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

 
 المقدمة

لبنك الدوحة ش.م.ق )"البنك"( وشركاته التابعة المرحلية المختصرة المرفقة البيانات المالية الموحدة لقد راجعنا 
 سبتمبر 30والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في  2016 سبتمبر 30كما في  )"المجموعة"(

سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  الشاملوالدخل  والبيانات الموحدة المرحلية للدخل 2016
اريخ واإليضاحات لتأشهر المنتهية في ذلك ا تسعةوالتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة ال 2016

يار المرحلية المختصرة وفقاً للمعالموحدة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  اإلدارةمجلس . إن المتممة لها
يتنا . إن مسئولوتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة "المالية المرحلية"التقارير  34الدولي للتقارير المالية رقم 

  .منا بهاالمراجعة التي ق أعمالاستنادًا إلى المرحلية المختصرة  الموحدة حول هذه البيانات المالية إصدار تقريرهي 
 

 نطاق المراجعة
 المدقق المستقل للمؤسسة. المتعلق بإجراءات المراجعة التي يقوم بها 2410لمعيار الدولي لوفقًا تمت مراجعتنا لقد 

ور المالية عن األمالمسؤولين األشخاص  منمبدئيًا إجراء استفسارات من مراجعة المعلومات المالية المرحلية  تتكون
جراءات مراجعة أخرى.  م إن نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن نطاق تدقيق يتوالمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

ة الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافوفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع 
 .لمرحليةاالموحدة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية 

 
 المراجعة نتيجة

م بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لم يت يجعلنا نعتقدمراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما  إلىاستنادًا 
تعليمات مصرف قطر المركزي و ،  34قم إعدادها ، من كافة النواحي الجوهرية ، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ر 

 ذات الصلة.
 
 

 ـونــغعـن إرنسـت وي 
 
 
 

 فــــراس قســــوس  
 236سجل مراقبي الحسابات رقم  
 2016أكتوبر  19 في ةالدوح 
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 المرحلي  الموحدبيان المركز المالي 

 2016 سبتمبر 30كما في 
 

  اتإيضاح 

 سبتمبر 30
2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 

 2015ديسمبر  31

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف  ألف  ألف  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  

       الموجودات
 3.562.821  3.593.332  3.855.503  المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 

 10.385.414  10.153.286  8.620.859  أرصدة مستحقة من البنوك 

 55.615.185  54.415.897  55.578.291 5 قروض وسلف للعمالء

 12.198.232  12.586.491  14.434.715 6 استثمارات في أوراق مالية

 8.908  8.874  8.813  في شركة زميلةات استثمار 

 785.787  756.002  779.458  عقارات وأثاث ومعدات

 752.766  794.210  1.172.394  موجودات أخرى

  
    

 
 83.309.113  82.308.092  84.450.033  تإجمالي الموجودا

       
       المطلوبات 

       
 8.776.130  10.209.316  11.822.326  أرصدة مستحقة إلى بنوك 

 52.766.613  52.039.022  48.600.907  ودائع عمالء

 2.587.728  2.586.415  2.591.666 7 سندات دين

 3.452.534  1.639.586  5.954.894 8 قروض أخرى

 2.518.809  2.576.805  2.030.833  مطلوبات أخرى

 70.101.814  69.051.144  71.000.626  تإجمالي المطلوبا
       

       المساهمينحقوق 
 2.583.723  2.583.723  2.583.723  رأس المال

 4.316.950  4.313.177  4.316.950  احتياطي قانوني

 1.292.000  1.140.000  1.292.000  احتياطي مخاطر

 (269.676)  (194.353)  (219.579) 9 القيمة العادلة اتاحتياطي
 (19.825)  (18.441)  (21.717)  عمالت أجنبية صرفاحتياطي 

 775.117  -  - 10 توزيعات أرباح مقترحة 

 529.010  1.432.842  1.498.030  ةأرباح مدور 
       

 9.207.299  9.256.948  9.449.407  إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي البنك

 4.000.000  4.000.000  4.000.000 11 أداة مؤهلة كرأس مال إضافي
       

 13.207.299  13.256.948  13.449.407  إجمالي حقوق المساهمين
       

 83.309.113  82.308.092  84.450.033  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 
 
 
 

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

 راهافان سيتاراماندكتور / ال      الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني    فهد بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ 
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 المرحلي الموحدبيان الدخل 
 2016سبتمبر  30المنتهية في أشهر لفترة التسعة 

 

 فيأشهر المنتهية  الثالثةلفترة  
 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 
سبتمبر  30 

2016 
 سبتمبر 30 

2015 
سبتمبر  30 

2016 
 سبتمبر 30 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 2.080.748  2.362.561  723.294  809.883  إيرادات الفوائد
 (555.705)  (805.041)  (205.297)  (294.473)  مصاريف الفوائد

        
 1.525.043  1.557.520  517.997  515.410  صافي إيرادات الفوائد

        
 351.931  353.404  114.330  111.487 عموالت ورسومإيرادات 

 (4.414)  (5.238)  (1.211)  (2.055) مصاريف عموالت ورسوم
        

         347.517  348.166  113.119  109.432 عموالت ورسومصافي إيرادات 
 72.230  68.476  31.032  24.211 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (31.248)  (34.042)  (15.880)  (12.939) أقساط التأمين المسندة 
         (20.397)  (20.927)  (6.462)  (8.950) صافي المطالبات المدفوعة 

 20.585  13.507  8.690  2.322 مين أصافي إيرادات أنشطة الت
        

 71.801  72.910  19.793  27.080 ربح صرف عمالت أجنبية 
 83.172  51.659  23.645  12.474 إيرادات إستثمارات مالية
 44.831  41.361  13.532  13.054 إيرادات تشغيلية أخرى

        
 52.608  56.970  165.930  199.804         

 2.092.949  2.085.123  696.776  679.772 اإليرادات التشغيلية صافي
        

 (395.615)  (385.586)  (127.659)  (135.306) تكاليف الموظفين
 (60.625)  (68.672)  (20.254)  (24.407) استهالك

 (52.649)  (96.442)  (37.872)  (26.040) خسارة إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية
صافي خسارة إنخفاض قيمة القروض والسلف 

 (72.669)  (77.645) للعمالء 
 

(181.791)  (141.689) 
 (292.821)  (329.280)  (95.813)  (105.460) مصاريف أخرى

        
 (368.858)  (354.267)  (1.061.771)  (943.399) 
        

 1.149.550  1.023.352  342.509  310.914 الضريبةقبل الربح للفترة 
 (7.241)  (4.332)  (1.659)  (290) ضريبة الدخل 

        
 1.142.309  1.019.020  340.850  310.624 للفترة الربح

        
 4.42  3.75  1.32  1.20 العائد األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري(

        
 258.372.252  258.372.252  258.372.252  258.372.252 المتوسط المرجح لعدد األسهم
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  المرحلي الموحدالشامل بيان الدخل 

 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةلفترة ال

 
 
 
 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   يفأشهر المنتهية  الثالثةلفترة  إيضاحات 
 سبتمبر 30  سبتمبر 30  سبتمبر 30  سبتمبر 30  
  2016  2015  2016  2015 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  

 ألف  ألف  ألف  ألف  

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  

         

 1.142.309  1.019.020  340.850  310.624  الربح للفترة 
         

  إيرادات شاملة أخرى:
       

الربح  إلىتصــــــــــــــنيفها  يعادإيرادات شــــــــــــــاملة أخرى 
 الالحقة: في الفتراتوالخسارة 

 

       

 (7.846)  (1.892)  (5.364)  1.758  فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية 
أوراق مـــاليـــة صـــــــــــــــــافي التغير في القيمـــة العـــادلـــة 

 (136.779)  50.097  (147.827)  53.595 9 إستثمارية متاحة للبيع
         

 شــــــــاملة أخرى يعاد( إيرادات خســــــــائرصــــــــافي )
 في الفتراتالربح أو الخســــــــــارة  إلىتصـــــــــنيفهــا 

 الالحقة

 

55.353  (153.191)  48.205  (144.625) 
         

ي فبنود ال يعاد تصـــــــــــنيفها في الربح أو الخســـــــــــارة 
 الالحقة  الفترات

 
-  -  -  - 

         
 (144.625)  48.205  (153.191)  55.353  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى 

         

 997.684  1.067.225  187.659  365.977  الدخل الشامل للفترةإجمالي 
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  الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةاللفترة 

 
 

     البنك حقوق الملكية العائدة لمساهمي
  

 
  مالالرأس 

اإلحتياطي 
  القانوني

إحتياطي 
  المخاطر

احتياطي 
  القيمة العادلة

 صرفإحتياطي 
  عمالت أجنبية

توزيعات أرباح 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  مقترحة

داة مؤهلة كرأس أ
 اإلجمالي  مال إضافي

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                    

 13.207.299  4.000.000  9.207.299  529.010  775.117  (19.825)  (269.676)  1.292.000  4.316.950  2.583.723 )مدققة( 2016يناير  1الرصيد في 
 1.019.020  -  1.019.020  1.019.020  -  -  -  -  -  - الربح للفترة 

 48.205  -  48.205  -  -  (1.892)  50.097  -  -  - إيرادات شاملة أخرى 
                    

 1.067.225  -  1.067.225  1.019.020  -  (1.892)  50.097  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 (775.117)  -  (775.117)  -  (775.117)  -  -  -  -  - (10توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس 
 -  -  -  -  -  - المال

 
(50.000) 

 
(50.000) 

 
- 

 
(50.000) 

                    
 2016 سبتمبر 30الرصيد في 

 13.449.407  4.000.000  9.449.407  1.498.030  -  (21.717)  (219.579)  1.292.000  4.316.950  2.583.723 )مراجعة(
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  تتمة - الموحدة المرحليةبيان التغيرات في حقوق المساهمين  
 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةاللفترة 
 

     حقوق الملكية والعائد إلى المساهمين بالبنك
  

 
  رأس المال

اإلحتياطي 
  القانوني

إحتياطي 
  المخاطر

احتياطي 
  القيمة العادلة

إحتياطي 
تحويل عمالت 

  أجنبية
أرباح مقترح 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  توزيعها
أداة مؤهلة كرأس 

 اإلجمالي  مال إضافي
 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                    

 11.292.753  2.000.000  9.292.753  290.533  1.033.489  (10.595)  (57.574)  1.140.000  4.313.177  2.583.723 )مدققة( 2015يناير  1الرصيد في 
 1.142.309  -  1.142.309  1.142.309  -  -  -  -  -  - صافي الربح للفترة 
 (144.625)  -  (144.625)  -  -  (7.846)  (136.779)  -  -  - إيرادات شاملة أخرى

                    
 997.684  -  997.684  1.142.309  -  (7.846)  (136.779)  -  -  - لي الدخل الشامل للفترة إجما

 1فئة  –إصدار إضافي لرأس المال 
 (11)إيضاح 

-  -  -  -  -  -  -  -  2.000.000  2.000.000 

 (1.033.489)  -  (1.033.489)  -  (1.033.489)  -  -  -  -  - (10توزيعات أرباح مدفوعة  )إيضاح 
                    

 13.256.948  4.000.000  9.256.948  1.432.842  -  (18.441)  (194.353)  1.140.000  4.313.177  2.583.723 )مراجعة( 2015 سبتمبر 30الرصيد في 
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  المرحلي  ةالموحدبيان التدفقات النقدية 
 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةاللفترة 

 لسنة المنتهية فيا   أشهر المنتهية في تسعةال  
 سبتمبر 30  

2016 
 سبتمبر 30 

 2015 
ديسمبر  31 

2015 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف   
       

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 1.378.279  1.149.550  1.023.352  للفترة / للسنة قبل الضريبة  الربح

       
       :تعديالت لـ

 293.169  141.689  181.791  صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 
 109.652  52.649  96.442  خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات في أوراق مالية 

 81.800  60.625  68.672  اإلستهالك 
 7.180  5.149  8.282  إطفاء تكاليف التمويل 

 (30.673)  (83.172)  (4.564)  صافي ربح من استثمارات في أوراق مالية 
 597  -  (1.683)  ربح من بيع عقارات وآالت ومعدات 

 (168)  -  -  حصة من نتائج شركة زميلة
       

 1.839.836  1.326.490  1.372.292  والمطلوبات التشغيلية الموجوداتالربح قبل التغيرات في 
       

 (554.000)  (449.545)  (333.209)  التغير في أرصدة مستحقة من بنوك
 (7.198.263)  (5.905.870)  (412.450)  التغير في القروض والسلف للعمالء

 25.303  (11.575)  (419.628)  التغير في الموجودات األخرى 
 (4.018.605)  (2.585.419)  3.046.196   مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

 6.820.038  6.092.447  (4.165.706)   ودائع العمالءالتغير في 
 131.770  352.911  (170.661)  األخرى  المطلوباتالتغير في 

 (33.966)  (33.966)  (34.343)   والرياضية صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
 (22.823)  (23.762)  (25.987)  ضريبة الدخل المدفوعة

       
 (3.010.710)  (1.238.289)  (1.143.496)  المستخدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد 

       
       التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  

 (10.587.113)  (9.138.344)  (6.092.476)  شراء أوراق مالية إستثمارية 
 7.954.022  6.301.685  3.814.307  متحصالت من بيع إستثمارات مالية 

 (77.326)  (55.823)  (72.934)  ومعدات وأثاث شراء عقارات
 745  207  12.274  ومعدات وأثاث عقاراتمتحصالت من بيع 

 17.416  17.416  -  شراء فروع أجنبية ، صافي النقد 
       

 (2.692.256)  (2.874.859)  (2.338.829)  أنشطة اإلستثمار صافي النقد المستخدم في
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   تتمة - المرحلي ةالموحدبيان التدفقات النقدية 
 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةاللفترة 

 السنة المنتهية في   أشهر المنتهية في تسعةال  
 سبتمبر 30  

2016 
 سبتمبر 30 

2015 
ديسمبر  31 

2015 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف  إيضاحات 
       

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 2.000.000  2.000.000  -  متحصالت من إصدار أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي 

 2.717.673  910.693  2.502.360  متحصالت من قروض أخرى 
 (120.000)  -  (50.000)  توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس المال

 (1.033.489)  (1.033.489)  (775.117) 10 توزيعات أرباح مدفوعة 
 3.564.184  1.877.204  1.677.243  التمويلأنشطة النقد من صافي 

       
 (2.138.782)  (2.235.944)  (1.805.082)  في النقد والبنود المماثلة للنقد  النقص صافي

 9.696.183  9.696.183  7.557.401  الفترة / السنةفي بداية  النقد والبنود المماثلة للنقد
       

 7.557.401  7.460.239  5.752.319 14 في نهاية الفترة / السنةوالبنود المماثلة للنقد النقد 
       

       التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة: 
 2.433.661  2.007.192  2.328.155  فوائد مستلمة 
 709.946  536.987  831.985  فوائد مدفوعة 

 38.868  38.053  47.095  توزيعات أرباح مستلمة 



 ق.م.شبنك الدوحة 
 

 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
 2016سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

-9- 

 

 

 معلومات حول البنك  1
 1979مارس  15بتاريخ  اوقد تم تأسيسه في دولة قطر امقره مؤسسة"البنك"( هو " أو بنك الدوحة")بنك الدوحة ش.م.ق 

. 7115 . يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم1978بتاريخ  51رسوم األميري رقم شركة مساهمة قطرية عامة بموجب المك
 قطر. ، دولةالدوحة  3818عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة ، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب إن 
 

فرع في دولة  29 دهاالرئيسي في الدوحة وفروعه المحلية وعد مقرهفي األنشطة المصرفية التقليدية من خالل يعمل بنك الدوحة 
ومباي وفرع )فرعين في م والهند فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة )دبي وأبوظبي( ودولة الكويت تسعةو  قطر

وهونج  ياتركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسترالو  وسنغافورة ة في المملكة المتحدة، ومكاتب تمثيليفي كوتشي( 
 ٪100إضافة إلى ذلك، فإن بنك الدوحة يمتلك  .وجنوب أفريقيا بنجالدشو  كندا و )الشارقة( اإلمارات العربية المتحدةو كونغ 

حة دو وشركة ال ، مسجلة في مركز قطر للمال)ذ.م.م( وهي شركة تأمين  شركة بنك الدوحة للتأمينل المصدر مالالمن رأس 
 المرحلية المختصرة لفترةالبيانات المالية الموحدة غرض خاص إلصدار الديون. تشمل ذات للتمويل المحدودة وهي شركة 

 "المجموعة"(. ـب جميعاً  موالشركات التابعة له )يشار إليهكال من البنك  2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةال
 

 2016 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةلفترة ال للمجموعة المرحلية المختصرةتمت الموافقـة على إصدار البيانات الموحدة 
 .2016أكتوبر  19تاريخ بمن قبل مجلس اإلدارة 

 
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

  
 عداد اإلأسس        

 ألحكاموفقًا  2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةتم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة لفترة ال
   مصرف قطر المركزي ذات الصلة."التقارير المالية المرحلية" وتعليمات  – 34معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

أشهر المنتهية  تسعةال. إن نتائج 2015ديسمبر  31ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 .2016ديسمبر  31توقعة للسنة المالية المنتهية في ليس من الضروري أن تكون مؤشرًا للنتائج الم 2016 سبتمبر 30في 
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 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2
 

   المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة       
المتبعة  متفقة مع السياسات المحاسبيةالمرحلية المختصرة الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة يسري ، بإستثناء 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الموحدة في إعداد البيانات المالية
 :2016يناير  1مفعولها كما في 

  

الموحدة في إعداد البيانات المالية  وقامت المجموعة بتطبيقها 2016يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدلة التالية في 
المرحلية دة الموحالمرحلية المختصرة ، حسب الحاجة. وبالرغم من أنه ليس لهذه المعايير تأثيرًا ماديًا على البيانات المالية 

 .2016 ديسمبر 31المنتهية في الموحدة المختصرة ، إال أنها تستوجب افصاحات إضافية شاملة في البيانات السنوية للسنة 

 

 محاسبة االستحواذ على الحصص  –: الترتيبات المشتركة 11تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

   إيضاح الطرق المقبولة في محاسبة االستهالك واإلطفاء – 38و  16تعديالت معايير المحاسبة الدولية 

 الملكية في القوائم المالية المنفصلةاستخدام طريقة حقوق  – 27تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

 2014 – 2012دورة التحسينات السنوية 

 المبادرة باإلفصاح  – 1تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

 تطبيق استثناء التوحيد -: مؤسسات االستثمار 28ومعيار المحاسبة الدولي  12و 10تعديالت المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

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

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

  المعيار

 2017يناير  1 (7)تعديل معيار المحاسبة الدولي  المبادرة باإلفصاح 

بة تعديالت معيار المحاساالعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر غير المحققة )
 ( 12الدولي 

 2017يناير  1

 2018يناير  1 األدوات المالية: 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2019يناير  1 : اإليجارات 16المعيار الدولي للتقارير المالية 

 2018يناير  1 : اإليرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق هذه المعايير. 
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 القطاعات التشغيلية 3
 وأنشطة التأمين. الخدمات المصرفية التقليديةتعمل المجموعة في نوعين من قطاعات األعمال وهما   
 

 الخدمات المصرفية التقليدية:
  يقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات وتشمل

ير التمويلية. كما تقوم أيضًا بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية من خالل التسهيالت االئتمانية التمويلية وغ
صدار أوراق الدين المالية واستخدام مشتقات األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر واالستثمار في الموجودات  القروض وا 

 .لحكوميةالنقدية مثل االستثمارات قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات ا

 

  ويشمل القروض وبطاقات االئتمان ، ألفراد ليقدم قطاع العمليات البنكية لألفراد نطاق واسع من الخدمات والمنتجات
 والودائع والمعامالت األخرى مع العمالء.

 
 أنشطة التأمين:

 .ستثماراتاال ذهه حولصفقات االستثمارات وتقديم المشورة  نظيم، وت وتنفيذ عقود التأمين إبرامأنشطة التأمين للعمالء تشمل 
 

 :كما يلي 2015 سبتمبر 30و  2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةكما في وللتفاصيل كل قطاع 
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 تتمة - التشغيلية القطاعات 3
    الخدمات المصرفية التقليدية  

الخدمات المصرفية  
 للشركات

الخدمات المصرفية 
 غير مخصصة لألفراد

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي

 ألف 
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

       
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

2016     

  

       
 2.362.561 - 2.362.561 - 297.666 2.064.895 فوائد  إيرادات

 13.507 13.507 - - - - األنشطة التأمينية صافي اإليرادات من
 514.096 6.508 507.588 41.361 132.862 333.365  إيرادات أخرى

       

 2.890.164 20.015 2.870.149 41.361 430.528 2.398.260 قطاعيةإيرادات 
       

 1.019.020 3.055 1.015.965    الربح للفترة  
       

       2016 سبتمبر 30كما في 
 84.441.220 277.569 84.163.651 5.508.594 7.087.828 71.567.229 الموجودات 

 8.813      زميلة  ةاستثمار في شرك
       

 84.450.033      إجمالي الموجودات

       
 71.000.626 121.256 70.879.370 610.317 11.316.206 58.952.847 مطلوبات 

 29.610.076 - 29.610.076 - 160.224 29.449.852 مطلوبات محتملة
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    الخدمات المصرفية التجارية التقليدية تتمة -القطاعات التشغيلية  3
      
الخدمات المصرفية   

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد
 ألف  

 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

 ألف
 لاير قطري

        
       2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل 

        

 2.080.748 - 2.080.748 - 296.684 1.784.064 إيرادات فوائد  
 20.585 20.585 - - - - صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية 
 547.321 5.651 541.670 44.831 129.873 366.966 إيرادات أخرى  
        
 2.648.654 26.236 2.622.418 44.831 426.557 2.151.030 قطاعيةإيرادات  
        
 1.142.309 8.829 1.133.480    الربح للفترة   
        
       2015سبتمبر  30كما في  
 83.300.205 264.188 83.036.017 5.023.461 7.916.107 70.096.449 الموجودات  
 8.908      إستثمار في شركة زميلة  
        
 83.309.113      إجمالي الموجودات 
        
 70.101.814 111.155 69.990.659 782.521 10.579.332 58.628.806 مطلوبات 
 33.647.619 - 33.647.619 - 175.627 33.471.992 مطلوبات محتملة 

 
 سبتمبر 30تقريبًا من أرباح البنك ) ٪ 98.7وتمثل عملياتها في قطر والهند تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ،  على الصعيد الجغرافي

 (.٪88.5: 2015ديسمبر  31 - ٪89.3: 2015 سبتمبر 30تقريبًا من موجوداتها ) ٪ 89.2وتمثل  2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة( لل91.9٪ :2015
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  القيمة العادلة لألدوات المالية 4 

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

 الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:مستوى للمدخالت 
 لموجودات ومطلوبات مماثلة.)غير المعدلة( : األسعار المتداولة في أسواق نشطة  1المستوى 
: تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو غير  2المستوى 
 مباشرة.

 : تقنيات التقييم التي يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة.3المستوى 
ج من حدث تحويل بين مستويات التدر  إذا، تحدد المجموعة ما  متكرريتم إدراجها بالقيمة العادلة عن أساس  بالنسبة لألدوات المالية التي

 نيف )بناًء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير. خالل إعادة تقييم التص
 :، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة 2016 سبتمبر 30كما في 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        2016 سبتمبر 30في 

        تقاس بالقيمة العادلة: موجودات مالية

 8.296.611  -  1.133.224  7.163.387 متاحة للبيعت مالية اإستثمار 
 30.202  -  -  30.202 محتفظ بها للمتاجرة ت ماليةاإستثمار 

        أدوات مشتقة:
 16.664  -  16.664  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 44.834  -  44.834  - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
        
 7.193.589  1.194.722  -  8.388.311 

        تقاس بالقيمة العادلة: مطلوبات مالية
        أدوات مشتقة:

 59.514  -  59.514  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 12.509  -  12.509  - جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 
        

 -  72.023  -  72.023 

        2015ديسمبر  31في 
        موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

 6.396.112  -  1.131.313  5.264.799 متاحة للبيعت مالية اإستثمار 

 16.697  -  -  16.697 محتفظ بها للمتاجرة ت ماليةاإستثمار 

        أدوات مشتقة:
 5.158  -  5.158  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 23.718  -  23.718  - جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 5.281.496  1.160.189  -  6.441.685 
        

     مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
 

  

        أدوات مشتقة:

 15.635  -  15.635  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 4.431  -  4.431  - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
 -  20.066  -  20.066 
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 تتمة – القيمة العادلة لألدوات المالية 4
من تدرج القيمة العادلة.  2والمستوى  1، ال يوجد أي تحويل بين المستوى  2016 سبتمبر 30 المنتهية في خالل فترة التقرير 

مليون لاير  61.3: 2015ديسمبر  31مليون لاير قطري ) 59.2 البالغة قيمتهامدرجة اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير  جميع
 .ةموثوق بصورةقطري( مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها 

 
 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 السوق  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر 
قياسية معدالت فائدة خالية من المخاطر و التي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم 

نبية صرف العملة األجوأسعار وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم 
مة عادلة أساليب التقييم هو تحديد قي الهدف من استخدامواألسهم وأسعار األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن 

تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 
 . اعتيادية

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

أساس العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقدًا بالكامل ولذا يتم تحديد مخاطر اإلئتمان  فروقات
 طرف اآلخر لتلك العقود.واللكل من المجموعة 

 

 قروض وسلف للعمالء 5
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 57.665.300  56.304.019  57.631.928 إجمالي القروض والسلف للعمالء* 

 (2.050.115)  (1.888.122)  (2.053.637) مخصص إنخفاض القيمة 
      

 55.615.185  54.415.897  55.578.291 القروض والسلف للعمالء  صافي 
 



 ق.م.شبنك الدوحة 
 

 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
 2016سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
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 تتمة - قروض وسلف للعمالء 5
 إجمالي القروض والسلف من ٪3.05ويمثل مليون لاير قطري  1.758.3 للعمالء غير المنتظمة بلغ مجموع القروض والسلف 

القروض من إجمالي  ٪2.95مليون لاير قطري ويمثل  1.663.2:  2015 سبتمبر 30) 2016 سبتمبر 30كما في  للعمالء
  .(للعمالءمن إجمالي القروض والسلف  ٪3.26مليون لاير قطري ويمثل  1.881.2: 2015ديسمبر  31في و ، للعمالء والسلف

 
 سبتمبر 30مليون لاير قطري محتسب لها مخصص ) 290.7خالل الفترة ، قامت المجموعة بشطب قروض متعثرة بمبلغ  

الصادر عن  68/2011مليون لاير قطري( وفقًا للتعميم رقم  111.2: 2015ديسمبر  31مليون لاير قطري ،  111.2: 2015
 مصرف قطر المركزي.

 
 30مليون لاير قطري من الفوائد المعلقة ) 411.0يتضمن المخصص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  

 مليون لاير قطري( 368.7: 2015ديسمبر  31قطري ، مليون لاير  335: 2015 سبتمبر
 

     : 2015 سبتمبر 30) يمليون لاير قطر  449.2تتعلق بالتمويل التجاري بمبلغ  كمبياالت مقبولةيتضمن ذلك  *
  مليون لاير قطري(. 716.8: 2015ديسمبر  31مليون لاير قطري و  658.4

  
 مالية في أوراق ستثماراتإ 6

 سبتمبر 30 
2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 6.457.373  6.507.272  8.355.863 استثمارات متاحة للبيع

 5.724.162  6.035.385  6.048.650 إستثمارات محتفظ بها لالستحقاق 
 16.697  43.834  30.202 مالية محتفظ بها للمتاجرة إستثمارات

      
 14.434.715  12.586.491  12.198.232 

  
: 2015 سبتمبر 30) 2016 سبتمبر 30كما في مليون لاير قطري  538قيمتها لدولة قطر  برهن سندات المجموعة قامت 

 مليون لاير قطري( مقابل عقود إعادة شراء. 2.829: 2015ديسمبر  31مليون لاير قطري ،  236.7



 ق.م.شبنك الدوحة 
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   سندات دين 7
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 772.736  772.575  773.219 سندات دين ثانوية )أ(

 1.814.992  1.813.840  1.818.447 مضمونة )ب(سندات رئيسية 
      
 2.591.666  2.586.415  2.587.728 

 
 إيضاحات: 
  
 فائدة بأسعار أمريكي دوالر مليون 340 بمبلغ ثانوي دين سندات أورق، أصدرت المجموعة  2006 ديسمبر 12 تاريخفي  (أ)

 فوائد وتحمل 2016السندات في هذه  ستحقتالواحد.  للسند أمريكي دوالر 100.000 قدرها إسمية بقيمة متزايدة متغيرة

 .سنوياً  ٪ 1.32زائداً  أشهر لستة األمريكي بالدوالر الليبور بسعر
 
على بخصم مضمونة  رئيسيةمليون دوالر أمريكي كسندات  500، قامت المجموعة بإصدار  2012مارس  14في   (ب)

. دوالر أمريكي للسند 200.000سمية للسندات األدنى للقيمة االتبلغ قيمة الحد  .سميةالقيمة اال من ٪98.964 أساس
 . على أساس نصف سنويمستحقة الدفع  ٪3.5 بمعدل فائدة ثابتة وتحمل 2017السندات في هذه  ستحقت

 
 قروض أخرى 8

 سبتمبر 30  
2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 3.452.534  1.639.586  5.954.894 ألجل قروض 

      
 5.954.894  1.639.586  3.452.534 

 



 ق.م.شبنك الدوحة 
 

 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
 2016سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
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   تتمة  –قروض أخرى  8
 :خرىاألقروض الاستحقاق  تواريخالجدول التالي  يوضح

 سبتمبر 30 
2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
      

 276.378  547.136  2.760.221  خالل سنة واحدة
 3.176.156  1.092.450  3.194.673  سنوات 3أكثر من سنة وأقل من 

      
 5.954.894  1.639.586  3.452.534 

  

 احتياطي قيمة عادلة 9
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
      

 (57.574)  (57.574)  (269.676) يناير 1الرصيد في 
 (296.132)  (153.310)  (25.788) إستثمارات مالية متاحة للبيعمن ( غير محققة ةر صافي ربح )خسا

 84.030  16.531  75.885 بنود معاد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد
      

 (212.102)  (136.779)  50.097 صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مالية متاحة للبيع
      

 (269.676)  (194.353)  (219.579) السنة/ نهاية الفترة الرصيد في 
   

  مدفوعةأرباح توزيعات  10
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  نقدية توزيع أرباحعلى  2016 مارس 7الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في  وافقت 
 1.033.5: 2014لاير قطري ) مليون 775.1بمبلغ قطري للسهم( لاير  4: 2014قطري للسهم( )لاير  3) ٪30ما نسبته ب

 .ودفعت خالل الفترة لاير قطري( مليون



 ق.م.شبنك الدوحة 
 

 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
 2016سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
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 أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي 11
 

 سبتمبر 30 
2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
      

 2.000.000  2.000.000  2.000.000  2013ديسمبر  31مصدرة في 
 2.000.000  2.000.000  2.000.000  2015سبتمبر  30مصدرة في 

      
 4.000.000  4.000.000  4.000.000 

 

السندات دائمة وثانوية وغير مضمونة وتم هذه مليار لاير قطري.  4قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسية بقيمة   
فوائد حسب عدم دفع ال اختيار. يحق للبنك وسوف يتم إعادة تسعيرها بعد ذلكإصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات 

ستحقاق اريخ ات السندات . ال تحملعن السداد وال يحق لحاملي السندات المطالبة بالفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجز تقديره
 .1الفئة ضمن رأس المال وتم تصنيفها 

  
  

 المحتملةالمطلوبات و االلتزامات  12
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
       

      المحتملة  المطلوبات أ(

 23.335.322  23.237.790  22.232.256 ضمانات 
 3.058.478  2.843.072  2.247.182 خطابات اعتماد 
 7.253.819  8.573.428  5.130.638 تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة  
 49.052  46.146  105.217 أخرى 
  

     
  29.715.293  34.700.436  33.696.671 
       

      إلتزامات أخرى ب(
      أدوات مالية مشتقة: 
 11.017.638  10.566.520  30.306.616 عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية 
 949.275  949.500  1.728.779 عقود تبادل أسعار الفائدة  
       
  32.035.395  11.516.020  11.966.913 
  

     
 45.663.584  46.216.456  61.750.688 اإلجمالي 

 
 األخرى. االلتزاماتسمية ضمن إيضاح بقيمتها العادلة ، وتظهر بقيمتها اال المشتقةالمالية دوات األ تم تسجيل



 ق.م.شبنك الدوحة 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة  13
ياق األعمال في س يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بها في معامالت وترتيبات واتفاقيات تدخل المجموعة

 يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. العادية ،
 :كما في نهاية الفترة المالية كالتاليالتي تمت مع أطراف ذات عالقة 

 
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      بنود بيان المركز المالي
 1.280.508  1.188.272  1.287.543 للعمالء  سلفو قروض 

      

 451.763  415.040 ودائع العمالء
 

409.029 
   

 
  

 931.377  992.228  790.236 محتملة والتزامات أخرى  مطلوبات
   

 
  

 8.305  5.448  8.305 أخرى  موجودات



 ق.م.شبنك الدوحة 
 

 الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 
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  تتمة - معامالت مع أطراف ذات عالقة 13
 

 أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال  أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  
 سبتمبر 30 

2016 
 سبتمبر 30 

2015 
 سبتمبر 30 

2016 
 سبتمبر 30 

2015 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        :بنود بيان الدخل
 25.027  29.971  9.092  10.116 إيرادات فوائد وعموالت  

        
 5.524  6.756  1.277  1.649 مصاريف فوائد وعموالت 

        
        :مكافآت كبار الموظفين
 15.984  22.798  3.467  7.320 الرواتب وفوائد أخرى 

 1.927  2.259  605  666 مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 
        
 7.986  4.072  25.057  17.911 

 

 والبنود المماثلة للنقدالنقد  14
 :ما يليعلى  والبنود المماثلة للنقد النقد يشتمل،  الموحد المرحلي إعداد بيان التدفقات النقدية لغرض 

 
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
      

 1.399.611  1.410.870  1.884.851 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
 6.157.790  6.049.369  3.867.468 أشهر 3تستحق خالل أرصدة مستحقة من بنوك 

      
 5.752.319  7.460.239  7.557.401 

 
 االحتياطي النقدي اإللزامي. تضمنواألرصدة لدى بنوك مركزية ال يالنقد  
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 كفاية رأس المال  15
 سبتمبر 30 

2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )مراجعة(  )مراجعة( 

 ألف  ألف  ألف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

      
 8.327.067  7.998.842  8.319.185 رأس المال العادي من الشريحة األولى  
 4.000.000  4.000.000  4.000.000 رأس مال إضافي من الشريحة األولى  
 278.118  238.333  277.288 رأس مال إضافي من الشريحة الثانية  

      
 12.605.185  12.237.175  12.596.473 إجمالي رأس المال المؤهل 

      
 80.152.166  79.148.166  78.377.088  ذات مخاطر مرجحةموجودات 

      
 ٪15.73  ٪15.46  ٪16.07 إجمالي نسبة رأس المال 

 
 
  


