
البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة

٣٠ یونیو ٢٠٢١ 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٢٠٢١يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في كما في ولفترة الستة 

رقم الصفحة المحتويات

١تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

٢ الموحد المختصربيان المركز المالي 

٣ الموحد المختصربيان الدخل 

٤ الموحد المختصربيان الدخل الشامل 

٥ الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 

٦ الموحد المختصربيان التدفقات النقدية 

١٨-٧ إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 



تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى مجلس إدارة بنك الدوحة  
(ش.م.ق.ع.) 

مقدمة 

لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لبنك الدوحة (ش.م.ق.ع.) ("البنك") وشركاته التابعة (يشار  
 والتي تتكون من: ٢٠٢١يونيو  ٣٠إليها مجتمعة بـ "المجموعة") كما في 

  ؛٢٠٢١يونيو  ٣٠الموحد كما في المختصر بيان المركز المالي
  ٢٠٢١يونيو   ٣٠لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في د حالمو المختصربيان الدخل
  ٢٠٢١يونيو   ٣٠لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في د حالمو المختصربيان الدخل الشامل
  ؛٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحد  مختصرالبيان التغيرات في حقوق الملكية
  ؛ و٢٠٢١يونيو   ٣٠الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في  المختصربيان التدفقات النقدية
 .إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وعرضها وفقا لمعيار المحاسبة  
حول    نتيجة).  تنحصر مسؤوليتنا في إبداء  ٣٤(المعيار الدولي للتدقيق رقم    "التقارير المالية المرحلية"،  ٣٤لدولي رقم  ا

 اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها. المختصرة الموحدة  المرحليةهذه البيانات المالية 

نطاق المراجعة

مستقل ال  مدققال  قبل"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من  ،    ٢٤١٠مراجعة رقم  مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لللقد تمت  
عن األمور المالية والمحاسبية  من المسؤولين  مراجعة البيانات المالية المرحلية على االستفسار  أعمال  تشتمل     للمنشأة".

إجراءات   باإلضافةتحليلمراجعة  وتطبيق  يإن    .مراجعة أخرىإجراءات  إلى    ية  المراجعة  عن إجراءات  كثيراً  قل  نطاق 
الذي يجعلنا على علم بكافة  من الحصول على التأكيد  مكننا  ي عملية التدقيق والتي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال  

أثناء عملية التدقيق. بالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق. تحديدها التي يمكن األمور الهامة 

النتيجة 

بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة يجعلنا نعتقد  ما  يتبادر إلى علمنا  ، فإنه لم  ةمراجعما قمنا به من أعمال الاستناداً إلى  
  .  ٣٤الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الجوانب ، من كافة غير معّدة ٢٠٢١يونيو  ٣٠في كما  المرفقة الموحدة 

 باالسوبرامانيام جوبال  ٢٠٢١يوليو  ٢٧
 كي بي إم جي الدوحة 

 )٢٥١سجل مراقبي الحسابات رقم (دولة قطر
المالية:  لألسواق  قطر  هيئة  من  بترخيص 

 ١٢٠١٥٣مدقق خارجي، رخصة رقم 
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 بنك الدوحة ش.م.ق.ع  

الموحد المختصرالدخل بيان 
  ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في و الثالثةلفترة 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ٢١إلى   ١اإليضاحات المرفقة من 
٣

فترة الستة أشهر المنتهية فيالمنتهية في فترة الثالثة أشهر 

إيضاح 
يونيو  ٣٠

٢٠٢٠يونيو  ٢٠٢١٣٠
يونيو  ٣٠

٢٠٢٠يونيو  ٢٠٢١٣٠
مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

١٬٩٣٥٬٥٤٣   ١٬٧٧٣٬٠٢٨   ٩٠٤٬٦٥٣  ٨٧٥٬٠٠١  فوائد اتإيراد 
)٨٦٤٬٠٦٦( ) ٥٠٣٬٩٦٣( )٣٨١٬١٦٣() ٢٦٧٬٢٩٠( فوائد   اتمصروف

١٬٠٧١٬٤٧٧ ١٬٢٦٩٬٠٦٥ ٥٢٣٬٤٩٠  ٦٠٧٬٧١١الفوائد اتصافي إيراد

٢٢٢٬٢٧٩ ٢١٧٬٢٤٠ ١٠٦٬٨٨١١٠٠٬٣٠٩ إيرادات رسوم وعموالت
)٥٤٬٣٣٩( )٧٤٬٤٨٤( )٢٢٬٢٥٩()٣٧٬٢٣٦( مصروفات رسوم وعموالت 

١٦٧٬٩٤٠ ١٤٢٬٧٥٦ ٦٩٬٦٤٥٧٨٬٠٥٠صافي إيرادات رسوم وعموالت

٢٣٬٨٥٨ ٢٣٬١٦٧   ١١٬٥٧٤١٠٬٧٦٠ة إجمالي أقساط التأمين المكتتب
  )٤٬٣٣١( )٣٬١٨٧( )١٬٤٦١()١٬٥٨٩( أقساط التأمين المسندة 

)١١٬٥٢٧( )١٧٬٥٠١( )٥٬٤٤٢()٧٬٨٩٢( صافي المطالبات المدفوعة
٨٬٠٠٠ ٢٬٤٧٩ ٢٬٠٩٣٣٬٨٥٧  من أنشطة التأمين اإليرادات صافي 

٥٩٬٦٥٨ ٧٦٬٧٨٠ ٣٥٬٦٦٥٣١٬٧٠٩عمالت أجنبية صرف صافي ربح 
٩٠٬٦٣٧ ٥٣٬٤٦٤ ٢١٬٦١٠٢٠٬٥٤٧  ماليةفي أوراق من استثمارات  إيرادات
٧٬٨٤٦ ١٩٬٩٢٣   ٤٬٣٨١٢٬٩٥٧ى آخر ةتشغيلي إيرادات

١٥٨٬١٤١ ١٥٠٬١٦٧ ٦١٬٦٥٦٥٥٬٢١٣

١٬٤٠٥٬٥٥٨ ١٬٥٦٤٬٤٦٧ ٧٤١٬١٠٥٦٦٠٬٦١٠ةالتشغيلي اإليرادات صافي 

)٢٢٩٬٢٠٢( ) ٢٢٨٬٥٧٤( )١١٢٬٨٩٠() ١١٤٬٨٥٣( موظفين التكاليف 
)٥٨٬١٢٣( )٥١٬٢٥٢( )٢٨٬٦٠٩()٢٤٬٧٩٨( إهالك 
ستثماراتاالانخفاض قيمة  (خسارة)/    رد صافي 

)٥١٬٥٤٤(   ٩٬٤٨١ )٥١٬٥٤٦(  ٥٬٠٧٥ ماليةفي األوراق ال
صافي خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف 

)٣٨٧٬٣٠٠( ) ٥٣١٬٨٦٣( )٢١١٬٥٩١() ٣٠١٬٢٩٢( لعمالء
انخفاض قيمة موجودات   صافي رد / (خسارة)

)١٦٬٩٤١(   ١٠٬١٦٢ )٣٬١٩٣(٦٬٨٥٨ مالية أخرى 
)١٦٠٬٩٩٢( ) ١٥٤٬٣٧٥( )٧٥٬٨٦٢()٧٦٬٠٢٠( مصروفات أخرى

)٩٠٤٬١٠٢( ) ٩٤٦٬٤٢١( )٤٨٣٬٦٩١() ٥٠٥٬٠٣٠(
٥٠١٬٤٥٦ ٦١٨٬٠٤٦ ٢٣٦٬٠٧٥١٧٦٬٩١٩ الربح قبل الضريبة 

)٧٤١( )٣٬٦٩٧( )٢٩٥()١٬٩١٣(مصروف ضريبة الدخل 
٥٠٠٬٧١٥ ٦١٤٬٣٤٩ ٢٣٤٬١٦٢١٧٦٬٦٢٤ الربح

 العائدات للسهم
العائدات األساسية والمخففة للسهم (باللایر 

  ٠٫١٦ ٠٫٢٠ ١٥٠٫٠٨٠٫٠٦ ) للسهم /القطري



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع  

الموحد  المختصرالشامل  الدخلبيان 
  ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ٢١إلى   ١اإليضاحات المرفقة من 
٤

في المنتهية فترة الستة أشهرفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  إيضاح
يونيو  ٣٠

٢٠٢١
يونيو  ٣٠

٢٠٢٠
يونيو  ٣٠

٢٠٢١
يونيو  ٣٠

٢٠٢٠
مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

١٧٦٬٦٢٤٦١٤٬٣٤٩٥٠٠٬٧١٥  ٢٣٤٬١٦٢الربح

الدخل الشامل اآلخر 

الحقاً  أو قد يعاد تصنيفها أعيد بنود 
 الموحد  بيان الدخلإلى 
من تحويل عمالت أجنبية  ات فروق

)٩٬١٥٠(  )٢٬٨٣٠()٤٠()٢٬٥٣٥( عمليات األجنبية 
التغير في احتياطي القيمة العادلة 

 (أدوات دين):
٣١٢٬٠٨٨) ١٩٧٬٦٤٠(١٢٥٬٢٥٢٩٦٤٬٠٥٨  التغير في القيمة العادلةصافي 

صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل 
)٧٨٥٬٦١٤(١٧٧٬٩٦٤)٤٤٬٢٩١() ١٤٦٬٢٣٤(الموحد

)٤٨٢٬٦٧٦()٢٢٬٥٠٦(٩١٩٬٧٢٧)٢٣٬٥١٧(
البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا  

إلى بيان الدخل
صافي التغير في القيمة العادلة 

 مصنفةالستثمارات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  )٥١٬٤٤٥(  ٢٧٬٧١٥  ٤٦٬١٧٥  ١٣٬٠٩٣  اآلخر
)٥٣٤٬١٢١(  ٥٬٢٠٩  ٩٦٥٬٩٠٢  )١٠٬٤٢٤(  الشامل اآلخر الدخل/  (الخسارة) 

)٣٣٬٤٠٦(  ٦١٩٬٥٥٨  ١٬١٤٢٬٥٢٦  ٢٢٣٬٧٣٨  إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع  

الموحد   المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ٢١إلى   ١اإليضاحات المرفقة من 
٥

لمساهمي البنك العائدةحقوق الملكية 

رأس المال 
االحتياطي 

القانوني 
احتياطي 
مخاطر 

احتياطي 
العادلة  القيمة

احتياطي  
تحويل  
عمالت  

أجنبية 
 أرباح 
اإلجمالي  مدورة 

أداة مؤهلة 
 مال كرأس
إضافي

١ الشريحة من
حقوق  إجمالي 

الملكية 

يناير  ١الرصيد في 
 ١٣٬٧٩٤٬٥٧٠ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٧٩٤٬٥٧٠ ٦٥٩٬٥٢٤ ) ٦٢٬٥٨٧( ١٥٢٬٩٩٢ ٨٤٩٬٦٠٠  ٥٬٠٩٤٬٥٧٤  ٣٬١٠٠٬٤٦٧ (مدقق)  ٢٠٢١

 إجمالي الدخل الشامل:
 ٦١٤٬٣٤٩ - ٦١٤٬٣٤٩ ٦١٤٬٣٤٩ -- -- - الربح  
 )الخسارة( /الدخل 
 ٥٬٢٠٩ - ٥٬٢٠٩-) ٢٬٨٣٠(  ٨٬٠٣٩ -- - اآلخر  الشامل

 ٦١٩٬٥٥٨ - ٦١٩٬٥٥٨ ٦١٤٬٣٤٩ ) ٢٬٨٣٠( ٨٬٠٣٩ -- -الشاملة   الخسارةإجمالي 
 مساهمين: عمعامالت م

توزيعات أرباح مدفوعة  
 ) ٢٣٢٬٥٣٥( - ) ٢٣٢٬٥٣٥( ) ٢٣٢٬٥٣٥( -- ---) ١٤(إيضاح 
  ٣٠في    اكم الرصيد
١٬٠٤١٬٣٣٨١٠٬١٨١٬٥٩٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٤٬١٨١٬٥٩٣) ٦٥٬٤١٧( ١٦١٬٠٣١ ٨٤٩٬٦٠٠ ٥٬٠٩٤٬٥٧٤ ٣٬١٠٠٬٤٦٧ (مراجع)  ٢٠٢١يونيو 

يناير  ١الرصيد في 
 ١٣٬٣١٧٬٩١٤ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٣١٧٬٩١٤ ١٧٨٬٧٠٢ ) ٥٨٬٨٤٦( ١٥٥٬٠٤٣ ٨٤٩٬٦٠٠  ٥٬٠٩٢٬٩٤٨  ٣٬١٠٠٬٤٦٧ (مدقق)  ٢٠٢٠

 إجمالي الدخل الشامل:
 ٥٠٠٬٧١٥ - ٥٠٠٬٧١٥ ٥٠٠٬٧١٥ ---- - الربح  
 ) ٥٣٤٬١٢١(-  ) ٥٣٤٬١٢١(  -  ) ٩٬١٥٠(  ) ٥٢٤٬٩٧١(-- - ى اآلخر   ةالشامل الخسارة

 ) ٣٣٬٤٠٦(-  ) ٣٣٬٤٠٦(  ٥٠٠٬٧١٥  ) ٩٬١٥٠(  ) ٥٢٤٬٩٧١( -- - دخل الشامل إجمالي ال 
 ع مساهمين:معامالت م

توزيعات أرباح مدفوعة  
 -- -- -- ---) ١٤(إيضاح 
  ٣٠في    اكم الرصيد
 ١٣٬٢٨٤٬٥٠٨ ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ ٩٬٢٨٤٬٥٠٨ ٦٧٩٬٤١٧ ) ٦٧٬٩٩٦( ) ٣٦٩٬٩٢٨(  ٨٤٩٬٦٠٠  ٥٬٠٩٢٬٩٤٨  ٣٬١٠٠٬٤٦٧ (مراجع)  ٢٠٢٠يونيو 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع  

الموحد   المختصر دفقات النقديةبيان الت
  ألف لایر قطري    ٢٠٢١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ٢١إلى   ١اإليضاحات المرفقة من 
٦

السنة المنتهية في فترة الستة أشهر المنتهية في 
يونيو  ٣٠

٢٠٢١
يونيو ٣٠

٢٠٢٠
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠
مدققةمراجعة مراجعةإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ٧٠٤٬٢٩٣ ٥٠١٬٤٥٦  ٦١٨٬٠٤٦ الربح قبل الضريبة

 تعديالت لـ: 
 ١٬٣٦٨٬٧٤٢ ٥٣١٬٨٦٣٣٨٧٬٣٠٠  صافي خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف لعمالء

 ٣٤٬٦٨٠ ٥١٬٥٤٤)٩٬٤٨١(  انخفاض قيمة استثمارات مالية خسارة /(رد) صافي 
 ) ٣٨٬٢٩٩( ١٦٬٩٤١)١٠٬١٦٢(  مالية أخرى  أدواتانخفاض قيمة  (رد) / خسارةصافي 
 ١١٧٬٢٩٠ ٥١٬٢٥٢٥٨٬١٢٣ إهالك 

 ٢٤٬٩٩٥ ١١٬٩١٩ ١٠٬٢٤٩ تمويلال اليفإطفاء تك
 ) ١٥٥٬٤٧١( ) ٧٠٬١٤١()٣٦٬٧٧٢(صافي ربح من استبعاد استثمارات مالية

 ١٧١ ) ١٨((١٣) ومعداتوأثاث عقارات ربح من بيع  
 ٥٠--زميلة حصة من نتائج شركة 

 ٢٬٠٥٦٬٤٥١ ١٬١٥٤٬٩٨٢٩٥٧٬١٢٤  األرباح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ٢٬٧٩٥٬٠٩٥ ١٬٧٩٢٬٤٩٣) ١٬٥٧٩٬١٥٨( التغير في المستحقات من بنوك
 ) ٣٬٢٨٣٬٥٦٩( ١٬٢٢٦٬٨٢٠) ٧٬٢٤١٬٨٦٤( لعمالء السلف لوالتغير في قروض 

 ) ٥٨٩٬٤٩٠( ) ٢٬٤٥٧٬١٦٤(٦٨٨٬١٤٨ التغير في الموجودات األخرى
 ) ١٬٠٠٠٬١٨٤( ١٬٧٢٤٬٣١٢(٥٠٤٬٥٩٦) التغير في مستحقات لبنوك
 ) ٣٬٤٠٩٬٨٣٧( ) ٢٬٤٤٠٬٢٤٣(٤٬٠٥٨٬٨٢٧ التغير في ودائع العمالء

 ٢٧٧٬٢٨١ ١٬٠٦٧٬٢٨٨)٤٧٤٬٣١٦( التغير في المطلوبات األخرى
 ) ١٨٬٨٤٨( ) ١٨٬٨٤٨((١٧٬٥٧٦)صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

 ) ١٬٥٦٠( ) ١٬٤٨٤((١٬١٧٥) ضريبة دخل مدفوعة
 ) ٣٬١٧٤٬٦٦١( ١٬٨٥٠٬٢٩٨) ٣٬٩١٦٬٧٢٨(من األنشطة التشغيلية / )مستخدم فيال( صافي النقد

 ستثماراالنشطة أالتدفقات النقدية من 
 ) ٥٬٠٦٤٬١٧٠( ) ٤٬٠٧٥٬١٠٣() ٢٬٣٩٦٬٩٢٨( يةاستثمارإستحواذ على أوراق مالية 

 ٧٬٠٧٦٬٤٦٤ ٣٬٥٤٦٬٨٢٠٣٬٥٠٤٬١٥٦ يةاستثمار ماليةأوراق متحصالت من بيع 
 ) ١٩٬٨٧٩( ) ٥٬٩٠٢((٢٬١٢٠)وأثاث ومعداتإستحواذ على عقارات صافي 

 ١٧ ١٣١٨ وأثاث ومعدات عقاراتمتحصالت من بيع 
 ١٬٩٩٢٬٤٣٢ ) ٥٧٦٬٨٣١(١٬١٤٧٬٧٨٥أنشطة االستثمار  )المستخدم في( /من صافي النقد 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 ١٬٣٥٨٬١٤٤ ) ٢٥٤٬٢٩٥(  ٨٧٢٬١٦٦ القروض األخرى(سداد)  / من متحصالت

 ) ١٦٩٬٨٤٦( ١٬٥٨٦٬٣٢٨١٬٦٥٠٬٨٤١ دين سنداتمتحصالت من / (سداد) إصدار 
 ) ٢٠٣٬٠٠٠( ) ٢٢٠٬٠٠٠((٢٠٣٬٠٠٠)األولى لرأس المال  الشريحة إلى سندات توزيع 

 --(٢٣٢٬٥٣٥) توزيعات أرباح مدفوعة
 ٩٨٥٬٢٩٨ ٢٬٠٢٢٬٩٥٩١٬١٧٦٬٥٤٦ التمويل صافي النقد من أنشطة 

 ) ١٩٦٬٩٣١( ٢٬٤٥٠٬٠١٣(٧٤٥٬٩٨٤)ه وما يعادل / الزيادة في النقد )النقص(صافي 
 ٧٬١٩٨٬٦٧٧ ٧٬٠٠١٬٧٤٦٧٬١٩٨٬٦٧٧ في بداية الفترة / السنةه النقد وما يعادل
 ٧٬٠٠١٬٧٤٦ ١٧٦٬٢٥٥٬٧٦٢٩٬٦٤٨٬٦٩٠ في نهاية الفترة / السنةه النقد وما يعادل

: الموزعة  األرباحو الفوائدالتدفقات النقدية التشغيلية من 
 ٣٬٧٥٣٬٨٣٣ ١٬٧٨٣٬٦٦١١٬٩٤٤٬٩٦٠ فوائد مستلمة
 ١٬٦٤٢٬٩٥٤ ٥٢٧٬٧٧٣٩٨٩٬١٠١ فوائد مدفوعة

 ٢٨٬٢٠٦ ١٦٬٦٩٢٢٠٬٤٩٦ توزيعات أرباح مستلمة



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

٧

الكيان الصادر عنه التقرير  ١

الدوحة ش.م.ق.ع  بتاريخ  بنك  تأسيسها  تم  وقد  دولة قطر  في  هو شركة مقرها   ١٥. ("بنك الدوحة" أو "البنك") 
. رقم السجل التجاري للبنك هو ١٩٧٨لسنة    ٥١كشركة مساهمة بموجب المرسوم األميري رقم    ١٩٧٩مارس  
الدوحة،   ٣٨١٨. عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب  ٧١١٥

 دولة قطر. 

المحلية  وفروعه  (الدوحة)  قطر  في  الرئيسي  مقره  خالل  من  التقليدية  المصرفية  األنشطة  في  الدوحة  بنك  يعمل 
الكويت    ٢٤وعددها   ودولة  وأبوظبي)  (دبي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الخارج  في  فروع  وستة  فرعا 

وكوتشي مومباي  من  كل  في  (فرع  الهند  وسنغافورة   وجمهورية  المتحدة  المملكة  في  تمثيلية  ومكاتب  وتشيناي)، 
أفريقيا   وجنوب  وبنجالديش  وكندا  كونغ  وهونغ  وأستراليا  وألمانيا  الجنوبية  وكوريا  واليابان  والصين  وتركيا 

 ٣٠ي  وسريالنكا ونيبال. تشمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية ف
 كال من البنك والشركات التابعة له (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة").  ٢٠٢١يونيو 

الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة كما يلي: 

نسبة الملكية 

بلد التأسيس اسم الشركة 
رأس مال 

أنشطة الشركة الشركة  
يونيو   ٣٠

٢٠٢١
يونيو  ٣٠

٢٠٢٠

٪ ١٠٠٪١٠٠التأمين العام١٠٠٬٠٠٠قطر شركة بنك الدوحة للتأمين ذ.م.م.
٪ ١٠٠٪١٠٠إصدار سندات الدين١٨٢جزر كايمان الدوحة للتمويل المحدودة
٪ ١٠٠٪١٠٠معامالت المشتقات١٨٢جزر كايمان دي بي سيكوريتيز ليمتد

أساس اإلعداد  ٢

 االلتزام  بيان  (أ)

للمعيار المحاسبي الدولي رقم (تم اعداد   ) "التقارير المالية ٣٤البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً 
 المرحلية".

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد بيانات  
ديسمبر    ٣١الية السنوية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  مالية سنوية ويجب أن تقرأ مع البيانات الم

ليس من الضروري أن تكون مؤشراً على النتائج    ٢٠٢١يونيو    ٣٠. إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٠
 .٢٠٢١ديسمبر   ٣١المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

التقديرات واألحكام  (ب) 

قيام اإلدارة بإجراء أحكام وتقديرات  الدولية إلعداد التقارير المالية  نات المالية الموحدة وفقا للمعايير  يتطلب إعداد البيا
واإليرادات   والمطلوبات  للموجودات  الصلة  ذات  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات 

 هذه التقديرات.والمصروفات الصادر عنها التقرير. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

لتطبيق  اإلدارة  وضعتها  التي  الهامة  األحكام  كانت  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عند 
المالية   البيانات  على  المطبقة  نفسها  هي  التقديرات  في  للشك  الرئيسية  والمصادر  للمجموعة  المحاسبية  السياسات 

 .٢٠٢٠ديسمبر   ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية  (ج)

أهداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية كما في وللسنة 
 .٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

٨

السياسات المحاسبية المهمة  ٣

إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هي نفس تلك إن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في  
في   المنتهية  وللسنة  في  كما  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  في  باستثناء  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١المتبعة   ،

 المذكور أدناه:

المعايير   المجموعة  طبقت  الفترة،  المالية  خالل  التقارير  إلعداد  المعايير  والتعديالت  الدولية  إلعداد على  الدولية 
المالية   المعايير  التقارير  تطبيق  عن  ينتج  لم  الموحدة.  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  أعداد  عند  التالية 

تغييرات على صافي ربح أو الدولية إلعداد التقارير المالية  والتعديالت على المعايير  الدولية إلعداد التقارير المالية  
 . سابقا  كية المجموعة التي أصدر عنها التقرير حقوق مل

الجديدة التي طبقتها المجموعةالدولية إلعداد التقارير المالية المعايير   (أ)

 معيار  ٩المالية رقم  إلعداد التقارير  ، تعديالت على المعيار الدولي  ٢المرحلة  -إصالح معالم معدل الفائدة ،
رقم   الدولي  الدولي    ٣٩المحاسبة  التقارير  والمعيار  رقم  إلعداد  الدولي    ٧المالية  التقارير  والمعيار  إلعداد 

).٢٠٢١يناير ١(يسري مفعولها بدءا من   ١٦المالية رقم إلعداد التقارير والمعيار الدولي  ٤المالية رقم 

٢التعديالت في المرحلة  -إصالح معالم معدل الفائدة 

، تعديالت  ٢المرحلة    –قامت المجموعة بتنفيذ التعديالت على إصالح معالم معدل الفائدة    ٢٠٢١يناير    ١بدًء من  
والتي تعالج مواضيع قد تؤثر على التقارير المالية نتيجة إلصالح معالم معدل الفائدة، ويتضمن ذلك آثار التغييرات  

الناشئة من استبدال معالم معدل الفائدة بمعلم معدل بديل. توفر    على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط
ومعيار المحاسبة    ٩المالية رقم  إلعداد التقارير  التعديالت إعفاء عمليا من بعض االشتراطات في المعيار الدولي  

رقم   الدولي    ٣٩الدولي  التقارير  والمعيار  رقم  إلعداد  الدولي    ٧المالية  التقاريروالمعيار  رقم    إلعداد   ٤المالية 
الدولي   التقارير  والمعيار  رقم  إلعداد  التعاقدية   ١٦المالية  النقدية  التدفقات  تحديد  أساس  في  بالتغيرات  المتعلقة 

 للموجودات المالية والمطلوبات المالية ومطلوبات اإليجار ومحاسبة التحوط.

لموجود مالي أو مطلوب  التعاقديةدفقات النقدية  المحاسبة عن التغيير في أساس تحديد الت المنشأةتتطلب التعديالت من  
مالي مطلوب من إصالح معلم معدل الفائدة وذلك بتعديل معدل الفائدة الفعلي للموجود المالي أو المطلوب المالي.  

 باإلضافة إلى ذلك، فهو يوفر بعض االستثناءات من شروط محاسبة التحوط.

يتعلق بالتعرض للتدفق النقدي وتحوطات القيمة العادلة والموجودات  تتناقش المجموعة مع األطراف المقابلة فيما  
سنة  بعد  تستحق  والتي  البنوك  بين  فيما  المعروضة  الفائدة  بمعدالت  المربوطة  المشتقة  غير  المالية  والمطلوبات 

ستمرار  . تدير اإلدارة مشروعا ألنشطة انتقال المجموعة ومدى جاهزيتها لتبني معدالت مرجعية بديلة واال٢٠٢١
 في المشاركة في مختلف مع مختلف المساهمين لدعم انتقاال منتظما ولتخفيف المخاطر الناتجة من االنتقال. 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتعديالت الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد  (ب) 

   ١(يسري اعتباًرا من    ٣٧معيار المحاسبة الدولي رقم  تكلفة استيفاء العقد، التعديالت على    -العقود الشاقة  
 ) ٢٠٢٢يناير 

   التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود
 ) ٢٠٢٢يناير  ١(يسري اعتباًرا من  ١٦رقم 

   يسري    ٣المالية رقم  إلعداد التقارير  لدولي  التعديالت على المعيار ا  - اإلشارة إلى إطار العمل المفاهيمي)
 ) ٢٠٢٢يناير  ١اعتباًرا من 

   يناير    ١(يسري اعتباًرا من    ٢٠٢٠-٢٠١٨المالية  إلعداد التقارير  التحسينات السنوية على المعايير الدولية
٢٠٢٢( 

   ري اعتباًرا من  (يس  ١تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 )٢٠٢٣يناير  ١

  ٢٠٢٣يناير  ١"عقود التأمين" (يسري اعتباًرا من  –  ١٧المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي(

الجديدة. ستطبق المجموعة هذه المعايير  المالية    إلعداد التقاريرتقوم المجموعة حالياً بتقييم أثر هذه المعايير الدولية  
  الجديدة في تواريخ سريانها.  المالية  قارير إلعداد التالدولية 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠ولفترة الستة أشهر المنتهية في كما في 

٩

 الماليةإدارة المخاطر   ٤

أهداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية  تتفق 
.٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

لتعرض والتغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة ا  (أ)  
٢٠٢١يونيو  ٣٠

(مراجعة) 
٢٠٢٠يونيو  ٣٠

(مراجعة) 
١المرحلة  ٢المرحلة    اإلجمالي اإلجمالي      ٣المرحلة   

إجمالي التعرض الخاضع للخسارة االئتمانية  
يونيو  ٣٠كما في  -المتوقعة 

١٩٬٠٤٦٬٠٣٦٤٬٢٦٤٬٣٠٧٧٥٬٥٥٧٬٩٤٨٦٧٬٣٠٩٬٥٧٩ ٥٢,٢٤٧٬٦٠٥قروض وسلف لعمالء -
٢٢٬٥٦٤٬٤٥٠٢٧٤٬٩٦٨١٧٬١٠٩٢٢٬٨٥٦٬٥٢٧٢٦٬٠٨٤٬٠١٥ (دين)استثمارات مالية  -
١٢٬٠٣٧٬٧٨٥٣٬٩٥٧٬٠٣٨٥٣٥٬٦٢٩١٦٬٥٣٠٬٤٥٢١٨٬٤٤٩٬٦٨٥ ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

١٠٬٨٨٧٬٧٨٠١٣٬٦٤٣٬٨٣٨-٩٬٥٩٩٬٦٨٢١٬٢٨٨٬٠٩٨  مركزية 
٩٦٬٤٤٢٬٩٦١٢٤٬٥٦٦٬١٤٠٤٬٨١٧٬٠٤٥١٢٥٬٨٣٢٬٧٠٧١٢٥٬٤٨٧٬١١٧

الرصيد االفتتاحي للخسائر االئتمانية 
يناير  ١ كما في –المتوقعة/ انخفاض القيمة 

  ١٣٨٬٢٤١٩٨٨٬١٦٢٢٬٢٢١٬٤٠٥٣٬٣٤٧٬٨٠٨٥٬١٢٩٬٥٧١ قروض وسلف لعمالء* -
 ٨٬٩٠٤٤٢٬٤٣٣٦٬٤٧٤٥٧٬٨١١٤١٬٧٢٤(دين)استثمارات مالية 

 ١٥٬١٢٥٢٢٬٢٢٦١٧١٬٣٠٧٢٠٨٬٦٥٨٢٤٤٬٢٨٦ ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 ٢٬٠١٤٨٬٥١٨-١٬٧٠٤٣١٠ مركزية 
١٦٣٬٩٧٤١٬٠٥٣٬١٣١٢٬٣٩٩٬١٨٦٣٬٦١٦٬٢٩١٥٬٤٢٤٬٠٩٩

صافي مصروف وتحويالت الفترة (بالصافي 
 من تحويل العمالت األجنبية) 

٣٠٬١١٥٩٤٣٬١١٦٩٦٠٬٧٤١٥٦١٬٩٢٢ )١٢٬٤٩٠(قروض وسلف لعمالء* -
٥١٬٥٤٤)٩٬٤٨١(-)٩٬٢٢٦() ٢٥٥(  استثمارات مالية (دين)

   ٦٠٬٨٢١)١٤٬٤١٣(-  )٧٬٨٠٤(  )٦٬٦٠٩( ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

   ٤٬٢٥١٧٬٢٧٤-١٬٧٤٠٢٬٥١١مركزية 
)١٥٬٥٩٦٩٤٣٬١١٦٩٤١٬٠٩٨٦٨١٬٥٦١) ١٧٬٦١٤

خالل الفترة  وغيرها  مشطوبات 
)٨٥٦٬٩٧٩()٩١٩٬٥١٣()٩١٩٬٥١٣(--قروض وسلف لعمالء* -

)١٨٬٥٥٨(      -  -  -  - استثمارات مالية (دين)
-  ١٩٬٣٥٣  ١٩٬٣٥٣  -  - ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

-----مركزية 
--)٨٧٥٬٥٣٧() ٩٠٠٬١٦٠() ٩٠٠٬١٦٠(

االئتمانية المتوقعة /  لخسائر ا إقفال الرصيد 
 يونيو  ٣٠كما في  –انخفاض القيمة 

١٢٥٬٧٥١١٬٠١٨٬٢٧٧٢٬٢٤٥٬٠٠٨٣٬٣٨٩٬٠٣٦٤٬٨٣٤٬٥١٤ قروض وسلف لعمالء* -
  ٨٬٦٤٩٣٣٬٢٠٧٦٬٤٧٤٤٨٬٣٣٠٧٤٬٧١٠استثمارات مالية (دين)

  ٨٬٥١٦١٤٬٤٢٢١٩٠٬٦٦٠٢١٣٬٥٩٨٣٠٥٬١٠٧ ارتباطات قروض وضمانات مالية -
مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 ٦٬٢٦٥١٥٬٧٩٢-٣٬٤٤٤٢٬٨٢١ مركزية 
١٤٦٬٣٦٠١٬٠٦٨٬٧٢٧٢٬٤٤٢٬١٤٢٣٬٦٥٧٬٢٢٩٥٬٢٣٠٬١٢٣

يتضمن المخصص فائدة معلقة.  ٣* المرحلة 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

١٠ 
 

 القطاعات التشغيلية  ٥

 من قطاعات األعمال وهما الخدمات المصرفية التقليدية وأنشطة التأمين.   نوعينتنظم المجموعة وتدير عملياتها عن طريق  

 

  الخدمات المصرفية التقليدية

  والودائع للعمالء  التمويلية وغير التمويلية    يقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات وتشمل التسهيالت االئتمانية
ت األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر  من الشركات. كما تقوم أيضاً بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية واستخدام مشتقا

 سسات والهيئات الحكومية. واالستثمار في الموجودات النقدية مثل االستثمارات قصيرة األجل وأوراق الدين للمؤ

 عمالء.  الالمعامالت األخرى مع يقدم قطاع العمليات البنكية لألفراد نطاق واسع من الخدمات والمنتجات لألفراد. يشمل ذلك النطاق القروض وبطاقات االئتمان والودائع و 

  أنشطة التأمين 

 المشورة حول هذه االستثمارات. تشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام وتنفيذ عقود التأمين، وتنظيم صفقات االستثمارات وتقديم 

 كما يلي:  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠و ٢٠٢١يونيو   ٣٠تفاصيل كل قطاع كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

     الخدمات المصرفية التقليدية  ٢٠٢١يونيو   ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
الخدمات لمصرفية 

 للشركات 
 المصرفية الخدمات
 اإلجمالي تأمينال اإلجمالي مخصصة غير  لألفراد 

 ١٬٢٦٢٬٩٦٥  -  ١٬٢٦٢٬٩٦٥  -  ٨٣٬٢٤٩  ١٬١٨٥٬٨١٦ صافي إيرادات فوائد
 ٢٬٤٧٩  ٢٬٤٧٩  -  -  -  - صافي اإليرادات من أنشطة التأمين 
 ٢٩٩٬٠٢٣  (٣٠٠)  ٢٩٣٬٢٢٣  ١٩٬٩٢٣  ٩٤٬٣٨٩  ١٧٨٬٩١١ صافي اإليرادات التشغيلية األخرى

 ١٬٥٦٤٬٤٦٧  ٢٬١٧٩  ١٬٥٦٢٬٢٨٨  ١٩٬٩٢٣  ١٧٧٬٦٣٨  ١٬٣٦٤٬٧٢٧ قطاعيةإيرادات 
 ) ٤٢٧٬٧٣٦(  (٣٬٥٢٨)  ) ٤٢٤٬٢٠٨(        إجمالي المصروف 

 ) ٥٣١٬٨٦٣(  -  ) ٥٣١٬٨٦٣(        صافي خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف لعمالء
 ٩٬٤٨١  -  ٩٬٤٨١        مالية استثمارات قيمة انخفاض  رد خسارة

 ٦١٤٬٣٤٩  (١٬٣٤٩)  ٦١٥٬٦٩٨        الفترة ربح 
            ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في 

 ١٠٩٬٣٠٥٬٣٢٤  ١٩١٬٣٨٧  ١٠٩٬١١٣٬٩٣٧  ٦٬٧١٧٬٤١٥  ٥٬٠٨٩٬٣١٦  ٩٧٬٣٠٧٬٢٠٦ الموجودات
  ١٠٬٠٠١  -  -  -  -  - زميلةاستثمار في شركة 
 ١٠٩٬٣١٥٬٣٢٥           إجمالي الموجودات

 ٩٥٬١٣٣٬٧٣٢  ٨٧٬٣٩٧  ٩٥٬٠٤٦٬٣٣٥  ١٬٥٥٧٬٤٥٤  ١٠٬٧٤٨٬٠٦٧  ٨٢٬٧٤٠٬٨١٤ المطلوبات 
 ١٦٬٥٣٠٬٤٥٢  -  ١٦٬٥٣٠٬٤٥٢  -  ١٦٢٬٢٨٣  ١٦٬٣٦٨٬١٦٩ الطارئةمطلوبات 

مليون لایر قطري).  ٢٢٫٩مليون لایر قطري ومطلوبات:  ١٢٢٫٩تم استبعاد المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات القطاعية (موجودات: 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

١١ 
 

 القطاعات التشغيلية (تابع)   ٥

     المصرفية التقليدية الخدمات  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات 
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي تأمينال اإلجمالي غير مخصصة  لألفراد 
 ١٬٠٧١٬٤٧٧  -  ١٬٠٧١٬٤٧٧  -  ١١٩٬٤٣٢  ٩٥٢٬٠٤٥ صافي إيرادات فوائد

 ٨٬٠٠٠  ٨٬٠٠٠  -  -  -  - صافي اإليرادات من أنشطة التأمين 
 ٣٢٦٬٠٨١  ٤٧٧  ٣٢٥٬٦٠٤  ٧٬٨٤٦  ٨٥٬٠٤٠  ٢٣٢٬٧١٨ اإليرادات التشغيلية األخرىصافي 

 ١٬٤٠٥٬٥٥٨  ٨٬٤٧٧  ١٬٣٩٧٬٠٨١  ٧٬٨٤٦  ٢٠٤٬٤٧٢  ١٬١٨٤٬٧٦٣ إيرادات قطاعية
 (٤٦٥٬٩٩٩)  (٣٬٠٣٤)  (٤٦٢٬٩٦٥)       إجمالي المصروف 

  (٣٨٧٬٣٠٠)   -   (٣٨٧٬٣٠٠)        صافي خسارة انخفاض قيمة قروض وسلف لعمالء
  (٥١٬٥٤٤)   -   (٥١٬٥٤٤)        مالية استثمارات قيمة انخفاض  رد خسارة
 ٥٠٠٬٧١٥  ٥٬٤٤٣  ٤٩٥٬٢٧٢       ربح الفترة 

            ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٠٣٬٥٣٠٬٠٩٦  ٢٠١٬١٨٥  ١٠٣٬٣٢٨٬٩١١  ٩٬٧٣٩٬١٥٠  ٥٬٠٦٤٬٤٢٢  ٨٨٬٥٢٥٬٣٣٩ الموجودات

 ١٠٬١٧٦  -  -  -  -  - زميلةاستثمار في شركة 
 ١٠٣٬٥٤٠٬٢٧٢           إجمالي الموجودات

             

 ٨٩٬٧٤٥٬٧٠٢  ٩٦٬٠٣٦  ٨٩٬٦٤٩٬٦٦٦  ٢٬٢٣٤٬٥٢٦  ١٠٬٧٦٢٬٤١٠  ٧٦٬٦٥٢٬٧٣٠ المطلوبات 
 ١٧٬١٥٦٬٧٩٣  -  ١٧٬١٥٦٬٧٩٣  -  ٦٦٬٦٠٤  ١٧٬٠٩٠٬١٨٩ المطلوبات الطارئة

 
 
 

 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
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١٢ 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  ٦

 تدرج القيمة العادلة 
تصنف جميع األدوات المالية التي يتم تحقيق واإلفصاح عن القيمة العادلة لها حسب تدرج القيمة العادلة الموضح أدناه بناًء  

 العادلة ككل:على اقل مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة 

 : األسعار المتداولة في أسواق نشطة (غير المعدلة) لموجودات ومطلوبات مماثلة. ١المستوى 

: تقنيات التقييم التي يكون اقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة واضحة بصورة ٢المستوى  
 مباشرة أو غير مباشرة. 

 تي يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة.: تقنيات التقييم ال٣المستوى 

بالنسبة لألدوات المالية التي يتم إدراجها بالقيمة العادلة عن أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا حدث تحويل بين مستويات  
للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة ككل) التدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء على اقل مستوى  

 في نهاية كل فترة تقرير. 

 ، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في 

 اإلجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
        ٢٠٢١يونيو  ٣٠في 

        بالقيمة العادلة:تقاس موجودات مالية 
استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 ١٥٬٣٢٤٬٥٣٣  ٥٠٬٤١٤  ٤٬٨٢٣٬٥١٠  ١٠٬٤٥٠٬٦٠٩ األخر  الدخل الشامل
استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 ٧٨٬٨٨٤  ١٩٬٠٩٩  -     ٥٩٬٧٨٥ الربح أو الخسارة
        مشتقة:أدوات 

 ٧٣٬٨٦٧  -   ٧٣٬٨٦٧   - أسعار الفائدة عقود تبادل 
 ١٠٬٨٤٣  -   ١٠٬٨٤٣   - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 ١٥٬٤٨٨٬١٢٧  ٦٩٬٥١٣ ٤٬٩٠٨٬٢٢٠  ١٠٬٥١٠٬٣٩٤ 
        

        القيمة العادلة:تقاس بمطلوبات مالية 
        أدوات مشتقة:

 ٦٣١٬٨٠٧  -  ٦٣١٬٨٠٧  - الفائدة عقود تبادل أسعار 
 ٢٩٬١٦٣  -  ٢٩٬١٦٣  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 -   ٦٦٠٬٩٧٠  -  ٦٦٠٬٩٧٠ 
            
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  

        ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        بالقيمة العادلة:تقاس موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل استثمارات مالية مقاسة 
 ١٦٬٤١٣٬٥٥٤  ٥١٬٠٤٦  ٤٬٨٤٨٬٥١٠  ١١٬٥١٣٬٩٩٨ األخر  الدخل الشامل

استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 ٥٥٬١٧٩  ٣٤٬٩٤٠  -  ٢٠٬٢٣٩ الربح أو الخسارة

        أدوات مشتقة:
 ٥٧٬٧٠٠  -  ٥٧٬٧٠٠  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ٩٢٬٤٦٦  -  ٩٢٬٤٦٦  - آجلة لصرف عمالت أجنبيةعقود 
 ١٦٬٦١٨٬٨٩٩  ٨٥٬٩٨٦  ٤٬٩٩٨٬٦٧٦  ١١٬٥٣٤٬٢٣٧ 
        

        القيمة العادلة:تقاس بمطلوبات مالية 
        أدوات مشتقة:

 ٨٩٤٬٩٢٨  -  ٨٩٤٬٩٢٨  - عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٥٬٠٥٨  -  ١٥٬٠٥٨  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  ٩٠٩٬٩٨٦  -  ٩٠٩٬٩٨٦ 
من   ٢و  ١  يات قياس القيمة العادلةبين مستو  تحويالت، لم يكن هناك    ٢٠٢١يونيو    ٣٠خالل فترة التقرير المنتهية في  

قياسات القيمة العادلة.



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

١٣ 

 القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)  ٦

 تقنيات التقييم 

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

وق  تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حيث تتوفر أسعار الس
المخاطر  من  خالية  فائدة  معدالت  التقييم  أساليب  في  المستخدمة  والمدخالت  االفتراضات  تتضمن  مالحظتها.  يمكن  التي 
وقياسية وتوزيعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف  

المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن الهدف من استخدام أساليب التقييم هو    العملة األجنبية واألسهم وأسعار األسهم والتقلبات
تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده من قبل المشاركين في السوق 

 وفق معاملة تجارية اعتيادية. 

ر التحويل الفورية الواضحة ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة وكذلك تقاس عقود العمالت األجنبية اآلجلة بناًء على أسعا
فروقات أساس العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة.  جميع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا يتم تحديد مخاطر االئتمان  

 لكل من المجموعة والطرف اآلخر لتلك العقود.

  قروض وسلف لعمالء  ٧

 
يونيو  ٣٠

٢٠٢١ 
٣٠ 
 ٢٠٢٠يونيو

٣١ 
 ٢٠٢٠ديسمبر

 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      

  ٥٤٬٤٦٢٬٣١٥  ٥٧٬٧٧٥٬٨٤٤  ٥٤٬٠٨٩٬٥٥٠ قروض 
 ١٣٬٥٩٥٬٨٣٠  ٨٬٣٠٦٬٥٩٦  ٢٠٬٨٦٦٬٩٨٠ سحب على المكشوف

 ١٩٠٬٣٧٠  ٣٥٠٬٧١٦  ١٢٤٬٦٥١ فواتير مخصومة
   ٥٥٤٬٠٢١  ٨٨٣٬٣٣٥  ٤٨٠٬٩٠١ أخرى*

 ٦٨٬٨٠٢٬٥٣٦  ٦٧٬٣١٦٬٤٩١ ٧٥٬٥٦٢٬٠٨٢ 
 ) ٤٬٦٩٢(  ) ٦٬٩١٢(  (٤٬١٣٤) ربح مؤجل

الخسائر االئتمانية المتوقعة من قروض وسلف لعمالء (المرحلة 
) ١٬١٢٦٬٤٠٣( ) ١٬٦٤٦٬٧١٠( ) ١٬١٤٤٬٠٢٨( )٢و١

) ٢٬٢٢١٬٤٠٥( ) ٣٬١٨٧٬٨٠٤( ) ٢٬٢٤٥٬٠٠٨( ) ٣صافي انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء (المرحلة 
 ٦٥٬٤٥٠٬٠٣٦  ٦٢٬٤٧٥٬٠٦٥ ٧٢٬١٦٨٬٩١٢ القروض والسلف للعمالء*صافي 

      
  ٪٥٫٦٤مليون لایر قطري وهو ما يمثل    ٤٬٢٦٤بلغ مجموع القروض والسلف غير المنتظمة للعمالء    ٢٠٢١يونيو    ٣٠في  

القروض والسلف من إجمالي    ٪٥٫٩٥مليون لایر قطري وهو ما يمثل    ٤٫٠٠٦من إجمالي القروض والسلف للعمالء (
من إجمالي القروض والسلف للعمالء    ٪٥٫٩٨مليون لایر قطري وهو ما يمثل    ٤٫١١٥، ومبلغ  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠للعمالء في  

 ).٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

 ٨٥٧مليون لایر قطري (مبلغ    ٩٢٠خالل الفترة، قامت المجموعة بشطب مخصص القروض غير المنتظمة بالكامل بمبلغ  
) وفقا لتعميم مصرف قطر المركزي رقم  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر قطري في    ٣٬٩٧٨ومبلغ    ،٢٠٢٠يونيو    ٣٠في  
٦٨/٢٠١١. 

مليون لایر قطري   ٩٦٢مليون لایر قطري (  ٧٧٩يشمل صافي انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء فوائد معلقة بمبلغ 
 ). ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٧٩٧ومبلغ  ٢٠٢٠يونيو   ٣٠في 

مليون لایر قطري في  ٧١٢مليون لایر قطري (  ١٦٦* يتضمن هذا كمبياالت مقبولة تتعلق بأنشطة التمويل التجاري بمبلغ 
 ). ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ١٥٨ومبلغ  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

 قطري كاسترداد مليون لایر  ١٤٣٫٨يشمل صافي انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء فوائد معلقة في بيان الدخل مبلغ  
في   المنتهية  للفترة  سابقا  مشطوبة  وسلف  قروض  في    ٢٣٫١(مبلغ    ٢٠٢١يونيو    ٣٠من  قطري  لایر  يونيو   ٣٠مليون 

٢٠٢٠.(  
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١٤ 

 مالية في أوراق  استثمارات  ٨

  
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠يونيو ٣٠  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      

بالقيمة العادلة من خالل الدخل استثمارات مالية مقاسة  
 ١٦٬٢٦٨٬٩٢٢  ١٧٬٣١٤٬٦٧٠  ١٥٬١٨٧٬٢٧٩ األخر الشامل

استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٥٥٬١٧٩   ٩٥٬١٢٢  ٧٨٬٨٨٤ أو الخسارة 

  ٨٬١٤١٬٩٣٢  ٨٬٩٩٦٬١١٠  ٨٬١١٤٬٠٧٨ التكلفة المطفأةاستثمارات مالية مقاسة ب
 ٢٠٨٬٢٢٠  ٢٢٧٬٤٨٠  ١٩٨٬٥٧٦ مستحقة القبض فوائد 

 ٢٤٬٦٧٤٬٢٥٣  ٢٦٬٦٣٣٬٣٨٢  ٢٣٬٥٧٨٬٨١٧ 
 )٦٬٩٢٠(  )٧٬٦٣٠(   ) ٦٬٩٠٩(  صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات مالية 

 ٢٤٬٦٦٧٬٣٣٣  ٢٦٬٦٢٥٬٧٥٢  ٢٣٬٥٧١٬٩٠٨ 

 ١٠٬٠٩١(بقيمة    ٢٠٢١يونيو    ٣٠مليون لایر قطري كما في    ٤٬٣٠١قامت المجموعة برهن سندات لدولة قطر قيمتها  
 ) مقابل عقود إعادة شراء.٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر قطري في    ٨٬٩٠٠وقيمة    ٢٠٢٠يونيو    ٣٠مليون لایر قطري في  

 عقارات وأثاث ومعدات  ٩

 اقتناءات واسبعادات

مليون    ٥٫٩مليون لایر قطري (   ٢٬١، قامت المجموعة باقتناء موجودات بتكلفة  ٢٠٢١يونيو    ٣٠خالل الفترة المنتهية في  
 ). ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٢٠، ومبلغ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لایر قطري في  

 ٢٠٢١يونيو    ٣٠ترة المنتهية في  مليون لایر قطري خالل الف  ١٬٢بلغت استبعادات الموجودات التي قامت بها المجموعة  
في    ١٫٥(مبلغ   قطري  لایر  ومبلغ  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠مليون  في    ٢٫٢،  قطري  لایر  بالتكلفة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون   (

 األصلية.

 دين  سندات  ١٠

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      
 ٣٢٧٬٤٣٠  ٢٬١٢٩٬٧٩٩  ١٬٩١٣٬٥٧٦ سندات رئيسية مضمونة

 ٧٧٨  ٦٬٠٢٠  ١١٬٢٠٩ فائدة مستحقة الدفع  
 ٣٢٨٬٢٠٨  ٢٬١٣٥٬٨١٩  ١٬٩٢٤٬٧٨٥ 

 إيضاح

  ٢٬٠مليون دوالر أمريكي،    ٥١٠بمبلغ    ٢٠٢١يونيو    ٣٠أساسية غير مضمونة كما في    سندات دينأصدرت المجموعة  
مليون دوالر أمريكي    ٦٣ومبلغ    ٢٠٢٠يونيو    ٣٠مليار ين ياباني في    ٨٫١مليون دوالر أمريكي و  ٥١٠مليار ين ياباني (

تتراوح    ) بموجب برنامجها المحدث لسندات اليورو متوسطة األجل.٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليار ين ياباني في    ٣٬٠ومبلغ  
٪  ٠٫٣٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١٪ ،  ٢٫٥٧٪ إلى  ٠٫٣٥:  ٢٠٢٠يونيو    ٣٠٪ (٢٫٣٨٪ إلى  ٠٫٣٥الفائدة على هذه الفوائد من  

 ٪).١٫٥٠إلى 
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١٥ 

 قروض أخرى   ١١

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      
 ٨٬٢٠٠٬٠٢٦  ٦٬٥٧٩٬٠٨٥  ٩٬٠٧٣٬٧١١ تسهيالت قروض ألجل 

 ١٧٬١٦٧  ٢٥٬٦٦٩  ١٥٬٦٤٨ فائدة مستحقة الدفع
 ٨٬٢١٧٬١٩٣  ٦٬٦٠٤٬٧٥٤  ٩٬٠٨٩٬٣٥٩ 

: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١٪ ، ٢٫٨٥٪ إلى ٠٫٨١: ٢٠٢٠يونيو  ٣٠٪ (١٫٦٨٪ إلى ٠٫٦٥تتراوح الفائدة على هذه الفوائد من 
  ٪).١٫٧٣٪ إلى ٠٫٧٤

 يوضح الجدول التالي ملمح استحقاق القروض األخرى: 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      

 ٥٬٨٠٦٬٦٥٩  ٤٬٣٤٢٬٨٥٣  ٢٬٨٢٦٬٥٢٥ واحدة حتى سنة
 ٢٬٤١٠٬٥٣٤  ٢٬٢٦١٬٩٠١  ٥٬٧١٦٬٨٢٣ سنوات  ٣من سنة إلى 

  -   -   ٥٤٦٬٠١١  سنوات   ٣أكثر من 
 ٨٬٢١٧٬١٩٣  ٦٬٦٠٤٬٧٥٤   ٩٬٠٨٩٬٣٥٩ 

 رأس المال  ١٢

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      

 ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧ ) باآلالف( ا المصرح بهألسهم العادية االعدد 
لایر قطري   ١(القيمة االسمية لألسهم العادية 

       للسهم الواحد) 
لایر   بأالف  رأس المال المصدر والمدفوع (

 ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧ قطري) 

 ميع األسهم من نفس الفئة وهي تحمل حقوق تصويت متساوية.  ج

 ١أداة مؤهلة كرأس مال إضافي من الشريحة   ١٣
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      

 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٣ديسمبر   ٣١مصدرة في 
 ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠١٥يونيو   ٣٠مصدرة في 

 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ 

مليار لایر قطري. إن هذه السندات ثابتة وثانوية وغير  ٤بإجمالي  ١أصدرت المجموعة سندات تنظيمية لرأس المال الفئة 
مضمونة، وتم تسعير كل سند منها بمعدل فائدة ثابت للست سنوات األولى على أن يعاد تسعيرها فيما بعد. إن كوبونات هذه 

ن ذلك ال يعد عجزا عن السداد. ليس لهذه السندات تاريخ استحقاق وتصنف ضمن السندات تقديرية وفي حال عدم سدادها فإ
 . ١. ليس لهذه السندات تاريخ استحقاق وتصنف ضمن رأس المال من الشريحة ١رأس المال من الشريحة 

 توزيعات أرباح  ١٤

بنسبة   نقدية  أرباح  توزيعات  اإلدارة  مجلس  مبلغ    ٪٧٫٥اقترح  في  مليون    ٢٣٣بإجمالي  المنتهية  للسنة  قطري    ٣١لایر 
مارس    ١٥) وقد تم اعتمادها من جانب الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في ٢٠١٩(ال شيء في سنة    ٢٠٢٠ديسمبر  
٢٠٢١. 

 
  



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

١٦ 

 العائدات للسهم  ١٥

 فترة الستة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو ٣٠ 

٢٠٢١  
 يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
 يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠ 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 
        األساسية والمخففة

الربح العائد إلى المساهمين في  
 ٥٠٠٬٧١٥  ٦١٤٬٣٤٩  ١٧٦٬٦٢٤  ٢٣٤٬١٦٢ البنك 

        
عدد المتوسط المرجح لألسهم  

 ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧  ٣٬١٠٠٬٤٦٧ العادية القائمة باأللف
العائدات األساسية والمخففة للسهم  

 ٠٫١٦   ٠٫٢٠  ٠٫٠٦   ٠٫٠٨ (باللایر القطري)

 االلتزامات المالية والمطلوبات المحتملة  ١٦

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 مدققة  مراجعة مراجعة 

      المطلوبات المحتملة  (أ)  
 ١٢٬٣٩٢٬٠٩٨  ١٢٬٨٠٣٬٢٣٦  ١١٬٧٩٤٬١١٠ ضمانات 

 ٣٬٦٧٠٬٩٤٢  ٤٬٢٢٦٬٠٤٥  ٣٬٨٤٧٬٥٦٩ خطابات اعتماد 
 ١٬٠٩٣٬٧٥٣  ١٬٤٢٠٬٤٠٤  ٨٨٨٬٧٧٣ تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 

 ٥٩٬٦٩٤  ٥٧٬٦١٩  ٢٤٬٧٥٠ أخرى
 ١٧٬٢١٦٬٤٨٧  ١٨٬٥٠٧٬٣٠٤  ١٦٬٥٥٥٬٢٠٢ 

      ب) التزامات أخرى (
      مشتقة: أدوات مالية 

 ٩٬٦٠٤٬٥٤٨  ٧٬٤٥٩٬٨٠٤  ٦٬٣٥٣٬٤٦٨ عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية 
 ٦٬٦٠٤٬٥٣٣  ٧٬٥٨٥٬١٣١  ٦٬٧٠٧٬٩٧٧ مبادالت أسعار الفائدة 

 ١٦٬٢٠٩٬٠٨١  ١٥٬٠٤٤٬٩٣٥  ١٣٬٠٦١٬٤٤٥ 
 ٣٣٬٤٢٥٬٥٦٨  ٣٣٬٥٥٢٬٢٣٩  ٢٩٬٦١٦٬٦٤٧ اإلجمالي 

 العادلة، وتم عرضها ضمن االلتزامات األخرى بقيمتها االسمية. تم تسجيل األدوات المشتقة بقيمتها 

 ه النقد وما يعادل  ١٧

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
      

 ٤٬٧٥٥٬٢٧٦  ٦٬٤٤٠٬٣٣٥  ١٬٨٢٢٬٦٩٩ نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية * 
 ٢٬٢٤٦٬٤٧٠  ٣٬٢٠٨٬٣٥٥  ٤٬٤٣٣٬٠٦٣ يوما ٩٠مستحقات من بنوك حتى 

 ٧٬٠٠١٬٧٤٦  ٩٬٦٤٨٬٦٩٠  ٦٬٢٥٥٬٧٦٢ 

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

 

 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ألف لایر قطري   ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

١٧ 

 معامالت األطراف ذات عالقة  ١٨

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

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

 ٢٠٢٠ديسمبر ٣١   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 

      بنود بيان المركز المالي 
 ١٬٨٢٤٬٢٧٢  ٢٬٣٠١٬٢٢٤   ٢٬٢٠٣٬٢٠٣ قروض وسلف وأنشطة تمويل   - 
 ٦٦٩٬٢٨١  ٦٩٤٬١١٣  ٤٢٣٬٤٣٥ ودائع  - 
 ٦٠٠٬٤٧٧  ٦٥٩٬٩٤٨  ٥٨٧٬٥٥٨ مطلوبات محتملة والتزامات أخرى   - 
 ٨٬٣٠٥  ٨٬٣٠٥  ٨٬٣٠٥ موجودات أخرى  - 

 
 فترة الستة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو ٣٠ 
٢٠٢١ 

 يونيو ٣٠ 
٢٠٢٠ 

 يونيو ٣٠ 
٢٠٢١ 

 يونيو ٣٠ 
٢٠٢٠ 

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  
        بنود بيان الدخل والمصروفات 

 ٢٩٬٤٥٨   ٢٧٬٣٥٦  ١٨٬٧٠٨  ١٣٬٧٢٥ إيرادات فوائد ورسوم  - 
مصاريف فوائد ورسوم   - 

 ١٥٬٠٨٦  ١٢٬٨٦٦  ٧٬٢١٠  ٧٬٠٩١ وعموالت 
 
 

        مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ١٧٬٩٣٩  ١٧٬٣٢٨  ٨٬٩٣٤  ٨٬٤٦٤ رواتب ومنافع أخرى  - 
مكافآت نهاية الخدمة وصندوق   - 

 ٨١٣     -  ٤٠٧  - التقاعد 
 ١٨٬٧٥٢  ١٧٬٣٢٨  ٩٬٣٤١  ٨٬٤٦٤  

 كفاية رأس المال  ١٩

 ٢٠٢٠ديسمبر ٣١   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 

      
 ٩٬٣٧٩٬٠٣٧  ٨٬٦١٠٬٦٤٨  ٩٬٣٨٤٬٠٥٥ األولى   رأس المال العادي من الشريحة
 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  األولى رأس مال إضافي من الشريحة  
  ٨٢٥٬٥٨٣  ٨٨٩٬٠٣٤  ٨١٦٬١٠٤ الثانيةرأس مال إضافي من الشريحة  

 ١٤٬٢٠٤٬٦٢٠  ١٣٬٤٩٩٬٦٨٢  ١٤٬٢٠٠٬١٥٩ إجمالي رأس المال المؤهل
 ٧١٬٩٠٨٬٢٥٧  ٧٦٬٤٩٥٬٤٩٣  ٧٠٬٩٩٢٬٩٢٣ موجودات مرجحة بالمخاطر 

 ٪ ١٩٫٧٥  ٪ ١٧٫٦٥  ٪ ٢٠٬٠٠ إجمالي نسبة رأس المال 

 حسب متطلبات مصرف قطر المركزي على النحو التالي:  IIIالحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال بموجب بازل  

 ؛ و٪١٠الحد األدنى بدون مصد حماية رأس المال هو  - 

التأثير الحد األدنى متضمنا مصد حماية رأس المال ومصد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي والمصد للبنوك ذات   - 
 .٪١٢٫٥الهام على النظام المالي المطبق هو 



 بنك الدوحة ش.م.ق.ع 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
   ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

١٨ 

 ١٩-أثر كوفيد  ٢٠

") عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األنشطة ١٩-انتشر وباء كورونا المستجد ("كوفيد 
م اليقين في بيئة االقتصاد العالمي. أعلنت السلطات المالية حدوث حالة من عد   ١٩-التجارية واالقتصادية. ونجم عن كوفيد 

 والنقدية المحلية والدولية تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة.

حاالت    يرصد البنك الوضع عن كثب وقد قام بتفعيل تخطيط استمرارية أعماله وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة
 على عملياته وأدائه المالي. ١٩-االنقطاع المحتملة في األعمال التي قد تتسبب فيها جائحة كوفيد  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة   (أ)

والتقلبات في أسعار النفط تطلبت من البنك تحديث المدخالت واالفتراضات    ١٩-حاالت عدم اليقين التي تسبب فيها كوفيد 
لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا إلى تشكيلة من توقعات الظروف المستخدمة  

االقتصادية كما في ذلك التاريخ وبالنظر إلى أن الوضع يتطور بسرعة، فقد درس البنك أثر أعلى التقلبات في العوامل 
 رجيح السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. االقتصادية االستشرافية، عند تحديد شدة وت

 حكام األتقديرات وتقييم ال  (ب) 

المالية وغير   التقرير للموجودات  عنها  المبالغ الصادر  تحديد  الحالي عند  االقتصادي  المحتملة للتقلب  اآلثار  البنك  درس 
ى اإلدارة للمعلومات التي يمكن مالحظتها. مع ذلك ظلت األسواق  المالية للبنك وقد اعتبر على أنها تمثل أفضل تقدير لد 

 متقلبة وظلت المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق. 

أثر هذه البيئة االقتصادية التي تشوبها الشكوك هو موضوع حكمي وسيواصل البنك تقييم مركزه واألثر المحتمل على أساس 
 منتظم.  

صادية فإن التوقعات واحتمالية حدوثها تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين المتأصلة وبالتالي قد  فيما يتعلق بأية توقعات اقت
 تكون النتائج الفعلية مختلفة إلى حد كبير عن تلك المتوقعة.

 المعدلة والسلف القروض المحاسبة عن   (ج)

بتأ البنك  قام  أعاله  مذكور  هو  كما  المركزي  قطر  مصرف  من  الدعم  برنامج  من  تسهيالت  كجزء  على  جيل المدفوعات 
اإلقراض لتلك الشركات المؤهلة على أنها قطاعات متأثرة. تعتبر اإلعفاءات من الدفع كدعم سيولة قصيرة األجل لمعالجة  

  تكاليف   أمور التدفق النقدي المحتملة لدى المقترضين. قام البنك بإنفاذ اإلعفاءات من الدفع بتأجيل القروض بدون تحمل
إضافية من جانب العميل. األثر المحاسبي لهذه التغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية تم تقييمه والمحاسبة رسوم أو عمولة  

 كتعديل في أحكام ترتيب التمويل.     ٩المالية رقم إلعداد التقارير عنه وفقا لمتطلبات المعيار الدولي 

 ريبو بمعدل صفر ال تالمحاسبة عن تسهيال  (د) 

مصرف قطر المركزي البنوك لتقديم تمويل جديد للقطاعات المتأثرة بمعدالت مخفضة والذي يجب دعمه بتسهيالت  نصح  
الريبو بتكلفة صفر من مصرف قطر المركزي وقدمت ضمانات من حكومة دولة قطر للبنوك المحلية لدعم تلك القطاعات 

 عتبر جوهرية للفترة. المتأثرة. الفائدة الناتجة من تسهيل الريبو بمعدل صفر ال ت

 معلومات المقارنة  ٢١

أعيد تصنيف بعض معلومات المقارنة متى كان ذلك ضروريا للمحافظة على االنسجام مع العرض المتبع للفترة الحالية. 
مع ذلك، لم يكن لعمليات إعادة التصنيف أي أثر على بيان الدخل الموحد المرحلي أو بيان حقوق الملكية الموحد لفترة /  

 نة المقارنة. س

 
 




