالليبوربسعرفوائدوتحمل

مليون دوالر أمريكي كسندات رئيسية مضمونة بخصم ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٢سبتمبر١٤في )ب(
دوالر ٢٠٠,٠٠٠٪ من القيمة األسمية. تبلغ قيمة الحد األدنى للقيمة األسمية للسندات مبلغ ٩٨,٩٦٤على أساس 

قة الدفع على أساس نصف ٪ مستح٣,٥وتدفع نسبة فائدة ثابتة بمعدل ٢٠١٧أمريكي للسند. تستحق هذه السندات في 
سنوي. 

قروض أخرى٨
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١,٦٣٩,٥٨٦٨١٨,٠٧٩٧٢٧,٦٨١قروض ألجل 



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٧-

تتمة –قروض أخرى ٨

التالي تواريخ استحقاق القروض األخرى:يوضح الجدول

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٥٤٧,١٣٦٢٧١,٨٥٤٣٦٣,٥٣١خالل سنة واحدة 
١,٠٩٢,٤٥٠٥٤٦,٢٢٥٣٦٣,١٥٠سنوات ٣أكثر من سنة و أقل من 

١,٦٣٩,٥٨٦٨١٨,٠٧٩٧٢٧,٦٨١

احتياطي قيمة عادلة٩
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

)٤٣,٣٥٥()٤٣,٣٥٥()٥٧,٥٧٤(يناير١الرصيد في 

١٥٧,٨٣٦٦٥,٨١٦)١٥٣,٣١٠(غير محققة من إستثمارات مالية متاحة للبيعصافي أرباح 
)٨٠,٠٣٥()٦١,٨٥٩(١٦,٥٣١بنود معاد تصنيفها ببيان الدخل المرحلي الموحد

)١٤,٢١٩(١٣٦,٧٧٩٩٥,٩٧٧متاحة للبيع استثمارات مالية صافي التغير في القيمة العادلة من 

)٥٧,٥٧٤(٥٢,٦٢٢)١٩٤,٣٥٣(الرصيد في نهاية الفترة / السنة

توزيعات أرباح مدفوعة ١٠
٤٪ (أو ٤٠أرباح نقدية بنسبة توزيع، تمت الموافقة على ٢٠١٥مارس ٤خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 

١,٠٣٣,٥ريال قطري للسهم) بإجمالي مبلغ ٤,٥: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١ريال قطري للسهم) للسنة المنتهية في 

.خالل الفترةدفعت مليون ريال قطري)١,١٦٢,٧: ٢٠١٣مليون ريال قطري (



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٨-

أداة مؤهلة كأدوات رأسمال أساسية إضافية ١١

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٣٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠ديسمبر ٣١اصدرت في 
--٢٠١٥٢,٠٠٠,٠٠٠يونيو٣٠اصدرت في 

٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠

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

إصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات وأسعار فائدة عائمة لما بعد ذلك. يحق للبنك اختيار عدم دفع الفوائد حسب 

ات المطالبة بالفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجز. السندات ال تحمل تاريخ استحقاق وتم تقديره وال يحق لحاملي السند

تصنيفها في حقوق الملكية.

والمطلوبات المحتملةااللتزامات ١٢
سبتمبر٣٠

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٤
ديسمبر ٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريقطريريال ريال قطري

المطلوبات المحتملة أ)
٢٣,٢٣٧,٧٩٠٢٠,٨٣٤,٩٧٦٢٠,٢٣١,٣٨٢ضمانات

٢,٨٤٣,٠٧٢٣,٣٦٧,٦٨٢٣,٠٥٨,٤٢٤خطابات إعتماد
٨,٥٧٣,٤٢٨٦,١٣٦,٦٤١٩,٥٣٣,٦٤٠تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

٥٦٦,٢٥٠١,٤١٦,٠٦٤٤٩١,٥٤٧أخرى

٣٥,٢٢٠,٥٤٠٣١,٧٥٥,٣٦٣٣٣,٣١٤,٩٩٣

إلتزامات أخرىب)
مشتقات األدوات المالية:

١٠,٥٦٦,٥٢٠٦,١١٥,٣٥٢٥,٥٢٧,٧٩٣عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
٩٤٩,٥٠٠٧٥٨,٨٨٩٧٤٦,٥٠٨عقود تبادل أسعار الفائدة 

١١,٥١٦,٠٢٠٦,٨٧٤,٢٤١٦,٢٧٤,٣٠١

٤٦,٧٣٦,٥٦٠٣٨,٦٢٩,٦٠٤٣٩,٥٨٩,٢٩٤اإلجمالي

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

بقيمتها اإلسمية ضمن إيضاح االلتزامات األخرى.



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-١٩-

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

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

ي نهاية الفترة المالية كالتالي:األرصدة والمعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة كما ف

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٤

ديسمبر ٣١
٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان المركز المالي

١,١٨٨,٢٧٢٨٣٩,٥٨٦١,٠٣٣,٧١٦للعمالء سلف وقروض 

٤٥١,٧٦٣٤٠٠,١٢٤٤٢٩,٩٢٦العمالءودائع 

٩٩٢,٢٢٨٩١٣,٧٦١٩٩٨,٩٢٩مطلوبات محتملة والتزامات أخرى 

٣,٦٥٠-٥,٤٤٨موجودات أخرى 

أشهر المنتهية في تسعةلفترة اللفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤
(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان الدخل

٩,٠٩٢٦,٦٧٢٢٥,٠٢٧١٨,٦٣٩إيرادات فوائد وعموالت  

١,٢٧٧١,٦٤١٥,٥٢٤٨,٤٨٥مصاريف فوائد وعموالت 

:مكافآت كبار الموظفين
٣,٤٦٧٥,٦٠٤١٥,٩٨٤١٨,٥٠٩الرواتب وفوائد أخرى 

٦٠٥٥٥١١,٩٢٧١,٦٤١مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

٤,٠٧٢٦,١٥٥١٧,٩١١٢٠,١٥٠



ق.م.شبنك الدوحة 
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٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-٢٠-

النقد والبنود المماثلة للنقد١٤
، يتضمن النقد والبنود المماثلة للنقد ما يلي:المرحلية الموحدة لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية 

سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١,٤١٠,٨٧٠١,٩٦٦,٩٤٠١,٣٤١,٩٤٠نقد وودائع لدى بنوك مركزية 
٦,٠٤٩,٣٦٩٧,٨٢٢,٢٩٠٨,٣٥٤,٢٤٣أشهر٣أرصدة مستحقة من بنوك تستحق خالل 

٧,٤٦٠,٢٣٩٩,٧٨٩,٢٣٠٩,٦٩٦,١٨٣

النقد وودائع لدى بنوك مركزية ال تتضمن االحتياطي النقدي اإللزامي.

كفاية رأس المال ١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٥

سبتمبر٣٠

٢٠١٤

ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٧,٩٩٨,٨٤٢٨,١٣٣,٣٠٦٨,٠٤٩,٨٩٦رأس مال حقوق الملكية مشتركة ذو مستوى أول 
١٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠رأس مال إضافي ذو مستوى 
٢٢٣٨,٣٣٣٣٨٢,٠٨٣٢٣٧,٣٣٨رأس مال إضافي ذو مستوى 

١٢,٢٣٧,١٧٥١٠,٥١٥,٣٨٩١٠,٢٨٧,٢٣٤إجمالي رأس المال المؤهل 

٧٩,١٤٨,١٦٦٦٤,٥٩٨,٣٨٥٦٨,٤٥٥,٩١٨موجودات مرجحة بالمخاطر 

٪١٥,٠٣٪١٦,٢٨٪١٥,٤٦رأس المال اجمالي معدل 



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠للتسعة أشهر المنتهية في 

-٢١-

دمج األعمال ١٦
، قامت المجموعة باالستحواذ على أعمال فرعي بنك إتش إس بي سي عمان في كال من مومبـاي ٢٠١٥أبريل ١في 

وكوتشي اللذان يعمالن في المعامالت والخدمات المصرفية لألفراد والشركات. االستحواذ تم احتسابه باستخدام طريقة 

االستحواذ.

اشتملت البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة نتائج هذه الفروع لفترة الثالثة أشهر منذ تاريخ االستحواذ. كانت القيم 

العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لبنك إتش إس بي سي عمان إس أيه أو جي في فرعي مومباي وكوتشي كما في 

تاريخ االستحواذ كما يلي:

العادلة عند القيمة 

االستحواذ

(مراجعة)

ألف ريال قطري

الموجودات
٣٠,٦٤٩عقارات وأثاث ومعدات

٥,٠٢٦النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية 
٨٦,٩٥٦مبالغ مستحقة من البنوك 

٤٢٥ودفعات مقدمة إلى العمالء قروض
١٧,٩١٩استثمارات

٧,١٤٠موجودات أخرى 

١٤٨,١١٥

المطلوبات
٧١,٠٧٥عمالءودائع 

٢,٠٨٦مطلوبات أخرى 

٧٣,١٦١

٧٤,٩٥٤إجمالي الموجودات المحددة بالقيمة العادلة
)٣٨٨(أرباح غير محققة من صفقة شراء ناتجة من االستحواذ (مؤقتة)

٧٤,٥٦٦الشراء المحولمبلغ

النقدية من االستحواذ:تحليل التدفقات 

٩١,٩٨٢صافي النقد المستحوذ عليه في الفروع 

)٧٤,٥٦٦(المدفوعالنقد 

١٧,٤١٦شطة االستثمارية)ن(أدرج في التدفقات النقدية من األمن االستحواذالتدفقات النقدية صافي 


