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 ش.م.ق.ع.بنك الدوحة 

 الصفحة المحتويات

 البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

 1 حول المراجعة الحسابات المستقلتقرير مدقق 

 2 الموحد بيان المركز المالي المختصر

 3 الموحد بيان الدخل المختصر

 4 الموحد المختصرالشامل بيان الدخل 

 5 الموحد المختصرحقوق الملكية بيان التغيرات في 

 6 الموحد بيان التدفقات النقدية المختصر

 17-7 المرحلية الموحدةالمالية المختصرة  البياناتاإليضاحات حول 

 
 
 
 







  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المختصر الموحد الدخل بيان
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30المنتهية في للثالثة والستة أشهر 

 

 .المرحلية جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في  

 
يونيو  30 

2017 
 يونيو 30 

2016 
يونيو  30 

2017 
 يونيو 30 

2016 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
         

 1.552.678  1.737.599  778.280  895.290  إيرادات فوائد
 (510.568)  (644.838)  (254.712)  (323.404)  مصروفات فوائد

 1.042.110  1.092.761  523.568  571.886  صافي إيرادات الفوائد

         
 260.180  256.600  121.579  118.998  إيرادات رسوم وعموالت 

 (21.446)  (24.151)  (10.927)  (12.839)  مصروفات رسوم وعموالت

 238.734  232.449  110.652  106.159  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

         
 44.265  47.060  25.492  26.022  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (21.103)  (18.263)  (13.783)  (12.236)  أقساط التأمين المسندة 
 (11.977)  (21.877)  (6.794)  (11.136)  صافي المطالبات المدفوعة 

صافي اإليرادات من عمليات 
 التأمين

 
2.650  4.915 

 
6.920  11.185 

         
 45.830  61.631  28.601  35.642  ربح صرف عمالت أجنبية

إيرادات من استثمارات في أوراق 
 مالية

 
16.678  5.308 

 
51.368  39.185 

 28.307  27.505  15.793  16.095  إيرادات تشغيلية أخرى

  68.415  49.702  140.504  113.322 

         
 1.405.351  1.472.634  688.837  749.110  صافي اإليرادات التشغيلية

         
 (250.280)  (263.214)  (130.670)  (135.722)  تكاليف الموظفين

 (44.265)  (49.936)  (23.187)  (25.422)  إهالك
 االستثماراتخسارة انخفاض قيمة 

 في األوراق المالية
 

(44.061)  (9.394) 
 

(77.118)  (70.402) 
صافي خسارة انخفاض قيمة 

 القروض والسلف للعمالء 
 

(78.058)  (50.002) 
 

(131.401)  (104.146) 
 (223.820)  (233.144)  (118.746)  (113.781)  مصروفات أخرى

  (397.044)  (331.999)  (754.813)  (692.913) 
         

 712.438  717.821  356.838  352.066  الربح قبل الضريبة
 (4.042)  (2.307)  (2.604)  (950)  مصروف الضريبة على الدخل

 708.396  715.514  354.234  351.116  الربح

         
المخفف للسهم /  العائد األساسي

 )باللاير القطري(
 

1.25  1.32 
 

2.56  2.65 

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  الدخل الشامل المختصر الموحد بيان
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30المنتهية في للثالثة والستة أشهر 

 

 .المرحلية جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 

 للستة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في  

 إيضاح 
يونيو  30

2017  
 يونيو 30

2016  
يونيو  30

2017  
 يونيو 30

2016 

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  

         

 708.396  715.514  354.234  351.116  الربح

         

         اآلخر شاملال الدخل

         
بنود أعيد أو قد يعاد تصنيفها الحقا 

         في بيان الدخل:
فروقات تحويل عمالت أجنبية 

 (3.650)  9.503  (3.339)  1.111  للعمليات األجنبية
صافي التغير في القيمة العادلة 

 (3.498)  (30.177)  7.576  (57.777) 12 متاحة للبيع ال لالستثمارات

 (7.148)  (20.674)  4.237  (56.777)  الدخل الشامل اآلخر

         

 701.248  694.840  358.471  294.450  إجمالي الدخل الشامل

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد بيان
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 

 .المرحلية البيانات المالية المختصرة الموحدةجزًءا ال يتجزأ من هذه  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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    حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

 

 
 

 أسهم ستصدر  رأس المال

 

االحتياطي 
  القانوني

احتياطي 
  المخاطر

احتياطي 
  القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبية

 أداة مؤهلة
كرأس مال 

  إضافي
إجمالي حقوق 

 الملكية

                    

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

                    إجمالي الدخل الشامل:

 715.514  -  715.514  715.514  -  -  -  -  -  - الربح

 (20.674)  -  (20.674)  -  9.503  (30.177)  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 694.840  -  694.840  715.514  9.503  (30.177)  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل
متحصالت من إصدار أسهم بأفضلية 

 1.291.861  - للمساهمين الحاليين
 
-  -  -  -  -  1.291.861  -  1.291.861 

توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
15) -  - 

 
-  -  -  -  (775.117)  (775.117)  -  (775.117) 

 2017يونيو  30الرصيد في 
 1.291.861  2.583.723 )مراجع(

 
4.317.561  1.372.000  (133.589)  (15.488)  1.176.051  10.592.119  4.000.000  14.592.119 

                    

 13.207.299  4.000.000  9.207.299  1.304.127  (19.825)  (269.676)  1.292.000  4.316.950  -  2.583.723 )مدقق( 2016يناير  1الرصيد في 

 (20.181)  -  (20.181)  (20.181)  -  -  -  -  -  - (20تأثير التعديل )إيضاح 

 13.187.118  4.000.000  9.187.118  1.283.946  (19.825)  (269.676)  1.292.000  4.316.950  -  2.583.723 )معدل( 2016يناير  1الرصيد في 

                    إجمالي الدخل الشامل:

 708.396  -  708.396  708.396  -  -  -  -  -  - الربح

 (7.148)  -  (7.148)  -  (3.650)  (3.498)  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 701.248  -  701.248  708.396  (3.650)  (3.498)  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

                    معامالت مع المساهمين:
توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

15) -  - 
 
-  -  -  -  (775.117)  (775.117)  -  (775.117) 

توزيع إلى سندات الشريحة األولى 
 -  - لرأس المال

 

-  -  -  -  (50.000)  (50.000)  -  (50.000) 

 2016يونيو  30الرصيد في 
 -  2.583.723 )معدل(

 
4.316.950  1.292.000  (273.174)  (23.475)  1.167.225  9.063.249  4.000.000  13.063.249 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المختصر الموحد التدفقات النقدية بيان
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 

 .المرحلية ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة جزًءا 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لسنة المنتهية فيا  المنتهية في ستة أشهرال  

  
يونيو  30

2017  
 يونيو 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة إيضاح 

       التشغيلالتدفقات النقدية من أنشطة 
 1.051.998  712.438  717.821  ائبقبل الضرالربح 

       تعديالت لـ:
 480.224  104.146  131.401  قيمة قروض وسلف للعمالء  انخفاضصافي خسارة 

 139.499  70.402  77.118  في أوراق مالية  استثماراتقيمة  انخفاضخسارة 
 93.642  44.265  49.936  إهالك

 11.502  2.625  5.584  إطفاء تكاليف التمويل 
ق في أورا استثماراتاستبعاد (/خسارة ربح)صافي 
 5.095  3.110  (51.368)  مالية 

 446  (1.683)  -  ومعدات أثاث من بيع عقارات و (ربحخسارة / )
 46  -  -  حصة من نتائج شركة زميلة

والمطلوبات الربح قبل التغيرات في الموجودات 
 1.782.452  935.303  930.492  التشغيلية

       

 541.188  (960.285)  (1.018.968)  مستحق من بنوكالالتغير في 
 (4.480.255)  319.068  (140.799)  التغير في القروض والسلف للعمالء

 (173.003)  (30.385)  27.049  التغير في الموجودات األخرى 
 3.499.206  2.490.663  735.084  للبنوك  مستحقالالتغير في 

 2.963.337  (360.106)  265.327  التغير في ودائع العمالء 
 51.487  (533.575)  23.772  التغير في المطلوبات األخرى 

 (34.343)  (34.343)  (26.345)  والرياضية  االجتماعيةصندوق دعم األنشطة 
 1.783  (25.987)  (27.018)  ضريبة الدخل المدفوعة

 4.151.852  1.800.353  768.594  األنشطة التشغيلية صافي النقد من
       

         االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 
 (8.066.482)  (3.827.400)  (4.346.207)  استثماريةشراء أوراق مالية 
 5.578.839  2.557.431  2.889.160  مالية استثماراتمتحصالت من بيع 

 (89.143)  (56.628)  (28.422)  شراء عقارات وأثاث ومعدات
 9.997  2.143  -  متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات

 (2.566.789)  (1.324.454)  (1.485.469)  راالستثماأنشطة  / من )المستخدم في( صافي النقد
       

       التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 
متحصالت من إصدار أسهم بأفضلية للمساهمين 

 -  -  1.291.861  الحاليين
 1.541.940  2.394.267  867.322  متحصالت من قروض أخرى 

 -  -  384.522  متحصالت من سداد سندات دين
 (773.273)  -  (1.823.000)  سداد سندات دين

 (220.000)  (50.000)  (170.000)  المال توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس
 (775.117)  (775.117)  (775.117)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (226.450)  1.569.150  (224.412)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 1.358.613  2.045.049  (941.287)  الزيادة في النقد وما يعادله/ )النقص(  صافي
 7.557.401  7.557.401  8.916.014  يعادله في بداية الفترة / السنةالنقد وما 

 8.916.014  9.602.450  7.974.727 17 النقد وما يعادله في نهاية الفترة / السنة
       

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح 
       الموزعة: 

 3.200.642  1.565.962  1.753.867  فوائد مستلمة 
 1.041.332  568.451  622.024  فوائد مدفوعة 

 48.215  42.295  25.867  توزيعات أرباح مستلمة 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30منتهية في وللفترة الكما في 
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 معلومات حول البنك  1

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

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

ية وفروعه المحل (الدوحةقطر )الرئيسي في  مقرهفي األنشطة المصرفية التقليدية من خالل يعمل بنك الدوحة 
 فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة )دبي وأبوظبي( ودولة الكويت وستة افرع 31 وعددها

ركيا تة في المملكة المتحدة وسنغافورة و، ومكاتب تمثيلي)فرعين في مومباي وفرع في كوتشي( الهندجمهورية و
 وكندا )الشارقة( اإلمارات العربية المتحدةوكونغ  غوهون الجنوبية وألمانيا وأستراليا والصين واليابان وكوريا

يونيو  30 المنتهية في ستة أشهرلل الموحدة المرحليةالمختصرة تشمل البيانات المالية  .وجنوب أفريقياوبنجالديش 

 كال من البنك والشركات التابعة له )يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"(. 2017

 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

  بلد التأسيس  اسم الشركة
رأس مال 

 نسبة الملكية  أنشطة الشركة  الشركة

        
يونيو  30

2017  

 يونيو 30
2016 

شركة بنك 
الدوحة للتأمين 

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

للتمويل 
  182  جزر الكايمان  المحدودة

إصدار سندات 
 %100  %100  الدين

 عدادس اإلاأس 2

 بيان االلتزام )أ(

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

على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةال تحتوي 
ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في والموحدة للمجموعة السنوية يجب أن تقرأ مع البيانات المالية سنوية ومالية 

على ليس من الضروري أن تكون مؤشراً  2017يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرالوالثالثة . إن نتائج 2016
 .2017ديسمبر  31نتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ال

 األحكامو التقديرات (ب)

ائح مصرف ولو الماليةالدولية للتقارير  معاييرال بموجبالمختصرة الموحدة المرحلية  المالية البيانات إعداد يتطلب
 الغوالمب المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة منقطر المركزي 

 ههذ عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصروفات واإليرادات والمطلوبات للموجودات التقرير عنها الصادر
 .التقديرات

 لتطبيق إلدارةا هاوضعت التي الهامة األحكام كانت المرحلية المختصرة الموحدة المالية البيانات هذه إعداد عند
 المالية اتالبيان على المطبقة نفسها هي التقديرات في للشك الرئيسية والمصادرمجموعة لل المحاسبية السياسات
 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما الموحدة

 إدارة المخاطر المالية (ج)

تتفق أهداف وسياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر المالية مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما 
 .2016ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 

 

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30منتهية في وللفترة الكما في 
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 السياسات المحاسبية الهامة 3

المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي نفس تلك إن السياسات 
، باستثناء 2016ديسمبر  31المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 المذكور أدناه:

على المعايير في أعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة  خالل الفترة، طبقت المجموعة ما يلي من التعديالت
 المرحلية. لم يكن للتعديالت المذكورة أدناه أثر كبير على المجموعة.

  مبادرة اإلفصاح – 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  جلة عن الخسائر غير االعتراف بموجودات الضريبة المؤ – 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 المحققة

 تعديالت على المعايير الدولية  2016-2014 دورة المالية للتقارير الدولية المعايير على السنوية التحسينات(
 اإلفصاح عن الحصص في الكيانات األخرى( 12للتقارير المالية رقم 

ن هذه بعد. تقييم المجموعة حاليا األثر الناتج عتم إصدار المعايير الجديدة والتعديالت التالية ولكن لم تصبح سارية 
 المعايير الجديدة والتعديالت.

  (2018يناير  1األدوات المالية )يسري في  – 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (2018يناير  1)يسري في  العمالء مع العقود من اإليرادات – 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (2019يناير  1)يسري في  اإليجارات – 16الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار 

  أساس على القائمة المعامالت مدفوعا وقياس تصنيف – 2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (2018يناير  1سري في ت) األسهم

  األدوات  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 (2018يناير  1)تسري في  عقود التأمين 4المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  (2018يناير  1العقارية )تسري في  ستثماراتتحويالت اال – 40التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تعديالت على المعيار الدولي  2016-2014المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  التحسينات السنوية على(
 28تطبيق للمرة األولى للمعايير الدولية للتقارير المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1للتقارير المالية رقم 

 (2018يناير  1في شركات زميلة ومشاريع مشتركة( )تسري في  استثمارات

  معامالت العمالت األجنبية والمقابل المدفوع مقدما )تسري  – 22تفسيرات لجنة التقارير المالية الدولية رقم
 (2018يناير  1في 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة 
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 القطاعات التشغيلية 4

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

 الخدمات المصرفية التقليدية:

  ية. كما ية التمويلية وغير التمويلاالئتمانيقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات وتشمل التسهيالت
دام مشتقات األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر واالستثمار تقوم أيضاً بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية واستخ

 .قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات الحكومية ستثماراتفي الموجودات النقدية مثل اال

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

 أنشطة التأمين:

 .ستثماراتوتقديم المشورة حول هذه اال ستثماراتتشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام وتنفيذ عقود التأمين، وتنظيم صفقات اال

 كما يلي: 2016 يونيو 30و 2017يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرتفاصيل كل قطاع كما في ولل

    الخدمات المصرفية التقليدية 2017يونيو  30المنتهية في  ستة أشهرلل

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد

 1.737.599 - 1.737.599 - 184.431 1.553.168 إيرادات فوائد 
 6.920 6.920 - - - - صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

 372.953 3.174 369.779 27.504 111.083 231.192 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 2.117.472 10.094 2.107.378 27.504 295.514 1.784.360 إيرادات قطاعية

       

 715.514 1.389 714.125    فترة  الربح 

       
       2017يونيو  30كما في 

 91.789.318 248.661 91.540.657 6.217.737 6.665.093 78.657.827 الموجودات 
 10.914      استثمار في شركة زميلة 

 91.800.232      إجمالي الموجودات

 77.208.113 92.800 77.115.313 868.411 9.524.750 66.722.152 مطلوبات ال
 31.628.916 - 31.628.916 - 32.937 31.595.979 مطلوبات محتملة

 مليون لاير قطري(. 12.9مليون لاير قطري ومطلوبات:  112.9تم استبعاد المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات القطاعية )موجودات: 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة 
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 

 

10 

 

 )تابع( القطاعات التشغيلية 4

    الخدمات المصرفية التقليدية 2016 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلل

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد

 1.552.678 - 1.552.678 - 201.986 1.350.692 إيرادات فوائد 
 11.185 11.185 - - - - صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

 352.056 3.501 348.555 28.307 103.051 217.197 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 1.915.919 14.686 1.901.233 28.307 305.037 1.567.889 إيرادات قطاعية

       

 708.396 3.055 705.341    فترة  الربح 

       
       2016ديسمبر  31كما في 

 90.354.606 265.654 90.088.952 4.657.665 6.970.182 78.461.105 الموجودات 
 10.343      استثمار في شركة زميلة 

 90.364.949      إجمالي الموجودات

 76.984.414 109.962 76.874.452 679.716 10.404.519 65.790.217 مطلوبات ال
 33.019.951 - 33.019.951 - 138.605 32.881.346 مطلوبات محتملة



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 5

 تدرج القيمة العادلة:

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

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

حة قياس القيمة العادلة واض : تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على2المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

ن حدث تحويل بي ، تحدد المجموعة ما إذاا بالقيمة العادلة عن أساس متكرربالنسبة لألدوات المالية التي يتم إدراجه
مستويات التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة 

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير. 

 العادلة:، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة 2017يونيو  30كما في 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        

        2017يونيو  30في 
        موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

 10.205.118  -  568.263  9.636.855 استثمارات مالية متاحة للبيع
 محتفظ بهامصنفة كاستثمارات مالية 

 1.576 للمتاجرة
 

- 
 

- 
 

1.576 
        أدوات مشتقة:

 37.221  -  37.221  - عقود تبادل أسعار الفائدة 
 78.353  -  78.353  - جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 9.638.431  683.837  -  10.322.268 

        مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
        أدوات مشتقة:

 29.897  -  29.897  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 79.928  -  79.928  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  109.825  -  109.825 

        
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        2016ديسمبر  31في 
        موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

 8.249.607  -  1.652.081  6.597.526 استثمارات مالية متاحة للبيع
 محتفظ بهامصنفة كاستثمارات مالية 

 5.657 للمتاجرة
 

- 
 

- 
 

5.657 
        أدوات مشتقة:

 55.601  -  55.601  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 52.145  -  52.145  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 6.603.183  1.759.827  -  8.363.010 

        تقاس بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية 
        أدوات مشتقة:

 9.149  -  9.149  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 19.827  -  19.827  - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  28.976  -  28.976 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  5 

من تدرج القيمة  2والمستوى  1، ال يوجد أي تحويل بين المستوى 2017يونيو  30 المنتهية في خالل فترة التقرير
: 2016ديسمبر  31مليون لاير قطري ) 54.7 المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتها ستثماراتاال جميعالعادلة. 

 .ةموثوق بصورةالتكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بمليون لاير قطري( مسجلة  59.3

 تقنيات التقييم

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

أسعار  لقيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفرتتضمن أساليب التقييم صافي ا
السوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من 

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

 . اعتياديةالسوق وفق معاملة تجارية  من قبل المشاركين في

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

 طرف اآلخر لتلك العقود.واللكل من المجموعة  االئتمانمخاطر 

 قروض وسلف للعمالء 6

 
يونيو  30

2017  
 يونيو 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 54.456.707  51.682.074  55.921.594 قروض
 5.903.930  4.285.148  4.384.542 سحب على المكشوف

 520.874  501.484  451.732 فواتير مخصومة
 715.293  898.264  695.923 قروض أخرى*

 61.453.791  57.366.970  61.596.804 
 (1.343)  (7.972)  - ربح مؤجل

 (2.282.717)  (1.833.522)  (2.136.666) مخصص انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء
 (126.522)  (122.072)  (125.858) مخصص انخفاض القيمة الجماعي

 59.186.222  55.403.404  59.191.267 *قروض والسلف للعمالءصافي ال

من إجمالي  %3.11مليون لاير قطري ويمثل  1.908.6 للعمالء غير المنتظمة بلغ مجموع القروض والسلف
القروض من إجمالي  %2.89مليون لاير قطري ويمثل  1.658.1) 2017يونيو  30في  للعمالء القروض والسلف

من إجمالي القروض والسلف  %3.27مليون لاير قطري ويمثل  2.012و، 2016 يونيو 30في  للعمالء والسلف
  .(2016ديسمبر  31في  للعمالء

مليون لاير قطري  194خالل السنة، قامت المجموعة بشطب مخصص القروض غير المنتظمة بالكامل بمبلغ 
( وفقا لتعميم مصرف قطر المركزي 2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  291، و2016 يونيو 30في  290.7)

 .68/2011رقم 

 369.3مليون لاير قطري ) 349.8غ ف للعمالء يشمل فوائد معلقة بمبلقيمة القروض والسل نخفاضالمخصص ال
 (.2016ديسمبر  31في  مليون لاير قطري 457، و2016 يونيو 30في  مليون لاير قطري

مليون لاير  485.2) يمليون لاير قطر 303.6التمويل التجاري بمبلغ أنشطة تتعلق ب كمبياالت مقبولة هذايتضمن * 
 (.2016ديسمبر  31في  مليون لاير قطري 308و، 2016 يونيو 30في قطري 

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 مالية في أوراق استثمارات 7 

 
يونيو  30

2017  
 يونيو 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 8.308.860  7.470.767  10.259.819 متاحة للبيع استثمارات
 6.391.593  5.916.137  5.845.264  لالستحقاقمحتفظ بها  استثمارات
 5.657  4.470  1.576 مالية محتفظ بها للمتاجرة استثمارات

 16.106.659  13.391.374  14.706.110 

 يونيو 30) 2017يونيو  30كما في مليون لاير قطري  4.030قيمتها لدولة قطر  برهن سندات المجموعة قامت
 مليون لاير قطري( مقابل عقود إعادة شراء. 2.545: 2016ديسمبر  31، مليون لاير قطري 2.356: 2016

 عقارات وأثاث ومعدات 8

 اقتناءات واستبعادات

 64مليون لاير قطري ) 28، قامت المجموعة باقتناء موجودات بتكلفة 2017يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 
 (.2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  89، و2016 يونيو 30مليون لاير قطري في 

مليون  4.7) 2017يونيو  30خالل الفترة المنتهية في التي قامت بها المجموعة ال شيء بلغت استبعادات الموجودات 
 ( بالتكلفة األصلية.2016ديسمبر  31مليون لاير قطري في  34، 2016 يونيو 30لاير قطري في 

 سندات دين 9

يونيو  30 
2017  

 يونيو 30
2016  

ديسمبر  31
2016 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 -  773.058  - سندات دين ثانوية )أ(
 1.819.598  1.817.295  381.120 سندات رئيسية مضمونة )ب(

 381.120  2.590.353  1.819.598 

 )أ( إيضاح
 بأسعار أمريكي دوالر مليون 340 بمبلغ ثانوي دين سندات أورق المجموعة أصدرت ،2006 ديسمبر 12 تاريخ في

ديسمبر  في السندات هذه تستحق. الواحد للسند أمريكي دوالر 100.000 قدرها إسمية بقيمة متزايدة متغيرة فائدة
2016. 

 )ب( إيضاح
 3.3مليون دوالر أمريكي و 75خالل السنة الحالية، أصدرت المجموعة سندات دين أساسية غير مضمونة بمبلغ 

 مليار ين ياباني بموجب برنامجها المحدث سندات اليورو متوسطة األجل.

على بخصم مضمونة  رئيسيةمليون دوالر أمريكي كسندات  500، قامت المجموعة بإصدار 2012مارس  14في 
. دوالر أمريكي للسند 200.000سمية للسندات تبلغ قيمة الحد األدنى للقيمة اال .سميةالقيمة اال من %98.964أساس 

 .2017مارس هذه السندات في  استحقت
 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 قروض أخرى 10

يونيو  30  
2017  

 يونيو 30
2016  

ديسمبر  31
2016 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 4.994.474  4.046.801  5.861.796 قروض ألجل 
 -  1.800.000  - شهادات إيداع

 5.861.796  5.846.801  4.994.474 

 :خرىاألاستحقاق القروض  تواريخالجدول التالي  يوضح
يونيو  30 

2017  
 يونيو 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 3.293.026  2.650.150  3.519.275 خالل سنة واحدة 
 1.701.448  3.196.651  2.342.521 سنوات  3أكثر من سنة وأقل من 

 5.861.796  5.846.801  4.994.474 

 رأس المال 11

يونيو  30 
2017  

 يونيو 30
2016  

ديسمبر  31
2016 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 258.372  258.372  310.047 )باآلالف( عدد األسهم العادية المصرح بها

 لاير قطري للسهم( 10)القيمة اإلسمية لألسهم العادية 
 2.583.723  2.583.723  2.583.723 رأس المال المصدر والمدفوع )بأالف الرياالت القطرية(

 أسهم ستصدر 12

لى عاالكتتاب في أسهم بأفضلية للمساهمين الحاليين وحصل من المساهمين في البنك  2017مايو  9أغلق البنك في 
سهما جديدا  51.674.450مليون لاير قطري مقابل عرض البنك بزيادة رأسماله من خالل إصدار  1.291.9

لاير قطري للسهم الواحد وتم إقرار الزيادة في  10لاير قطري، باإلضافة إلى القيمة اإلسمية  15بعالوة إصدار 
 .2017مارس  6اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 

 3.100.467.020وتم زيادة رأس المال المدفوع للبنك إلى  2017يوليو  12تم إدراج األسهم في بورصة قطر في 
 لاير قطري.

 عادلةالقيمة الاحتياطي  13

 يتكون هذا االحتياطي من التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الموجودات المالية المتاحة للبيع.

يونيو  30 
2017  

 يونيو 30
2016  

ديسمبر  31
2016 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 (269.676)  (269.676)  (103.412) يناير 1الرصيد في 
 (34.035)  (55.530)  (55.589) صافي خسارة غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 200.299  52.032  25.412 حدالموالمختصر بنود معاد تصنيفها إلى بيان الدخل 

 166.264  (3.498)  (30.177) صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

 (103.412)  (273.174)  (133.589) الرصيد في نهاية الفترة / السنة



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي 14
يونيو  30 

2017  
 يونيو 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

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

 4.000.000  4.000.000  4.000.000 

السندات دائمة وثانوية وغير هذه مليار لاير قطري.  4قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسية بقيمة 
 ختيارا. يحق للبنك وسوف يتم إعادة تسعيرها بعد ذلكمضمونة وتم إصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات 

. ال السداد عن وال يحق لحاملي السندات المطالبة بالفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجز تقديرهعدم دفع الفوائد حسب 
 .األولى الشريحةضمن رأس المال تاريخ استحقاق وتم تصنيفها  السندات تحمل

 رباحاألتوزيعات  15

 %30 ةنسببعلى توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية  2017مارس  8المنعقدة في  السنويةوافقت الجمعية العمومية 
بمبلغ  ،(2015في  لاير قطري للسهم 3)و 2016ديسمبر  31متعلقة بالسنة المنتهية في  (لاير قطري للسهم 3)

 ( ودفعت خالل الفترة.2015في  مليون لاير قطري 775.1)لاير قطري  مليون 775.1

 األرباح لكل سهم 16
 للستة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في 

 
يونيو  30

2017  
يونيو  30

2016  
يونيو  30

2017  
يونيو  30

2016 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 

        األساسي والمخفف
 708.396  715.514  354.234  351.116 الربح العائد إلى حاملي أسهم حقوق ملكية البنك

        
عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة 

 267.575  280.011  267.575  280.011 باأللف
 2.65  2.56  1.32  1.25 ري(القطالربح األساسي / المخفف للسهم )باللاير 

 المحتملةالمطلوبات و لتزاماتاال 17
يونيو  30 

2017  
 وونيي 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      المطلوبات المحتملة  (أ)

 22.246.187  22.536.574  19.827.521 ضمانات
 7.196.260  1.923.464  7.611.115 خطابات اعتماد

 3.577.504  7.492.814  4.190.280 تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 
 161.142  72.340  179.540 أخرى

 31.808.456  32.025.192  33.181.093 

      
      التزامات أخرى (ب)

      أدوات مالية مشتقة:
 30.696.684  21.253.259  28.395.713 جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 1.822.890  1.710.514  3.132.396 عقود تبادل أسعار الفائدة 

 31.528.109  22.963.773  32.519.574 

 65.700.667  54.988.956  63.336.565 اإلجمالي

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



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 يعادلهالنقد وما  18

يونيو  30 
2017  

 يونيو 30
2016  

ديسمبر  31
2016 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 2.222.899  2.383.236  3.564.007 *نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 6.693.115  7.219.214  4.410.720 يوما 90أرصدة مستحقة من بنوك تستحق خالل 

 7.974.727  9.602.450  8.916.014 

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

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  19 

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

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

يونيو  30 
2017  

 يونيو 30
2016  

ديسمبر  31
2016 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      المركز الماليبنود بيان 

 1.350.895  1.270.561  2.724.876 وأنشطة تمويلقروض وسلف  -

 414.137  378.337  374.186 ودائع -

 754.262  879.363  977.299 مطلوبات محتملة والتزامات أخرى -

 8.305  8.305  8.305 موجودات أخرى -

 
 للستة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في 
يونيو  30 

2017  
يونيو  30

2016 
يونيو  30 

2017  
يونيو  30

2016 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 

        والمصروفات بنود بيان الدخل
 19.855  23.461  9.997  11.707 إيرادات فوائد ورسوم  -
 5.107  6.401  1.932  2.810 وعموالت مصاريف فوائد ورسوم -
        

        مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 15.478  18.222  8.056  8.792 أخرى  ومنافعرواتب  -
 1.593  1.023  662  394 مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد  -

 9.186  8.718  19.245  17.071 

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 ألف لاير قطري 2017يونيو  30كما في وللفترة المنتهية في 
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 كفاية رأس المال  20 
يونيو  30 

2017  
 يونيو 30

2016  
ديسمبر  31

2016 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 8.247.923  8.263.832  9.672.660 رأس المال العادي من الشريحة األولى  
 4.000.000  4.000.000  4.000.000 رأس مال إضافي من الشريحة األولى  
 126.522  277.565  125.944 رأس مال إضافي من الشريحة الثانية  

 12.374.445  12.541.397  13.798.604 إجمالي رأس المال المؤهل 

      
 79.471.199  77.995.757  81.157.910 موجودات ذات مخاطر مرجحة 

 %15.57  %16.08  %17.00 إجمالي نسبة رأس المال 

 تعديل أرقام المقارنة وإعادة التصنيف 21

 إعادة التصنيف

الفترة الحالية. على الرغم من ذلك، لم يكن  تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة عند الضرورة بحيث تظل متوافقة مع
 إلعادة التصنيف تلك أي أثر على صافي الربح الموحد أو حقوق الملكية لفترة المقارنة.

 تعديل أرقام المقارنة

لاير قطري فيما يتعلق بإحدى عملياته الخارجية بعد االنتهاء  20.2سجل البنك مخصص انخفاض قيمة إضافي بمبلغ 
 .2015ديسمبر  31المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في من البيانات 

بأثر رجعي في األرباح المدورة  2016ديسمبر  31تم تعديل هذا في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
واألخطاء "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات  8االفتتاحية بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .المحاسبية"

 تأثير التغيرات

 8وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  2016يونيو  30تم تعديل أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 لك أدناه:المترتبة على ذ "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية"، وتم بيان التأثيرات

 أثر التعديل  بعد التعديل  وردت سابقا كما 
      

 (20.181)  55.403.404  55.423.585 2016 يونيو 30 –قروض وسلف لعمالء 
 (20.181)  1.283.946  1.304.127 2016يناير  1 –أرباح مدورة 
 (20.181)  1.167.225  1.187.406 2016 يونيو 30 –أرباح مدورة 

 


