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مجلس إدارة بنك   الىتقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

 .ع الدوحة ش.م.ق

 مقدمةال

)"الشركة األم"( وشركاته التابعة )معا "المجموعة"(    ع.لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر المرفق لبنك الدوحة ش.م.ق.

الستة أشهر و الثالثة اتعن فتر و بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر و  2022يونيو  30كما في 

التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر عن فترة الستة أشهر    و  ذات الصلة   بيان التغيرات في حقوق الملكية  و  أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، 

وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد  .  ىالمنتهية في ذلك التاريخ باإلضافة إلى التفسيرات المتممة األخر

. تنحصر مسؤوليتنا في عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  الصادرة ""التقارير المالية المرحلية   34رقم    ةالدولي   ةالمختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي

 المالية المرحلية الموحدة المختصرة اعتماداً على عملية المراجعة التي قمنا بها. إبداء استنتاج حول هذه المعلومات 

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراجع حسابات مستقل للمنشأة".    -  2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي للمراجعة رقم  

المالية المرحلية على االستفسار عن األمور المالية والمحاسبية خاصة من األفراد المسؤولين وتطبيق إجراءات  وتشتمل عملية مراجعة المعلومات  

ر التدقيق التحليل المالي وإجراءات المراجعة األخرى. وتقل إجراءات عملية المراجعة في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقا لمعايي

تمكننا من الحصول على التأكيد الالزم الكتشاف جميع النقاط الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق. وبالتالي فإننا ال    الدولية. وبالتالي ال

 نبدي رأي التدقيق. 

 النتيجة

من كافة    إعدادهايتم  استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم  

  .34رقم  ةالدولي ةالنواحي الجوهرية وفقاً للمعيار المحاسبي

 فرع قطر -عن برايس ووترهاوس كوبرز 
 120155ق المالية رقم سجل هيئة قطر لألسوا

 وليد تهتموني 
 370سجل مراقبي الحسابات رقم 

 الدوحة، دولة قطر
 2022يوليو  27

http://www.pwc.com/me%201
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بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب
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المختصر  الموحد  المرحلي  الدخل بيان
أشهر المنتهية في و ستة  لفترة الثالثة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو  30في  

أشهر المنتهية  الستةلفترة 

 يونيو  30في  

2022 2021 2022 2021 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( اإليضاحات 

 900,578875,0011,763,3961,773,028 إيرادات الفوائد 

 ( 503,963)( 523,459)( 267,290)( 304,339) مصروفات الفوائد 

 596,239607,7111,239,9371,269,065 الفوائد  إيراداتصافي 

 144,550106,881271,043217,240 إيرادات رسوم وعموالت 

 ( 74,484)( 96,028)( 37,236)( 50,648)  مصروفات رسوم وعموالت 

 93,90269,645175,015142,756 رسوم وعموالت  إيراداتصافي 

 12,78111,57424,71423,167 المكتتبة  التأمين إجمالي أقساط 

 ( 3,187)( 3,729)( 1,589)( 2,938) اقساط التأمين المسندة 

 ( 17,501)( 17,240)( 7,892)( 8,429) صافي المطالبات المدفوعة 

 2,479 3,745 2,093 1,414 أنشطة التأمين  نم إيراداتصافي 

 36,25235,66575,03876,780 عمالت أجنبية  من أرباحصافي 

 21,61033,12753,464( 20,446) من استثمارات في أوراق مالية  اتإيراد)خسائر(/ 

 19,923 10,897 4,381 4,711 إيرادات تشغيلية أخرى 

20,51761,656119,062150,167 

 712,072741,1051,537,7591,564,467 شغيلية الت اإليراداتصافي 

 ( 228,574)( 253,117)( 114,853)( 125,145) تكاليف الموظفين

 ( 51,252)( 51,284)( 24,798)( 25,785) استهالك 

خسارة انخفاض في قيمة استثمارات  صافي عكس 

 18,4785,07526,3029,481 في أوراق مالية 

في قيمة القروض والسلفيات   صافي انخفاض

 ( 531,863)( ,366436)( 301,292)( ,221247) المقدمة للعمالء 

في قيمة   (انخفاض) /انخفاضعكس خسارة صافي 

 10,162( 3823,)5975,6,858 الموجودات المالية األخرى 

 ( 154,375)( 152,733)( 76,020)( 74,740) مصروفات أخرى 

(448,519 )(505,030 )(870,580 )(946,421 ) 

 263,553236,075667,179618,046 قبل الضريبة  الربح

 ( 3,697)( 2,200)( 1,913)( 19) مصروف ضريبة الدخل 

 263,534234,162664,979614,349 الفترة  عن الربح

 العائدات للسهم 

العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري  

 0.08800.0.210.20 16 للسهم الواحد(

 . 1 المستقل مدرج في الصفحةإن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  21إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 



 بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب
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 المختصر  الموحد المرحلي الشامل  الدخل بيان
أشهر المنتهية في و ستة  لفترة الثالثة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في  

أشهر المنتهية  الستةلفترة 

 يونيو 30في  

2022 2021 2022 2021 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(

263,534234,162664,979614,349الربح عن الفترة 

 الدخل الشامل اآلخر 

أعيد أو قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان البنود 

 : الدخل

عمليات  من تحويل العمالت األجنبية  اتفروق

( 2,830)( 8,612)( 5352,)( 6,649) األجنبية 

 الحركة في احتياطي القيمة العادلة )أدوات الدين( 

( 197,640)( 1,228,432)125,252( 716,130) صافي التغير في القيمة العادلة 

686,262177,964( 146,234)440,898 بيان الدخل الموحدالى صافي المبلغ المحول 

(281,881 )(23,517 )(550,782 )(22,506 )

 لن يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل   التي بنودال

صافي التغيُّر في القيمة العادلة الستثمارات حقوق  

الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

27,715( 29,585)13,093( 48,274)الشامل اآلخر  

5,209( 580,367)( 10,424)( 330,155) الشامل اآلخر  )الخسارة( / الدخل 

223,73884,612619,558( 66,621) اآلخر الشامل )الخسارة( / الدخلإجمالي 

 . 1إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب
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المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
أشهر المنتهية في ستةلفترة ال 

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

 رأس

 المال 

احتياطي  

 قانوني 

 احتياطي 

 مخاطر 

 احتياطي 

 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل  

 عمالت أجنبية 

أرباح 

 اإلجمالي  مدورة 

مالية مؤهلة  أداة  

كفئة أولى إضافية  

 من رأس المال 

إجمالي حقوق 

 الملكية 

 4,000,00014,255,953 933,13610,255,953( 65,550) 3,100,4675,094,6071,029,600163,693 ( ة)مدقق 2022يناير  1الرصيد في 

 إجمالي الدخل الشامل: 
664,979-664,979664,979----- عن الفترة  الربح

( 580,367)-( 580,367) -( 8,612) ( 571,755)---الشاملة األخرى الخسارة

84,612-664,97984,612( 8,612) ( 571,755)--- الشاملة  الدخل / )الخسارة( إجمالي

( 196,500)-( 196,500) ( 196,500)----- 1توزيع الى سندات رأس المال فئة 

 المعامالت مع المساهمين: 
( 232,535)-( 232,535) ( 232,535)-----(15)إيضاح  2021عام توزيعات أرباح 

 1,169,0809,911,5304,000,00013,911,530( 74,162) ( 408,062) 3,100,4675,094,6071,029,600 ( ة)غير مدقق 2022يونيو  30الرصيد في 

 13,794,570 4,000,000 9,794,570 659,524 ( 62,587)  152,992 849,600 5,094,574 3,100,467 (ة)مدقق 2021يناير  1الرصيد في 
 إجمالي الدخل الشامل: 

 614,349-614,349 614,349 -- -- - عن الفترة  الربح

 5,209-5,209-( 2,830) 8,039 -- - / )الخسارة( الشاملة األخرى  الدخل

 619,558-619,558 614,349 ( 2,830)  8,039 -- - إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة 

 المعامالت مع المساهمين: 

 ( 232,535)-( 232,535) ( 232,535) -- --- (15)إيضاح  2020عام توزيعات أرباح 

 14,181,593 4,000,000 10,181,593 1,041,338 ( 65,417)  161,031 849,600 5,094,574 3,100,467 (ة)غير مدقق 2021يونيو  30الرصيد في 

 . 1إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب
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 الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
أشهر المنتهية فيستة لفترة ال 

 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال 

2022 2021 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  اإليضاح

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 667,179618,046 قبل الضريبة  ربح

 تعديالت لـ: 

 366436,531,863 قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء  في انخفاضصافي 

 (9,481)( 26,302) في قيمة االستثمارات في أوراق مالية نخفاضالا عكسصافي 

 ( 10,162),3823 األدوات المالية األخرى  في قيمة )عكس ( /انخفاض صافي 

 51,28451,252 استهالك

 9,87910,249 تمويل ال إطفاء تكاليف 

 ( 36,772)( 6,492) صافي الدخل من استثمارات في أوراق مالية

 (13)- بيع ممتلكات وأثاث ومعدات من  ربح

 1,135,2961,154,982 والمطلوبات التشغيلية  قبل التغيرات في الموجودات االرباح

 (1,579,158)( 2,009,820) البنوكتغير في المبالغ المستحقة من 

 (7,241,864)1,472,280 تغير في القروض والسلف المقدمة للعمالء

 285,889688,148 تغير في الموجودات األخرى 

 (504,596)( 5,641,253) تغير في المبالغ المستحقة للبنوك

 3,336,0264,058,827 تغير في ودائع العمالء

 (474,316)( 28,663) المطلوبات األخرى تغير في 

 ( 17,576)( 17,594) مساهمة للصندوق االجتماعي والرياضي

 (1,175)( 3,732) المدفوعة  ضريبة الدخل

(3,916,728) (1,471,571) األنشطة التشغيلية  في المستخدمةية التدفقات النقدصافي 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (2,396,928)( 4,294,028) شراء استثمارات في أوراق مالية

 4,466,4703,546,820 متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية 

 (2,120)( 1,965) استحواذ على ممتلكات وأثاث ومعدات 

 13- متحصالت من بيع ممتلكات وأثاث ومعدات

 170,4771,147,785 األنشطة االستثمارية  في ةالناتج التدفقات النقديةصافي 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويل 

872,166( 30,541) القروض األخرى  منمتحصالت )سداد( / 

 614,9541,586,328 الدين  صدار سنداتإ منمتحصالت 

 (203,000)( 196,500) توزيع الى سندات الشريحة األولى من رأس المال األرباح الموزعة

 (232,535)( 232,535) توزيعات أرباح مدفوعة 

 155,3782,022,959 من األنشطة التمويلية ةالناتج التدفقات النقديةصافي النقد 

 (745,984)( 1,145,716) في النقد وشبه النقد النقصصافي 

 7,358,3007,001,746 نقد وشبه نقد في بداية الفترة 

 6,212,5846,255,762 18 وشبه نقد في نهاية الفترةنقد 

 :الموزعة التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

 1,775,4971,783,661 فوائد مستلمة

 621,131527,773 فوائد مدفوعة

 26,63516,692 توزيعات أرباح مستلمة 

 . 1إن تقرير المراجعة لمراقب الحسابات المستقل مدرج في الصفحة 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.  21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 البنك  حول معلومات .1

كشركة مساهمة بموجب   1979مارس    15في    اتم تأسيسهقد    دولة قطر وفي    امقره  ي شركة)"بنك الدوحة" أو "البنك"( ه  .عبنك الدوحة ش.م.ق

ل للبنك هو برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش،   المقر. عنوان  7115السجل التجاري للبنك هو  رقم  .  1978لسنة    51المرسوم األميري رقم   المسجَّ

   قطر. دولة الدوحة، 3818الخليج الغربي، ص.ب. 

تقليدية   الدوحة أنشطة مصرفية  )الدوحة( ولديه  يمارس بنك  الرئيسي في قطر  فرًعا محليًا وستة فروع خارجية في    24ويعمل من خالل مركزه 

مملكة  اإلمارات العربية المتحدة )دبي وأبو ظبي( ودولة الكويت وجمهورية الهند )فرع في كل من مومباي وكوتشي وتشيناي( ومكاتب تمثيلية في ال

ن وكوريا الجنوبية وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وكندا وبنغالديش وجنوب أفريقيا وسريالنكا ونيبال. المتحدة وسنغافورة وتركيا والصين واليابا

من البنك وشركاته التابعة )يشار إليها مجتمعة   2022  يونيو  30تتكون المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 باسم "المجموعة"(. 

 شتمل الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة على:وت

 نسبة الملكية 

اسم  

 الشركة 

بلد  

 التأسيس 

رأس مال 

 الشركة 

أنشطة 

 الشركة 

يونيو   30

2022 

يونيو  30

 2021 

 % 100 % 100 تأمين عام 100,000 قطر الشرق للتأمين ذ.م.م 

 % 100 % 100 إصدار الديون  182 جزر كايمن  الدوحة للتمويل المحدودة 

 % 100 % 100 معامالت المشتقات  182 جزر كايمن  دي بي سيكيوريتيز ليمتد 

 اإلعداد  أساس .2

 بيان االلتزام  (أ)

 "التقارير المالية المرحلية".  - 34المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تم اعداد

المطلوبة بالبيانات المالية الموحدة؛ ويتعين قراءتها جنبا إلى    ال تشمل المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات

. تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية 2021ديسمبر    31جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  

التغيرات في  ، باستثناء  2021ديسمبر    31لية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات الما 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن    2022يونيو    30أشهر المنتهية في    الستةفإن نتائج فترة    .3  باإليضاح رقمالمذكورة  السياسات المحاسبية  

 . 2022ديسمبر  31توقعها للسنة المالية المنتهية في 

 التقديرات واألحكام  (ب)

وتقديرات وافتراضات  يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية أن تقوم اإلدارة بإصدار أحكام  

والمطلوبات   للموجودات  لة  المسجَّ والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  هذه  تؤثر  عن  الفعليّة  النتائج  تختلف  وقد  والمصروفات.  واإليرادات 

 التقديرات.

المحا  السياسات  لتطبيق  اإلدارة  قبل  من  التي وضعت  الهامة  األحكام  كانت  المختصرة،  الموحدة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  سبية عند 

 .2021ديسمبر  31طبَّقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة والمصادر الرئيسية للشك في التقديرات هي نفسها الم 

 أساس القياس  (ج)

قياسها بالقيمة  أعدت المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية التالية التي تم  

 العادلة: 

 أوراق مالية مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛استثمار في  -

 مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ األدوات المالية المشتقة -

 مصنَّفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛األصول المالية األخرى  -

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ استثمارات في أوراق مالية مصنَّفة بالقيمة  -

لقيمة العادلة إلى حد المخاطر التي يتم  ل   الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها والمصنفة كبنود مغطاة بالقيمة العادلة المؤهلة -

 التحوط لها.
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   العملة الوظيفية وعملة العرض (د)
 

 ما لم يذكر خالف ذلك.  ، الموحدة المختصرة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعةتعرض المعلومات المالية المرحلية 

 

 إدارة المخاطر المالية  )هـ(
 

ديسمبر  31تلك الُمفَصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتفق مع  

2021 . 

 

 الهامة المحاسبية السياسات .3
 

عداد البيانات  تعتبر السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متطابقة مع تلك المتبعة في إ

 باستثناء ما هو موضح أدناه.  2021ديسمبر  31لمالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ا

 

 2022يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة السارية المفعول اعتبارا من  (أ)
 

 16المحاسبي الدولي رقم تعديالت على المعيار  -ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود واآلالت ممتلكات  -

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -

 37تكلفة تنفيذ تعديالت العقد على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –عقود مثقلة بااللتزامات  -

 2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

 

والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية إلعداد هذه المعلومات المالية    أعالهخالل الفترة، طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية  

تأثير على المبالغ المعترف    أعالهالواردة    رالمرحلية الموحدة المختصرة. لم ينتج عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت على المعايي

 بها في الفترات السابقة والحالية وليس من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على فترات التقارير المستقبلية. 

 

 2022يناير  1ولكنها ليست سارية المفعول اعتبارا من المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة  (ب)
 

 "عقود التأمين"  17المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  -

 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  -

للمعايير الدولية للتقارير    2وبيان الممارسة رقم    1حاسبي الدولي رقم  التعديالت على المعيار الم  –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية   -

 المالية 

 8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تعريف التقديرات المحاسبية  -

 12الدولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي  –الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة فردية  -

ومعيار   10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    -البيع على مساهمة األصول بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع مشترك   -

 .، مؤجلة بشكل غير محدد 28المحاسبة الدولي 

 

، ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر 2022يونيو    30التي ليست إلزامية لفترات التقرير    المذكورة أعاله  لقد تم نشر المعايير والتفسيرات المحاسبية الجديدة

ية وعلى معامالتها من قبل المجموعة. ويتم حاليًا تقييم هذه المعايير من قبل إدارة المجموعة للنظر في أي تأثير على فترات التقرير الحالية أو المستقبل

 المستقبلية المتوقعة. 
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 المالية  المخاطر إدارة .4

 . 2021ديسمبر  31الُمفَصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتفق مع تلك 
  

 التعرض وحركات الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة  (أ)

 
 2022يونيو  30

 )غير مدققة(

 2021يونيو   30 

 )غير مدققة(
 اإلجمالي   اإلجمالي   3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
          

                يونيو  30كما في  -مجمل التعرض الخاضع للخسائر االئتمانية المتوقعة 
 75,557,948  64,245,001  3,823,412  19,324,709  096,88041, قروض وسلف المقدمة للعمالء  -

 22,856,527  23,415,793   23,301   -   23,392,492  استثمارات في أوراق مالية )الدين( -

 16,530,452  15,005,447   797,636    3,765,690   10,442,121 ارتباطات القروض والضمانات المالية  -

 10,887,780  11,574,613   -      2,056,085   9,518,528 المركزية  مصارفمستحقة من البنوك وأرصدة لدى  أرصدة -

 84,450,021  25,146,484  4,644,349  114,240,854  125,832,707 

          يناير  1كما في  -الرصيد االفتتاحي للخسائر االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في القيمة 

 3,347,808  2,965,012  1,966,006   852,297   146,709 *قروض وسلف المقدمة للعمالء  -

 57,811  42,893   6,474    25,333    11,086  **استثمارات في أوراق مالية )الدين( -

 208,658  357,572   343,596    5,382    8,594  ارتباطات القروض والضمانات المالية  -

 2,014  4,870   -      426    4,444  المركزية  مصارفمستحقة من البنوك وأرصدة لدى  أرصدة -
 170,833  883,438  2,316,076  3,370,347  3,616,291 

          صافي الرسوم والتحويالت للفترة )صافي تحويل العمالت األجنبية( 

 960,741  ,526643  ,907557   115,663   (30,044)  *قروض وسلف المقدمة للعمالء  -

 ( 9,481)  (26,302)  -  (25,333)   (969)  **استثمارات في أوراق مالية )الدين( -

 ( 14,413)  1871,  -  1,433  (246)  ارتباطات القروض والضمانات المالية  -

 4,251  2,195  -  1,491  704  المركزية  مصارفمستحقة من البنوك وأرصدة لدى  أرصدة -
 (30,555)   93,254   907557,  620,606  941,098 

          الفترةشطب وأخرى خالل 

 ( 919,513)  ( 104,462)  ( 104,462)  -  - *قروض وسلف المقدمة للعمالء  -

 -  -  -  -  - **استثمارات في أوراق مالية )الدين( -

 19,353  (1,061)  (1,061)  -  - ارتباطات القروض والضمانات المالية  -

 -  -  -  -  - المركزية  مصارفمستحقة من البنوك وأرصدة لدى  أرصدة -

 -  -  (105,523 )  (105,523 )  (900,160 ) 

          يونيو 30كما في  -الرصيد الختامي للخسائر االئتمانية المتوقعة / االنخفاض في القيمة 

 3,389,036  4,0763,50  2,419,451  967,960  665116, *قروض وسلف المقدمة للعمالء  -

 48,330  16,591  6,474   -     10,117 **استثمارات في أوراق مالية )الدين( -

 213,598  ,698357  342,535   6,815   8,348 ارتباطات القروض والضمانات المالية  -

 6,265  7,065  -   1,917   5,148 المركزية  مصارفمستحقة من البنوك وأرصدة لدى  أرصدة -
 140,278   976,692   8,4602,76  3,885,430  3,657,229 

 

 لاير قطري(.   2021:284يونيو  30لاير قطري )   176رصيد مخصص المرحلة الثالثة على الفوائد المعلقة، ويشتمل صافي الرسوم على الفوائد المعلقة على القروض والسلف للعمالء بمبلغيشمل * 
 المطفأة. هذا الرصيد خسارة االئتمان المتوقعة على االستثمار في سندات الدين المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة ** يشمل 
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 التشغيلية القطاعات .5
 

   وأنشطة التأمين. الخدمات المصرفية التقليديةالمجموعة وتدير عملياتها من خالل قطاعي أعمال يشمالن أنشطة تعمل 
 

   الخدمات المصرفية التقليدية
التسهيالت االئتمانية الممولة وغير الممولة والودائع لعمالء الشركات. كما تتعهد بالتمويل  تقدم الخدمات المصرفية للشركات مجموعة من عروض المنتجات والخدمات لعمالء الشركات واألعمال التجارية بما في ذلك   •

 دين الشركات والحكومة. جودات السائلة مثل الودائع قصيرة األجل وأوراق وأنشطة إدارة المخاطر المركزية من خالل االقتراض، وإصدار سندات الدين، واستخدام المشتقات ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في المو

   مالت األخرى مع عمالء األفراد.تقدم الخدمات المصرفية لألفراد مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد. يشمل النطاق القروض وبطاقات االئتمان والودائع والمعا •
 

   أنشطة التأمين
 

 الصفقات في االستثمارات وتقديم المشورة بشأن االستثمارات. تنظيم تشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام عقود التأمين وتنفيذ عقود التأمين و

 

 : 2021 يونيو 30و 2022  يونيو 30فيما يلي تفاصيل كل قطاع كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة( 2022يونيو  30
 الخدمات المصرفية التقليدية 

    

 

الخدمات  

المصرفية  

  للشركات 

الخدمات المصرفية  

 غير موزعة   لألفراد 

 

 اإلجمالي   تأمين  اإلجمالي 

 1,239,937  -  1,239,937  -  81,973  1,157,964 صافي إيرادات الفوائد 

 3,745  3,745  -  -  -  - صافي إيرادات أنشطة التأمين

 294,077  ( 197)  294,274  10,897  122,674  160,703 التشغيلية األخرى  / )الخسائر( صافي اإليرادات

 1,537,759  3,548  1,534,211  10,897  204,647  1,318,667 إيرادات القطاعات 

 ( 459,334)  ( 3,803)  ( 455,531)       إجمالي المصروفات 

 ( ,366436)  -  ( ,366436)       صافي انخفاض في قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

 26,302  -  26,302       صافي عكس خسارة انخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية 

 ( ,3823)  -  ( ,3823)       صافي انخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

 664,979  ( 255)  665,234       / )الخسارة(  صافي الربح
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 )تتمة( التشغيلية القطاعات .5

 

     الخدمات المصرفية التقليدية  )غير مدققة(  2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
الخدمات المصرفية 

  للشركات 

الخدمات المصرفية 

 غير موزعة   لألفراد 

 

 اإلجمالي   تأمين  اإلجمالي 

            

 1,269,065  -  1,269,065  -  83,249  1,185,816 صافي إيرادات الفوائد 
 2,479  2,479  -  -  -  - صافي إيرادات أنشطة التأمين

 ,239299  ( 300)  293,223  92319,  94,389  911178, التشغيلية األخرى  / )الخسائر( صافي اإليرادات

 1,564,467  2,179  1,562,288  92319,  177,638  1,364,727 إيرادات القطاعات 

 ( 437,898)  ( 3,528)  ( 434,370)       إجمالي المصروفات 
 ( 531,863)  -  ( 531,863)       صافي انخفاض في قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعمالء 

 9,481  -  9,481       استثمارات في أوراق مالية صافي عكس خسارة انخفاض في قيمة 
 10,162  -  10,162       في قيمة الموجودات المالية األخرى  عكس خسارة انخفاضصافي 

 614,349  )1,349(  615,698       / )الخسارة(  الربحصافي 

 

     الخدمات المصرفية التقليدية  )غير مدققة( 2022يونيو  30كما في 

 

الخدمات المصرفية  

  للشركات 

الخدمات المصرفية  

 غير موزعة   لألفراد 

 

 اإلجمالي   تأمين  اإلجمالي 

            

 99,016,967  181,835  ,13298,835  7,342,369  4,898,164  ,59986,594 الموجودات 

 10,132  -  -  -  -  - استثمار في شركة زميلة 

 ,09999,027  181,835  ,13298,835  7,342,369  4,898,164  ,59986,594 إجمالي الموجودات 

            

 ,56985,115  93,655  ,021,91485  1,440,060  10,579,921  ,001,93373 المطلوبات 

 15,005,447  -  15,005,447  -  629,172  14,376,275 المطلوبات المحتملة 

 

 

            )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في 

 101,092,473  198,658  100,893,815  7,977,386  4,954,113  87,962,316 الموجودات 

 10,758  -  -  -  -  - استثمار في شركة زميلة 

 101,103,231  198,658  100,893,815  7,977,386  4,954,113  87,962,316 إجمالي الموجودات 

 

 86,847,278  93,655  86,753,623  1,439,991  10,298,460  75,015,172 المطلوبات 

 14,936,116  -  14,936,116  -  146,169  14,789,947 المطلوبات المحتملة 

 

مليون لاير قطري   122.9: الموجودات:  2021ديسمبر    31)  لاير قطري  25  والمطلوبات:لاير قطري   125 الموجودات:على النحو التالي:    2022يونيو    30كما في    تم حذف المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات القطاعية

 مليون لاير قطري(  22.9والمطلوبات: 
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 المالية  لألدوات العادلة  القيمة . 6

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 

بناًء    ، أدناه  كما هو موضح  تصنف جميع األدوات المالية التي يتم االعتراف بالقيمة العادلة لها واإلفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، 

 على مدخالت المستوى األدنى التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألدوات المتطابقة.  -المستوى األول 

 

( أو غير مباشر )مثل المشتقات من األسعار(.  المستوى الثاني: أساليب تقييم استنادا إلى مدخالت يمكن مالحظتها سواء بشكل مباشر )مثل األسعار

ي أسواق  تتضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها باستخدام: أسعار سوق مدرجة في سوق نشطة ألدوات مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة ف

 خالت الهامة من بيانات السوق. تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى حيث يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر مالحظة المد

 

ت ال  المستوى الثالث: أساليب تقييم باستخدام مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات حيث يتضمن أسلوب التقييم مدخال

تضمن هذه الفئة أدوات تم تقييمها استنادا إلى  تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال يمكن مالحظتها أثر هام على تقييم األداة. ت

 أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة التي ال يمكن مالحظتها مطلوبة لتعكس االختالفات بين األدوات. 

 

يد ما إذا كانت هناك تحويالت قد حدثت بين المستويات  بالنسبة لألدوات المالية المعترف بها بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحد

نهاية كل   في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم فئات التصنيف )استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في

 فترة تقرير. 

 

 تصنيف االستثمارات المالية 

 

 احتفظت المجموعة بالفئات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة: ، 2022يونيو  30كما في 

 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        

        ( ة)غير مدقق  2022يونيو  30في 

        موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات في أوراق مالية 

 15,277,776  46,534  4,830,760  10,400,482 الدخل الشامل اآلخر 

االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 34,384  -  -  34,384 الربح أو الخسارة 

        األدوات المشتقة: 

 303,971  -  303,971  - عقود مبادلة أسعار الفائدة 

 37,749  -  37,749  - عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 10,434,866  5,172,480  46,534  15,653,880 

        

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة:

        األدوات المشتقة: 

 71,049  -  71,049  - عقود مبادلة أسعار الفائدة 

 96,330  -  96,330  - اآلجلة عقود الصرف األجنبي  

 -  167,379  -  167,379 
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 )تتمة( المالية لألدوات العادلة  القيمة . 6

 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        

        )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

        موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات في 

 16,115,240  46,906  5,083,611  10,984,723 الدخل الشامل اآلخر 
االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 13,519  6,359  -  7,160 الربح أو الخسارة 
        األدوات المشتقة: 

 34,566  -  34,566  - الفائدة عقود مبادلة أسعار 
 25,492  -  25,492  - عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 10,991,883  5,143,669  53,265  16,188,817 

        

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

        األدوات المشتقة: 

 506,958  -  506,958  - عقود مبادلة أسعار الفائدة 

 35,979  -  35,979  - عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 -  542,937  -  542,937 

 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

        

        ( ة)غير مدقق 2021يونيو  30في 

        موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

بالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات في أوراق مالية مقاسة  

 15,324,533  50,414  4,823,510  10,450,609 الدخل الشامل اآلخر 
االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 78,884  19,099  -  59,785 الربح أو الخسارة 
        األدوات المشتقة: 

 867,73  -  867,73  - عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 10,843  -  10,843  - عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 10,510,394  4,908,220  69,513  15,488,127 

        

        مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

        األدوات المشتقة: 

 631,807  -  631,807  - عقود مبادلة أسعار الفائدة 
 29,163  -  29,163  - اآلجلة عقود الصرف األجنبي  

 -  660,970  -  660,970 

 

 .2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2021و  2022يونيو    30لم يتم القيام بأي تحويالت بين المستويين األول والثاني خالل الفترات المنتهية في  

 

 طريقة التقييم

 

المالية المتاجر بها في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار المتعامل. تقوم المجموعة تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات  

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

 

ت مماثلة حيث تتوفر أسعار السوق التي يمكن مالحظتها.  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوا 

مة في  تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم أسعار فائدة خالية من المخاطر وقياسية وتوزيعات ائتمان وأقساط أخرى مستخد

المتوقعة لألسعار تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم ومعدالت صرف العملة األجنبية واأل سهم وأسعار مؤشرات األسهم والتغيرات 

ان من الممكن  وارتباطاتها. إن هدف أساليب التقييم هو التوصل إلى تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ بيان المركز المالي والذي ك

 تحديده من قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية بحتة. 

 

عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بناًء على أسعار الصرف الفورية التي يمكن مالحظتها ومنحنيات العائد للعمالت المعنية باإلضافة    يتم قياس

تمانية  طر االئإلى فروق أسعار العمالت بين العمالت المعنية. جميع العقود مضمونة نقديًا بالكامل، وبالتالي القضاء على كل من الطرف المقابل والمخا

 للمجموعة.
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  البنوك من مستحقة أرصدة . 7
 

 

 يونيو   30

2022  

 ديسمبر 31

2021  

 يونيو  30

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

 618,569  453,581  498,025 حسابات جارية 

 3,440,149  1,891,528  2,841,966 ودائع 

 2,791,966  3,023,611  3,225,791 بنوك من قروض 

 2,670  1,079  2,860 فوائد مستحقة القبض 

 ( 6,265)  ( 4,870)  ( 7,065) خسارة االئتمان المتوقعة مخصص 

 6,561,577  5,364,929  6,847,089 

 
  للعمالء مقدمة وسلف قروض . 8

 

 

 يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31 

2021 
 يونيو  30 

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  مدققة()غير  

      

      

 54,089,550  53,571,452  54,313,842 قروض 

 20,866,980  11,781,274  9,651,427 سحوبات بنكية على المكشوف 

 124,651  99,239  72,211 مخصومة  فواتير

 480,901  183,936  5210,68 أخرى* 

 564,248,16  65,635,901  75,562,082 

 ( 4,134)  ( 3,604)  ( 43,16) أرباح مؤجلة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على القروض والسلف  

 ( ,625,4081) المقدمة للعمالء )المرحلة األولى والثانية(

 

(999,006 ) 
 

(1,144,028 ) 

صافي االنخفاض في قيمة القروض والسلف المقدمة 

 ( ,648,1571) للعمالء )المرحلة الثالثة(

 

(1,270,485 ) 
 

(1,466,045 ) 

 ( 778,963)  ( 695,521)  ( 847,803) فائدة معلقة 

 72,168,912  62,667,285  ,925,07460 صافي القروض والسلف المقدمة للعمالء

 

لاير قطري أي ما يمثل    مليون   3,823ما قيمته  2022 يونيو  30بلغت القيمة اإلجمالية للقروض والسلف المقدمة للعمالء غير منتظمة السداد في  

من إجمالي القروض      %5.83 للاير قطري، أي ما يمثمليون    3,827  :2021  ديسمبر  31من إجمالي القروض والسلف المقدمة للعمالء )  5.95%

 للعمالء(. مليون لاير قطري من إجمالي القروض والسلف  %5.64مليون لاير قطري، أي ما يمثل  4,264: 2021 يونيو 30للعمالء؛ والسلف 

 

 يسمبر د  31لاير قطري )مليون    82.4يمتها  تبلغ ق بالكامل والتي  غير منتظمة  والقروض المتعثرة    مخصص خالل الفترة، قامت المجموعة بشطب

 . 68/2011تعميم مصرف قطر المركزي رقم ل وفقامليون لاير قطري(  920: 2021 يونيو 30لاير قطري،  مليون 2,244  :2021

 

لاير قطري؛  مليون    98  :2021ديسمبر    31لاير قطري )مليون   140 والتي تبلغ قيمتها   ة * يشمل ذلك عمليات القبول المتعلقة بأنشطة التمويل التجاري

  مليون لاير قطري(. 166: 2021 يونيو 30
 

لاير قطري استرداد من القروض والسلف التي    مليون  30.1يتضمن صافي خسارة انخفاض قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء في بيان الدخل  

  لاير قطري(. مليون  143.8 :2021يونيو  30) 2022يونيو  30تم شطبها سابقًا للفترة المنتهية في 
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 مالية أوراق في استثمارات . 9

 

 يونيو   30 

2022 
 ديسمبر  31 

2021 
 يونيو  30 

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة  

 15,138,684 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 

15,974,891 
 

15,187,279 

العادلة  االستثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة 

 34,384 من خالل الربح أو الخسارة 

 

13,519 
 

78,884 

 8,114,078  8,894,822  9,001,108 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 198,576  207,755  205,994 فوائد مستحقة القبض 

 24,380,170  25,090,987  23,578,817 

 )خسائر االئتمان المتوقعة  (صافي خسائر االنخفاض 

 ( 8,074) في قيمة استثمارات في أوراق مالية

 

(8,114 ) 
 

(6,909 ) 

 24,372,096  25,082,873  23,571,908 

 

 31لاير قطري؛  مليون    4,301  : 2021يونيو    30)  2022يونيو    30لاير قطري كما في    4,614  دولة قطر بقيمةل  قامت المجموعة برهن سندات

 مليون لاير قطري( مقابل اتفاقيات إعادة الشراء.  3,582: 2021ديسمبر 

 
 لبنوكا الى  مستحقة أرصدة .10

 

 يونيو   30 

2022  

 ديسمبر  31

2021 
 يونيو  30 

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

 84,326  259,743  299,283 حسابات جارية 

 16,664,776  17,034,053  10,251,083 قروض قصيرة األجل من البنوك 

 5,773,484  5,208,949  6,304,644 قروض إعادة الشراء 

 9,582  8,646  15,128 فوائد مستحقة الدفع 

 16,870,138  22,511,391  22,532,168 

 

 دين ال سندات .11

 

 يونيو   30 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  30

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

 1,913,576  1,880,436  2,504,151 مضمونة  رئيسيةسندات 

 11,209  11,298  12,416 فوائد مستحقة الدفع 

 2,516,567  1,891,734  1,924,785 

 

 إيضاح: 
  30في    فرنك سويسريمليون    175و    ين يابانيمليار    1.0  أمريكي، دوالر    مليون 500 بمبلغ سندات دين رئيسية غير مضمونة أصدرت المجموعة

 مليار   2.0دوالر أمريكي ومليون  510: 2021 يونيو 30 ؛ مليار ين ياباني   1.0مليون دوالر أمريكي و 510: 2021ديسمبر  31) 2022 يونيو

 .بموجب برنامجها المحدث لسندات اليورو متوسطة األجل( ين ياباني

 

 2: 2021 يونيو 30، سنوات   6إلى   سنوات 3: 2021ديسمبر  31) سنوات  5إلى  سنوات 2راوح آجال استحقاق سندات الضمانات الرئيسية من تت

 يونيو  30سنويًا،    %2.38حتى    % 0.62:  2021ديسمبر    31سنويًا )% 2.38  -  %0.47( وتحمل متوسط تكاليف االقتراض منسنوات  5إلى    سنوات

 .سنويًا( %2.38 حتى 0.35%-: 2021
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 أخرى  قروض .12

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

 9,073,711  9,720,419  9,688,660 تسهيالت القرض ألجل 

 15,648  17,102  18,320 فوائد مستحقة الدفع 

 9,706,980  9,737,521  9,089,359 

 

 الجدول التالي يظهر تواريخ االستحقاق للقروض األخرى: 

 

 يونيو 03 

 2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

 2,826,525  2,930,639  6,474,842 حتى سنة واحدة 

 5,716,823  6,260,740  2,685,914 سنوات  3من سنة واحدة إلى 

 546,011  546,142  546,224 سنوات 3أكثر من 

 9,706,980  9,737,521  9,089,359 

 

  30سنويًا،   %1.79حتى    %0.72:  2021ديسمبر    31سنويًا )  %2.79  -  % 1.57  تحمل تسهيالت القروض ألجل متوسط تكاليف االقتراض من

 سنويًا( "حيث يتم تغطية آجال االستحقاق في الجدول أعاله بأي طريقة.  %1.68حتى  - %0.65: 2021يونيو

 

 المال  رأس .13

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

ح به )باآلالف(  3,100,467  3,100,467  3,100,467 عدد األسهم العادية المصرَّ

لاير قطري لكل  1)القيمة االسمية لألسهم العادية 

      سهم(

رأس المال المصدر والمدفوع )بآالف الرياالت  

 3,100,467  3,100,467  3,100,467 القطرية( 

 

   جميع األسهم من نفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية.
 

 1 شريحة  إضافي مال سأكر مؤهلة أدوات .14

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

 2,000,000  2,000,000  2,000,000 2013ديسمبر  31صدر في 
 2,000,000  2,000,000  2,000,000 2015يونيو  30صدر في 

 4,000,000  4,000,000  4,000,000 

 

التنظيمي  ،  2013ديسمبر  31في   المال  الفئة األولى من رأس  المجموعة سندات من  دائمة، لاير قط  مليار  2بإجمالي  أصدرت  السندات  ري. هذه 

ية وال يُعتبر  وثانوية، وغير مضمونة، وقد تم تسعير كل منها بسعر فائدة ثابت للسنوات الست األولى وسيتم إعادة تسعيرها بعد ذلك. تعد القسيمة تقدير

 ولى من رأس المال.الحدث المتعلق بعدم السداد حدث تغثر. ال تحمل السندات تاريخ استحقاق وقد تم تصنيفها ضمن الفئة األ

 

ري. هذه السندات دائمة، وثانوية،  لاير قط  مليار  2بإجمالي  أصدرت المجموعة سندات من الفئة األولى من رأس المال التنظيمي  ،  2015يونيو    30في  

عتبر الحدث  وغير مضمونة، وقد تم تسعير كل منها بسعر فائدة ثابت للسنوات الست األولى وسيتم إعادة تسعيرها بعد ذلك. تعد القسيمة تقديرية وال يُ 

 ولى من رأس المال. المتعلق بعدم السداد حدث تغثر. ال تحمل السندات تاريخ استحقاق وقد تم تصنيفها ضمن الفئة األ

  



 بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب
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 األرباح  توزيعات .15

ديسمبر    31لسنة المنتهية في  عن امليون لاير قطري    232.5% بقيمة  7.5مت الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة  ت

 .2022 يونيو 23مليون لاير قطري( في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  232.5: 2020) 2021

 للسهم  والمخفف األساسي العائد .16

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
2022 2021 2022 2021 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(

 األساسية والمخففة 
 614,349 23٤,۱٦۲664,979  263,553 الربح العائد لمساهمي البنك 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 3,100,4673,100,467 3,100,467 3,100,467 )باآلالف(

 0.2100.2 0.08 0.08 ربحية السهم األساسية والمخففة )لاير قطري(

 المحتملة مطلوباتوال المالية االلتزامات .17

يونيو 03

2022 
ديسمبر  31

2021 
 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة(

 المطلوبات المحتملة (أ)

11,794,100 10,901,12611,166,636 ضمانات 

 3,847,569 3,282,3472,940,328 خطابات اعتماد 
 888,783 821,974829,152 التسهيالت االئتمانية غير المستخدمة 

15,005,44714,936,116 16,530,452 

 االلتزامات أخرى   (ب)

 األدوات المالية المشتقة: 

 6,353,468 6,896,1505,656,968 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 
 6,707,977 7,844,6676,895,585 عقود مبادلة أسعار الفائدة 

14,740,81712,552,553 13,061,445 

 29,591,897 29,746,26427,488,669 اإلجمالي 

تنعكس األدوات المشتقة بقيمتها العادلة ويتم عرضها ضمن االرتباطات األخرى بقيمتها االسمية. 

 النقد  وشبه النقد .18

يونيو 03

2022 
ديسمبر  31

2021 
 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة(

 1,822,699 3,113,1573,555,318 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية* 

 4,433,063 3,099,4273,802,982 يوًما 90مبالغ مستحقة من البنوك لمدة تصل إلى 

6,212,5847,358,300 6,255,762 

 * ال يتضمن "النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية" احتياطي النقد اإللزامي.



 بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب
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 العالقة  ذات األطراف مع المعامالت .19

 

التجارية    تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات تشمل أعضاء مجلس اإلدارة والمصالح ذات الصلة في سياق األعمال العادية بأسعار الفائدة

 والعموالت. كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة في نهاية فترة التقرير كما يلي: 

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      بنود بيان المركز المالي

 2,203,203  1,727,319  1,657,284 والسلف واألنشطة التمويليةالقروض   -

 423,435  131,622  ,438186 ودائع -

 587,558  551,807  491,503 المطلوبات المحتملة واالرتباطات األخرى  -

 8,305  8,305  - موجودات أخرى -

 

 

   يونيو 03 

2022  

 يونيو  03

2021 
 مدققة()غير   )غير مدققة( 

    

    

    بيان بنود الدخل والمصروفات

 13,725  20,525 والرسوم  الفوائد إيرادات   -

 7,091  3,030 مصروفات الفائدة والرسوم والعموالت -

    

    تعويضات مجلس اإلدارة

 8,464  16,595 رواتب ومنافع أخرى -

 

 المال  رأس كفاية .20

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

      

      

 9,384,055  9,682,725  9,110,058 حقوق الملكية العادية الفئة األولى من رأس المال 

 4,000,000  4,000,000  4,000,000 1شريحة رأس المال اإلضافية المستوى  

 816,104  826,404  831,060 2شريحة رأس المال اإلضافية المستوى  

 14,200,159  14,509,129  13,941,118 إجمالي رأس المال المؤهل 

 70,992,923  71,898,016  72,508,105 إجمالي الموجودات المرجحة بحسب المخاطر 

 %.0020  %20.18  %19.23 إجمالي نسبة رأس المال 

 

 وفقًا لمتطلبات مصرف قطر المركزي:  3فيما يلي الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال اإلجمالية بموجب بازل 

 

 ؛ و %10الحد األدنى بدون المصدات الرأسمالية التحوطية هو  -

الحد األدنى بما في ذلك المصدات الرأسمالية التحوطية ومصدات عمليات التدقيق الداخلي لكفاية رأس المال ومصدات البنوك ذات األهمية  -

 .%12.5النظامية المحلية المعمول بها هو 

  



 بنك الدوحة )ش.م.ق.ع( 

 اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
 الرياالت القطرية ما لم يذكر خالف ذلك( آالف )جميع المبالغ ب

 

19 

    يةاالقتصاد للتقلبات المحتمل التأثير .21

 

مل التالية  درست المجموعة التأثير المحتمل للشكوك االقتصادية الحالية في المدخالت الخاصة بالعوامل االقتصادية الكلية التطلعية واستخدمت العوا

 التطلعية أثناء تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 

 خسائر االئتمان المتوقعة  (أ)

 

والتقلب في أسعار النفط من المجموعة تحديث المدخالت واالفتراضات الحالي    عدم اليقين االقتصاديوقد تطلبت حاالت عدم اليقين الناجمة عن  

في ذلك التاريخ،    المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة

، عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات  في عوامل االقتصاد الكلي التطلعية ، بما في ذلك ما يلي   في االعتبار تأثير التقلبات العالية  المجموعةوقد أخذت  

 . االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  30

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

لنفط برنت الخام )دوالر النطاق السعري متوسط 

 دوالر أمريكي  60الى  40  دوالر أمريكي  71الى  51  دوالر أمريكي  71الى  51 أمريكي / برميل(

 %67.7  %65.9  %65.9 التركز االئتماني للقطاع الخاص

 

 القتصاد الكلي على مستوى ا  سيناريوهاتلكل  يةاألوزان التال يصتم تخص 

 

   يونيو 03 

2022 
 ديسمبر  31 

2021  

 يونيو  03

2021 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 % 10  % 10  % 10 المتفائل و ي نار ي الس

 % 65  % 65  % 65 األساسي و ي نار ي الس

 % 25  % 25  % 25 المتحفظ و ي نار ي الس

 

ي تعتبر بمثابة المجموعة في االعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية والتقامت 

 ة لتقلبات السوق. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة والمبالغ المسجلة تظل حساس أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكن مالحظتها.

 

تراقب المجموعة الموقف عن كثب وقامت بتنشيط تخطيط استمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل األعمال المحتمل  

 على عملياتها وأدائها المالي. المستمر  19-تفشي كوفيدو الحالي  التأثير للتقلبات االقتصاديةبسبب 

 

 والسلف المعدلة المحاسبة عن القروض  (ب)
 

كجزء من برنامج دعم مصرف قطر المركزي، قامت المجموعة بتأجيل مدفوعات تسهيالت اإلقراض لتلك الشركات المؤهلة كقطاعات متضررة.  

ءات السداد  تعتبر اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشاكل التدفق النقدي المحتملة للمقترضين. قامت المجموعة بإعفا

التسهيالت االئتمانية واحتس التغييرات من حيث  لهذه  المحاسبي  تقييم األثر  تم  تكاليف إضافية.  أية  العميل  ابها وفقًا بتأجيل األقساط مع عدم تحمل 

 كتعديل لترتيب القرض.  9لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 فرالمحاسبة لتسهيالت إعادة الشراء بمعدل ص (ج)
 

ونصح مصرف قطر المركزي البنوك بتقديم تمويل جديد للقطاعات المتضررة بأسعار مخفضة، والتي سيتم دعمها من خالل تسهيالت إعادة الشراء  

بدون تكلفة من مصرف قطر المركزي، وضمانات ممتدة من حكومة دولة قطر إلى البنوك المحلية لدعم هذه القطاعات المتضررة. لم يتم اعتبار  

 منفعة الناشئة عن اتفاقيات إعادة الشراء ذات معدل الصفر جوهرياً بالنسبة للفترة.ال
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