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

المقدمة
لبنك الدوحة ش.م.ق ("البنك") وشركاته التابعة المرحلية المختصرة المرفقة البيانات المالية الموحدة لقد راجعنا 

مارس ٣١والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠١٥مارس ٣١كما في ("المجموعة")
والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الشامل والدخل والبيانات الموحدة المرحلية للدخل٢٠١٥

د وعرض مسؤول عن إعدااإلدارةمجلس . إن الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها
المالية "التقارير ٣٤المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة هذه البيانات المالية 

حول هذه البيانات إصدار تقرير. إن مسئوليتنا هي وتعليمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة"المرحلية
.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى المرحلية المختصرة الموحدةالمالية

نطاق المراجعة
المدقق المستقل المتعلق بإجراءات المراجعة التي يقوم بها٢٤١٠لمعيار الدولي لوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

المسؤولين األشخاص منمبدئياً إجراء استفسارات من مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتكونللمؤسسة.
إن نطاق المراجعة يقل عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. 

كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن 
عليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. و

.المرحليةالموحدة المالية 

المراجعةنتيجة
بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة لم يجعلنا نعتقدمراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما علىاستناداً 

تعليمات مصرف قطر و، ٣٤قم يتم إعدادها ، من كافة النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ر
المركزي ذات الصلة.

ـونــغعـن إرنسـت وي

فــــراس قســــوس 
٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٥أبريل ٢٠فيةالدوح
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المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحدبيان المركز المالي 
٢٠١٥مارس ٣١كما في 

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١اتإيضاح
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
الموجودات

٣,١٧٨,٩٤٧٣,٦٧٩,٨٥١٣,٧٠٦,٥٤١المصارف المركزيةنقد وأرصدة لدى 
٨,٨٤٦,٤٤٨١١,٣٧٣,٣١٧١٢,٢٤٦,٧٨٢بنوك مستحقة من الأرصدة 

٥٥٠,٨٣٧,٣٠٠٤٣,٤٢٦,٦٤٢٤٨,٥٥٨,٥٢١قروض وسلف للعمالء
٦٩,٦٣٨,٨٧٤١٠,٠٥٩,٢٦٩٩,٤٥٢,٨٢٨استثمارات مالية

٩,٣١٠٩,٦٦٨٩,٢٤٤زميلةةات في شركاستثمار
٧٤٩,٦٩٥٧٩٣,٩٢٣٧٦١,٠١١ومعداتعقارات وأثاث

٨٩٠,٨٦٥٧١٣,٦٦٦٧٨٢,٦٣٥موجودات أخرى

٧٤,١٥١,٤٣٩٧٠,٠٥٦,٣٣٦٧٥,٥١٧,٥٦٢تإجمالي الموجودا

المطلوبات 

١٢,٣١٢,٤١٩١٠,٢٤٠,٥٢٥١٢,٧٩٤,٧٣٥بنوك مستحقة إلى أرصدة 
٤٥,٢١٦,٨٩٣٤٣,٤٧٠,٦٩٢٤٥,٩٤٦,٥٧٥ودائع عمالء
٧٢,٥٨٣,٧٩١٢,٥٧٨,٥٤٠٢,٥٨٢,٤٧٨سندات دين

٨١,١٥٩,٦٧٩٨١٧,٥٩٣٧٢٧,٦٨١قروض أخرى
٢,١٩٦,٢٨٤٢,٣٨٩,٧٦٧٢,١٧٣,٣٤٠مطلوبات أخرى
٦٣,٤٦٩,٠٦٦٥٩,٤٩٧,١١٧٦٤,٢٢٤,٨٠٩تإجمالي المطلوبا

ةحقوق الملكي
٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣٢,٥٨٣,٧٢٣رأس المال

٤,٣١٣,١٧٧٤,٣١١,١٣٣٤,٣١٣,١٧٧احتياطي قانوني
١,١٤٠,٠٠٠٩٦٠,٦٥٠١,١٤٠,٠٠٠احتياطي مخاطر

)٥٧,٥٧٤(٨,٠٠٣)٥٥,٣٥١(٩القيمة العادلةاتاحتياطي
)١٠,٥٩٥((٤,٣٦١))٩,٩١٤(أجنبيةاحتياطي تحويل عمالت 
١,٠٣٣,٤٨٩--١٠أرباح مقترح توزيعها  

٧١٠,٧٣٨٧٠٠,٠٧١٢٩٠,٥٣٣ةأرباح مدور

٨,٦٨٢,٣٧٣٨,٥٥٩,٢١٩٩,٢٩٢,٧٥٣إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

١١٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

١٠,٦٨٢,٣٧٣١٠,٥٥٩,٢١٩١١,٢٩٢,٧٥٣إجمالي حقوق الملكية 

٧٤,١٥١,٤٣٩٧٠,٠٥٦,٣٣٦٧٥,٥١٧,٥٦٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

.................................. ............................................................
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المرحليالموحدبيان الدخل 

٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة
الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١
(مراجعة)(مراجعة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٦٦٩,٦٨٤٦٢٧,٨٨١إيرادات فوائد
)١٤٢,٥١٥()١٦٢,٩٤١(مصروفات فوائد

٥٠٦,٧٤٣٤٨٥,٣٦٦صافي إيرادات الفوائد

١١٩,٩٤٦٩٦,١٥٥إيرادات رسوم وعموالت 
)١,١٤٧()١,٢٤٦(مصروفات رسوم وعموالت

١١٨,٧٠٠٩٥,٠٠٨صافي إيرادات رسوم وعموالت 

٢٣,٥٩٢٢٢,٤١٥إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)٨,٠٩١()١٠,٠٢٨(أقساط التأمين المسندة 

(٩,١٩٣))٧,٧٣٩(صافي المطالبات المدفوعة 
٥,٨٢٥٥,١٣١صافي اإليرادات من عمليات التأمين

٢٦,٤٢٦٢٢,٤٥١ربح صرف عمالت أجنبية
٣٦,٥٤٢٧٤,٣٦٢استثمارات مالية من إيرادات 

١٩,٣٤١١٥,٠١٨إيرادات تشغيلية أخرى

٨٢,٣٠٩١١١,٨٣١

٧١٣,٥٧٧٦٩٧,٣٣٦اإليرادات التشغيليةصافي 
)١١٢,٨٥٤()١٣٣,٢٣٨(تكاليف الموظفين

(٢٣,١٢٦))١٩,٨٣٥(استهالك
)١٦,١٠٠()٩,٩٠٠(خسارة انخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية 

)٥٦,٤٤٩()٢٨,٥٥٥(القروض والسلف للعمالءقيمة خسارة انخفاض في صافي 
(٨٨,٧١٢))٩٩,٢٣٥(مصروفات أخرى

)(٢٩٧,٢٤١))٢٩٠,٧٦٣

٤٢٢,٨١٤٤٠٠,٠٩٥قبل الضريبةفترةالربح لل

(٧٤٨))٢,٦٠٩(على الدخل مصروف الضريبة

٤٢٠,٢٠٥٣٩٩,٣٤٧فترةالربح  لل

١,٦٣١,٥٥العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠٢٥٨,٣٧٢,٣٠٠المرجح لعدد األسهمالمتوسط 
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المرحلي الدخل الشامل الموحد بيان 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١إيضاح

(مراجعة)(مراجعة)

ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

٤٢٠,٢٠٥٣٩٩,٣٤٧الربح للفترة 

إيرادات شاملة أخرى:

فتراتخالل الخسارة أو الربح إلىتصنيفها إلعادةإيرادات شاملة أخرى 
الحقة:

٦٨١٢٨٦فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية  

٩٢,٢٢٣٥١,٣٥٨متاحة للبيعوراق مالية إستثماريةألصافي التغير في القيمة العادلة

الـربح أو الخسـارة   إلىتصنيفها شاملة أخرى إلعادةصافي إيرادات 

٢,٩٠٤٥١,٦٤٤الحقةخالل فترات

--الحقة  فتراتخاللبنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة

٢,٩٠٤٥١,٦٤٤إيرادات شاملة أخرى 

٤٢٣,١٠٩٤٥٠,٩٩١الدخل الشامل للفترةإجمالي
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الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

حقوق الملكية والعائد إلى المساهمين بالبنك

مالالرأس 

اإلحتياطي 

القانوني

إحتياطي 

المخاطر

احتياطي 

القيمة العادلة

إحتياطي تحويل 

عمالت أجنبية

أرباح مقترح 

اإلجماليأرباح مدورةتوزيعها

داة مؤهلة أ

كرأس مال 

اإلجماليإضافي

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطري

ريال 

قطري

ريال 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريقطري

١,١٦٢,٦٧٥٣٠٠,٧٢٤٩,٢٧٠,٩٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٧٠,٩٠٣)٤,٦٤٧()٤٣,٣٥٥(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠(مدققة)٢٠١٤يناير ١الرصيد في 

٣٩٩,٣٤٧-٣٩٩,٣٤٧٣٩٩,٣٤٧------الربح للفترة 

٥١,٦٤٤-٥١,٦٤٤--٥١,٣٥٨٢٨٦---إيرادات شاملة أخرى 

٤٥٠,٩٩١-٣٩٩,٣٤٧٤٥٠,٩٩١-٥١,٣٥٨٢٨٦---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(-)١,١٦٢,٦٧٥(-----)١٠توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

٧٠٠,٠٧١٨,٥٥٩,٢١٩٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٥٥٩,٢١٩-)٤,٣٦١(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١١,١٣٣٩٦٠,٦٥٠٨,٠٠٣(مراجعة)٢٠١٤مارس ٣١الرصيد في 
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تتمة-الموحدة المرحليةبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

إلى المساهمين بالبنكحقوق الملكية والعائد 

مالالرأس 

اإلحتياطي 

القانوني

إحتياطي 

المخاطر

احتياطي 

القيمة 

عادلةال

إحتياطي 

تحويل عمالت 

أجنبية

أرباح مقترح 

اإلجماليأرباح مدورةتوزيعها

داة مؤهلة أ

كرأس مال 

اإلجماليإضافي

الفالفالفالفالفالفالفالفالفالف

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١,٠٣٣,٤٨٩٢٩٠,٥٣٣٩,٢٩٢,٧٥٣٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٩٢,٧٥٣)١٠,٥٩٥()٥٧,٥٧٤(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٣,١٧٧١,١٤٠,٠٠٠(مدققة)٢٠١٥يناير ١الرصيد في 

٤٢٠,٢٠٥-٤٢٠,٢٠٥٤٢٠,٢٠٥------صافي الربح للفترة 

٢,٩٠٤-٢,٩٠٤--٢,٢٢٣٦٨١---إيرادات شاملة أخرى

٤٢٣,١٠٩-٤٢٠,٢٠٥٤٢٣,١٠٩-٢,٢٢٣٦٨١---إجمالي الدخل الشامل للفترة 

)١,٠٣٣,٤٨٩(-)١,٠٣٣,٤٨٩(-)١,٠٣٣,٤٨٩(-----)١٠توزيعات أرباح مدفوعة  (إيضاح 

٧١٠,٧٣٨٨,٦٨٢,٣٧٣٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٦٨٢,٣٧٣-)٩,٩١٤()٥٥,٣٥١(٢,٥٨٣,٧٢٣٤,٣١٣,١٧٧١,١٤٠,٠٠٠(مراجعة)٢٠١٥مارس ٣١الرصيد في 
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الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 
٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

لسنة المنتهية فياالمنتهية فيثالثة أشهر ال
مارس ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٤
ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٤٢٢,٨١٤٤٠٠,٠٩٥١,٣٧٠,٢٣٨للفترة / للسنة قبل الضريبة الربح

:تعديالت لـ
٢٨,٥٥٥٥٦,٤٤٩٤٣٩,١٤٩صافي خسارة إنخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء 

٩,٩٠٠١٦,١٠٠٣٠,١٧٤خسارة إنخفاض في قيمة إستثمارات مالية 
١٩,٨٣٥٢٣,١٢٦٨٣,٥٧٥اإلستهالك 

١,٣١٣٢,٧٠٩٦,٦٤٧إطفاء تكاليف التمويل 
)١٨٥,٣٤٩()٥٢,٢٦٦()١١,٢٢٤(دخل من أوراق ماليةْ  إستثمارية

)٤٢(--حصة من نتائج شركة زميلة

٤٧١,١٩٣٤٤٦,٢١٣١,٧٤٤,٣٩٢والمطلوبات التشغيليةالموجوداتالربح قبل التغيرات في 

)١,٥٣٦,٤٤٨()٢٣٩,٥٦٥(٨٨٠,٣٦٧أرصدة مستحقة من بنوكالتغير في 
)٨,٧٠٩,٣٢٠()٢,٣٢٣,٨٥٣()٢,١٦٣,٦٧٦(التغير في القروض والسلف للعمالء

)١٠,٥٣٨(٥٨,٤٣١)١٠٨,٢٣٠(التغير في الموجودات األخرى 
٢,٥٢٠,٧٤٤٥,٠٧٤,٩٥٤)٤٨٢,٣١٦(مستحقة للبنوكالتغير في أرصدة 

٩٤٨,٢٠٣٣,٤٢٤,٠٨٦)٧٢٩,٦٨٢(ودائع العمالءالتغير في 
)٧٢١,٢٥٧()٥٢,٨٨٥()٦٨,٩٦٩(األخرى المطلوباتالتغير في 

)٣٢,٨١٦()٣٢,٨١٦()٣٣,٩٦٦(والرياضيةصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية
)١١,٥٨٠()٧٤٨()١٩,٧٠٧(ضريبة الدخل المدفوعة

)٧٧٨,٥٢٧(١,٣٢٣,٧٢٤)٢,٢٥٤,٩٨٦((المستخدم في) األنشطة التشغيلية من صافي النقد 

التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار  
)٨,٣٨٠,٦١٣()٢,٧٩٥,٨٢٠()٢,٥٨٢,٧٢١(شراء أوراق مالية إستثمارية 

٢,٤٠٠,١٥٦٤,٥٢٧,٣٦٦١٠,٧٧٢,٤٥٦متحصالت من بيع إستثمارات مالية 
)٨٥,١٦٠()٥٧,٥٧٨()٨,٥٩٤(ومعداتوأثاثشراء عقارات

٤٥-٧٥ومعداتوأثاثعقاراتمتحصالت من بيع 

١,٦٧٣,٩٦٨٢,٣٠٦,٧٢٨)١٩١,٠٨٤(أنشطة اإلستثمارمنصافي النقد 



ق.م.شبنك الدوحة 

المختصرة.المرحلية الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية١٦إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٨ -

الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 

٢٠١٥مارس ٣١المنتهية في أشهر لفترة الثالثة

لسنة المنتهية فياثالثة أشهر المنتهية فيال

مارس ٣١
٢٠١٥

مارس ٣١
٢٠١٤

ديسمبر٣١
٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف إيضاحات

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٤٣١,٩٩٨٣٦٢,٤٠٥٢٧٢,٤٩٣متحصالت من قروض أخرى 
-)١,١٦٢,٦٧٥()١,٠٣٣,٤٨٩(١٠توزيعات أرباح مدفوعة 

٢٧٢,٤٩٣)٨٠٠,٢٧٠()٦٠١,٤٩١(التمويلأنشطة من (المستخدم في) النقد صافي 

٢,١٩٧,٤٢٢١,٨٠٠,٦٩٤)٣,٠٤٧,٥٦١(والبنود المماثلة للنقدفي النقد الزيادة (النقص)صافي
١٠,٠٩٩,٠٧٣٨,٢٩٨,٣٧٩٨,٢٩٨,٣٧٩الفترة / السنةفي بداية النقد والبنود المماثلة للنقد

١٤٧,٠٥١,٥١٢١٠,٤٩٥,٨٠١١٠,٠٩٩,٠٧٣في نهاية الفترة / السنةوالبنود المماثلة للنقد النقد 

:التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح الموزعة
٦١٠,٩٨٦٦٤٧,١٩١٢,٥٨٦,٥٩٦فوائد مستلمة 
١٧٥,٧٩٧١٥٠,٥٩٣٥٥٤,٦٠٧فوائد مدفوعة 

٢٥,٢٩٢٢٢,٥٠٤٣٦,٢٢٤أرباح موزعة مستلمة 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٩-

الوضع القانوني والنشاط الرئيسي١
١٩٧٩مارس ١٥بتاريخ اوقد تم تأسيسهفي دولة قطرامقرهمؤسسة"البنك") هو "دوحة بنك" أو (بنك الدوحة ش.م.ق 

. ٧١١٥رقم السجل التجاري للبنك هو و١٩٧٨بتاريخ ٥١شركة مساهمة قطرية عامة بموجب المرسوم األميري رقم ك

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

فرع ٣١التقليدية من خالل مركزه الرئيسي في الدوحة وفروعه المحلية وعددهافي األنشطة المصرفيةيعمل بنك الدوحة 

، ومكاتب والهند فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكويتأربعةفي دولة قطر

وهونج كونغ والشارقةية وألمانيا وأسترالياتركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبو، وسنغافورةة في المملكة المتحدةتمثيلي

من رأس مال شركة ٪١٠٠إضافة إلى ذلك، فإن بنك الدوحة يمتلك .وجنوب أفريقياوكندا(اإلمارات العربية المتحدة)

وشركة الدوحة للتمويل المحدودة وهي شركة مسجلة في مركز قطر للمال (ذ.م.م) وهي شركة تأمين بنك الدوحة للتأمين

المنتهية المرحلية المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر البيانات المالية الموحدة لغرض خاص إلصدار الديون. تشمل 

"المجموعة").ـبجميعاًوالشركات التابعة له (يشار إليها كال من البنك ٢٠١٥مارس٣١في 

مارس٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر للمجموعة المرحلية المختصرةالبيانات الموحدة تمت الموافقـة على إصدار

.٢٠١٥أبريل ٢٠تاريخ بمن قبل مجلس اإلدارة ٢٠١٥

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس إعداد 

وفقاً ٢٠١٥مارس ٣١تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مصرف قطر المركزي ذات الصلة."التقارير المالية المرحلية" ، وتعليمات –٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم ألحكام

رحلية المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات مالية المالموحدة ال تحتوي البيانات المالية 

إن ،. إضافة إلى ذلك٢٠١٤ديسمبر ٣١موحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

للنتائج المتوقعة للسنة المالية ليس من الضروري أن تكون مؤشرا٢٠١٥ًمارس ٣١نتائج الثالثة أشهر المنتهية في 

.٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٠-

تتمة-أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية المرحلية الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 

تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ، بإستثناء ٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في الموحدةالمتبعة في إعداد البيانات المالية

.٢٠١٥يناير ١يسري مفعولها كما في 

الموحدة وقام البنك باعتمادها في إعداد البيانات المالية ٢٠١٥يسري مفعول المعايير المحاسبية المعدلة التالية في 

الموحدة المرحلية المختصرة ، حسب الحاجة. وبالرغم من أنه ليس لهذه المعايير تأثيراً مادياً على البيانات المالية 

٣١المنتهية في الموحدة صاحات إضافية شاملة في البيانات السنوية للسنة المرحلية المختصرة ، إال أنها تستوجب اف

.٢٠١٥ديسمبر 

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

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية 

ح سارية المفعول المعايير المصدرة ولكن لم تصب

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

الموحدة للمجموعة مذكور أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ الموضوع
السريان

٢٠١٨يناير ١األدوات المالية٩الدولي معيار المحاسبة 

٢٠١٦يناير ١الحسابات التنظيمية المؤجلة١٤معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٧يناير ١إيرادات العقود مع العمالء١٥معيار المحاسبة الدولي 

الترتيبات المشتركة :حساب االستحواذ على ١١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١الحصص

: إيضاح حول الطرق ٣٨و معيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

٢٠١٦يناير ١المقبولة لالستهالك واإلطفاء 

٢٠١٦يناير ١: طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة٢٧تعديل على معيار المحاسبة الدولي 

بتقييم تأثير تطبيق هذه المعايير.تقوم المجموعة حالياً 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١١-

القطاعات التشغيلية٣
وأنشطة التأمين.الخدمات المصرفية التجارية التقليديةتعمل المجموعة في نوعين من قطاعات األعمال وهما 

الخدمات المصرفية التجارية التقليدية:

والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات يقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات ·

وتشمل التسهيالت االئتمانية التمويلية وغير التمويلية. كما تقوم أيضاً بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية 

من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية واستخدام مشتقات األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر 

.في الموجودات النقدية مثل االستثمارات قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات الحكوميةواالستثمار

يقدم قطاع العمليات البنكية لألفراد نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى األفراد ويشمل القروض وبطاقات ·

االئتمان والودائع والمعامالت األخرى مع العمالء.

أنشطة التأمين:

صفقات االستثمارات وتقديم المشورة بشأننظيمأنشطة التأمين للعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتتشمل 

.ستثماراتاالهذه

:كما يلي٢٠١٥مارس ٣١أشهر المنتهية في ةكما في وللثالثتفاصيل كل قطاع 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٢-

تتمة- التشغيليةالقطاعات٣
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

المصرفيةالخدمات 
للشركات

المصرفيةالخدمات 
اإلجماليالتأميناإلجماليمخصصةغير لألفراد

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

٦٦٩,٦٨٤-٦٦٩,٦٨٤-٥٦٩,١٠٦١٠٠,٥٧٨فوائد إيرادات
٥,٨٢٥٥,٨٢٥----األنشطة التأمينيةصافي اإليرادات من

١٣٦,٨٢١٤١,٧١٧١٩,٣٤١١٩٧,٨٧٩٣,١٣٠٢٠١,٠٠٩إيرادات أخرى

٧٠٥,٩٢٧١٤٢,٢٩٥١٩,٣٤١٨٦٧,٥٦٣٨,٩٥٥٨٧٦,٥١٨قطاعيةإيرادات 

٤١٧,١٠٤٣,١٠١٤٢٠,٢٠٥الربح للفترة  

٢٠١٥مارس ٣١كما في 
٦١,٩٨٦,٢٠٤٧,١٤١,٤٧٤٤,٧٤٢,٢٤٧٧٣,٨٦٩,٩٢٥٢٧٢,٢٠٤٧٤,١٤٢,١٢٩الموجودات 

٩,٣١٠زميلة ةإستثمار في شرك

٧٤,١٥١,٤٣٩إجمالي الموجودات

٥١,٤٧٨,٢٢٥١١,١٥٦,١٢٧٧٠٩,١٢٨٦٣,٣٤٣,٤٨٠١٢٥,٥٨٦٦٣,٤٦٩,٠٦٦مطلوبات 
٣٢,٥٩٢,٠١٢-٣٢,٥٩٢,٠١٢-٣٢,٢٢٢,٨٠٦٣٦٩,٢٠٦محتملةمطلوبات 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٣-

تتمة- القطاعات التشغيلية ٣
الخدمات المصرفية التجارية التقليدية

الخدمات المصرفية 
للشركات

الخدمات المصرفية 
اإلجماليالتأميناإلجماليغير مخصصةلألفراد

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

ألف
ريال قطري

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

٦٢٧,٨٨١-٦٢٧,٨٨١-٥٢٨,٦٤٩٩٩,٢٣٢فوائد إيرادات 
٥,١٣١٥,١٣١----صافي اإليرادات من األنشطة التأمينية

١٥٨,٥٢٥٣٠,٢٠٠١٥,٠١٨٢٠٣,٧٤٣٣,٠٩٦٢٠٦,٨٣٩إيرادات أخرى 

٦٨٧,١٧٤١٢٩,٤٣٢١٥,٠١٨٨٣١,٦٢٤٨,٢٢٧٨٣٩,٨٥١إيرادات قطاعية

٣٩٧,٠٧٨٢,٢٦٩٣٩٩,٣٤٧الربح للفترة  

٢٠١٤مارس ٣١كما في 
٦٢,٧٨٢,٧٢٨٧,٢٨٤,٣٢٩٥,١٥٩,٨٥٤٧٥,٢٢٦,٩١١٢٨١,٤٠٧٧٥,٥٠٨,٣١٨الموجودات 

٩,٢٤٤زميلة ةإستثمار في شرك

٧٥,٥١٧,٥٦٢إجمالي الموجودات

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

) ٪٢٠١٤:٩٧,٤مارس ٣١تقريباً من أرباح البنك (٪٨٨,١وتمثل عملياتها في قطر والهند تمارس المجموعة عملها في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ، جغرافياً 

).٪٩٤,٣: ٢٠١٤ديسمبر ٣١- ٪٩١,٣: ٢٠١٤مارس ٣١تقريباً من موجوداتها (٪٩٠,٨وتمثل ٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٤-

القيمة العادلة لألدوات المالية٤

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

الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:مستوى للمدخالت 
: األسعار المتداولة (غير المتداولة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.١المستوى 
: تقنيات التقييم (التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو ٢المستوى 

غير مباشرة).
: تقنيات التقييم (التي يكون أقل أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة).٣المستوى 

يتم إدراجها بالقيمة العادلة عن أساس التكرار ، تحدد المجموعة ما غذا حدث تحويل بين مستويات بالنسبة لألدوات المالية التي
ييم التصنيف (بناء على اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية التدرج من خالل إعادة تق

كل فترة تقرير. 
، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة.٢٠١٥مارس ٣١كما في 

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

٢٠١٥مارس٣١

تقاس بالقيمة العادلة:موجودات مالية
٥,٢٠٦,٢١٢-٤,٠٦٤,٩٢٦١,١٤١,٢٨٦متاحة للبيعت مالية اإستثمار
٦٠,٥٦١--٦٠,٥٦١محتفظ بها للمتاجرةت ماليةاإستثمار

:أدوات مشتقة
٦,٧٨٤-٦,٧٨٤-عقود تبادل أسعار الفائدة

٢,١٨٨-٢,١٨٨-عقود تبادل أسعار العمالت األجنبية 
٣٤,٧٣٦-٣٤,٧٣٦-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

٥,٣١٠,٤٨١-٤,١٢٥,٤٨٧١,١٨٤,٩٩٤
تقاس بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية

:أدوات مشتقة
١٨,٧١٣-١٨,٧١٣-أسعار الفائدةعقود تبادل 

٣٩,٨٩٨-٣٩,٨٩٨-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

-٥٨,٦١١-٥٨,٦١١
٢٠١٤ديسمبر ٣١

تقاس بالقيمة العادلة:موجودات مالية
٥,٢٣٠,٧٧٩-٤,٠٨٩,٠٣٠١,١٤١,٧٤٩متاحة للبيعت مالية اإستثمار
٣٦,٥٤١--٣٦,٥٤١محتفظ بها للمتاجرةت ماليةاإستثمار

:أدوات مشتقة
١١,٩٧٧-١١,٩٧٧-عقود تبادل أسعار الفائدة

٢٦,١٥٢-٢٦,١٥٢-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
٥,٣٠٥,٤٤٩-٤,١٢٥,٥٧١١,١٧٩,٨٧٨

تقاس بالقيمة العادلة:مطلوبات مالية
أدوات مشتقة:

١٠,٠٤٤-١٠,٠٤٤-تبادل أسعار الفائدةعقود 
٤٢,٦٤٢-٤٢,٦٤٢-عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

-٥٢,٦٨٦-٥٢,٦٨٦
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٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٥-

تتمة–القيمة العادلة لألدوات المالية٤
من تدرج القيمة العادلة. كل ٢والمستوى ١، ال يوجد أي تحويل بين المستوى ٢٠١٥مارس ٣١خالل فترة التقرير 

مليون ريال ٦١,١: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون ريال قطري (٦١,٣اإلستثمارات المتاحة للبيع والغير مقيمة البالغة قيمتها 

قطري) مسجلة بسعر التكلفة وذلك ألن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق به.

تقنيات التقييم
لمتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ا

المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم.

أسعار حيث تتوفرتتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة

السوق التي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من 

المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم 

سعار مؤشرات األسهم والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن هدف ومعدالت صرف العملة األجنبية واألسهم وأ

أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده 

من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية. 

ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك أساس اآلجلة بناء على معدالت تحويل األجنبيةعقود العمالت تقاس 

العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا يتم تحديد مخاطر اإلئتمان لكل من 

طرف اآلخر لتلك العقود.والالمجموعة 

وسلف للعمالءقروض ٥
مارس ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٤
ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٥٢,٥٤٢,٢١٨٤٤,٧٣١,٧٢٧٥٠,٣٣٣,٩٠٦إجمالي القروض والسلف للعمالء* 
)١,٧٧٥,٣٨٥()١,٣٠٥,٠٨٥()١,٧٠٤,٩١٨(قيمة المخصص إنخفاض 

٥٠,٨٣٧,٣٠٠٤٣,٤٢٦,٦٤٢٤٨,٥٥٨,٥٢١للعمالء القروض والسلفصافي 



ق.م.شبنك الدوحة 
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٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٦-

تتمة-قروض وسلف للعمالء٥
من إجمالي ٪٢,٦٨مليون ريال قطري ويمثل ١,٤١١غير المنتظمة واألنشطة التمويليةبلغ مجموع القروض والسلف

٪ من ٢,٨٦مليون ريال قطري ويمثل ١,٢٧٨: ٢٠١٤مارس٣١(٢٠١٥مارس ٣١كما في للعمالءالقروض والسلف
من إجمالي ٪٣,١٠مليون ريال قطري ويمثل ١,٥٦٠: ٢٠١٤ديسمبر ٣١في ، للعمالءإجمالي القروض والسلف

١١١,٢خالل الفترة الحالية ، قام البنك بشطب إجمالي مخصص الديون المعدومة بمبلغ .)للعمالءالقروض والسلف 
.٦٨/٢٠١١مليون ريال قطري وفقاً لتعميم مصرف قطر المركزي رقم 

(٢٨٠المخصص النخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء يشمل فوائد معلقة بمبلغ  مارس ٣١مليون ريال قطري 
مليون ريال قطري).٢٩٠,٥: ٢٠١٤ديسمبر ٣١- قطريمليون ريال ١٩٧,٧: ٢٠١٤

مليون ٧٠٨,٨المتعلقة بالتمويل التجاري بمبلغ بالمبالغ المستلمةيتضمن ذلك مبالغ مستحقة من العمالء تتعلق *
مليون ريال ٥٦٥,٢: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون ريال قطري و ١,٠٩٠,٤: ٢٠١٤مارس ٣١(يريال قطر
قطري). 

ستثمارات ماليةإ٦
مارس ٣١

٢٠١٥

مارس ٣١

٢٠١٤

ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٥,٢٦٧,٤٧٣٥,٨٠٥,٥١٢٥,٢٩١,٩٢٢استثمارات متاحة للبيع
٤,٣١٠,٨٤٠٤,٢٣٣,٢١٥٤,١٢٤,٣٦٥االستحقاقإستثمارات محتفظ بها لتاريخ 

٦٠,٥٦١٢٠,٥٤٢٣٦,٥٤١إستثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة

٩,٦٣٨,٨٧٤١٠,٠٥٩,٢٦٩٩,٤٥٢,٨٢٨

مليون ريال قطري ، ١٦٨: ٢٠١٤مارس ٣١مليون ريال قطري (١,٦٨٣ات قيمتها تعهدت المجموعة لدولة قطر بسند
مليون ريال قطري) مقابل عقود إعادة شراء.١٦٨: ٢٠١٤ديسمبر ٣١



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٧-

سندات دين٧
مارس ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٤
ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٧٢,٢٥٣٧٧١,٦٠٩٧٧٢,٠٩٢سندات ثانوية (أ)
١,٨١١,٥٣٨١,٨٠٦,٩٣١١,٨١٠,٣٨٦(ب)سندات رئيسية مضمونة

٢,٥٨٣,٧٩١٢,٥٧٨,٥٤٠٢,٥٨٢,٤٧٨

إيضاحات:

بأسعارأمريكيدوالرمليون٣٤٠بمبلغثانويدينسنداتأورق، أصدرت المجموعة ٢٠٠٦ديسمبر١٢بتاريخ)أ(
٢٠١٦السندات في سدادالواحد. يستحقللسندأمريكيدوالر١٠٠,٠٠٠قدرهاإسميةبقيمةمتزايدةمتغيرةفائدة

.سنوياً%١,٣٢زائداًأشهرلثالثةاألمريكيبالدوالرالليبوربسعرفوائدوتحمل

على بخصم مضمونة رئيسيةمليون دوالر أمريكي كسندات ٥٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٢مارس ١٤في )ب(
دوالر أمريكي ٢٠٠,٠٠٠قيمة الحد األدنى للقيمة األسمية للسندات مبلغ تبلغ .القيمة األسميةمن٪ ٩٨,٩٦٤أساس
. على أساس نصف سنويمستحقة الدفع ٪ ٣,٥بمعدلنسبة فائدة ثابتةوتدفع٢٠١٧في السندات تستحق هذه. للسند

قروض أخرى٨
مارس ٣١

٢٠١٥

مارس ٣١

٢٠١٤

ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

١,١٥٩,٦٧٩٨١٧,٥٩٣٧٢٧,٦٨١ألجل قروض 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٨-

تتمة –قروض أخرى ٨

:خرىاألقروض الاستحقاق تواريخالجدول التالي يوضح

مارس ٣١
٢٠١٥

مارس ٣١
٢٠١٤

ديسمبر٣١
٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٧٩٥,٥٢٩١٨٢,٠٧٥١٨١,٦٣٨خالل سنة واحدة
٣٦٤,١٥٠٦٣٥,٥١٨٥٤٦,٠٤٣سنوات٣أكثر من سنة و أقل من 

١,١٥٩,٦٧٩٨١٧,٥٩٣٧٢٧,٦٨١

احتياطي قيمة عادلة٩
مارس ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٤
ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

يناير١الرصيد في 
)٤٣,٣٥٥()٤٣,٣٥٥()٥٧,٥٧٤(إستثمارات مالية متاحة للبيعمن صافي أرباح (خسائر) غير محققة 

٥,٠٧٤٢٩,٢١٤٦٥,٨١٦استثمارات مالية 
)٨٠,٠٣٥(٢٢,١٤٤)٢,٨٥١(بنود معاد تصنيفها بيان الدخل المرحلي الموحد

)٥٧,٥٧٤(٨,٠٠٣)٥٥,٣٥١(السنة/ نهاية الفترة الرصيد في 

مدفوعةأرباح توزيعات ١٠
٢٠١٤ديسمبر ٣١توزيع أرباح للسنة المنتهية في على ٢٠١٥مارس٤الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في وافقت

(٤٠ما نسبته  ريال قطري ألف١,٠٣٣,٥قطري للسهم) بقيمة ريال ٤,٥٠: ٢٠١٣قطري للسهم) (ريال ٤,٠٠٪ 

ريال قطري).ألف١,١٦٢,٧: ٢٠١٣(

أداة مؤهلة كأدوات رأسمال أساسية إضافية١١
مليار ريال قطري. السندات دائمة ٢قامت المجموعة بإصدار سندات رأس مال أساسية بقيمة ٢٠١٣ديسمبر خالل 

وثانوية وغير مضمونة وتم إصدارها بأسعار فائدة ثابتة ألول ست سنوات وأسعار فائدة عائمة لما بعد ذلك. يحق للبنك 

الفوائد وال يتم اعتبار الحدث كعجز. ال تحمل وال يحق لحاملي السندات المطالبة بتقديرهعدم دفع الفوائد حسب اختيار

تاريخ استحقاق وتم تصنيفها في حقوق الملكية.



ق.م.شبنك الدوحة 
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٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-١٩-

المحتملةالمطلوبات وااللتزامات ١٢
مارس ٣١

٢٠١٥
مارس ٣١

٢٠١٤
ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف
ريال قطريريال قطريريال قطري

المحتملة المطلوباتأ)
٢١,٣١٢,٥٧٦١٧,٩١٣,٧٨٧٢٠,٢٣١,٣٨٢ضمانات

٢,٥٥١,٨١٤٣,٧٤٢,٩٣٠٣,٠٥٨,٤٢٤خطابات إعتماد
٨,٧٢٧,٦٢٢٤,٩٤٣,٢٨٨٩,٥٣٣,٦٤٠تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

١,٦٥٨,٠٧٤١,٩٦٥,٠٨٩٤٩١,٥٤٧أخرى

٣٤,٢٥٠,٠٨٦٢٨,٥٦٥,٠٩٤٣٣,٣١٤,٩٩٣

إلتزامات أخرىب)
مشتقات األدوات المالية:

٦,٩٦٩,٢٨٦٣,٩٩٦,٧٩٧٥,٥٢٧,٧٩٣عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية
٧٣١,٩٤٢٨٨٢,٧٠٠٧٤٦,٥٠٨عقود تبادل أسعار الفائدة 

٧,٧٠١,٢٢٨٤,٨٧٩,٤٩٧٦,٢٧٤,٣٠١

٤١,٩٥١,٣١٤٣٣,٤٤٤,٥٩١٣٩,٥٨٩,٢٩٤اإلجمالي
، وتظهر بقيمتها اإلسمية الموحدة المرحلية المختصرة أدوات المشتقات المالية بقيمتها العادلة ضمن هذه البيانات المالية تم تسجيل

األخرى.االلتزاماتضمن إيضاح 

معامالت مع أطراف ذات عالقة ١٣
ضمن نطاق أعماله باتفاقيات وعمليات بنكية يكون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يرتبطون بها، المجموعةتدخل 

يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة.

:نهاية الفترة المالية كالتاليكما فيالتي تمت مع أطراف ذات عالقة 

مارس ٣١
٢٠١٥

مارس ٣١
٢٠١٤

ديسمبر٣١
٢٠١٤

(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)
ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري
:بنود بيان المركز المالي

١,٠٦٠,٩٤٧٨٧١,٤٦٩١,٠٣٣,٧١٦سلف وقروض 

٥٢١,٧٨٧٤٦٥,٨٢٤٤٢٩,٩٢٦ودائع العمالء

١,٠٢٢,٢٩٩٥٠٢,٤٤٩٩٩٨,٩٢٩أخرى والتزاماتمحتملة مطلوبات

٣,٦٥٠-٣,٦٥٠أخرى موجودات



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٢٠-

تتمة-معامالت مع أطراف ذات عالقة١٣

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس ٣١

٢٠١٥

مارس ٣١

٢٠١٤
(مراجعة)(مراجعة)

ألفألف

ريال قطريريال قطري
:بنود بيان الدخل

٧,٥٤٦٥,٠٦٥إيرادات فوائد وعموالت  

١,٢٢٥١,٣٠٧مصاريف فوائد وعموالت 

:الموظفينمكافآت كبار 
٥,٧١٠٧,٩٢١الرواتب وفوائد أخرى 

٧٢٠٥٤٤مكافأة نهاية الخدمة وصندوق التقاعد 

٦,٤٣٠٨,٤٦٥

والبنود المماثلة للنقدالنقد ١٤
:ما يليوالبنود المماثلة للنقدإعداد بيان التدفقات النقدية ، يتضمن النقد لغرض

مارس ٣١

٢٠١٥

مارس ٣١

٢٠١٤

ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريقطريريالريال قطري

١,١٧٦,٠٣٦١,٩٠١,٨٥٧١,٧٤٤,٨٣٠نقد وودائع لدى بنوك مركزية 
٥,٨٧٥,٤٧٦٨,٥٩٣,٩٤٤٨,٣٥٤,٢٤٣أشهر٣بنوك تستحق خالل مستحقة منأرصدة 

٧,٠٥١,٥١٢١٠,٤٩٥,٨٠١١٠,٠٩٩,٠٧٣

االحتياطي النقدي اإللزامي.لدى بنوك مركزية ال تتضمنوودائعالنقد 



ق.م.شبنك الدوحة 

الموحدة المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

-٢١-

كفاية رأس المال ١٥
مارس ٣١

٢٠١٥

مارس ٣١

٢٠١٤

ديسمبر٣١

٢٠١٤
(مدققة)(مراجعة)(مراجعة)

ألفألفألف

ريال قطريريال قطريريال قطري

٨,٢٤٤,٦١٣٨,٠٥٤,١٩٨٨,٠٤٩,٨٩٦رأس مال حقوق الملكية مشتركة ذو مستوى أول 
١٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠رأس مال إضافي ذو مستوى 
٢٢٣٧,٣٤٢٣٠٩,٣٠٩٢٣٧,٣٣٨رأس مال إضافي ذو مستوى 

١٠,٤٨١,٩٥٥١٠,٣٦٣,٥٠٧١٠,٢٨٧,٢٣٤إجمالي رأس المال المؤهل 

٧١,٤٣٣,٨٣٠٦٢,٨٢٠,٥٦٢٦٨,٤٥٥,٩١٨موجودات مرجحة بالمخاطر 

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال 
المؤهل:

٪١٥,٠٣٪١٦,٥٠٪١٤,٦٧معدل كفاية رأس المال 

أحداث بعد تاريخ التقرير ١٦
روبية هندية مليون ١,٢٧٦بمبلغ مومباي وكوتشي من بنك أتش أس بي سي عمان قامت المجموعة بشراء أعمال فرعي 

.٢٠١٥أبريل ١ابتداء من ) ريال قطريمليون ٧٤,٦(ما يساوي 




