
 

 
 

 
 المرحلية لموحدةا المختصرة البيانات المالية

 2018سبتمبر  30
 
 



 ش.م.ق.ع.بنك الدوحة 

  المحتويات

 البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

 الصفحة 

 1 حول المراجعة تقرير مدقق الحسابات المستقل

 2 الموحد بيان المركز المالي المختصر

 3 الموحد بيان الدخل المختصر

 4 الموحد المختصرالشامل يان الدخل ب

 5 الموحد المختصرحقوق الملكية بيان التغيرات في 

 6 الموحد بيان التدفقات النقدية المختصر

 23-7 المرحلية الموحدةالمالية المختصرة  البياناتاإليضاحات حول 

 
 
 
 







  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المختصر الموحد الدخل بيان
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 

 

 .المرحلية جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 
 المنتهية في التسعة أشهر  ثة أشهر المنتهية فيالثال  

 
سبتمبر  30 إيضاح

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
سبتمبر  30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  
         

 2.652.791  2.933.747  915.192  979.754  إيرادات فوائد
 (1.001.583)  (1.330.533)  (356.745)  (458.823)  مصروفات فوائد

 1.651.208  1.603.214  558.447  520.931  صافي إيرادات الفوائد

         
 397.637  360.208  141.037  117.498  إيرادات رسوم وعموالت 

 (69.890)  (74.544)  (25.117)  (24.761)  مصروفات رسوم وعموالت

 327.747  285.664  115.920  92.737  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

         
 49.769  36.524  11.794  11.647  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (11.940)  (2.333)  1.347  (1.052)  أقساط التأمين المسندة 
 (33.314)  (27.076)  (11.698)  (8.868)  صافي المطالبات المدفوعة 

 4.515  7.115  1.443  1.727  صافي اإليرادات من أنشطة التأمين

         
 87.503  88.834  25.872  34.375  صافي ربح صرف عمالت أجنبية

إيرادات من استثمارات في أوراق 
 مالية

 
(3.498)  3.976  (790)  55.344 

 41.910  45.972  14.405  18.429  إيرادات تشغيلية أخرى

  49.306  44.253  134.016  184.757 

         
 2.168.227  2.030.009  720.063  664.701  صافي اإليرادات التشغيلية

         
 (397.464)  (389.460)  (134.250)  (128.429)  تكاليف الموظفين

 (74.523)  (68.124)  (24.587)  (21.779)  إهالك
انخفاض قيمة  صافي خسارة

 االستثمارات في األوراق المالية
 

(5.534)  (23.618)  (14.459)  (100.736) 
صافي خسارة انخفاض قيمة 

 القروض والسلف للعمالء 
 

(181.480)  (102.166)  (629.848)  (233.567) 
صافي رد انخفاض قيمة موجودات 

 مالية أخرى
 

32.734  -  98.567  - 
 (310.386)  (284.198)  (101.712)  (92.249)  مصروفات أخرى

  (396.737)  (386.333)  (1.287.522)  (1.116.676) 

         
 1.051.551  742.487  333.730  267.964  الربح قبل الضريبة

 (2.902)  (5.020)  (595)  (1.198)  مصروف الضريبة على الدخل

 1.048.649  737.467  333.135  266.766  الربح

         
         العائد للسهم

مخفف للسهم لعائد األساسي / الا
 3.61  2.38  1.15  0.86 15 )باللاير القطري( 

 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  الدخل الشامل المختصر الموحد بيان
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في 

 

 .المرحلية جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 20إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المنتهية في للتسعة أشهر  للثالثة أشهر المنتهية في  

 إيضاح 
سبتمبر  30

2018  
 سبتمبر 30

2017  
سبتمبر  30

2018  
 سبتمبر 30

2017 

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  

         

 1.048.649  737.467  333.135  266.766  الربح

         

         الدخل الشامل اآلخر

         
بنود أعيد أو قد يعاد تصنيفها الحقا في 

         بيان الدخل:
فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات 

 6.786  (24.521)  (2.717)  (9.178)  األجنبية
التغير في احتياطي القيمة العادلة )أدوات 

ار الدولي للتقارير المالية المعي -الدين 
         (9رقم 

 -  213.877  -  241.091  صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبلغ المحول لبيان الدخل 

 -  (26.279)  -  (137)  الموحد
التغير في احتياطي القيمة العادلة 

)الموجودات المالية المتاحة للبيع معيار 
         :(39المحاسبة الدولي رقم 

 (48.340)  -  7.249  -  صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبلغ المحول لبيان الدخل 

 92.091  -  66.679  -  الموحد

  231.776  71.211  163.077  50.537 
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا لبيان 

         الدخل
صافي التغير في القيمة العادلة 

حقوق الملكية المخصصة  الستثمارات
على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر )المعيار الدولي للتقارير 

 -  39.578  -  8.148  (9لمالية رقم 

 50.537  202.655  71.211  239.924  الدخل الشامل اآلخر

         

 1.099.186  940.122  404.346  506.690  إجمالي الدخل الشامل

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد بيان
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

 .المرحلية تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 20إلى  1المرفقة من  اإليضاحات
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     حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

 

 
 

  رأس المال
االحتياطي 
  احتياطي المخاطر  القانوني

احتياطي القيمة 
  العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبية

أداة مؤهلة 
كرأس مال 
  إضافي

إجمالي حقوق 
 الملكية

                  

 14.806.997  4.000.000  10.806.997  1.322.774  (13.451)  (67.555)  1.372.000  5.092.762  3.100.467 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

 -  -  -  24.005  (24.005)  -  -  -  - (20أثر التعديل )إيضاح 

 14.806.997  4.000.000  10.806.997  1.346.779  (37.456)  (67.555)  1.372.000  5.092.762  3.100.467 )معدل( 2018يناير  1الرصيد في 
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (1.767.227)  -  (1.767.227)  (182.654)  -  (212.573)  (1.372.000)  -  - 9رقم 

 13.039.770  4.000.000  9.039.770  1.164.125  (37.456)  (280.128)  -  5.092.762  3.100.467 2018يناير  1صيد المعدل في الر

                  :الدخل الشامل اآلخر

 737.467  -  737.467  737.467  -  -  -  -  - الربح

 202.655  -  202.655  -  (24.521)  227.176  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 940.122  -  940.122  737.467  (24.521)  227.176  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

                  معامالت مع المساهمين:

 (930.140)  -  (930.140)  (930.140)  -  -  -  -  - (14توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 13.049.752  4.000.000  9.049.752  971.452  (61.977)  (52.952)  -  5.092.762  3.100.467 )مراجع( 2018سبتمبر  30الرصيد في 

                  

 13.380.535  4.000.000  9.380.535  1.235.654  (24.991)  (103.412)  1.372.000  4.317.561  2.583.723 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد في 

                  إجمالي الدخل الشامل:

 1.048.649  -  1.048.649  1.048.649  -  -  -  -  - الربح

 50.537  -  50.537  -  6.786  43.751  -  -  - ل اآلخرالدخل الشام

 1.099.186  -  1.099.186  1.048.649  6.786  43.751  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

 1.291.860  -  1.291.860  -  -  -  -  775.116  516.744 زيادة في رأس المال

                  معامالت مع المساهمين:

 (775.117)  -  (775.117)  (775.117)  -  -  -  -  - (14أرباح مدفوعة )إيضاح توزيعات 

 14.996.464  4.000.000  10.996.464  1.509.186  (18.205)  (59.661)  1.372.000  5.092.677  3.100.467 (راجع)م 2017سبتمبر  30الرصيد في 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المختصر الموحد التدفقات النقدية بيان
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

 .المرحلية تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 20إلى  1قة من اإليضاحات المرف
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 لسنة المنتهية فيا  المنتهية في التسعة أشهر  

  
سبتمبر  30

2018  
 سبتمبر 30

2017  
 ديسمبر 31

2017 
 مدققة  مراجعة  مراجعة إيضاح 

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 1.108.797  1.051.551  742.487  ائبالربح قبل الضر

       تعديالت لـ:

 592.541  233.567  629.848  قيمة قروض وسلف للعمالء  انخفاضصافي خسارة 

 142.067  100.736  14.459  في أوراق مالية  استثماراتقيمة  انخفاضخسارة 

 -  -  (98.567)  خسارة انخفاض قيمة أدوات مالية أخرى

 98.820  74.523  68.124  إهالك

 44.121  7.876  7.939  إطفاء تكاليف التمويل 
استثمارات في أوراق استبعاد ( ربح)خسارة / صافي 
 (10.571)  (55.344)  31.234  مالية 

 83  (183)  (134)  ومعدات أثاث بيع عقارات و خسارة)ربح( / 

 (158)  -  -  حصة من نتائج شركة زميلة

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 1.975.700  1.412.726  1.395.390  التشغيلية

       

 1.663.729  (597.445)  (121.338)  مستحق من بنوكالالتغير في 

 (1.294.604)  (137.168)  (1.330.805)  التغير في القروض والسلف للعمالء

 (41.430)  135.967  (375.113)  التغير في الموجودات األخرى 

 (1.270.275)  4.650.922  6.369.137  مستحق للبنوك الالتغير في 

 3.738.376  (3.193.536)  (7.593.833)  التغير في ودائع العمالء 

 (40.483)  (21.815)  165.159  التغير في المطلوبات األخرى 

 (26.345)  (26.345)  (27.752)  والرياضية  االجتماعيةصندوق دعم األنشطة 

 1.277  (25.986)  (36.823)  ضريبة الدخل المدفوعة

 4.705.945  2.197.320  (1.555.978)  من األنشطة التشغيلية)المستخدم في(/ صافي النقد 

       

         االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (7.634.121)  (6.826.702)  (8.941.749)  استثماريةأوراق مالية  استحواذ على

 4.731.199  3.919.398  6.323.858  استثمارية ماليةأوراق متحصالت من بيع 

 (36.684)  (33.783)  (17.280)  عقارات وأثاث ومعدات استحواذ على

 46  -  146  متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات

 (2.939.560)  (2.941.087)  (2.635.025)  االستثمارأنشطة  المستخدم فيصافي النقد 

       

       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 438.462  1.291.860  (175.043)  متحصالت من قروض أخرى 

 1.291.860  534.545  -  أفضلية إصدار أسهم متحصالت من 

 (1.823.000)  580.094  -  سداد سندات دين

 661.071  (1.823.000)  41.223  سندات دين إصدارمتحصالت من 

 (170.000)  (170.000)  (220.000)  توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس المال

 (775.117)  (775.117)  (930.140)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (376.724)  (361.618)  (1.283.960)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 1.389.661  (1.105.385)  (5.474.963)  الزيادة في النقد وما يعادله/ )النقص(  صافي

 8.916.014  8.916.014  10.305.675  النقد وما يعادله في بداية الفترة / السنة

 10.305.675  7.810.629  4.830.712 17 النقد وما يعادله في نهاية الفترة / السنة

       
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح 

       الموزعة: 

 3.606.557  2.617.279  2.855.300  فوائد مستلمة 

 1.292.252  942.274  1.285.311  فوائد مدفوعة 

 39.251  28.433  31.813  ات أرباح مستلمة توزيع



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
  قطريألف لاير 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 معلومات حول البنك  1

 15بتاريخ  امقرها في دولة قطر وقد تم تأسيسه شركة" أو "البنك"( هو بنك الدوحة)" ش.م.ق.ع.بنك الدوحة 
للبنك هو السجل التجاري  رقم. 1978 لسنة 51رسوم األميري رقم بموجب الم كشركة مساهمة 1979ارس م

، الدوحة 3818الخليج الغربي، ص.ب  عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش، .7115
 قطر. دولة

ية وفروعه المحل (الدوحةقطر )الرئيسي في  مقرهفي األنشطة المصرفية التقليدية من خالل يعمل بنك الدوحة 
 بية المتحدة )دبي وأبوظبي( ودولة الكويتفروع في الخارج في دولة اإلمارات العر وستة افرع 27 وعددها

ة في المملكة المتحدة وسنغافورة ، ومكاتب تمثيلي(وتشيناي كوتشيومومباي كل من في رع )ف الهندجمهورية و
 وجنوب أفريقياوبنجالديش  كونغ وكندا غوهون تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وأسترالياو

كال من  2018سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموحدة المرحليةالمختصرة نات المالية تشمل البيا .وسريالنكا
 البنك والشركات التابعة له )يشار إليهم جميعا  بـ "المجموعة"(.

 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

 بلد التأسيس اسم الشركة
رأس مال 
 نسبة الملكية  أنشطة الشركة الشركة

     

30 
سبتمبر 
2018  

30 
 سبتمبر
2017 

 %100  %100  التأمين العام 100.000 قطر .شركة بنك الدوحة للتأمين ذ.م.م

 182 جزر الكايمان الدوحة للتمويل المحدودة
إصدار سندات 

 %100  %100  الدين

 182 جزر الكايمان دي بي سيكوريتيز ليمتد
معامالت 
 -  %100  المشتقات

 عدادس اإلاأس 2

 بيان االلتزام )أ(

"التقارير المالية  – 34معيار المحاسبة الدولي رقم  ألحكام البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  تم إعداد 
 مصرف قطر المركزي ذات الصلة. لوائحالمرحلية" و

ات ات المطلوبة إلعداد بيانعلى جميع المعلومات واإليضاح البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةال تحتوي 
ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في والموحدة للمجموعة السنوية يجب أن تقرأ مع البيانات المالية سنوية ومالية 
على هذه  4حسب الوصف الوارد باإليضاح رقم  9فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2017

ليس  2018سبتمبر  30المنتهية في  أشهر الثالثة والتسعةإن نتائج تصرة الموحدة المرحلية. البيانات المالية المخ
 .2018ديسمبر  31نتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في على المن الضروري أن تكون مؤشرا  

 األحكامو التقديرات (ب)

نصوص الو الماليةالدولية للتقارير  معاييرال بموجبالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البيانات إعداد يتطلب
 سياساتال تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة منلوائح مصرف قطر المركزي المطبقة من 
 الفعلية تائجالن تختلف قد. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات التقرير عنها الصادر والمبالغ المحاسبية

 .التقديرات هذه عن

 لتطبيق إلدارةا هاوضعت التي الهامة األحكام كانت المرحلية المختصرة الموحدة المالية البيانات هذه إعداد عند
 المالية اتالبيان على المطبقة نفسها هي التقديرات في للشك الرئيسية والمصادرمجموعة لل المحاسبية السياسات
 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  آثار فيما عدا، 2017 سمبردي 31 في المنتهية وللسنة في كما الموحدة

 على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية. 4على النحو الُمبيّن في اإليضاح رقم 

 إدارة المخاطر المالية (ج)

في البيانات المالية الموحدة كما  تتفق أهداف وسياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر المالية مع تلك المفصح عنها
حسب الوصف  9فيما عدا آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2017ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 
 )هـ( والتي قد ينتج عنها إيضاحات إضافية في نهاية السنة. 4الوارد باإليضاح رقم 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
  قطريألف لاير 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة 3

المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي نفس تلك إن السياسات 
، باستثناء 2017ديسمبر  31المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 المذكور أدناه:

ة أعداد البيانات المالية المختصر عندالتعديالت على المعايير والمعايير خالل الفترة، طبقت المجموعة ما يلي من 
تغييرات كبيرة على صافي ربح أو حقوق ملكية لتعديالت المذكورة لتطبيق المعايير واالموحدة المرحلية. لم يكن 
المعيار  والناتجة من تطبيق 4كورة في اإليضاح رقم المذ التغيراتفيما عدا  ،التقرير المجموعة التي أصدر عنها
 ا إفصاحات إضافية في نهاية السنة:ولكنه قد ينتج عنه 9الدولي للتقارير المالية رقم 

  (2018يناير  1من )يسري  األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (2018يناير  1يراد العقود مع العمالء )يسري من ا - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يريامعالالتعديالت على 

 (2018يناير  1تحويل استثمار عقاري )يسري من  - 40المحاسبة الدولي رقم  التعديالت على معيار

 المصدرة ولكنها لم تصبح سارية بعد المعايير

( لم يصبح ساري ا، وتقوم المجموعة 2019يناير  1اإليجارات )يسري من  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 أثر هذا المعيار الجديد. ستطبق المجموعة هذه المعايير الجديدة في تواريخ سريانها ذات الصلة بها.حالي ا بتقييم 

 األدوات المالية  – 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق  4

 2014لدولية في يوليو الصادر عن مجلس معايير المحاسبة ا 9طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مما نتج عنه تغيير في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف  2018يناير  1مع التاريخ االنتقال في 

 .2017ديسمبر  31بها سابقا في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

ولوائح مصرف قطر  9الدولي للتقارير المالية رقم حسبما هو مسموح به بموجب النصوص االنتقالية للمعيار 
المركزي اختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة. أية تعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

 يد االفتتاحوالرصي ، واحتياطيات المخاطرالمالية في تاريخ االنتقال تم االعتراف بها في األرباح المدورة االفتتاحية
الحتياطي القيمة العادلة. اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة 

 .9عند تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39الدولي رقم 

اس لتصنيف والقيتغييرات في السياسات المحاسبية لالعتراف وا 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تطبيقنتج عن 
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  9
 صاحات"."األدوات المالية: اإلف 7

على المجموعة. تم وصف المزيد من  9فيما يلي إفصاحات األثر االنتقالي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
والمطبقة على الفترة الحالية  9التفاصيل حول السياسات المحاسبية المحددة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )هـ(.  4باإليضاح رقم 
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 األدوات المالية )تابع( 9الدولي للتقارير المالية رقم  تطبيق المعيار 4

 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )أ(

 كما يلي: 2018يناير  1كما في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  األرباح المدورة 
احتياطي القيمة 

 العادلة 
    

 (2017ديسمبر  31في ) 39المحاسبة الدولي رقم بموجب معيار رصيد اإلقفال 
 (67.555)  1.346.779 )معدل(

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

 (196.332)  196.332 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الية )من نوع الدين( من محتفظ بها لتاريخ االستحقاق إلى تلك استثمارات م

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

 (7.546)  7.546 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ت مالية )صناديق مشتركة( من متاحة للبيع إلى تلك المقاسة بالقيمة استثمارا

 (7.441)  7.441 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 (38)  - استثمارات مالية )من نوع الدين( من متاحة للبيع إلى تلك المقاسة بالتكلفة المطفأة

 211.319  (212.573) 

    انية المتوقعةاالعتراف بالخسائر االئتم عند األثر
 -  (16.989) مستحق من بنوك

 -  (10.164) دخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل الب (من نوع الدينمالية )استثمارات 
 -  (1.418) مسجلة بالتكلفة المطفأة  (من نوع الدينمالية )استثمارات 

 -  (1.484.635) قروض وسلف لعمالء
 -  (252.767) يةارتباطات دين وضمانات مال

 (1.765.973)  - 
    

 -  1.372.000 تحويل من احتياطي المخاطر

عند التطبيق  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يرصيد االفتتاحال
 (280.128)  1.164.125 2018يناير  1في  المبدئي
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 المالية )تابع( األدوات 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4

 تصنيف وقياس األدوات المالية )ب(

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

 .2018يناير  1كما في  9وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39الدولي رقم 

     
أثر المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

 

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 
39 

التصنيف الجديد  
بموجب المعيار 
الدولي للتقارير 

 9م المالية رق
القيمة الدفترية 

 إعادة القياس األصلية
إعادة 

 التصنيف
القيمة الدفترية 

 الجديدة
             الموجودات المالية

نقد وأرصدة لدى بنوك 
 6.669.609 - - 6.669.609 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة مركزية

 7.804.994 - (16.989) 7.821.983 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة مستحقات من بنوك
 58.319.539 - (1.484.635) 59.804.174 تكلفة مطفأة قروض وذمم مدينة قروض وسلف لعمالء

 3.677.378 - (356) 3.677.734 تكلفة مطفأة محتفظ بها لالستحقاق دين -استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من  محتفظ بها لالستحقاق دين -استثمارات مالية 

خالل الدخل 
 1.984.879 (1.216) - 1.986.095 آلخرالشامل ا

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

 30.628 - - 30.628 الخسارة 
 668.975 (38) (1.062) 670.075 تكلفة مطفأة متاحة للبيع دين -استثمارات مالية 
العادلة من  بالقيمة متاحة للبيع دين -استثمارات مالية 

خالل الدخل 
 10.268.545 - - 10.268.545 الشامل اآلخر

 –استثمارات مالية 
 حقوق ملكية

 متاحة للبيع

عادلة من القيمة بال
خالل الدخل 
 698.599 - - 698.599 الشامل اآلخر

 -استثمارات مالية 
 حقوق ملكية

 متاحة للبيع

عادلة من القيمة بال
الربح أو خالل 

 180.934 - - 180.934 الخسارة 

   91.808.376 (1.503.042) (1.254) 90.304.080 

 المطلوبات المالية

 ليست هناك تغييرات في تصنيف وقياس المطلوبات المالية.
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 األدوات المالية )تابع( 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4

 التغيرات في التعرض والخسائر االئتمانية المتوقعة )ج(

 اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1لمرحلة ا 
 التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة

               2018سبتمبر  30كما في 
 64.009.955  3.236.348  16.408.852  44.364.755 قروض وسلف لعمالء -
 19.449.651  18.807  25.863  19.404.981 استثمارات مالية )دين( -
 25.070.578  -  2.697.627  22.372.951 قروض وضمانات ماليةارتباطات  -
 8.703.850  -  250.398  8.453.452 ةمركزيوأرصدة لدى بنوك  مستحق من بنوك -
 94.596.139  19.382.740  3.255.155  117.234.034 

ي كما ف – النخفاض القيمةالرصيد االفتتاحي 
)بموجب معيار المحاسبة  2018يناير  1

        (39الدولي رقم 
 2.817.973  2.706.410  111.563  - قروض وسلف لعمالء -
 14.195  14.195  -  - استثمارات مالية )دين( -
 -  -  -  - ارتباطات قروض وضمانات مالية -
 -   -   -   - مستحق من بنوك -
 -  111.563   2.720.605   2.832.168 

أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
              * 2018يناير  1في  9رقم  المالية

 1.484.635  -  1.139.706  344.929 قروض وسلف لعمالء -
 11.582  -  1.112  10.470 استثمارات مالية )دين( -
 252.767  -  146.199  106.568 ارتباطات قروض وضمانات مالية -
 16.989   -   2.032   14.957 مستحق من بنوك -
 476.924   1.289.049   -   1.765.973 

ة للفترالمحمل وصافي التحويل بين المراحل 
              )بالصافي من تحويل العمالت األجنبية(

 914.417  1.079.797  (143.813)  (21.567) قروض وسلف لعمالء -
 14.459  6.000  (319)  8.778 استثمارات مالية )دين( -
 (90.219)  -  (27.963)  (62.256) ارتباطات قروض وضمانات مالية -
 (8.348)  -  (1.555)  (6.793) مستحق من بنوك -
 (81.838)  (173.650)  1.085.797  830.309 

        مشطوبات خالل الفترة
 (370.866)  (370.866)  -  - قروض وسلف لعمالء -
 -  -  -  - استثمارات مالية )دين( -
 -  -  -  - ارتباطات قروض وضمانات مالية -
 -  -  -  - مستحق من بنوك -
 -  -  (370.866)  (370.866) 
        

 30 كما في  -النخفاض القيمة رصيد اإلقفال
              2018سبتمبر 

 4.846.159  3.415.341  1.107.456  323.362 قروض وسلف لعمالء -
 40.236  20.195  793  19.248 استثمارات مالية )دين( -
 162.548  -  118.236  44.312 وضمانات ماليةارتباطات قروض  -
 8.641  -  477  8.164 مستحق من بنوك -
 395.086  1.226.962  3.435.536  5.057.584 

 )أ( 20راجع إيضاح  *
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 ت واألحكام الهامةسبية والتقديراالتغيرات في السياسات المحا )د(

 التغيرات األساسية على السياسات المحاسبية للمجموعة
 9م المعيار الدولي للتقارير المالية رقالتغيرات األساسية على السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن تطبيق 

ا لعدم تعديل معلومات المقارنة، استندت السياسات المحاسبية فيما يتعل لفترات  ق باألدوات الماليةملخصة أدناه. نظر 
على النحو المفصح المعمول ولوائح مصرف قطر المركزي  39رقم لي دوالمقارنة على معيار المحاسبة المالية ال

 .2017ديسمبر  31عنه في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
على ثالث فئات تصنيف للموجودات المالية: المقاسة بالتكلفة المطفأة  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يحتوي 

والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عموما يستند تصنيف 
مل الذي يدار فيه الموجود المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية. على نموذج الع 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يزيل المعيار فئات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع الموجودة حاليا في معيار 
 .39المحاسبة الدولي رقم 

فيما يتعلق بتفرع  39عيار المحاسبة الدولي رقم االشتراط الوارد في م 9يزيل 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  39على نحو كبير باشتراطات معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لتصنيف المطلوبات المالية مع استثناء معاملة البنك ألرباحه وخسائره االئتمانية الخاصة به والتي تنشأ عندما يختار 

ربح أو الخسارة ويتم االعتراف بهذه األرباح والخسائر في الدخل البنك قياس مطلوب بالقيمة العادلة من خالل ال
 الشامل اآلخر.  ال زالت هناك فئتا قياس مستمرتان بالنسبة للمطلوبات المالية: القيمة العادلة والتكلفة المطفأة. 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 39ة المتكبدة" الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم نموذج "الخسار 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستبدل ي
كذلك نموذج انخفاض القيمة الجديد على التزامات قروض معينة بنموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة". ينطبق 

فإنه  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وعقود ضمانات مالية ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية. 
 .39دولي رقم معيار المحاسبة ال بصورة مبكرة أكثر مما هو موجود فيالخسائر االئتمانية يتم االعتراف ب

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

متوقعة عن الموجودات المالية المدرجة من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المكونا  انهجمتطبق المجموعة 
دات . تتحرك الموجووأدوات الدين المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالتكلفة المطفأة

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

ا 12 خالل المتوقعة نيةاالئتما الخسائر: 1 المرحلة  شهر 

 ئتمانيةاال المخاطر في كبيرة زيادة عليها يطرأ لم والتي المبدئي االعتراف عند المالية الموجودات 1 المرحلة تتضمن
 التي المحلية السياديةاالستثمارات  ذلك في بما[ 1]) منخفضة ائتمانية مخاطر لها التي أو المبدئي االعتراف منذ

 لمصرف المال رأس كفاية إلرشادات وفق ا( صفر) ائتماني ترجيح وتحمل( Aa) أو( Aaa) انيائتم تصنيف تحمل
 قد التي األخرى المالية الموجودات Aa .[3] أو Aaa بتصنيف خارجيا المصنفة الدين أدوات [2]. المركزي قطر

 .التقرير تاريخ في( المركزي قطر مصرف ممانعة عدم على الحصول بعد النحو ذلك على المجموعة تصنفها
ا 12 خالل المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة  أساس على الفائدة احتساب ويتم شهر 
ا 12 خالل المتوقعة االئتمانية الخسائر(. ائتمان مخصص اقتطاع دون أي) للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة  شهر 
ا 12 خالل الممكنة التعثر حاالت من تنتج التي وقعةالمت االئتمانية الخسائر هي  ليست وهي. التقرير تاريخ من شهر 

ا 12 مدة خالل المتوقعة النقدي العجز حاالت  المرجح الموجود أساس على الكاملة االئتمانية الخسارة ولكنها شهر 
ا 12 خالل ستحدث الخسارة أن باحتمالية  .القادمة شهر 

 االئتمانية قيمتها تنخفض لم – الدين عمر مدى على المتوقعة ئتمانيةاال الخسائر: 2 المرحلة

 يسل ولكن المبدئي االعتراف منذ االئتمانية المخاطر في كبيرة زيادة عليها طرأ مالية موجودات 2 المرحلة تتضمن
 متوقعةال انيةاالئتم بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. القيمة انخفاض على موضوعي دليل هناك
 ئتمانيةاال الخسائر. للموجود اإلجمالية الدفترية القيمة أساس على الفائدة احتساب 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 للخسائر المرجح المتوسط هي المتوقعة االئتمانية سائرالخ. المالية لألداة المتوقع العمر
 .الدين عمر مدى على
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 األدوات المالية )تابع( 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4

 التغييرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام الهامة )تابع( )د(

 )تابع( على السياسات المحاسبية للمجموعةالتغيرات األساسية 

 االئتمانية قيمتها انخفضت – الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر: 3 المرحلة
 حددةم لمؤشرات وفق ا التقرير تاريخ في القيمة انخفاض على موضوعي دليل لها مالية موجودات 3 المرحلة تتضمن

 لىع المتوقعة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم الموجودات، لهذه نسبةبال. المركزي قطر مصرف إرشادات في
 ندع. المركزي قطر مصرف إلرشادات وفق ا عليها، المحتسبة الفوائد إلى إضافة معاملتها، وتتم الدين عمر مدى
 أقل وجوداتالم لتلك المكون المخصص نسبة تكون أال يجب ،3 المرحلة إلى 2 المرحلة من مالية موجودات انتقال
 .االنتقال قبل المكون المخصص نسبة من

 محاسبة التحوط
عند إنفاذ عالقة تحوط تقوم اإلدارة بإجراء تخصيص وتوثيق رسمي. يتضمن هذا الهدف األساسي من إدارة مخاطر 

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

 التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط. 

 39اختارت المجموعة االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .9ليست هناك آثار عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وبالتالي 

 التغييرات الرئيسية على التقديرات واألحكام الهامة

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

 صل والفائدة على المبلغ األصلي القائم.مدفوعات األ

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

 المعلومات االستشرافية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 المستخدمة لتقدير انخفاض القيمةالمدخالت واالفتراضات والتقنيات 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
زاد بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة قد عند تحديد ما إذا كان خطر التعثر بشأن أداة مالية 

 ل كمي. يتضمن هذا معلومات تحليغير ضروريينبمعلومات معقولة ومدعمة ذات صلة ومتاحة دون تكلفة أو جهد 
ت معلوما 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  Aaa انخفاض درجتين للتصنيف من (1)
ا الماضية. (2)  التسهيالت المعاد هيكلتها خالل االثني عشر شهر 
 يوما كما في تاريخ التقرير. 60التسهيالت متأخرة السداد بعدد  (3)

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

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

 وضع هيكل المدة الحتمالية التعثر
تعثر لمخاطر احتمالية ال اتديرات للتعرضنماذج تحليلية لتحليل البيانات المجمعة ووضع تقالمجموعة ستخدم ت

نتيجة لمرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت  هاتوقع تغير يةوكيف
التعثر والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي األساسية في مختلف المناطق الجغرافية التي يتعرض فيها البنك 

 لمخاطر.
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 األدوات المالية )تابع( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تطبيق 4

 التغييرات في أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة )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، عرضتوال ،التعثر احتمال استخدامب االئتمان مخاطرتقيس المجموعة . مقابلةال

ي للتقارير لمعيار الدولل وفقا ةالمتوقع يةاالئتمان خسائرال قياس ألغراض المستخدم نهجملل مماثل هذا. بسبب التعثر
 (.د) 4 إيضاح في موضح هو كما 9المالية رقم 

 تصنيف مخاطر االئتمان
تستخدم  .فرديةعكس تقييمها الحتمال تعثر أطراف مقابلة تصنيفات داخلية لمخاطر االئتمان تتستخدم المجموعة 

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

 االئتمان تقييمات جودة
الداخلي وفق ا  االئتماني هتصنيف مقياس بتحديدقام البنك  9رير المالية رقم في أعقاب تطبيق المعيار الدولي للتقا

صنيف درجات الت حسبلألطراف المقابلة  تحليال التالي الجدول ويقدم ،ت تصنيف خارجيةوكاال تصنيف لمقياس
 30 في كما (يعادلها ما أو) ةت التصنيف الخارجيوكاال تصنيفاتب بنك، مقارنةلا ائتمان مخاطر ائتمان وجودة
 .2018 سبتمبر

 درجة التصنيف
قروض وسلف 

 لعمالء
استثمارات  

 ( دينمالية )
 

ارتباطات 
قروض 

 وضمانات مالية

 

مستحق من 
 بنوك

وموجودات 
 مالية أخرى

        
AAA   إلى AA- 6.202.501  15.714.786  4.766.570  5.223.956 

A+   إلى A- 12.285.011  2.397.945  5.740.899  2.791.801 
BBB   إلى BBB- 17.070.298  932.614  4.942.300  368.517 
BB+   إلى B- 15.235.159  402.485  9.151.186  318.697 

CCC+   إلىCCC- 4.271.078  1.821  469.623  879 
 -  -  -  8.945.908 غير مصنفة

 8.703.850  25.070.578  19.449.651  64.009.955 اإلجمالي
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 القطاعات التشغيلية 5

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

 الخدمات المصرفية التقليدية:

 ية. كما تقوم ية التمويلية وغير التمويلاالئتمانات وتشمل التسهيالت يقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسس
ض إدارة المخاطر واالستثمار في أيضا  بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية واستخدام مشتقات األدوات المالية بغر

 .يرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات الحكوميةقص ستثماراتالموجودات النقدية مثل اال

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

 أنشطة التأمين:

 .ستثماراتوتقديم المشورة حول هذه اال ستثماراتلتأمين، وتنظيم صفقات االتشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام وتنفيذ عقود ا

 كما يلي: 2017 سبتمبر 30و 2018سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهرتفاصيل كل قطاع كما في و

    الخدمات المصرفية التقليدية 2018سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
مات المصرفية الخد

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد

 2.933.747 - 2.933.747 - 269.598 2.664.149 إيرادات فوائد 
 7.115 7.115 - - - - صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

 419.680 4.763 414.917 45.972 116.981 251.964 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 3.360.542 11.878 3.348.664 45.972 386.579 2.916.113 ات قطاعيةإيراد

       

 737.467 2.276 735.191    فترة  الربح 

       
       2018سبتمبر  30كما في 

 90.357.060 245.792 90.111.268 4.961.375 6.211.376 78.938.517 الموجودات 
 9.795 - - - - - استثمار في شركة زميلة 

 90.366.855      إجمالي الموجودات

 77.317.103 85.285 77.231.818 879.946 9.823.543 66.528.329 مطلوبات ال
 25.070.578 - 25.070.578 - 26.120 25.044.458 مطلوبات محتملة

 مليون لاير قطري(. 35ري ومطلوبات: مليون لاير قط 134تم استبعاد المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات القطاعية )موجودات: 
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 )تابع( القطاعات التشغيلية 5

     الخدمات المصرفية التقليدية 2017سبتمبر  30المنتهية في  تسعة أشهرلل

 
الخدمات المصرفية 

  للشركات
الخدمات 

 اإلجمالي  التأمين  اإلجمالي  غير مخصصة  المصرفية لألفراد

 2.652.791  -  2.652.791  -  287.365  2.365.426 إيرادات فوائد 
 4.515  4.515  -  -  -  - صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

 512.504  5.208  507.296  40.920  134.873  331.503 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 3.169.810  9.723  3.160.087  40.920  422.238  2.696.929 إيرادات قطاعية

            

 1.048.649  1.414  1.047.235       الفترةربح 

            
            2017ديسمبر  31كما في 

 93.484.155  249.421  93.234.734  8.082.441  6.452.639  78.699.654 الموجودات 
 11.126           استثمار في شركة زميلة 

 93.495.281           إجمالي الموجودات

 78.688.284  94.869  78.593.415  913.438  9.065.643  68.614.334 مطلوبات ال
 28.076.597  -  28.076.597  -  48.569  28.028.028 مطلوبات محتملة
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 6

 تدرج القيمة العادلة:

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

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة )غير المعدلة( لموجودات ومطلوبات مماثلة.1المستوى 

ي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة : تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت الت2المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 : تقنيات التقييم التي يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة.3المستوى 

حدد المجموعة ما إذا حدث تحويل بين ، تا بالقيمة العادلة عن أساس متكرربالنسبة لألدوات المالية التي يتم إدراجه
مستويات التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناء  على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة 

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير. 

 تم قياسها بالقيمة العادلة: ، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي2018سبتمبر  30كما في 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        2018سبتمبر  30في 

موجودات مالية تقاس بالقيمة 
  العادلة:

 
 

 
 

 
 

مقاسة بالقيمة العادلة مالية  استثمارات
 14.309.933 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
352.836 

 
- 

 
14.662.769 

مقاسة بالقيمة العادلة ية مال استثمارات
 81.601 من خالل الربح أو الخسارة

 
84.876 

 
- 

 
166.477 

        أدوات مشتقة:
 217.804  -  217.804  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 9.216  -  9.216  - جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 14.391.534  664.732  -  15.056.266 

قيمة مطلوبات مالية تقاس بال
  العادلة:

 
 

 
 

 
 

        أدوات مشتقة:
 27.797  -  27.797  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 10.527  -  10.527  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  38.324  -  38.324 

        
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        2017ديسمبر  31في 
        تقاس بالقيمة العادلة:موجودات مالية 

 11.765.825  -  549.509  11.216.316 مالية متاحة للبيع استثمارات
        أدوات مشتقة:

 59.610  -  59.610  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 102.253  -  102.253  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 11.216.316  711.372  -  11.927.688 

        ات مالية تقاس بالقيمة العادلة:مطلوب
        أدوات مشتقة:

 27.485  -  27.485  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 20.014  -  20.014  - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  47.499  -  47.499 

للقيمة  2و 1قياس القيمة العادلة  لم يكن هناك تحويالت بين مستويات 2018سبتمبر  30خالل فترة التقرير المنتهية في 
  العادلة.
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  6

 تقنيات التقييم

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

أسعار  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر
خالية من  ةالسوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائد

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 
س سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده أساليب التقييم هو تحديد قيمة عادلة تعك استخدام

 . اعتياديةمن قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 

 ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة أسعار التحويل الفورية الواضحةاآلجلة بناء  على  األجنبيةتقاس عقود العمالت 
شرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقدا  بالكامل ولذا يتم تحديد أساس العملة المنت فروقات وكذلك

 طرف اآلخر لتلك العقود.واللكل من المجموعة  االئتمانمخاطر 

 قروض وسلف للعمالء 7

 
سبتمبر  30

2018  
 سبتمبر 30

2017  
ديسمبر  31

2017 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 56.027.009  56.211.807  56.802.494 قروض
 5.588.715  4.182.494  6.333.841 سحب على المكشوف

 443.389  423.563  344.854 فواتير مخصومة
 584.501  603.196  542.347 أخرى*

 64.023.536  61.421.060  62.643.614 
 (21.467)  -  (13.581) ربح مؤجل

مخصص انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 
 (2.706.410)  (2.290.583)  (4.846.159) / ج(4)إيضاح 

 (111.563)  (126.062)  - مخصص انخفاض القيمة الجماعي

 59.804.174  59.004.415  59.163.796 *قروض والسلف للعمالءصافي ال

من إجمالي  %5.06مليون لاير قطري ويمثل  3.236.3 للعمالء غير المنتظمة بلغ مجموع القروض والسلف
من إجمالي القروض  %3.26مليون لاير قطري ويمثل  2.002) 2018سبتمبر  30في  للعمالء لسلفالقروض وا

من إجمالي القروض والسلف  %3.61مليون لاير قطري ويمثل  2.258.7، 2017 سبتمبر 30في  للعمالء والسلف
  .(2017ديسمبر  31في  للعمالء

 194مليون لاير قطري ) 371منتظمة بالكامل بمبلغ ، قامت المجموعة بشطب مخصص القروض غير الالفترةخالل 
( وفقا لتعميم مصرف 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  194، 2017 سبتمبر 30في  مليون لاير قطري
 .68/2011قطر المركزي رقم 

ن مليو 402مليون لاير قطري ) 581غ ف للعمالء يشمل فوائد معلقة بمبلقيمة القروض والسل نخفاضالمخصص ال
 (.2017ديسمبر  31في  مليون لاير قطري 451، 2017 سبتمبر 30في  لاير قطري

مليون لاير  223) يمليون لاير قطر 202التمويل التجاري بمبلغ أنشطة تتعلق ب كمبياالت مقبولة هذايتضمن * 
 (.2017ديسمبر  31في  مليون لاير قطري 224، 2017 سبتمبر 30في قطري 

 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات 
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 مالية في أوراق استثمارات 8

 
سبتمبر  30

2018  
 سبتمبر 30

2017  
ديسمبر  31

2017 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل استثمارات 
 -  -  14.662.769 * الشامل اآلخر
مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

 -  -  166.477 الخسارة
 -  -  5.272.034 مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةرات استثما

 12.065.115  12.099.171  - استثمارات مالية متاحة للبيع
 5.708.651  5.734.939  - مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاقاستثمارات 

 -  -  - محتفظ بها للمتاجرةمصنفة على أنها استثمارات مالية 

 20.101.280  17.834.110  17.773.766 
 (261.156)  (222.745)  (20.579) صافي خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية

 20.080.701  17.611.365  17.512.610 

مليون لاير قطري فيما يتعلق  485ل الدخل الشامل اآلخر مبلغ تتضمن األوراق المالية بالقيمة العادلة من خال *
 ملكية.باستثمارات في حقوق ال

 3.428) 2018سبتمبر  30كما في مليون لاير قطري  7.386قيمتها لدولة قطر  برهن سندات المجموعة قامت
( مقابل عقود إعادة 2017ديسمبر  31 في مليون لاير قطري 4.606، 2017 سبتمبر 30مليون لاير قطري في 

 شراء.

 عقارات وأثاث ومعدات 9

 اقتناءات واستبعادات

 31مليون لاير قطري ) 17.3، قامت المجموعة باقتناء موجودات بتكلفة 2018سبتمبر  30نتهية في خالل الفترة الم
 (.2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  37، 2017 سبتمبر 30مليون لاير قطري في 

سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  مليون لاير قطري 5.4التي قامت بها المجموعة بلغت استبعادات الموجودات 
( بالتكلفة 2017ديسمبر  31مليون لاير قطري في  5.8و، 2017 سبتمبر 30في  مليون لاير قطري 3) 2018

 األصلية.

 سندات دين 10

سبتمبر  30 
2018  

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2017 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 657.669  576.692  698.892 سندات رئيسية مضمونة

 698.892  576.692  657.669 

 إيضاح
 13.3 ،مليون دوالر أمريكي 75أصدرت المجموعة سندات دين أساسية غير مضمونة بمبلغ  2018سبتمبر  30في 

مليون دوالر أمريكي  75 ،2017 سبتمبر 30ر ين ياباني في مليا 9.4ومليون دوالر أمريكي  75)مليار ين ياباني 
 .سندات اليورو متوسطة األجللبموجب برنامجها المحدث ( 2017 ديسمبر 31ين ياباني في  مليار 11.9و

 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات 
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 قروض أخرى 11

سبتمبر  30  
2018  

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2017 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 5.432.936  5.536.895  5.257.893 قروض ألجل

 :خرىاألاستحقاق القروض  تواريخالجدول التالي  يوضح
سبتمبر  30 

2018  
 سبتمبر 30

2017  
ديسمبر  31

2017 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 2.727.621  3.377.744  3.095.514 خالل سنة واحدة 
 2.705.315  2.159.151  2.162.379 سنوات  3أكثر من سنة وأقل من 

 5.257.893  5.536.895  5.432.936 

 رأس المال 12
سبتمبر  30 

2018  
 سبتمبر 30

2017  
ديسمبر  31

2017 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 310.047  310.047  310.047 عدد األسهم العادية المصرح بها )باآلالف(

 (لاير قطري للسهم 10القيمة اإلسمية لألسهم العادية )
 3.100.467  3.100.467  3.100.467 رأس المال المصدر والمدفوع )بأالف الرياالت القطرية(

 ع أسهم البنك من نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية.جمي

 1مال إضافي من الفئة أداة مؤهلة كرأس 13

سبتمبر  30 
2018  

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2017 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 2.000.000  2.000.000  2.000.000 2013ديسمبر  31مصدر في 
 2.000.000  2.000.000  2.000.000 2015 ونيوي 30مصدر في 

 4.000.000  4.000.000  4.000.000 

مليار لاير قطري. إن هذه السندات ثابتة ومساندة  4بإجمالي  1أصدرت المجموعة سندات تنظيمية لرأس المال الفئة 
يما بعد. إن فوغير مضمونة، وتم تسعير كل سند منها بمعدل فائدة ثابت للسنوات الستة األولى على أن يعاد تسعيره 

كوبونات هذه السندات تقديرية وفي حال عدم سدادها فإن ذلك ال يعد عجزا عن السداد. إن هذه السندات ليس لها تاريخ 
 .1استحقاق وتصنف تحت رأس المال الفئة 

 رباحاألتوزيعات  14

لاير قطري  3) %30 ةبنسبعلى توزيع أرباح نقدية  2018مارس  7المنعقدة في  السنويةوافقت الجمعية العمومية 
مليون لاير  930.1بمبلغ  ،(2016في  لاير قطري للسهم 3) 2017ديسمبر  31متعلقة بالسنة المنتهية في  (للسهم

 ( ودفعت خالل الفترة.2016في  مليون لاير قطري 775.1)قطري 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات 
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 األرباح لكل سهم 15
 المنتهية في للتسعة أشهر  للثالثة أشهر المنتهية في 

 
بر سبتم 30

2018  
 سبتمبر 30

2017  
سبتمبر  30

2018  
 سبتمبر 30

2017 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 

        األساسي والمخفف
 1.048.649  737.467  333.135  266.766 الربح العائد إلى حاملي أسهم حقوق ملكية البنك

        
عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة 

 290.133  310.047  290.133  310.047 باأللف
الربح األساسي / المخفف للسهم )باللاير 

 3.61  2.38  1.15  0.86 القطري(

 المحتملةالمطلوبات و لتزاماتاال 16
 2017ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30  2018سبتمبر  30 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      المطلوبات المحتملة  (أ)

 18.380.848  18.488.844  17.256.815 ضمانات
 5.958.391  6.992.529  5.613.356 خطابات اعتماد

 3.737.358  4.834.497  2.200.407 تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 
 207.200  215.795  215.762 أخرى

 25.286.340  30.531.665  28.283.797 

      التزامات أخرى (ب)
      أدوات مالية مشتقة:

 7.091.767  15.604.743  4.498.302 لة لصرف عمالت أجنبيةجآعقود 
 3.256.877  3.342.756  5.660.206 عقود تبادل أسعار الفائدة 

 10.158.508  18.947.499  10.348.644 

 38.632.441  49.479.164  35.444.848 اإلجمالي

 .األخرى لتزاماتاالسمية ضمن إيضاح تها اال، وتظهر بقيمبقيمتها العادلة المالية المشتقةدوات األ تم تسجيل

 النقد وما يعادله 17
 2017ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30  2018سبتمبر  30 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 4.380.783  2.024.124  3.161.092 *نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 90أرصدة مستحقة من بنوك تستحق خالل 

 5.924.892  5.786.505  1.669.620 يوما

 4.830.712  7.810.629  10.305.675 

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

 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات 
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

22 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 18

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

 التالي األرصدة والمعامالت التي تمت مع أطراف ذات عالقة كما في نهاية الفترة المالية كالتالي:

سبتمبر  30 

2018  

 سبتمبر 30

2017  

ديسمبر  31

2017 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 

      

      بنود بيان المركز المالي
 2.599.973  2.694.332  2.502.622 وأنشطة تمويلقروض وسلف  -
 384.382  355.399  406.092 ودائع -
 998.210  1.049.735  912.808 مطلوبات محتملة والتزامات أخرى -
 8.305  8.305  8.305 موجودات أخرى -

 
 المنتهية في للتسعة أشهر  ية فيللثالثة أشهر المنته 
سبتمبر  30 

2018  
 سبتمبر 30

2017 
سبتمبر  30 

2018  
 سبتمبر 30

2017 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 
        

        والمصروفات بنود بيان الدخل
 36.124  55.296  12.663  18.861 إيرادات فوائد ورسوم  -
 8.541  8.387  2.140  1.962 وعموالت مصاريف فوائد ورسوم -
        

        مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 27.237  30.127  9.015  9.010 أخرى  ومنافعرواتب  -
 1.434  1.219  411  411 مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد  -

 9.421  9.426  31.346  28.671 

 كفاية رأس المال  19

سبتمبر  30 
2018  

 سبتمبر 30
2017  

ديسمبر  31
2017 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 9.700.840  9.710.676  8.122.179 رأس المال العادي من الشريحة األولى  
 4.000.000  4.000.000  4.000.000 رأس مال إضافي من الشريحة األولى  
 111.564  126.071  883.813 رأس مال إضافي من الشريحة الثانية  

 13.812.404  13.836.747  13.005.992 الي رأس المال المؤهل إجم

      
 78.885.775  81.788.096  76.057.944 موجودات ذات مخاطر مرجحة 

 %17.51  ٪ 16.92  %17.10 إجمالي نسبة رأس المال 

مال العادي من الشريحة انخفض معدل رأس ال 2018يناير  1في  9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .%16.73إلى  %17.51بينما انخفض إجمالي نسبة رأس المال من  %10.44إلى  %12.30األولى من 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات 
 ألف لاير قطري 2018سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 تعديل أرقام المقارنة وإعادة التصنيف 20

 إعادة التصنيف )أ(
م من على الرغمتوافقة مع الفترة الحالية.  للمحافظة على االنسجامتمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة عند الضرورة 

ة إلى ما إضاف ذلك، لم يكن إلعادة التصنيف تلك أي أثر على صافي الربح الموحد أو حقوق الملكية لفترة المقارنة.
ذكر كانت هناك إعادة تصنيف ضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

دة التصنيف أي أثر على إجمالي أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة كما ذكر في اإليضاح ، برغم ذلك لم يكون إلعا9رقم 
 )ج(. 4

 تعديل أرقام المقارنة )ب(
حسبما هو مسموح به بموجب  9أرقام الفترة الماضية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديل لم يتم 

مليون  24ولوائح مصرف قطر المركزي. تم تصحيح مبلغ  9المالية رقم  النصوص االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير
 لاير قطري متعلق بتحويل عمليات أجنبية لفترات سابقة في رصيد األرباح المدورة.




