
  

  
  

  
  المرحلية لموحدةا المختصرة البيانات المالية

  ٢٠١٨مارس  ٣١
  
  



  ش.م.ق.ع.بنك الدوحة 

  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

  الصفحة  المحتويات

 ١  حول المراجعة تقرير مدقق الحسابات المستقل

  ٢  الموحد بيان المركز المالي المختصر

  ٣  الموحد بيان الدخل المختصر

  ٤  الموحد المختصرالشامل الدخل بيان 

  ٥  الموحد المختصرحقوق الملكية بيان التغيرات في 

  ٦  الموحد بيان التدفقات النقدية المختصر

  ٢٢-٧  المرحلية الموحدةالمالية المختصرة  البياناتاإليضاحات حول 

  
  
  
  







  

  .المرحلية  يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدةجزًءا ال ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٣  

    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    بيان الدخل المختصر الموحد
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١في للثالثة أشهر المنتهية 

  
  
 الثالثة أشهر المنتهية في   
 ٢٠١٧مارس  ٣١ ٢٠١٨مارس  ٣١  إيضاح 
 مراجعة  مراجعة   
       

 ٨٤٢٫٣٠٩  ٩٧٨٫٥٧١   إيرادات فوائد
 )٣٢١٫٤٣٤(  )٤١٨٫٤٨٥(   مصروفات فوائد

 ٥٢٠٫٨٧٥  ٥٦٠٫٠٨٦   صافي إيرادات الفوائد
     

 ١٣٧٫٦٠٢  ١١٨٫٧٤٤   إيرادات رسوم وعموالت 
 )١١٫٣١٢(  )١٤٫٨٩٣(   مصروفات رسوم وعموالت

 ١٢٦٫٢٩٠  ١٠٣٫٨٥١   صافي إيرادات رسوم وعموالت 
     

 ١٧٫٢٦٠  ١٣٫١١٥   بها قساط المكتتباألإجمالي 
 )٣٫٤٧٤(  )٩٤٤(   أقساط التأمين المسندة 

 )١٠٫٧٤١(  )٩٫٧٩٣(   صافي المطالبات المدفوعة 
 ٣٫٠٤٥  ٢٬٣٧٨   صافي اإليرادات من عمليات التأمين

     
 ٢٥٫٩٨٩  ٢٠٫٩٨٥   ربح صرف عمالت أجنبية

 ٣٤٫٦٩٠  ٩٫٧٠٤   في أوراق مالية إيرادات من استثمارات
 ١١٫٤١٠  ١٠٫٨٩٠   أخرىإيرادات تشغيلية 

   ٧٢٫٠٨٩  ٤١٫٥٧٩ 
     

 ٧٢٢٫٢٩٩  ٧٠٧٫٨٩٤   صافي اإليرادات التشغيلية
         

 )١٢٧٫٤٩٢(  )١٣٢٫١٠٠(   تكاليف الموظفين
 )٢٤٫٥١٤(  )٢٣٫١٦٠(   استهالك
  )٣٣٫٠٥٧(   )٩٫٠١٠(   في األوراق المالية ستثماراتاالقيمة  خسارة انخفاضصافي 

 )٥٣٫٣٤٣(  )٤٤٫٦٩٠(  قيمة القروض والسلف للعمالء  صافي خسارة انخفاض
  -   )٦٫٨٠٨(   صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية أخرى

 )١١٨٫١٣٨(  )١٠٩٫٠٥٧(  مصروفات أخرى
 ٣٦٥٫٧٥٥  ٣٨٣٫٠٦٩  الربح قبل الضريبة

 )١٫٣٥٧(  )١٫٧١٦(  مصروف ضريبة الدخل
 ٣٦٤٫٣٩٨  ٣٨١٫٣٥٣  الربح

      
     همالعوائد للس

 ١٫٤١   ١٫٢٣ ١٥ المخفف للسهم (باللایر القطري)/  العائد األساسي
  



  

  .المرحلية  يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدةجزًءا ال ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٤  

  
    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

  
 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
مارس  ٣١  إيضاح 

٢٠١٨ 
مارس  ٣١ 

٢٠١٧ 
 (مراجعة)  ة)(مراجع   
     
 ٣٦٤٫٣٩٨  ٣٨١٫٣٥٣    ربحال
     

     اآلخر شاملال الدخل
      

      أعيد أو قد يعاد تصنيفها الحقا في بيان الدخل:بنود 
 ٨٫٣٩٢  )٣٫٦٩٤(   فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية 

قارير ولي للتالمعيار الد -التغير في احتياطي القيمة العادلة (أدوات دين 
  :)٩المالية رقم 

      

  -  )٧٥٫٣٢٤(    صافي التغير في القيمة العادلة 
  -  )٤١٤(    صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل الموحد

معيار  – موجودات مالية متاحة للبيعالتغير في احتياطي القيمة العادلة (
  ):٣٩المحاسبة الدولي رقم 

      

  ٥٠٫١٣٢  -    لة صافي التغير في القيمة العاد
  )٢٢٫٥٣٢(  -    صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل الموحد

  )٣٥٫٩٩٢  )٧٩٫٤٣٢ 
          البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل

غير في القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية المخصصة تصافي ال
اآلخر (المعيار الدولي  على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  -    ١١٫٤٦٠    )٩للتقارير المالية رقم 
  ٣٥٫٩٩٢    )٦٧٫٩٧٢(    خرالدخل الشامل اآل(الخسارة الشاملة) / 

          
 ٤٠٠٫٣٩٠  ٣١٣٫٣٨١  إجمالي الدخل الشامل

  



  .المرحلية جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٥  

  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١ي للثالثة أشهر المنتهية ف

  حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

  رأس المال
االحتياطي 

  القانوني
احتياطي 
  المخاطر

احتياطي 
  القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبية

أداة مؤهلة 
كرأس مال 

  إضافي
إجمالي حقوق 

  الملكية

  ١٤٫٨٠٦٫٩٩٧  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٨٠٦٫٩٩٧  ١٫٣٢٢٫٧٧٤  )١٣٫٤٥١(  )٦٧٫٥٥٥(  ١٫٣٧٢٫٠٠٠  ٥٫٠٩٢٫٧٦٢  ٣٫١٠٠٫٤٦٧  (مدقق) ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ---٢٤٫٠٠٥  )٢٤٫٠٠٥(  --  --  )٢٠ديل (إيضاح عتالأثر 

 ١٤٫٨٠٦٫٩٩٧ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٫٨٠٦٫٩٩٧ ١٫٣٤٦٫٧٧٩  )٣٧٫٤٥٦(  )٦٧٫٥٥٥(  ١٫٣٧٢٫٠٠٠ ٥٫٠٩٢٫٧٦٢ ٣٫١٠٠٫٤٦٧  (معدل) ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

  )١٫٧٦٧٫٢٢٧(  -  )١٫٧٦٧٫٢٢٧(  )١٨٢٫٦٥٤(-)٢١٢٫٥٧٣(  )١٫٣٧٢٫٠٠٠(  --  ٩رقم 
 ١٣٫٠٣٩٫٧٧٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٫٠٣٩٫٧٧٠ ١٫١٦٤٫١٢٥(۳۷٫٤٥٦)   )٢٨٠٫١٢٨(-  ٥٫٠٩٢٫٧٦٢  ٣٫١٠٠٫٤٦٧  ٢٠١٨يناير  ١في المعدل الرصيد 

  إجمالي الدخل الشامل:
  ٣٨١٫٣٥٣-   ٣٨١٫٣٥٣   ٣٨١٫٣٥٣  --  --  -  الربح

  )٦٧٫٩٧٢(-   )٦٧٫٩٧٢(   -   )٣٫٦٩٤(   )٦٤٫٢٧٨(  --  -  الدخل الشامل اآلخر
  ٣١٣٫٣٨١-   ٣١٣٫٣٨١   ٣٨١٫٣٥٣   )٣٫٦٩٤(    )٦٤٫٢٧٨(  --  -  إجمالي الدخل الشامل

  --  --  --  --  -  معامالت مع المساهمين:
  )٩٣٠٫١٤٠(  -  )٩٣٠٫١٤٠(  )٩٣٠٫١٤٠(  --  ---)١٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 ١٢٫٤٢٣٫٠١١ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٤٢٣٫٠١١  ٦١٥٫٣٣٨  )٤١٫١٥٠(  )٣٤٤٫٤٠٦(   -  ٥٫٠٩٢٫٧٦٢  ٣٫١٠٠٫٤٦٧  (مراجع) ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد في 

  ١٣٫٣٨٠٫٥٣٥  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٫٣٨٠٫٥٣٥  ١٫٢٣٥٫٦٥٤  )٢٤٫٩٩١(  )١٠٣٫٤١٢(   ١٫٣٧٢٫٠٠٠   ٤٫٣١٧٫٥٦١   ٢٫٥٨٣٫٧٢٣  (مدقق) ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  إجمالي الدخل الشامل:

  ٣٦٤٫٣٩٨-   ٣٦٤٫٣٩٨   ٣٦٤٫٣٩٨  --  --  -  الربح
  ٣٥٫٩٩٢-   ٣٥٫٩٩٢   -   ٨٫٣٩٢   ٢٧٫٦٠٠  --  -  الدخل الشامل اآلخر

  ٤٠٠٫٣٩٠-   ٤٠٠٫٣٩٠   ٣٦٤٫٣٩٨   ٨٫٣٩٢   ٢٧٫٦٠٠  --  -  إجمالي الدخل الشامل
  معامالت مع المساهمين:

  )٧٧٥٫١١٧(  -  )٧٧٥٫١١٧(  )٧٧٥٫١١٧(  --  ---)١٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
 ١٣٫٠٠٥٫٨٠٨ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٫٠٠٥٫٨٠٨  ٨٢٤٫٩٣٥  )١٦٫٥٩٩(  )٧٥٫٨١٢(   ١٫٣٧٢٫٠٠٠  ٤٫٣١٧٫٥٦١  ٢٫٥٨٣٫٧٢٣  (مراجع) ٢٠١٧مارس  ٣١الرصيد في 



  .المرحلية جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة ٢٠إلى  ١ن تشكل اإليضاحات المرفقة م

٦

  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
 لایر قطري ألف  ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

  لسنة المنتهية فيا   ثالثة أشهر المنتهية فيال
٢٠١٧ديسمبر  ٣١ ٢٠١٧مارس  ٢٠١٨٣١مارس٣١

  مدققة  مراجعة  مراجعة إيضاح
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

٣٨٣٫٠٦٩٣٦٥٫٧٥٥١٫١٠٨٫٧٩٧  الربح قبل الضريبة 
 تعديالت لـ:

  ٥٩٢٫٥٤١  ٥٣٫٣٤٣ ٤٤٫٦٩٠  قيمة قروض وسلف للعمالء انخفاضصافي خسارة 
  ١٤٢٫٠٦٧  ٣٣٫٠٥٧ ٩٫٠١٠  في أوراق مالية استثماراتقيمة  انخفاضخسارة

  -- ٦٫٨٠٨ خسارة انخفاض قيمة أدوات مالية أخرى
  ٩٨٫٨٢٠  ٢٤٫٥١٤ ٢٣٫١٦٠ إهالك

  ٤٤٫١٢١ ٣٫٤٠٢ ١٫٥٦٤إطفاء تكاليف التمويل 
  )١٠٫٥٧١(  )٤٠٫٢٦٥( ١٢٫٢٩٠ استثمارات في أوراق ماليةاستبعاد  )خسارة(/ربحصافي

  ٨٣  ٨٣)١٧(  ومعداتأثاثمن بيع عقارات و خسارة) /ربح(
  )١٥٨(- -   حصة من نتائج شركة زميلة

  ١٫٩٧٥٫٧٠٠  ٤٣٩٫٨٨٩ ٤٨٠٫٥٧٤ الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

  ١٫٦٦٣٫٧٢٩  )٥١٩٫١٧٤( ١٢٩٬٤١٥  مستحق من بنوكالالتغير في
  )١٫٢٩٤٫٦٠٤(  )٣٣٦٫٤٣١(  )١٫٥٤٦٫٩٦٨( التغير في القروض والسلف للعمالء

  )٤١٫٤٣٠(  ١٩٧٫٩٣١ )١٩٨٫٨٩٧(  التغير في الموجودات األخرى 
  )١٫٢٧٠٫٢٧٥(  ٤٫٣٩٣٫٧٢٠  ٢٫٠٨٩٫٥٣٨  مستحق للبنوك الالتغير في

  ٣٫٧٣٨٫٣٧٦  )١٫٧٣٧٫٢٩١( )١٢٠٫٥٣٥(  لتغير في ودائع العمالء ا
  )٤٠٫٤٨٣(  ٥٩٫٤٤٤ ٤٩٢٫٤٦٦  التغير في المطلوبات األخرى 

  )٢٦٫٣٤٥(  )٢٦٫٣٤٥( )٢٧٫٧٥٢(  والرياضية االجتماعيةصندوق دعم األنشطة 
  ١٫٢٧٧  )٣١٫٤٢٦( )٣٤٫٨٠٧(   ضريبة الدخل المدفوعة

  ٤٫٧٠٥٫٩٤٥  ٢٫٤٤٠٫٣١٧  ١٫٢٦٣٫٠٣٤ األنشطة التشغيلية منالناتج صافي النقد

  االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
  )٧٫٦٣٤٫١٢١(  )٢٫١٤٣٫٤٦٧(  )٢٫٥١٦٫٤٨٥(  استثماريةشراء أوراق مالية 
  ٤٫٧٣١٫١٩٩  ١٫٧٤١٫٩٣١  ١٫٥٦٦٫٥٥٤ مالية استثماراتمتحصالت من بيع 

  )٣٦٫٦٨٤(  )١٤٫٠٤٢( ١٠٫٤٧١  ومعداتشراء عقارات وأثاث 
  ٤٦  - ٢٨ متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات

  )٢٫٩٣٩٫٥٦٠(  )٤١٥٫٥٧٨( )٩٣٩٫٤٣٢( االستثمارأنشطة صافي النقد المستخدم في 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
  ٤٣٨٫٤٦٢  ٥٨٫٠١١ ١١٧٫٦٩٦  متحصالت من قروض أخرى 

  ١٫٢٩١٫٨٦٠- - متحصالت من إصدار أسهم حقوق
  )١٫٨٢٣٫٠٠٠(  )١٫٨٢٣٫٠٠٠(-   سداد سندات دين

  ٦٦١٫٠٧١-۷۰٫۰۱۱   إصدار سندات دينمتحصالت
  )١٧٠٫٠٠٠(  )١٧٠٫٠٠٠( )٢٢٠٫٠٠٠( توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس المال

  )٧٧٥٫١١٧(  )٧٧٥٫١١٧( )٩٣٠٫١٤٠(  توزيعات أرباح مدفوعة
  )٣٧٦٫٧٢٤(  )٢٫٧١٠٫١٠٦( )٩٦٢٫٤٣٣( صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

  ١٫٣٨٩٫٦٦١  )٦٨٥٫٣٦٧(  )٦٣٨٫٨٣١(  الزيادة في النقد وما يعادله/ (النقص)  صافي
  ٨٫٩١٦٫٠١٤  ٨٫٩١٦٫٠١٤  ١٠٫٣٠٥٫٦٧٥ النقد وما يعادله في بداية الفترة / السنة

  ١٠٫٣٠٥٫٦٧٥  ٨٫٢٣٠٫٦٤٧  ٩٫٦٦٦٫٨٤٤ ١٧ النقد وما يعادله في نهاية الفترة / السنة

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة:
  ٣٫٦٠٦٫٥٥٧  ٧٩٨٫٢٣٠ ٩٣٤٫٨٦٢  فوائد مستلمة

  ١٫٢٩٢٫٢٥٢  ٢٩٩٫٨٦٩ ٣١٢٫٩٥٩  فوائد مدفوعة 
  ٣٩٫٢٥١  ١٥٫٨٩٦ ٢٢٫٧١٧  مستلمة  توزيعات أرباح



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

٧  

معلومات حول البنك   ١

 ١٥بتاريخ  امقرها في دولة قطر وقد تم تأسيسه مؤسسة" أو "البنك") هو بنك الدوحة(" ش.م.ق.ع.بنك الدوحة 
. يعمل البنك بموجب السجل التجاري ١٩٧٨ لسنة ٥١رسوم األميري رقم بموجب الم كشركة مساهمة ١٩٧٩ارس م

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

ية وفروعه المحل )الدوحةقطر (الرئيسي في  مقرهفي األنشطة المصرفية التقليدية من خالل يعمل بنك الدوحة 
 العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكويتفروع في الخارج في دولة اإلمارات  وستةمحليا  افرع ٢٧ وعددها

ة في المملكة المتحدة وسنغافورة ، ومكاتب تمثيلي)وتشيناي مومباي وكوتشيكل من (فرع في  الهندجمهورية و
 وكندا (الشارقة) اإلمارات العربية المتحدةوكونغ  غوهون تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسترالياو

شهر المنتهية أللثالثة  الموحدة المرحليةالمختصرة تشمل البيانات المالية  .وسيريالنكا وجنوب أفريقياديش وبنجال
  كال من البنك والشركات التابعة له (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"). ٢٠١٨مارس  ٣١في 

  الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

  بلد التأسيس  اسم الشركة
س مال رأ

  النسبة المئوية للملكية  أنشطة الشركة  الشركة
مارس  ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٧  
  %١٠٠  %١٠٠  التأمين العام  ١٠٠٫٠٠٠  قطر  .شركة بنك الدوحة للتأمين ذ.م.م
  %١٠٠  %١٠٠  إصدار سندات الدين  ١٨٢  جزر الكايمان  شركة الدوحة للتمويل المحدودة

 دي بي لألوراق الماليةشركة 
-%١٠٠  معامالت المشتقات  ١٨٢  جزر الكايمان  محدودةال

  عدادس اإلاأس  ٢

  بيان االلتزام  (أ)

 المالية المرحليةالتقارير ، ٣٤عيار المحاسبة الدولي رقم وفقا لم البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةً تم إعداد 
  .المعمول بهامصرف قطر المركزي نصوص لوائح و

بيانات ال فيعلى جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة  ت المالية المختصرة الموحدة المرحليةالبياناال تحتوي 
نة المنتهية للسكما في والموحدة للمجموعة السنوية مع البيانات المالية جنبا إلى جنب يجب أن تقرأ سنوية والمالية ال

حسبما هو موضح باإليضاح رقم  ٩ير المالية رقم ، فيما عدا أثر تطبيق المعيار الدولي للتقار٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
ية نتائج الثالثة أشهر المنتهليس من الضروري أن تكون . على هذه البيانات المالية المختصرة الموّحدة المرحلية ٤

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١نتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في على المؤشراً  ٢٠١٨مارس  ٣١في 

اماألحكو التقديرات  )ب(

ح مصرف قطر ولوائ الماليةالدولية للتقارير  معاييرلل وفقاالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البيانات إعداد يتطلب
 لصادرا والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة منالمركزي 

 .راتالتقدي هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات التقرير عنها

 سياساتال لتطبيق إلدارةا هاوضعت التي الهامة األحكام كانت المرحلية المختصرة الموحدة المالية البيانات إعداد عند
 كما لموحدةا المالية البيانات على المطبقة نفسها هي التقديرات في للشك الرئيسية والمصادرمجموعة لل المحاسبية

حسبما هو  ٩فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ في المنتهية وللسنة في
  على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. ٤موضح باإليضاح رقم 

إدارة المخاطر المالية  )ج(

لمخاطر المالية مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة أهداف وسياسات المجموعة بشأن إدارة ا تنسجم
حسبما  ٩فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
  (هـ) والذي قد ينتج عنه إفصاحات إضافية في نهاية السنة. ٤هو موضح باإليضاح رقم 
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  ت المحاسبية الهامةالسياسا  ٣

إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي نفس تلك 
، باستثناء ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

  المذكور أدناه:

ة على المعايير في أعداد البيانات المالية المختصرة الموحدالتالية التعديالت و المعاييرقت المجموعة خالل الفترة، طب
نتج عن تطبيق المعايير والتعديالت على المعايير تعديالت على صافي ربح أو حقوق ملكية المجموعة المرحلية. لم ي

ولكنه قد ينتج  ٩لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم عند تطبيق ا ٤فيما عدا التغييرات المذكورة في اإليضاح رقم 
  عنها إفصاحات إضافية في نهاية السنة:

  ٢٠١٨يناير  ١األدوات المالية (يسري مفعوله في  - ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم( 
  ٢٠١٨يناير  ١في اإليراد من العقود مع العمالء (يسري مفعلوه  - ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم.(

ر يياالتعديالت على المع

  ٢٠١٨يناير  ١(تسري في  يةستثماراالالعقارات تحويالت  - ٤٠التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم(.

  المعايير المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

) لم يصبح ساري المفعول ٢٠١٩ير ينا ١اإليجارات (يسري مفعوله من  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وتقيم المجموعة حاليا أثر هذا المعيار الجديد. ستتبنى المجموعة هذه المعايير الجديدة في تواريخ سريان مفعول كل 

   منها.

  األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تطبيق  ٤

 ٢٠١٤الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  ٩المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  طبقت
مما نتج عنه تغيير في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف  ٢٠١٨يناير  ١مع التاريخ االنتقال في 

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١بها سابقا في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

ولوائح مصرف قطر  ٩ه بموجب النصوص االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم حسبما هو مسموح ب
المركزي اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة. أية تعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

مة العادلة. والرصيد االفتتاح الحتياطي القي االفتتاحية ورةألرباح المداالمالية في تاريخ االنتقال تم االعتراف بها في 
عند تبني  ٣٩اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  .٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بية لالعتراف والتصنيف والقياس تغييرات في السياسات المحاس ٩نتج عن تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
للموجودات المالية والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة الموجودات المالية. يعدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أيضا وبصورة كبيرة المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٩
  ت المالية: اإلفصاحات"."األدوا ٧



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
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  (تابع) األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تطبيق  ٤

  ٩أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (أ)

على المجموعة. تم وصف المزيد من  ٩فيما يلي إفصاحات األثر االنتقالي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
والمطبقة على الفترة الحالية  ٩حول السياسات المحاسبية المحددة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم التفاصيل 

  (هـ).  ٤باإليضاح رقم 

  كما يلي: ٢٠١٨يناير  ١كما في  ٩أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 األرباح المدورة
احتياطي القيمة 

العادلة 

 )٢٠١٧ديسمبر  ٣١في ( ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ل رصيد اإلقفا
  )٦٧٫٥٥٥(  ١٫٣٤٦٫٧٧٩  (معدل)

  األثر عند إعادة التصنيف وإعادة القياس
ملكية) من متاحة للبيع إلى تلك المقاسة بالقيمة الحقوق من نوع استثمارات مالية (

  )١٩٦٫٣٣٢(  ١٩٦٫٣٣٢  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية (من نوع الدين) من محتفظ بها لتاريخ االستحقاق إلى تلك 

  )١٫٢١٦(  - المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية (من نوع حقوق الملكية) من متاحة للبيع إلى تلك المقاسة بالقيمة 

  )٧٫٥٤٦(  ٧٫٥٤٦  العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
استثمارات مالية (صناديق مشتركة) من متاحة للبيع إلى تلك المقاسة بالقيمة 

  )٧٫٤٤١(  ٧٫٤٤١  العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  )٣٨(-  استثمارات مالية (من نوع الدين) من متاحة للبيع إلى تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة

٢١٢٫٥٧٣(  ٢١١٫٣١٩(  

  بالخسائر االئتمانية المتوقعةاالعتراف  عند األثر
-)١٧٫١٧٩(  مستحق من بنوك

-   )١٠٫٢٥٥(  دخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل الب )من نوع الدينمالية (استثمارات 
-)١٫٤١٨(مسجلة بالتكلفة المطفأة  )من نوع الدينمالية (استثمارات 

-)١٫٤٠٢٫٨٦٠(  ءالمقروض وسلف لع
-)٣٣٤٫٢٦١(  دين وضمانات ماليةارتباطات 

)١٫٧٦٥٫٩٧٣(   -

  -  ١٫٣٧٢٫٠٠٠  احتياطي المخاطرتحويل من 
عند التطبيق  ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يرصيد االفتتاحال

  )٢٨٠٫١٢٨(  ١٫١٦٤٫١٢٥  ٢٠١٨يناير  ١في  المبدئي



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

١٠  

  (تابع) األدوات المالية ٩ة رقم المعيار الدولي للتقارير المالي تطبيق  ٤

  تصنيف وقياس األدوات المالية  (ب)

قامت المجموعة بإجراء تحليل مفصل لنماذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية إضافة إلى تحليل خصائص تدفقها 
يار المحاسبة معلالنقدي. الجدول أدناه يجري تسوية لفئات القياس األصلية والقيم الدفترية للموجودات المالية وفقا 

 .٢٠١٨ يناير ١كما في  ٩وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٣٩الدولي رقم 

أثر المعيار الدولي للتقارير 
  ٩المالية رقم 

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 
٣٩ 

التصنيف الجديد  
بموجب المعيار 

لتقارير الدولي ل
٩المالية رقم 

القيمة الدفترية 
إعادة القياساألصلية

إعادة 
التصنيف

القيمة الدفترية 
الجديدة

 الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى بنوك 

٦٫٦٦٩٫٦٠٩--٦٫٦٦٩٫٦٠٩تكلفة مطفأةقروض وذمم مدينة  مركزية
٧٫٨٠٤٫٨٠٤- )١٧٫١٧٩( ٧٫٨٢١٫٩٨٣ تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة  مستحقات من بنوك

٥٨٫٤٠١٫٣١٤- )١٫٤٠٢٫٨٦٠( ٥٩٫٨٠٤٫١٧٤ تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة  قروض وسلف لعمالء
٣٫٦٧٧٫٣٧٨- )٣٥٦( ٣٫٦٧٧٫٧٣٤  تكلفة مطفأة  محتفظ بها لالستحقاق  دين -استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من  محتفظ بها لالستحقاق دين -استثمارات مالية 

الل الدخل خ
١٫٩٨٤٫٨٧٩)١٫٢١٦(- ١٫٩٨٦٫٠٩٥  الشامل اآلخر

عادلة من القيمة بال محتفظ بها لالستحقاق دين -استثمارات مالية 
الربح أو خالل 

٣٠٫٦٢۸--٣٠٫٦٢۸ الخسارة 
  ٦٦٨٫٩٧٥  )٣٨(  )١٫٠٦٢(  ٦٧٠٫٠٧٥  تكلفة مطفأة  متاحة للبيع  دين -استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من   تاحة للبيعم  دين -استثمارات مالية 

خالل الدخل 
  ١٠٫٢٦٨٫٥٤٥-  -  ١٠٫٢٦٨٫٥٤٥  الشامل اآلخر

 –استثمارات مالية 
حقوق ملكية

  متاحة للبيع

عادلة من القيمة بال
خالل الدخل 

٦٩٨٫٥٩٩  --٦٩٨٫٥٩٩آلخرالشامل ا
 -استثمارات مالية 

حقوق ملكية
  متاحة للبيع

عادلة من القيمة بال
الربح أو خالل 

١٨٠٫٩٣٤  --١٨٠٫٩٣٤الخسارة 
٩٠٫٣٨٥٫٦٦٥ )١٫٢٥٤(  )١٫٤٢١٫٤٥٧(  ٩١٫٨٠٨٫٣٧٦  

  المطلوبات المالية

  في تصنيف وقياس المطلوبات المالية. اتتغييرليست هناك 
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  (تابع) األدوات المالية ٩لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا تطبيق  ٤

  التغيرات في التعرض والخسائر االئتمانية المتوقعة  (ج)

اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة١المرحلة
التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة

 ٢٠١٨مارس  ٣١كما في 
٤٥٫٣٨٣٫١٩٧١٦٫٢٥٨٫٧٧٩٢٫٥٦٠٫٤٩٤٦٤٫٢٠٢٫٤٧٠ قروض وسلف لعمالء-
١٧٫٠٨٢٫٦٤٥٢١١٫٨٨٦٢٥٫٠٣٨١٧٫٣١٩٫٥٦٩ استثمارات مالية (دين)-
٢٧٫٥٦٩٫٢١٠- ٢٤٫٧٣٣٫٦٥٧٢٫٨٣٥٫٥٥٣ ارتباطات قروض وضمانات مالية-
١٣٫٢٣٥٫١٦٠-  ١٣٫٠٣٧٫٩٩٨١٩٧٫١٦٢مركزية مستحق من بنوك-

١٠٠٫٢٣٧٫٤٩٧١٩٫٥٠٣٫٣٨٠٢٫٥٨٥٫٥٣٢١٢٢٫٣٢٦٫٤٠٩
يكما ف–نخفاض القيمةالالرصيد االفتتاحي 

المحاسبة معيار (بموجب  ٢٠١٨اير ين ١
 )٣٩ الدولي رقم

١١١٫٥٦٣٢٫٧٠٦٫٤١٠٢٫٨١٧٫٩٧٣- قروض وسلف لعمالء-
١٤٫١٩٥١٤٫١٩٥-- استثمارات مالية (دين)-
---- ارتباطات قروض وضمانات مالية-
---- مستحق من بنوك-

-١١١٫٥٦٣٢٫٧٢٠٫٦٠٥٢٫٨٣٢٫١٦٨
يردولي للتقارأثر التطبيق المبدئي للمعيار ال

 ٩المالية رقم 
١٫٤٠٢٫٨٦٠- ٧٩٫٩٧٢١٫٣٢٢٫٨٨٨ قروض وسلف لعمالء-
١١٫٦٧٣- ١٠٫٥٦١١٫١١٢ استثمارات مالية (دين)-
٣٣٤٫٢٦١- ١٧٥٫٨١٢١٥٨٫٤٤٩ ارتباطات قروض وضمانات مالية-
١٧٫١٧٩-١٢٫٤٢٥٤٫٧٥٤مستحق من بنوك-

١٫٧٦٥٫٩٧٣-  ٢٧٨٫٧٧٠١٫٤٨٧٫٢٠٣
المحمل للفترة (بالصافي من تحويل العمالت

 األجنبية)
٨٢٫٩٢٥١٠١٫٩٠٦)٤٣٫٤٢٩(٦٢٫٤١٠ قروض وسلف لعمالء-
٢٫١٣٣٨٧٧٦٫٠٠٠٩٫٠١٠ استثمارات مالية (دين)-
٣٫٩٩٥- ١٧٫٠١٠)١٣٫٠١٥( ارتباطات قروض وضمانات مالية-
٢٫٨١٣-)٣٫٥٣٧(٦٫٣٥٠مستحق من بنوك-

٨٨٫٩٢٥١١٧٫٧٢٤)٢٩٫٠٧٩(٥٧٫٨٧٨
٣١كما في-النخفاض القيمة رصيد اإلقفال

 ٢٠١٨مارس 
١٤٢٫٣٨٢١٫٣٩١٫٠٢٢٢٫٧٨٩٫٣٣٥٤٫٣٢٢٫٧٣٩ قروض وسلف لعمالء-
١٢٫٦٩٤١٫٩٨٩٢٠٫١٩٥٣٤٫٨٧٨ استثمارات مالية (دين)-
٣٣٨٫٢٥٦- ١٦٢٫٧٩٧١٧٥٫٤٥٩ ارتباطات قروض وضمانات مالية-
١٩٫٩٩٢-١٨٫٧٧٥١٫٢١٧مستحق من بنوك-

٣٣٦٫٦٤٨١٫٥٦٩٫٦٨٧٢٫٨٠٩٫٥٣٠٤٫٧١٥٫٨٦٥
  التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الهامة  (د)

  التغيرات األساسية على السياسات المحاسبية للمجموعة
 ٩م المعيار الدولي للتقارير المالية رقسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق التغيرات األساسية على السيا

ملخصة أدناه. نظًرا لعدم تعديل معلومات المقارنة، استندت السياسات المحاسبية فيما يتعلق باألدوات المالية لفترات 
على النحو المفصح المعمول ركزي ولوائح مصرف قطر الم ٣٩رقم لي دوالمقارنة على معيار المحاسبة المالية ال

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١عنه في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

  تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

طفأة لمعلى ثالث فئات تصنيف للموجودات المالية: المقاسة بالتكلفة ا ٩يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عموما يستند تصنيف  والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

على نموذج العمل الذي يدار فيه الموجود المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية.  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يزيل المعيار فئات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع الموجودة حاليا في معيار 

  .٣٩قم المحاسبة الدولي ر
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  (تابع) تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية

فيما يتعلق بتفرع  ٣٩في معيار المحاسبة الدولي رقم االشتراط الوارد  ٩يزيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المشتقة المضمنة من عقد مضيف لموجود. برغم ذلك ال زال مطلوبا من الشركات فصل المشتقات المضمنة في 

  المطلوبات المالية عندما ال تكون متعلقة على نحو قريب بالعقد المضيف.

الحالية  ٣٩ى نحو كبير باشتراطات معيار المحاسبة الدولي رقم عل ٩يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لتصنيف المطلوبات المالية مع استثناء معاملة البنك ألرباحه وخسائره االئتمانية الخاصة به والتي تنشأ عندما يختار 

خل سائر في الدالبنك قياس مطلوب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم االعتراف بهذه األرباح والخ
  الشامل اآلخر.  ال زالت هناك فئتا قياس مستمرتان بالنسبة للمطلوبات المالية: القيمة العادلة والتكلفة المطفأة. 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 ٣٩م نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة الدولي رق ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستبدل ي
كذلك نموذج انخفاض القيمة الجديد على التزامات قروض معينة بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". ينطبق 

فإنه  ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وعقود ضمانات مالية ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية. 
  .٣٩دولي رقم معيار المحاسبة ال كثر مما هو موجود فيبصورة مبكرة أالخسائر االئتمانية يتم االعتراف ب

 التغيرات األساسية على السياسة المحاسبية للمجموعة النخفاض قيمة الموجودات المالية مبينة أدناه:

من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الموجودات المالية المدرجة مكونا  انهجمتطبق المجموعة 
دات . تتحرك الموجووأدوات الدين المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لمطفأةبالتكلفة ا

  لى التغيير في جودة االئتمان منذ التطبيق المبدئي.استنادا إخالل المراحل الثالثة التالية 

  شهًرا ١٢ خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر: ١ المرحلة

 ئتمانيةاال المخاطر في كبيرة زيادة عليها يطرأ لم والتي المبدئي االعتراف عند المالية وجوداتالم ١ المرحلة تتضمن
 التي المحلية السياديةاالستثمارات  ذلك في بما] ١[( منخفضة ائتمانية مخاطر لها التي أو المبدئي االعتراف منذ

 لمصرف المال رأس كفاية إلرشادات قًاوف) صفر( ائتماني ترجيح وتحمل) Aa( أو) Aaa( ائتماني تصنيف تحمل
 قد التي األخرى المالية الموجودات ]٣[. Aa أو Aaa بتصنيف خارجيا المصنفة الدين أدوات ]٢[. المركزي قطر

 .التقرير تاريخ في) المركزي قطر مصرف ممانعة عدم على الحصول بعد النحو ذلك على المجموعة تصنفها
 أساس على الفائدة احتساب ويتم شهًرا ١٢ خالل المتوقعة االئتمانية بالخسائر عترافاال يتم الموجودات، لهذه بالنسبة
 شهًرا ١٢ خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر). ائتمان مخصص اقتطاع دون أي( للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة

 ليست وهي. التقرير تاريخ من شهًرا ١٢ خالل الممكنة التعثر حاالت من تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر هي
 المرجح الموجود أساس على الكاملة االئتمانية الخسارة ولكنها شهًرا ١٢ مدة خالل المتوقعة النقدي العجز حاالت

  .القادمة شهًرا ١٢ خالل ستحدث الخسارة أن باحتمالية

  االئتمانية قيمتها تنخفض لم – الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر: ٢ المرحلة

 يسل ولكن المبدئي االعتراف منذ االئتمانية المخاطر في كبيرة زيادة عليها طرأ مالية موجودات ٢ المرحلة تتضمن
 متوقعةال االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. القيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك
 ئتمانيةاال الخسائر. للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة أساس على الفائدة اباحتس يظل ولكن الدين، عمر مدى على

 مدى على الممكنة التعثر حاالت جميع من الناتجة المتوقعة االئتمانية الخسائر هي الدين عمر مدى على المتوقعة
 التعثر ماليةباحت االئتمانية سائرللخ المرجح المتوسط هي المتوقعة االئتمانية الخسائر. المالية لألداة المتوقع العمر
  .الدين عمر مدى على

  االئتمانية قيمتها انخفضت – الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر: ٣ المرحلة
 حددةم لمؤشرات وفقًا التقرير تاريخ في القيمة انخفاض على موضوعي دليل لها مالية موجودات ٣ المرحلة تتضمن

 لىع المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. المركزي قطر مصرف إرشادات في
 ندع. المركزي قطر مصرف إلرشادات وفقًا عليها، المحتسبة الفوائد إلى إضافة معاملتها، وتتم الدين عمر مدى

 أقل الموجودات لتلك مكونال المخصص نسبة تكون أال يجب ،٣ المرحلة إلى ٢ المرحلة من مالية موجودات انتقال
 .االنتقال قبل المكون المخصص نسبة من
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  محاسبة التحوط
خصيص وتوثيق رسمي. يتضمن هذا الهدف األساسي من إدارة مخاطر عند إنفاذ عالقة تحوط تقوم اإلدارة بإجراء ت

المجموعة وعالقة التحوط وكيفية مناسبة ذلك ضمن استراتيجية إدارة المخاطر الكلية. يتضمن التوثيق أيضا تحديد 
ت عالقة نأداة التحوط والبند المتحوط له وطبيعة الخطر الذي تم التحوط منه وكيف ستقوم الشركة بتقييم ما إذا كا

 التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط. 

 ٣٩اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .٩وبالتالي ليست هناك آثار عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ام الهامةالتغييرات الرئيسية على التقديرات واألحك

  تصنيف الموجود والمطلوب المالي
تقييم نموذج العمل الذي يحتفظ فيه بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجود المالي هي فقط 

  مدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

  انخفاض قيمة األدوات المالية
الموجود المالي قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وإدراج تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على 

  المعلومات االستشرافية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

  مستخدمة لتقدير انخفاض القيمةالتقنيات الفتراضات واالمدخالت وال

  كبيرة في مخاطر االئتمانالزيادة ال
زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة قد داة مالية عند تحديد ما إذا كان خطر التعثر بشأن أ

. يتضمن هذا معلومات تحليل كمي غير ضروريينبمعلومات معقولة ومدعمة ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جهد 
 تمعلوما خبراء لالئتمان متضمنةالخبرة السابقة للمجموعة وتقييم دا إلى اتنسوذلك ا حد السواء ونوعي على

  استشرافية.

ي ف ة منذ االعتراف المبدئي، يتم أخذ المعايير التاليةرزادت بصورة كبيكانت مخاطر االئتمان قد تحديد ما إذا عند 
  :االعتبار

 .Caaإلى  Baأو انخفاض درجة واحدة للتصنيفات من  Baaإلى  Aaaانخفاض درجتين للتصنيف من  )١(
 ا الماضية.التسهيالت المعاد هيكلتها خالل االثني عشر شهرً  )٢(
  كما في تاريخ التقرير. يوما ٦٠التسهيالت متأخرة السداد بعدد  )٣(

  درجات مخاطر االئتمان
لى خطر التعثر. تختلف هذه العوامل بناًء إ تشيريتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية 

عرض إلى تنقل ة، والتي قد تؤدي إلى على طبيعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمر
 درجة مخاطر ائتمان مختلفة.

  وضع هيكل المدة الحتمالية التعثر
تعثر لمخاطر احتمالية ال اتنماذج تحليلية لتحليل البيانات المجمعة ووضع تقديرات للتعرضالمجموعة ستخدم ت

دالت ايرة العالقات بين التغيرات في معنتيجة لمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومع هاتوقع تغير يةوكيف
التعثر والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي األساسية في مختلف المناطق الجغرافية التي يتعرض فيها البنك 

  لمخاطر.
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  خاطر المالية للمجموعةالتغييرات في أهداف وسياسات إدارة الم  هـ)(

  قياس مخاطر االئتمان 
 في للتغيرات التعرض يختلفإذ  نماذج، استخدام ويتطلب معقد المخاطر إدارة ألغراض االئتمان مخاطر تقديرإن 

 مزيد تموجوداال محفظةل االئتمان مخاطر تقييم دعييست. وقتال ومرور المتوقعة النقدية والتدفقات السوق ظروف
 طرافاأل بين التعثرومدى حاالت ترابط  بها المرتبطة الخسارة نسبول تعثر،الحدوث  تالحتماال تقديراتال من
 الخسارة التعثر بسببو عند التعثر، تعرضوال ،التعثر احتمال استخدامب االئتمان مخاطرتقيس المجموعة . مقابلةال

ي للتقارير لمعيار الدولل وفقا ةالمتوقع يةاناالئتم خسائرال قياس ألغراض المستخدم نهجملل مماثل هذا. بسبب التعثر
  ).د( ٤ إيضاح في موضح هو كما ٩المالية رقم 

  تصنيف مخاطر االئتمان
تستخدم  .فرديةتصنيفات داخلية لمخاطر االئتمان تعكس تقييمها الحتمال تعثر أطراف مقابلة تستخدم المجموعة 

طراف المقابلة. تم وضع الدرجات االئتمانية بحيث تزيد المجموعة نماذج تصنيف داخلية مصممة لفئات مختلفة لأل
  زيادة كبيرة لكل درجة مخاطر أعلى.مخاطر التعثر 

  االئتمان جودة اتتقييم
الداخلي وفقًا  االئتماني هتصنيف مقياس بتحديدقام البنك  ٩في أعقاب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

صنيف درجات الت حسبلألطراف المقابلة  تحليال التالي الجدول ويقدم ،يةت تصنيف خارجوكاال تصنيف لمقياس
 مارس ٣١ في كما) يعادلها ما أو( ةت التصنيف الخارجيوكاال تصنيفاتب ، مقارنةبنكلا ائتمان مخاطر ائتمان وجودة
٢٠١٨.  

 درجة التصنيف
قروض وسلف 

 لعمالء
ماليةاستثمارات 

  ) دين(
ارتباطات قروض

 ليةوضمانات ما

مستحق من بنوك
وموجودات مالية

 * أخرى
AAA   إلى AA- ٤٫٦٢٢٫٥٤٩ ٥٫٤٥٢٫٧٢٧ ١٤٫٧٤٧٫٣٨١ ٧٫٠٤٦٫١٥٩ 

A+   إلى A- ٢٫٣٩٩٫٨١٧ ٢٫٨١٥٫٣٩٥ ١٫٧١٨٫٤٦١ ١٢٫٣١٨٫٣٨١ 
BBB   إلى BBB- ١٫٥٩٠٫٢٢٦ ٥٫٤٥٤٫٠١٠ ٦٣٨٫٩٣٨ ١٨٫١٦٢٫٤٣٨ 
BB+   إلى B- ٤٫٦٢١٫٨٧٩ ١٠٫١٣٠٫٩٩٠ ٢١٤٫٧٩٠ ١٥٫٩٦٩٫٨١٣ 

CCC+   إلىCCC- ٦٨٩ ٣٫٧١٦٫٠٨٨ - ٤٫١٠٢٫٣٩٧ 
 - - - ٦٫٦٠٣٫٢٨٢ غير مصنفة

٦٤٫٢٠٢٫٤٧٠١٧٫٣١٩٫٥٦٩٢٧٫٥٦٩٫٢١٠١٣٫٢٣٥٫١٦٠ اإلجمالي



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

١٥  
  

  القطاعات التشغيلية  ٥

  ما الخدمات المصرفية التقليدية وأنشطة التأمين.نوعين من قطاعات األعمال وهوتدير عملياتها عن طريق عمل المجموعة ت

  الخدمات المصرفية التقليدية
  تمويلية. كما ية التمويلية وغير الاالئتمانمن الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات وتشمل التسهيالت  ةواسع تشكيلةللشركات  المصرفيةيقدم قطاع العمليات

ار الستثمة المخاطر التمويلية والمركزية من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية واستخدام مشتقات األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر واتقوم أيضاً بنشاطات إدار
 .قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات الحكومية ستثماراتفي الموجودات النقدية مثل اال

  زئة.التج والودائع والمعامالت األخرى مع عمالء االئتمانشمل القروض وبطاقات تمن الخدمات والمنتجات لألفراد، و ةواسع تشكيلةراد لألف المصرفيةيقدم قطاع العمليات 

  أنشطة التأمين
  .ستثماراته االوتقديم المشورة حول هذ ستثماراتوتنظيم صفقات االوتقديم عقود التأمين تشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام وتنفيذ عقود التأمين، 

  كما يلي: ٢٠١٧مارس  ٣١و ٢٠١٨مارس  ٣١تفاصيل كل قطاع كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

    الخدمات المصرفية التقليدية ٢٠١٨مارس  ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد
 ٩٧٨٫٥٧١ - ٩٧٨٫٥٧١  - ٩٠٫٨٣٩  ٨٨٧٫٧٣٢ إيرادات فوائد 

  ٢٫٣٧٨  ٢٫٣٧٨  -  -  -  -  صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية
  ١٤٥٫٤٣٠  ٢٫٠٧٨  ١٤٣٫٣٥٢  ١٠٫٨٩٠  ٥٦٫٩١٥  ٧٥٫٥٤٧  صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 ١٫١٢٦٫٣٧٩ ٤٫٤٥٦ ١٫١٢١٫٩٢٣ ١٠٫٨٩٠ ١٤٧٫٧٥٤ ٩٦٣٫٢٧٩ إيرادات قطاعية
    

 ٣٨١٫٣٥٣ ١٫١٧٢ ٣٨٠٫١٨١    فترة  الربح 
   

              ٢٠١٨مارس  ٣١كما في 
  ٩٣٫٦١٤٫٠٣٨  ٢٤٧٫١١٦  ٩٣٫٣٦٦٫٩٢٢  ٤٫٧٩٦٫١٢٠  ٦٫٣٣٣٫١٠٨  ٨٢٫٢٣٧٫٦٩٤  الموجودات 

  ١٠٫٨٩٧  -  -  -  -  -  استثمار في شركة زميلة 
 ٩٣٫٦٢٤٫٩٣٥       إجمالي الموجودات

  ٨١٫٢٠١٫٩٢٤ ٩٠٫٨٨٤ ٨١٫١١١٫٠٤٠ ٨٧٠٫٦٣٤ ١٠٫٠٢٦٫٧٦٤ ٧٠٫٢١٣٫٦٤٢  مطلوبات ال
  ٢٧٫٥٦٩٫٢١٠ - ٢٧٫٥٦٩٫٢١٠ - ٦٦٫٩٠٠ ٢٧٫٥٠٢٫٣١٠  مطلوبات محتملة

  مليون لایر قطري). ١٥٫٠مليون لایر قطري ومطلوبات:  ١١٤٫٩القطاعية (موجودات: تم استبعاد المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات 



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

١٦  
  

  (تابع) القطاعات التشغيلية  ٥

    الخدمات المصرفية التقليدية ٢٠١٧مارس  ٣١الثة أشهر المنتهية في للث

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد
 ٨٤٢٫٣٠٩ - ٨٤٢٫٣٠٩  - ٩٤٫٦٢٧  ٧٤٧٫٦٨٢ إيرادات فوائد 

  ٣٫٠٤٥  ٣٫٠٤٥  -  -  -  -  صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية
  ١٩٨٫٣٧٩  ١٫٣٦٩  ١٩٧٫٠١٠  ١١٫٤١٠  ٥٢٫٩٥٠  ١٣٢٫٦٥٠  صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 ١٫٠٤٣٫٧٣٣ ٤٫٤١٤ ١٫٠٣٩٫٣١٩ ١١٫٤١٠ ١٤٧٫٥٧٧ ٨٨٠٫٣٣٢ إيرادات قطاعية
        

 ٣٦٤٫٣٩٨ ١٫٠٦٥ ٣٦٣٫٣٣٣    فترة  الربح 
       

              ٢٠١٧ يسمبرد ٣١كما في 
  ٩٣٫٤٨٤٫١٥٥  ٢٤٩٫٤٢١  ٩٣٫٢٣٤٫٧٣٤  ٨٫٠٨٢٫٤٤١  ٦٫٤٥٢٫٦٣٩  ٧٨٫٦٩٩٫٦٥٤  الموجودات 

  ١١٫١٢٦            استثمار في شركة زميلة 
 ٩٣٫٤٩٥٫٢٨١       إجمالي الموجودات

  ٧٨٫٦٨٨٫٢٨٤ ٩٤٫٨٦٩ ٧٨٫٥٩٣٫٤١٥ ٩١٣٫٤٣٨ ٩٫٠٦٥٫٦٤٣ ٦٨٫٦١٤٫٣٣٤  مطلوبات ال
  ٢٨٫٠٧٦٫٥٩٧ - ٢٨٫٠٧٦٫٥٩٧ - ٤٨٫٥٦٩ ٢٨٫٠٢٨٫٠٢٨  مطلوبات محتملة

  

  

  



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    ختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

١٧  
  

 يمة العادلة لألدوات الماليةالق  ٦

 تدرج القيمة العادلة

ح حسب تدرج القيمة العادلة الموض هااإلفصاح عن العتراف بقيمتها العادلة أويتم اف جميع األدوات المالية التي تصن
  أدناه بناًء على اقل مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

  سواق نشطة (غير المعدلة) لموجودات ومطلوبات مماثلة.: األسعار المتداولة في أ١المستوى 

: تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة ٢المستوى 
  بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

، تحدد المجموعة ما إذا حدث تحويل بين أساس متكرر لىا بالقيمة العادلة عبالنسبة لألدوات المالية التي يتم إدراجه
مستويات التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة 

  لة ككل) في نهاية كل فترة تقرير. العاد

 ، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:٢٠١٨مارس  ٣١كما في 

 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
     ٢٠١٨مارس  ٣١في 

     موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
القيمة العادلة من اسة باستثمارات مالية مق

  ١٣٫٦٣٣٫٨١٨  -  ١٫٨٠٥٫٢٥٥  ١١٫٨٢٨٫٥٦٣  خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من 

  ١٥٨٫٥٨٥  -  ٧٨٫٣٩٦  ٨٠٫١٨٩  خالل الربح أو الخسارة
     أدوات مشتقة:

 ١٣٨٫٧٤٨ - ١٣٨٫٧٤٨ -  عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ٣٠٫٣٥٩ - ٣٠٫٣٥٩ - أجنبيةجلة لصرف عمالت آعقود 

 ١٣٬٩٦١٫٥١٠ - ١١٫٩٠٨٫٧٥٢٢٫٠٥٢٫٧٥٨ 
          مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

         أدوات مشتقة:
 ٢٩٫٨٨٢ - ٢٩٫٨٨٢ - عقود تبادل أسعار الفائدة

 ١١٫٩٠٨ - ١١٫٩٠٨ - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  - ٤١٫٧٩٠ - ٤١٫٧٩٠ 
     
 اإلجمالي ٣المستوى  ٢ المستوى ١المستوى  

     ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
     موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

 ١١٫٧٦٥٫٨٢٥ - ٥٤٩٫٥٠٩ ١١٫٢١٦٫٣١٦  استثمارات مالية متاحة للبيع
     أدوات مشتقة:

 ٥٩٫٦١٠ - ٥٩٫٦١٠ - عقود تبادل أسعار الفائدة
 ١٠٢٫٢٥٣ - ١٠٢٫٢٥٣ - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 ١١٫٩٢٧٫٦٨٨ - ٧١١٫٣٧٢ ١١٫٢١٦٫٣١٦ 
      مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

     أدوات مشتقة:
 ٢٧٫٤٨٥ - ٢٧٫٤٨٥ - عقود تبادل أسعار الفائدة

 ٢٠٫٠١٤ - ٢٠٫٠١٤ - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

 - ٤٧٫٤٩٩ - ٤٧٫٤٩٩ 

من تدرج  ٢لمستوى وا ١بين المستوى  تتحويال ةجد أيوت، ال ٢٠١٨مارس  ٣١خالل فترة التقرير المنتهية في 
  .القيمة العادلة



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    ختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

١٨  
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٦

  تقنيات التقييم

تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض 
  التقييم. اتتقنيبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أسعار المتعامل. تقوم المجموعة بالنس

أسعار توفر لها ت مقارنة بأدوات مماثلةوالالتقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم  تقنياتتتضمن 
التقييم معدالت فائدة خالية من يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب  يةسوق

المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم 
الهدف من صرف العملة األجنبية واألسهم وأسعار األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن وأسعار 
حديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده التقييم هو ت تقنيات استخدام

  . اعتياديةمن قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 

 ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة أسعار التحويل الفورية الواضحةاآلجلة بناًء على  األجنبيةتقاس عقود العمالت 
أساس العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا يتم تحديد  تفروقا وكذلك

  طرف اآلخر لتلك العقود.واللكل من المجموعة  االئتمانمخاطر 

  قروض وسلف للعمالء  ٧

 
مارس  ٣١

٢٠١٨ 
مارس  ٣١

٢٠١٧ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 
 مدققة مراجعة مراجعة  
          

 ٥٤٫٤٥٦٫٧٠٧   ٥٦٫٢٢٣٫٠٦٢   ٥٥٫٨٩٥٫٥٦١  قروض
 ٥٫٩٠٣٫٩٣٠   ٤٫٣٣٦٫٤٩٤   ٧٫٣١٤٫٣٥١  سحب على المكشوف

 ٥٢٠٫٨٧٤   ٥٠٤٫٦٨٠   ٤٣٧٫٥٠٧  فواتير مخصومة
 ٧١٥٫٢٩٣   ٧٢٦٫١٨٨   ٥٧٣٫١٩٦  أخرى*

  ٦١٫٥٩٦٫٨٠٤   ٦١٫٧٩٠٫٤٢٤  ٦٤٫٢٢٠٫٦١٥ 
 )١٫٣٤٤(    -    )١٨٫١٤٥(  ربح مؤجل

 للعمالءمخصص انخفاض قيمة قروض وسلف 
 )٢٫٢٨٢٫٧١٧(    )٢٫١٩٤٫٢١٨(    )٤٫٣٢٢٫٧٣٩(  )ج ٤(إيضاح 

 )١٢٦٫٥٢٢(    )١٢٦٫٨٩٦(    -  مخصص انخفاض القيمة الجماعي
 ٥٩٫١٨٦٫٢٢٢   ٥٩٫٤٦٩٫٣١٠  ٥٩٫٨٧٩٫٧٣١  *قروض والسلف للعمالءصافي ال

ن إجمالي القروض م %٣٫٩٩ويمثل مليون لایر قطري  ٢٫٥٦٠ للعمالء غير المنتظمة مجموع القروض والسلفبلغ 
من إجمالي القروض  %٢٫٩٩مليون لایر قطري ويمثل  ١٫٨٤٨مبلغ ( ٢٠١٨مارس  ٣١في  للعمالء والسلف
من إجمالي القروض  %٣٫٦١مليون لایر قطري ويمثل  ٧.٢٫٢٥٨مبلغ و، ٢٠١٧مارس  ٣١في  للعمالء والسلف

   .)٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  للعمالءوالسلف 

مليون لایر قطري  ١٩٤شطب مبلغ لقروض غير المنتظمة بالكامل (لعة بشطب مخصص المجمولم تقم خالل السنة، 
) وفقا لتعميم مصرف قطر المركزي رقم ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لایر قطري في  ١٩٤ ومبلغ ٢٠١٧مارس  ٣١في 
٦٨/٢٠١١.  

مليون  ٤٨٧مليون لایر قطري فائدة معلقة ( ٥٠٥يتضمن المخصص الخاص النخفاض قيمة القروض والسلف مبلغ 
  ).٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  مليون لایر قطري ٤٥١ومبلغ  ٢٠١٧مارس  ٣١لایر قطري في 

مليون لایر  ٣٣٠( يمليون لایر قطر ٢١٩التمويل التجاري بمبلغ أنشطة تتعلق ب كمبياالت مقبولة هذايتضمن * 
  ).٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  مليون لایر قطري ٢٢٤و ٢٠١٧مارس  ٣١في قطري 

  



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    ختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

١٩  
  

  مالية أوراقفي  استثمارات  ٨
٢٠١٧ديسمبر  ٢٠١٧٣١مارس  ٢٠١٨٣١مارس  ٣١ 
 مدققة مراجعة مراجعة 

استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  -   -   ١٣٫٦٣٣٫٨١٨  الشامل اآلخر

استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  -   -   ١٥٨٫٥٨٥  أو الخسارة 
  -   -   ٤٫٣٩٢٫٤١١  مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 
 ١٢٫٠٦٥٫١١٥   ٩٫١٢١٫٢٦٧   -  متاحة للبيعية مالاستثمارات 
 ٥٫٧٠٨٫٦٥١   ٦٫٢١٥٫٢٨٥   -  محتفظ بها لالستحقاق مالية استثمارات 

 -   ٣٦٫٤٣٥   - استثمارات مالية مصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة
  ١٧٫٧٧٣٫٧٦٦   ١٥٫٣٧٢٫٩٨٧  ١٨٫١٨٤٫٨١٤ 

 )٢٦١٫١٥٦(    )٢٣٠٫٥٣٣(    )٣٤٫٨٧٩(  صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات 

  ١٧٫٥١٢٫٦١٠   ١٥٫١٤٢٫٤٥٤  ١٨٫١٤٩٫٩٣٥ 

 ١٫٦٠١(بقيمة  ٢٠١٨مارس  ٣١مليون لایر قطري كما في  ٥٫٠٧٤قيمتها لدولة قطر  برهن سندات المجموعة قامت
) مقابل عقود ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٤٫٦٠٦وقيمة  ٢٠١٧مارس  ٣١كما في مليون لایر قطري 

  إعادة شراء.

  عقارات وأثاث ومعدات  ٩

  اقتناءات واستبعادات
 ١٤مليون لایر قطري ( ٨٫٨، قامت المجموعة باقتناء موجودات بتكلفة ٢٠١٨مارس  ٣١خالل الفترة المنتهية في 

  ).٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٣٧و، ٢٠١٧مارس  ٣١مليون لایر قطري في 

لایر  ألف ١١١التي قامت بها المجموعة  ٢٠١٨مارس  ٣١ة في بلغت استبعادات الموجودات خالل الفترة المنتهي
) بالتكلفة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٥٫٨و ٢٠١٧مارس  ٣١لایر قطري في  ألف ٨٣قطري (
  األصلية.

  سندات دين  ١٠
٢٠١٧ديسمبر  ٢٠١٧٣١مارس  ٢٠١٨٣١مارس  ٣١ 
 مدققة مراجعة مراجعة 
        

  ٦٥٧٫٦٦٩   -   ٧٢٧٫٦٨٠  ونةسندات رئيسية مضم
  ٦٥٧٫٦٦٩   -   ٧٢٧٫٦٨٠  

  إيضاح
مليار ين ياباني (ال شيء في  ١٣٫٣ومليون دوالر أمريكي  ٧٥، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٨مارس  ٣١في كما 
دين كسندات ) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليار ين ياباني في  ١١٫٩مليون دوالر أمريكي و ٧٥ومبلغ  ٢٠١٧مارس  ٣١

  .موجب برنامجها الحديث للسنداتبمضمونة غير  ةرئيسي
  

  قروض أخرى  ١١
٢٠١٧ديسمبر  ٢٠١٧٣١مارس  ٢٠١٨٣١مارس  ٣١   

 مدققة مراجعة مراجعة 
        

  ٥٫٤٣٢٫٩٣٦   ٥٫٠٥٢٫٤٨٥   ٥٫٥٥٠٫٦٣٢  قروض ألجل 

  :خرىاألاستحقاق القروض  تواريخالجدول التالي  يوضح
٢٠١٧ديسمبر  ٢٠١٧٣١رس ما ٢٠١٨٣١مارس  ٣١ 
 مدققة مراجعة مراجعة 
        

  ٢٫٧٢٧٫٦٢١   ٣٫٣٤٩٫٩١٩   ٢٫٧٥٢٫٩٢٧  خالل سنة واحدة 
  ٢٫٧٠٥٫٣١٥   ١٫٧٠٢٫٥٦٦   ٢٫٧٩٧٫٧٠٥  سنوات  ٣أكثر من سنة وأقل من 

  ٥٫٤٣٢٫٩٣٦   ٥٫٠٥٢٫٤٨٥   ٥٫٥٥٠٫٦٣٢  



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    ختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

٢٠  
  

  رأس المال  ١٢
مارس  ٣١ 

٢٠١٨ 
مارس  ٣١

٢٠١٧ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 
 مدققة مراجعة مراجعة 
          

  ٣١٠٫٠٤٧   ٢٥٨٫٣٧٢   ٣١٠٫٠٤٧  عدد األسهم العادية المصرح بها (باآلالف)
  )لایر قطري للسهم ١٠القيمة اإلسمية لألسهم العادية (

  ٣٫١٠٠٫٤٦٧   ٢٫٥٨٣٫٧٢٣  ٣٫١٠٠٫٤٦٧ رأس المال المصدر والمدفوع (بأالف الرياالت القطرية)

  فس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية.هي من نجميع األسهم 

   ١من الفئة  أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي  ١٣

مارس  ٣١ 
٢٠١٨  

مارس  ٣١
٢٠١٧  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧ 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
            

 ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مصدرة في 
 ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥يونيو  ٣٠مصدرة في 

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ 

السندات دائمة وثانوية وغير هذه مليار لایر قطري.  ٤قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسية بقيمة 
بنك . يحق للتم إعادة تسعيرها بعد ذلكتوسوف ها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات كل من مضمونة وتم إصدار

ن ع وال يحق لحاملي السندات المطالبة بالفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجز تقديرهسب عدم دفع الفوائد ح اختيار
  .١الفئة ضمن رأس المال تاريخ استحقاق وتم تصنيفها  السندات . ال تحملالسداد

  رباحاألتوزيعات   ١٤

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في  فيما يتعلق بالسنة المنتهية )لایر قطري للسهم ٣( %٣٠ ةنسببتوزيع أرباح نقدية تم اعتماد 
في اجتماع الجمعية العمومية الذي ) ٢٠١٦في  مليون لایر قطري ٧٧٥٫١مبلغ (مليون لایر قطري  ٩٣٠٫١بمبلغ 

  دفعت خالل الفترة.وقد  ٢٠١٨مارس  ٧عقد بتاريخ 

  األرباح لكل سهم  ١٥
 

 
مارس  ٣١

٢٠١٨ 
مارس  ٣١

٢٠١٧ 
 مراجعة مراجعة  

          األساسي والمخفف
  ٣٦٤٫٣٩٨   ٣٨١٫٣٥٣     البنك ساهميمح العائد إلى الرب

          
  ٢٥٨٫٣٧٢   ٣١٠٫٠٤٧     عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة باأللف
  ١٫٤١   ١٫٢٣     الربح األساسي / المخفف للسهم (باللایر القطري)



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    ختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

٢١  
  

  وااللتزامات األخرى المحتملةالمطلوبات   ١٦
مارس  ٣١ 

٢٠١٨ 
مارس  ٣١

٢٠١٧ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 
 مدققة مراجعة مراجعة  
    المطلوبات المحتملة   )أ(

 ٣٫٧٣٧٫٣٥٨ ٢٠٫٨٤٩٫٩٣٠ ١٧٫٩١٥٫٧٢٤ ضمانات
 ١٨٫٣٨٠٫٨٤٨ ٧٫٥٩٦٫٩٧٤ ٦٫٠٨٤٫٤٩٧ خطابات اعتماد

 ٥٫٩٥٨٫٣٩١ ٣٫٧٤٠٫٧١٢ ٣٫٥٦٨٫٩٨٩ تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 
 ٢٠٧٫٢٠٠ ١٧٣٫٤٢٤ ٢٣٦٫٨٩٦ أخرى

 ٢٨٫٢٨٣٫٧٩٧ ٢٧٫٨٠٦٫١٠٦٣٢٫٣٦١٫٠٤٠ 
    
    أخرى التزامات  )ب(

      أدوات مالية مشتقة:
 ٧٫٠٩١٫٧٦٧ ٢٨٫٤٣٨٫٣٥٣ ٤٫٠٤٠٫٠٠١ جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 ٣٫٢٥٦٫٨٧٧ ٢٫٣٤٥٫٥٢٣ ٣٫٥٤٠٫٩١٤ عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٠٫٣٤٨٫٦٤٤ ٣٠٫٧٨٣٫٨٧٦ ٧٫٥٨٠٫٩١٥ 
 ٣٨٫٦٣٢٫٤٤١ ٣٥٫٣٨٧٫٠٢١٦٣٫١٤٤٫٩١٦ جمالياإل

  .األخرى لتزاماتاالسمية ضمن إيضاح ، وتظهر بقيمتها االبقيمتها العادلة المالية المشتقةدوات األ تم تسجيل

  النقد وما يعادله  ١٧

مارس  ٣١ 
٢٠١٨ 

مارس  ٣١
٢٠١٧ 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧ 

 مدققة مراجعة مراجعة 
          

 ٤٫٣٨٠٫٧٨٣   ٢٫٥٤٠٫٣١٥   ٢٫٣٢٩٫٧٤٢  *وك مركزيةلدى بن نقد وأرصدة
 ٥٫٩٢٤٫٨٩٢   ٥٫٦٩٠٫٣٣٢   ٧٫٣٣٧٫١٠٢  يوما ٩٠مستحقة من بنوك تستحق خالل أرصدة 

  ١٠٫٣٠٥٫٦٧٥   ٨٫٢٣٠٫٦٤٧   ٩٫٦٦٦٫٨٤٤ 

  النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية ال يتضمن االحتياطي النقدي اإللزامي.* 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة   ١٨ 

 يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بها في معامالت وترتيبات واتفاقيات ل المجموعةتدخ
لجدول يوضح ا وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. ،في سياق األعمال العادية

  :كما في نهاية الفترة المالية كالتاليقة التي تمت مع أطراف ذات عالالتالي األرصدة والمعامالت 

مارس  ٣١ 
٢٠١٨ 

مارس  ٣١
٢٠١٧ 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧ 

 مدققة مراجعة مراجعة 
          بنود بيان المركز المالي

  ٢٫٥٩٩٫٩٧٣   ٢٫٤٥٧٫٣٥٣   ٢٫٦٠٤٫٥٣٣  وأنشطة تمويلقروض وسلف  -
  ٣٨٤٫٣٨٢   ٤٩٩٫٧١٥   ٤٥٣٫٨٩٥  ودائع -
  ٩٩٨٫٢١٠   ١٫٠٩٧٫٧٢٤   ٩٨٤٫٠٨٠  رىمطلوبات محتملة والتزامات أخ -
  ٨٫٣٠٥   ٨٫٣٠٥   ٨٫٣٠٥  موجودات أخرى -



    ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

    ختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية الم
 ألف لایر قطري  ٢٠١٨مارس  ٣١كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 

  

٢٢  
  

  (تابع)معامالت مع أطراف ذات عالقة   ١٨
  لثالثة أشهر المنتهية فيل 
مارس  ٣١ 

٢٠١٨ 
مارس  ٣١

٢٠١٧ 
 مراجعة مراجعة 

       والمصروفات بنود بيان الدخل
  ١١٫٧٥٤   ١٨٫٥٠٥  إيرادات فوائد ورسوم  -

    ٣٫٥٩١   ٣٫٥٨٣  وعموالت د ورسوممصاريف فوائ -
       

       مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ٩٫٤٣٠   ١٢٫٠٠٥  أخرى  ومنافعرواتب  -
  ٦٢٩   ٤٠٢  مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد  -
  ١٠٫٠٥٩   ١٢٫٤٠٧  

  كفاية رأس المال   ١٩
مارس  ٣١ 

٢٠١٨ 
مارس  ٣١

٢٠١٧ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٧ 
 مدققة مراجعة مراجعة 
          

  ٩٫٧٠٠٫٨٤٠   ٨٫٤٤٧٫٥٧٧   ٧٫٨٦١٫٧٢٤  رأس المال العادي من الشريحة األولى  
  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس مال إضافي من الشريحة األولى  
  ١١١٫٥٦٤   ١٢٦٫٨٩٦   ٩٠٠٫٦٥٦  رأس مال إضافي من الشريحة الثانية  

  ١٣٫٨١٢٫٤٠٤  ١٢٫٥٧٤٫٤٧٣  ١٢٫٧٦٢٫٣٨٠  إجمالي رأس المال المؤهل 

  ٧٨٫٨٨٥٫٧٧٥   ٨٣٫٩٦٠٫٩٩٥  ٧٦٫٩١١٫٥٣٢  موجودات ذات مخاطر مرجحة 

  %١٧٫٥١   %١٤٫٩٨   %١٦٫٥٩  إجمالي نسبة رأس المال 

 %١٢٫٣٠من نسبة رأس المال العادي من الشريحة األولى  نخفضا ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عند 
 .%١٦٫٧٣إلى  %١٧٫٥١ة نسبمن ة رأس المال إجمالي نسب نخفضابينما  %١٠٫٤٤إلى نسبة 

  وإعادة التصنيفأرقام المقارنة تعديل   ٢٠

  التصنيفإعادة   (أ)

رغم بمع أرقام الفترة الحالية.   االنسجامتى كان ذلك ضروريا للمحافظة على مإعادة تصنيف أرقام المقارنة  تتم
  ق الملكية الموحدة لفترة المقارنة.على صافي الربح أو حقوتؤثر إعادة التصنيف  ملذلك 

  رقام المقارنةأتعديل   (ب)

حسبما هو مسموح به بالنصوص االنتقالية  ٩ المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالفترة الماضية لتبني تعدل أرقام لم 
مليون لایر قطري متعلق  ٢٤كان هناك مبلغ  .مصرف قطر المركزيولوائح  ٩ للتقارير المالية رقملمعيار الدولي ل

ي األرباح المدورة ف صحيحهتبتحويل عمليات أجنبية لم تم تسجيله في البيانات المالية لفترات محاسبية سابقة وقد تم 
  االفتتاحية. 




