
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 المنتهية في أشهر ستةللفترة اوكما في 
 2019 يونيو 30

 
 



 
 بنك الدوحة ش.م.ق.ع.

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2019 يونيو 30المنتهية في  ستةالكما في ولفترة 

 
 

 الصفحة المحتويات

 1 حول المراجعة بات المستقلتقرير مدقق الحسا

 2 الموحد المرحليبيان المركز المالي 

 3 الموحدالمرحلي بيان الدخل 

 4 الموحدالمرحلي الشامل بيان الدخل 

 5 الموحدالمرحلي حقوق الملكية بيان التغيرات في 

 6 الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

 19-7 تصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية المخاإليضاحات حول 

 
 
 
 







  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  المرحلي الموحد الدخل بيان
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 

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

 إيضاح 
يونيو  30

2019  
يونيو  30

2018  
يونيو  30

2019  
يونيو  30

2018 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  
         

 1,953,993  2,060,872  975,422  1,044,334  إيرادات فوائد
 (871,710)  (1,098,979)  (453,225)  (575,123)  مصروفات فوائد

 1,082,283  961,893  522,197  469,211  صافي إيرادات الفوائد

         
 242,710  263,043  123,966  132,233  إيرادات رسوم وعموالت 

 (49,783)  (59,419)  (25,054)  (28,576)  مصروفات رسوم وعموالت

 192,927  203,624  98,912  103,657  صافي إيرادات رسوم وعموالت 

         
 24,877  20,934  11,762  9,651  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (1,281)  (4,559)  (337)  (2,682)  أقساط التأمين المسندة 
 (18,208)  (42,448)  (8,905)  (33,974)  افي المطالبات المدفوعة ص

صافي اإليرادات من أنشطة 
 5,388  (26,073)  2,520  (27,005)  التأمين

         
صافي ربح صرف عمالت 

 54,459  52,646  33,474  25,326  أجنبية
إيرادات من استثمارات في 

 2,708  53,549  (6,996)  54,627  أوراق مالية
 27,543  45,879  16,653  30,233  إيرادات تشغيلية أخرى

  110,186  43,131  152,074  84,710 

         
 1,365,308  1,291,518  666,760  656,049  صافي اإليرادات التشغيلية

         
 (261,031)  (238,155)  (128,931)  (123,032)  تكاليف الموظفين

 (46,345)  (55,186)  (23,185)  (25,966)  إهالك
انخفاض  (خسارةرد / )صافي 

قيمة االستثمارات في األوراق 
 (8,925)  1,194  177  8,383  المالية

صافي خسارة انخفاض قيمة 
 (448,368)  (416,797)  (398,677)  (296,862)  القروض والسلف للعمالء 

انخفاض قيمة  ردصافي 
 65,833  71,337  67,548  75,523  أخرىموجودات مالية 
 (191,949)  (164,961)  (92,238)  (82,363)  مصروفات أخرى

  (444,317)  (575,306)  (802,568)  (890,785) 

 474,523  488,950  91,454  211,732  الربح قبل الضريبة
الضريبة على  (مصروفرد / )
 (3,822)  29,641  (2,106)  (635)  الدخل

 470,701  518,591  89,348  211,097  الربح

         
         للسهم اتالعائد

 ةالمخففو ةاألساسي اتلعائدا
 0.15  0.17  0.03  0.07 15 للسهم )باللاير القطري( 

 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  الدخل الشامل المرحلي الموحد بيان
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

 

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

  في
أشهر المنتهية  ستةللفترة ا

 في

 إيضاح 
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018  
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018 

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  

         

 470,701  518,591  89,348  211,097  الربح

         

         الدخل الشامل اآلخر

         
 لىإبنود أعيد أو قد يعاد تصنيفها الحقا 

         بيان الدخل:
ن مفروقات تحويل عمالت أجنبية 

 (15,343)  2,922  (11,649)  1,697  أجنبيةعمليات 
التغير في احتياطي القيمة العادلة )أدوات 

         (الدين

 (27,214)  339,210  48,110  223,975  صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبلغ المحول لبيان الدخل 

 (26,142)  (45,035)  (25,728)  (72,519)  الموحد

  153,153  10,733  297,097  (68,699) 
لى إالبنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا 

         بيان الدخل
صافي التغير في القيمة العادلة 

يمة بالقمصنفة الستثمارات حقوق ملكية 
 31,430  19,557  19,970  6,254  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (37,269)  316,654  30,703  159,407  رىألخا ةالشامل/ )الخسارة( الدخل 

         

 433,432  835,245  120,051  370,504  إجمالي الدخل الشامل

 



  ة ش.م.ق.ع.الدوحبنك 

  التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد بيان
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

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

  رأس المال 
االحتياطي 
  القانوني

احتياطي 
  المخاطر

احتياطي 
  القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
  اإلجمالي  مدورة أرباح  أجنبية

أداة مؤهلة 
كرأس مال 
 إضافي
  1شريحة 

إجمالي حقوق 
 الملكية

                  

 12.733.229  4.000.000  8.733.229  686.065  (56.180)  (227.271)  137.200  5,092,948  3.100.467 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

                  إجمالي الدخل الشامل:

 518,591  -  518,591  518,591  -  -  -  -  - الربح

 316,654  -  316,654  -  2,922  313,732  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 835,245  -  835,245  518,591  2,922  313,732  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

                  معامالت مع المساهمين:

 (310,047)  -  (310,047)  (310,047)  -  -  -  -  - (14دفوعة )إيضاح توزيعات أرباح م

 13,258,427  4.000.000  9,258,427  894.609  (53,258)  86,461  137.200  5,092,948  3.100.467 )مراجع( 2019 يونيو 30الرصيد في 

                  

 14,806,997  4,000,000  10,806,997  1,322,774  (13,451)  (67,555)  1,372,000  5,092,762  3,100,467 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

 -  -  -  24,005  (24,005)  -  -  -  - (20أثر التعديل )إيضاح 

 14,806,997  4,000,000  10,806,997  1.346.779  (37.456)  (67,555)  1,372,000  5,092,762  3,100,467 )معدل( 2018يناير  1الرصيد في 
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

9 -  -  (1,372,000)  (212.573)  -  (182.654)  (1.767.227)  -  (1.767.227) 

 13,039,770  4,000,000  9,039,770  1,164,125  (37,456)  (280.128)  -  5,092,762  3,100,467 2018يناير  1صيد المعدل في الر

                  :الدخل الشاملإجمالي 

 470,701  -  470,701  470,701  -  -  -  -  - الربح

 (37,269)  -  (37,269)  -  (15,343)  (21,926)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 433,432  -  433,432  470,701  (15,343)  (21,926)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

                  مع المساهمين:معامالت 

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

 12,543,062  4,000,000  8,543,062  704,686  (52,799)  (302,054)  -  5,092,762  3,100,467 )مراجع( 2018 يونيو 30الرصيد في 



  .ق.ع.ة ش.مالدوحبنك 

  المرحلي الموحد التدفقات النقدية بيان
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. 21إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 السنة المنتهية في  المنتهية فيأشهر  ستةلفترة ال  

  
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018  
 ديسمبر 31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة إيضاح 

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 834,036  474,523  488,950  يبةالربح قبل الضر

       :علىتعديالت 
 951,683  448,368  416,797  ء قيمة قروض وسلف للعمال انخفاضصافي خسارة 

في  استثماراتقيمة  انخفاضخسارة )رد( / صافي 
 16,207  8,925  (1,194)  أوراق مالية 
 (103,699)  (65,833)  (71,337)  انخفاض قيمة أدوات مالية أخرىصافي رد 

 90,059  46,345  55,186  إهالك
 13,141  6,845  7,387  إطفاء تكاليف التمويل

استثمارات في أوراق خسارة استبعاد )ربح( / صافي 
 46,757  27,736  (28,603)  مالية 
 (183)  (128)  (20)  ومعدات أثاث بيع عقارات وربح 

 (340)  -  -  حصة من نتائج شركة زميلة

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 1,847,661  946,781  867,166  التشغيلية

       
 132,999  (179,874)  (1,089,750)  من بنوك اتمستحقالالتغير في 

 (2,132,784)  67,085  (218,123)  التغير في القروض والسلف للعمالء
 (325,619)  (282,269)  (548,632)  التغير في الموجودات األخرى 

 8,499,610  6,009,172  781,165  للبنوك  اتمستحقالالتغير في 
 (3,948,471)  (7,853,962)  (168,330)  ير في ودائع العمالء التغ

 435,451  47,452  573,045  التغير في المطلوبات األخرى 
 (27,752)  (27,752)  (20,756)  والرياضية  االجتماعيةصندوق دعم األنشطة 

 (29,606)  (34,930)  21,698  ضريبة الدخلرد / )دفع( 

 4,451,489  (1,308,297)  197,483  األنشطة التشغيلية مستخدم في()المن / صافي النقد 

       
         االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 

 (11,581,363)  (7,635,668)  (7,772,143)  استثماريةأوراق مالية  استحواذ على
 8,264,137  5,074,994  3,390,531  استثمارية ماليةأوراق متحصالت من بيع 

 (2,960)  9,419  (127,930)  عقارات وأثاث ومعدات/ استبعاد  (استحواذصافي )
 195  139  32  متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات

 (3,319,991)  (2,551,116)  (4,509,510)  االستثمارأنشطة  صافي النقد المستخدم في

       
       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (595,942)  (231,956)  2,169,308  قروض أخرى / )سداد( متحصالت من 
 88,631  121,035  (174,917)  )سداد( / متحصالت من إصدار سندات دين

 (220,000)  (220,000)  (220,000)  توزيع إلى سندات الشريحة األولى لرأس المال
 (930,140)  (930,140)  (310,047)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (1,657,451)  (1,261,061)  1,464,344  أنشطة التمويل (المستخدم فيمن / )صافي النقد 

       
 (525,953)  (5,120,474)  (2,847,683)  النقص في النقد وما يعادله صافي

 10,305,675  10,305,675  9,779,722  النقد وما يعادله في بداية الفترة / السنة

 9,779,722  5,185,201  6,932,039 17 له في نهاية الفترة / السنةالنقد وما يعاد

       
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح 

       الموزعة: 
 3,878,639  1,898,183  2,009,304  فوائد مستلمة 
 1,731,955  829,587  1,007,156  فوائد مدفوعة 

 36,914  30,444  24,946  توزيعات أرباح مستلمة 



  .ع.ة ش.م.قبنك الدوح

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات حول البنك  1

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

، الدوحة 3818الخليج الغربي، ص.ب  بنك هو برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش،. عنوان المقر المسجل لل7115
 قطر. دولة

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

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

 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال رحلية المختصرة الموحدةالبيانات المالية المتشمل  .وسريالنكا ونيبال

 كال من البنك والشركات التابعة له )يشار إليهم جميعا  بـ "المجموعة"(. 2019

 الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي:

 بلد التأسيس اسم الشركة
رأس مال 
 نسبة الملكية  أنشطة الشركة الشركة

     
 نيويو 30

2019  

 يونيو 30
2018 

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

 182 جزر الكايمان الدوحة للتمويل المحدودة
إصدار سندات 

 %100  %100  الدين

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

 عدادس اإلاأس 2

 يان االلتزامب )أ(

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

يانات إلعداد ب على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال تحتوي 
ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في والموحدة للمجموعة السنوية يجب أن تقرأ مع البيانات المالية سنوية ومالية 
 )ج(3حسب الوصف الوارد باإليضاح رقم  16ار الدولي للتقارير المالية رقم فيما عدا آثار تطبيق المعي 2018

ليس  2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةالفترة إن نتائج . مختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية العلى هذه 
 .2019ديسمبر  31نتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في على المن الضروري أن تكون مؤشرا  

 األحكامو التقديرات (ب)

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

 .التقديرات هذه عن

 لتطبيق إلدارةا هاوضعت التي الهامة األحكام كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هذه إعداد دعن
 المالية اتالبيان على المطبقة نفسها هي التقديرات في للشك الرئيسية والمصادرمجموعة لل المحاسبية السياسات
ار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق المعي آثار ما عدافي، 2018 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما الموحدة

 .البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةعلى هذه  )ج(3رقم  على النحو الُمبيّن في اإليضاح 16

 إدارة المخاطر المالية (ج)

ما نات المالية الموحدة كتتفق أهداف وسياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر المالية مع تلك المفصح عنها في البيا
 .2018ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 



  .ع.ة ش.م.قبنك الدوح

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
  2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة 3

فس تلك هي ن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد 
، باستثناء 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ول

 المذكور أدناه:

ة البيانات المالية المرحليأعداد  عندالتعديالت على المعايير المعايير وخالل الفترة، طبقت المجموعة ما يلي من 
ق ملكية وتغييرات كبيرة على صافي ربح أو حقلتعديالت المذكورة لتطبيق المعايير وا. لم يكن المختصرة الموحدة

 .التقرير المجموعة التي أصدر عنها

 الجديدة التي طبقتها المجموعة يريامعال أ(

  (2019يناير  1من )يسري "اإليجارات"  - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 والتعديالت الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد المعايير ب(

 (2021يناير  1" )يسري من التأمين عقود" – 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 

 البيانات المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي  – 10 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت"
عند بيع أو المساهمة في موجودات بين مستثمر  "استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة" – 28رقم 

 (.ااختياريروعه المشترك )تأجل تاريخ السريان ألجل غير مسمى / يسمح بتطبيق وشركته الزميلة أو مش

 تقوم المجموعة حاليا  بتقييم أثر هذه التعديالت الجديدة. ستطبق المجموعة هذه المعايير الجديدة في تواريخ سريانها.

 "اإليجارات" – 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ج(

 2016مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير الصادر عن  16 المعيار الدولي للتقارير الماليةة طبقت المجموع
 نظراجميع اإليجارات تقريبا في الميزانية العمومية، ب االعترافه نتج عنوالذي  2019يناير  1وبتاريخ انتقال 

الحق في معيار الجديد، يتم االعتراف بموجود )للتفريق بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. بموجب الالستبعاد 
مطلوب مالي لدفع اإليجارات. إعفاءات االعتراف الوحيدة هي عقود اإليجار قصيرة و( ةالمستأجر عينالاستخدام 

 األجل وذات القيمة المنخفضة.

االنتقال المبسط  المجموعة أسلوبوطبقت . 2019يناير  1المجموعة المعيار من تاريخ اعتماده اإللزامي في  تطبق
تعدل المبالغ المقارنة للسنة، قبل تاريخ اعتماد المعيار. كما هو مسموح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  مول

، يتم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مطلوب اإليجار عند التطبيق )بعد تعديالت أي مصروفات إيجار 16رقم 
 مدفوعة مسبق ا أو مستحقة(.

 وة على ذلك، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند التطبيق األولي:عال

 استخدمت التقييم السابق للمجموعة للعقود القائمة أو التي تحتوي على إيجار؛ -
 معدل خصم واحد مطبق على مجموعة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة تشابها معقوال؛ -
 ة من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي؛استبعاد التكاليف المباشرة األولي -
استخدام التجارب السابقة، مثل تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد اإليجار أو  -

 إنهائه؛ و
ر بة عن عنصاختيار عدم فصل مكون اإليجار عن أي مكونات غير إيجاريه مرتبطة بها وأخذ هذا الخيار للمحاس -

 اإليجار ومكونات اإليجار غير المرتبطة به كمكون وحيد لإليجار.

 على البيانات المالية جوهريإن أنشطة المجموعة كمؤجر ليست جوهرية وبالتالي ال تتوقع المجموعة أي تأثير 
 .المرحلية المختصرة الموحدة

التراكمي في     ر باستخدام سعر االقتراض عند قياس مطلوبات اإليجار، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجا
 .2019يناير  1
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 )تابع( "اإليجارات" – 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ج(

ي المرحلي لفي البنود الخاصة بها في بيان المركز الماتم االعتراف بالمبالغ التالية بموجب المعيار الجديد وأدرجت 
 الموحد وبيان الدخل.

      
 يونيو 30

2019  
يناير  1

2019 

 مراجعة  مراجعة      

         

 143,105  104,392      موجود حق استخدام )ممتلكات ومعدات(

 143,105  100,770      مطلوب إيجار )مطلوبات أخرى(
 

        

 ةستلفترة ال
أشهر 

المنتهية في 
 يونيو 30

2019 

 مراجعة        

         

 16,123        مصروف إهالك موجودات حق االستخدام

 1,287        مصروف فائدة عن مطلوبات إيجار
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 إدارة المخاطر المالية 4

تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في 
 .2018ديسمبر  31لمنتهية في وللسنة ا

 الصلة ذات المتوقعة االئتمانية الخسائر في والتغيرات للمخاطر التعرض (أ)

 
 2019 يونيو 30

  )مراجعة(
 2018 يونيو 30

 )مراجعة(

 اإلجمالي  اإلجمالي  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية إجمالي 
          يونيو 30المتوقعة كما في 

 62,529,110  66,180,246  3,856,316  19,477,419  42,846,511 قروض وسلف لعمالء -
 19,289,179  24,813,733  37,149  2,887  24,773,697 استثمارات مالية )دين( -
 26,968,175  20,798,455  248,580  5,112,112  15,437,763 ارتباطات قروض وضمانات مالية -
قات من بنوك وأرصدة لدى بنوك مستح -

 9,052,163  11,619,063  -  127,392  11,491,671 مركزية

 94,549,642  24,719,810  4,142,045  123,411,497  117,838,627 
 للخسائر االئتمانية المتوقعةالرصيد االفتتاحي 

          يناير 1كما في  –انخفاض القيمة / 
 2,817,973  5,233,424  3,707,819  1,301,896  223,709 قروض وسلف لعمالء -
 14,195  41,984  22,832  793  18,359 استثمارات مالية )دين( -
 8,158  161,937  8,158  126,204  27,575 ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك  -

 -  12,278  -  392  11,886 مركزية

 281,529  1,429,285  3,738,809  5,449,623  2,840,326 
لتطبيق الخسائر االئتمانية المتوقعة لأثر 

          9المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 1,484,635  -  -  -  - قروض وسلف لعمالء -
 11,582  -  -  -  - استثمارات مالية )دين( -
 252,767  -  -  -  - ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك  -

 16,989  -  -  -  - مركزية

 -  -  -  -  1,765,973 

          الفترةوتحويالت مصروف  صافي
 644,013  566,571  493,639  179,400  (106,468) قروض وسلف لعمالء -
 8,925  (1,194)  2,184  (105)  (3,273) استثمارات مالية )دين( -
 (56,658)  9,404  75,010  (57,742)  (7,864) باطات قروض وضمانات ماليةارت -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك  -

 (9,175)  (5,871)  -  (106)  (5,765) مركزية

 (123,370)  121,447  570,833  568,910  587,105 

          مشطوبات خالل الفترة
 (369,016)  (537,079)  (537,079)  -  - قروض وسلف لعمالء -
 -  -  -  -  - استثمارات مالية )دين( -
 -  -  -  -  - ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك  -

 -  -  -  -  - مركزية

 -  -  (537,079)  (537,079)  (369,016) 
الخسائر االئتمانية المتوقعة / إقفال رصيد 

          يونيو 30ما في ك  - انخفاض القيمة

 4,577,605  5,262,916  3,664,379  1,481,296  117,241 قروض وسلف لعمالء -
 34,702  40,790  25,016  688  15,086 استثمارات مالية )دين( -
 204,267  171,341  83,168  68,462  19,711 ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك  -

 7,814  6,407  -  286  6,121 مركزية

 158,159  1,550,732  3,772,563  5,481,454  4,824,388 

 فائدة معلقة. 3* يتضمن مخصص المرحلة 
 تحويل مخصص من قروض وسلف إلى التزامات قروض وضمانات مالية.  3** يتضمن مخصص المرحلة 
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 القطاعات التشغيلية 5

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

 الخدمات المصرفية التقليدية:

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

 .قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤسسات والهيئات الحكومية ستثماراتالموجودات النقدية مثل اال

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

 أنشطة التأمين:
 .ستثماراتول هذه االوتقديم المشورة ح ستثماراتتشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام وتنفيذ عقود التأمين، وتنظيم صفقات اال

 كما يلي: 2018 يونيو 30و 2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة التفاصيل كل قطاع كما في و

 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

    الخدمات المصرفية التقليدية 2019

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي تأمينال اإلجمالي غير مخصصة لألفراد

 2,060,872 -  2,060,872 - 175,214 1,885,658 إيرادات فوائد 
 (26,073) (26,073) - - - - من أنشطة التأمين الخسارةصافي 

 355,698 3,254 352,444 42,991 73,708 235,745 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 2,390,497 (22,819) 2,413,316 42,991 248,922 2,121,403 إيرادات قطاعية

 (1,871,906) (3,217) (1,868,689)    المصروفإجمالي 

 518,591 (26,036) 544,627    فترةال/ )خسارة( ربح 

       
       2019 يونيو 30كما في 

 100,783,609 344,985 100,438,624 8,265,561 6,045,611 86,127,452 الموجودات
 10,645      استثمار في شركة زميلة 

 100,794,254      إجمالي الموجودات

       
 87,535,827 209,936 87,325,891 1,267,768 11,883,753 74,174,370 مطلوباتال

 20,810,427  20,810,427  40,420 20,770,007 مطلوبات محتملة

 ي(.مليون لاير قطر 8.5مليون لاير قطري ومطلوبات:  109تم استبعاد المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات القطاعية )موجودات: 
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 )تابع( القطاعات التشغيلية 5

     الخدمات المصرفية التقليدية 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل

 
الخدمات المصرفية 

  للشركات
الخدمات 

 اإلجمالي  التأمين  اإلجمالي  غير مخصصة  المصرفية لألفراد

 1,953,993  -  1,953,993  -  174,855  1,779,138 إيرادات فوائد 
 5,388  5,388  -  -  -  - صافي اإليرادات من أنشطة التأمين
 277,637  3,226  274,411  27,543  72,499  174,369 صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 2,237,018  8,614  2,228,404  27,543  247,354  1,953,507 إيرادات قطاعية

 (1,766,317)  (6,338)  (1,759,979)       المصروفإجمالي 

 470,701  2,276  468,425       الفترةربح 

            
            2018ديسمبر  31كما في 

 96.121.901  420.762  95.701.139  9.104.814  6.186.523  80.409.802 الموجودات
 10.510  -  -  -  -  - استثمار في شركة زميلة

 96.132.411           إجمالي الموجودات

            
 83.399.182  258.959  83.140.223  951.809  9.899.986  72.288.428 مطلوباتال

 23.187.420  -  23.187.420  -  53.783  23.133.637 مطلوبات محتملة
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 6

 تدرج القيمة العادلة:

موضح أدناه ة التصنف جميع األدوات المالية التي يتم تحقيق واإلفصاح عن القيمة العادلة لها حسب تدرج القيمة العادل
 بناء  على اقل مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

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

واضحة  ة: تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادل2المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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

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

 العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير. 

 ، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:2019 يونيو 30كما في 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        2019 يونيو 30في 

        موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات مالية 

 17,799,172  -  52,808  17,746,364 من خالل الدخل الشامل اآلخر
مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات مالية 
 108,752  -  55,625  53,127 الخسارة من خالل الربح أو

        أدوات مشتقة:

 11,392  -  11,392  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 216  -  216  - جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 17,799,491  120,040  -  17,919,532 

        مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
        أدوات مشتقة:

 477,878  -  477,878  - تبادل أسعار الفائدة عقود
 1,632  -  1,632  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  479,510  -  479,510 

        
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        2018ديسمبر  31في 
        موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات مالية
 15,215,927  -  352,781  14,863,146 من خالل الدخل الشامل اآلخر

مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات مالية 
 102,357  -  58,641  43,716 من خالل الربح أو الخسارة

        أدوات مشتقة:
 77,417  -  77,417  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 10,388  -  10,388  - صرف عمالت أجنبيةعقود آجلة ل

 14,906,862  499,227  -  15,406,089 

        مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
        أدوات مشتقة:

 123,187  -  123,187  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 15,701  -  15,701  - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  138,888  -  138,888 

  للقيمة العادلة. 2و 1لم يكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة  2019 يونيو 30خالل فترة التقرير المنتهية في 
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  6

 تقنيات التقييم

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

أسعار  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر
تي يمكن مالحظتها. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم معدالت فائدة خالية من السوق ال

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

 . اعتياديةمن قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 

 ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة تحويل الفورية الواضحةأسعار الاآلجلة بناء  على  األجنبيةتقاس عقود العمالت 
أساس العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقدا  بالكامل ولذا يتم تحديد  فروقات وكذلك

 طرف اآلخر لتلك العقود.واللكل من المجموعة  االئتمانمخاطر 

 قروض وسلف للعمالء 7

 
 يونيو 30

2019  
 ونيوي 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 57,559,469  56,236,881  57,279,391 قروض
 6,240,831  5,106,980  6,550,050 سحب على المكشوف

 367,679  548,486  351,083 فواتير مخصومة
 924,002  655,097  2,012,957 أخرى*

 66,193,481  62,547,444  65,091,981 
 (14,498)  (18,334)  (13,235) ربح مؤجل

الخسائر االئتمانية المتوقعة من قروض وسلف 
 (1,525,605)  (1,391,373)  (1,598,537) (2و1لعمالء )المرحلة 

مة قروض وسلف للعمالء انخفاض قيصافي 
 (3,707,819)  (3,186,232)  (3,664,379) (3)المرحلة 

 59,844,059  57,951,505  60,917,330 *ءصافي القروض والسلف للعمال

من إجمالي  %5.83يمثل هو ما مليون لاير قطري و 3.856.3 للعمالء غير المنتظمة بلغ مجموع القروض والسلف
من إجمالي  %4.29يمثل هو ما مليون لاير قطري و 2.683.5) 2019 يونيو 30في  للعمالء القروض والسلف
من إجمالي  %5.84يمثل هو ما مليون لاير قطري و 3.802، 2018 يونيو 30في  للعمالء القروض والسلف
  .(2018ديسمبر  31في  للعمالءالقروض والسلف 

 369مليون لاير قطري ) 537، قامت المجموعة بشطب مخصص القروض غير المنتظمة بالكامل بمبلغ الفترةخالل 
( وفقا لتعميم مصرف قطر 2018ديسمبر  31ي مليون لاير قطري ف 389، 2018 يونيو 30في مليون لاير قطري 

 .68/2011المركزي رقم 

مليون لاير  501مليون لاير قطري ) 853غ فوائد معلقة بمبل ف للعمالءقيمة القروض والسل يشمل صافي انخفاض
 (.2018ديسمبر  31في  مليون لاير قطري 667، 2018 يونيو 30في  قطري

مليون لاير  233) يمليون لاير قطر 1.723التمويل التجاري بمبلغ أنشطة تتعلق ب كمبياالت مقبولة هذايتضمن * 
 (.2018ديسمبر  31في  مليون لاير قطري 451، 2018 يونيو 30في قطري 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول 
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 مالية في أوراق استثمارات 8

 
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  مالية مقاسةاستثمارات 
 15,215,927  14,337,739  17,799,172 الشامل اآلخر
مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

 102,357  150,982  108,752 الخسارة
 5,258,181  5,295,901  7,352,743 مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

 175,332  163,134  216,800 لقبضفائدة مستحقة ا

 25,477,467  19,947,756  20,751,797 
 (24,582)  (20,744)  (25,246) صافي خسائر االنخفاض قيمة استثمارات مالية

 25,452,221  19,927,012  20,727,215 

مليون  6.294) 2019 يونيو 30كما في مليون لاير قطري  7.681قيمتها لدولة قطر  برهن سندات المجموعة قامت
 ( مقابل عقود إعادة شراء.2018ديسمبر  31 في مليون لاير قطري 7.401، 2018 يونيو 30لاير قطري في 

 عقارات وأثاث ومعدات 9

 اقتناءات واستبعادات

 9.4مليون لاير قطري ) 5.7، قامت المجموعة باقتناء موجودات بتكلفة 2019 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 
 (.2018ديسمبر  31مليون لاير قطري في  22، 2018 يونيو 30يون لاير قطري في مل

 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في  لاير قطريمليون  10.8التي قامت بها المجموعة بلغت استبعادات الموجودات 
( بالتكلفة 2018ديسمبر  31مليون لاير قطري في  18.9و، 2018 يونيو 30في   قطريمليون لاير 2.6) 2019

 األصلية.

 سندات دين 10

 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 745,997  778,487  571,302 سندات رئيسية مضمونة
 1,576  1,490  1,354 فائدة مستحقة الدفع

 572,656  779,977  747,573 

 إيضاح
 11 ،مليون دوالر أمريكي 55بمبلغ  2019 يونيو 30في كما أساسية غير مضمونة  أصدرت المجموعة سندات دين

مليون دوالر أمريكي  75 ،2018 يونيو 30مليار ين ياباني في  15.3مليون دوالر أمريكي و 75)مليار ين ياباني 
 األجل. سندات اليورو متوسطةلبموجب برنامجها المحدث ( 2018ديسمبر  31ين ياباني في مليار  14.3و



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول 
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 قروض أخرى 11

 يونيو 30  

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 4,831,161  5,199,866  6,983,844 قروض ألجلتسهيالت 
 12,976  8,257  29,601 فائدة مستحقة الدفع

 7,013,445  5,208,123  4,844,137 

 :خرىاألستحقاق القروض ا معلوماتالجدول التالي  يوضح
 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 2,918,583  977,081  2,693,980 خالل سنة واحدة 
 1,925,554  4,231,042  4,319,465 سنوات  3 إلى سنةن م

 7,013,445  5,208,123  4,844,137 

 رأس المال 12
 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 310.047  310.047  3.100.467 عدد األسهم العادية المصرح بها )باآلالف(

لسنة  لاير قطري للسهم 1)القيمة اإلسمية لألسهم العادية 
 (لاير قطري لفترة المقارنة 10و 2019

 3.100.467  3.100.467  3.100.467 الف الرياالت القطرية(رأس المال المصدر والمدفوع )بأ

وفقا  لتعليمات هيئة قطر لألسواق تمت زيادة عدة األسهم  من نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية.جميع األسهم 
 حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. 21المالية، على النحو الُمبيّن في اإليضاح 

 1 الشريحةمال إضافي من داة مؤهلة كرأسأ 13

 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

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

 4.000.000  4.000.000  4.000.000 

 وثانويةمليار لاير قطري. إن هذه السندات ثابتة  4بإجمالي  1أصدرت المجموعة سندات تنظيمية لرأس المال الفئة 
ما بعد. إن في ااألولى على أن يعاد تسعيره تنواس تفائدة ثابت للسوغير مضمونة، وتم تسعير كل سند منها بمعدل 

 ريخهذه السندات تاليس لا فإن ذلك ال يعد عجزا عن السداد. كوبونات هذه السندات تقديرية وفي حال عدم سداده
 .1من الشريحة  رأس المال ضمناستحقاق وتصنف 

 رباحاألتوزيعات  14

لاير قطري  1.0) %10 ةنسببتوزيع أرباح نقدية  2019مارس  6في  التي عقدت السنويةالجمعية العمومية  اعتمدت
مليون لاير  310بمبلغ  ،(2017في  لاير قطري للسهم 3.0) 2018مبر ديس 31السنة المنتهية في متعلقة ب (للسهم

 ( ودفعت خالل الفترة.2017في  مليون لاير قطري 930.1)قطري 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول 
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 سهملل العائدات 15

 أشهر المنتهية في الستةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018  
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018 

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 

        ةوالمخفف ةاألساسي

 470.701  518.591  89.348  211.097 لبنكالمساهمين في االربح العائد إلى 

        
عدد المتوسط المرجح لألسهم العادية القائمة 

 3.100.467  3.100.467  3.100.467  3.100.467 *باأللف
 للسهم )باللاير ةلمخففاو ةاألساسي العائدات
 0.15  0.17  0.03  0.07 القطري(

 .21إيضاح راجع 

 المحتملةالمطلوبات والمالية  لتزاماتاال 16
 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018  
 ديسمبر 31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      المطلوبات المحتملة  (أ)

 16,046,400  17,213,630  14,060,546 ضمانات
 5,273,014  5,860,201  5,256,071 خطابات اعتماد

 1,868,006  3,894,344  1,481,838 تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 
 190,294  247,678  93,150 أخرى

 20,891,605  27,215,853  23,377,714 

      التزامات أخرى (ب)
      أدوات مالية مشتقة:

 8,135,927  3,803,834  3,997,212 جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 
 6,737,362  5,641,635  7,298,993 عقود تبادل أسعار الفائدة 

 11,296,205  9,445,469  14,873,289 

 38,251,003  36,661,322  32,187,810 اإلجمالي

 .قيمتها االسميةب األخرى لتزاماتاالضمن تم عرضها ، وبقيمتها العادلة المشتقةدوات األ تم تسجيل

 لهالنقد وما يعاد 17
 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018  
 ديسمبر 31

2018 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 5,611,097  1,816,204  4,083,091 *نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
 4,168,625  3,368,997  2,848,948 يوما 90 حتىوك من بن اتمستحق

 6,932,039  5,185,201  9,779,722 

 ألرصدة لدى بنوك مركزية االحتياطي النقدي اإللزامي.النقد واال يتضمن * 



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول 
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 طراف ذات عالقةاألمعامالت  18

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

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

 يونيو 30 

2019  

 يونيو 30

2018  

ديسمبر  31

2018 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 

      

      بنود بيان المركز المالي
 2,444,110  2,542,803  2,341,882 وأنشطة تمويلقروض وسلف  -
 449,486  441,104  621,198 ودائع -
 827,653  952,764  729,525 مطلوبات محتملة والتزامات أخرى -
 8,305  8,305  8,305 موجودات أخرى -

 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 

2019  
 يونيو 30

2018 
 نيويو 30 

2019  
 يونيو 30

2018 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 

        والمصروفات بنود بيان الدخل
 36,435  33,231  17,930  22,489 إيرادات فوائد ورسوم  -
 6,425  7,368  2,842  2,630 وعموالت مصاريف فوائد ورسوم -
        

        مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 21,117  20,725  9,112  8,922 أخرى  عومنافرواتب  -
 808  808  406  406 الخدمة وصندوق التقاعد  مكافآت نهاية -

 9,328  9,518  21,533  21,925 

 كفاية رأس المال  19

 
 يونيو 30

2019  
 يونيو 30

2018  
ديسمبر  31

2018 

 مدققة  مراجعة  مراجعة 

      

 8,224,942  7,883,111  8,501,304 ى  رأس المال العادي من الشريحة األول

 4,000,000  4,000,000  4,000,000 رأس مال إضافي من الشريحة األولى  

 899,329  896.127  897,395 رأس مال إضافي من الشريحة الثانية  

 13,124,271  12,779,238  13,398,699 إجمالي رأس المال المؤهل 

 77,173,209  76,840,102  76,914,902 مخاطربالموجودات مرجحة 

 %17.01  %16.63  %17.42 إجمالي نسبة رأس المال 

 تعديل أرقام المقارنة وإعادة التصنيف 20

 إعادة التصنيف )أ(
متوافقة مع الفترة الحالية. على الرغم من ذلك، لم يكن بحيث تظل تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة عند الضرورة 

 أي أثر على صافي الربح الموحد أو حقوق الملكية لفترة المقارنة. إلعادة التصنيف تلك

 تعديل أرقام المقارنة )ب(
حسبما هو مسموح به بموجب  16ار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق المعيأرقام الفترة السابقة لتعكس تعديل لم يتم 

 ائح مصرف قطر المركزي.ولو 16ار الدولي للتقارير المالية رقم النصوص االنتقالية للمعي



  ة ش.م.ق.ع.بنك الدوح

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول 
 ألف لاير قطري 2019يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 األسهم تجزئة 21

 2019 مارس 6 في العادية غير ةوميمالع الجمعية أقرت المالية، لألسواق قطر هيئة عن الصادرة للتعليمات وفق ا
 قديم واحد بسهم استبدالها تم قطري لاير 1 قدرها سميةإ بقيمة جديدة أسهم 10 أيأسهم،  10إلى  سهمكل  جزئةت

 310.046.702 من قائمةوال بها المصرح األسهم عدد في زيادة إلى ذلك أدى وقد. للسهم قطري لاير 10 سميةإ بقيمة
ا قطر بورصة في الجديدة األسهم إدراج بدأ. سهم 3.100.467.020 إلىسهم  على  2019 يونيو 16 من اعتبار 

 .رجعي بأثر القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط تعديل تم ،من ثمو. النحو الذي قررته بورصة قطر

 




