
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 )ق.م.ش(بنـك الـدوحـة 

  قطر–الدوحة 

 

  رحلية المختصرة الموحدة المالبيانات المالية

 ٢٠١٠  سبتمبر٣٠ في  المنتهيةفترةلل

 للمدقق المستقلالمراجعةمع تقرير 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة مع تقرير المراجعة للمدقق المستقلالبيانات المالية 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـصفح                                                                                                 رسالفه

 

 -- لمدقق الحسابات المستقل  تقرير المراجعة  

 

 ١ بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر    

 

 ٢ المختصر المرحلي  الموحدالدخلبيان 

 

 ٣ بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

 

 ٥ - ٤   المرحلي المختصرموحد البيان التغيرات في حقوق المساهمين

 

 ٦  المرحلي المختصر الموحدبيان التدفقات النقدية

 

 ١٢ - ٧ المرحلية المختصرة  الموحدةيةماليضاحات حول البيانات الإ

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٣٠١٠٢ر . ق 
 

  حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرةالمراجعةتقرير 
 

 المحترمين               ةرئيس وأعضاء مجلس اإلدار/ السادة

 )ق.م.ش (بنك الدوحة

  قطر-الدوحة 
 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ كما في " )البنك ( ")ق.م.ش( لبنك الدوحة المرفق  المرحلي المختصر الموحدبيان المركز المالي بمراجعة قمنا لقد

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةر والموحدة المرحلية المختصرة لفترة الثالثة أشه  والدخل الشاملوكل من بيانات الدخل

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، التسعةالتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة لفترة بياني و

 وفقاً لمعيار لمرحلية المختصرة الموحدة اإن إدارة البنك مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية. وبعض اإليضاحات التفسيرية

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه . مصرف قطر المركزي وتعليمات" التقارير المالية المرحلية) "٣٤(المحاسبة الـدولي رقـم 

 .البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إستناداً إلى مراجعتنا
 

مراجعة  ")٢٤١٠(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  ، لقدباستثناء ما هو مذكور في الفقرة التالية 

، تتضمن مراجعة المعلومات المالية الـمرحلية القيام باجراء " المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة

 األمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن

 إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول .خرىأ

يق وتبعاً لذلك، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنهانها التدقعلى تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبي. 
 

  ، أشهر المنتهية في ذلك التاريخالتسعةونتائج أعمالها لفترة  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  كما في للبنكتضمن المركز المالي للفروع الخارجيةي

بلغت لقد  .تي لم يتم مراجعتها بصورة مستقلةوالتي تم تضمينها في البيانات المالية على أساس البيانات المعتمدة من إدارات الفروع وال

ومجموع موجوداتها ومجموع  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في  التسعة و الفروع الخارجية لفترة الثالثة)خسائر(أرباح صافي 

            ريال قطري ١,١٥٣,٥٨٣,٧٣٨ وريال قطري  ٤,٣٠٩,٥٦٠ ريال قطري و٧,٤٤٢,١٩٣  مبلغمطلوباتها في ذلك التاريخ

 .على التواليريال قطري  ١,١٤٩,٢٧٤,١٧٨ و
 

 ، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة  في الفقرة أعالهوردما استناداً إلى أعمال مراجعتنا ، باستثناء 

التقارير المالية ) "٣٤( لمعيار المحاسبة الدولي رقم المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً

 .وتعليمات مصرف قطر المركزي" المرحلية

 

 ديلويت آند توشعن 
 

 

  

 محمد عثمان باهيميا   

 )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم 

 ٢٠١٠  أكتوبر١٤

  قطر–الدوحة 

 

 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  فيكما

 نات المالية الموحدة المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيا١٤ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- ١ - 

 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  

 )مدققة( )مراجعة( إيضاح 
 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  

    :الموجودات
 ١٠,٧٥٣,٨٢٨ ٨،٢٧٠،٨٤٢  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 ٤,٣٩٩,٧٢٩ ٣،٤٨٧،٣٤٦ ٤ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 ٢٥,٨٩٥,٨٥٥ ٢٦،٦٣٢،٢٥١ ٥ قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعمالء

 ٣,٨٢٥,٤٩٧ ٥،٠٣٤،١٣٦ ٦ إستثمارات مالية 
 ١٢,١١٠ ١٤،١٤٨  إستثمار في شركة زميلة 
 ٥٧٠,٤٦٦ ٦٨٧،٦٣٣  عقارات وأثاث ومعدات

 ٥٣٨,٦٩٧ ٦٩٠،٨٧٨  موجودات أخرى

 ٤٥,٩٩٦,١٨٢ ٤٤،٨١٧،٢٣٤  مجموع الموجودات 
    

    :المطلوبات
 ١٠,٤٨٨,٨٥٦ ٨،٧٦٩،٠٩٢  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ٢٦,١٧٧,٩٨٦ ٢٦،٢٤١،٣٠٨  ودائع العمالء
 ٨٢٤,٨٦٠ ٧٦٧،٠٩٣ ٧ سندات دين ثانوي
 ٩٤١,٣٢٦ ١،١٣٤،٢٧١  مطلوبات أخرى

 ٣٨,٤٣٣,٠٢٨ ٣٦،٩١١،٧٦٤  مجموع المطلوبات
    

 ١,٧١٢,٣٧١ ٢،٠٣١،٢٣٠   أصحاب ودائع اإلستثمار المطلق حقوق
    

    :المساهمينحقوق 
 ١,٨٠٨,٦٠٦ ١,٨٩٤,٧٣٠  رأس المال المدفوع 

 ٣٦٨,٦١١ --  س مال مستلم مقدماًرأ
 ٢,٤٣٣,٦٣١ ٢,٧١٦,١١٨  إحتياطي قانوني 
 ٣٦٤,٦٥٠ ٣٦٤,٦٥٠  إحتياطي مخاطر

 )٨٠,٤٥١( (٢٦،٧٧٨) ٨ إحتياطي القيمة العادلة
 )٥٢,٦٨٩( (٥٠،١٠٣)  إحتياطي التحوط

 )٢,٤١٧( (١،٨٨٤)  احتياطي تقييم عمالت أجنبية
 ٩٠٤,٣٠٣ --  أرباح نقدية مقترح توزيعها

 ١٠٦,٥٣٩ ٩٧٧،٥٠٧  أرباح مدورة
 ٥,٨٥٠,٧٨٣ ٥،٨٧٤،٢٤٠  المساهمينمجموع حقوق 

 وحقوق  أصحاب ودائع اإلستثمارات المطلققوق وحمجموع المطلوبات
 ٤٥,٩٩٦,١٨٢ ٤٤،٨١٧،٢٣٤  المساهمين

 

 

 

 

 فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة

 يعبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثان

 العضو المنتدب

 راهافان سيتارامان

 الرئيس التنفيذي

 

 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة١٤ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- ٢ - 

 

  أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 رسبتمب ٣٠ ر سبتمب٣٠  
  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 
  ريال قطريألف ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري  
      

 ١،٦٤٨،٩٦٦ ١،٧١٢،٢٥٥ ٥٦٩،٥٠٣ ٥٧١،١٨٩  إيرادات الفوائد 
 (٨٥٤،٦٣٠) (٧٣٩،٣٥٢) (٣٠٩،٢١٧) (٢١٩،١٢٠)  مصاريف الفوائد

 ٧٩٤،٣٣٦ ٩٧٢،٩٠٣ ٢٦٠،٢٨٦ ٣٥٢،٠٦٩  صافي إيرادات الفوائد 
 ٢٧٦،١٩٣ ٣١٠،٤١٤ ١٠٠،٢٧٨ ٨٣،٥٠٣  إيرادات عموالت ورسوم

 )٤،٠٦٥( )٣،٥٤١( )٩١١( (١،٣٨٤)  رسوممصاريف عموالت و
 ٢٧٢،١٢٨ ٣٠٦،٨٧٣ ٩٩،٣٦٧ ٨٢،١١٩  صافي إيرادات عموالت ورسوم 
 ١٧٧،٢٧٢ ١٨٧،٩٨٥ ٤٠،٣٩٩ ٦٢،٧٢٦  إيرادات أنشطة التمويل اإلسالمي
نصيب أصحاب ودائع اإلستثمار 

 (٤٦،٤٥١) (٧٢،٧٥٦) (٢٠،٦٧٠) (٢٢،١٥٨)  المطلق من الربح
طة التمويل صافي إيرادات أنش

 ١٣٠،٨٢١ ١١٥،٢٢٩ ١٩،٧٢٩ ٤٠،٥٦٨  اإلسالمي
 ٦٨،٠٢٦ ٧٩،٨١١ ١٩،٨١٦ ٢٠،٩٨٩  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 )٢٨،٣٠٣( )٣٨،٢٩٥( )٥،٤٢٣( )١٠،٠٤٠(  حصة معيدي التأمين 
 )٢٣،١٦٧( )٢٥،٢٢٣( )٨،٣٥٥( )٦،٨١٠(  صافي اإلدعاءات المدفوعة

 ١٦،٥٥٦ ١٦،٢٩٣ ٦،٠٣٨ ٤،١٣٩  صافي إيرادات أنشطة التأمين 
 ٣٩،٢١٩ ١٤،٤١٢ ٧٥٤ ١،٠٩١  أرباح توزيعات أسهم 

 ٥٦،٠٠٩ ٦١،٠٢٢ ٢٢،٥٥٣ ٢٣،٥٣٢  أرباح عمليات النقد األجنبي
 ٢٠٣،٠٣٣ ٣٣،٧٦٦ ٣٣،٤٥٣ ١٣،٩٢٥  صافي إيرادات إستثمارات مالية

صافي خسائر من إستثمارات في 
 )٢٥،٦٤٦( )٢٠،٧٠٨( )٦،٢٦٢( )٥،٦٤٦(  مشتقات مالية 
 (٦٨٥) ٢٠٠ (٦٨٥) ٢٠٠   زميلةربح من شركة

 ٥٩،٠٣١ ٣٨،٠٥١ ١٣،٠٠١ ١٠،٤٦٦  إيرادات تشغيلية أخرى
 ١،٥٤٤،٨٠٢ ١،٥٣٨،٠٤١ ٤٤٨،٢٣٤ ٥٢٢،٤٦٣  صافي اإليرادات التشغيلية 
 )٤٢٩،٦٤١( )٤٦٦،٤٩٩( )١٥٥،٤٦٣( )١٧٠،١٩٦(  مصاريف إدارية وعمومية

 )٣٤،٧١٥( )٣٠،٩٦٦( )١١،٥٦٣( )١٠،٤٤٦(  داتإستهالك عقارات وأثاث ومع
التدني في قيمة القروض مخصص 
 )٦١،٣٨٤( )١٥٤،٤٢٥( )١٤،١٧٢( )٤٨،٧٦٨(  والسلف 
التدني في قيمة إستثمارات مخصص 

 )١٦٧،٤٥٨( )٣٢،٠٩٥( )٦٢،١٧٩( )١٢،٠٠٤(  مالية
 -- ٤٣،٠٦٢ -- -- ١٠ إيرادات أخرى

 ٨٥١،٦٠٤ ٨٩٧،١١٨ ٢٠٤،٨٥٧ ٢٨١،٠٤٩  صافي الربح للفترة قبل الضرائب 
 )٧٩٠( )١،٨١٠( )(٣٩٦ )٤٥٢(  ضرائب 

 ٨٥٠،٨١٤ ٨٩٥،٣٠٨ ٢٠٤،٤٦١ ٢٨٠،٥٩٧  صافي الربح للفترة 
العائد على السهم من األرباح 

 ريال قطري ٤،٧٠ ريال قطري ٤،٧٢  ريال قطري١،١٣  ريال قطري١،٤٨  )األساسي والمعدل(

  سهما١٨٠,٨٦٠,٦١٠ً  سهما١٨٩,٤٧٢,٩٨٦ً  سهما١٨٠,٨٦٠,٦١٠ً  سهما١٨٩,٤٧٢,٩٨٦ً   المتوسط المرجح لعدد األسهم

  

 

 

 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة١٤ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- ٣ - 

 

  أشهر المنتهية فيالتسعة لفترة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 رسبتمب ٣٠ رسبتمب ٣٠ 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري يألف ريال قطر ألف ريال قطري 

     

 ٨٥٠،٨١٤ ٨٩٥،٣٠٨ ٢٠٤،٤٦١ ٢٨٠،٥٩٧ صافي الربح للفترة
     

     :بنود الدخل الشامل األخرى
 ٣٧٤،١٠٠ ٥٣،٦٧٣ ٦٩،٦٨٩ ٤٢،٦٩٩ صافي الحركة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 ٤٣،٨٩١ ٢،٥٨٦ (٧،٣٨٦) (١،٠٣٨) تدفقات النقديةصافي الحركة في القيمة العادلة لعمليات تحوط ال

 ٢٢٩ ٥٣٣ ٣٩ ٥١٤ تعديالت تحويل عمالت أجنبية

     

 ٤١٨،٢٢٠ ٥٦،٧٩٢ ٦٢،٣٤٢ ٤٢،١٧٥ الدخل الشامل األخرى إجمالي بنود

     

 ١،٢٦٩،٠٣٤ ٩٥٢،١٠٠ ٢٦٦،٨٠٣ ٣٢٢،٧٧٢ إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ق.م.ش( بنك الدوحة

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة١٤ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- ٤ - 

 

 

 

 رأس المال 

ل رأس ما

 مستلم مقدماً

إحتياطي 

 قانوني

إحتياطي 

 المخاطر

إحتياطي 

 القيمة العادلة

إحتياطي 

 التحوط

 تقييمإحتياطي 

 عمالت أجنبية

أرباح نقدية 

 المجموع أرباح مدورة مقترح توزيعها

 

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 يقطر

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

           

 ٥,٨٥٠,٧٨٣ ١٠٦,٥٣٩ ٩٠٤,٣٠٣ )٢,٤١٧( )٥٢,٦٨٩( )٨٠,٤٥١( ٣٦٤,٦٥٠ ٢,٤٣٣,٦٣١ ٣٦٨,٦١١ ١,٨٠٨,٦٠٦ )مدققة (– ٢٠١٠ يناير ١الرصيد في 
           

اإلجتماعية والرياضية المساهمة في صندوق دعم األنشطة 

 )٢٤,٣٤٠( )٢٤,٣٤٠( -- -- -- -- -- -- -- -- )٩اح إيض (٢٠٠٩لسنة 

 ٨٩٥،٣٠٨ ٨٩٥،٣٠٨ -- -- -- -- -- -- -- -- صافي الربح للفترة

 ٥٦،٧٩٢ -- -- ٥٣٣ ٢،٥٨٦ ٥٣،٦٧٣ -- -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى

 ٩٢٧،٧٦٠ ٨٧٠،٩٦٨ -- ٥٣٣ ٢،٥٨٦ ٥٣،٦٧٣ -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- -- -- -- -- -- -- ٢٨٢,٤٨٧ )٣٦٨,٦١١( ٨٦,١٢٤ ادة في رأس المالالزي

 )٩٠٤,٣٠٣( -- )٩٠٤,٣٠٣( -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٩توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 ٥،٨٧٤،٢٤٠ ٩٧٧،٥٠٧ -- )١،٨٨٤( )٥٠،١٠٣( (٢٦،٧٧٨) ٣٦٤,٦٥٠ ٢,٧١٦,١١٨ -- ١,٨٩٤,٧٣٠ )مراجعة (- ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

 

 

 

 

  

 

 



 )ق.م.ش( بنك الدوحة

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة١٤ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- ٥ - 

 

 

 

 رأس المال 

رأس مال 

 مستلم مقدماً

إحتياطي 

 قانوني

إحتياطي 

 المخاطر

إحتياطي القيمة 

 العادلة

إحتياطي 

 التحوط

إحتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية

توزيعات أرباح 

 المجموع أرباح مدورة نقدية مقترحة

 

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 طريق

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

ألف ريال 

 قطري

           

 ٤,٩١٢,٧٥٥ ٥٢,١٦٢ ٨٦١,٢٤١ )٢,٩٨١( )٩٧,٢٥١( )٤٩٢,٣٦٤( ٣٥٢,٤٣١ ٢,١٤٨,٤٢٤ ٣٦٨,٦١١ ١,٧٢٢,٤٨٢ )مدققة (– ٢٠٠٩ يناير ١الرصيد في 
           

 ٨٥٠،٨١٤ ٨٥٠،٨١٤ -- -- -- -- -- -- -- -- صافي الربح للفترة

 ٤١٨،٢٢٠ -- -- ٢٢٩ ٤٣،٨٩١ ٣٧٤،١٠٠ -- -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى

 ١،٢٦٩،٠٣٤ ٨٥٠،٨١٤ -- ٢٢٩ ٤٣،٨٩١ ٣٧٤،١٠٠ -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- -- -- -- -- -- -- ٢٨٢,٤٨٧ )٣٦٨,٦١١( ٨٦,١٢٤ الزيادة في رأس المال

 )٨٦١,٢٤١( -- )٨٦١,٢٤١( -- -- -- -- -- -- -- ٢٠٠٨ مدفوعة لسنة توزيعات أرباح

 ٥،٣٢٠،٥٤٨ ٩٠٢،٩٧٦ -- )٢،٧٥٢( )٥٣،٣٦٠( )١١٨،٢٦٤( ٣٥٢,٤٣١ ٢,٤٣٠,٩١١ -- ١,٨٠٨,٦٠٦ )مراجعة (- ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

 

 

 

 

   



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي المختصر

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة١٤ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

- ٦ - 

 

  أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة   

 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  

 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  

    

 ٤،٧٣٢،٨٤٣ (٨٢٤،٦٧٢)  الناتجة من أنشطة التشغيل)  فيةالمستخدم (صافي التدفقات النقدية

    

    :التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار

 )٢،٧٩١،٥٥٠( )٢،٤٤٤،٧٦١(  مشتريات إستثمارات مالية

 ٢،٣٣٧،١٦٢ ١،٢٣٢،٦٠٠   بيع إستثمارات ماليةصافي المتحصل من

 )٧٤،٥٩٤( )١٠٨،٨٩٤(  مشتريات عقارات وأثاث ومعدات

 )٥٢٨،٩٨٢( )١،٣٢١،٠٥٥(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

    

    :التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )٨٦١,٢٤١( )٩٠٤,٣٠٣(  توزيعات أرباح مدفوعة 

 )٤٠٥،٣٠٠( )٥٧،٧٦٧(   معاد شراؤهاسندات دين ثانوي 

 )١،٢٦٦،٥٤١( )٩٦٢،٠٧٠(  األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

    

 ٢،٩٣٧،٣٢٠ )٣،١٠٧،٧٩٧(   ما يعادلهالزيادة في النقد و) النقص(صافي 

 ٨,٠٠٩,٧٩١ ١١,٨٨٨,٥٢٣  في بداية الفترة وما يعادله نقد 

 ١٠،٩٤٧،١١١ ٨،٧٨٠،٧٢٦ ١٣ ي نهاية الفترة فوما يعادله نقد 

 

 

 

 

 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة ل البيانات الماليةإيضاحات حو

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٧ - 

 

  الرئيسينشاط واليالوضع القانون .١

 .١٩٧٨ لسنة )٥١( بموجب المرسوم األميري رقم ١٩٧٩ مارس ١٥كشركة مساهمة عامة في ") البنك) ("ق.م.ش(بنك الدوحة تأسس 
 

 سبعة منها فرعاً محلياً ٣٧ واإلسالمية من خالل مقره الرئيسي في مدينة الدوحة و التجارية في األنشطة المصرفية أعماله  البنكيمارس

 ومكاتب تمثيل في كل فروع إسالمية ، وثالثة فروع خارجية في الواليات المتحدة األمريكية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت

باإلضافة إلى ذلك ، يمتلك البنك كامل حصص رأس  .رومانياو كوريا الجنوبيةان ، ، تركيا ، الصين ، الياب سنغافورة ،المملكة المتحدة من

، كما يمتلك البنك كامل حصص رأس المال في  تأمين مسجلة في مركز قطر الماليوهي شركة) م.م.ذ(المال في شركة بنك الدوحة للتأمين 

 .مات وتمارس نشاطها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلو)DBank Tech L.L.C(شركة 

 

 

 أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة .٢

 وتعليمات الخاص بالتقارير المالية المرحلية) ٣٤(تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة متفقة مع السياسات . كزيمصرف قطر الر

بإستثناء بعض المعايير والتفسيرات الجديدة ،  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  الموحدةالمحاسبية المتبعة في اعداد البيانات المالية

حت سارية المفعول خالل الفترة الحالية ، ولكن لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ التي تم اإلفصاح عنها أو على والمعدلة والتي أصب

 ٢٠٠٩ لسنة  الموحدةويجب قراءة هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة مقترنة مع البيانات الماليةالمركز المالي للبنك ، 

 .واإليضاحات المرفقة بها
 

إعداد البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء اإلستثمارات ومشتقات األدوات المالية والتي تظهر تم 

 .بالقيمة العادلة
 

ة كاملة يتم إعدادها وفقاً للمعايير إن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالي

 بالضرورة مؤشراً للنتائج التي ٢٠١٠  سبتمبر٣٠ أشهر المنتهية في للتسعة ال تعتبر النتائج  ،باإلضافة إلى ذلك. الدولية للتقارير المالية 

 .٢٠١٠ ديسمبر ٣١التي تنتهي في المالية يمكن توقعها للسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة ل البيانات الماليةإيضاحات حو

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٨ - 

 

 المعلومات القطاعية .٣

 وفيما .صرفية اإلسالمية وخدمات التأمينالخدمات البنكية التجارية ، الخدمات الم: وهي قطاعات أعمال رئيسية ثالثة البنك هيكليةتضمن ت

 . المنتهية في ذلك التاريخوللفترة ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠يلي البيانات المتعلقة بكل قطاع كما في 
 

 

الخدمات البنكية 
  التقليدية

الخدمات 
 المصرفية
 اإلسالمية

المجموع 
 المجموع أخرى خدمات التأمين الفرعي

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري ألف ريال قطري 
       

       ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠كما في 

 ٤٤،٨١٧،٢٣٤ ٩٩٨ ٢٢٨،٠٧٩ ٤٤،٥٨٨،١٥٧ ٣،٤٤٠،٠٧٩ ٤١،١٤٨،٠٧٨ مجموع الموجودات

لمطلوبات وحقوق مجموع ا
أصحاب ودائع اإلستثمار 

 ٣٨،٩٤٢،٩٩٤ ١٤٦ ١٠٤،٢٠٢ ٣٨،٨٣٨،٦٤٦ ٢،٨٤٢،٦٨٨ ٣٥،٩٩٥،٩٥٨ المطلق
       

       ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في 

 ٤٥,٩٩٦,١٨٢ ١,١٣٠ ١٨٦,٦١٥ ٤٥,٨٠٨,٤٣٧ ٣,٠٠٧,١٧٠ ٤٢,٨٠١,٢٦٧ مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات وحقوق 
أصحاب ودائع اإلستثمار 

 ٤٠,١٤٥,٣٩٩ ٢٠٧ ٦٨,٣٢١ ٤٠,٠٧٦,٨٧١ ٢,٠٩٠,٥٦٨ ٣٧,٩٨٦,٣٠٣ لمطلقا
     

     ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 ١،٥٣٨،٠٤١ ٦٠٤ ٢١،٧٨١ ١،٥١٥،٦٥٦ ١٣٠،٩٧٤ ١،٣٨٤،٦٨٢ صافي اإليرادات التشغيلة

 ٨٩٥،٣٠٨ (٧٢) ٥،٥٨٢ ٨٨٩،٧٩٨ ٩٧،٣٩١ ٧٩٢،٤٠٧ )الخسارة(صافي الربح 
     

     ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 ١،٥٤٤،٨٠٢ ٩٢٩ ١٦،٥٥٦ ١،٥٢٧،٣١٧ ١٣٧،٢٥٧ ١،٣٩٠،٠٦٠ صافي اإليرادات التشغيلة

 ٨٥٠،٨١٤ (٣٩) ٧،٦٦٢ ٨٤٣،١٩١ ١١٨،٤٢٦ ٧٢٤،٧٦٥ )الخسارة(صافي الربح 
     

     ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 ٥٢٢،٤٦٣ ١٨٣ ٥،٧٤١ ٥١٦،٥٣٩ ٤٦،٥١٢ ٤٧٠،٠٢٧ إليرادات التشغيلةصافي ا

 ٢٨٠،٥٩٧ (١٧) ٤٩٩ ٢٨٠،١١٥ ٣١،٧٣٩ ٢٤٨،٣٧٦ )الخسارة(صافي الربح 
     

     ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

 ٤٤٨،٢٣٤ ٢٤٥ ٦،٠٣٨ ٤٤١،٩٥١ ٢٢،٢٢١ ٤١٩،٧٣٠ صافي اإليرادات التشغيلة

 ٢٠٤،٤٦١ (١١١) ٢،٢١٩ ٢٠٢،٣٥٣ ١٦،٤٨١ ١٨٥،٨٧٢ )الخسارة(صافي الربح 
 

ساهمت . الواليات المتحدة األمريكية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت جغرافياً في كل من دولة قطر ويمارس البنك أعماله

المنتهية أشهر  التسعة لفترة% (٩٩،٥٢ بما نسبته ٢٠١٠ تمبرسب ٣٠ أشهر المنتهية في التسعةالعمليات في دولة قطر في أرباح البنك لفترة 

 %).٩٧،٦ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١% (٩٧،٤٢لبنك كما في ذلك التاريخ بحوالي وفي موجودات ا%) ٩٩،١٨: ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠في 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة ل البيانات الماليةإيضاحات حو

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ٩ - 

 

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى .٤

 . مليون ريال قطري٣٨ في قيمتها بمبلغ التدنياف ب مليون ريال قطري والتي تم اإلعتر٧٣،٤تتضمن األرصدة لدى بنوك على مبلغ 

 

 

 تمويلية للعمالءسلف وأنشطة قروض و .٥

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

   

 ٢٣,٨٧٧,٠١٦ ٢٤،٢٨٣،٤٧٦ القروض والسلف البنكية التقليدية

 ٢,٧٣٥,٩٦٧ ٣،٢٠٧،٢١٤ أنشطة التمويل اإلسالمي

 )٤٦٦,٩٠٨( )٥٩٥،٤٥٥(  بالصافي-مخصص خاص لتدني قيمة القروض 

 )٢٥٠,٢٢٠( )٢٦٢،٩٨٤( فوائد معلقة 

 ٢٥,٨٩٥,٨٥٥ ٢٦،٦٣٢،٢٥١ الصافي 
 

من إجمالي القروض % ٤،٠٢وتمثل  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ ريال قطري كما في مليون ١،١٠٥   مبلغبلغ مجموع القروض والسلف غير العاملة

إعدام قروض خالل الفترة  تم  ).من إجمالي القروض والسلف% ٣،١٤مليون ريال قطري وتمثل  ٨٥١ : ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١( والسلف 

 .مليون ريال قطري ٢٥،٨٧بقيمة 

 
 

 اإلستثمارات المالية .٦

 

 . إلى الحكومة مليون ريال قطري ٥٣٦،٦قيمتها و التي تبلغ  في األسهم المحلية  بتحويل إستثماراته٢٠٠٩خالل العام  قام البنك 
 

 سندات دين ثانوي .٧

يتم اإلعتراف بالفروقات بين القيمة الدفترية . مليون ريال قطري  ٥٩الل الفترة بإعادة شراء جزء من سندات الدين الثانوي بمبلغقام البنك خ

عند إعادة الشراء ضمن بيان الدخل الموحد المرحلي المختصروالمبلغ الذي تم دفعهعاد شراؤها للسندات الم . 
 
 

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري 

   

 ١,٥٨٥,٦٩٩ ٢،٢٣٩،٦٠٥ للبيع إستثمارات متاحة 

 ٢,٢٣٩,٧٩٨ ٢،٧٩٤،٥٣١ إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 

 ٣,٨٢٥,٤٩٧ ٥،٠٣٤،١٣٦ 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة ل البيانات الماليةإيضاحات حو

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ١٠ - 

 

 إحتياطي القيمة العادلة .٨

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري 
   

 )٤٩٢,٣٦٤( )٨٠،٤٥١(  يناير ١الرصيد في 

 ٧٣,٩٧٤ ٤٨،٤٦٢ الزيادة في القيمة العادلة

 ٣٣٧,٩٣٩ ٥،٢١١ المحول إلى بيان الدخل

 ٤١١,٩١٣ ٥٣،٦٧٣ السنة / صافي التغير خالل الفترة

 )٨٠,٤٥١( )٢٦،٧٧٨( 
 

 

 صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية .٩

    لسنة المنتهية في ل الربحمن صافي % ٢،٥مثل ما نسبته ت والتي مليون ريال قطري ٢٤،٣٤مبلغ ب  مساهمتهبدفعخالل الفترة قام البنك 

 بحسب كتخصيص من األرباحهمة ويتم إظهار هذه المسا. لصالح صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية ، وذلك ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١

 .٢٠٠٨للعام ) ١٣(لقانون رقم  إدارة اإليرادات العامة والضرائب ، ووفقاً ل–التوضيح والتعليمات الصادرة عن وزارة اإلقتصاد والمالية 

 

 

 إيرادات أخرى .١٠

ر لإلستثمار بالتنازل عن حقه في إستالم  ، وتماشياً مع خطة الحكومة القطرية لدعم البنوك الوطنية ، قام جهاز قط٢٠١٠ أبريل ٢٢بتاريخ 

كجزء   رأس المال في الحكومة من مساهمة والتي تمثل الشريحة األولى%٥ نسبة االشتراك البالغة بفيما يتعلق  البنك من توزيعات األرباح

 مليون ريال قطري كمنحة ٤٣،٠٦ته وكنتيجة لذلك ، قام البنك بتسجيل هذا المبلغ المتنازل عنه والبالغ قيم.  المستمري الحكومالدعممن 

 . مستلمة تحت بند إيرادات أخرى

 

 

  ممكن أن تطرأ وإلتزامات أخرى ماليةإلتزامات .١١

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري إلتزامات ممكن أن تطرأ) أ
   

 ٣١٥,٣١٤ ٤٥٩،٠٩٠ قبوالت

 ١١,٥٢٦,٨٤٥ ١٣،٧٤٩،٣٨٤ خطابات ضمان

 ٢,٦٥٧,٢٦٥ ٣،٣٩٥،٤٨٩ ات مستنديةاعتماد

 ٥٥٩,٥١٨ ٧٧٧،٢١٤ أخرى

 ١٥,٠٥٨,٩٤٢ ١٨،٣٨١،١٧٧ 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة ل البيانات الماليةإيضاحات حو

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ١١ - 

 

 )تتمة( ممكن أن تطرأ وإلتزامات أخرى   ماليةإلتزامات .١١

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري إلتزامات أخرى) ب
   

 ٤,٥٤٠,٦٢٩ ٥،٨٧٤،٣٨٦ سهيالت غير مستغلّةت

 ١٤٢,١٨١ ١٠٦،٦٢٢ إلتزامات رأسمالية

 ٤,٦٩٦,٧٨٦ ٦،٣٤٧،٤٠١  آجلةصرف عمالت أجنبيةعقود 

 ٨٣٧,٥٤٥ ٧٧٣،٢٧٣ عقود تبادل أسعار الفائدة

 ٢٥,٤٩١ ٢٥،٤٩١ عقود تبادل مخاطر التسهيالت اإلئتمانية

 ٣٦,٤١٥ ٣٦,٤١٥ عقود تبادل مجموع العائدات

 ١٠,٢٧٩,٠٤٧ ١٣،١٦٣،٥٨٨ 

 ٢٥,٣٣٧,٩٨٩ ٣١،٥٤٤،٧٦٥ 
 

 . اإللتزامات األخرى إيضاح أدوات المشتقات المالية بقيمتها العادلة ضمن هذه البيانات المالية ، وتظهر بقيمتها اإلسمية ضمنتسجل

 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة .١٢

دارة العليا للبنك والشركات التي يرتبطون كون أطرافها أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلنكية يله باتفاقيات وعمليات باعمأيدخل البنك ضمن نطاق 

 .بها ، وتكون هذه العمليات على أساس أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة
 

 :السنة المالية/يوضح الجدول التالي مجموع األرصدة والمعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠ 

 )مدققة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري  المركز المالي بيانبنود
   

 ٨٢٢،٢٧٣ ١،٠٠٧،٩٥٢ سلف وقروض 

 ٨٩،٦٤٦ ١٠٩،١٥٤ ودائع العمالء 

 ٢٣٩،٤٩٤ ٢٧٢،٨٢٩ إلتزامات ممكن أن تطرأ وإلتزامات أخرى  

 

 

 

 
 
 
 
 



 )ق.م.ش (بنك الدوحة

 الموحدة المرحلية المختصرة ل البيانات الماليةإيضاحات حو

 ٢٠١٠ سبتمبر٣٠ في لفترة التسعة أشهر المنتهية

- ١٢ - 

 

 )تتمة(عالقة  معامالت مع أطراف ذات  .١٢

  أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة  

  سبتمبر٣٠ 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري بنود بيان الدخل
   

 ٢٩،٩٧٢ ٣٤،٩٢٧ إيرادات فوائد وعموالت 

 ٤،٨٥٧ ٤،١٦١ مصاريف فوائد وعموالت 

 
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

  سبتمبر٣٠ 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري منافع أعضاء مجلس اإلدارة
   

 ٦،٨٣٨ ٨،٢٣٩ رواتب ومنافع أخرى

 ١،٠١٩ ١،٢٧٣  نهاية الخدمة وصندوق التقاعد مكافأة

 ٧،٨٥٧ ٩،٥١٢ 

 

 وما يعادلهالنقد  .١٣

 : ما يلييعادلهوما لغايات إعداد بيان التدفقات النقدية ، يتضمن النقد 

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

  سبتمبر٣٠ 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 )مراجعة( )مراجعة( 

 ألف ريال قطري ألف ريال قطري 
   

 ٦،٥٢١،٠٣٥ ٦،٨٩٢،٩٦٧ نقد وأرصدة لدى بنوك 

 ٤،٤٢٦،٠٧٦ ١،٨٨٧،٧٥٩  أشهر٣نقد لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى تستحق خالل 

 ١٠،٩٤٧،١١١ ٨،٧٨٠،٧٢٦ 
 

 .النقد واألرصدة لدى بنوك ال تتضمن اإلحتياطي النقدي اإللزامي

 

 أرقام المقارنة .١٤

 .ع طريقة العرض في الفترة الحالية السابقة ، لكي تتناسب مالسنة/ السابقة  تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة


