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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى المساهمين في

بنك الدوحة ش.م.ق

الموحدةتقرير حول البيانات المالية

يشـار  لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك الدوحة ش.م.ق ("البنك") وشركاته التابعـة ( 

ديسـمبر  ٣١كمـا فـي   بيان المركز المالي الموحد "المجموعة") والتي تتضمن إليهم جميعاً بـ 

الموحد وبيـان التـدفقات   الملكيةوبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في  حقوق ٢٠١٥

النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضـاحات  

المتممة األخرى.  

ةعن البيانات الماليمجلس اإلدارة ولية ؤمس

إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية مسؤول عن مجلس اإلدارة إن 

وهو مسؤول كذلك عن إجـراءات  . ذات الصلةللتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي

األخطاء المادية سـواء  من خالية موحدة بيانات مالية إلعداد ضرورية الرقابة الداخلية التي يراها 

.الناتجة عن إختالس أو خطأ

ولية مراقب الحساباتؤمس

أعمال التدقيق التـي قمنـا   إلىوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة استناداً إن مسؤ

بها. لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن نقـوم  

بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء 

جوهرية.

للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضـمنها  يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات 
تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقيـيم مخـاطر   .البيانات المالية الموحدة

في البيانات المالية الموحدة ، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييم الماديةاألخطاء 
للبيانـات  المجموعـة تبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد المخاطر نأخذ في االع

المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسـبة ، ولـيس   
.للمؤسسةلغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 



المستقلين إلى المساهمين فيتقرير مراقبي الحسابات 

تابع–بنك الدوحة ش.م.ق 
ويشتمل التدقيق أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقـديرات  

المحاسبية المعدة من قبل مجلس اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة.

حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً معقوالً يمكننا مـن  باعتقادنا أن األدلة التي 
إبداء رأينا.

الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي الماديـة ، المركـز المـالي    

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك   ٢٠١٥ديسمبر ٣١للمجموعة كما في 
التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف قطر المركزي.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ضـاً أن  لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناهـا ألداء مهمتنـا ، ونؤكـد أي   

المعلومات المضمنة في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة يتفق مع السجالت المحاسبية للمجموعـة.  
وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام النظام األساسي للبنك أو ألحكام قانون 

لسنة ١١أو قانون الشركات التجارية القطري رقم ٢٠١٢لسنة ١٣مصرف قطر المركزي رقم 
على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط المجموعة أو مركزها المالي.٢٠١٥

عن إرنست ويونـغ

فــراس قســوس
٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٦يناير ٢٤الدوحة في



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

٣

ش.م.قبنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف الدبیان المركز المالي الموح

٢٠١٥دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٥٢٠١٤اتإیضاح
الموجودات

٨٣٫٥٦٢٫٨٢١٣٫٣٠٣٫٦٥١المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
٩١٠٫٣٨٥٫٤١٤١٢٫٢٤٦٫٧٨٢بنوكأرصدة لدى

١٠٥٥٫٦١٥٫١٨٥٤٨٫٥٥٨٫٥٢١للعمالءقروض وسلف
١١١٢٫١٩٨٫٢٣٢٩٫٨٥٥٫٧١٨استثمارات مالیة

١٢٨٫٩٠٨٩٫٢٤٤ات في شركات زمیلةاستثمار
١٣٧٨٥٫٧٨٧٧٦١٫٠١١ومعدات، مفروشاتممتلكات 

١٤٧٥٢٫٧٦٦٧٨٢٫٦٣٥موجودات أخرى
٨٣٫٣٠٩٫١١٣٧٥٫٥١٧٫٥٦٢تإجمالي الموجودا

المطلوبات 

١٥٨٫٧٧٦٫١٣٠١٢٫٧٩٤٫٧٣٥أرصدة من بنوك 
١٦٥٢٫٧٦٦٫٦١٣٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥ودائع عمالء
١٧٢٫٥٨٧٫٧٢٨٢٫٥٨٢٫٤٧٨سندات دین

١٨٣٫٤٥٢٫٥٣٤٧٢٧٫٦٨١قروض أخرى
١٩٢٫٥١٨٫٨٠٩٢٫١٧٣٫٣٤٠مطلوبات أخرى
٧٠٫١٠١٫٨١٤٦٤٫٢٢٤٫٨٠٩تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكی
٢٫٥٨٣٫٧٢٣٢٫٥٨٣٫٧٢٣(أ)٢٠رأس المال

٤٫٣١٦٫٩٥٠٤٫٣١٣٫١٧٧(ب)٢٠احتیاطي قانوني
١٫٢٩٢٫٠٠٠١٫١٤٠٫٠٠٠(ج)٢٠احتیاطي مخاطر

)٥٧,٥٧٤()٢٦٩,٦٧٦((د)٢٠القیمة العادلةاتاحتیاطی
)١٠,٥٩٥()١٩,٨٢٥()ـ(ھ٢٠احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

٧٧٥,١١٧١,٠٣٣,٤٨٩(و)٢٠أرباح مقترح توزیعھا  

٥٢٩,٠١٠٢٩٠,٥٣٣ةأرباح مدور

٩,٢٠٧,٢٩٩٩,٢٩٢,٧٥٣مساھمي البنكلإجمالي حقوق الملكیة العائدة 

٤,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠(ز)٢٠أداة مؤھلة كرأس مال إضافي

١٣,٢٠٧,٢٩٩١١,٢٩٢,٧٥٣إجمالي حقوق الملكیة 

٨٣٫٣٠٩٫١١٣٧٥٫٥١٧٫٥٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

ووقعھا بالنیابة عن المجلس كل من : ٢٠١٦ینایر ٢٤تم اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاریخ 

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

راهافان سيتارامانالشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيفهد بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ 
للمجموعةالرئيس التنفيذيالعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

٤

ش.م.قبنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف الدالموحالدخلبیان 

٢٠١٥دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

٢٠١٥٢٠١٤اتإیضاح

٢١٢٫٨٤٢٫١٧٥٢٫٥٠٧٫٢٣٥إیرادات فوائد
)٥٦٥,٩٥٣()٧٩٤,٥٧٠(٢٢مصروفات فوائد

٢٫٠٤٧٫٦٠٥١٫٩٤١٫٢٨٢صافي إیرادات الفوائد

٢٣٥٠٣٫٠٩٦٥٢٢٫٢٦٤إیرادات رسوم وعموالت 
)٦,٢٢٢()٦,٥٥١(٢٤مصروفات رسوم وعموالت

٤٩٦٫٥٤٥٥١٦٫٠٤٢صافي إیرادات رسوم وعموالت 

٨٨٫٢٩٤١٠٧٫٠٨١إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
)٤٩,١٦٩()٣٥,١٠٨(أقساط التأمین المسندة 

)٣٦,٣٦١()٢٦,٢٦٣(صافي المطالبات المدفوعة 

٢٦٫٩٢٣٢١٫٥٥١عملیات التأمینصافي اإلیرادات من 

٢٥٩٧٫٥٤١٩٧٫١٤٥ربح صرف عمالت أجنبیة
٢٦٦٩٫٥٤١٢٢١٫٥٧٣إیرادات استثمارات مالیة 

٢٧٧٣٫٤٢٨٦٢٫٠٣٣إیرادات تشغیلیة أخرى

٢٤٠٫٥١٠٣٨٠٫٧٥١

٢٫٨١١٫٥٨٣٢٫٨٥٩٫٦٢٦صافي اإلیرادات التشغیلیة

)٥٢٣,٤٨٩()٥٢٠,٥٢٤(٢٨تكالیف الموظفین
)٨٣,٥٧٥()٨١,٨٠٠(١٣إھالك 

)٣٠,١٧٤()١٠٩,٦٥٢(١١خسارة انخفاض في قیمة اإلستثمارات المالیة 
)٤٣٩,١٤٩()٢٩٣,١٦٩(١٠خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي

)٤١٣,٠٤٣()٤٢٨,٣٢٧(٢٩مصروفات أخرى

)١,٤٨٩,٤٣٠()١,٤٣٣,٤٧٢(
١٢١٦٨٤٢حصة في نتائج شركات زمیلة

١٫٣٧٨٫٢٧٩١٫٣٧٠٫٢٣٨الربح للسنة قبل الضریبة

)١١,٥٨٠()٤,٥٦٩(٣٠مصروف الضریبة

١٫٣٧٣٫٧١٠١٫٣٥٨٫٦٥٨الربح للسنة

العائدات للسھم
٣١٤٫٦٦٤٫٧٩(لایر قطري للسھم)العائد األساسي للسھم 

٣١٤٫٦٦٤٫٧٩العائد المخفض للسھم (لایر قطري للسھم)



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

٥

ش.م.قبنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف الدالموحالشامل الدخلبیان 

٢٠١٥دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

٢٠١٥٢٠١٤إيضاحات

١,٣٧٣,٧١٠١,٣٥٨,٦٥٨للسنةصافي الربح 

إيرادات شاملة أخرى:

إيرادات شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح والخسارة للفترات الالحقة:
)٥,٩٤٨()٩,٢٣٠(فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  

)١٤,٢١٩()٢١٢,١٠٢(٢٠ألوراق مالية استثمارية متاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة 

صافي خسارة شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلـى الـربح أو الخسـارة    

)٢٠,١٦٧()٢٢١,٣٣٢(للفترات الالحقة

--بنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة للفترات الالحقة  

)٢٠,١٦٧()٢٢١,٣٣٢(خسائر شاملة أخرى 

١,١٥٢,٣٧٨١,٣٣٨,٤٩١للسنةإجمالي الدخل الشامل 



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 
٦

بنك الدوحة ش.م.ق

قطریةالریاالت بآالف الدالموحالتغیرات في حقوق الملكیة بیان 

٢٠١٥دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

إجمالي حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

أداة مؤھلة 
كرأس مال 

إضافي
إجمالي حقوق 
المساھمین  احتیاطي قانونيرأس المال

احتیاطي 
مخاطر

احتیاطي القیمة 
العادلة

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

أرباح مقترح 
اإلجماليأرباح مدورةتوزیعھا

١٫٠٣٣٫٤٨٩٢٩٠٫٥٣٣٩٫٢٩٢٫٧٥٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٢٩٢٫٧٥٣)١٠٫٥٩٥()٥٧٫٥٧٤(٢٠١٥٢٫٥٨٣٫٧٢٣٤٫٣١٣٫١٧٧١٫١٤٠٫٠٠٠ینایر ١الرصید في 

للسنة:إجمالي الدخل الشامل 
١٫٣٧٣٫٧١٠- ١٫٣٧٣٫٧١٠١٫٣٧٣٫٧١٠- - - - - - ربح السنة

)٢٢١٫٣٣٢(- )٢٢١٫٣٣٢(- - )٩٫٢٣٠()٢١٢٫١٠٢(- - - إیرادات شاملة أخرى

١٫١٥٢٫٣٧٨- ١٫٣٧٣٫٧١٠١٫١٥٢٫٣٧٨- )٩٫٢٣٠()٢١٢٫١٠٢(- - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )٣٫٧٧٣(- - - - ٣٫٧٧٣- محول إلى االحتیاطي القانوني

- - - )١٥٢٫٠٠٠(- - - ١٥٢٫٠٠٠- - محول إلى احتیاطي المخاطر

)١٧٠٫٠٠٠(- )١٧٠٫٠٠٠()١٧٠٫٠٠٠(- - - - - - ١التغیر في الفائدة لرأس المال الفئة 
(إیضاح ١الفئةإصدار سندات رأس مال 

٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠- - - - - - - - (ز))٢٠
صندوق دعم األنشطة إلى مساھمة

)٣٤٫٣٤٣(- )٣٤٫٣٤٣()٣٤٫٣٤٣(- - - - - - اإلجتماعیة
)١٫٠٣٣٫٤٨٩(- )١٫٠٣٣٫٤٨٩(- )١٫٠٣٣٫٤٨٩(- - - - - (و))٢٠توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

- - - )٧٧٥٫١١٧(٧٧٥٫١١٧- - - - - (و))٢٠أرباح مقترح توزیعھا (إیضاح 

٧٧٥٫١١٧٥٢٩٫٠١٠٩٫٢٠٧٫٢٩٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٣٫٢٠٧٫٢٩٩)١٩٫٨٢٥()٢٦٩٫٦٧٦(٢٠١٥٢٫٥٨٣٫٧٢٣٤٫٣١٦٫٩٥٠١٫٢٩٢٫٠٠٠دیسمبر  ٣١الرصید في 



من ھذه البیانات المالیة الموحدة.ال یتجزأتشكل جزًء٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 
٧

قش.م.بنك الدوحة

قطریةالریاالت بآالف التتمة–دالموحالتغیرات في حقوق الملكیة بیان 

٢٠١٥دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة
مساھمي البنكلة العائدة یإجمالي حقوق الملك

مؤھلة ةأدا
مال كرأس

إضافي
إجمالي حقوق 
المساھمین  احتیاطي قانونيرأس المال

احتیاطي 
مخاطر

احتیاطي القیمة 
العادلة

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
أجنبیة

أرباح مقترح 
اإلجماليأرباح مدورةتوزیعھا

١٫١٦٢٫٦٧٥٣٠٠٫٧٢٤٩٫٢٧٠٫٩٠٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٢٧٠٫٩٠٣)٤٫٦٤٧()٤٣٫٣٥٥(٢٠١٤٢٫٥٨٣٫٧٢٣٤٫٣١١٫١٣٣٩٦٠٫٦٥٠ینایر ١الرصید في 

إجمالي الدخل الشامل للسنة:
١٫٣٥٨٫٦٥٨- ١٫٣٥٨٫٦٥٨١٫٣٥٨٫٦٥٨- - - - - - السنةربح 

)٢٠٫١٦٧(- )٢٠٫١٦٧(- - )٥٫٩٤٨()١٤٫٢١٩(- - - إیرادات شاملة أخرى

١٫٣٣٨٫٤٩١- ١٫٣٥٨٫٦٥٨١٫٣٣٨٫٤٩١- )٥٫٩٤٨()١٤٫٢١٩(- - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )٢٫٠٤٤(- - - - ٢٫٠٤٤- محول إلى االحتیاطي القانوني

- - - )١٧٩٫٣٥٠(- - - ١٧٩٫٣٥٠- - محول إلى احتیاطي المخاطر

)١٢٠٫٠٠٠(- )١٢٠٫٠٠٠()١٢٠٫٠٠٠(- - - - - - ١رأس المال الفئة توزیع إلى 
صندوق دعم األنشطة إلى مساھمة

)٣٣٫٩٦٦(- )٣٣٫٩٦٦()٣٣٫٩٦٦(- - - - - - اإلجتماعیة
)١٫١٦٢٫٦٧٥(- )١٫١٦٢٫٦٧٥(- )١٫١٦٢٫٦٧٥(- - - - - توزیعات أرباح مدفوعة 

- - - )١٫٠٣٣٫٤٨٩(١٫٠٣٣٫٤٨٩- - - - - (و))٢٠أرباح مقترح توزیعھا (إیضاح 

١٫٠٣٣٫٤٨٩٢٩٠٫٥٣٣٩٫٢٩٢٫٧٥٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٢٩٢٫٧٥٣)١٠٫٥٩٥()٥٧٫٥٧٤(٢٠١٤٢٫٥٨٣٫٧٢٣٤٫٣١٣٫١٧٧١٫١٤٠٫٠٠٠دیسمبر  ٣١الرصید في 



٨ن ھذه البیانات المالیة الموحدة.مال یتجزأتشكل جزًء٣٨إلى ١اإلیضاحات المرفقة من 

ش.م.قبنك الدوحة
بآالف الریاالت القطریةبیان التدفقات النقدیة الموحد

٢٠١٥دیسمبر٣١في للسنة المنتھیة

٢٠١٥٢٠١٤
اتإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٫٣٧٨٫٢٧٩١٫٣٧٠٫٢٣٨ربح السنة قبل الضریبة

:تعدیالت لـ
١٠٢٩٣٫١٦٩٤٣٩٫١٤٩صافي خسارة انخفاض في قیمة قروض وسلف للعمالء

١١١٠٩٫٦٥٢٣٠٫١٧٤صافي خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة 
١٣٨١٫٨٠٠٨٣٫٥٧٥إھالك 

٧٫١٨٠٦٫٦٤٧إطفاء تكالیف التمویل 
)١٨٥٫٣٤٩()٣٠٫٦٧٣(٢٦صافي ربح بیع استثمارات متاحة للبیع

-٥٩٧من بیع ممتلكات ومعدات خسائر
)٤٢()١٦٨(١٢حصة في نتائج شركات زمیلة

١٫٨٣٩٫٨٣٦١٫٧٤٤٫٣٩٢الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

)١٫٩٣٩٫٣٣٨()٥٥٤٫٠٠٠(التغیر في أرصدة لدى بنوك
)٨٫٧٠٩٫٣٢٠()٧٫١٩٨٫٢٦٣(التغیر في القروض والسلف للعمالء

)١٠٫٥٣٨(٢٥٫٣٠٣التغیر في الموجودات األخرى
٥٫٠٧٤٫٩٥٤)٤٫٠١٨٫٦٠٥(التغیر في أرصدة من بنوك 

٦٫٨٢٠٫٠٣٨٣٫٤٢٤٫٠٨٦التغیر في الودائع 
١٣١٫٧٧٠٥٦١٫٤٥٢التغیر في المطلوبات األخرى

)٣٢٫٨١٦()٣٣٫٩٦٦(والریاضیةمساھمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعیة
)١١٫٦١٤()٢٢٫٨٢٣(ضریبة الدخل المدفوعة 

١٠١٫٢٥٨)٣٫٠١٠٫٧١٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
)٨٫٣٨٠٫٦١٣()١٠٫٥٨٧٫١١٣(استثمارات مالیةشراء

٧٫٩٥٤٫٠٢٢١٠٫٧٧٢٫٤٥٦متحصالت من بیع استثمارات مالیة
)٨٥٫١٦٠()٧٧٫٣٢٦(١٣أدوات ومعدات شراء

٧٤٥٤٥متحصالت من بیع أدوات ومعدات
-١٧٫٤١٦فروع أجنبیة ، بالصافي شراء

٢٫٣٠٦٫٧٢٨)٢٫٦٩٢٫٢٥٦(أنشطة اإلستثمارمن )المستخدم في(صافي النقد 
التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

-٢٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠أدوات مؤھلة كرأس مال إضافيمتحصالت من إصدار 
١٨٢٫٧١٧٫٦٧٣٢٧٢٫٤٩٣متحصالت من قروض أخرى 

)١٢٠٫٠٠٠()١٢٠٫٠٠٠(١أس المال الفئة توزیع إلى ر
)١٫١٦٢٫٦٧٥()١٫٠٣٣٫٤٨٩(توزیعات أرباح مدفوعة

)١٫٠١٠٫١٨٢(٣٫٥٦٤٫١٨٤صافي النقد الناتج من أنشطة التمویل

١٫٣٩٧٫٨٠٤)٢٫١٣٨٫٧٨٢(في النقد وما یعادلھالزیادة) النقص(صافي 
٩٫٦٩٦٫١٨٣٨٫٢٩٨٫٣٧٩ینایر ١النقد وما یعادلھ في 

٣٣٧٫٥٥٧٫٤٠١٩٫٦٩٦٫١٨٣دیسمبر ٣١النقد وما یعادلھ في 

٢٫٤٣٣٫٦٦١٢٫٥٨٦٫٥٩٦الفوائد المستلمة 
٧٠٩٫٩٤٦٥٥٤٫٦٠٧الفوائد المدفوعة 

٣٨٫٨٦٨٣٦٫٢٢٤توزیعات أرباح مستلمة 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٩

المنشأة الصادر عنھا التقریر١
شركة مساھمة قطریة ك١٩٧٩مارس ١٥بتاریخ وقد تم تأسیسھ في دولة قطرامقرھمؤسسة"البنك") ھو "دوحة بنك" أو (بنك الدوحة 

ھو برج المسجل للبنك. عنوان المقر ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك ھو . ١٩٧٨بتاریخ ٥١بموجب المرسوم األمیري رقم عامة
.قطر- الدوحة٣٨١٨ص.ب ، شارع الكورنیش، الخلیج الغربي،بنك الدوحة

فروع في الخارج وستةفرع في دولة قطر٣٠رفیة واألعمال االستثماریة ولدیھالمصاألنشطة بصفة أساسیة في یشترك بنك الدوحة 
، ومكاتب تمثیلیة في (فرعین في بومباي وفرع في كوتشي) والھند في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكویت

(اإلمارات العربیة وھونج كونغ والشارقة وسنغافورة، تركیا والصین والیابان وكوریا الجنوبیة وألمانیا وأسترالیاالمملكة المتحدة، 
بنك الدوحة لشركة% من رأس المال ١٠٠إضافة إلى ذلك، فإن بنك الدوحة یمتلك ما نسبتھ .وجنوب أفریقیاوكنداالمتحدة) 

تم إنشائھاوھي شركة لغرض خاص وشركة الدوحة للتمویل المحدودةمسجلة في مركز قطر الماليتأمینھي شركة و(ذ.م.م)تأمینلل
والشركات التابعة لھ كال من البنك ٢٠١٥دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في تشمل .إلصدار الدیون

ً(یشار إلیھا  "المجموعة").ـبجمیعا

ھي كما یلي:للمجموعةاألساسیةالشركات التابعة

بلد التأسیساسم الشركة
رأسمال 
أنشطة الشركةالشركة

النسبة المئویة للملكیة 
٢٠١٥

النسبة المئویة للملكیة 
٢٠١٤

%١٠٠%١٠٠تأمین عام١٠٠٫٠٠٠قطرالدوحة للتأمین ذ.م.مبنك شركة 
%١٠٠%١٠٠إصدار سندات دین١٨٢جزیرة كایمانالمحدودة شركة الدوحة للتمویل

ینایر ٢٤في تاریخ ٢٠١٥دیسمبر ٣١تمت الموافقـة من قبل مجلس اإلدارة على إصدار البیانات الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیـة في 
٢٠١٦.

اإلعدادأسس٢

فقرة االلتزام
الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ونصوص لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لوفقاًللمجموعةالبیانات المالیة الموحدةتم إعداد

لوائح مصرف قطر المركزي ذات الصلة.

اإلعدادأسس
لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدادادعإتم  ، الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة األدوات المالیة المشتقة البیانات المالیة الموحدة وفقاً
إضافة إلى ذلك یتم تعدیل القیم الدفتریة للموجودات المعترف بھا والموجودات المالیة المتاحة للبیع التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة.، 

التغیرات في القیمة العادلة المرتبطة من عالقات تحوط القیمة العادلة ، أو المدرجة بالتكلفة المطفأة ، لتسجیلوالتي ھي بنود تحوط 
بمخاطر أن یكون تم التحوط لھا.

العملة الوظیفیة وعملة العرض
. فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ و عملة العرضللمجموعةوھي العملة الوظیفیة باللایر القطريالبیانات المالیة الموحدةعرض ھذه تم 

تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر. فقد ، بخالف ذلك

استخدام التقدیرات واألحكام
بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على الموحدةیتطلب إعداد البیانات المالیة 

قد تختلف النتائج الفعلیة وتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. 
عن ھذه التقدیرات.

یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة التي تتم وواالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. تتم مراجعة التقدیرات 
فیھا مراجعة التقدیرات أو في أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك.

وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقدیرات واألحكام الحرجة في تطبیق السیاسات المحاسبیة دتم على وجھ التحدی
.٥رقمنات المالیة الموحدة باإلیضاحالتي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البیا



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

١٠

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المطبقة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة
إعداد البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية للسنة المالية فيالمتبعة المحاسبيةالسياساتإن 

المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي أصدرت مؤخراً من قبل لجنة المعايير المحاسبية الدولية ولجنة السابقة بإستثناء

:٢٠١٥يناير ١لمفعول إعتباراً من التفسيرات والسارية ا

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

من المؤسسات األخذ في االعتبار المشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى عند احتساب ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة ، يجب عليها أن تعود على فترات الخدمة كمنافع سلبية. توضح هذه التعديالت 

كات تعتمد على عدد سنوات الخدمة ، فإنه يسمح للمؤسسة بتحقيق هذه المشاركات كخصومات من أنه في حال كانت مبالغ المشار

تكلفة الخدمات خالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة ، بدالً من تخصيص المشاركات في فترات الخدمة. يسري مفعول هذه التعديالت 

المتوقع أن تكون هذه التعديالت ذات صلة بالمجموعة ، حيث أنه . من غير٢٠١٤يوليو ١للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

ليس لدى المجموعة برامج منافع محددة ذات مشاركات من الموظفين أو أطراف أخرى. 

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

الذي ينطبق على معامالت الدفع على و"الدفع على أساس األسهم"٢باستثناء التحسين المتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

، يسري مفعول جميع التحسينات األخرى للفرتات المحاسبية التي تبدأ في ٢٠١٤يوليو ١أساس األسهم بتاريخ منح يبدأ في أو بعد 

. وتشمل هذه التحسينات ما يلي: ٢٠١٤يوليو ١أو بعد 

: الدفع على أساس األسهم٢المعيار الدولي للتقارير المالية ·
يطبق هذا التحسين مستقبالً ، ويوضح العديد من األمور المتعلقة بتعريف شروط األداء والخدمة والتي تعد شروطا 

لالستحقاق. هذا التحسين ليس له صلة بأعمال المجموعة ، حيث ال تقدم أي من المؤسسات الواقعة ضمن المجموعة 

خططا للدفع على أساس األسهم. 

: دمج األعمال٣ر المالية المعيار الدولي للتقاري·
يطبق هذا التعديل مستقبالً ، ويوضح أن جميع اتفاقيات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) الناشئة من 

دمج األعمال يجب قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة سواء اندرجت أو لم تندرج تحت نطاق معيار 

. يتفق ذلك مع السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة ، وبالتالي فإن هذا التعديل لم يؤثر على ٣٩الدولي المحاسبة 

السياسة المحاسبية للمجموعة. 

: القطاعات التشغيلية٨المعيار الدولي للتقارير المالية ·
تطبق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:

من ١٢يجب على المؤسسة اإلفصاح عن األحكام التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق معايير التجميع في الفقرة )أ

، باإلضافة إلى وصف موجز حول القطاعات التشغيلية التي تم دمجها ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

خدمة في تقييم ما إذا كانت هذه القطاعات والخصائص االقتصادية (مثل المبيعات وإجمالي هامش الربح) المست

"متماثلة". 

ينبغي اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاعات مع إجمالي الموجودات فقط في حالة ما إذا كانت التسوية قد تم )ب

تقديمها للطرف المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية ، وبالمثل فيما يتعلق باإلفصاح عن مطلوبات القطاع. 
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١١

تابع-السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
تابع–المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 

، ليس ٦ال ينطبق هذا التعديل على المجموعة ، حيث لم تقم المجموعة بتجميع أي قطاع من قطاعاتها. كما هو مبين في اإليضاح 
، ويتم عرض هذين القطاعين بشكل منفصل في هذه البيانات لدى المجموعة سوى قطاعين ؛ قطاع الخدمات البنكية وقطاع التأمين

.المالية الموحدة
: الموجودات غير الملموسة٣٨: العقارات واآلالت والمعدات ، ومعيار المحاسبة الدولي ١٦معيار المحاسبة الدولي ·

يجوز إعادة ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تطبق هذه التعديالت بأثر رجعي ، وتوضح أنه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
تقييم الموجودات من خالل اإلشارة إلى البيانات التي يمكن مالحظتها سواء بتعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة 

مة الدفترية السوقية أو بتحديد القيمة السوقية للقيمة الدفترية وضبط إجمالي القيمة الدفترية بشكل تناسبي بحيث تصبح القي
الناتجة مساوية للقيمة السوقية. باإلضافة إلى ذلك ، يكون اإلهالك أو اإلطفاء المتراكم هو الفارق بين اإلجمالي والقيمة 
الدفترية لألصل. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على المجموعة ، حيث أن المجموعة ال تقوم بإعادة تقييم ممتلكاتها واآلالت 

.ديها أية موجودات غير ملموسةومعداتها وليس ل

: إفصاحات األطراف ذات العالقة ٢٤معيار المحاسبة الدولي ·
يطبق هذا التعديل بأثر رجعي ، ويوضح أن مؤسسات اإلدارة (المؤسسات التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسية) هي 

لك ، فإنه على المؤسسة التي تستخدم أطراف ذات عالقة تخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى ذ
مؤسسات اإلدارة أن تقوم باإلفصاح عن المصاريف المتكبدة مقابل خدمات اإلدارة المقدمة. إن هذا التعديل ليس له صلة 

بأعمال المجموعة ، حيث أنها ال تتلقى أي خدمات لإلدارة من المؤسسات األخرى. 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
، وقد قامت المجموعة بتطبيقها ألول مرة في إعداد هذه البيانات المالية ٢٠١٤يوليو ١مفعول هذه التحسينات ابتداء من يسري

المرحلية المختصرة الموحدة. تشمل هذه التحسينات ما يلي:
: دمج األعمال٣المعيار الدولي للتقارير المالية ·

كالتالي:٣االستثناءات في المعيار الدولي للتقارير المالية يطبق هذا التعديل مستقبالُ ، ويوضح نطاق 
.٣الترتيبات المشتركة ، وليس فقط المشاريع المشتركة ، تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية §
ينطبق استثناء هذا النطاق فقط على الحساب في البيانات المالية للترتيب المشترك نفسه.§

اتها التابعة ليست ترتيبات مشتركة ، وبالتالي فإن هذا التعديل لس له صلة بالمجموعة أو بشركاتها إن المجموعة ومؤسس
.التابعة

: قياس القيمة العادلة١٣المعيار الدولي للتقارير المالية ·
ليس فقط ١٣ية تطبق هذه التعديالت مستقبالً ، وتوضح أن يجوز تطبيق استثناء المحفظة في المعيار الدولي للتقارير المال

. ٣٩المحاسبة الدولي على الموجودات والمطلوبات المالية ولكن أيضاً على العقود األخرى التي تندرج تحت نطاق معيار 
. ١٣ال ينطبق هذا التعديل على المجموعة ، حيث أنها ال تطبق استثناء المحفظة في المعيار الدولي للتقارير المالية 

: العقارات االستثمارية ٤٠معيار المحاسبة الدولي ·
الفارق بين االستثمار العقاري والعقارات التي يشغلها ٤٠يوضح وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي 

ي للتقارير مالكوها (أي العقارات واآلالت والمعدات). يطبق هذا التعديل مستقبالً ، ويوضح أنه يتم استخدام المعيار الدول
لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي معاملة شراء ٤٠وليس وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي ٣المالية 

موجودات أو معاملة دمج أعمال. ال تمتلك المجموعة أية استثمارات عقارية ، وبالتالي ال ينطبق عليها هذا التعديل. 

مفعولها بعد المعايير المصدرة ولكن لم يسري

إن المعايير والتفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم يسري مفعولها حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مذكورة أدناه. تعتزم 

المجموعة تطبيق هذه المعايير ، إذا كان ضروريا ، عندما تصبح سارية المفعول.
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تابع- المعاییر المصدرة ولكن لم یسري مفعولھا بعد  

المعيار
٢٠١٨يناير ١: األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١: حسابات التأجيل التنظيمية ١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١مع العمالء: اإليرادات من العقود١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير ١اإليجارات :١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١: الترتيبات المشتركة: محاسبة االستحواذ على الحصص ١١تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٦يناير ١لطرق اإلهالك واإلطفاء المقبولةحيتوضو: ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١: طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة٢٧تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

ر.تقوم المجموعة بتقییم اآلثار المترتبة على تطبیق ھذه المعایی

أسس توحيد البيانات المالية
٣١") كمـا فـي   المجموعةوشركاته التابعة (ويشار إليهم جميعـاً بــ"  للبنكالموحدة تتكون من البيانات المالية إن البيانات المالية

بالمؤسسـة المسـتثمر   عندما يكون لها عائدات متغيرة أو لديها حقوق فيها من إرتباطهاللمجموعةتتحقق السيطرة .٢٠١٥ديسمبر
فيها ويستطيع التأثير على هذه العائدات من خالل سلطتة على المؤسسة المستثمر فيها:

سلطة على المؤسسة المستثمر فيها.ال·
مخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من إرتباطها بالمؤسسة المستثمر فيها.التعرض ل·
فيها للتأثير على قيمة عائداتها.القدرة على إستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر ·

فيه ، تأخذ المجموعة في اإلعتبار الحقـائق  المستثمرأقل غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الكيان للمجموعةعندما يكون 
فيه. المستثمر والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت لها سلطة على الكيان 

تقوم المجوعة بإعادة تقييم سيطرتها على المؤسسة المستثمر فيها إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغيير في واحد أو أكثـر مـن   
البنود المذكورة أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة وينتهي بإنتهـاء أو فقـدان    

تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السـنة  .لتابعةالسيطرة على الشركة ا
في بيان الدخل الموحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التـاريخ  

ة التابعة.الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشرك

للمجموعة والحقوق غير المسـيطرة  األمتعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مساهمي الشركة
حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الميزانية للحقوق غير المسيطرة. تعد هذه البيانات المالية الموحدة بإسـتخدام سياسـات محاسـبية    

واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة. عند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركات موحدة للمعامالت 
التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم إسـتبعاد جميـع الموجـودات والمطلوبـات وحقـوق      

ت النقدية الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعـداد البيانـات الماليـة    المساهمين واإليرادات والمصورفات والتدفقا
الموحدة.

أي تغيير في حقوق الملكية لشركة تابعة بدون فقدان السيطرة ، تتم المحاسبة له كمعاملة حقوق ملكية.
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تجميع األعمال والشهرة

األعمال المجمعة باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة يتم احتساب 

في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في األعمال التي يتم االستحواذ عليها. في كل أعمال مجمعة تختار المجموعة 

ألعمال المستثمر فيها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات التي يمكن أن تقيس الحصة غير المسيطرة في ا

تعيينها لألعمال المستثمر فيها. تكاليف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية.

عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقاً للشروط التعاقدية 

واألحوال االقتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للشركة 

المستحوذ عليها. 

محتملة يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ، وأي تغييرات الحقة في القيمة العادلة مبالغ أية

األدوات المالية "التحقيق والقياس" ٣٩للمبالغ المحتملة التي تصبح موجودات أو مطلوبات يتم إدراجها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

يتم ٣٩لخسارة أو كتغير في إيرادات شاملة اخرى. إذا لم يكن المبلغ المحتمل في نطاق معيار المحاسبة الدولي إما في الربح أو ا

في قياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية المالئم. إن المبلغ المحتمل المصنف كحقوق ملكية ال يتم قياسه وتكون التسوية الالحقة 

بيان الربح أو الخسارة.

شهرة يتم قياسها مبدئياً بالتكلفة (وهي زيادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة) وأية منافع سابقة ال

مملوكة على صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ 

وع المبلغ المحول ، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها عليها تزيد على مجم

والمطلوبات المتكبدة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المحققة في تاريخ االستحواذ. إذا أسفرت 

القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول ، يدرج الربح عملية إعادة التقييم عن وجود زيادة في 

.في بيان الربح أو الخسارة

أية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. لغرض فحص االنخفاض في بعد التحقق المبدئي ، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم

بة ضمن أعمال مجمعة ، منذ تاريخ االستحواذ ، على جميع وحدات اإليرادات النقدية للمجموعة القيمة ، يتم توزيع الشهرة المكتس

والتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى للمؤسسة المستحوذ عليها إلى تلك 

الوحدات. 

ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تضم الشهرة المتعلقة بالعمليـة  عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إيرادات نقدية 

المستبعدة إلى القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة فـي هـذه   

تفظ به من وحدة اإليراد النقدي.الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المح
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الشركات الزمیلة
إن النفوذ الھام ھو القدرة على المشاركة في إتخاذ.علیھاالشركات الزمیلة ھي الشركات التي یوجد لدى المجموعة نفوذا ھاما

القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولیس السیطرة علیھا أو السیطرة المشتركة على سیاساتھا.
تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا مبدئیا بالتكلفة متضمنة تكالیف المعاملة 

. على االستثمار في الشركة الزمیلةالتي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ 
حواذ الشركات الزمیلة في بیان الدخل الشامل الموحد بینما یتم یتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر السابقة الست

لالستحواذ في االحتیاطیات. تتم تسویة التغیرات التراكمیة السابقة لالستحواذ في من حقوق الملكیةاالعتراف بالتغیرات في حصتھا 
مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار. عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة أو تزید عن مساھمتھا في الشركة الزمیلة، 

اف بأیة خسائر أخرى ما لم یكن لدیھا التزامات أو تقم بسداد متضمنة أیة ذمم مدینة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باالعتر
مدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.

یتم استبعاد المكاسب فیما بین شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد مساھمة المجموعة 
استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دلیال على وجود خسارة انخفاض في الشركة الزمیلة. كما یتم أیضاً

في قیمة الموجود المحول.
لتتفق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم والمعدلةتستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة على البیانات المالیة ،

امالت فیما بین شركات المجموعة إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا. كما یتم أیضا استبعاد المكاسب من التع
استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دلیال على وجود خسارة انخفاض في قیمة الموجود المحول.

لة التالیة.تتضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة الشركة الزمی

أنشطة الشركةالنسبة المئویة للملكیةوالتشغیلبلد التأسیسسم الشركةا

٢٠١٥٢٠١٤
الدوحة للوساطة 

و الخدمات 
المالیة المحدودة

الوساطة المالیة وادارة %٤٤٫٠٢%٤٤٫٠٢الھند
الموجودات المالیة

العمالت األجنبیة
األجنبیةتعامالت وأرصدة العمالت 

بعملة أجنبیة إلى العمالت الوظیفیة المعنیة للعملیات بمعدالت الصرف یتم تحویل التعامالت بعمالت أجنبیة أو تلك التي تتطلب سداداً
اآلنیة في تواریخ المعامالت.

اآلنیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام معدالت الصرف في تاریخ التقریر بعمالت أجنبیة الموجودات والمطلوبات النقدیةیتم تحویل 
التي تقاس بالقیمة العادلة إلى العملة النقدیة بالعمالت األجنبیة غیر لموجودات والمطلوباتیعاد تحویل اتاریخ. ذلك الالسائدة في 

تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة التي الوظیفیة بسعر الصرف اآلني في ذلك التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم 
تقاس من حیث التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام معدل الصرف في تاریخ المعاملة.
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فروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبیة والناشئة عن التحویل بأسعار تسجیلیتم 
.الربح أو الخسارةبیان الصرف في نھایة الفترة للموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة في 

العملیات األجنبیة

عة التي لدیھا عمالت وظیفیة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلھا إلى النتائج والمركز المالي لجمیع منشآت المجمو
عملة العرض كما یلي:

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاریخ التقریر.·

إیرادات ومصروفات كل بیان دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف ·

.اإلیرادات الشاملة األخرىیتم االعتراف بجمیع فروق صرف العملة في ·

فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أعاله یتم اإلبالغ عنھا في حقوق ملكیة المساھمین ضمن "احتیاطي تحویل 
عمالت أجنبیة".

عند التوحید، یتم أخذ فروق صرف العمالت الناشئة من تحویل صافي االستثمار في المنشآت األجنبیة والقروض 
ستبعاد الكلي أو وأدوات العملة األخرى المخصصة كتحوطات لھذه االستثمارات إلى "الدخل الشامل اآلخر". عند اإل

ن الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البیع.الجزئي للعملیة األجنبیة یتم االعتراف بھذه الفروق في بیا

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

االعتراف والقیاس المبدئي

في تاریخ المتاجرة ، أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاًبیتم اإلعتراف  الموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیاً
المالیةالموجوداتمبیعاتأومشتریاتوھي .لعادیةابالطریقةالمتاجرة" ذلكیشملفي األحكام التعاقدیة ألداة مالیة.

.السوقفيالسائدالعرفأواألحكامخاللمنبصورةالمحددالزمنياإلطارخاللالموجوداتتسلیمتتطلبالتي

إلیھا ، بالنسبة للبند الذي لیسالعادلةبالقیمةمبدئیاالمالیةالمطلوباتأوالمالیةالموجوداتقیاسیتم مسجلمضافاً
أوتملكھاإلىمباشرةبصورةتنسبأنیمكنالتيالمعامالتتكالیف،الخسارةأوالربحخاللمنبالقیمة العادلة

.إصدارھا
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التصنیف
یتم تصنیف االدوات المالیة مبدئیا على الغرض الذي من أجلھ یتم شراء األدوات المالیة و على خصائصھا 

.علیھابالحصولالممیزة و على نیة اإلدارة 

الموجودات المالیة

عند اإلنشاء یتم تصنیف الموجود المالي في واحد من الفئات التالیة:

،القروض والذمم المدینة·
،بھا لتاریخ االستحقاقمحتفظ ·
متاحة للبیع، و·
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ·

المطلوبات المالیة

المجموعة صنفت و قاست المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة.

إلغاء االعتراف
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود 
المالي أو عند قیامھا بتحویل الموجود المالي في معاملة یتم فیھا تحویل جمیع مخاطر وحوافز ملكیة الموجود 

ل جزء كبیرا من مخاطر وعوائد الملكیة كما أنھا ال المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تحو
تحتفظ بالسیطرة على الموجود المالي. یتم االعتراف بأیة مصلحة في الموجودات المالیة المحولة والتي تؤھل 

أو االحتفاظ بھا من جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في إنشاءھاإللغاء االعتراف والتي یتم 
المالي. عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للموجود بیان المركز 

في الربح أو إدراجھوالمقابل المستلم متضمنا أي موجود جدید یتم الحصول علیھ ناقصا أي مطلوب جدید یتم 
الخسارة.

تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بھا في بیان مركزھا المالي ولكنھا تحتفظ 
حتفاظ بجمیع أو إما بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء منھا. في حالة اإل

لموجودات المحولة. یتضمن تحویل بجزء كبیر من المخاطر والعوائد عندھا ال یتم إلغاء االعتراف با
الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر والعوائد، كمثال، إقراض األوراق المالیة ومعامالت 

إعادة الشراء.
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تابع- إلغاء االعتراف 
لموجود ملكیة اجمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد في المعامالت التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تقوم بتحویل 

وتحتفظ بالسیطرة على الموجود، تستمر المجموعة في االعتراف بالموجود إلى حد مشاركتھا المستمرة والتي المالي
یرات في قیمة الموجود المحول. في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة یتم تحدیدھا بالحد الذي تتعرض فیھ إلى التغی

لو حقق معاییر إلغاء االعتراف. المحولالموجود ببالتزام لخدمة الموجود المالي مقابل رسوم. یتم إلغاء االعتراف 
ود) كافي أو یتم االعتراف بموجود أو مطلوب في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر من (موج

أقل من (مطلوب) كاف ألداء الخدمة.

عتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدیة.تلغي المجموعة اإل

المقاصة
، فقط الموحد یتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي

عندما یكون لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ورغبتھا إما في السداد على أساس 
الصافي أو تحقیق الموجود وسداد األصل في نفس الوقت.

مبادئ القیاس
قیاس التكلفة المطفأة

عتراف التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي ھي المبلغ الذي یقاس بھ الموجود أو المطلوب المالي عند اإل
المبدئي مخصوما منھ مدفوعات السداد األصلیة مضافا إلیھ أو مخصوما منھ اإلطفاء المتجمع باستخدام طریقة معدل 

بھ ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفیض لخسارة االنخفاض في الفائدة الفعلي ألي فرق بین المبلغ المبدئي المعترف
یتم إحتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین اإلعتبار أي خصم أو عالوة على اإلستحواذ ، والرسوم التي ھي القیمة. 

جزء ال یتجزاء من معدل الفائدة الفعلي.

قیاس القیمة العادلة

القیمة العادلة ھي الثمن الذي سوف یستلم لبیع موجودات أو یدفع لتحویل إلتزام في معاملة بین متعاملین في السوق 
في تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل المطلوبات 

تحدث إما:

طلوبات ، أوفي السوق الرئيسي للموجودات أو الم·
في غياب سوق رئيسية ، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.·

القیمة العادلة لألدوات المالیة والتي یتم تداولھا باألسواق المالیة النشطة في تاریخ التقریر على أساس السعر بالسوق 
وسعر الطلب بالنسبة للمراكز القصیرة األجلأو عروض أسعار المضارب (سعر العرض بالنسبة للمراكز طویلة 

.األجل) بدون أي إقتطاعات من تكلفة العملیات

تشمل ألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم المناسبة. لبالنسبة 
،ھ ظوملحلدیھا أسعار سوقیةالتي والمماثلة اتدوتقنیات التقییم طریقة التدفقات النقدیة المخصومة، مقارنة مع األ

.تسعیر، ونماذج االئتمان وغیرھا من نماذج التقییم ذات الصلةلخیاراتنماذج
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ابعت-مبادئ القیاس 

تابع-قیاس القیمة العادلة 

یجب قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق المشتركة والمحافظ ذات وحدات غیر مدرجة بصافي قیمة 
.الصنادیقمدیرالمقدمة من األصول 

على معدالت تحویل ملحوظة ومنحنیات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك  تقاس عقود العمالت األجنبیة اآلجلة بناًء
بالكامل ولذا یتم إلغاء مخاطر اإلئتمان أساس العملة المنتشرة بین العمالت ذات الصلة. جمیع العقود مضمونة نقداً

لكل من المجموعة والطرف اآلخر لتلك العقود.

القیمة العادلة ، حددت لغرض إفصاحات.تحدد القیمة العادلة للمشتقات غیر المدرجة بالتدفقات النقدیة المخصومة
المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر الموجودات والملطوبات ومستوى 

.٥تدرج القیمة العاجلة الموضح في إیضاح 

تحدید وقیاس خسارة االنخفاض في القیمة

موضوعي على انخفاض قیمة موجود مالي غیر في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل 
مسجل بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تنخفض قیمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات المالیة 

وأن لحادثة الخسارة أثر اتعندما یشیر دلیل موضوعي إلى وقوع حادثة خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجود
.ةالتي یمكن تقدیرھا بصورة موثوقاتیة المستقبلیة للموجودعلى التدفقات النقد

متضمنة أسھم حقوق الملكیة قد انخفضت قیمتھا، الصعوبات الموضوعي على أن موجودات مالیة قد یتضمن الدلیل
ة من المالیة الكبیرة لدى المقترض أو المصدر والتقصیر أو التأخر من جانب المقترض وإعادة ھیكلة الدین أو السلف

والمؤشرات على أن لتأخذھا في االعتبار في ظل ظروف أخرىجانب المجموعة بشروط لم تكن المجموعة 
المقترض أو المصدر سیدخل في إفالس أو اختفاء السوق النشطة للورقة المالیة أو البیانات األخرى التي یمكن 

كز الدفع لدى المقترضین أو المصدرین مالحظتھا فیما یتعلق بمجموعة موجودات مثل التغیرات السلبیة في مر
بالمجموعة أو الظروف االقتصادیة المتعلقة بحاالت التقصیر في المجموعة.
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تابع-تحدید وقیاس خسارة االنخفاض في القیمة 

باالعتبار دلیل االنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا تأخذ المجموعة 
لتاریخ االستحقاق على كل من مستوى الموجود والمستوى الجماعي. یتم تقییم جمیع القروض والسلف للعمالء 

د ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض في واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق الھامة بصفة فردیة لتحدی
القیمة الفردیة. جمیع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق الھامة بصفة 
فردیة والتي ال یوجد انخفاض محدد في قیمتھا یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض 

واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ للعمالء لقروض والسلف م تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا بعد. افي القیمة یت
التي ال تعتبر ھامة بصورة فردیة یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض االستحقاق

ذات خصائص المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاقواالستثمارات للعمالء لقروض والسلف في القیمة وذلك بتجمیع ا
المخاطر المتماثلة في مجموعات.

یتم قیاس خسائر االنخفاض في القیمة على الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة 
صومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود. یتم للموجود المالي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخ

االعتراف بخسائر االنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة ویتم إظھارھا كحساب مخصص في مقابل القروض 
والسلف للعمالء.

جانب ، تستخدم المجموعة الخبرة التاریخیة والتصنیف االئتماني إلى ي القیمة عند تقییم االنخفاض الجماعي ف
.الخسائر التقدیریة ذات الصلة التي تعكسھا الظروف االقتصادیة واالئتمانیة لكل محفظة محددة

% أو أكثر عن التكلفة أو ٢٠بالنسبة لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في القیمة السوقیة بصورة عامة بنسبة 
أشھر أو أكثر تعتبر مؤشرات على انخفاض القیمة.٩لمدة 

خسائر االنخفاض في قیمة االستثمارات المالیة المتاحة للبیع یتم االعتراف بھا بتحویل الخسارة التراكمیة المعترف 
إلى الربح أو الخسارة كتسویة إعادة تصنیف. الخسارة التراكمیة التي یعاد تصنیفھا اإلیرادات الشاملة األخرىبھا في 

منھاالخسارة ھي الفرق بین تكلفة االستحواذ، إلى الربح أواإلیرادات الشاملة األخرىمن  أي مدفوعات مخصوماً
الربح أو للمبلغ واإلطفاء، والقیمة العادلة الحالیة، ناقصا أیة خسارة انخفاض في القیمة معترف بھا سابقا في 

. الخسارة
قوق الملكیة من خالل بیان تتم مراجعة خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا في بیان الدخل الموحد على أدوات حال

القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة تزیدفي فترة الحقة، تالدخل الموحد. في حالة أدوات الدین، وإذا كان
حدث وقع بعد إدراج خسارة انخفاض القیمة في بیان الدخل بمتعلقة أن تكون زیادة للكاستثمارات متاحة للبیع ویمكن 

.انخفاض القیمة من خالل بیان الدخل الموحدخسائر یتم عكس الموحد، و
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النقد وما يعادله

ىيتضمن النقد وما يعادله أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لد
مصارف مركزية وموجودات مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ 
والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من جانب المجموعة في إدارة 

ارتباطاتها قصيرة األجل.
لفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد. يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتك

القروض والسلف للعمالءأرصدة لدى البنوك و

القروض والسلف للعمالء هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغير رصدة لدى البنوك واأل
مدرجة في سوق نشطة وال ترغب المجموعة في بيعها على الفور أو في المستقبل القريب. 

تكاليف ئداًمعاملة وهو القيمة العادلة زالقروض والسلف للعمالء بسعر اللألرصدة لدى البنوك وايتم القياس المبدئي
المعاملة المباشرة اإلضافية وفي أعقاب ذلك يتم قياسها بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

شطب القروض والسلف للعمالء
يتم شطب القروض والسلف للعمالء (وحسابات مخصصات االنخفاض ذات الصلة) عادة إما جزئيا أو كليا عندما 
ال يوجد احتمال معقول للسداد. وفي حالة القروض المضمونة ، يتم ذلك عموما بعد استالم أية عائدات من الضمان 

للتحقيق من أية ضمانات وال يكون هناك احتمال المحقق. وفي الحاالت التي يتم فيها تحديد صافي القيمة القابلة
معقول للسداد ، قد يتم الشطب مبكرا. تسجل كافة عمليات الشطب للقروض بعد الموافقة عليها من قبل مصرف 

قطر المركزي. 

االستثمارات المالية

محتفظ بها لتاريخ إما ضمن "استنادا إلى تصنيفها االستثمارات المالية بعد االعتراف المبدئي، تتم المحاسبة عن 
".متاحة للبيع"أو ، "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" ، االستحقاق" 

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

ديد جهي موجودات غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتمحتفظ بها لتاريخ االستحقاقالموجودات المالية ال
واستحقاق ثابت يوجد لدى المجموعة النية والمقدرة اإليجابية على االحتفاظ بها حتى االستحقاق والتي ال يتم 

محتفظ بها تخصيصها كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنها متاحة للبيع. تم تسجيل االستثمارات ال
ل الفائدة الفعلي.بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدلتاريخ االستحقاق

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

قامت المجموعة بتصنيف استثماراتها ضمن المحتفظ بها للمتاجرة حيث أن مثل هذه االستثمارات تدار بغرض 
تحقيق أرباح على المدى القصير أو ضمن استثمارات مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. يتم 

االعتراف بتغيرات القيمة العادلة مباشرة في الربح أو الخسارة.
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تابع-االستثمارات المالیة 

متاحة للبیعالموجودات المالیة ال

الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي استثمارات غیر مشتقة مخصصة على أنھا متاحة للبیع أو لم یتم تصنیفھا كأیة 
االستثمارات عندما تكون القیمة العادلة غیر متوفرة بشكل موثوق ، تسجلفئة أخرى من فئات الموجودات المالیة. 

ة ناقصا خسارة االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل جمیع المالیة في أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة بالتكلف
االستثمارات المتاحة للبیع األخرى بالقیمة العادلة.

اتباستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم االعتراف بإیرادالربح أو الخسارةالفائدة في اتیتم االعتراف بإیراد
عندما تصبح المجموعة مستحقة لتلقي توزیعات األرباح. مكاسب أو خسائر الربح أو الخسارةتوزیعات األرباح في 

بیان الدخل الموحد.محتفظ بھا للبیع یتم االعتراف بھا في أوراق دینصرف العمالت األجنبیة عن االستثمارات في 

ستثمار أو تنخفض قیمتھ یتم االعتراف بالتغیرات األخرى في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن یباع اال
بیان الدخل الموحد.إلى الدخل الشامل اآلخرعندھا یعاد تصنیف المكاسب والخسائر التراكمیة المعترف بھا سابقا في 

المشتقات
المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط

المخاطر جمیع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم یتم تتضمن المشتقات التي یتم االحتفاظ بھا ألغراض إدارة 
القیمة العادلةتصنیفھا كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات التي یحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ب

ى تقوم المجموعة بتخصیص بعض المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلفي بیان المركز المالي.
بعض األدوات المالیة غیر المشتقة كأدوات تحوط في العالقات المؤھلة للتحوط. عند التخصیص المبدئي للتحوط 
بتوثیق العالقة بین األداة أو األدوات المشتقة للتحوط والبنود المتحوط لھا، متضمنا ھدف  تقوم المجموعة رسمیاً

الطریقة التي سیتم استخدامھا لتقییم فعالیة عالقة التحوط. تقوم وإستراتیجیة إدارة المخاطر عند القیام بالتحوط بجانب
المجموعة بإجراء تقییم عند البدء في عالقة التحوط وعلى نحو مستمر أیضا للتعرف على ما إذا كان من المتوقع أن 

بنود المتحوط لھا تكون أدوات التحوط ذات فعالیة عالیة في مقاصة التغیرات في القیمة العادلة للتدفقات النقدیة لل
خالل الفترة التي یتم تخصیص التحوط لھا وما إذا كانت النتائج الفعلیة لكل تحوط تقع ضمن مدى نسبة تتراوح ما 

في المائة. تقوم المجموعة بإجراء تقییم لتحوط التدفق النقدي بالنسبة لمعاملة متوقعة عما إذا كان ١٢٥إلى ٨٠بین 
ة عالیا ویشكل تعرضا الختالفات في التدفقات النقدیة التي یمكن أن تؤثر في النھایة احتمال حدوث المعاملة المتوقع

. تمت مناقشة عالقات التحوط أدناه.الربح أو الخسارةعلى 

تحوطات القیمة العادلة

لموجود أو مطلوب معترف بھ أو ارتباط القیمة العادلةعندما یتم تخصیص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغیر في 
، یتم االعتراف بالتغیر في القیمة العادلة للمشتقة مباشرة في بیان الدخل الموحد الربح أو الخسارةمؤكد قد یؤثر على 

للبند المتحوط لھ والتي تنسب إلى الخطر المتحوط لھ. في حالة انتھاء أو بیع أو القیمة العادلةبجانب التغیرات في 
أو إلغاء القیمة العادلةوفاء التحوط بمعاییر محاسبة التحوط بینتھيھاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو عندما إن

تخصیص التحوط عندھا یتم إیقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. یتم إطفاء أیة تسویة حتى تلك النقطة على البند 
للبند معدل الفائدة الفعليفي بیان الدخل الموحد كجزء من يطریقة معدل الفائدة الفعلالمتحوط لھ والذي یتم استخدام 

على مدى عمره المتبقي.
المشتقات األخرى لغیر المتاجرة

عندما ال تكون المشتقة محتفظا بھا للمتاجرة وغیر مخصصة في عالقة مؤھلة للتحوط یتم االعتراف بجمیع 
الموحد.التغییرات في قیمتھا العادلة مباشرة في بیان الدخل 
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المشتقات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة
عقود صرف أجنبي آجلة. تقوم المجموعة ببیع ھذه المشتقات لعمالء بغرض تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة 

القیمة العادلةوالمستقبلیة. یتم تقییم ھذه األدوات المشتقة بتمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخفیف المخاطر الحالیة
. بیان الدخل الموحدإلى القیمة العادلةكما في نھایة فترة التقریر ویتم أخذ التغیرات ذات الصلة بھا في 

الممتلكات والمعدات
اإلعتراف والقیاس

تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. 
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیاً

تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكالیف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض 
االستخدام المطلوبة منھا وتكالیف تفكیك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة علیھ إلى وضعھ السابق وتكالیف 

االقتراض المرسملة. 
عندما كجزء ال یتجزأ من بعض المعدات ، سیتم رسملتھا كجزء من ھذه المعدات. المشتراه لتعمل برامج الحاسوب

یكون ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبنود مستقلة  للممتلكات والمعدات.
الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات یتم تحدیدھا بمقارنة متحصالت البیع مع القیمة الربح أو الخسارة

الدفتریة للممتلكات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي في اإلیراد اآلخر / المصروف اآلخر في الربح أو 
الخسارة.

التكالیف الالحقة

نات العقارات والمعدات في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق یتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكو
المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانیة قیاس تكلفتھا بصورة موثوق بھا. یتم 

للممتلكات والمعدات في عكس االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یتم االعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة
الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
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اإلھالك
المبلغ القابل لإلھالك ھو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ بدیل عن التكلفة ناقصا قیمتھا الباقیة.

بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء الربح أو الخسارةیتم االعتراف باإلھالك في 
من بند الممتلكات العقارات والمعدات حیث أن ھذه ھي أفضل مقارب یعكس النمط المتوقع الستھالك المنافع 

الباقیة المقدرة. یتم إھالك االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في الموجود وھي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قیمتھ 
الموجودات المستأجرة بموجب إیجارات تمویلیة على مدى فترة اإلیجار أو أعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقصر. ال یتم 

. األراضي واألعمال غیر المنجزةإھالك 

األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة على النحو التالي:

سنة٢٠المباني
سنوات٧-٣مفروشات و معداتتحسینات األماكن المستأجرة ،

سنوات٥السیارات

في تاریخ كل تقریر، وتسویتھا بأثر مستقبلي القیم الباقیة للموجودات تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجیة 
إن كان ذلك مالئما. 

الموجودات غیر المالیةانخفاض قیمة 
تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف موجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل 
تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على انخفاض قیمتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر یتم تقدیر المبلغ القابل 

لالسترداد لذلك الموجود.
فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة للموجود للقیمة الدفتریة التي خسارة االنخفاض في القیمةیتم رد 

.خسارة االنخفاض في القیمةكان من الممكن تحدیدھا، بالصافي من أي إھالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف ب
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المخصصات
یمكن بقاسدثحلیجةتحالي نأو استداللينونياقتزاملامجموعةلاىدلونكیدمانعبمخصصاالعترافمیت

یتم تحدید . االلتزامكلذدادسلارج للمنافع االقتصادیةخفقتدلب طأن یتمحتمللانمقیاسھ بصورة موثوق بھا و
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدالت ما قبل الضریبة التي تعكس تقدیرات المخصصات عن طریق خصم

ة الزمنیة للنقود، والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما.مالسوق الحالیة للقی

العقود المثقلة بااللتزامات
المنافع المتوقع للمجموعة الحصول علیھا من العقد یتم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون 

أقل من التكلفة التي ال یمكن تفادیھا في سبیل الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد. یقاس المخصص بالقیمة الحالیة 
للتكلفة المتوقعة من إنھاء العقد وصافي التكلفة المتوقعة من االستمرار في العقد، أیھما أقل. قبل تكوین المخصص

للموجودات المصاحبة للعقد.خسارة انخفاض في القیمةتقوم المجموعة باالعتراف بأیة 

الضمانات المالیة
الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفھا لحاملھا مقابل خسارة 

یتم منح الضمانات بسبب عجز مدین محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقھ وفقا لبنود أداة الدین. یتكبدھا
والسحب على لضمان القروضنیابة عن العمالءغیرھا من الھیئات والمؤسسات المالیة وللبنوكالمالیة

.أخرىتسھیالت مصرفیة والمكشوف
على تم الحصول فیھت المالیة بالقیمة العادلة في التاریخ الذيالضمانات المالیة في البیانایتم االعتراف ب

من القیاس حد، یتم قیاس المطلوبات للمجموعة بموجب ھذه الضمانات في أعلىضمان بعد التحقق المبدئيال
خالل ھذه الفترة، وأفضل المكتسبةرسومالدخل والعتراف في بیان الدخل لأقل اھالك یتم احتساب المبدئي، و

.تقدیر للنفقات المطلوبة لتسویة أي التزام مالي ناشئ نتیجة للضمانات في تاریخ التقریر
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الموظفینمكافآت
لمكافآت مخصصات تقوم المجموعة بإحتساب  ، بالمجموعةسیاسات التوظیف نھایة الخدمة للموظفین وفقاً

ویستند االحتساب على آخر راتب وفترة خدمة كل موظف كما في تاریخ إعداد التقاریر. ویظھر ھذا 
المخصص ضمن بند مخصصات أخرى تحت بند مطلوبات أخرى.

في صندوق التقاعد كنسبة من راتب الموظفین القطریین وفقا لقانون التقاعد اقیمة مساھمتھب المجموعةحتست
.اتجاه صندوق التقاعد محدودة بمبلغ مساھمتھالمجموعة. وتعتبر إلتزامات ٢٠٠٢لسنة ٢٤رقم والمعاشات 

قیمة مساھمتھا في صندوق اإلدخار للموظفین غیر القطریین كنسبة من راتب بإحتساب المجموعة تقوما مك
لسیاسات وإجراءات المجموعة. المجموعة محصورة بھذه المكافآت.إن إلتزاماتالموظف وفقاً

قصیرة األجلالموظفینمكافآت

نھایة الخدمة قصیرة األجل للموظفین على األساس غیر المخصوم ویتم دفعھا عند تقدیم الخدمة مكافآت تقاس 
ذات الصلة. یتم االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب خطط الحافز النقدي قصیر األجل أو خطط 

تیجة لخدمة سابقة تم تقدیمھا مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي بدفع ھذا المبلغ ن
من جانب الموظف ومن الممكن قیاس االلتزام بصورة موثوق بھا. 

رأس المال واالحتیاطیات
تكالیف رأس المال

یتم خصم تكالیف الزیادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكیة من القیاس المبدئي ألدوات 
حقوق الملكیة.

األرباح لألسھم العادیةتوزیعات 
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسھم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من جانب 
مساھمي المجموعة. یتم التعامل مع توزیعات األرباح للسنة التي یعلن عنھا بعد تاریخ بیان المركز المالي 

.الموحد في إیضاح األحداث الالحقة

إلعتراف باإلیراداتا
اإلیراداتإثبات اإلیراد لدرجة أنھ من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق للمجموعة، ویمكن قیاس یتم 

قبل االعترافمعاییرتلبیة بصورة موثوق بھا. ویجب  أن قبل إثبات اإلیرادات:المحددة فیما یلي أیضاً
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اإلیرادات ومصاریف الفائدة
كأدوات مالیة المالیة المصنفة موجوداتاألدوات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي تحمل فائدة الیتم تسجیل 

الفوائد باستخدام سعر أو مصروفات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإیرادات ومتاحة للبیع 
أو المتحصالت خالل العمر المتوقع المقدرةالدفعات النقدیة المستقبلیةیخصمالفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي 

لألداة المالیة أو خالل فترة قصیرة، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. 
الفائدة على القروض والسلف االعتراف بیوما أو أكثر من الدخل. لم یتم ٩٠خرة لمدةالمتأیتم استبعاد الفائدة 

.المالیة األخرى في قائمة الدخل الموحدةوالموجودات

إیرادات عقود التأمین
ذلك یتم اإلعتراف بإیرادات عقود التأمین (المبالغ المتحققة كإیراد) على مدى فترة تغطیة عقد التأمین ، یتم إظھار 

القسم من مبالغ التأمین التي تم إستالمھا على العقود الساریة والمتعلقة باألخطار المحتملة الوقوع كإیرادات غیر 
یوماً.١/٣٦٥متحققة في جانب اإللتزامات على أساس إحتساب 

إیرادات ومصاریف الرسوم والعموالت
وأالموجود على معدل الفائدة الفعليجزء متمما لیتم إدراج إیراد ومصروف الرسوم والعموالت التي تعتبر 

.طریقة معدل الفائدة الفعليعند قیاس المطلوب المالي
یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة 

یل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا. االستثمار وعموالت المبیعات ورسوم اإلیداع ورسوم المشاركة في التمو
عندما یكون من غیر المتوقع أن ینتج من ارتباط قرض أن یتم سحب القرض یتم االعتراف بالرسوم ذات الصلة 

أساساًتتعلق الرسوم العموالت األخرى بارتباط القرض على أساس القسط الثابت على مدى فترة االرتباط.
كمصاریف عند أداء الخدمة.برسوم المعاملة والخدمة ، وتدرج

اإلستثمارات المالیةاتإیراد
في بیان الدخل الموحد وذلك عن الفرق بین القیمة العادلة االستثمارات المالیةیتم االعتراف بأرباح أو خسائر بیع 

للمقابل المستلم والقیمة الدفتریة لالستثمار. 

االستحقاق یتم االعتراف بھ بإتباع طریقة معدل الفائدة الفعلي.إیراد االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ
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إیراد توزیعات األرباح

یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالم اإلیراد. 

مصروف الضریبة 

یشتمل مصروف الضریبة على ضریبة حالیة وضریبة مؤجلة. یتم االعتراف بالضریبة الحالیة والضریبة 
فیما عدا إلى الحد الذي تتعلق فیھ ببنود معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة أو الربح أو الخسارةالمؤجلة في 

.اإلیرادات الشاملة األخرى

دادھا أو استالمھا من دخل أو خسارة السنة الخاضعة للضریبة باستخدام الضریبة الحالیة ھي الضریبة المتوقع س
معدالت الضریبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاریخ التقریب وتتم تسویتھا مع الضریبة المستحقة 

الدفع فیما یتعلق بسنوات سابقة.

طبقا للقوانین واللوائح والتعلیمات الساریة  في الدول التي تمتد إلیھا المجموعةتحتسب الضرائب المستحقة على 
. یتم تكوین مخصص لاللتزامات الضریبیة المستحقة على أساس تقییم المطالبات الضریبیة المجموعةعملیات 

ال یوجد ضرائب على  على لم یتم تطبیق احتساب الضریبة داخل دولة قطر.المجموعةالمتوقعة ، وحالیاً
الشركات على بعض فروع البنك العاملة خارج دولة قطر، وكذلك على أحد الشركات التابعة والمسجلة لدى 

مركز قطر للمال.

یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغراض 
غراض الضریبة. ال یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة إلى:التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة أل

في معاملة ال تعتبر بمثابة تجمیع أعمال المطلوبات وأالموجودات الفروق المؤقتة بین االعتراف المبدئي ب·
وال تؤثر على الربح أو الخسارة المحاسبیة أو الخاضعة للضریبة.

في شركات تابعة إلى الحد الذي یكون من المحتمل معھ أن ال یتم الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات ·
ردھا في المستقبل المنظور، و

الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشھرة.·

على  یتم قیاس الضریبة المؤجلة بمعدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا على الفروقات المؤقتة عند عكسھا بناًء
تصنیفھا أو على وشك أن تصنف كما في نھایة السنة المالیة.القوانین التي تم 

ضریبة المؤجلة لو كان ھناك حق قانوني قابل للتطبیق في مقاصة مطلوبات موجودات ومطلوبات التتم مقاصة 
الضریبة الحالیة مقابل الموجودات الضریبیة الحالیة وھي تتعلق بالضرائب التي یتم تحصیلھا من نفس 

ریبي على نفس المنشأة الخاضعة للضریبة أو على منشآت ضریبیة مختلفة ولكنھ یقصد منھا االختصاص الض
سداد مطلوبات وموجودات ضریبة حالیة على أساس الصافي أو سیتم تحقیق موجوداتھا ومطلوباتھا الضریبیة 

في نفس الوقت.

یتم االعتراف بأصل الضریبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضریبیة غیر المستخدمة واألرصدة الضریبیة والفروق 
المؤقتة المسموح بخصمھا إلى الحد الذي یكون من المحتمل معھ توفر أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة یمكن 

اریخ تقریر ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي استخدامھا في مقابلھا. تتم مراجعة أصول الضریبة المؤجلة في كل ت
یصبح من غیر المحتمل معھ تحقیق المنفعة الضریبیة ذات الصلة. 
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العائدات على السھم

تقوم المجموعة بعرض بیانات العائد األساسي والمخفف للسھم بالنسبة ألسھمھا العادیة. یحتسب العائد األساسي 
للسھم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة 

المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة الربح أو الخسارةیة خالل الفترة. یتم تحدید العائدات المخففة للسھم بتسو
وعدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة بأثر جمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة.

القطاعیةالتقاریر 

قطاع التشغیل ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال یمكن للمجموعة أن تجني منھا 
رادات وتتكبد مصروفات ویتضمن ذلك اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات إی

األخرى بالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجھا التشغیلیة بصورة منتظمة من قبل كبیر صانعي القرار التشغیلي 
فر لھ معلومات مالیة متمیزة.بھدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھ والذي تتو

أنشطة اإلئتمان
علیھ ال تدرج في بیان وبتناًءكموجودات المجموعة عامل تال تالموجودات المحتفظ بھا في نشاط إئتماني 

المركز المالي الموحد.

الضمان المعاد حیازتھ
بیان المركز المالي الموحد تحت بند یتم إثبات الضمانات المعاد حیازتھا مقابل سداد دیون العمالء ضمن 

، إن وجد."موجودات أخرى" بقیمة استحواذھا بالصافي من مخصص خسارة االنخفاض في القیمة

وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي یجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ علیھا في 
وات من تاریخ االستحواذ بالرغم من أنھ یمكن تمدید ھذه مقابل سداد الدیون خالل فترة ال تتجاوز الثالث سن

الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي.

أرقام المقارنة
فیما عدا في الحاالت التي یسمح فیھا معیار أو تفسیر أو یتطلب خالف ذلك یجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع 

المبالغ مع معلومات مقارنة. 

معلومات البنك الرئیسي
) بإتباع نفس ٣٨یتم إعداد بیان المركز المالي وبیان الدخل للبنك الرئیسي المفصح عنھ باإلیضاح رقم (

التي ال یتم توحیدھا حیث والزمیلةالسیاسات المحاسبیة المذكورة أعاله فیما عدا االستثمار في الشركات التابعة 
یتم تسجیلھا بالتكلفة.
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المخاطر المالیةإدارة٤
مقدمة ولمحة عامة

من نشاط  ، ولكن یتم إدارتھا من خالل عملیة قیاس ومراقبة مستمرة اوعملیاتھالمجموعةتشكل المخاطر جزءاً
والسیولة والتشغیل لمخاطر اإلئتمانتعتبر المجموعة معرضة بحسب حجم المخاطر والوظائف الرقابیة األخرى.

یتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغیر العوامل ومخاطر السوق والتي تمثل مخاطر عملیات تجاریة أو غیر تجاریة.
.للمجموعةالمحیطة وأثر العوامل التكنولوجیة وقطاع الصناعة من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي 

تحدید ومراقبة المخاطر ، باإلضافة إلى ذلك توجد جھات أخرى مثل ھو المسؤول عن المجموعةیعتبر مجلس إدارة 
لجنة التدقیق الداخلي ، لجنة التسھیالت ، ولجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن عملیة قسم إدارة المخاطر ،:

المخاطر.ھذه إدارة ومراقبة 

على محددات  ، وتعكس ھذه المحددات إستراتیجیة العمل المجموعةضعھا تتتم مراقبة والسیطرة على المخاطر بناًء
تحملھا.المجموعة، وكذلك تعكس مستوى المخاطر التي یستطیع المجموعةوعوامل السوق المؤثرة في 

بإستخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى إلدارة المخاطر الناتجة المجموعةقوم تكجزء من عملیة إدارة المخاطر ، 
والمخاطر الناتجة عن تقدیر دة والعمالت األجنبیة ومخاطر رأس المال و مخاطر االئتمانعن التغیر في أسعار الفائ

. یتم تقییم المخاطر قبل الدخول في عملیات التحوط التي یتم اعتمادھا من قبل المستوى اإلداري المناسب المعامالت
.مجموعةلل

ا على المراكز المالیة التي یحتفظ بھا وأعلى طریقة خاصة لتقدیر مخاطر السوق التي یتعرض لھالمجموعةتبع ت
على عدد من الفرضیات والعوامل المتغیرة في السوق وقد حدد ت قیمة للخسائر المتوقعة علیھا ، وذلك إعتماداً

، والتي یتم مراقبتھا بشكل یومي.یھامجموعة من المستویات لقیمة المخاطر المقبولة لدالمجموعة

لمخاطر السوق أو الطریقة التي یقیس ویسیطر بھا البنك على مجموعةى مستوى تعرض الال یوجد ھناك أي تغیر عل
تلك المخاطر.

المخاطر الناتجة من األدوات المالیة التي تتعرض لھا المجموعة ھي المخاطر المالیة والتي تتضمن مخاطر االئتمان 
ومخاطر السیولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة.

االئتمانمخاطر 
األداة المالیة عن الوفاء عمیل أو طرف مقابل في عجز نتیجة لالتي تنشأ الخسارة المالیة خاطر االئتمان ھي مخاطر م
تدار مخاطر مخاطر، ولذلك للالمجموعةتعرضخطر مخاطر االئتمان الجزء األكبر منالتزاماتھ التعاقدیة. تشكل ب

مالیة مثل الألدوات لعزى مخاطر االئتمان تتعرضھا لمخاطر االئتمان. وبعنایةاالائتمان التي یتم التعرض لھا 
والمبالغ المعادلة تسندات الدین وغیرھا من الفواتیر، واالستثمارات، والقبوالوالقروض والسحب على المكشوف، 

المالیة.الئتمان المتعلقة بأدوات خارج المیزانیةل

المرفقة للبیانات المالیة الموحدة توزیع محفظة القروض والسلف واألنشطة ) من اإلیضاحات ١٠یّبین اإلیضاح رقم (
لمخاطر إئتمان المجموعة.) التوزیـع الجغرافـي ٤التمویلیة على القطاعات المختلفة. كما یتضمن اإلیضاح رقم (
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تابع–إدارة المخاطر المالیة ٤

قیاس مخاطر االئتمان
كافة السیاسات اإلئتمانیة من قبل قسم إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. یقوم فریق إدارة المخاطر تتم مراجعة وإعتماد

بالموافقة على جمیع التسھیالت اإلئتمانیة  وأسقف اإلئتمان لكافة الشركات وعملیات الخزینة وأسواق المھمة مركزیاً
تتعامل مع البنك. وتتم ھذه الموافقات بما یتفق رأس المال والمؤسسات المالیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة التي

مع سیاسة  اإلئتمانیة المعتمدة. المجموعةمع سقوف صالحیات منح اإلئتمان المفوضة للفریق وإنسجاماً

إضافة إلى ذلك ، فإن كافة التسھیالت اإلئتمانیة تتم إدارتھا وضبطھا بصورة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر الذي 
بالغ قسم العملیات بشكل منفصل.یقوم بإ

بتحدید المخاطر عن طریق التنویع في موجوداتھ على قطاعات جغرافیة وصناعیة. یتم التحكم المجموعةقوم ت أیضاً
بمخاطر االئتمان عن طریق تحدید سقوف لإلئتمان الممنوح للطرف المتعاقد معھ والتي تتم مراجعتھا والموافقة علیھا 

من قبل لجنة إرشادات مصرف قطر المركزي فیما یخص َمنح المجموعةتبع تإدارة المخاطر. كما سنویاً أیضاً
لمخاطر االئتمان.المجموعةالقروض األمر الذي یقلل من تعرض 

مقدار ونوع الضمانات على تقییم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. یتم تنفیذ المبادئ التوجیھیة بشأن قبول أنواع یعتمد 
.ت التقییمالمامعالضمانات و

ونوعمبلغیعتمد.القروضمقابلمقبولةضماناترھنطریقعناإلئتمانمخاطرتقلیلیتم،اإلمكانعند
حولاإلرشاداتإدراجتمقدأنھكما.معھالمتعاقدبالطرفالمتعلقةاالئتمانمخاطرتقییمعلىالمطلوبةالضمانات

الملكیةوحقوقالعقاريوالرھنالنقدمنالضماناتأنواعأبرزتتألف.تقییمھاوطرقالمقبولةالضماناتأنواع
أساسيبشكلبالضماناتاإلحتفاظیتم.أخرىملموسةتأمیناتإلىباإلضافةالمالیةوالضماناتوالعالمیةالمحلیة
بصافيبالقروضالمتعلقةالمخاطرمواجھةفيالضماناتھذهإدارةوتتمواإلستھالكیةالتجاریةالقروضمقابل
.للتحصیلالقابلةقیمتھا

مستمر االعتماد والتوثیق واالستعراض الدارة االئتمان التي تضمن االمتثال لشروطمحددة إلعملیة المجموعةلدي 
وتوصي المالیة مثل األسھم المدرجة بشكل منتظم، الضمانات م یتقییتم لضمان جودة االئتمان والضمانات. في حین 

الرھن القانوني على العقارات على األقل مرة بتقییم الضمانات التي تم الحصول علیھا عن طریقاالئتمان سیاسة 
إذا استدعي األمر ذلك.سنوات٣كلواحدة أو أكثر  
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للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ بھ أو أیة تعزیزات ائتمانیة أخرىالحد األقصى تحلیل 
یوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ بھ أو أي دعم 

المبینة أدناه على أساس المبلغ الدفتري الصافي المسجل في ائتماني آخر بالنسبة للموجودات على قائمة المركز المالي و التعرضات
بیان المركز المالي الموحد.

٢٠١٥٢٠١٤
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بیان المركز المالي 

كما یلي:
٣٫٠٨٦٫٦٦١٢٫٧٨٠٫٨٧٨أرصدة لدى بنوك مركزیة

١٠٫٣٨٥٫٤١٤١٢٫٢٤٦٫٧٨٢بنوكالمستحق من
٥٥٫٦١٥٫١٨٥٤٨٫٥٥٨٫٥٢١قروض وسلف للعمالء

١٠٫٨٣٩٫٩١٨٨٫٩٥٠٫٥٢٢دین-استثمارات مالیة 
٥٩٢٫٠٩٨٦٢٣٫٠١٦موجودات أخرى 
٨٠٫٥١٩٫٢٧٦٧٣٫١٥٩٫٧١٩دیسمبر ٣١اإلجمالي كما في 

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما یلي:
٢٣٫٣٣٥٫٣٢٢٢٠٫٢٣١٫٣٨٢ضمانات

٣٫٠٥٨٫٤٧٨٣٫٠٥٨٫٤٢٤خطابات اعتمادات
٧٫٢٥٣٫٨١٩٩٫٥٣٣٫٦٤٠تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة

٣٣٫٦٤٧٫٦١٩٣٢٫٨٢٣٫٤٤٦دیسمبر ٣١اإلجمالي كما في 
١١٤٫١٦٦٫٨٩٥١٠٥٫٩٨٣٫١٦٥

الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمانتحلیل تركز مخاطر

القطاعات الجغرافیة

یوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ بھ أو أي دعم ائتماني 
المجموعة، بتخصیص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا إلى مقر إقامة آخر ، حسب المناطق الجغرافیة. بھذا الجدول قامت 

أطرافھا المقابلة.

قطر

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى
دول الشرق 

باقي دول العالماألوسط األخرى
٢٠١٥

اإلجمالي

أرصدة لدى مصارف 
٥٫١٧٦٣٫٠٨٦٫٦٦١-٢٫١٥١٫٤٦٨٩٣٠٫٠١٧مركزیة

٤٫٦١٨٫٠٣١٧٥١٫٤٠٢٢٫١٢٣٫٧٢٧٢٫٨٩٢٫٢٥٤١٠٫٣٨٥٫٤١٤مستحق من البنوك
٤٠٫٦٨٤٫٢٩١٩٫١٧٢٫٨٣٧٨٦٥٫٢٦٤٤٫٨٩٢٫٧٩٣٥٥٫٦١٥٫١٨٥قروض وسلف للعمالء

٩٫١٩٩٫٥٠٣١٫١٧٥٫٦٦٦٥٢٫٥٣٤٤١٢٫٢١٥١٠٫٨٣٩٫٩١٨دین- استثمارات مالیة 
١٢٫٢٥٧٥٩٢٫٠٩٨-٥٤٧٫٩٩٢٣١٫٨٤٩موجودات أخرى

٥٧٫٢٠١٫٢٨٥١٢٫٠٦١٫٧٧١٣٫٠٤١٫٥٢٥٨٫٢١٤٫٦٩٥٨٠٫٥١٩٫٢٧٦
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تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- القطاعات الجغرافیة –قیاس مخاطر اإلئتمان 

تابع –تحلیل تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان 

قطر

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 
األخرى

٢٠١٤باقي دول العالم
اإلجمالي

أرصدة لدى مصارف 
١٤٥٢٫٧٨٠٫٨٧٨-١٫٩٧١٫١٥٩٨٠٩٫٥٧٤مركزیة

٤٫٩٤٢٫٢٥٠١٫٢٥٥٫٣٩٤٧٫٩٤٣٦٫٠٤١٫١٩٥١٢٫٢٤٦٫٧٨٢مستحق من البنوك
٣٦٫٢٠٤٫٨٤١٨٫٤٣٣٫١٩٦٤٧٤٫٠٧٦٣٫٤٤٦٫٤٠٨٤٨٫٥٥٨٫٥٢١قروض وسلف للعمالء

٣٧٠٫٤٦٧٨٫٩٥٠٫٥٢٢-٧٫٧٠٦٫٤٤١٨٧٣٫٦١٤دین-استثمارات مالیة 
٦٫١٠٢٦٢٣٫٠١٦-٥٧٧٫١٦٢٣٩٫٧٥٢موجودات أخرى

٥١٫٤٠١٫٨٥٣١١٫٤١١٫٥٣٠٤٨٢٫٠١٩٩٫٨٦٤٫٣١٧٧٣٫١٥٩٫٧١٩

قطر

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
األخرى

دول الشرق 
األوسط 
باقي دول العالماألخرى

٢٠١٥
اإلجمالي

١٣٫١٠٧٫٠٣٢٤٫٥٧٥٫٨٦٠٤٦٤٫٧١٩٥٫١٨٧٫٧١١٢٣٫٣٣٥٫٣٢٢ضمانات
١٫٥٧٨٫٧٨٨٥١٦٫٩٨٦١٣٨٫٩٨٧٨٢٣٫٧١٧٣٫٠٥٨٫٤٧٨خطابات اعتماد

تسھیالت ائتمانیة غیر 
٢٥٫٩١٨٧٫٢٥٣٫٨١٩-٥٫٥٥٧٫٦٢٠١٫٦٧٠٫٢٨١مستغلة

٢٠٫٢٤٣٫٤٤٠٦٫٧٦٣٫١٢٧٦٠٣٫٧٠٦٦٫٠٣٧٫٣٤٦٣٣٫٦٤٧٫٦١٩

قطر

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

األخرى

دول الشرق 
األوسط 
باقي دول العالماألخرى

٢٠١٤
اإلجمالي

١١٫٦٢٠٫٩٦٧٤٫٥٢٢٫٢٥٨٩٣٫٦٥٣٣٫٩٩٤٫٥٠٤٢٠٫٢٣١٫٣٨٢ضمانات
١٫٧٧١٫١٥٩٣١٠٫٢٢٥٢٢١٫٦٢٢٧٥٥٫٤١٨٣٫٠٥٨٫٤٢٤خطابات اعتماد

تسھیالت ائتمانیة غیر 
٩٫٥٣٣٫٦٤٠--٨٫٧٦٧٫٠٠٧٧٦٦٫٦٣٣مستغلة

٢٢٫١٥٩٫١٣٣٥٫٥٩٩٫١١٦٣١٥٫٢٧٥٤٫٧٤٩٫٩٢٢٣٢٫٨٢٣٫٤٤٦
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قطاعات الصناعة

، مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة قبل األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر یحلل الجدول التالي، كتوضیح
مصنفة حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة.

إجمالي المخاطرإجمالي المخاطر
٢٠١٥٢٠١٤

ممولة وغیر ممولة
١٥,٧٩٣,٩٣٣١٤,٧٥٥,٥٦٥الحكومة وھیئات حكومیة

٣,٠٦١,٣١٣٢,٣٤١,١١٧الصناعة
٩,٢٢٠,٥٥٣٨,٨١٠,٧٢٨التجارة

٢٠,١٦٩,٨٣٥١٨,٤٠٦,٨١٥الخدمات
٩,٠٤٢,٠٥٣٧,٥١٩,٢٧٨المقاوالت
١١,٥٣٦,١٨٥٩,٧٥٢,١١٣العقارات
١٠,٣٧٤,٩١٥١٠,١٢٩,٣٩٩الشخصیة

١,٣٢٠,٤٨٩١,٤٤٤,٧٠٤أخرى
٢٣,٣٣٥,٣٢٢٢٠,٢٣١,٣٨٢ضمانات

٣,٠٥٨,٤٧٨٣,٠٥٨,٤٢٤خطابات إعتماد
٧,٢٥٣,٨١٩٩,٥٣٣,٦٤٠تسھیالت غیر مستغلة

١١٤٫١٦٦٫٨٩٥١٠٥٫٩٨٣٫١٦٥

التعرض لمخاطر االئتمان

التي نشرت من قبل وكاالت التصنيف يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف 

:الخارية

٢٠١٥٢٠١٤
التصنیف المعادل

١٢,٢٦٧,٩٩٥١١,٨٩٢,٦٣٦(دولة قطر)السیادیة
٢,٤٠٥,٨٢٨١,٩٤٧,٢٤٨أ أ–أ أ أ إلى 
٦,١٦٤,٤٥٣٥,٩٥٩,٧٠٨أ-+أ إلى 

٣,٢٥٤,٣٤٤٢,٠٠٥,٠٣٥ب ب ب- + ب ب ب إلى 
١,٤٧٠,١٨٦٢,١٢٢,٥٦١ب-+ ب ب إلى 

٢٦,١٢٢٢٥,٤٢٣ب-أقل من 
٨٨,٥٧٧,٩٦٧٨٢,٠٣٠,٥٥٤غیر مصنفة (مساویة للتقییم الداخلي)

١١٤,١٦٦,٨٩٥١٠٥,٩٨٣,١٦٥

ع تمثل المبالغ التي ال يتوفر لها تقييم تسهيالت لشركات أو افراد ال يتوفر لها تقييم خارجي. التقييم الذي تقوم به المجموعة يتماشي م

من قبل مؤسسات التقييم الدولية.المعدةالمماثلة والتقييماتالتعريفات 
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جودة اإلئتمان حسب نوع القروض 
ً على تصنیف المجموعة اإلئتماني:یوضح الجدول أدناه جودة اإلئتمان حسب نوع القروض لقائمة المركز المالي الموحدة إستنادا

دین-استثمارات مالیة مدینةأرصدة لدى بنوكقروض وسلف للعمالء
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

لم تتجاوز موعدھا ولم تنخفض 
قیمتھا (خطورة منخفضة):

٥٢,٢٨٤,٩٤٤٤٦,١٤٦,٨٠٦١٠,٣٨٥,٤١٤١٢,٢٤٦,٧٨٢١٠,٧٧٧,٣٩٤٨,٨٥٥,٧٢٢الرصد القیاسي

----٨٩,٧٣٤١٣٤,٣٢٤الرصد الخاص

٥٢,٣٧٤,٦٧٨٤٦,٢٨١,١٣٠١٠,٣٨٥,٤١٤١٢,٢٤٦,٧٨٢١٠,٧٧٧,٣٩٤٨,٨٥٥,٧٢٢

تجاوزت موعدھا ولم تنخفض 
قیمتھا:

----٨٨٨,٦٥٠٦٢٨,١٨٨الرصد القیاسي

----٢,٥٢٠,٧٢٨١,٨٦٤,٧٠٢الرصد الخاص

٣,٤٠٩,٣٧٨٢,٤٩٢,٨٩٠----

انخفضت قیمتھا

٧٩,٥٥٦١١٢,٩٩٧--٢٨٧,٣٨٨٢٢٤,٦٩٤غیر عاملة 

----٣٠٣,٧٥٥٢١٠,٠٠٢مشكوك في تحصیلھا

----١,٢٩٠,١٠١١,١٢٥,١٩٠خسارة 

٧٩,٥٥٦١١٢,٩٩٧--١,٨٨١,٢٤٤١,٥٥٩,٨٨٦
ناقصا: مخصص خاص 

)١٨,١٩٧()١٧,٠٣٢(--)١,٦٤٢,٧٢٨()١,٩٢٦,٦٥٢(لخسارة االنخفاض في القیمة
ناقصا: مخصص جماعي  

----)١٣٢,٦٥٧()١٢٣,٤٦٣(لخسارة االنخفاض في القیمة

)١٨,١٩٧()١٧,٠٣٢(--)١,٧٧٥,٣٨٥()٢,٠٥٠,١١٥(

٥٥,٦١٥,١٨٥٤٨,٥٥٨,٥٢١١٠,٣٨٥,٤١٤١٢,٢٤٦,٧٨٢١٠,٨٣٩,٩١٨٨,٩٥٠,٥٢٢بالصافي–القیمة الدفتریة 

دین-استثمارات مالیة 
تاریخ حتىمحتفظ بھا 
٥,٧٣٨,٣٥٦٤,٥٤١,٤٤٩----االستحقاق

٥,٣٢٨٣١,٢٧٨----محتفظ بھا للمتاجرة 

٥,١١٣,٢٦٦٤,٣٩٥,٩٩٢----متاحة للبیع
ناقصا: مخصص خسارة 

)١٨,١٩٧()١٧,٠٣٢(----االنخفاض في القیمة

١٠,٨٣٩,٩١٨٨,٩٥٠,٥٢٢----بالصافي–القیمة الدفتریة

٥٥,٦١٥,١٨٥٤٨,٥٥٨,٥٢١١٠,٣٨٥,٤١٤١٢,٢٤٦,٧٨٢١٠,٨٣٩,٩١٨٨,٩٥٠,٥٢٢إجمالي القیمة الدفتریة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٥

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر اإلئتمان قیاس 

تابع-جودة اإلئتمان حسب نوع القروض 

القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قیمتھا واالستثمار في سندات الدین

القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة فردیة والسلف وسندات الدین التي تحدد 
المجموعة أن ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا وال تتوقع تحصیل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بكاملھما 

.االستثمار الماليالقرض/ تفاقیاتإلبناء على الشروط التعاقدیة 

لم تنخفض قیمتھااالقروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدھا ولكنھ

التي تجاوزت موعدھا ولكنھ لم تنخفض قیمتھا ھي تلك تجاوزت مدفوعات فائدتھا التعاقدیة للعمالء القروض والسلف 
من غیر المناسب تكوین مخصص النخفاض القیمة على أو مبلغھا األصلي موعد استحقاقھا ولكن المجموعة ترى بأنھ 

أساس مستوى الضمان/ الضمانات المتاحة و/ أو مرحلة تحصیل المبالغ المستحقة للمجموعة.

٢٠١٥٢٠١٤

٤٤٣٫٨٨٣١٫١٩٨٫١٥٧یوما٣٠حتى 
٧٢٦٫٨٩٧٣٣١٫٢٩٨یوما٦٠إلى ٣١
٢٫٢٣٨٫٥٩٨٩٦٣٫٤٣٥یوما٩٠إلى ٦١

٣٫٤٠٩٫٣٧٨٢٫٤٩٢٫٨٩٠اإلجمالي



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٦

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-قیاس مخاطر اإلئتمان 
تابع-جودة اإلئتمان حسب نوع القروض 

جدولتھاالمعاد للعمالءالقروض والسلف 
ترتیبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجیة معتمدة وتصحیح وتأجیل المدفوعات. تستند سیاسات تتضمن أنشطة إعادة الجدولة 

وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معاییر، حسب تقدیر اإلدارة المحلیة، تشیر إلى أنھ من المرجح جدا استمرار الدفع. تتم 
لة في الغالب على القروض ألجل، وعلى وجھ الخصوص، قروض مراجعة ھذه السیاسات على نحو مستمر. یتم تطبیق إعادة الجدو

التمویل الممنوحة للعمالء. في حاالت قلیلة ینتج عن إعادة الجدولة استمرار انخفاض قیمة الموجود.

الضمانات 
أو المؤشرات یستند تحدید أھلیة وقیمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ویتم تقییمھما بالرجوع إلى سعر السوق 

لموجودات مماثلة.

.قانوني في مقابل القروض والسلف للعمالءعقاري لدى المجموعة ضمان في شكل ودیعة محتجزة أو رھن على أسھم أو رھن 

ملیون لایر قطري كما في ٣٫٠٢١إجمالي مبلغ الضمان بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد إستحقاقھا ولكنھا لم تنخفض قیمتھا ھي 
ملیون لایر قطري). ٤٫٠٩٣: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١

: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري كما في ٤٣٫٦٥١إجمالي مبلغ الضمان بالنسبة للقروض والسلف للعمالء ھي 
ملیون لایر قطري). ٣٥٫٥٣٩

الضمان المعادة حیازتھ
ال شيء، كان لدى المجموعة موجودات استعیدت حیازتھا من ضمانات محتفظ بھا كضمان بقیمة ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

ملیون لایر قطري).٣١٫٤: ٢٠١٤ملیون لایر قطري (

یتم بیع العقارات المعاد حیازتھا في أقرب وقت عملي ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفیض المدیونیة القائمة. یتم تصنیف 
العقارات المعاد حیازتھا في بیان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى. 

سیاسة الشطب
وأیة مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القیمة عندما تحدد تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصید سند دین استثماري 

إدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو الورقة غیر قابلة للتحصیل وبعد موافقة مصرف قطر المركزي.

المصدر مثل عدم مقدرة یتم القیام بھذا التحدید بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي للمقترض/ 
المقترض/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكاملھ. بالنسبة للقروض القیاسیة 
ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقھ. كان المبلغ الذي تم شطبھ 

ملیون لایر قطري). ١٢: ٢٠١٤لایر قطري (ملیون١٣٠السنة ھوخالل 
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٧

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤
تابع-قیاس مخاطر اإلئتمان 

تابع-جودة اإلئتمان حسب نوع القروض 

مخاطر السیولة
وجودعندالسیولةمخاطرتحدث.بھاالخاصةالتمویلمتطلباتتلبیةعلىمامنشأةمقدرةعدمفيتتمثلالسیولةمخاطر

المسؤولیةتقع. التمویلمصادربعضتقلیصإلىیؤدىمما،االئتمانيالتصنیفمستوىانخفاضأوالسوقفياضطراب
علىللسیطرةمناسبعملإطاربوضعقامقدوالذيالبنك،إدارةمجلسعاتقعلىالسیولةمخاطرعلىللسیطرةالكاملة
متطلباتوبحسب.والطویلوالمتوسطالقصیرالمدىعلىالنقدیةالسیولةمنإلحتیاجاتھبالنسبةالبنكلدىالسیولةمخاطر

االعتبارفياألخذبعدالموجوداتوإدارةالتمویلمصادربتنویعاإلدارةقامتالمخاطرھذهمنوللتقلیلالنقدیةالسیولةإدارة
.بالسوقفوراًللبیعالقابلةالمالیةواألوراقالنقدوشبھالنقدمنلكلمتوازنكافرصیدعلىللحفاظالسیولةتوفر

التعرض لمخاطر السیولة

التدبیر الرئیسي الذي یتم استخدامھ من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع 
لھذا الغرض یعتبر صافي الموجودات السائلة على أنھ یتضمن النقد وما یعادلھ وسندات الدین في درجة االستثمار العمالء. 

والتي یوجد لھا سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الدین المصدرة والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق 
، لقیاس التزام المجموعة بحدود السیولة ، ولكنھ غیر مطابقةلاحتساب مماثطریقةخالل الشھر التالي. یتم استخدام

، مصرف قطر المركزي.الموضوعة من جانب الجھة الرقابیة الرئیسیة للمجموعة

تفاصیل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء للمجموعة الصادر عنھا التقریر في تاریخ التقریر وخالل 
نحو التالي.السنة على ال

٢٠١٥٢٠١٤
دیسمبر٣١في 

%١١٨٫٥٥%١٠٥٫٨٥المتوسط للسنة

%١٣٢,٦٥%١١٤,٤٩الحد األقصى للسنة

%١٠٨,٤٠%٩١,٥٨الحد األدنى للسنة

للموجودات والمطلوباتاإلستحقاق تحلیل
تواریختحدیدتموقد.تواریخ االستحقاقعلىبناًءالمجموعة ومطلوباتموجوداتبنوداستحقاقتواریخالتاليالجدولیعكس

تاریخوحتىالماليالمركزبیانتاریخمنالمتبقیةالفترةأساسعلىوالمطلوباتللموجوداتعلیھاالتعاقدتمالتياالستحقاق
وتوفربالودائعلالحتفاظالتاریخیةالوقائعتعكسھاالتيالفعلیةاالستحقاقتواریخاالعتبارفياألخذدونالتعاقدياالستحقاق
.كافیةسیولةتوفرمنللتأكدوالمطلوباتالموجوداتاستحقاقاتمستمرةبصورةالمجموعةتراقبالسیولة. 
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٣٨

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة-تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

القيمة 

أشهر٣- ١أقل من شهرالدفترية

أشهر إلى ٣

غير مؤرخأكثر من سنةالمجموع لسنةسنة

٢٠١٥ديسمبر ٣١
نقد وأرصدة لدى 

٢,١٦٣,٢٠٩-١,٣٩٩,٦١٢-٣,٥٦٢,٨٢١١,٣٢٧,٩٤٩٧١,٦٦٣مصارف مركزية

-١٠,٣٨٥,٤١٤٦,٠٩٢,٩٦٦٧٦٤,٤٢٩٢,٠٣٨,٠٠١٨,٨٩٥,٣٩٦١,٤٩٠,٠١٨بنوك مستحقات من ال

-٥٥,٦١٥,١٨٥١٤,٤١٢,٦١٨٥,٠٣٧,٥٠٩٥,٣٦٥,٧٦٨٢٤,٨١٥,٨٩٥٣٠,٧٩٩,٢٩٠قروض وسلف للعمالء

١٢,١٩٨,٢٣٢١,٤٧٥,٣٠٤١٧١,٤٢٥٦٠١,٣٣٤٢,٢٤٨,٠٦٣٨,٥٩١,٨٥٤١,٣٥٨,٣١٥استثمارات مالية

استثمارات في شركات 

٨,٩٠٨-----٨,٩٠٨زميلة

٧٨٥,٧٨٧-----٧٨٥,٧٨٧وأثاث ومعداتعقارات

--٧٥٢,٧٦٦--٧٥٢,٧٦٦٧٥٢,٧٦٦موجودات أخرى

٨٣,٣٠٩,١١٣٢٤,٠٦١,٦٠٣٦,٠٤٥,٠٢٦٨,٠٠٥,١٠٣٣٨,١١١,٧٣٢٤٠,٨٨١,١٦٢٤,٣١٦,٢١٩يجمالاإل

-٨,٧٧٦,١٣٠٧,٠١٤,٩٠٨٣٦,٤١٦١,٥٠٠,٨٢٧٨,٥٥٢,١٥١٢٢٣,٩٧٩أرصدة من بنوك

-٥٢,٧٦٦,٦١٣٢٣,٥٦٤,٣٨٢٢٠,٥٧٧,١٢٩٨,٤٠٥,١٣٤٥٢,٥٤٦,٦٤٥٢١٩,٩٦٨ودائع عمالء

-٧٧٢,٧٣٦٧٧٢,٧٣٦١,٨١٤,٩٩٢--٢,٥٨٧,٧٢٨أوراق دين

-٢٥٠,٠٧٧٢٦,٣٠١٢٧٦,٣٧٨٣,١٧٦,١٥٦-٣,٤٥٢,٥٣٤قروض أخرى 

--٢,٥١٨,٨٠٩--٢,٥١٨,٨٠٩٢,٥١٨,٨٠٩مطلوبات أخرى

١٣,٢٠٧,٢٩٩-----١٣,٢٠٧,٢٩٩إجمالي حقوق الملكية

٨٣,٣٠٩,١١٣٣٣,٠٩٨,٠٩٩٢٠,٨٦٣,٦٢٢١٠,٧٠٤,٩٩٨٦٤,٦٦٦,٧١٩٥,٤٣٥,٠٩٥١٣,٢٠٧,٢٩٩اإلجمالي 

)٨,٨٩١,٠٨٠(٣٥,٤٤٦,٠٦٧)٢٦,٥٥٤,٩٨٧()٢,٦٩٩,٨٩٥()١٤,٨١٨,٥٩٦()٩,٠٣٦,٤٩٦(-اإلستحقاق فرق 
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بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٣٩

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة-تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

أشهر٣-١أقل من شهرالقيمة الدفترية

أشهر إلى ٣

غير مؤرخأكثر من سنةالمجموع لسنةسنة

٢٠١٤ديسمبر ٣١
نقد وأرصدة لدى 

١,٩٦١,٧١١-٣,٣٠٣,٦٥١١,١٠٦,٤٤٧١٦١,٢٢٤٧٤,٢٦٩١,٣٤١,٩٤٠مصارف مركزية

-١٢,٢٤٦,٧٨٢٥,١٨١,٧٤٨٣,١٧٢,٤٩٥٣,٤٩٠,٩٦٥١١,٨٤٥,٢٠٨٤٠١,٥٧٤أرصدة لدى بنوك 

-٤٨,٥٥٨,٥٢١١٥,٥٤٩,٨٦٩٢,٩٨٦,٢٩١٦,٣٨٦,٢٦٨٢٤,٩٢٢,٤٢٨٢٣,٦٣٦,٠٩٣قروض وسلف للعمالء

٩,٨٥٥,٧١٨٦٢٤,٧٤٣٥٩٩,٧٨٦١١٦,٦٢٦١,٣٤١,١٥٥٧,٦٠٩,٣٦٦٩٠٥,١٩٧استثمارات مالية

استثمارات في شركات 

٩,٢٤٤-----٩,٢٤٤زميلة

٧٦١,٠١١-----٧٦١,٠١١وأثاث ومعداتعقارات

--٧٨٢,٦٣٥--٧٨٢,٦٣٥٧٨٢,٦٣٥موجودات أخرى

٧٥,٥١٧,٥٦٢٢٣,٢٤٥,٤٤٢٦,٩١٩,٧٩٦١٠,٠٦٨,١٢٨٤٠,٢٣٣,٣٦٦٣١,٦٤٧,٠٣٣٣,٦٣٧,١٦٣جمالياإل

--١٢,٧٩٤,٧٣٥١٠,٧٧٠,٦٥٠٩٠٥,٩٧٦١,١١٨,١٠٩١٢,٧٩٤,٧٣٥أرصدة من بنوك

-٤٥,٩٤٦,٥٧٥٢٣,٤٩٠,٦١٥١٦,٢٧٥,٦٧١٦,٠١٩,٩٥٦٤٥,٧٨٦,٢٤٢١٦٠,٣٣٣ودائع عمالء

-٢,٥٨٢,٤٧٨----٢,٥٨٢,٤٧٨أوراق دين

-٣٦٣,٥٣١٣٦٣,٥٣١٣٦٤,١٥٠--٧٢٧,٦٨١قروض أخرى 

--٢,١٧٣,٣٤٠--٢,١٧٣,٣٤٠٢,١٧٣,٣٤٠مطلوبات أخرى

١١,٢٩٢,٧٥٣-----١١,٢٩٢,٧٥٣إجمالي حقوق الملكية

٧٥,٥١٧,٥٦٢٣٦,٤٣٤,٦٠٥١٧,١٨١,٦٤٧٧,٥٠١,٥٩٦٦١,١١٧,٨٤٨٣,١٠٦,٩٦١١١,٢٩٢,٧٥٣اإلجمالي 

)٧,٦٥٥,٥٩٠(٢٨,٥٤٠,٠٧٢)٢٠,٨٨٤,٤٨٢(٢,٥٦٦,٥٣٢)١٠,٢٦١,٨٥١()١٣,١٨٩,١٦٣(-ستحقاق فرق اإل



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتھیة في 

٤٠

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة-تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المحتملة للمجموعة بناء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة:

سنوات٥–١سنة-شهور ٣حتى ثالثة أشهر القيمة الدفترية

٥أكثر من 

سنوات

٢٠١٥ديسمبر ٣١

٢٣,٣٣٥,٣٢٢٦,٤٤٨,٦٧١٦,٩٩٦,٨٧٠٩,٨١٣,٤٤٧٧٦,٣٣٤الضمانات

٣,٠٥٨,٤٧٨١,٨٠٤,٢٠٣٥٣٤,٩٧٦٧١٨,١١٣١,١٨٦خطابات االعتماد

٧,٢٥٣,٨١٩٢,٤٠٥,٣٨٤٢,٦٦٧,٣٣٤١,٩٠٧,٩٠٩٢٧٣,١٩٢تسهيالت غير مستغلة

٣٣,٦٤٧,٦١٩١٠,٦٥٨,٢٥٨١٠,١٩٩,١٨٠١٢,٤٣٩,٤٦٩٣٥٠,٧١٢اإلجمالي 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

٢٠,٢٣١,٣٨٢٥,٤٢٩,٩٤٢٦,٧٨٨,٤٤٧٧,٤٥٧,٢٢١٥٥٥,٧٧٢الضمانات

٣,٠٥٨,٤٢٤١,٩٧١,٧١٥٩٨١,٤٦٢١٠٤,٠٦٠١,١٨٧خطابات االعتماد

-٩,٥٣٣,٦٤٠٣,٨٢٦,١٢٤٤,١٩٣,٤٢٠١,٥١٤,٠٩٦تسهيالت غير مستغلة

٣٢,٨٢٣,٤٤٦١١,٢٢٧,٧٨١١١,٩٦٣,٣٢٩٩,٠٧٥,٣٧٧٥٥٦,٩٥٩اإلجمالي 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤١

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة-تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

:ديسمبر ٣١يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المحتملة للمجموعة بناء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة في

القيمة الدفترية

إجمالي التدفقات 

النقدية غير 

سنوات٥–١سنة-شهور ٣شهور ٣–١اقل من شهر المخصومة 

٥أكثر من 

سنوات

ديسمبر ٣١

٢٠١٥

مطلوبات مالية 

غير مشتقة 

مستحقات إلى 

- ٨,٧٧٦,١٣٠٨,٨١١,١٣٧٧,٠٢٥,٤٣٩٣٦,٥٨٠١,٥٢١,١٠٤٢٢٨,٠١٤البنوك 

مستحق إلى 

- ٥٢,٧٦٦,٦١٣٥٢,٩٣٩,٩٠٣٢٣,٥٧٤,٤٢٧٢٠,٦٢٣,٢٠٦٨,٥٠٢,٤٥١٢٣٩,٨١٩العمالء

- ١٩,٩٠٧٨٣٢,٩٠٠١,٨٢٧,٩١٤- ٢,٥٨٧,٧٢٨٢,٦٨٠,٧٢١أوراق دين 

- ٢٦٠,٤٣١٥٥,٥٧١٣,٢١١,٦٦٨- ٣,٤٥٢,٥٣٤٣,٥٢٧,٦٧٠قروض أخرى

- - - - ٢,٤٩٨,٧٤٣٢,٤٩٨,٧٤٣٢,٤٩٨,٧٤٣مطلوبات أخرى 

- ٧٠,٠٨١,٧٤٨٧٠,٤٥٨,١٧٤٣٣,٠٩٨,٦٠٩٢٠,٩٤٠,١٢٤١٠,٩١٢,٠٢٦٥,٥٠٧,٤١٥إجمالي المطلوبات

:مشتقات األدوات المالية

بصورة عامة ، تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس 

الصافي.

سنوات٥أكثر من سنوات٥–١أقل من سنةاإلجمالي

: أدوات ماليةمشتقات 

-)٢,٣٣٨,٣٣٧()٨,٦٩٩,٣٦٧()١١,٠٣٧,٧٠٤(أدوات مالية 

-١١,٠٤٦,٥١٤٨,٧١٩,٠٧٠٢,٣٢٧,٤٤٤مخرجات

مدخالت



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٢

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع- مخاطر السیولة 

تتمة-تحلیل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات 

القيمة الدفترية

إجمالي التدفقات 

النقدية غير 

سنوات٥–١سنة-شهور ٣شهور ٣–١اقل من شهر المخصومة 

٥أكثر من 

سنوات

ديسمبر ٣١

٢٠١٤

مطلوبات مالية 

غير مشتقة 

مستحقات إلى 

--١٢,٧٩٤,٧٣٥١٢,٨٦٤,٠٣٩١٠,٧٧٥,٩٨١٩٢١,٩٦٩١,١٦٦,٠٨٩البنوك

مستحق إلى 

-٤٥,٩٤٦,٥٧٥٤٦,٠٢٦,٨٧٥٢٣,٥٠٠,٥٧٨١٦,٢٩٦,٤٨٩٦,٠٤٥,٤٨٠١٨٤,٣٢٨العمالء

-١٨,٩٧٤٥٨,٢٤٩٢,٦٧٨,٠١٤-٢,٥٨٢,٤٧٨٢,٧٥٥,٢٣٧أوراق دين 

-١,٧٦١٣٦٧,٩٣١٣٦٤,٨٨٧-٧٢٧,٦٨١٧٣٤,٥٧٩قروض أخرى

----٢,١٢٠,٦٥٤٢,١٢٠,٦٥٤٢,١٢٠,٦٥٤مطلوبات أخرى 

-٦٤,١٧٢,١٢٣٦٤,٥٠١,٣٨٤٣٦,٣٩٧,٢١٣١٧,٢٣٩,١٩٣٧,٦٣٧,٧٤٩٣,٢٢٧,٢٢٩إجمالي المطلوبات

:مشتقات األدوات المالية

بصورة عامة ، تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس 

الصافي.

سنوات٥أكثر من سنوات٥–١أقل من سنةاإلجمالي

: أدوات ماليةمشتقات 

أدوات مالية 

--)٥,٥٧٠,٤٣٥()٥,٥٧٠,٤٣٥(مخرجات

--٥,٥٥٣,٩٤٥٥,٥٥٣,٩٤٥مدخالت



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٣

تابع-إدارة المخاطر المالیة ٤
مخاطر السوق

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار 
لتغیرات عامة أو السوق. تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات العمالت واألسھم وكل ما یتعرض 

محددة في السوق والتغیرات في مستوى التغیرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وھامش االئتمان وأسعار 
صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة أو غیر المتاجرة.

فریق إداة مخاطر مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغیر المتاجرة تتركز في خزینة المجموعة وتتم مراقبتھا من قبل 
ولجنة الموجودات والمطلوبات. یتم رفع تقاریر منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة السوق

إدارة مخاطر السوق

. مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع الموجودات والمطلوباتتسند الصالحیة العامة عن مخاطر السوق إلى لجنة 
) وعن المراجعة الیومیة لتطبیقھا.الموجودات والمطلوباتسیاسات إدارة مخاطر مفصلة (تخضع لمراجعة وموافقة لجنة 

محافظفيللتحكمالمركزيقطرلمصرفالتوجیھیةللمبادئوفقادھاأعداتموالتيمفصلةسیاسةإطارالمجموعةاعتمدت
وسیاسةواالستثمارالخزانةدلیلتتضمنوالتيالسیاساتاإلداريالھیكلیشمل.الملكیةسجلذلكفيبمااالستثمارات

فيالرغبةمعجنبإلىجنباالمحددبالھیكلبالتعریفالسیاساتتلكتقوم..الخالسیاسةالتحوطوسیاسةالمخاطرالمالیة
والتياالستثماراتحدودمجموععلىالحدودھیكلیركز.االستثماریةاألنشطةعلىاالضطالعبموجبھایتمالتيالمخاطرة

معجنبإلىجنباللمجموعةواالحتیاطيالمالرأسمن٪٧٠وھيالمركزيقطرمصرفالتوجیھیةللمبادئوفقاتكون
بالتعریفأیضاالسیاساتھذةتقوم.التجاریةلألنشطةالخسارةعنالتوقفوحدودالماليالمركزمثلالمختلفةالفرعیةالحدود
أداءتحدیثیتم.االستثمارمحفظةداخلالمختلفةالموجوداتفئاتومدةللخطرالمعرضةالقیمةمثلالحساسیةحدودمختلف
.االستثمارولجنةوالمطلوباتالموجوداتلجنةذلكفيبماالعلیااإلدارةإلىمنتظمةبصورةالحدودھذهضدالحافظة

مراقبةمسؤولیةالمالیةالمخاطرإدارةوتناط، للمجموعةاستثماريقراركلاإلدارةمجلسوأعضاءاالستثمارلجنةتعتمد
المحفظة.فيوإدراجھاالمخاطرورصد



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٤

ابعت-إدارة المخاطر المالیة ٤
تابع-مخاطر السوق

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
ھي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة بسبب تغیر في أسعار الفائدة في المحافظ البنكیة والتجاریةالمخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا 

تسعیر. لجنة األصول وااللتزامات ھي إعادة الالسوق. تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئیسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق علیھا مسبقا لنطاقات
الجھة المراقبة لاللتزام بھذه الحدود وتساندھا الخزینة المركزیة للمجموعة أثناء أنشطة رقابتھا الیومیة.

:المحافظ البنكیة والتجاریةفیما یلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على 

إعادة تسعیر في:

غیر حساسة للفائدةسنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣أقل من القیمة الدفتریة

٢٠١٥دیسمبر ٣١
٣٫٥٦٢٫٨٢١---٣٫٥٦٢٫٨٢١النقد وما یعادلھ

١٠٫٣٨٥٫٤١٤٩٫٧٩٢٫٥٣١٥٨٤٫٣٠١٦٫٤٧١٢٫١١١أرصدة لدى بنوك
٥٥٫٦١٥٫١٨٥٢٤٫٠٦٥٫٤٩٦٥٫١٦٩٫٧١٣٢٣٫٧٨١٫٩٨٢٢٫٥٩٧٫٩٩٤قروض وسلف للعمالء

١٢٫١٩٨٫٢٣٢١٫٦٤٦٫٧٩٠٦٠١٫٣٣٤٨٫٥٩١٫٧٩٣١٫٣٥٨٫٣١٥استثمارات مالیة
٨٫٩٠٨---٨٫٩٠٨استثمارات في شركات زمیلة

٧٨٥٫٧٨٧---٧٨٥٫٧٨٧وأثاث ومعداتعقارات
٧٥٢٫٧٦٦---٧٥٢٫٧٦٦موجودات أخرى

٨٣٫٣٠٩٫١١٣٣٥٫٥٠٤٫٨١٧٦٫٣٥٥٫٣٤٨٣٢٫٣٨٠٫٢٤٦٩٫٠٦٨٫٧٠٢
١٦٧٫٩٦٩-٨٫٧٧٦٫١٣٠٧٫١٠٧٫٣٣٤١٫٥٠٠٫٨٢٧أرصدة من بنوك 

٥٢٫٧٦٦٫٦١٣٣٠٫٤٦٤٫٨٥٥٨٫٤٠٥٫١٣٤٢١٩٫٩٦٨١٣٫٦٧٦٫٦٥٦ودائع العمالء
-١٫٨١٤٫٩٩٢-٢٫٥٨٧٫٧٢٨٧٧٢٫٧٣٦أوراق دین

---٣٫٤٥٢٫٥٣٤٣٫٤٥٢٫٥٣٤قروض أخرى
٢٫٥١٨٫٨٠٩---٢٫٥١٨٫٨٠٩مطلوبات أخرى

١٣٫٢٠٧٫٢٩٩---١٣٫٢٠٧٫٢٩٩إجمالي حقوق الملكیة
٨٣٫٣٠٩٫١١٣٤١٫٧٩٧٫٤٥٩٩٫٩٠٥٫٩٦١٢٫٠٣٤٫٩٦٠٢٩٫٥٧٠٫٧٣٣

)٢٠٫٥٠٢٫٠٣١(٣٠٫٣٤٥٫٢٨٦)٣٫٥٥٠٫٦١٣()٦٫٢٩٢٫٦٤٢(-فجوة حساسیة سعر الفائدة
-٢٠٫٥٠٢٫٠٣١)٩٫٨٤٣٫٢٥٥()٦٫٢٩٢٫٦٤٢(-سعر الفائدة المتراكمفجوة حساسیة 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٤٥

تابع- إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع–مخاطر السوق 

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 

إعادة تسعیر في:

غیر حساسة للفائدةسنوات٥-١شھر١٢-٣أشھر٣أقل من القیمة الدفتریة

٢٠١٤دیسمبر ٣١
٢٫٧٨٠٫٨٧٧-٣٫٣٠٣٫٦٥١٤٤٨٫٥٠٥٧٤٫٢٦٩النقد وما یعادلھ

١٠٢٫٥٢٥-١٢٫٢٤٦٫٧٨٢٩٫٢٠٦٫٨٠٨٢٫٩٣٧٫٤٤٩أرصدة لدى بنوك
٤٨٫٥٥٨٫٥٢١٢٠٫٩٢٠٫٥٤٤٥٫٧٣٤٫٨٠١١٩٫٧٧٨٫١٤٩٢٫١٢٥٫٠٢٧قروض وسلف للعمالء

٩٫٨٥٥٫٧١٨١٫٢٢٤٫٥٢٩١١٦٫٦٢٦٧٫٦١٤٫٦٣٠٨٩٩٫٩٣٣استثمارات مالیة
٩٫٢٤٤---٩٫٢٤٤استثمارات في شركات زمیلة

٧٦١٫٠١١---٧٦١٫٠١١وأثاث ومعداتعقارات
٧٨٢٫٦٣٥---٧٨٢٫٦٣٥موجودات أخرى

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢٣١٫٨٠٠٫٣٨٦٨٫٨٦٣٫١٤٥٢٧٫٣٩٢٫٧٧٩٧٫٤٦١٫٢٥٢
١٢٦٫٩١٢-١٢٫٧٩٤٫٧٣٥١١٫٥٤٩٫٧١٤١٫١١٨٫١٠٩أرصدة من بنوك 

٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥٢٥٫٣٨٧٫٨٢٨٦٫٠١٩٫٩٥٦١٦٠٫٣٣٣١٤٫٣٧٨٫٤٥٨ودائع العمالء
-١٫٨٠٩٫٢٠٥-٢٫٥٨٢٫٤٧٨٧٧٣٫٢٧٣أوراق دین

--٧٢٧٫٦٨١٦٣٦٫٦٤٣٩١٫٠٣٨قروض أخرى
٢٫١٧٣٫٣٤٠---٢٫١٧٣٫٣٤٠مطلوبات أخرى

١١٫٢٩٢٫٧٥٣---١١٫٢٩٢٫٧٥٣إجمالي حقوق الملكیة
٧٥٫٥١٧٫٥٦٢٣٨٫٣٤٧٫٤٥٨٧٫٢٢٩٫١٠٣١٫٩٦٩٫٥٣٨٢٧٫٩٧١٫٤٦٣

)٢٠٫٥١٠٫٢١١(١٫٦٣٤٫٠٤٢٢٥٫٤٢٣٫٢٤١)٦٫٥٤٧٫٠٧٢(-فجوة حساسیة سعر الفائدة
-٢٠٫٥١٠٫٢١١)٤٫٩١٣٫٠٣٠()٦٫٥٤٧٫٠٧٢(-فجوة حساسیة سعر الفائدة المتراكم
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٤٦

تابع- إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر السوق 

تحلیل الحساسیة
إدارة مخاطر أسعار الفائدة مقابل حدود فجوة سعر الفائدة مدعومة بمراقبة حساسیة الموجودات والمطلوبات المالیة 

التي تؤخذ في االعتبار القیاسیةألسعار الفائدة. السیناریوھات القیاسیة وغیر القیاسیةللمجموعة لمختلف السیناریوھات 
نقطة أساس ١٠وفي كافة منحنیات العائدات حول العالم رتفاع متوازيانقطة أساس لھبوط أو ١٠٠بشكل شھري تتضمن 

صعودا أو ھبوطا في أكبر من جزء االثني عشر شھرا في كافة منحنیات العائدات. فیما یلي تحلیل لحساسیة المجموعة 
ت ومركز مالي ثابت:لزیادة أو نقصان في أسعار فائدة السوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنیات العائدا

زیادة متناظرة 
نقطة أساس ١٠

نقصان متناظر 
نقطة أساس ١٠

حساسیة لصافي إیراد الفائدة
٢٠١٥

٦٫٢٩٣)٦٫٢٩٣(دیسمبر٣١في 

٢٠١٤
٦٫٥٤٧)٦٫٥٤٧(دیسمبر٣١في 

زیادة متناظرة 
نقطة أساس ١٠

نقصان متناظر 
نقطة أساس ١٠

حساسیة األسھم الصادر عنھا التقریر لتغیرات أسعار الفائدة
٢٠١٥

١٢٫١٠٠)١٢٫١٠٠(دیسمبر٣١في 

٢٠١٤
١٢٫٣٩٣)١٢٫٣٩٣(دیسمبر٣١في 

تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغیر المتاجرة من قبل الخزینة المركزیة للمجموعة، والتي تستخدم االستثمارات 
المالیة والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغیر 

المتاجرة. 
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٤٧

تابع- إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-مخاطر السوق
األخرىسوق الالتعرض لمخاطر 

األجنبیةمخاطر صرف العمالت
لھذةالتعرضلمستوىحدودبوضعاإلدارةمجلسویقوم.األجنبیةالعمالتصرفأسعارفيلتقلباتالمجموعةتتعرض
الرئیسیةللعمالتالمراكزصافيیليوفیما.یومیامراقبتھاتتمحیثالواحدالیومأواللیلةلفترةوذلكعملة،لكلالمخاطر

:للبنك

٢٠١٥٢٠١٤
األجنبیة:صرف العمالتصافي التعرض لمخاطر 

-٧٫٧٨٥جنیھ إسترلیني
١١٫٣١٠١٣٦٫٤٨٧یورو

٥١٥٫٥٧٨٦٫١٠١دینار كویتي
٥٨٤٫٦٦٥یاباني ین

٣٨٤٫١٦٢٥١٦٫١٥٧عمالت أخرى
تحلیل الحساسیة للعمالت األجنبیة

األجنبیةالعمالتمقابلالقطرياللایرصرفسعرإنخفاضأوإلرتفاعمئویةلنسبالحساسیةتفاصیلالتاليالجدولیبین
فقطالحساسیةتحلیلیتضمن.القطرياللایرمقابلصرفھسعرتثبیتتموالذياألمریكيالدوالرباستثناء،العالقةذات

:الصرفأسعارفيالتغیرتأثیریليوفیماالبنكلدىالتياألجنبیةالعمالت
و أالزیادة/ (النقص) في الربح 

الخسارة

٢٠١٥٢٠١٤صرف العملة سعر% زیادة/ (نقص) في ٥

-٣٨٩جنیھ إسترلیني 
٥٦٥٦٫٨٢٤یورو

٢٥٫٧٧٩٣٠٥دینار كویتي
٣٢٣٣یاباني ین

١٩٫٢٠٨٢٥٫٨٠٧عمالت أخرى
مخاطر سعر السھم

مخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات األسھم واألسھم 
"بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة".الفردیة. ینشأ التعرض لمخاطر سعر السھم من أسھم مصنفة "متاحة للبیع" و 

تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر السھم وفیما یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر:
٢٠١٥٢٠١٤

التأثیر على 
اإلیرادات 

الشاملة األخرى 
التاثیر على 
بیان الدخل 

التأثیر على 
اإلیرادات 

الشاملة األخرى 
على التاثیر

بیان الدخل 
-١٦٫٤٩١-+/-٣٥٫٥٦٦-+/% في بورصة قطر٥زیادة/ (نقصان) بنسبة 
٢٨١-+/٢٣٫٢٦٤-+/٦٣٤-+/٢٤٫٥٧٥-+/% في غیر بورصة قطر٥زیادة/ (نقصان) بنسبة 

/+-٢٨١-+/٣٩٫٧٥٥-+/٦٣٤-+/٦٠٫١٤١

المتغیرات األخرى ثابتة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة تم إعداد التحلیل أعاله على افتراض بقاء كافة 
الخ. ویستند إلى االرتباط التاریخي ألسھم حقوق الملكیة بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغیرات الفعلیة مختلفة عن 

المعروضة أعاله.
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تابع- إدارة المخاطر المالیة ٤

المخاطر التشغیلیة

أحداثمنأوواألنظمة،الموظفینأو،الداخلیةالعملیاتفشلأوكفایةعدممنالناتجةالخسارةمخاطرھيالتشغیلیةالمخاطر
قومت.الداخلیةللمراقبةقویةآلیةلضمانبانتظامتحدیثھایتموالتيمفصلةوإجراءاتسیاساتالمجموعةلدىیوجد.خارجیة

علىواإلشرافلإلدارةالسلیمةالممارسات" حولكثبعنبازللجنةعنالصادرةالتوصیاتمختلفبمراجعةالمجموعة
قویةاألساسیةالبنیةمثلالتخفیف،واستراتیجیاتالمخاطرإدارةفياالستثمارتواصل المجموعة.للتنفیذ"التشغیلیةالمخاطر
خارجیةبمصادرواالستعانةالتأمینمثلالمخاطرنقلآلیاتخاللمنأواألعمالاستمراریةوإدارةللرقابة،

إدارةلجنةراعيھوالتشغیلیةالمخاطرإدارةرئیسیعد.التشغیلیةالمخاطرإلدارةالمعالمواضحإطارالمجموعةلدي
إدارةإطارتنفیذعلىالتشغیلیةالمخاطرإدارةلجنةتشرفكما.المخاطرإدارةرئیسإلىالتقاریرویقدمالتشغیلیةالمخاطر

وتقییموقیاس،تحدیدفعالیةلضمانالمالئمة،واإلجراءاتوالسیاساتوالممارساتاألنظمةیشملالذيللمخاطرفعالة
.المجموعةداخلللمخاطروالرصدواإلبالغ

المخاطرإدارةإلطارالفعلياألداءضمانوتقدممستقلتقییمبإجراءتقومالداخلیةالمراجعةإدارةفإنذلك،إلىإضافة
.عامةبصورةالتشغیلیة

ومدىاألعمالوحداتمنالتشغیلیةالمخاطرتحدیدیتیحالذياإلطارأساسعلىالتشغیلمخاطربإدارةالمجموعةقومت
.واألولویاتالمخاطر،حدةمنوالتخفیفبقیاسارتباطھ

:التاليوتشملالمجموعة. إداراتمختلففيالتشغیللمخاطرفعالةإدارةلتحقیقالتقنیاتمنعددتطبیقیتم

والسجالتالموجوداتلحمایةالمناسبةالضوابطمعالموثقةواإلجراءاتوالعملیاتللموظفینالفعالالتدریبیعد·
وأمنالخارجیة،األنشطةواستعراضالجدیدة،بالمنتجاتالتعریفوعملیةوالمعامالت،للحساباتالعادیةوالتسویات

إلدارةالبنكقبلمنالمعتمدةالتدابیربعضھيالتقاریروإعدادالمالیةواإلدارةالمھام،وفصلالمعلومات،نظام
.المجموعةأقسامبكلالتشغیلیةالمخاطر

للحدالرقابةمتطلباتاحتیاجموضعتحدیدفيللمساعدةیستخدموالذيالتشغیلیة،للمخاطرمستجداتأیةعناإلبالغ·
بھاالتقاریروتقدممركزیةبیاناتقاعدةعلىالمخاطرمستجداتوتسجیلوتخفیف،تحلیلیتم.المخاطرتكرارمن
.سنویةربعبصورةاإلدارةمجلسإلى

التابعةالشركاتذلكفيبماوالدعماألعمالوحداتعبركاملةبصورة'المخاطرعلىللرقابةالذاتيبالتقییمالتعریف·
مختلففيالضوابطتقییممعالمتبقیةوالقیمةالمتأصلةللمخاطرمفصلفھمإلىالنھجھذایؤدي.الخارجیةوالفروع
یتمحینفيالتجاریةوالوحداتالدعملوحداتالمحددةالتشغیلیةالمخاطرتحدیدیعززفإنھلھذا،لذلك،.البنكإدارات
.مستمرةبصورةالتشغیلیةالمخاطرفيالتغییراترصدویتمالتصحیحیةواإلجراءاتالنقاطتجمیع
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تابع- إدارة المخاطر المالیة ٤

إدارة رأس المال
رأس المال النظامي

.المصرفیةباألعمالالمرتبطةالمخاطرلتغطیةبفاعلیةإدارتھاتتمرأسمالبقاعدةبإدارة رأسمالھا المجموعةتحتفظ
بازللجنةومققراتالمحددةواألوزانوالمعداتاألسسباستخداموذلكمالھرأسكفایةمدىبمراقبةالمجموعةقومت

.المركزيقطرمصرفقبلمنوالمعتمدةالبنكیةالرقابةحول

منالمفروضةالمالرأسمتطلباتبكافةیتقیدالبنكأنتأكیدھيالمجموعةمالرأسإلدارةاألساسیةاألھدافإن
دعمأجلمنوذلكجیدةمالیةونسبقويائتمانيتصنیفعلىحافظتالمجموعةوأنالخارجیةالمالیةالمؤسساتقبل

.المساھمینقیمةوزیادةالبنكأعمال

وخصائصاإلقتصادیةاألحوالفيالتغیراتضوءفيالھیكلةھذةبتعدیلویقومرأسمالھبإدارةالمجموعةقومت
قیمةبتعدیلعلیھا،تعدیلإدخالأوالبنكرأسمالھیكلیةالمحافظةأجلمنالمجموعةقومتقد.البنكألعمالالمخاطر

.جدیدةملكیةأدواتبإصدارأوللمساھمینالتوزیعات

٢٠١٥٢٠١٤

٨٫٣٢٧٫٠٦٧٨٫٠٤٩٫٨٩٦المستوى األول رأس المال األساسي 
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠المستوى األول رأس المال المساعد 
٢٧٨٫١١٨٢٣٧٫٣٣٨المستوى الثاني رأس المال المساعد 

١٢٫٦٠٥٫١٨٥١٠٫٢٨٧٫٢٣٤إجمالي رأس المال النظامي
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تابع- إدارة المخاطر المالیة ٤

تابع-إدارة رأس المال 

الموجودات المرجحة بالمخاطر 

٢٠١٥
المبلغ ٣بازل

المرجح بالمخاطر

٢٠١٤
المبلغ ٣بازل 

المرجح 
بالمخاطر

٧٣٫١٣٢٫٢٤٧٦٢٫٤٠٢٫٥٨٨إجمالي الموجودات المرجحة باوزان مخاطر االئتمان
٢٫٤١٤٫٤٢٩١٫٧٠٩٫٣٣٧وزان مخاطر السوقأالموجودات المرجحة ب
٤٫٦٠٥٫٤٩٠٤٫٣٤٣٫٩٩٣مخاطر التشغیلیةوزان أبالموجودات المرجحة 

٨٠٫١٥٢٫١٦٦٦٨٫٤٥٥٫٩١٨

٨٠٫١٥٢٫١٦٦٦٨٫٤٥٥٫٩١٨موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر 
١٢٫٦٠٥٫١٨٥١٠٫٢٨٧٫٢٣٤رأس المال النظاميإجمالي 

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال النظامي 
%١٥٫٠٣%١٥٫٧٣إجمالي معدل رأس المال

من ٣اتبع البنك معدل كفایة رأس المال لبازل  ألحكام مصرف قطر المركزي.٢٠١٥ینایر ١بمصرف قطري المركزي ابتداًء وفقاً

لمتطلبات بازل  كما یلي:٣الحد األدنى المقبول لمعدل كفایة رأس المال وفقاً

%.١٠الحد األدنى ال یشمل مشروع االحتیاطي الرأسمالي بنسبة -
%.١٢٫٥الحد األدنى یشمل مشروع االحتیاطي الرأسمالي بنسبة -



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥١

استخدام التقدیرات واألحكام٥

المصادر الرئیسیة للشك في التقدیرات 

تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات الصادر عنھا التقریر. یتم 
مستمر للتقدیرات واألحكام وھي تستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث إجراء تقییم 

مستقبلیة یعتقد على أنھا معقولة بالنظر إلى الظروف.

مخصصات خسائر االئتمان

القیمة على أساس یتم تقییم الموجودات التي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في 
موصوف في السیاسات المحاسبیة.

إن المكونات المحددة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القیمة تنطبق على الموجودات المالیة المقیمة 
بشكل فردي لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمتھا وتستند على أفضل تقدیر لإلدارة للقیمة الحالیة للتدفقات 

التي یتوقع استالمھا. تقوم اإلدارة عند تقدیر ھذه التدفقات النقدیة بوضع أحكام حول الحالة المالیة للطرف النقدیة 
المقابل وصافي القیمة المحققة ألي ضمان یتعلق بھ. یتم تقییم كل أصل منخفض في القیمة حسب خصائصھ 

لنقدیة التي تعتبر قابلة لالسترداد من قبل إدارة واستراتیجیة التدریب وتتم الموافقة المستقلة على تقدیر التدفقات ا
مخاطر االئتمان. یتم تحدید الحد األدنى النخفاض القیمة بالنسبة ألطراف مقابلة محددة باالستناد إلى لوائح مصرف 

قطر المركزي.

مخصصات االنخفاض في القیمة المقیمة بشكل جماعي تغطي خسائر االئتمان المضمنة في محافظ القروض 
والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما یكون 
ھناك دلیل موضوعي للقول أنھا تحتوي على موجودات مالیة منخفضة في القیمة ، لكن ال یمكن بعد تحدید البنود 

ات خسارة جماعیة تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل الفردیة المنخفضة في القیمة. عند تقییم الحاجة إلى مخصص
مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركیزات والعوامل االقتصادیة. یتم من أجل تقدیر المخصص المطلوب 
وضع االفتراضات لتحدید الطریقة التي تحدث على غرارھا الخسائر المضمنة ولتحدید معالم المدخالت الالزمة 

رة التاریخیة والظروف االقتصادیة الحالیة. تعتمد صحة المخصصات على تقدیرات التدفقات النقدیة استنادا إلى الخب
المستقبلیة أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة في تحدید المخصصات 

الجماعیة.



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٢

تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥
العادلةتحدید القیم 

إن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لیس لھا سعر سوق یمكن مالحظتھ یتطلب استخدام 
أسالیب التقییم التي تم شرحھا في السیاسة المحاسبیة. بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھا بشكل غیر 

العادلة لھا تكون أقل موضوعیة، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام متكرر ولھا شفافیة سعر قلیلة فإن القیمة 
استنادا إلى مخاطر السیولة والتركیز والشك حول عوامل السوق وافتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على 

األداة بحد ذاتھا.

المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةالتقدیرات 

المحاسبیة للمجموعة حول قیاس القیمة العادلة تمت مناقشتھا في قسم السیاسات المحاسبیة الھامة.السیاسة 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت 
المستخدمة في إجراء القیاس.

المعدلة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.غیر األسعار المتداولة : ١المستوى -

(مثل األسعار) أو غیر ٢المستوى - : أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر 
مباشر (مثل المشتقات من األسعار). تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام: أسعار سوق مدرجة في 

ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو السوق النشطة 
أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق.

األدوات حیث : أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة ٣المستوى -
یتضمن أسلوب التقییم مدخالت ال تستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا 
أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث 

مكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات بین األدوات.تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة التي ال ی
القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض تستند 

التقییم.تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیبأسعار المتعامل. 
تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر

االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت فائدة تتضمنأسعار السوق التي یمكن مالحظتھا.
خالیة من المخاطر وقیاسیة وتوزیعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار السندات 
واألسھم ومعدالت صرف العملة األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المتوقعة لألسعار 

رتباطاتھا. إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى تحدید قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ التقریر وا
والذي كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین في السوق وفق معاملة تجاریة ضمن األنشطة االعتیادیة.



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٣

تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥
العادلةقیاس القیمة 

لموجودات ومطلوبات المجموعة.العادلة القیمة قیاس تدرج الجدول أدناه یوضح

:٢٠١٥دیسمبر ٣١فيااالفصاحات الكمیة لقیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات كم

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى تاریخ التقییم

موجودات بالقیمة العادلة: 
٦,٣٩٦,١١٢- ٣١/١٢/٢٠١٥٥,٢٦٤,٧٩٩١,١٣١,٣١٣أوراق إستثمار مالية متاحة للبيع

١٦,٦٩٧- - ٣١/١٢/٢٠١٥١٦,٦٩٧استثمارات مالية متحفظ بها للمتاجرة 
مشتقات األدوات المالية:

٥,١٥٨- ٥,١٥٨- ٣١/١٢/٢٠١٥عقود تبادل أسعار الفائدة 
٢٣,٧١٨- ٢٣,٧١٨- ٣١/١٢/٢٠١٥عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

٦,٤٤١,٦٨٥- ٥,٢٨١,٤٩٦١,١٦٠,١٨٩
)٧موجودات تم االفصاح عن قيمتها العادلة (إيضاح 

٣,٥٦٢,٨٢١٣,٥٦٢,٨٢١- - ٣١/١٢/٢٠١٥المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 
١٠,٣٨٥,٤١٤١٠,٣٨٥,٤١٤- - ٣١/١٢/٢٠١٥مستحق من البنوك

٥٥,٦١٥,١٨٥٥٥,٦١٥,١٨٥- - ٣١/١٢/٢٠١٥قروض وسلف للعمالء 
٥,٨٤٩,٩٧١- ٣١/١٢/٢٠١٥٤,١٢٠,٩٤٣١,٧٢٩,٠٢٨أوراق استثمار مالية محتفظ بها لالستحقاق

٥٩٢,٠٩٨٥٩٢,٠٩٨- - ٣١/١٢/٢٠١٥موجودات أخرى 

مطلوبات بالقيمة العادلة 
مشتقات أدوات مالية: 

١٥,٦٣٥- ١٥,٦٣٥- ٣١/١٢/٢٠١٥عقود تبادل أسعار الفائدة 
٤,٤٣١- ٤,٤٣١- ٣١/١٢/٢٠١٥عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

 -٢٠,٠٦٦- ٢٠,٠٦٦
)٧مطلوبات تم االفصاح عن قيمتها العادلة (إيضاح 

٨,٧٧٦,١٣٠٨,٧٧٦,١٣٠- - ٣١/١٢/٢٠١٥أرصدة من بنوك 
٥٢,٧٦٦,٦١٣٥٢,٧٦٦,٦١٣- - ٣١/١٢/٢٠١٥ودائع العمالء

٢,٦٢٠,٠٢٥- - ٣١/١٢/٢٠١٥٢,٦٢٠,٠٢٥أوراق دين مصدرة 
٣,٤٥٢,٥٣٤٣,٥٤٢,٥٣٤- - ٣١/١٢/٢٠١٥قروض أخرى 

١,٤٣٤,٦٦٦١,٤٣٤,٦٦٦- - ٣١/١٢/٢٠١٥مطلوبات أخرى 

من تدرج القیمة العادلة. ٣والمستوى ١ال یوجد أي تحویل بین المستوى 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٤

تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥
قیاس القیمة العادلة

:٢٠١٤دیسمبر ٣١لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في یوضح الجدول أدناه تدرج القیمة العادلة 
اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى تاریخ التقییم

موجودات بالقیمة العادلة: 
٥,٢٣٠,٧٧٩-٣١/١٢/٢٠١٤٤,٠٨٩,٠٣٠١,١٤١,٧٤٩أوراق إستثمار مالية متاحة للبيع

٣٦,٥٤١--٣١/١٢/٢٠١٤٣٦,٥٤١استثمارات مالية متحفظ بها للمتاجرة 
مشتقات األدوات المالية:

١١,٩٧٧-١١,٩٧٧-٣١/١٢/٢٠١٤عقود تبادل أسعار الفائدة 
٢٦,١٥٢-٢٦,١٥٢-٣١/١٢/٢٠١٤عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

٥,٣٠٥,٤٤٩-٤,١٢٥,٥٧١١,١٧٩,٨٧٨

)٧موجودات تم االفصاح عن قيمتها العادلة (إيضاح 
٣,٣٠٣,٦٥١٣,٣٠٣,٦٥١--٣١/١٢/٢٠١٤المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 
١٢,٢٤٦,٧٨٢١٢,٢٤٦,٧٨٢--٣١/١٢/٢٠١٤مستحق من البنوك

٤٨,٥٥٨,٥٢١٤٨,٥٥٨,٥٢١--٣١/١٢/٢٠١٤قروض وسلف للعمالء 
٤,٦١٣,٥٧٧-٣١/١٢/٢٠١٤٢,٣٩٨,٢٦٤٢,٢١٥,٣١٣أوراق استثمار مالية محتفظ بها لالستحقاق

٦٢٣,٠١٦٦٢٣,٠١٦--٣١/١٢/٢٠١٤موجودات أخرى 

مطلوبات بالقيمة العادلة 
مشتقات أدوات مالية: 

١٠,٠٤٤-١٠,٠٤٤-٣١/١٢/٢٠١٤عقود تبادل أسعار الفائدة 
٤٢,٦٤٢-٤٢,٦٤٢-٣١/١٢/٢٠١٤عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

-٥٢,٦٨٦-٥٢,٦٨٦

)٧(إيضاح مطلوبات تم االفصاح عن قيمتها العادلة 
١٢,٧٩٤,٧٣٥١٢,٧٩٤,٧٣٥--٣١/١٢/٢٠١٤أرصدة من بنوك 

٤٥,٩٤٦,٥٧٥٤٥,٩٤٦,٥٧٥--٣١/١٢/٢٠١٤ودائع العمالء
٢,٦٤٦,٨٥٤--٣١/١٢/٢٠١٤٢,٦٤٦,٨٥٤دين سندات

٧٢٧,٦٨١٧٢٧,٦٨١--٣١/١٢/٢٠١٤قروض أخرى 
١,٢٧٣,٩١١١,٢٧٣,٩١١--٣١/١٢/٢٠١٤مطلوبات أخرى 

من تدرج القیمة العادلة.٢والمستوى ١، ال یوجد أي تحویل بین المستوى ٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في خالل فترة التقریر

: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري كما في ٦١٫٣البالغة قیمتھا مدرجةكل اإلستثمارات المتاحة للبیع الغیر 
بسعر التكلفة وذلك ألن القیمة العادلة ال یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.مسجلةملیون لایر قطري) ٦١٫١



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٥

تابع-استخدام التقدیرات واألحكام ٥

تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة

محاسبیة مختلفة في تقدم السیاسات المحاسبیة للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات لیتم تسجیلھا مبدئیا في فئات
ظروف معینة:

عند تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة للمتاجرة بھا أوضحت المجموعة أنھا ستستوفي شروط وصف -
الموجودات والمطلوبات المتاجر بھا الموضح في السیاسات المحاسبیة.

سارة أوضحت المجموعة أنھا عند تسجیل موجودات أو مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخ-
استوفت أحد معاییر ھذا التسجیل الموضحة في السیاسات المحاسبیة.

عند تصنیف موجودات مالیة ضمن المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق قررت المجموعة أن لدیھا كل من النیة -
السیاسات المحاسبیة.اإلیجابیة والمقدرة على االحتفاظ بالموجودات حتى تاریخ استحقاقھا كما ھو مشترط في

.٧تم إدراج التفاصیل حول تصنیف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالیة في اإلیضاح 

عالقات التحوط المؤھلة

عند تسجیل األدوات المالیة في عالقات تحوط مؤھلة أوضحت المجموعة أنھا تتوقع أن تكون التحوطات ذات 
فاعلیة عالیة على مدى فترة التحوط.

المتحوط منھ لمعدل الفائدةقررت المجموعة أن التعرض القیمة العادلةعند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات 
یتعلق بتدفقات نقدیة مستقبلیة محتملة بشكل كبیر.

انخفاض قیمة االستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدین

انخفاض في القیمة وفق األساس لتحدید ما إذا كان ھناك یتم تقییم االستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدین 
المشروح في قسم السیاسات المحاسبیة الھامة.

مبدأ االستمراریة
تملك مصادر تجعلھا قادرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا وأقتنعت بأن المجموعة قامت اإلدارة بتقییم مقدرة 

لیست على علم بأیة أمور تثیر الشك المجموعة على االستمرار في أعمالھا المستقبلیة ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة 
لالستمرار في أنشطتھا. وعلیھ تقوم اإلدارة بإعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ المجموعة على مقدرة 

االستمراریة. 

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات

تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر مع 
األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٦

القطاعات التشغیلیة٦

بتنظیم وإدارة عملیاتھا من خالل قطاعین لألعمال یشمالن الخدمات المصرفیة التقلیدیة وأنشطة تقوم المجموعة 
.التأمین

:الخدمات المصرفیة التجاریة التقلیدیة

العملیات البنكیة للشركات التمویلیة وغیر التمویلیة وتشمل على تسھیالت الخصم المباشرة ، والحسابات ·
األجنبیة ومنتجات المشتقات والقروض المشتركة وخدمات التمویل الجاریة ، والودائع والعموالت

محافظ أسواق المال والمحافظ اإلستثماریة تدار من قبل قطاع للشركات التجاریة والمتعددة الجنسیات.
األعمال.

العملیات البنكیة لألفراد وتشمل على خدمات المعامالت البنكیة الخاصة ، والحسابات الجاریة الخاصة ·
ألفراد ، ومنتجات التوفیر والودائع اإلستثماریة ، وبطاقات اإلئتمان والخصم والقروض والرھون ل

وخدمات اإلستثمار والوساطة لألفراد.

:أنشطة التأمین

صفقات االستثمارات وتقدیم نظیمأنشطة التأمین للعمالء إحداث عقود التأمین، وتنفیذ عقود التأمین، وتتشمل 
. ستثماراتاالھذهالمشورة بشأن



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
القطریةبآالف الریاالت ٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٧

القاطاعات التشغیلیة٦
معلومات عن القطاعات التشغیلیة

مبینة كما یلي:٢٠١٥دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة في تفاصیل كل قطاع للسنة
٢٠١٥

الخدمات البنكیة 
للشركات

الخدمات البنكیة 
المجموعالتأمینالمجموعغیر مخصصةلألفراد

٢٫٨٤٢٫١٧٥-٢٫٨٤٢٫١٧٥-٢٫٤١٤٫٤٤٢٤٢٧٫٧٣٣الفوائد / الدخل المماثل 
٢٦٫٩٢٣٢٦٫٩٢٣----الدخل الصافي من األنشطة التأمینیة

٤٨١٫٣٢٥١٧٤٫٤٠٧٧٣٫٤٢٨٧٢٩٫١٦٠٧٫٨٩٥٧٣٧٫٠٥٥إیرادات أخرى

٢٫٨٩٥٫٧٦٧٦٠٢٫١٤٠٧٣٫٤٢٨٣٫٥٧١٫٣٣٥٣٤٫٨١٨٣٫٦٠٦٫١٥٣إیرادات القطاع

)٢٩٣٫١٦٩(-)٢٩٣٫١٦٩(-)٦٢٫٥٢٨()٢٣٠٫٦٤١(صافي خسارة إنخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء
)١٠٩٫٦٥٢()١٫٩٧٠()١٠٧٫٦٨٢(--)١٠٧٫٦٨٢(قیمة االستثمارات المالیةخسارة إنخفاض

١٫٣٦١٫٦٧١١١٫٨٧١١٫٣٧٣٫٥٤٢رباح القطاع أ

١٦٨حصة من نتائج الشركة الزمیلة 
١٫٣٧٣٫٧١٠صافي الربح للسنة 

معلومات أخرى 
٧٠٫٠٩٦٫٤٤٩٧٫٩١٦٫١٠٧٥٫٠٢٣٫٤٦١٨٣٫٠٣٦٫٠١٧٢٦٤٫١٨٨٨٣٫٣٠٠٫٢٠٥الموجودات 

٨٫٩٠٨في شركات زمیلة اتإستثمار

٨٣٫٣٠٩٫١١٣اإلجمالي

٥٨٫٦٢٨٫٨٠٦١٠٫٥٧٩٫٣٣٢٧٨٢٫٥٢١٦٩٫٩٩٠٫٦٥٩١١١٫١٥٥٧٠٫١٠١٫٨١٤مطلوبات 
٣٣٫٦٤٧٫٦١٩-٣٣٫٦٤٧٫٦١٩-٣٣٫٤٧١٫٩٩٢١٧٥٫٦٢٧مطلوبات محتملة 



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
القطریةبآالف الریاالت ٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٨

تابع- القاطاعات التشغیلیة ٦
تابع- معلومات عن القطاعات التشغیلیة

٢٠١٤
الخدمات البنكیة 

للشركات
الخدمات 

المجموعالتأمینالمجموعغیر مخصصةالبنكیة لألفراد

٢٫٥٠٧٫٢٣٥-٢٫٥٠٧٫٢٣٥-٢٫١١٠٫٩٥٣٣٩٦٫٢٨٢الفوائد / الدخل المماثل 
٢١٫٥٥١٢١٫٥٥١----الدخل الصافي من األنشطة التأمینیة

٦٤٨٫٩٨٦١٥٢٫٣٤٠٨٥٫٦١١٨٨٦٫٩٣٧٩٫٨٥٦٨٩٦٫٧٩٣إیرادات أخرى 

٢٫٧٥٩٫٩٣٩٥٤٨٫٦٢٢٨٥٫٦١١٣٫٣٩٤٫١٧٢٣١٫٤٠٧٣٫٤٢٥٫٥٧٩إیرادات القطاع

)٤٣٩٫١٤٩(-)٤٣٩٫١٤٩(-)٦٧٫٣٦٧()٣٧١٫٧٨٢(صافي خسارة إنخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء
)٣٠٫١٧٤(-)٣٠٫١٧٤(--)٣٠٫١٧٤(خسارة إنخفاض قیمة االستثمارات المالیة

١٫٣٤٨٫٣٩٩١٠٫٢١٧١٫٣٥٨٫٦١٦أرباح القطاع 
٤٢حصة من نتائج الشركة الزمیلة 

١٫٣٥٨٫٦٥٨صافي الربح للسنة 

معلومات أخرى 
٦٢٫٧٨٢٫٧٢٨٧٫٢٨٤٫٣٢٩٥٫١٥٩٫٨٥٤٧٥٫٢٢٦٫٩١١٢٨١٫٤٠٧٧٥٫٥٠٨٫٣١٨الموجودات 

٩٫٢٤٤في شركات زمیلة ات إستثمار 

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢اإلجمالي

٥٤٫٢١٨٫٥١٨٩٫٣٨٣٫٢٥٦٤٨٥٫٩١٩٦٤٫٠٨٧٫٦٩٣١٣٧٫١١٦٦٤٫٢٢٤٫٨٠٩مطلوبات 
٣٢٫٨٢٣٫٤٤٦-٣٢٫٨٢٣٫٤٤٦-٣٢٫٤٥٨٫٧٩١٣٦٤٫٦٥٥مطلوبات محتملة 



بنك الدوحة ش.م.ق 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٥٩

تابع- القاطاعات التشغیلیة ٦
المناطق الجغرافیة

.تسجل الموجوداتحیث للفرع عند تقدیم المعلومات بناء على المناطق الجغرافیة یستند اإلیراد إلى الموقع الجغرافي

قطر
دول مجلس 

المجموعالھندالتعاون الخلیجي
٢٠١٥

٢٫٥٠٧٫٧٠٤٢٩٣٫٠٢٥١٠٫٨٥٤٢٫٨١١٫٥٨٣صافي إیرادات التشغیل

١٫٣٧٣٫٧١٠)٦٣٦(١٫٢٩٨٫٥١٦٧٥٫٨٣٠صافي الربح

٧٣٫٦٩٢٫٣٥٠٩٫٢٩٢٫٤٦٢٣٢٤٫٣٠١٨٣٫٣٠٩٫١١٣إجمالي الموجودات 

٦١٫٩١٣٫٦٨١٨٫٠٣١٫٤٢٩١٥٦٫٧٠٤٧٠٫١٠١٫٨١٤إجمالي المطلوبات

٢٠١٤
٢٫٦٢٢٫٥٢٣٢٣٣٫٠٥٣٤٫٠٥٠٢٫٨٥٩٫٦٢٦صافي إیرادات التشغیل

١٫٣٢٦٫٨٤٨٣٠٫٩٩٧٨١٣١٫٣٥٨٫٦٥٨صافي الربح

٦٧٫٥٤٨٫٠١٧٧٫٨٨١٫٦٩٣٨٧٫٨٥٢٧٥٫٥١٧٫٥٦٢إجمالي الموجودات 

٥٧٫٥٣٣٫٠٧١٦٫٦٨٩٫٩٧٠١٫٧٦٨٦٤٫٢٢٤٫٨٠٩إجمالي المطلوبات



بنك الدوحة ش.م.ق 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٠

الموجودات والمطلوبات المالیة٧
والقیم العادلةالتصنیفات المحاسبیة 

یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:
القيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
حتى محتفظ بها 

تاريخ االستحقاق
القروض 

المتاحة للبيعوالذمم المدينة
التكلفة المطفأة 

األخرى
إجمالي القيمة 

القيمة العادلةالدفترية
٢٠١٥ديسمبر ٣١

٣,٥٦٢,٨٢١٣,٥٦٢,٨٢١--٣,٥٦٢,٨٢١--المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 
١٠,٣٨٥,٤١٤١٠,٣٨٥,٤١٤--١٠,٣٨٥,٤١٤--مستحق من البنوك

٢٨,٨٧٦٢٨,٨٧٦----٢٨,٨٧٦القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
٥٥,٦١٥,١٨٥٥٥,٦١٥,١٨٥--٥٥,٦١٥,١٨٥--للعمالءالقروض والسلف 

االستثمارات المالية:
٦,٤٧٤,٠٧٠٦,٤٧٤,٠٧٠-٦,٤٥٧,٣٧٣--١٦,٦٩٧بالقيمة العادلةمقاسة

٥,٧٢٤,١٦٢٥,٨٤٩,٩٧١---٥,٧٢٤,١٦٢-المطفأةمقاسة بالقيمة 

٥٩٢,٠٩٨٥٩٢,٠٩٨٥٩٢,٠٩٨----موجودات أخرى 

٤٥,٥٧٣٥,٧٢٤,١٦٢٦٩,٥٦٣,٤٢٠٦,٤٥٧,٣٧٣٥٩٢,٠٩٨٨٢,٣٨٢,٦٢٦٨٢,٥٠٨,٤٣٥

٢٠,٠٦٦٢٠,٠٦٦----٢٠,٠٦٦القيمة العادلة السلبية للمشتقات

٨,٧٧٦,١٣٠٨,٧٧٦,١٣٠٨,٧٧٦,١٣٠----مستحق إلى البنوك

٥٢,٧٦٦,٦١٣٥٢,٧٦٦,٦١٣٥٢,٧٦٦,٦١٣----ودائع العمالء

٢,٥٨٧,٧٢٨٢,٥٨٧,٧٢٨٢,٦٢٠,٠٢٥----دينأوراق 

٣,٤٥٢,٥٣٤٣,٤٥٢,٥٣٤٣,٤٥٢,٥٣٤----قروض اخرى

١,٤٣٤,٦٦٦١,٤٣٤,٦٦٦١,٤٣٤,٦٦٦----مطلوبات أخرى 

٦٩,٠١٧,٦٧١٦٩,٠٣٧,٧٣٧٦٩,٠٧٠,٠٣٤---٢٠,٠٦٦



بنك الدوحة ش.م.ق 
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦١

تابع- الموجودات والمطلوبات المالیة ٧

العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة:یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم
القیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
حتى محتفظ بھا 

تاریخ االستحقاق
القروض والذمم 

المتاحة للبیعالمدینة
التكلفة المطفأة 

األخرى
إجمالي القیمة 

القیمة العادلةالدفتریة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

٣٫٣٠٣٫٦٥١٣٫٣٠٣٫٦٥١--٣٫٣٠٣٫٦٥١--المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 
١٢٫٢٤٦٫٧٨٢١٢٫٢٤٦٫٧٨٢--١٢٫٢٤٦٫٧٨٢--مستحق من البنوك

٣٨٫١٢٩٣٨٫١٢٩----٣٨٫١٢٩القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات
٤٨٫٥٥٨٫٥٢١٤٨٫٥٥٨٫٥٢١--٤٨٫٥٥٨٫٥٢١--القروض والسلف للعمالء

المالیة:االستثمارات 
٥٫٣٢٨٫٤٦٣٥٫٣٢٨٫٤٦٣-٥٫٢٩١٫٩٢٢--٣٦٫٥٤١بالقیمة العادلةمقاسة

٤٫٥٢٧٫٢٥٥٤٫٦١٣٫٥٧٧---٤٫٥٢٧٫٢٥٥-المطفأةمقاسة بالقیمة 
٦٢٣٫٠١٦٦٢٣٫٠١٦٦٢٣٫٠١٦----موجودات أخرى 

٧٤٫٦٧٠٤٫٥٢٧٫٢٥٥٦٤٫١٠٨٫٩٥٤٥٫٢٩١٫٩٢٢٦٢٣٫٠١٦٧٤٫٦٢٥٫٨١٧٧٤٫٧١٢٫١٣٩

٥٢٫٦٨٦٥٢٫٦٨٦----٥٢٫٦٨٦القیمة العادلة السلبیة للمشتقات
١٢٫٧٩٤٫٧٣٥١٢٫٧٩٤٫٧٣٥١٢٫٧٩٤٫٧٣٥----مستحق إلى البنوك

٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥----ودائع العمالء
٢٫٥٨٢٫٤٧٨٢٫٥٨٢٫٤٧٨٢٫٦٤٦٫٨٥٤----أوراق دین

٧٢٧٫٦٨١٧٢٧٫٦٨١٧٢٧٫٦٨١----قروض اخرى
١٫٢٧٣٫٩١١١٫٢٧٣٫٩١١١٫٢٧٣٫٩١١----مطلوبات أخرى 

٦٣٫٣٢٥٫٣٨٠٦٣٫٣٧٨٫٠٦٦٦٣٫٤٤٢٫٤٤٢---٥٢٫٦٨٦



بنك الدوحة ش.م.ق
المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٦٢

تابع- الموجودات والمطلوبات المالیة ٧
بالتكلفةالغیر المدرجةالملكیةأسھم حقوق-االستثمارات المالیة 

من ملیون لایر قطري) ٦١٫١: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري في ٦١٫٣یتضمن الجدول أعاله مبلغ 
في كل من عمودي القیم الدفتریة والعادلة والتي تم قیاسھا بالتكلفة بالتكلفة االستثمارات المالیة في أسھم حقوق الملكیة 

والتي لم یتم تقدیم إفصاح عن قیمتھا العادلة ألن قیمھا العادلة لم یتم اعتبارھا قابلة للقیاس بشكل موثوق. 

النقد واألرصدة لدى مصارف مركزیة٨

٢٠١٥٢٠١٤

٤٧٦٫١٦٠٥٢٢٫٧٧٣النقد
٢٫٠٤٢٫٨٦٩١٫٨٢٣٫٣١٢احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

١٢٠٫٣٤١١٣٨٫٣٩٩احتیاطي نقدي لدى مصارف مركزیة أخرى *
٩٢٣٫٤٥١٨١٩٫١٦٧أرصدة أخرى لدى مصارف مركزیة 

٣٫٥٦٢٫٨٢١٣٫٣٠٣٫٦٥١

المركزي ومصارف مركزیة أخرى ھو احتیاطي الزامي وغیر متاح * االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر 
لالستخدام في العملیات الیومیة.

أرصدة لدى بنوك٩

٢٠١٥٢٠١٤

٤٦٨٫٥٥٦١٫٢١٩٫٢٢٧الحسابات الجاریة
٤٫٩٩٥٫١٨٤٥٫٧٧٥٫٨٦٩الودائع

٤٫٩٢١٫٦٧٤٥٫٢٥١٫٦٨٦قروض لبنوك 
١٠٫٣٨٥٫٤١٤١٢٫٢٤٦٫٧٨٢
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القروض والسلف للعمالء١٠

٢٠١٥٢٠١٤

٥١٫٦٧٩٫٣٢٢٤٣٫٥٩٤٫٤٥٦قروض 
٤٫٥١٧٫٢٨٧٥٫٣٨٣٫٤٦٩سحب على المكشوف

٣٢٨٫٣٣٩٢٦٨٫٣٣٣أوراق مخصومة
١٫١٥٨٫٢٢٨١٫١٢٩٫٧٨٤سلف أخرى*

٥٧٫٦٨٣٫١٧٦٥٠٫٣٧٦٫٠٤٢

)١(إیضاح 
ناقص:

)٤٢٫١٣٦()١٧٫٨٧٦(ربح مؤجل
)١٫٦٤٢٫٧٢٨()١٫٩٢٦٫٦٥٢(في قیمة القروض والسلف للعمالء لالنخفاضالمخصص الخاص 

)١٣٢٫٦٥٧()١٢٣٫٤٦٣(المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة 
٥٥٫٦١٥٫١٨٥٤٨٫٥٥٨٫٥٢١صافي القروض والسلف للعمالء 

% من ٣٫٢٦ملیون لایر قطري والذي یمثل ١٫٨٨١٫٢بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة 
% من إجمالي القروض ٣٫١٠ملیون لایر قطري ١٫٥٥٩٫٩: ٢٠١٤إجمالي القروض والسلف للعمالء (

والسلف للعمالء).

ملیون لایر قطري محتسب لھا مخصص ١١١٫٢خالل الفترة ، قامت المجموعة بشطب قروض متعثرة بمبلغ 
للتعمیم رقم ٢٠١٤( الصادر عن مصرف قطر المركزي.٦٨/٢٠١١: ال شيء) وفقاً

ملیون لایر قطري من الفوائد ٣٦٨٫٧یتضمن المخصص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 
ملیون لایر قطري).٢٩٠٫٥: ٢٠١٤المعلقة (

(٧١٦٫٨*ھذا المبلغ یتضمن حسابات العمالء المدینة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ  : ٢٠١٤ملیون لایر قطري 
ملیون لایر قطري)ز٥٦٥٫٢

:١إیضاح 
٢٠١٥٢٠١٤

٣٫٥٥٧٫٦٣٣٥٫٠١٠٫١٩٨الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بھا
٤٣٫٢٢٥٫٥٦٩٣٤٫٧٤٤٫١٨٤الشركات
١٠٫٨٩٩٫٩٧٤١٠٫٦٢١٫٦٦٠التجزئة

٥٧٫٦٨٣٫١٧٦٥٠٫٣٧٦٫٠٤٢
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حسب القطاع

قروض٢٠١٥دیسمبر ٣١في 
سحوبات على 

المكشوف
أوراق 

المجموعىسلف اخرمخصومة

١٥٫٩٢٥٣٫٥٥٧٫٦٣٣-٢٫٥٩٧٫٨٥٣٩٤٣٫٨٥٥حكومیة وھیئات حكومیة
٢٫٤٩٢٫٣٩٢--٢٫٣٠٦٫٢٥٥١٨٦٫١٣٧مؤسسات مالیة غیر مصرفیة

٢٫٧١٣٫٢٣٣٦٤٫٥٦٧٨٢٫١٧٩٥٫٥٥١٢٫٨٦٥٫٥٣٠صناعة
٧٫٧٦٩٫٠٠٢٨٤٦٫٤٠٩١٠٩٫٣٨٨٦٤٥٫٣٢٥٩٫٣٧٠٫١٢٤تجاریة
٥٫٧٤٩٫٨١٨٢٨٨٫٦٢١٥٢٫٠٣٥١٠٫٨٩٩٦٫١٠١٫٣٧٣خدمات

٨٫٥٢٥٫٨٢٣١٫٢٣٧٫٦١٦٤٩٫٧٢٦٢٤١٫١٩٣١٠٫٠٥٤٫٣٥٨مقاوالت
١١٫٢٣٤٫٩٥٩٣٠٢٫٦٢٠٢٣٫٢٧٧٢٦٫٣٨٩١١٫٥٨٧٫٢٤٥عقارات
١٠٫١٦٠٫١٨٢٥٤٩٫٢٥٧١٢٤١٩٠٫٤١١١٠٫٨٩٩٫٩٧٤شخصیة

٦٢٢٫١٩٧٩٨٫٢٠٥١١٫٦١٠٢٢٫٥٣٥٧٥٤٫٥٤٧أخرى
٥١٫٦٧٩٫٣٢٢٤٫٥١٧٫٢٨٧٣٢٨٫٣٣٩١٫١٥٨٫٢٢٨٥٧٫٦٨٣٫١٧٦

)١٧٫٨٧٦(ناقصا: ربح مؤجل
)١٫٩٢٦٫٦٥٢(المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء  

)١٢٣٫٤٦٣(المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة 
٥٥٫٦١٥٫١٨٥

قروض٢٠١٤دیسمبر ٣١في 
سحوبات

على المكشوف
أوراق 
المجموعىسلف اخرمخصومة

٢٨٫٨١٨٥٫٠١٠٫١٩٨-٢٫٨٠٩٫٦٥٦٢٫١٧١٫٧٢٤حكومیة و ھیئات حكومیة
١٫١٧٧٫٥٤٨---١٫١٧٧٫٥٤٨مؤسسات مالیة غیر مصرفیة

٢٫٣٢٩٫٧٠٠٤٥٫٦٣٦٣١٫٩٥٨٤٫٦٢٢٢٫٤١١٫٩١٦صناعة
٧٫٤٣٩٫٠٤٦٧٨٨٫٣١٦١٠٨٫٠٩٤٤٨٩٫٢١٩٨٫٨٢٤٫٦٧٥تجاریة
٢٫٩٨٤٫٧٢٠٢٠٨٫٤٤٥٦٧٫٢٨٥٣٢٫٤٢٤٣٫٢٩٢٫٨٧٤خدمات

٦٫٩٠٠٫٦٣٠١٫٠٧٧٫٣٣٤٤٤٫١٢٩٣٧٣٫٨٣٥٨٫٣٩٥٫٩٢٨مقاوالت
٩٫٢١٤٫٠٥٨٥٣٨٫٧٠٤٢٠٠٤٣٫٩٤٠٩٫٧٩٦٫٩٠٢عقارات
١٠٫٠٣٨٫٢١٩٤٦٥٫٦٧٦٥٢٠١١٧٫٢٤٥١٠٫٦٢١٫٦٦٠شخصیة

٧٠٠٫٨٧٩٨٧٫٦٣٤١٦٫١٤٧٣٩٫٦٨١٨٤٤٫٣٤١أخرى
٤٣٫٥٩٤٫٤٥٦٥٫٣٨٣٫٤٦٩٢٦٨٫٣٣٣١٫١٢٩٫٧٨٤٥٠٫٣٧٦٫٠٤٢

)٤٢٫١٣٦(ناقصا: ربح مؤجل
)١٫٦٤٢٫٧٢٨(المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء

)١٣٢٫٦٥٧(المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة
٤٨٫٥٥٨٫٥٢١
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انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالءالتغيرات في 

٢٠١٥٢٠١٤

١,٧٧٥,٣٨٥١,٢٣٠,١٥٨يناير١الرصيد في 

)١,٥٨٠()٢,٤٧٦(تحويل العملة األجنبية

٥٣٩,٢٢٨٦٢٦,١٣١مخصصات مكونة خالل السنة

)٧٦,١٩٩()١٣٢,٠٤٦(استردادات خالل السنة

٤٠٧,١٨٢٥٤٩,٩٣٢القيمة خالل السنة *صافي المخصص إلنخفاض

)٣,١٢٥()١٢٩,٩٧٦(مشطوبات/ تحويالت خالل السنة

٢,٠٥٠,١١٥١,٧٧٥,٣٨٥ديسمبر٣١الرصيد في 

*تتضمن التغيرات أثر الفائدة المعلقة على تصنيف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزي 

مليون ريال قطري).١١٠,٨: ٢٠١٤مليون ريال قطري خالل السنة (١١٣,٩وقد بلغت 

فیما یلي تصنیف لتسویة مخصص خسائر إنخفاض قیمة القروض والسلف إلى العمالء:

قروض 
الشركات

قروض 
المشروعات 

الصغیرة
والمتوسطة

قروض 
لألفراد

قروض 
الرھن 
االجماليالعقاري

١,٢٧٤,٣٨٧٥٣,٦٢٢٣٦٥,٩٩٦٨١,٣٨٠١,٧٧٥,٣٨٥ینایر١الرصید في 

)٢,٤٧٦(-)٦٤٧(-)١,٨٢٩(فروق العمالت االجنبیة

٤١٠,٢١٤٢٠,٤٨٢١٠٢,٤٠٧٦,١٢٥٥٣٩,٢٢٨مخصصات مكونة خالل السنة

)١٣٢,٠٤٦()١,٩٨١()٢٩,٢٧٦()١,٤٢٢()٩٩,٣٦٧(إستردادات خالل السنة

)١٢٩,٩٧٦(-)٧٦,٠٥٩()٣,٩٣٧()٤٩,٩٨٠(مشطوبات/ تحويالت خالل السنة

٢٠١٥١,٥٣٣,٤٢٥٦٨,٧٤٥٣٦٢,٤٢١٨٥,٥٢٤٢,٠٥٠,١١٥دیسمبر ٣١الرصید في 

قروض 
الشركات

قروض 
المشروعات 

الصغیرة
والمتوسطة

قروض 
لألفراد

قروض 
الرھن 
االجماليالعقاري

٨٨٧,١٥٩٢٢,٣٦٩٢٦٦,٧١٤٥٣,٩١٦١,٢٣٠,١٥٨ینایر١الرصید في 

)١,٥٨٠(-)٩٩٥(-)٥٨٥(فروق العمالت االجنبیة

٤٠٩,٥٠٢٣٤,٨٧١١٢٨,٤٣٨٥٣,٣٢٠٦٢٦,١٣١مخصصات مكونة خالل السنة

)٧٦,١٩٩()١٨,٦٩٨()٣٤,١٢٢()٣,٥١٥()١٩,٨٦٤(إستردادات خالل السنة

)٣,١٢٥()٧,١٥٨(٥,٩٦١)١٠٣()١,٨٢٥(مشطوبات/ تحويالت خالل السنة

٢٠١٤١,٢٧٤,٣٨٧٥٣,٦٢٢٣٦٥,٩٩٦٨١,٣٨٠١,٧٧٥,٣٨٥دیسمبر ٣١الرصید في 
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المالیةاالستثمارات١١
:فیما یلي تفصیل لتحلیل االستثمارات المالیة

٢٠١٥٢٠١٤

٦٫٦٥٦٫٧٨١٥٫٤٠٠٫٥٢٣متاحة للبیع
١٦٫٦٩٧٣٦٫٥٤١استثمارات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة 

٥٫٧٣٨٫٣٥٦٤٫٥٤١٫٤٤٩*االستحقاقمحتفظ بھا لتاریخ 
١٢٫٤١١٫٨٣٤٩٫٩٧٨٫٥١٣

)١٢٢٫٧٩٥()٢١٣٫٦٠٢(قیمة المخصص انخفاض في 
١٢٫١٩٨٫٢٣٢٩٫٨٥٥٫٧١٨اإلجمالي

ملیون لایر قطري) مقابل ١٣٦: ٢٠١٤ملیون لایر قطري (٢٫٨٢٩تعھدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قیمتھا *  
عقود إعادة الشراء.

٢٠١٥٢٠١٤للبیعمتاحة
غیرمدرجةمدرجةغیرمدرجةمدرجة

١٫٣٤٩٫١٤٤٧٠٫١٦٦٨١٩٫٥٢٠٧٠٫٠٤٨أسھم
٢٫١١٩٫٢٧٣١٫١٢٩٫٢٨٣١٫٦٢٢٫٦١٠١٫١٣١٫٦١٦أوراق دین من حكومة قطر

١٫٨٦٢٫٦٨٠٢٫٠٣٠١٫٦٣١٫٦٣٣١٠٫١٣٣أوراق دین أخرى
-١١٤٫٩٦٣-١٢٤٫٢٠٥استثمار صنادیق 

ناقصا: مخصص انخفاض قیمة االستثمارات 
)٨٫٩٠٥()٩٩٫٦٩٦()٨٫٩٠٥()١٩٠٫٥٠٣(المتاحة للبیع

٥٫٢٦٤٫٧٩٩١٫١٩٢٫٥٧٤٤٫٠٨٩٫٠٣٠١٫٢٠٢٫٨٩٢المجموع

ملیون لایر قطري على ١٠ملیون لایر قطري ٥٫١٠٠بلغت األوراق المالیة ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغیر 
.ملیون لایر قطري على التوالي)١٧٣ملیون لایر قطري ٤٫٢١٩: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١التوالي كما في 

استثمارات مالیة مصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة
ملیون لایر قطري وأسھم مدرجة ٥٫٣االستثمارات المالیة المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة تتثمل في سندات مدرجة بقیمة 

.ملیون لایر قطري على التوالي)٥٫٢ملیون لایر قطري و ٣١٫٣: ٢٠١٤(ملیون لایر قطري١١٫٤بقیمة 

٢٠١٥٢٠١٤محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

غیرمدرجةمدرجةغیرمدرجةمدرجةجھة اإلصدار حسب 
٢٫٩٤٣٫٩٥٢١٫٧١٠٫٨٢٠١٫٦٨٧٫٦٣٥١٫٧٤٤٫٨٩١أوراق دین من حكومة قطر

١٫٠٦٥٫٣٧٦١٨٫٢٠٨٥٧٢٫٥٠٨٥٣٦٫٤١٥أوراق دین أخرى
-)١٤٫١٩٤(-)١٤٫١٩٤(ناقص: مخصص انخفاض قیمة االستثمارات

٣٫٩٩٥٫١٣٤١٫٧٢٩٫٠٢٨٢٫٢٤٥٫٩٤٩٢٫٢٨١٫٣٠٦اإلجمالي
حسب معدل الفائدة

٣٫٩٧٠٫٣٦٤١٫٧٢٩٫٠٢٨٢٫٢١٧٫٢٧٨٢٫٢٨١٫٣٠٦أوراق دین ذات معدل ثابت
-٤٢٫٨٦٥-٣٨٫٩٦٤أوراق دین ذات معدل متغیر

-)١٤٫١٩٤(-)١٤٫١٩٤(ناقص: مخصص انخفاض قیمة االستثمارات
٣٫٩٩٥٫١٣٤١٫٧٢٩٫٠٢٨٢٫٢٤٥٫٩٤٩٢٫٢٨١٫٣٠٦اإلجمالي

: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري في ٥٫٨٥٠بلغت القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق 
ملیون لایر قطري).٤٫٦١٤
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تابع-االستثمارات المالیة ١١

٢٠١٥٢٠١٤األستثماراتالتغیرات في مخصص االنخفاض في قیمة 

١٢٢٫٧٩٥١٧٧٫٥٤٥ینایر١الرصید في 
١٠٩٫٦٥٢٣٠٫١٧٤مخصص االنخفاض في القیمة للسنة

)٨٤٫٩٢٤()١٨٫٨٤٥(تحویالت إلى بیان الدخل عند اإلستبعاد
٢١٣٫٦٠٢١٢٢٫٧٩٥دیسمبر٣١الرصید في 

٢٠١٥٢٠١٤االستثمارات في شركة زمیلة ١٢

٩٫٢٤٤٩٫٣٨٢ینایر١الرصید في 
)١٨٠()٤٣٩(فروق العمالت األجنبیة

١٦٨٤٢الحصة من صافي الربح
-)٦٥(توزیعات أرباح نقدیة

٨٫٩٠٨٩٫٢٤٤دیسمبر٣١الرصید في 

:دیسمبر٣١في وللسنة المنتھیة في فیما یلي المركز المالي ونتائج الشركات الزمیلة استنادا إلى البیانات المالیة المدققة كما 

٢٠١٥٢٠١٤
دیسمبر ٣١

٣١٫٩٠٣٣٨٫٣٥٦إجمالي الموجودات
١٦٫٦٩٠١٧٫٣٥٥إجمالي المطلوبات
٩٫٠٣٨٩٫٩٦٩إجمالي اإلیرادات

٣٨٢٩٥صافي الربح
١٦٨٤٢الربحالحصة من صافي
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٦٨

الممتلكات والمعدات١٣
أراضي 
ومباني

تحسینات 
وتجھیزات

أثاث 
المجموعسیاراتومعدات

٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في 
:التكلفة

٧٦٨٫٤٢٠١٤٦٫٥٨٦٤١٧٫٢٣٧١٢٫٥٣٦١٫٣٤٤٫٧٧٩ینایر ١الرصید في 
٦١٫٦٧٢٩٫٨٥٦٣٥٫٥٩٦٧٩٤١٠٧٫٩١٨/ تحویالت إضافات

)١٣٫٦٨٠()١٫٣٩٩()٣٫٢٧٦()١٣()٨٫٩٩٢(إستبعادات
٨٢١٫١٠٠١٥٦٫٤٢٩٤٤٩٫٥٥٧١١٫٩٣١١٫٤٣٩٫٠١٧

اإلھالك:

١٦٢٫٧٤٣١٠٩٫٥٩٣٣٠٠٫٣٧٥١١٫٠٥٧٥٨٣٫٧٦٨ینایر ١الرصید في 
٣٢٫٩٢٧١١٫٩٧٦٣٦٫٢٣٩٦٥٨٨١٫٨٠٠إھالك السنة

)١٢٫٣٣٨()١٫١٦٠()٣٫٠٥٨()٨()٨٫١١٢(استبعاد
١٨٧٫٥٥٨١٢١٫٥٦١٣٣٣٫٥٥٦١٠٫٥٥٥٦٥٣٫٢٣٠

٦٣٣٫٥٤٢٣٤٫٨٦٨١١٦٫٠٠١١٫٣٧٦٧٨٥٫٧٨٧صافي القیمة الدفتریة

أراضي 
ومباني

تحسینات 
وتجھیزات

أثاث 
المجموعسیاراتومعدات

٢٠١٤دیسمبر ٣١الرصید في 
التكلفة:

٧٦٨٫٤٢٠١٣٠٫٣٠٦٣٤٩٫٠٣٦١٢٫٧٤٠١٫٢٦٠٫٥٠٢ینایر ١الرصید في 
١٦٫٥٩٨٦٨٫٢٢١٣٤١٨٥٫١٦٠-/ تحویالت إضافات

)٨٨٣()٥٤٥()٢٠()٣١٨(-إستبعادات
٧٦٨٫٤٢٠١٤٦٫٥٨٦٤١٧٫٢٣٧١٢٫٥٣٦١٫٣٤٤٫٧٧٩

اإلھالك:

١٣٠٫٩٤٧٩٧٫٣٠٥٢٦١٫٩٦٨١٠٫٨١١٥٠١٫٠٣١ینایر ١الرصید في 
٣١٫٧٩٦١٢٫٦٠٦٣٨٫٤٠٧٧٦٦٨٣٫٥٧٥إھالك 
)٨٣٨()٥٢٠(-)٣١٨(-اتاستبعاد

١٦٢٫٧٤٣١٠٩٫٥٩٣٣٠٠٫٣٧٥١١٫٠٥٧٥٨٣٫٧٦٨
٦٠٥٫٦٧٧٣٦٫٩٩٣١١٦٫٨٦٢١٫٤٩٧٧٦١٫٠١١القیمة الدفتریةصافي 
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٦٩

الموجودات األخرى١٤
٢٠١٥٢٠١٤

١٨٥٫١٢٥١٣٦٫٦١١فوائد مدینة
١٠٩٫٣٠٦٩٩٫٨١٩مصاریف مدفوعة مسبقا

٣١٫٤١٥-)١(موجودات آلت ملكیتھا للبنك 
٢٨٫٨٧٦٣٨٫١٢٩)٣٤قیمة عادلة موجبة للمشتقات (إیضاح 

٥١٫٥٢١٣٠٫١٥٠موجودات ضریبة مؤجلة
٢٢٫٠٢٣١٫٢٦٦مدینون متنوعون

٣٥٥٫٩١٥٤٤٥٫٢٤٥أخرى
٧٥٢٫٧٦٦٧٨٢٫٦٣٥

في تسویة الدیون والتي یتم إدراجھا بقیمة اقتنائھا.تمثل القیمة للممتلكات المقتناة)١(

أرصدة من بنوك١٥
٢٠١٥٢٠١٤

٣٧٥٫١٤١١٩٦٫٩١٢أرصدة مستحقة لمصارف مركزیة
١٧٩٫٢٧٢٥٨٢٫٧٤٠حسابات جاریة
٤٠٠٫٠٠٠-شھادات إیداع 

٥٫٨٢٨٫٧٧١١١٫٥٠٨٫٧٠٩قروض قصیرة األجل من بنوك *
٢٫٣٩٢٫٩٤٦١٠٦٫٣٧٤اتفاقیات إعادة شراء 

٨٫٧٧٦٫١٣٠١٢٫٧٩٤٫٧٣٥

٢٠١٥٢٠١٤ودائع العمالء١٦
حسب النوع

١٠٫٨٨٥٫٣٥٦١٢٫٠٤٧٫٩٤٧ودائع جاریة وتحت الطلب
٢٫٥٠٢٫٩٠١٢٫٣٣٠٫٥١١ودائع توفیر
٣٩٫٣٧٨٫٣٥٦٣١٫٥٦٨٫١١٧ودائع ألجل

٥٢٫٧٦٦٫٦١٣٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥

٢٠١٥٢٠١٤
حسب القطاع

٢١٫٦٩٦٫٩٣٢١٦٫٩٧٠٫٤١٠الحكومة ومؤسسات حكومیة وشبھ الحكومیة
١٠٫٤٢٩٫٤٣٩٩٫٣٨٣٫٢٥٦األفراد

١٧٫٥٧١٫٩٧٧١٧٫٣٥٦٫٠٨٨الشركات
٣٫٠٦٨٫٢٦٥٢٫٢٣٦٫٨٢١مصرفیةمؤسسات مالیة غیر 

٥٢٫٧٦٦٫٦١٣٤٥٫٩٤٦٫٥٧٥
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٧٠

أورق دین١٧
ثانویة وسندات رئیسة مضمونة كما یلي:أصدرت المجموعة سندات 

٢٠١٥٢٠١٤

٧٧٢٫٧٣٦٧٧٢٫٠٩٢سندات ثانویة (أ)
١٫٨١٤٫٩٩٢١٫٨١٠٫٣٨٦سندات رئیسیة مضمونة (ب)

٢٫٥٨٧٫٧٢٨٢٫٥٨٢٫٤٧٨

اإلیضاح (أ)
متغیرةفائدةبأسعارأمریكيدوالرملیون٣٤٠بمبلغثانويدینسنداتأورقالبنكأصدر٢٠٠٦دیسمبر١٢بتاریخ
بسعرفوائدوتحمل٢٠١٦السندات في سدادالواحد. یستحقللسندأمریكيدوالر١٠٠٫٠٠٠قدرھاإسمیةبقیمةمتزایدة
ً%١٫٣٢زائداًأشھرلثالثةاألمریكيبالدوالراللیبور .سنویا

اإلیضاح (ب)
أساسعلىبخصممضمونةرئیسیةكسنداتأمریكيدوالرملیون٥٠٠بإصدارالمجموعةقامت،٢٠١٢مارس١٤في

یستحق .للسندأمریكيدوالر٢٠٠٫٠٠٠مبلغللسنداتاألسمیةللقیمةاألدنىالحدقیمةتبلغ. األسمیةالقیمةمن٪٩٨٫٩٦٤
.الدفع على أساس نصف سنويمستحقة٪٣٫٥٠بمعدلثابتةفائدةنسبةوتحمل٢٠١٧سداد السندات في 

قروض أخرى ١٨
٢٠١٥٢٠١٤

٣٫٤٥٢٫٥٣٤٧٢٧٫٦٨١قروض ضمان 
يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق القروض أخرى.

٢٠١٥٢٠١٤
٢٧٦٫٣٧٨٣٦٣٫٥٣١خالل سنة واحدة 

٣٫١٧٦٫١٥٦٣٦٤٫١٥٠سنوات ٣أكثر من سنة و أقل من 

٣٫٤٥٢٫٥٣٤٧٢٧٫٦٨١
مطلوبات أخرى١٩

٢٠١٥٢٠١٤

٢١٤٫٦٣٣١٣٠٫٠٠٩فائدة مستحقة الدفع
٨٤٫٥٠٥٩٥٫١٦١مصاریف مستحقة دائنة

٢١٦٫١٢٢١٩٣٫٥٠٥)١(إیضاح مخصص مكافأة نھایة الخدمة 
٩٩٫٥٢٤٨٩٫٣٢٤مخصص صندوق إدخار الموظفین

٢٥٫٨٨٤٢٢٫٨٦٦مستحقة الدفعضریبة 
٢٠٫٠٦٦٥٢٫٦٨٦)٣٤قیمة عادلة سالبة للمشتقات (إیضاح 

٧٠٫١٠٨٥٩٫١٨٧إیرادات غیر مستحقة
٢٩٧٫٢٨٤٢٧٥٫٠٦١تأمینات نقدیة

٣٩٫٧٠٤٤١٫٢٠٧توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٩٫٧٥٥١٠٫٣٥٢غیر مطالب بھاأرصدة

٣٤٫٣٤٣٣٣٫٩٦٦صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
١٫٤٠٦٫٨٨١١٫١٧٠٫٠١٦أخرى *
٢٫٥١٨٫٨٠٩٢٫١٧٣٫٣٤٠اإلجمالي

٥٦٥٫٢: ٢٠١٤(ملیون لایر قطري٧١٦٫٨المدینة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ التجاریة ھذا المبلغ یتضمن حسابات العمالء *  
.ملیون لایر قطري)
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تابع- مطلوبات أخرى ١٩

:) ١(يضاح 

مخصص مكافئة نهاية الخدمة

٢٠١٥٢٠١٤

١٩٣,٥٠٥١٧١,٨٦٤يناير ١الرصيد في 

٣٩,٤٦٧٣٨,٢٩٢مخصصات مكونة خالل السنة

)١٦,٦٥١()١٦,٨٥٠(مخصصات مستخدمة

٢١٦,١٢٢١٩٣,٥٠٥ديسمبر٣١الرصيد في 

حقوق الملكية٢٠
أسهم عاديةرأس المال(أ)

٢٠١٥٢٠١٤األسهمبأالف

٢٥٨,٣٧٢٢٥٨,٣٧٢المصدرة في بداية فترة التقرير

٢٥٨,٣٧٢٢٥٨,٣٧٢ديسمبر٣١المصدرة في 

ألف سهم). هذه ٢٥٨,٣٧٢: ٢٠١٤ألف سهم عادي (٢٥٨,٣٧٢، كان رأس المال المصرح به يتكون من ٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
ريال قطري. كافة األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل.١٠األدوات لها قيمة اسمية قدرها 

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح المعلن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات 
المجموعة.

احتياطي قانوني(ب)
% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني ١٠وتعديله، يشترط تحويل ٢٠١٢لسنة ١٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 
% من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددها ١٠٠حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 

وهي رهن موافقة مصرف قطر المركزي.٢٠١٥لسنة ١١م قانون مصرف قطر المركزي رق
.٢٠١٥لعام ١١يتضمن االحتياطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسهم جديدة وفقاَ لقانون الشركات القطري رقم 

إحتياطي المخاطر(ج)
% من صافي قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل٢,٥بموجب تعليمات مصرف قطر المركزي ، يتم تكوين احتياطي للمخاطر بنسبة 

.التي قد تطرألتغطية االلتزامات لجهات حكوميةستثناء التسهيالت الممنوحة إبللعمالء

إلى )مليون ريـال قطري١٧٩: ٢٠١٤(مليون ريـال قطري ١٥٢تحويل مبلغبقام البنك،  ٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
% من صافي قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء بإستثناء التسهيالت ٢,٥ويمثل هذا المبلغ حوالي إحتياطي المخاطر.

الممنوحة لجهات حكومية.

احتياطي القيمة العادلة(د)
يتكون هذا االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها في الموجودات المتاحة للبيع.

٢٠١٥٢٠١٤
)٤٣٫٣٥٥()٥٧٫٥٧٤(يناير١الرصيد في 

٦٥٫٨١٦)٢٩٦٫١٣٢(أرباح غير محققة من إستثمارات مالية متاحة للبيع(خسائر) صافي 
)٨٠٫٠٣٥(٨٤٫٠٣٠بنود أعيد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

)١٤٫٢١٩()٢١٢٫١٠٢(صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

)٥٧٫٥٧٤()٢٦٩٫٦٧٦(ديسمبر ٣١الرصيد في 
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تابع- حقوق الملكیة ٢٠

احتیاطي تحویل العملیة األجنبیة)ھـ(
یشمل احتیاطي التحویل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل البیانات المالیة للعملیات األجنبیة. 

توزیعات أرباح مقترحة)و(
٣بواقعلایر قطري ملیون ٧٧٥٫١من رأس المال المدفوع بقیمة %٣٠أقترح مجلس إدارة المجموعة بتوزیع أرباح نقدیة بـ 

والذي لایر قطري للسھم)٤–ملیون لایر قطري ١٫٠٣٣٫٥% من رأس المال المدفوع بقیمة ٤٠: ٢٠١٤للسھم (لایر قطري
الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین.للموافقة في إجتماعیطرح

يمال إضافأداة مؤھلة كرأس(ز)

٢٠١٥٢٠١٤

٢٠١٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١مصدرة في 
-٢٠١٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠یونیو ٣٠مصدرة في 

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ملیارات لایر قطري. إن ھذه السندات ثابتة ومساندة وغیر مضمونة ، ٤بإجمالي ١أصدرت المجموعة سندات تنظیمیة لرأس المال الفئة 
كل سند منھا بمعدل فائدة ثابت للسنوات الستة األولى على أن یعاد تسعیره فیما بعد. إن كوبونات ھذه السندات تقدیریة وفي حال تسعیروتم 

. ١ھا فإن ذلك ال یعد عجزا عن السداد. إن ھذه السندات لیس لھا تاریخ استحقاق وتصنف تحت رأس المال الفئة عدم سداد

٢٠١٥٢٠١٤إیراد الفوائد٢١

٦٫٧٠١١٠٫٥٥١أرصدة لدى مصارف مركزیة
١١٧٫٩٣٠١٢١٫٦٣٧أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة غیر مصرفیة

٣٨٣٫١٦٣٣٦٥٫٤٩٩أوراق دین
٢٫٣٣٤٫٣٨١٢٫٠٠٩٫٥٤٨قروض وسلف للعمالء

٢٫٨٤٢٫١٧٥٢٫٥٠٧٫٢٣٥

٢٠١٥٢٠١٤مصروف الفوائد٢٢

١١٠٫٥٤٥٧٤٫٥٣٩مستحق للبنوك
٦٠٧٫٦٢٥٤١٤٫٧٨٧ودائع عمالء

٧٦٫٤٠٠٧٦٫٦٢٧أوراق دین
٧٩٤٫٥٧٠٥٦٥٫٩٥٣



بنك الدوحة ش.م.ق
المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٣

٢٠١٥٢٠١٤إیراد الرسوم والعموالت٢٣

١٣٩٫٧٤٩١٥٧٫٢٣٩رسوم وعموالت متعلقة باالئتمان
٥٨٦٦٦٨رسوم وعموالت انشطة الوساطة

٢١٢٫١٣٤١٧٥٫٧٣٢رسوم خدمات مصرفیة
١٣٦٫٤٢٠١٧٢٫٨٠٢مستغلةغیر عموالت عن تسھیالت 

١٤٫٢٠٧١٥٫٨٢٣أخرى
٥٠٣٫٠٩٦٥٢٢٫٢٦٤

٢٠١٥٢٠١٤مصروف الرسوم والعموالت٢٤

١٫٣١٤١٫١٢٣رسوم البنوك
٥٫٢٣٧٥٫٠٩٩أخرى

٦٫٥٥١٦٫٢٢٢

٢٠١٥٢٠١٤ربح صرف عمالت أجنبیة٢٥

٢١٫٤٣٩١٩٫٣٠٠التعامل بالعمالت األجنبیة
٧٦٫١٠٢٧٧٫٨٤٥إعادة تقییم موجودات ومطلوبات

٩٧٫٥٤١٩٧٫١٤٥

٢٠١٥٢٠١٤إیراد استثمارات مالیة٢٦

٣٠٫٦٧٣١٨٥٫٣٤٩صافي األرباح من استثمارات 
٣٨٫٨٦٨٣٦٫٢٢٤إیراد توزیعات أرباح

٦٩٫٥٤١٢٢١٫٥٧٣

٢٠١٥٢٠١٤تشغیلیة أخرىإیرادات ٢٧

٣٥٫١٩٦٢٧٫٤٠٧مشطوبة وسلفیات للعمالء مبالغ مستردة من دیون 
١٢٫٩٠٣١٣٫٣٠٠إیرادات اإلیجار

٢٥٫٣٢٩٢١٫٣٢٦أخرى
٧٣٫٤٢٨٦٢٫٠٣٣



بنك الدوحة ش.م.ق
المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٤

٢٠١٥٢٠١٤تكالیف الموظفین٢٨

٤٦٥٫٦٩٢٤٧٠٫٨٩٤تكالیف الموظفین
١١٫٣٦٩١١٫١٨٣تكالیف صندوق تقاعد الموظفین

٣٩٫٤٦٧٣٨٫٢٩٢مكافأة نھایة الخدمة
٣٫٩٩٦٣٫١٢٠تدریب

٥٢٠٫٥٢٤٥٢٣٫٤٨٩

٢٠١٥٢٠١٤مصاریف أخرى٢٩

٣٦٫٣٥٥٣٤٫٥٢٨دعایة
٢٨٫٣٩١٢٧٫١٠٣أتعاب مھنیة

٤٩٫٠٣٨٤٦٫٦٣٦اتصاالت وتأمین
١٥٫٣٣٩١٧٫١٠٩اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

٨٩٫٦٩٥٧٩٫٩٥٦إشغال وصیانة
٢٩٫٠٦٩٢٩٫٥٥٢تكالیف كمبیوتر وتقنیة المعلومات

١٤٫٦٩٥١٤٫٤٥٧مطبوعات وقرطاسیة
٨٫٢٦٩٧٫٤٦٦تكالیف سفر وترفیھ

١٥٧٫٤٧٦١٥٦٫٢٣٦أخرى
٤٢٨٫٣٢٧٤١٣٫٠٤٣

مصروف الضریبة ٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

ضریبة متداولمصروف 
٢٥٫٧٠١٢٤٫٣٦٧السنة الحالیة

)٤٥٥(١٠٠تعدیالت السنوات السابقة
٢٥٫٨٠١٢٣٫٩١٢

مصروف ضریبة مؤجل
)١٢٫٣٣٢()٢١٫٢٣٢(الفروق الضریبیة المؤقتة

)١٢٫٣٣٢()٢١٫٢٣٢(
٤٫٥٦٩١١٫٥٨٠إجمالي مصروف الضریبة



بنك الدوحة ش.م.ق
المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٥

األساسي والمخففالعائد على السھم٣١
(تعدیل آخر على المجموعةإلى حاملي أسھم العائدیتم احتساب العائد على سھم المجموعة بتقسیم ربح أو خسارة السنة 

على متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة المصدرة خالل السنة:) ١مصروف الفائدة في سندات رأس المال الفئة 
٢٠١٥٢٠١٤

١٫٣٧٣٫٧١٠١٫٣٥٨٫٦٥٨ربح السنة العائد إلى حاملي أسھم المجموعة
)١٢٠٫٠٠٠()١٧٠٫٠٠٠(١یخصم: فائدة على سندات رأس المال الفئة 

١٫٢٠٣٫٧١٠١٫٢٣٨٫٦٥٨صافي الربح العائد على حاملي أسھم المجموعة 
٢٥٨٫٣٧٢٢٥٨٫٣٧٢متوسط العدد المرجح لألسھم القائمة 

٤٫٦٦٤٫٧٩)آالفللسھم (بالعائد

تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسھم كما یلي:
٢٠١٥٢٠١٤

آالفسھم باألعدد
٢٥٨٫٣٧٢٢٥٨٫٣٧٢ینایر١متوسط العدد المرجح لألسھم في 
٢٥٨٫٣٧٢٢٥٨٫٣٧٢دیسمبر٣١متوسط العدد المرجح لألسھم في 

األخرىتالمحتملة وااللتزاماالمطلوبات ٣٢

٢٠١٥٢٠١٤
المطلوبات المحتملة

٧٫٢٥٣٫٨١٩٩٫٥٣٣٫٦٤٠تسھیالت غیر مستغلة 
٢٣٫٣٣٥٫٣٢٢٢٠٫٢٣١٫٣٨٢ضمانات

٣٫٠٥٨٫٤٧٨٣٫٠٥٨٫٤٢٤خطابات اعتماد
٥٧٩٫٥٩٨٤٩١٫٥٤٧أخرى

٣٤٫٢٢٧٫٢١٧٣٣٫٣١٤٫٩٩٣اإلجمالي
التزامات أخرى

١١٫٠١٧٫٦٣٨٥٫٥٢٧٫٧٩٣عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة
٩٤٩٫٢٧٥٧٤٦٫٥٠٨عقود تبادل أسعار الفائدة

١١٫٩٦٦٫٩١٣٦٫٢٧٤٫٣٠١اإلجمالي

تسھیالت غیر مستغلة
التزامات تعاقدیة لمنح قروض وائتمان مدور. ینتھي معظم تلك االلتزامات خالل السنة. بما أن تمثل اإللتزامات بتقدیم اإلئتمان

االلتزامات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة.

ضمانات وخطابات اعتماد
الضمان وخطابات إن الضمانات وخطابات  االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنیابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد. خطاباً

االعتماد في حالة االستعداد تحمل مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا القروض.



بنك الدوحة ش.م.ق
المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 

بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٦

تابع-األخرى تالمطلوبات المحتملة وااللتزاما٣٢

التزامات اإلیجار
من عقود إیجار تجاریة لمباني معینة. إن متوسط عمر عقود اإلیجار ھذه ھو من ثالث إلى خمس سنوات،  لقد أبرم البنك عدداً

إن الحد األدنى للمدفوعات اإلیجاریة المستقبلیة بموجب العقود غیر عند توقیع ھذه العقود.المجموعةولم تفرض قیود على 
ھي كالتالي:دیسمبر٣١القابلة لإللغاء كما في 

٢٠١٥٢٠١٤

٢٢٫١٩٨١٥٫٦٥١أقل من سنة
٢٠٫٩٤٤١٨٫٨٦٩بین سنة وخمسة سنوات
٣٫٨٢٠٥٫٢١٦أكثر من خمس سنوات

٤٦٫٩٦٢٣٩٫٧٣٦

النقد وما یعادلھ٣٣
٢٠١٥٢٠١٤

١٫٣٩٩٫٦١١١٫٣٤١٫٩٤٠المركزیةنقد وأرصدة لدى البنوك
٦٫١٥٧٫٧٩٠٨٫٣٥٤٫٢٤٣أشھر٣أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى المستحقة خالل 

٧٫٥٥٧٫٤٠١٩٫٦٩٦٫١٨٣

*نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة ال تشمل اإلحتیاطي النقدي اإللزامي



بنك الدوحة ش.م.ق

المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات 
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٧

المشتقات٣٤
القیمة االسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق

قیمة عادلة 
موجبة

قیمة عادلة 
سنة٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل قیمة اسمیةسالبة

٥أكثر من 
سنوات

:٢٠١٥دیسمبر ٣١في 
:مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة

-٢٣٫٧١٨٤٫٤٣١١١٫٠١٧٫٦٣٨٥٫٦٦١٫٣١٧٣٫٠٣٠٫٨٢٠٢٫٣٢٥٫٥٠١عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة

مشتقات محتفظ بھا لتحوط القیمة العادلة:
٢٣٢٫٦٩٢٧١٦٫٥٨٣--٥٫١٥٨١٥٫٦٣٥٩٤٩٫٢٧٥عقود مبادلة سعر الفائدة

القیمة االسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق
قیمة عادلة 

موجبة
قیمة عادلة 

سنوات٥أكثر من سنة٥-١شھر١٢-٣أشھر٣خالل قیمة اسمیةسالبة
:٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة: 
--٢٦٫١٥٢٤٢٫٦٤٢٥٫٥٢٧٫٧٩٣٤٫٨٥٤٫١٥٧٦٧٣٫٦٣٦عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة

مشتقات محتفظ بھا كتحوطات 
تدفق نقدي:

٢٩٫١٣٢١٨٣٫٥٣٢٥٣٣٫٨٤٤-١١٫٩٧٧١٠٫٠٤٤٧٤٦٫٥٠٨عقود تبادل أسعار الفائدة



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٨

األطراف ذات العالقة٣٥
تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على 

األطراف ذات العالقة منشآت تمارس علیھا المجموعة الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن 
في معامالت المجموعةدخل تنفوذا ھاما ومساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة.

وترتیبات واتفاقیات یكون أطرافھا ھم المدراء واإلدارة العلیا والشركات التي یرتبطون بھا وذلك من خالل األنشطة 
بأسعار الفائدة والعموالت التجاریة.اإلعتیادیةیة الیوم

معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البیانات المالیة الموحدة كما یلي:

٢٠١٥٢٠١٤

أخرىمجلس اإلدارةأخرىمجلس اإلدارة
الموجودات:

-١,٠٣٣,٧١٦-١,٢٨٠,٥٠٨وسلف للعمالء قروض

المطلوبات:
٤٠٤,٣٠٦٤,٧٢٣٤٢٨,٨٩٣١,٠٣٣للعمالء ودائع

بنود غیر ممولة:
-٩٩٨,٩٢٩-٩٣١,٣٧٧لتزامات األخرىاالالمطلوبات المحتملة و

-٣,٦٥٠-٨,٣٠٥موجودات أخرى 

بنود بیان الدخل:
-٢٥,٦٥٨-٣٥,٠٢٢وإیرادات أخرىالفائدة و العموالتإیرادات

٦,٦٩٨٢٧٠١٠,٠٢٧٢٣٤ومصاریف أخرىالفائدة و العموالتمصاریف

.الفترة لدى كبار مسؤولي اإلدارةلم یتم تسجیل خسائر انخفاص في القیمة على األرصدة القائمة خالل

اإلدارة للسنة مما یلي:تتكون تعویضات كبار موظفي 
٢٠١٥٢٠١٤

٦١٫٣٩٤٥٨٫٧٤٢األخرىوالمكافآتالرواتب 
٧٫٦٨٥٧٫٤٠٣مكافأة نھایة الخدمة واإلدخار 

٦٩٫٠٧٩٦٦٫١٤٥



بنك الدوحة ش.م.ق

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٧٩

دمج األعمال٣٦

في مومباي وكوتشي ، واللذین یعمالن ، استحوذت المجموعة على أعمال فرعي بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع٢٠١٥أبریل ١في 
في مجال تقدیم الخدمات المصرفیة للشركات واألفراد. تمت المحاسبة لعملیة االستحواذ باستخدام طریقة االستحواذ. 

موجودات تشتمل البیانات المالیة الموحدة على نتائج ھذین الفرعین لفترة التسعة أشھر من تاریخ االستحواذ. كانت القیمة العادلة لل
لفرعي بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع في مومباي وكوتشي كما في تاریخ االستحواذ كالتالي: والمطلوبات التي أمكن تحدیدھا 

القیمة العادلة 
المعترف بھا عند 

االستحواذ
الموجودات

٣٠٫٦٤٩عقارات وأثاث ومعدات
٥٫٠٢٦نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة

٨٦٫٩٥٦أرصدة لدى البنوك
٤٢٥قروض وسلف للعمالء

١٧٫٩١٩استثمارات مالیة
٧٫١٤٠موجودات أخرى

١٤٨٫١١٥
المطلوبات

٧١٫٠٧٥ودائع للعمالء
٢٫٠٨٦مطلوبات أخرى

٧٣٫١٦١
٧٤٫٩٥٤إجمالي صافي الموجودات الممكن تحدیدھا بالقیمة العادلة

)٣٨٨(ربح من صفقة الشراء الناتجة عن االستحواذ

٧٤٫٥٦٦مبلغ الشراء المحول

تحلیل التدفقات النقدیة من االستحواذ: 
٩١٫٩٨٢صافي النقد المتحصل علیھ مع الفروع

)٧٤٫٥٦٦(النقد المدفوع

١٧٫٤١٦التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار)صافي التدفقات النقدیة من عملیة االستحواذ (المدرجة في 

أرقام المقارنة ٣٧
لتتماشى مع ٢٠١٥لتتماشى مع عرض سنة ٢٠١٤تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ، عند الضرورة ، لسنة 

تأثير على صافي الربح الموحد أو عرض البيانات المالية للسنة الحالية. على الرغم من ذلك ، لم يكن إلعادة التصنيف 

اإليرادات الشاملة األخرى أو إجمالي حقوق الملكية لسنة المقارنة.

یوضح الجدول التالي تأثیر إعادة التصنیف على بیان المركز المالي:

ً كما أدرجت سابقا
تأثیر إعادة 

التصنیف
بعد إعادة 
التصنیف

لایر قطري لایر قطري لایر قطري 
٣٫٣٠٣٫٦٥١)٤٠٢٫٨٩٠(٣٫٧٠٦٫٥٤١المصارف المركزیةنقد وأرصدة لدى 

٩٫٤٥٢٫٨٢٨٤٠٢٫٨٩٠٩٫٨٥٥٫٧١٨استثمارات مالیة
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٨٠

شركة األمللالبیانات المالیة ٣٨

معلومات مكملة حول البیانات المالیة

الشركة األم- بیان المركز المالي 

دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٥٢٠١٤

الموجودات
٣٫٥٦٢٫٨٢١٣٫٣٠٣٫٦٥١المصارف المركزیةمعنقد وأرصدة 
١٠٫٣٣٠٫٧١٥١٢٫١٥٢٫٧٢١بنوك أرصدة لدى

٥٥٫٦١٥٫١٨٥٤٨٫٥٥٨٫٥٢١قروض وسلف للعمالء
١٢٫١٩٨٫٩٦٨٩٫٨٦٤٫٨٠٦استثمارات مالیة

٨٫٩٠٨٩٫٢٤٤في شركات زمیلة استثمار
٧٨٥٫٤٦١٧٦٠٫٥٣٢عقارات وأثاث ومعدات

٦٩٢٫٦٧٢٦٩٢٫٨٥٨موجودات أخرى
٨٣٫١٩٤٫٧٣٠٧٥٫٣٤٢٫٣٣٣تإجمالي الموجودا

المطلوبات
٨٫٧٧٦٫١٣٠١٢٫٧٩٤٫٧٣٥أرصدة من بنوك

٥٢٫٨٠٣٫٥٨٠٤٥٫٩٥٢٫٦٧٦ودائع عمالء 
٢٫٥٨٧٫٧٢٨٢٫٥٨٢٫٤٧٨مصدرةأوراق دین

٣٫٤٥٢٫٥٣٤٧٢٧٫٦٨١قروض أخرى
٢٫٤٢٠٫٤٩٢٢٫٠٣٦٫٣٠١مطلوبات أخرى
٧٠٫٠٤٠٫٤٦٤٦٤٫٠٩٣٫٨٧١تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكی
٢٫٥٨٣٫٧٢٣٢٫٥٨٣٫٧٢٣رأس المال

٤٫٣٠٥٫٧٣٧٤٫٣٠٤٫٣٣٩احتیاطي قانوني
١٫٢٩٢٫٠٠٠١٫١٤٠٫٠٠٠احتیاطي مخاطر

)٥٧٫٦٩٥()٢٦٦٫٦٦٧(القیمة العادلةاتاحتیاطی
)١٠٫٥٩٥()١٩٫٨٢٥(احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

٧٧٥٫١١٧١٫٠٣٣٫٤٨٩أرباح مقترح توزیعھا
٤٨٤٫١٨١٢٥٥٫٢٠١ةأرباح مدور

٩٫١٥٤٫٢٦٦٩٫٢٤٨٫٤٦٢إجمالي حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠مال إضافيأداة مؤھلة كرأس 

١٣٫١٥٤٫٢٦٦١١٫٢٤٨٫٤٦٢إجمالي حقوق الملكیة 

٨٣٫١٩٤٫٧٣٠٧٥٫٣٤٢٫٣٣٣إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
بآالف الریاالت القطریة٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة لكما في و

٨١

تابع–الشركة األمات المالیة البیان٣٨

معلومات مكملة حول البیانات المالیة (تابع)

الشركة األم-بیان الدخل 

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٥٢٠١٤

٢٫٨٤٢٫١٧٥٢٫٥٠٧٫٢٣٥إیراد الفوائد
)٥٦٦٫١١٣()٧٩٥٫٢٤٨(مصروف الفوائد

٢٫٠٤٦٫٩٢٧١٫٩٤١٫١٢٢صافي إیراد الفوائد

٥٠٣٫٠٩٦٥٢٢٫٢٦٤إیراد رسوم وعموالت 
)٦٫٢٢٢()٦٫٥٥١(رسوم وعموالتمصروف 

٤٩٦٫٥٤٥٥١٦٫٠٤٢صافي إیراد الرسوم والعموالت

٩٧٫٥٤١٩٧٫١٤٥اإلیراد من التعامل بالعمالت األجنبیة
٦٨٫٤٣٢٢١٨٫٤١٥إیرادات استثمار

٧٠٫٧٨٧٥٩٫٠٨٦إیرادات تشغیلیة أخرى

٢٣٦٫٧٦٠٣٧٤٫٦٤٦

٢٫٧٨٠٫٢٣٢٢٫٨٣١٫٨١٠صافي إیرادات التشغیل

)٥١١٫٩٧٣()٥٠٩٫٠٤٤(تكالیف الموظفین
)٨٣٫٣٦٣()٨١٫٦٠٢(إھالك وإطفاء

)٣٠٫١٧٤()١٠٧٫٦٨٢(خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة وأرصدة لدى البنوك
)٤٣٩٫١٤٩()٢٩٣٫١٦٩(والسلف للعمالءصافي خسارة انخفاض في القروض 

)٤٠٨٫٢٥٤()٤٢٣٫٧٥٧(مصروفات أخرى

)١٫٤٧٢٫٩١٣()١٫٤١٥٫٢٥٤(

١٫٣٦٤٫٩٧٨١٫٣٥٨٫٨٩٧الربح للسنة قبل الضریبة
)١٠٫٤٩٨()٣٫٣٠٧(مصروف الضریبة

١٫٣٦١٫٦٧١١٫٣٤٨٫٣٩٩الربح للسنة


