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 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تابع(

 إلى السادة المساهمين في بنك الدوحة )ش.م.ع.ق.(

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي 

لبنك الدوحة )ش.م.ع.ق.( )"البنك"( وشركاته التابعة )يشار إليهم معًا باسم المرفقة المالية الموحدة  البيانات لقد دققنا

، وبيانات الدخل والدخل الشامل  2020ديسمبر    31"المجموعة"( والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات، التي تشتمل على 

 ة األخرى.السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيري

برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد  

، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 

 ر المالية وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي المعمول بها.وفقاً للمعايير الدولية للتقاري

 أساس الرأي 

قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وقمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء  

مستقلون عن المجموعة   نحن . التدقيق هذا في تقريربمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة الخاص 

للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين الدولية وفقا لقواعد السلوك األخالقي 

)"قواعد السلوك األخالقي"( والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال  )متضمنة معايير االستقاللية الدولية( المهنيين 

وم بها على البيانات المالية الموحدة للبنك في دولة قطر. وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى  التدقيق التي نق

وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي. وإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين 

 أساس للرأي الذي توصلنا إليه. 

  أمور التدقيق األساسية

إن أمور التدقيق األساسية، وفقا لحكمنا المهني، هي تلك األمور التي لها األهمية القصوى في أعمال تدقيق البيانات 

الحالية. وتناولنا هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وال نقدم رأيًا منفصاًل   للفترةالمالية الموحدة  

 ينا عنها.عن هذه األمور عند تكوين رأ
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 أمور التدقيق األساسية )تابع(

 معلومات أخرى

لسنوي  تقرير االمجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في  

لبنك )"التقرير السنوي"(، ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة للبنك وتقرير مدقق الحسابات الصادر عليها. حصلنا،  ل

، على تقرير مجلس اإلدارة، والذي يشكل جزًءا من التقرير السنوي، ويتوقع أن تتاح قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا

 تاريخ. ذلك اللنا األجزاء المتبقية من التقرير السنوي عقب 

 ال يغطي رأينا عن البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد عليها.

 كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق وصف أمر التدقيق األساسي 
،  9، 8)ب(، 5)أ(، 5)ب(، 4)ز(، 3راجع اإليضاحات  – انخفاض قيمة الموجودات المالية الخاضعة لمخاطر االئتمان

 في البيانات المالية الموحدة   19و  14،  11،  10
 نظًرا ألن: ا األمرلقد ركزنا على هذ 

انخفاض قيمة الموجودات المالية الخاضعة   •
 لمخاطر االئتمان ينطوي على: 

متطلبات محاسبية معقدة، تتضمن  -
االفتراضات والتقديرات واألحكام التي  

 يعتمد عليها تحديد انخفاض القيمة؛ 

مخاطر نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة  -
 على قرارات المنهجية والصياغة،

  إصدار   عند  إلدارة من جانب ا  لتحيزا  قابلية -
 يةاالئتمان خسائرال نتائج لتحديد األحكام

 و ،المتوقعة

 .المعقدة اإلفصاح متطلبات -

تأثيرا كبيرا على  19-أثرت جائحة كوفيد  •
الخسائر االئتمانية المتوقعة. االفتراضات  
بخصوص الملمح االقتصادي اآلن أكثر شكا  
مما يزيد من مستوى األحكام المطلوب من  
المجموعة القيام بها الحتساب الخسارة  
االئتمانية المتوقعة ومخاطر التدقيق المصاحبة 

 لها. 

الية للمجموعة، المدرجة  كانت الموجودات الم •
في الميزانية العمومية وخارجها، الخاضعة  

  2020ديسمبر  31لمخاطر االئتمان  كما في 
مليون لاير قطري )مبلغ  121.199مبلغ 

(  2019مليون لاير قطري في  130.507
ومن ثم فهي جزء جوهري من بيان المركز  
المالي الموحد. باإلضافة إلى ذلك، كان إجمالي  

الذي اعترفت به المجموعة في هذه المخصص  
مليون لاير  1.365البيانات المالية مبلغ 

ديسمبر  31قطري، في السنة المنتهية في 
مليون لاير قطري في  1.079)مبلغ  2020
(، ومن ثم فهو يمثل جزء جوهري من  2019

 بيان الدخل الموحد. 

، من بين  على هذا األمرتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها 
 : أمور أخرى، ما يلي

 متطلبات أساس على المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم •
ولوائح مصرف قطر   9رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار

المركزي ذات الصلة، وفهمنا لألعمال والممارسات المتبعة في  
 هذا القطاع. 

  لمعدلة ا  أو الجديدة والضوابط واألنظمة للعمليات فهمنا تأكيد •
 تطوير علىالمطبقة  الضوابط ذلك في بما إلدارة،التي تتبعها ا

 . الخسائر االئتمانية المتوقعة نموذج

 . الصلة ذات الضوابط واختبار تحديد •

 أنظمة  الختبار  المعلومات  مخاطر  إدارة  في   متخصصين  إشراك •
 . الصلة ذات والضوابط الجديدة المعلومات تقنية

 بساتحا في لإلدارة الرئيسية والتقديرات األحكام معقولية تقييم •
 والنماذج األساليب اختيار ذلك  في بما المخصصات،
-في ضوء تأثير جائحة كوفيد البيانات ومصادر واالفتراضات

19 . 

   في إدارة المخاطر المالية متخصصين إشراك •
o تصنيفب المتعلقة الهامة األحكام  /االفتراضات في للنظر 

 ،االئتمانية  مخاطرال  في   ةالكبير  والزيادة  ،االئتمانية  مخاطرال
  ،تخلف عن السداد ال  واحتمالية  ،التخلف عن السداد  وتعريف

االسترداد، متضمنة    ومعدالت الكلي، االقتصاد ومتغيرات
 ؛ و19-تأثير جائحة كوفيد

o  لتقييم مدى مالءمة واختبار الصحة المحاسبية لنماذج
 ة المطبقة؛الخسارة االئتمانية المتوقع

  واالفتراضات   المدخالت  تقييممن أجل    تقييم  متخصصي   إشراك •
 تقييمب  المجموعة  كلفتهم  الذين  المقيمون  التي يستخدمها  والتقنيات

الخسارة االئتمانية المتوقعة  بتحديد المتعلقة العقارية الضمانات
 .19-متضمنة  تأثير جائحة كوفيد

البيانات المدخلة في حساب الخسائر  تقييم اكتمال ودقة ومالءمة   •
 االئتمانية المتوقعة،

تقييم مدى معقولية التعديالت الالحقة للنموذج واختبارها،  •
تأثير جائحة   خصوصا في ضوء تأثير التقلبات التي تسبب فيها  

 .19-كوفيد

إجراء تقييم مفصل لمخاطر االئتمان لعينة من القروض   •
 والسلف العاملة والمتعثرة.

كفاية  إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بانخفاض قيمة تقييم  •
الموجودات المالية ألول مرة بالرجوع إلى متطلبات المعايير 

 المحاسبية ذات الصلة ولوائح مصرف قطر المركزي. 
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 )تابع( معلومات أخرى

ما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة في

لنا، وعند القيام بذلك، سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية  

 حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو إذا اتضح، خالفًا لذلك، أنها يشوبها أخطاء جوهرية. الموحدة أو مع المعلومات التي

بناًء على العمل الذي قمنا به بشأن المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا، إذا توصلنا  

ا أن نفصح عنها في تقريرنا. ليس لدينا ما نفصح إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإنه يتوجب علين

 عنه في تقريرنا في هذا الشأن. 

التقرير السنوي، إلى وجود أخطاء جوهرية فيه، يتوجب علينا إبالغها ألولئك األجزاء المتبقية من وإذا توصلنا، عند قراءة 

 المعنيين بالحوكمة.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  

ولوائح مصرف قطر المركزي، وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد  

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. أية معلومات جوهرية خاطئةالمالية الموحدة الخالية من  البيانات

إن مجلس اإلدارة مسؤول، عند إعداد البيانات المالية الموحدة، عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ  

بة وفقا لمبدأ  االستمرارية، واإلفصاح، عند االقتضاء، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاس

االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام  

 بذلك.

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات 

كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى 

ية حال  أن عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرذلك  عال، ولكن ال يضمن

وجودها. يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان يمكن، بشكل فردي أو جماعي، التوقع بصورة 

 معقولة أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة. 

تدقيق، نمارس حكًما مهنيًا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع أعمال  كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية لل

 التدقيق. كما أننا:

نُحدد ونقيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، ونصمم وننفذ  •

ية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا. إن خطر  إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، ونحصل على أدلة تدقيق كاف

عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على 

 تدليس وغش، أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية. 

أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن  نحصل على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من •

 ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

نُقيّم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها   •

 مجلس اإلدارة. 
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 دقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(مسؤوليات مدقق الحسابات عن ت 

نُبدي نتيجة على مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناًدا إلى أدلة التدقيق التي يتم   •

الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول 

عة على المواصلة وفقا لمبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت قدرة المجمو

االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح  

ائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول  عن هذه المعلومات غير كافي، بتعديل رأينا. إن النت

عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم المجموعة  

 بالتوقف عن االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية.

وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية   نُقيّم العرض العام للبيانات المالية الموحدة •

 الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل. 

وعة  نحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجم •

إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء أعمال التدقيق للمجموعة.  

 ونحن ال نزال المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق. 

ونتائج التدقيق الهامة،  نتواصل مع مجلس اإلدارة في جملة من األمور، من بينها ما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له  

 بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور الجوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

هم بجميع العالقات إبالغنقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان التزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، و

واإلجراءات المتخذة إلزالة التهديدات أو تطبيق ي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا األخرى الت مورواأل

 ، متى كان ذلك ممكنًا.الضمانات

بناًء على األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات 

للسنة الحالية، ومن ثم، أمور التدقيق األساسية. ونقوم بإدراج هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم   المالية الموحدة

يمنع قانون أو الئحة من اإلفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر في حاالت نادرة جداً، أنه يجب عدم الكشف عن أمر  

كشف عنه قد يتوقع بشكل معقول أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه  ما في تقريرنا نظرا ألن اآلثار السلبية لعدم ال

 في التقرير. 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. يحتفظ البنك بسجالت محاسبية 

منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت. اطلعنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي سيدرج في التقرير السنوي.  

سجالت البنك ودفاتره. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لألحكام المعمول بها تتفق المعلومات المالية الواردة فيه مع 

، أو لبنود 2015( لسنة 11وقانون الشركات التجارية القطري رقم ) 2012لسنة  13لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

هري على المركز المالي الموحد  خالل السنة يمكن أن يكون لها تأثير جووأية تعديالت طرأت عليه النظام األساسي للبنك 

 . 2020ديسمبر  31للبنك أو أدائه كما في وللسنة المنتهية في 

 

 

 

 الدوحة 

 دولة قطر 

 

 جوبال باالسوبرامانيام 

 251سجل مراقبي الحسابات رقم  

 كي بي إم جي 

بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: مدقق خارجي،  

 120153رخصة رقم  

 
 





  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  بیان الدخل الموحد 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۷إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦ 

 
 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ إیضاحات 
     

   ٤٬۱٦۷٬۰٦۹   ۳٬۷٤۳٬۷۷۰ ۲۱ إیرادات فوائد 
 )۲٬۱۸٦٬۸٤۷(  )۱٬٤۲۳٬۹۷۹( ۲۲ مصروفات فوائد

 ۱٬۹۸۰٬۲۲۲  ۲٬۳۱۹٬۷۹۱  صافي إیرادات الفوائد

     
   ٥۲۰٬۷۰۳    ٤۱٦٬٤۳٤ ۲۳ إیرادات رسوم وعموالت 

 ) ۱۲٦٬٦۰۷(   )۱۱۲٬۰۹٤( ۲٤ مصروفات رسوم وعموالت

 ۳۹٤٬۰۹٦  ۳۰٤٬۳٤۰  صافي إیرادات رسوم وعموالت  

     
 ۳۷٬۸٥٥   ٤۰٬۸۲۷  المكتتبةإجمالي أقساط التأمین 
 ) ۱٦٬٦۳۸(  )۱٦٬۱٤٤(  أقساط التأمین المسندة  

 ) ۹۸٬٤٦۳(  )۲۱٬٤٤٦(  صافي المطالبات المدفوعة  

 ) ۷۷٬۲٤٦(  ۳٫۲۳۷  خسارة من عملیات التأمینإیرادات / صافي 

     
 ۱۱۱٬٥۲٤   ۱۰٥٬۸٤۳ ۲٥ عمالت أجنبیة  صرفصافي ربح  

 ۳۰٥٬۷۲٤   ۱۸۳٬٦۷۷ ۲٦ استثمارات في أوراق مالیة صافي إیرادات من 
 ۲٤٫٦٦٥  ۲۰٫۲۲۱ ۲۷ إیرادات تشغیلیة أخرى 

  ۳۰۹٫۷٤۱  ٤٤۱٫۹۱۳ 

 ۲٬۷۳۸٬۹۸٥  ۲٫۹۳۷٫۱۰۹  اإلیرادات التشغیلیة
     

 ) ٤۹۳٬۲۹۱(  )٤٤۱٬۲۳٤( ۲۸ تكالیف الموظفین
 ) ۱۲۱٬۸٤۰(  )۱۱۷٬۲۹۰( ۱۳ إھالك

 ۲٦۰  )۳٤٬٦۸۰(  انخفاض قیمة استثمارات في أوراق مالیة   )/ ردخسارة(صافي 
 )۱٫۱۱۷٫۷۳۳(  )۱٬۳٦۸٬۷٤۲( ۱۰ صافي خسارة انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء 

 ۳۸٬۱۱۳  ۳۸٫۲۹۹  صافي رد انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى 
 ) ۳۱۹٬۸۹۳(  )۳۰۹٫۱۱۹( ۲۹ مصروفات أخرى 

  )۲٬۲۳۲٬۷٦٦(  )۲٫۰۱٤٫۳۸٤( 

     
 ۷۲٤٬٦۰۱  ۷۰٤٬۳٤۳  الربح قبل حصة نتائج الشركة الزمیلة والضریبة

 ۱۸۷  )٥۰( ۱۲ حصة من نتائج الشركة الزمیلة 

 ۷۲٤٬۷۸۸  ۷۰٤٬۲۹۳  الربح قبل الضریبة
 ۲۹٬۱٤٤  )۱٬۲٦۹( ۳۰ ضریبة الدخل رد  /(مصروف) 

 ۷٥۳٬۹۳۲  ۷۰۳٬۰۲٤  الربح

     عائدات السھم:
 ۰٫۱۷  ۰٫۱٦ ۳۱ األساسیة والمخففة للسھم (باللایر القطري)العائدات 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  الدخل الشامل الموحد بیان 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۷إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

۷ 

 

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ إیضاح 
     
     

 ۷٥۳٬۹۳۲  ۷۰۳٫۰۲٤  الربح

     

     الشامل اآلخرالدخل 

     

     بنود یتم أو قد یتم إعادة تصنیفھا الحقا إلى بیان الدخل:

 ) ۲٬٦٦٦(  )۳٬۷٤۱(  فروقات تحویل عمالت أجنبیة عن العملیات األجنبیة

المعیار الدولي    –التغیر في احتیاطي القیمة العادلة (أدوات دین 
  ): ۹للتقاریر المالیة رقم 

 
 

 

 ۷۱٤٬۸٥۰  ٦۳۱٬۱۳۳ (د)  ۲۰ التغیر في القیمة العادلة صافي 

 ) ۳٤۱٬٤۷٥(  )٦۳٥٬۹۳٥( (د)  ۲۰ صافي المبلغ المحول إلى بیان الدخل الموحد 

  )۸٬٥٤۳(  ۳۷۰٬۷۰۹ 

     بنود لن یتم إعادة تصنیفھا الحقا إلى بیان الدخل:

صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة 
المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (المعیار 

 (د)  ۲۰ ) ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم 

۲٬۷٥۱ 

 

۸٬۹۳۹ 

 ۳۷۹٬٦٤۸  )٥٬۷۹۲(  الدخل الشامل اآلخر(الخسارة) / إجمالي 

     

 ۱٬۱۳۳٬٥۸۰  ٦۹۷٫۲۳۲  إجمالي الدخل الشامل

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزًءا ال  ۳۷إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

   ۸ 

     حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنكإجمالي  

 

 
 

  رأس المال 
االحتیاطي 

  القانوني
احتیاطي 
  المخاطر

احتیاطي 
  القیمة العادلة 

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبیة

مؤھلة   أدوات
كرأس مال 

 إضافي 
  ۱ فئة

إجمالي حقوق 
 الملكیة

                  
 ۱۳٬۳۱۷٬۹۱٤  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹٬۳۱۷٬۹۱٤  ۱۷۸٬۷۰۲  )٥۸٬۸٤٦(  ۱٥٥٬۰٤۳  ۸٤۹٬٦۰۰  ٥٬۰۹۲٬۹٤۸  ۳٬۱۰۰٬٤٦۷ (مدقق)  ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في  

                  إجمالي الدخل الشامل: 
 ۷۰۳٬۰۲٤  -  ۷۰۳٬۰۲٤  ۷۰۳٬۰۲٤  -  -  -  -  - الربح 

 )٥٬۷۹۲(  -  )٥٬۷۹۲(  -  )۳٬۷٤۱(  )۲٬۰٥۱(  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 
 ٦۹۷٬۲۳۲  -  ٦۹۷٬۲۳۲  ۷۰۳٬۰۲٤  )۳٬۷٤۱(  )۲٬۰٥۱(  -  -  - خل الشامل إجمالي الد

 -  -  -  )۱٬٦۲٦(  -  -  -  ۱٬٦۲٦  - تحویل إلى احتیاطي قانوني
 -  -  -  -  -  -  -  -  - تحویل إلى احتیاطي المخاطر

 )۲۰۳٬۰۰۰(  -  )۲۰۳٬۰۰۰(  )۲۰۳٬۰۰۰(  -  -  -  -  - ۱توزیع إلى سندات رأس المال فئة 
مساھمة في صندوق دعم األنشطة  

 االجتماعیة والریاضیة
-  -  -  -  -  )۱۷٬٥۷٦(  )۱۷٬٥۷٦(  -  )۱۷٬٥۷٦( 

                  معامالت مع المساھمین:
 -  -  -  -  -  -  -  -  - توزیعات أرباح مدفوعة

 ۱۳٬۷۹٤٬٥۷۰  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ۹٬۷۹٤٬٥۷۰  ٦٥۹٫٥۲٤  )٦۲٬٥۸۷(  ۱٥۲٬۹۹۲  ۸٤۹٬٦۰۰  ٥٬۰۹٤٬٥۷٤  ۳٬۱۰۰٬٤٦۷ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 
 
                 
 
                 
 
 
 
 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  حقوق الملكیة الموحد (تابع) في بیان التغیرات 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزًءا ال  ۳۷إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

   ۹ 

 

     إجمالي حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك 

 

 
 

  رأس المال 
االحتیاطي 

  القانوني
احتیاطي 
  المخاطر

احتیاطي 
  القیمة العادلة 

احتیاطي 
تحویل 
عمالت 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبیة

أدوات مؤھلة  
كرأس مال 

 إضافي 
  ۱فئة 

إجمالي حقوق 
 الملكیة

                  

 ۱۲٫۷۳۳٫۲۲۹  ٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ۸٫۷۳۳٫۲۲۹  ٦۸٦٫۰٦٥  ) ٥٦٫۱۸۰(  ) ۲۲۷٫۲۷۱(  ۱۳۷٫۲۰۰  ٥٫۰۹۲٫۹٤۸  ۳٫۱۰۰٫٤٦۷ (مدقق)  ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید كما في  

                  الشامل: إجمالي الدخل 

 ۷٥۳٫۹۳۲  -  ۷٥۳٫۹۳۲  ۷٥۳٫۹۳۲  -  -  -  -  - الربح 

 ۳۷۹٬٦٤۸  -  ۳۷۹٬٦٤۸  -  ) ۲٬٦٦٦(  ۳۸۲٬۳۱٤  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 

 ۱٬۱۳۳٬٥۸۰  -  ۱٬۱۳۳٬٥۸۰  ۷٥۳٫۹۳۲  ) ۲٬٦٦٦(  ۳۸۲٬۳۱٤  -  -  - خل الشامل إجمالي الد

 -  -  -  -  -  -  -  -  - تحویل إلى احتیاطي قانوني

 -  -  -  ) ۷۱۲٬٤۰۰(  -  -  ۷۱۲٫٤۰۰  -  - تحویل إلى احتیاطي المخاطر

 ) ۲۲۰٬۰۰۰(  -  ) ۲۲۰٬۰۰۰(  ) ۲۲۰٬۰۰۰(  -  -  -  -  - ۱توزیع إلى سندات رأس المال فئة 
مساھمة في صندوق دعم األنشطة  

 ) ۱۸٬۸٤۸(  -  ) ۱۸٬۸٤۸(  ) ۱۸٬۸٤۸(  -  -  -  -  - االجتماعیة والریاضیة

                  معامالت مع المساھمین:

 ) ۳۱۰٬۰٤۷(  -  ) ۳۱۰٬۰٤۷(  ) ۳۱۰٬۰٤۷(  -  -  -  -  - توزیعات أرباح مدفوعة

۱٤۹٬۳۱۷۱۳٬  ٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ۹٬۳۱۷٬۹۱٤  ۱۷۸٬۷۰۲  ) ٥۸٬۸٤٦(  ۱٥٥٬۰٤۳  ۸٤۹٬٦۰۰  ٥٫۰۹۲٫۹٤۸  ۳٫۱۰۰٫٤٦۷ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید كما في    

 
  



  ش.م.ع.ق.بنك الدوحة 

  بیان التدفقات النقدیة الموحد
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۷إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
۱۰ 

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ إیضاحات 
     أنشطة التشغیلالتدفقات النقدیة من 

 ۷۲٤٫۷۸۸  ۷۰٤٬۲۹۳  الربح قبل الضریبة 
     تعدیالت لـ:

 ۱٫۱۱۷٫۷۳۳  ۱٬۳٦۸٬۷٤۲ ۱۰ صافي خسارة انخفاض قیمة قروض وسلف للعمالء 
 ) ۲٦۰(  ۳٤٬٦۸۰  انخفاض قیمة استثمارات في أوراق مالیة    (رد) /صافي خسارة

 ) ۳۸٬۱۱۳(  )۳۸٬۲۹۹(  انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى  رد صافي 
 ۱۲۱٬۸٤۰  ۱۱۷٬۲۹۰ ۱۳ إھالك

 ۱٤٬٦۳۰  ۲٤٬۹۹٥  إطفاء تكالیف التمویل 
 ) ۲۷۰٬۰۹۷(  )۱٥٥٬٤۷۱( ۲٦ من استثمارات في أوراق مالیة  )خسارة( / إیراداتصافي 

 ٤۰  ۱۷۱  (خسارة) / ربح من بیع عقارات وأثاث ومعدات 
 ) ۱۸۷(  ٥۰ ۱۲ حصة من نتائج شركة زمیلة 

 ۱٬٦۷۰٬۳۷٤  ۲٬۰٥٦٬٤٥۱  الربح قبل التغیرات في موجودات ومطلوبات التشغیل
     

 )۲٬۳۱٦٬۷۱۳(  ۲٬۷۹٥٬۰۹٥  التغیر في المستحقات من بنوك
 )٥٬۱۰۲٬٤٦۰(  )۳٬۲۸۳٬٥٦۹(  للعمالءالتغیر في القروض والسلف 

 ) ٤٦٤٬٦۸۱(  )٥۸۹٬٤۹۰(  التغیر في الموجودات األخرى  
 ٤٬٥۰۸٬٤۱۳  )۱٬۰۰۰٬۱۸٤(  التغیر في المستحقات لبنوك 

 ۲٬٦۷۸٬٤۹٥  )۳٬٤۰۹٬۸۳۷(  التغیر في ودائع العمالء 
 ٤٤٦٫٤۳٤  ۲۷۷٬۲۸۱  التغیر في المطلوبات األخرى 

 ) ۲۰٬۷٥٦(  )۱۸٬۸٤۸(  صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة  
 ۲۱٬٦۹٦  )۱٬٥٦۰(  ضریبة الدخل المدفوعة 

 ۱٬٤۲۰٬۸۰۲  )۳٬۱۷٤٬٦٦۱(  لالناتج من أنشطة التشغی(المستخدم في ) / صافي النقد 

     
     التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار  

 ) ۱۳٬٤٥۳٬۰۰٦(  )٥٬۰٦٤٬۱۷۰(  شراء أوراق مالیة استثماریة
 ۸٬۲۷۲٬۳۳۹  ۷٬۰۷٦٬٤٦٤  متحصالت من بیع استثمارات مالیة

 ) ۳۱٬٦٦٦(  )۱۹٫۸۷۹( ۱۳ شراء عقارات وأثاث ومعدات
 ۱۳٥  ۱۷  متحصالت من بیع عقارات وأثاث ومعدات

 )٥٬۲۱۲٬۱۹۸(  ۱٬۹۹۲٬٤۳۲  یة نشطة االستثماراأل )المستخدم فيالناتج من / (صافي النقد 

     
     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

 ۲٬۰۱٤٬۹۱۲  ۱٬۳٥۸٬۱٤٤ ۱۸ متحصالت من قروض أخرى  
 ) ۲۷٤٬٥۱٤(  )۱٦۹٬۸٤٦(  إصدار سندات دین سداد 

 ) ۲۲۰٬۰۰۰(  )۲۰۳٬۰۰۰(  لرأس المال توزیع إلى سندات الشریحة األولى 
 ) ۳۱۰٬۰٤۷(     -  توزیعات أرباح مدفوعة

 ۱٬۲۱۰٬۳٥۱  ۹۸٥٬۲۹۸  أنشطة التمویل الناتج منصافي النقد 

 )۲٬٥۸۱٬۰٤٥(  )۱۹٦٬۹۳۱(  صافي النقص في النقد وما یعادلھ
 ۹٬۷۷۹٬۷۲۲  ۷٬۱۹۸٬٦۷۷  ینایر ۱النقد وما یعادلھ كما في 

 ۷٬۱۹۸٬٦۷۷  ۷٬۰۰۱٬۷٤٦ ۳۳ دیسمبر ۳۱یعادلھ كما في النقد وما 

     
     التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد وتوزیعات األرباح:

 ٤٬۱٦٦٬۷۲۷  ۳٬۷٥۳٬۸۳۳  فوائد مقبوضة
 ۲٬۱٤۲٬٥۸۱  ۱٬٦٤۲٬۹٥٤  فوائد مدفوعة 

 ۳٥٬٦۲۷  ۲۸٬۲۰٦ ۲٦ توزیعات أرباح مقبوضة



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

۱۱  

 معلومات حول البنك   ۱
 ۱۹۷۹ارس م ۱٥بتاریخ  امقرھا في دولة قطر تم تأسیسھ مؤسسة" أو "البنك") ھو بنك الدوحة (" بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

عنوان  إن  .  ۷۱۱٥  . یعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم ۱۹۷۸  لسنة   ٥۱رسوم األمیري رقم  بموجب الم  كشركة مساھمة 
 قطر.   ، دولةالدوحة ۳۸۱۸الخلیج الغربي، ص.ب  بنك الدوحة، شارع الكورنیش، المقر المسجل للبنك ھو برج 

  ۲۳ وفروعھ المحلیة وعددھا  ، )الدوحةقطر (الرئیسي في  مقره في األنشطة المصرفیة التقلیدیة من خالل یعمل بنك الدوحة 
  (فرع   الھندجمھوریة  و  فروع في الخارج في دولة اإلمارات العربیة المتحدة (دبي وأبوظبي) ودولة الكویت  وستة  ،محلیا  افرعً 

تركیا والصین والیابان وكوریا الجنوبیة  ة في المملكة المتحدة وسنغافورة و، ومكاتب تمثیلی )وتشیناي كوتشي في مومباي و
للسنة   البیانات المالیة الموحدة تشمل  .ونیبالوسریالنكا  وجنوب أفریقیاوبنجالدیش  كونغ وكندا وھونغ وألمانیا وأسترالیا

 كال من البنك والشركات التابعة لھ (یشار إلیھم جمیعاً بـ "المجموعة").  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  المنتھیة

 الشركات التابعة الرئیسیة للمجموعة ھي كما یلي: 

 نسبة الملكیة   أنشطة الشركة   الشركة رأس مال   بلد التأسیس  اسم الشركة 
       ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

شركة بنك الدوحة للتأمین  
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  التأمین العام  ۱۰۰٫۰۰۰  قطر  ذ.م.م. 

شركة الدوحة للتمویل  
  ۱۸۲  جزر الكایمان المحدودة 

إصدار سندات  
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  دین

شركة بنك الدوحة  
  ۱۸۲  جزر الكایمان لألوراق المالیة المحدودة  

معامالت  
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  المشتقات

 عداد س اإل اأس ۲
 بیان االلتزام  أ) (

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن   وفقًا الموحدة للمجموعة ("البیانات المالیة الموحدة") تم إعداد البیانات المالیة 
 مصرف قطر المركزي المعمول بھا.  وأحكام لوائحمجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة 

 القیاس أساس  ب) (
   التالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات المالیة 

 ؛الربح أو الخسارة االستثمارات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  •
 األدوات المالیة المشتقة؛  •

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ التي تقاس المالیة االستثمارات  •

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ الموجودات المالیة األخرى المصنفة  •

 ؛ و االستثمارات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

  تحوطات القیمة العادلة  عالقات عنھا في تحوط م بنود والمصنفة كالمالیة المعترف بھا والمطلوبات المالیة لموجودات ا •
 .المؤھلة إلى حد المخاطر المتحوط عنھا

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ج) 
تم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري وھي العملة الوظیفیة للمجموعة وعملة العرض. فیما عدا ما تمت  

 اإلشارة إلیھ بخالف ذلك، فقد تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري إلى أقرب ألف لایر.  

 استخدام التقدیرات واألحكام د) (
البیانات المالیة الموحدة بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات  یتطلب إعداد 

تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات  
 وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  واإلیضاحات المتممة وإیضاح المطلوبات المحتملة. 

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. ویتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة  
ومات عن المجاالت  التي تتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك. تم على وجھ التحدید وصف المعل

الھامة للشكوك حول التقدیرات واألحكام الحرجة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف  
 . ٥بھا في البیانات المالیة الموحدة باإلیضاح رقم 
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  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۱۲  

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المذكورة أدناه بشكل یتوافق مع جمیع الفترات المعروضة في ھذه البیانات المالیة الموحدة، فیما  

 (أ).  ۳االنتقال إلى معدل العرض فیما بین البنوك كما ھو مذكور في اإلیضاح عدا 

 والتفسیرات   والمعدلة المعاییر الجدیدة   ) أ(
 ذات صلة بالمجموعة:   ۲۰۲۰ینایر  ۱المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التالیة والتي تصبح ساریة المفعول من 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱ تعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
 ۲۰۲۰ینایر  ۱ ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  - تعریف النشاط التجاري 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱ ۸و ۱تعدیالت على معیاري المحاسبة الدولیین  -تعریف األھمیة  
ومعیار المحاسبة   ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -إصالح معیار معدل الفائدة 

 ۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ۳۹الدولي رقم 
 ۲۰۲۰ینایر  ۱

 . ینتج من تطبیق ما ذكر أعاله أیة تغییرات على صافي الربح أو حقوق الملكیة للمجموعة المعلنة سابقالم 

 االنتقال إلى معدل العرض فیما بین البنوك 
األدوات المالیة ومعیار   ۹قامت المجموعة بتنفیذ التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۲۰ینایر  ۱بدًء من 

إفصاحات األدوات المالیة    ۷: االعتراف والقیاس والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ةاألدوات المالی   ۳۹المحاسبة الدولي رقم  
من مشروع االنتقال إلى األسعار األخرى   ۱ذات الصلة بإصالحات معاییر معدل الفائدة. التعدیالت (یشار إلیھا بالمرحلة 

فیما بین البنوك وإعفاء التحوطات   العرض معدلتعالج متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل المعروضة فیما بین البنوك) 
 المقترح لھذه التحوطات.  

طبقت المجموعة إعفاء التحوط المتاح بموجب التعدیالت كإعفاء في التحلیل االستشرافي خالل فترة الشكوك ما بعد سنة  
۲۰۲۱. 

على مستوى المجموعة فإن المبلغ االسمي لمبادالت أسعار الفائدة بموجب األسعار األخرى المعروضة فیما بین البنوك التي  
ال زالت المجموعة في مناقشات مع  . ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱لایر قطري كما في  ارملی  ٦٫٦تم تخصیصھا كعالقة تحوط ھو 

التدفق النقدي المربوط باألسعار األخرى المعروضة فیما  العادلة المربوط  القیمة تعرض تحوط األطراف المقابلة فیما یتعلق ب 
المشاركة مع مختلف المعنیین بغرض دعم االنتقال النظامي ولتخفیف  اإلدارة    تواصل.  ۲۰۲۱بعد سنة  بین البنوك التي تستحق  

 المخاطر الناتجة من االنتقال.  

 بعد المعاییر المصدرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول 
  إعداد  في طبیقھابت  المجموعة  تقم ولم  بعد المفعول  لم تصبح ساریة ولكنھا المعاییر على والتعدیالت  المعاییر من  عدد  أُصدر

  المجموعة   فإن  ذلك،  ومع  للمجموعة،  الموحدة  المالیة  البیانات  على  تأثیر  التالیة  للمعاییر  یكون  قد.  الموحدة  المالیة  البیانات  ھذه
 . الصلة  ذات السریان تواریخ في  الجدیدة المعاییر ھذه  المجموعةطبق ست .  الجدیدة المعاییر ھذه تأثیر بتقییم حالیًا تقوم

 من اعتباًرایسري ( ۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -  ۱۹ –التنازل عن اإلیجار المرتبط بكوفید  •
 )۲۰۲۱ ینایر ۱

ومعیار المحاسبة الدولي   ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ، ۲المرحلة إصالح معیار معدل الفائدة  •
و المعیار الدولي للتقاریر المالیة    ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳۹رقم  
 )۲۰۲۱ نایری  ۱ من اعتباًرا یسري( ۱٦رقم 

 ) ۲۰۲۲  ینایر  ۱  من   اعتباًرا  یسري (  ۳۷التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ،  تكلفة استیفاء العقد  - العقود الشاقة   •

  ۱٦التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود  •
 )۲۰۲۲ ینایر ۱ من اعتباًرا یسري (

ینایر  ۱(یسري اعتباًرا من  ۳التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -اإلشارة إلى إطار العمل المفاھیمي  •
۲۰۲۲( 

 )۲۰۲۲ینایر  ۱(یسري اعتباًرا من  ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة   •

  من   اعتباًرا  یسري (  ۱متداولة التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  تصنیف االلتزامات كمتداولة وغیر   •
 ) ۲۰۲۳ ینایر ۱

  )۲۰۲۳ینایر  ۱(یسري اعتباًرا من " عقود التأمین"  – ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
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  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۱۳  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳
 أساس توحید البیانات المالیة  ) ب(

. تتحقق  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إن البیانات المالیة الموحدة تتكون من البیانات المالیة للبنك وشركاتھ التابعة ("المجموعة") كما في  
رتباطھا بالمؤسسة المستثمر فیھا  العائدات المتغیرة نتیجة ال لدیھا حقوق في  معرضة إلى أو  المجموعة كون ت السیطرة عندما 

، وتسیطر المجموعة على شركة مستثمر  عائدات من خالل سلطتھ على المؤسسة المستثمر فیھاویستطیع التأثیر على ھذه ال
 : فیھا فقط وحصرا عندما یكون لدى المجموعة 

 السلطة على المؤسسة المستثمر فیھا.  •

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من ارتباطھا بالمؤسسة المستثمر فیھا.  •

 لى المؤسسة المستثمر فیھا للتأثیر على قیمة عائداتھا.القدرة على استخدام سلطتھا ع •

عندما یكون للمجموعة حقوق أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الكیان المستثمر فیھ، تأخذ المجموعة في  
 االعتبار الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كانت لھا سلطة على الكیان المستثمر فیھ. 

إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تغییر في  أم ال على المؤسسة المستثمر فیھا ما إذا كانت تسیطر المجوعة بإعادة تقییم تقوم 
المذكورة أعاله. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تفرض المجموعة سیطرتھا على الشركة  الثالث واحد أو أكثر من البنود 
فقدان السیطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة  التابعة وینتھي بانتھاء أو  

المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الموحد وبیان اإلیرادات الشاملة األخرى الموحد من التاریخ الذي تحصل  
 جموعة عن السیطرة على الشركة التابعة. فیھ المجموعة على السیطرة حتى التاریخ الذي تتوقف فیھ الم 

تعود األرباح والخسائر أو أي من بنود اإلیرادات الشاملة األخرى على مساھمي الشركة األم للمجموعة والحقوق غیر  
  المسیطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في المیزانیة للحقوق غیر المسیطرة. تعد ھذه البیانات المالیة الموحدة باستخدام سیاسات 
محاسبیة موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابھة في الحاالت المماثلة. عند الضرورة یتم إدخال تعدیالت في البیانات  
المالیة للشركات التابعة لتتطابق سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات  

رادات والمصروفات والتدفقات النقدیة الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة عند  والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلی 
 إعداد البیانات المالیة الموحدة. 

 أي تغییر في حقوق الملكیة لشركة تابعة بدون فقدان السیطرة، تتم المحاسبة لھ كمعاملة حقوق ملكیة. 

 تجمیع األعمال والشھرة  ) ج(
المجمعة باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي عملیة استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقیمة  یتم احتساب األعمال 

العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في األعمال التي یتم االستحواذ علیھا. في كل أعمال مجمعة تختار  
لمستثمر فیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من صافي الموجودات  المجموعة أن تقیس الحصة غیر المسیطرة في األعمال ا 

 التي یمكن تعیینھا لألعمال المستثمر فیھا. تكالیف االستحواذ المتكبدة تحسب كمصاریف وتدرج في المصاریف اإلداریة. 

المستلمة وفقاً للشروط التعاقدیة    عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
واألحوال االقتصادیة والظروف الخاصة في تاریخ االستحواذ. وھذا یشمل فصل المشتقات الضمنیة في العقود األساسیة  

 للشركة المستحوذ علیھا.  

االستحواذ. المبالغ المحتملة التي یتم تصنیفھا أي مبالغ محتملة یرغب المالك في تحویلھا یتم إدراجھا بالقیمة العادلة في تاریخ  
كموجودات أو مطلوبات عبارة عن أدوات مالیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان 

 .  دخل ال

ً بالتكلفة ( ج للحصة غیر المسیطرة) وأیة  إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرباعتبار أنھا فائض الشھرة یتم قیاسھا مبدئیا
منافع سابقة مملوكة على صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القیمة العادلة لصافي  
الموجودات المستحوذ علیھا تزید على مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد قامت بتحدید كافة  

وجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المتكبدة بشكل صحیح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ المحققة  الم
في تاریخ االستحواذ. إذا أسفرت عملیة إعادة التقییم عن وجود زیادة في القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا  

 . الدخلفي بیان  عن إجمالي المبلغ المحول، یدرج الربح

بعد التحقق المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة بعد خصم أیة خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. لغرض فحص االنخفاض  
في القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة ضمن أعمال مجمعة، منذ تاریخ االستحواذ، على جمیع وحدات اإلیرادات النقدیة  

تستفید من تجمیع األنشطة بغض النظر عن تحویل موجودات أو مطلوبات أخرى للمؤسسة المستحوذ    للمجموعة والتي یتوقع أن
 علیھا إلى تلك الوحدات.  
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۱٤  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 (تابع)  تجمیع األعمال والشھرة  ) ج(

العملیة داخل تلك الوحدة، تضم الشھرة المتعلقة  عندما تشكل الشھرة جزءا من وحدة إیرادات نقدیة ویتم استبعاد جزء من 
بالعملیة المستبعدة إلى القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة من استبعاد العملیة. یتم قیاس الشھرة المستبعدة  

 اد النقدي. في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة اإلیر

 الشركات الزمیلة  ) د (

الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یوجد لدى المجموعة نفوذا ھاما علیھا. إن النفوذ الھام ھو القدرة على المشاركة في اتخاذ  
 القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولیس السیطرة علیھا أو السیطرة المشتركة على سیاساتھا. 

حاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا مبدئیا بالتكلفة متضمنة تكالیف  تتم الم
 المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزمیلة. 

ات الزمیلة في بیان الدخل الموحد بینما یتم یتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر السابقة الستحواذ الشرك
االعتراف بالتغیرات في حصتھا من حقوق الملكیة لالستحواذ في االحتیاطیات. تتم تسویة التغیرات التراكمیة السابقة لالستحواذ  

ساھمتھا في الشركة  في مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار. عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة أو تزید عن م 
الزمیلة، متضمنة أیة ذمم مدینة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باالعتراف بأیة خسائر أخرى ما لم یكن لدیھا التزامات أو  

 تقم بسداد مدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة. 

المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد مساھمة  یتم استبعاد المكاسب فیما بین شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بین 
المجموعة في الشركة الزمیلة. كما یتم أیضاً استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دلیال على وجود  

 خسارة انخفاض في قیمة الموجود المحول. 

یة، والمعدلة لتتفق مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.  تستند حصة المجموعة في نتائج الشركات الزمیلة على البیانات المال
یتم استبعاد المكاسب من التعامالت فیما بین شركات المجموعة إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا. كما یتم  

في قیمة الموجود   أیضا استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة ما لم توفر المعاملة دلیال على وجود خسارة انخفاض 
 المحول. 

 تتضمن البیانات المالیة الموحدة للمجموعة الشركة الزمیلة التالیة: 

بلد التأسیس   اسم الشركة 
 والتشغیل

 أنشطة الشركة  النسبة المئویة للملكیة 

  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹  
الدوحة للوساطة والخدمات المالیة  

 األصول  وإدارة الوساطة المالیة   ٪٤٤٫۰۲  ٪ ٤٤٫۰۲ الھند المحدودة 

 العمالت األجنبیة  ) ھـ(
 معامالت وأرصدة العمالت األجنبیة

یتم تحویل المعامالت بعمالت أجنبیة أو تلك التي تتطلب سداداً بعملة أجنبیة إلى العمالت الوظیفیة المعنیة للعملیات بمعدالت  
 الصرف اآلنیة في تواریخ المعامالت. 

الصرف   أسعاریتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بعمالت أجنبیة في تاریخ التقریر إلى العملة الوظیفیة باستخدام 
اآلنیة السائدة في ذلك التاریخ. یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة التي تقاس بالقیمة العادلة  

لصرف اآلني في ذلك التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات  إلى العملة الوظیفیة بسعر ا
 غیر المالیة التي تقاس من حیث التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام معدل الصرف في تاریخ المعاملة. 

بالعمالت األجنبیة والناشئة عن التحویل بأسعار الصرف    یتم تسجیل فروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت 
 . الدخل في نھایة الفترة للموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة في بیان 
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۱٥  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 العملیات األجنبیة  ) و (
وظیفیة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلھا إلى عملة  النتائج والمركز المالي لجمیع منشآت المجموعة التي لدیھا عمالت 

 العرض كما یلي: 

 ،  یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاریخ التقریر •

 ، و إیرادات ومصروفات كل بیان دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف  •

 یرادات الشاملة األخرى. یتم االعتراف بجمیع فروق صرف العملة في اإل •

فروق صرف العمالت الناشئة من الطرق أعاله یتم اإلبالغ عنھا في حقوق ملكیة المساھمین ضمن "احتیاطي تحویل عمالت  
 أجنبیة". 

عند التوحید، یتم أخذ فروق صرف العمالت الناشئة من تحویل صافي االستثمار في المنشآت األجنبیة والقروض وأدوات  
األخرى المخصصة كتحوطات لھذه االستثمارات إلى "الدخل الشامل اآلخر". عند االستبعاد الكلي أو الجزئي للعملیة  العملة 

 األجنبیة یتم االعتراف بھذه الفروق في بیان الدخل الموحد كجزء من مكسب أو خسارة البیع.

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ) ز(

 المبدئي االعتراف والقیاس  ) ۱(

ً في تاریخ  االعترافیتم  ً في   المتاجرة،بالموجودات والمطلوبات المالیة مبدئیا أي التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفا
أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب    وھي مشتریات.  " بالطریقة العادیةاألحكام التعاقدیة ألداة مالیة. یشمل ذلك "المتاجرة  

 خالل اإلطار الزمني المحدد بصورة من خالل األحكام أو العرف السائد في السوق.   تسلیم الموجودات

 ً بالنسبة للبند الذي لیس مسجل بالقیمة   إلیھا،یتم قیاس الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا
 تكالیف المعامالت التي یمكن أن تنسب بصورة مباشرة إلى تملكھا أو إصدارھا.  الخسارة، العادلة من خالل الربح أو 

 التصنیف  ) ۲(

 الموجودات المالیة 

یتم تصنیف الموجودات المالیة عند إنشائھا: بالتكلفة المطفأة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة  
 من خالل الربح أو الخسارة. 

موجود المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استیفائھ لكال الشرطین التالیین وعدم تخصیصھ على أنھ بالقیمة العادلة من  یقاس ال
 خالل الربح أو الخسارة: 

 یتم االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ و •

موجودات المالیة إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ معینة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ  أن تؤدي الشروط التعاقدیة لل •
 . القائم األصلي والربح على المبلغ األصلي  

اآلخر فقط لو استوفت الشرطین التالیین ولم یتم تخصیصھا  الشامل تقاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
   خالل الربح أو الخسارة: بالقیمة العادلة من  

یتم االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ بواسطة تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع   •
 الموجودات المالیة؛ و 

 تؤدي الشروط التعاقدیة للموجود المالي إلى نشوء تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تعتبر مدفوعات فقط للمبلغ األصلي •
 . على المبلغ األصلي القائم والربح

حقوق ملكیة ال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء  استثمار عند االعتراف المبدئي بأداة 
 .  نفرًدامعرض التغییرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم إجراء ھذا االختیار على أساس كل استثمار  

 تصنف جمیع الموجودات المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء بتخصیص موجود مالي یستوفي متطلبات  
ن خالل الدخل الشامل اآلخر على أنھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو  بالقیمة العادلة م  القیاس بالتكلفة المطفأة أو

 كان القیام بذلك سیزیل أو یخفض على نحو كبیر الفجوة المحاسبیة التي قد تنشأ بخالف ذلك. 
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۱٦  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)  ) ز(

 التصنیف (تابع)  ) ۲(

 تقییم نموذج العمل 

تجري المجموعة تقییما لھدف نموذج عمل الذي یتم االحتفاظ فیھ بموجود على مستوى المحفظة ألن ھذا یظھر بصورة أفضل  
 الطریقة التي تدار بھا األعمال وتقدیم المعلومات لإلدارة. تتضمن ھذه المعلومات التي تتم دراستھا: 

 صوص علیھا للمحفظة وكیفیة عمل ھذه السیاسات فعلیا؛السیاسات واألھداف المن  •

 كیفیة تقییم أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة عنھا؛ •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج العمل (والموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج العمل) وكیفیة إدارة ھذه   •
 المخاطر؛ 

المثال، ما إذا كان التعویض یستند إلى القیمة العادلة للموجودات التي یتم  كیفیة تعویض مدیري األعمال (على سبیل  •
 إدارتھا أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم تحصیلھا)؛

عدد مرات وحجم وتوقیت المبیعات في فترات سابقة وأسباب مثل ھذه المبیعات وتوقعاتھا حول نشاط المبیعات المستقبلي.   •
ر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبیعات بشكل منعزل، ولكن كجزء من تقییم شامل لكیفیة تحقیق  غیر أنھ، ال یتم النظ

 الھدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 

أساس القیمة العادلة تقاس بالقیمة   الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو تتم إدارتھا والتي یتم تقییم أدائھا على
العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنھ ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وال یحتفظ بھا لتحصیل التدفقات  

 النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات المالیة كلیھما.

 ط مدفوعات مبلغ األصل والربح تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فق

ألغراض ھذا التقییم یتم تعریف "المبلغ األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. یتم تعریف  
ة زمنیة  "الفائدة" على أنھا المقابل المدفوع للقیمة الزمنیة للنقود وعن مخاطر االئتمان المصاحبة للمبلغ األصلي القائم خالل مد

معینة وعن مخاطر اإلقراض األساسي والتكالیف األخرى (كمثال مخاطر السیولة والمصروفات اإلداریة) إضافة إلى ھامش  
  الربح.

تضع المجموعة اعتبارا  ،والفائدة علیھ األصليمبلغ ل ل طفق عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي مدفوعات 
لألحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ھذا تقییم ما إذا كان الموجود المالي یحتوي على شرط تعاقدي قد یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات  

غیر  النقدیة التعاقدیة بالصورة التي تجعلھا ال تلبي ھذا الشرط. عند إجراء التقییم تدرس المجموعة األحداث الطارئة التي قد ت 
مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة والمدفوعات مقدما وشروط التمدید والشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة  

  مبلغللفقط األدوات التي ال تستوفي معاییر المدفوعات  من موجودات محددة والمزایا التي تعدل مقابل القیمة الزمنیة للنقود. 
 یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األصلي والفائدة علیھ، 

 إعادة التصنیف 

ال یعاد تصنیف الموجودات المالیة في أعقاب االعتراف المبدئي بھا، فیما عدا في الفترة التي تعقب تغییر المجموعة لنموذج  
 مالي عقب التغیر.  تتم إعادة التصنیف من بدایة أول فترة تقریر أعمالھا إلدارة الموجودات المالیة. 

 المطلوبات المالیة 

 المجموعة صنفت وقاست المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة. 
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۱۷  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)  ز) (

 إلغاء االعتراف  ) ۳(

الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود المالي أو عند  تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتھاء 
قیامھا بتحویل الموجود المالي في معاملة یتم فیھا تحویل جمیع مخاطر وحوافز ملكیة الموجود المالي أو في الحالة التي ال  

بالسیطرة على الموجود المالي. یتم  تحتفظ فیھا المجموعة وال تحول جزء كبیرا من مخاطر وعوائد الملكیة كما أنھا ال تحتفظ 
االعتراف بأیة مصلحة في الموجودات المالیة المحولة والتي تؤھل إللغاء االعتراف والتي یتم إنشاءھا أو االحتفاظ بھا من  
  جانب المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بیان المركز المالي. عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي یتم االعتراف 
بالفرق بین القیمة الدفتریة للموجود والمقابل المستلم متضمنا أي موجود جدید یتم الحصول علیھ ناقصا أي مطلوب جدید یتم  

 إدراجھ في الربح أو الخسارة. 

أي ربح / خسارة تراكمیة معترف بھا في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق باالستثمارات في أوراق حقوق ملكیة مخصصة  
أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال یتم االعتراف بھا في بیان الدخل الموحد عند إلغاء االعتراف عن  على 

 ھذه األوراق المالیة. 

تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بھا في بیان مركزھا المالي ولكنھا تحتفظ إما بجمیع أو  
خاطر والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء منھا. في حالة االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر  بجزء كبیر من الم

والعوائد عندھا ال یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة. یتضمن تحویل الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من  
 امالت إعادة الشراء. المخاطر والعوائد، كمثال، إقراض األوراق المالیة ومع

في المعامالت التي ال تحتفظ فیھا المجموعة وال تقوم بتحویل جمیع أو جزء كبیر من مخاطر وعوائد ملكیة الموجود المالي  
وتحتفظ بالسیطرة على الموجود، تستمر المجموعة في االعتراف بالموجود إلى حد مشاركتھا المستمرة والتي یتم تحدیدھا  

فیھ إلى التغییرات في قیمة الموجود المحول. في بعض المعامالت تحتفظ المجموعة بالتزام لخدمة الموجود  بالحد الذي تتعرض  
المالي مقابل رسوم. یتم إلغاء االعتراف بالموجود المحول لو حقق معاییر إلغاء االعتراف. یتم االعتراف بموجود أو مطلوب  

 أكثر من (موجود) كافي أو أقل من (مطلوب) كاف ألداء الخدمة.  في عقد خدمة استنادا إلى ما إذا كانت رسوم الخدمة

 تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدیة. 

 تعدیل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ) ٤(

 الموجودات المالیة 

وعة بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة للموجود المعدل تختلف على نحو كبیر.  في حالة تعدیل أحكام موجود مالي تقوم المجم 
لو كانت التدفقات النقدیة مختلفة على نحو كبیر عندھا فإن الحقوق في التدفقات النقدیة من الموجود المالي األصلي تعتبر على  

ویتم االعتراف بموجود مالي جدید بالقیمة   يلي األصلى االعتراف عن الموجود الماغلی أنھا قد انتھت مدتھا. في ھذه الحالة 
  المبدئي  االعتراف تاریخ ھو التفاوض إعادة تاریخ یعتبر وبالتالي،. موجود لل ليفع جدید فائدة سعر حساب ، ویعادالعادلة
 .االئتمان مخاطر  في كبیرة زیادة ھناك  كانت إذا  ما تحدید لغرض  ذلك  في  بما القیمة، انخفاض  حساب  لغرض

لو لم تكن التدفقات النقدیة من الموجود المعدل المسجل بالتكلفة المطفأة مختلفة على نحو كبیر عندھا لن ینتج عن التعدیل إلغاء  
للموجود المالي. في ھذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي مبلغ القیمة الدفتریة للموجود المالي وتعترف بالمبلغ  

تعدیل إجمالي القیمة الدفتریة كمكسب أو خسارة تعدیل في بیان الدخل الموحد. لو تم القیام بإجراء ھذا التعدیل  الناشئ من 
بسبب الصعوبات المالیة التي تواجھ المقترض عندھا یتم عرض الربح أو الخسارة جنبا إلى جنب مع خسائر تدني القیمة. في  

 الحاالت األخرى، یتم عرضھ كإیراد فائدة. 

 المطلوبات المالیة 

تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوب المالي عندما یتم تعدیل أحكامھ وتكون التدفقات النقدیة للمطلوب المعدل مختلفة على نحو  
كبیر. في ھذه الحالة، یتم االعتراف بمطلوب مالي جدید مستند إلى األحكام المعدلة بالقیمة العادلة.  الفرق بین القیمة الدفتریة  

 مطلوب المالي المطفأ والمطلوب المالي الجدید بأحكام معدلة یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الموحد. لل
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۱۸  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)  ز) (

 المقاصة  ) ٥(

المبلغ في بیان المركز المالي الموحد، فقط عندما یكون  یتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي 
لدى المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ورغبتھا إما في السداد على أساس الصافي أو تحقیق الموجود  

 وسداد األصل في نفس الوقت. 

 مبادئ القیاس  ) ٦(

 قیاس التكلفة المطفأة 

المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي تقاس بھ الموجودات أو المطلوبات المالیة عند االعتراف  التكلفة المطفأة للموجودات أو 
سعر  المبدئي مخصوماً منھ مدفوعات سداد أصل المبلغ األصلي مضافاً إلیھ أو مخصوماً منھ اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة  

ً أي تخفیض لخسارة االنخفاض في القیمة.  الفعلي ألي فرق بین المبلغ المبدئي المعترف بھ ومبل الفائدة غ االستحقاق ناقصا
 الفعلي.  سعر الفائدةالفعلي جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متمماَ ل سعر الفائدة یتضمن احتساب  

 قیاس القیمة العادلة 

معاملة بین متعاملین في السوق في تاریخ   القیمة العادلة ھي الثمن الذي قد یستلم لبیع موجود أو یدفع لتحویل مطلوب في 
 القیاس. یتم قیاس القیمة العادلة بناء على افتراض أن المعاملة لبیع الموجود أو لتحویل المطلوب تحدث إما: 

 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 رئیسي، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. السوق الفي غیاب  •

لقیمة العادلة لألدوات المالیة والتي یتم تداولھا باألسواق المالیة النشطة في تاریخ التقریر على أساس السعر بالسوق أو  ا
عروض أسعار المضارب (سعر العرض بالنسبة للمراكز طویلة األجل وسعر الطلب بالنسبة للمراكز القصیرة األجل) بدون  

 أي اقتطاعات من تكلفة العملیات. 

ة لألدوات المالیة غیر المتداولة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم المناسبة. تشمل تقنیات  بالنسب 
التقییم طریقة التدفقات النقدیة المخصومة، مقارنة مع األدوات المماثلة والتي لدیھا أسعار سوقیة ملحوظھ نماذج لخیارات  

 ا من نماذج التقییم ذات الصلة. تسعیر، ونماذج االئتمان وغیرھ

یجب قیاس القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق المشتركة والمحافظ ذات وحدات غیر مدرجة بصافي قیمة األصول  
 المقدمة من مدیر الصنادیق. 

الصلة وكذلك أساس  تقاس عقود العمالت األجنبیة اآلجلة بناًء على معدالت تحویل ملحوظة ومنحنیات عائد العمالت ذات 
العملة المنتشرة بین العمالت ذات الصلة. جمیع العقود مضمونة نقداً بالكامل ولذا یتم إلغاء مخاطر االئتمان لكل من المجموعة  

 والطرف اآلخر لتلك العقود. 

ة، حددت المجموعة  تحدد القیمة العادلة للمشتقات غیر المدرجة بالتدفقات النقدیة المخصومة. لغرض إفصاحات القیمة العادل 
فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستوى تدرج القیمة العاجلة  

 .  ٥الموضح في إیضاح 

 االنخفاض في القیمةتعریف وقیاس  ) ۷(

الیة التالیة التي ال تقاس بالقیمة  تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة بالنسبة للخسائر االئتمانیة المتوقعة عن األدوات الم
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 ؛ و الموجودات المالیة التي تعتبر أدوات دین •

 ارتباطات القروض وعقود الضمانات المالیة  •

 لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض قیمة على أدوات دین. 
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۱۹  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تابع)  ز) (

 تعریف وقیاس االنخفاض في القیمة (تابع)  ) ۷(

تقیس المجموعة مخصص خسارة االنخفاض في القیمة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة، فیما عدا ما یلي،  
 شھرا:  ۱۲والذي یقاس على أنھ خسائر ائتمانیة متوقعة لمدة 

 ستثمارات المالیة في الدین التي یتم تحدید أن لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة في تاریخ التقریر؛ و اال •

 األدوات المالیة األخرى والتي لم تزید مخاطرھا االئتمانیة بصورة كبیرة منذ االعتراف بھا مبدئیا •

االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن حاالت تعثر من األدوات  شھرا جزًءا الخسائر  ۱۲تعتبر الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 شھر عقب تاریخ التقریر.   ۱۲المالیة التي من المحتمل حدوثھا خالل 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح باالحتمال لخسائر االئتمان وھي تقاس على النحو التالي: 

لمالیة التي لم تتدنى قیمتھا االئتمانیة في تاریخ التقریر: كالقیمة الحالیة لجمیع حاالت النقص في النقد (أي  الموجودات ا •
 ، الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا)

تاریخ التقریر: كالفرق بین إجمالي مبلغ القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  الموجودات المالیة التي تدنت قیمتھا االئتمانیة في   •
 ، للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة

ارتباطات القروض غیر المسحوبة: على أنھا الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة في حالة سحب   •
 و  ،المجموعة استالمھااالرتباط والتدفقات النقدیة التي تتوقع 

 عقود الضمانات المالیة: المدفوعات المتوقعة لدفعھا لحاملھا ناقصا أیة مبالغ تتوقع المجموعة استردادھا.  •

 الموجودات المالیة المعاد ھیكلتھا 

لصعوبات  في حالة إعادة التفاوض على أو تعدیل أحكام موجود مالي أو في حالة استبدال موجود مالي قائم بآخر جدید بسبب ا
المالیة لدى المقترض، عندھا یتم إجراء تقییم لما إذا كان من الالزم إلغاء االعتراف بالموجود المالي وتقاس الخسائر االئتمانیة 

 المتوقعة على النحو التالي: 

تدفقات النقدیة  إذا من المتوقع أال ینتج من إعادة الھیكلة المتوقعة إلغاء االعتراف بالموجود الحالي، عندھا یتم إدراج ال •
 المتوقعة الناتجة من الموجود المالي المعدل في احتساب النقص في التدفق النقدي من الموجود القائم. 

إذا كان سینتج من إعادة الھیكلة المتوقعة إلغاء االعتراف بالموجود الحالي، عندھا تعامل القیمة العادلة المتوقعة للموجود   •
من الموجود المالي الحالي في وقت إلغاء االعتراف بھ. یتم إدراج ھذا المبلغ في  الجدید على أنھا تدفق نقدي نھائي

احتساب حاالت النقص في التدفق النقدي من الموجود المالي القائم والتي یتم خصمھا من التاریخ المتوقع إللغاء االعتراف  
 القائم.الفعلي األصلي للموجود المالي   سعر الفائدةإلى تاریخ التقریر باستخدام 

 الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة 

في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة لمسجلة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالیة في  
االئتمانیة. یعتبر الموجود المالي على  أدوات الدین المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قیمتھا 

أنھ قد "انخفضت قیمتھ االئتمانیة" عند وقوع واحد أو أكثر من األحداث التالیة أثرا ضارا على التدفقات النقدیة المستقبلیة  
 المقدرة للموجود المالي: 
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۲۰  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 تابع) الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ( ز) (

 تعریف وقیاس االنخفاض في القیمة (تابع)  ) ۷(

 (تابع)  الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة 

   الدلیل على أن موجودا مالیا قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة یتضمن البیانات التالیة التي یمكن مالحظتھا: 

 المصدر، الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو  •

 خرق للعقد مثل حادثة التعثر أو تجاوز موعد االستحقاق،  •

 إعادة ھیكلة الدین أو السلفة من جانب المجموعة بناء على أحكام ما كانت المجموعة ستقبل بھا بخالف ذلك، •

 أصبح من المرجح بأن المقترض سیدخل في إفالس أو عملیة إعادة تنظیم أخرى؛ أو  •

 المالیة بسبب الصعوبات المالیة  اختفاء السوق النشطة للورقة  •

 النقد وما یعادلھ  ) ح(
یتضمن النقد وما یعادلھ أوراقا نقدیة وعمالت معدنیة بالصندوق وأرصدة غیر خاضعة لقیود محتفظ بھا لدى مصارف مركزیة  

لمخاطر غیر ھامة    وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ والتي تخضع
 من التغییرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتھا قصیرة األجل. 

 یتم تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي الموحد.  

 سلف للعمالء وقروض و مستحقات من بنوك  ) ط(

األرصدة لدى البنوك والقروض والسلف للعمالء ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغیر مدرجة  
 ا على الفور أو في المستقبل القریب.  في سوق نشطة وال ترغب المجموعة في بیعھ

یتم القیاس المبدئي لألرصدة لدى البنوك والقروض والسلف للعمالء بسعر المعاملة وھو القیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة  
الفعلي، فیما عدا الموجودات المالیة    سعر الفائدةتخدام طریقة  المباشرة اإلضافیة وفي أعقاب ذلك یتم قیاسھا بتكلفتھا المطفأة باس

 التي تصنف على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 شطب القروض والسلف للعمالء

یتم شطب القروض والسلف للعمالء (وحسابات مخصصات االنخفاض ذات الصلة) عادة إما جزئیا أو كلیا عندما ال یوجد  
احتمال معقول للسداد. وفي حالة القروض المضمونة، یتم ذلك عموما بعد استالم أیة عائدات من الضمان المحقق. وفي  

للتحقیق وال یكون ھناك احتمال معقول للسداد، قد یتم الشطب مبكرا. تسجل  الحاالت التي یتم فیھا تحدید صافي القیمة القابلة 
 كافة عملیات الشطب للقروض والدفعات المقدمة للعمالء بعد الموافقة علیھا من قبل مصرف قطر المركزي.  

 االستثمارات المالیة  ي) (

 تتضمن االستثمارات المالیة: 

لتكلفة المطفأة؛ ویتم قیاسھا مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا التكالیف اإلضافیة  االستثمارات المالیة في الدین والتي تقاس با •
 المباشرة للمعاملة وفي أعقاب ذلك بتكلفتھا المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي؛ 

أو الخسارة أو یتم تصنیفھا   االستثمارات المالیة في الدین وحقوق الملكیة والتي تقاس إلزامیا بالقیمة العادلة من خالل الربح •
على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وھذه ھي القیمة العادلة مع تغییرات القیمة العادلة المعترف بھا  

 مباشرة في بیان الدخل الموحد؛

 استثمارات دین مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و  •

 حقوق ملكیة مخصصة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. استثمارات مالیة في   •
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 (تابع)   االستثمارات المالیة ي) (

بالنسبة ألوراق الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یتم االعتراف باألرباح والخسائر في الدخل الشامل  
یما عدا في الحاالت التالیة التي یتم االعتراف بھا في بیان الدخل الموحد بنفس طریقة الموجودات المالیة المقاسة  اآلخر، ف

 بالتكلفة المطفأة: 

 إیراد الفائدة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلیة •

 الخسارة االئتمانیة المتوقعة واالستردادات  •

 أرباح وخسائر العمالت األجنبیة •

إلغاء االعتراف بورقة دین مقاسة القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر یعاد تصنیف الربح أو الخسارة التراكمیة  عند 
 المعترف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموحد. 

لعادلة لبعض االستثمارات في حقوق الملكیة. یتم  تختار المجموعة أن تعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغیرات في القیمة ا
إجراء ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدة عند االعتراف المبدئي وھو اختیار غیر قابل لإللغاء. ال یتم على اإلطالق  

ف بخسارة انخفاض  إعادة تصنیف األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكیة ھذه إلى بیان الدخل الموحد كما ال یتم االعترا 
في القیمة ضمن بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح في بیان الدخل الموحد ما لم تكن تمثل وبوضوح استرداد  
لجزء من تكلفة االستثمار ففي ھذه الحالة یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر. یتم تحویل األرباح والخسائر التراكمیة  

 ا في الدخل االمل اآلخر إلى األرباح المدورة عند استبعاد االستثمار.المعترف بھ

 المشتقات  ) ك(

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط 
تتضمن المشتقات التي یتم االحتفاظ بھا ألغراض إدارة المخاطر جمیع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم یتم تصنیفھا 
كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة. تقاس المشتقات التي یحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر بالقیمة العادلة في بیان المركز  

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى بعض األدوات المالیة  المالي. تقوم المجموعة بتخصیص بعض 
ً بتوثیق   غیر المشتقة كأدوات تحوط في العالقات المؤھلة للتحوط. عند التخصیص المبدئي للتحوط تقوم المجموعة رسمیا

واستراتیجیة إدارة المخاطر عند القیام  العالقة بین األداة أو األدوات المشتقة للتحوط والبنود المتحوط لھا، متضمنا ھدف 
بالتحوط بجانب الطریقة التي سیتم استخدامھا لتقییم فعالیة عالقة التحوط. تقوم المجموعة بإجراء تقییم عند البدء في عالقة  

اصة  في مق فعالیة عالیةالتحوط وعلى نحو مستمر أیضا للتعرف على ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط ذات 
التغیرات في القیمة العادلة للتدفقات النقدیة للبنود المتحوط لھا خالل الفترة التي یتم تخصیص التحوط لھا وما إذا كانت النتائج 

في المائة. تقوم المجموعة بإجراء تقییم لتحوط التدفق   ۱۲٥إلى  ۸۰الفعلیة لكل تحوط تقع ضمن مدى نسبة تتراوح ما بین 
لة متوقعة عما إذا كان احتمال حدوث المعاملة المتوقعة عالیا ویشكل تعرضا الختالفات في التدفقات  النقدي بالنسبة لمعام

 النقدیة التي یمكن أن تؤثر في النھایة على الربح أو الخسارة. تمت مناقشة عالقات التحوط أدناه. 

 محاسبة التحوط 

باألنواع الثالثة آللیة المحاسبة عن التحوط    ۹اریر المالیة رقم  تحتفظ متطلبات المحاسبة العامة عن التحوط للمعیار الدولي للتق
ألنواع المعامالت المؤھلة  . على الرغم من ذلك، تم إدخال مزید من المرونة ۳۹المتبعة في معیار المحاسبة الدولي رقم 

طر البنود غیر المالیة  كأدوات تحوط وأنواع مكونات مخاتوسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة لمحاسبة التحوط، وتحدیدا 
ولم یعد التقییم  المؤھلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم إیقاف اختبار الفعالیة وحل محلھ مبدأ "العالقة االقتصادیة". 

  ۳۹اختارت المجموعة أیضا االستمرار في تطبیق متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  بأثر رجعي لفاعلیة التحوط مطلوبا. 
 . ۹حول محاسبة التحوط عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 تحوطات القیمة العادلة 
عندما یتم تخصیص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغیر في القیمة العادلة لموجود أو مطلوب معترف بھ أو ارتباط مؤكد قد  
یؤثر على الربح أو الخسارة، یتم االعتراف بالتغیر في القیمة العادلة للمشتقة مباشرة في بیان الدخل الموحد بجانب التغیرات  

ط لھ والتي تنسب إلى الخطر المتحوط لھ. في حالة انتھاء أو بیع أو إنھاء أو ممارسة مشتقة  في القیمة العادلة للبند المتحو
التحوط أو عندما ینتھي وفاء التحوط بمعاییر محاسبة التحوط بالقیمة العادلة أو إلغاء تخصیص التحوط عندھا یتم إیقاف  

سعر  ة على البند المتحوط لھ والذي یتم استخدام طریقة محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. یتم إطفاء أیة تسویة حتى تلك النقط 
 الفعلي للبند على مدى عمره المتبقي.  سعر الفائدةالفعلي في بیان الدخل الموحد كجزء من  الفائدة
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 (تابع)  المشتقات  ك) (

 (تابع)   محاسبة التحوط

 المتاجرة المشتقات األخرى لغیر 

عندما ال تكون المشتقة محتفظا بھا للمتاجرة وغیر مخصصة في عالقة مؤھلة للتحوط یتم االعتراف بجمیع التغییرات في  
 قیمتھا العادلة مباشرة في بیان الدخل الموحد. 

 المشتقات المحتفظ بھا ألغراض المتاجرة 

مجموعة ببیع ھذه المشتقات لعمالء بغرض تمكینھم من تتضمن األدوات المشتقة للمتاجرة عقود صرف أجنبي آجلة. تقوم ال
تحویل أو تعدیل أو تخفیف المخاطر الحالیة والمستقبلیة. یتم تقییم ھذه األدوات المشتقة بالقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر  

 ویتم أخذ التغیرات ذات الصلة بھا في القیمة العادلة إلى بیان الدخل الموحد.  

 والمعدات  العقارات  ) ل (

 االعتراف والقیاس 

 بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.   العقارات والمعدات تقاس بنود 

تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیاً تكلفة المواد  
المباشرة وأیة تكالیف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منھا    والعمالة

 وتكالیف تفكیك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة علیھ إلى وضعھ السابق وتكالیف االقتراض المرسملة.  

عدات، سیتم رسملتھا كجزء من ھذه المعدات. عندما یكون  برامج الحاسوب المشتراه لتعمل كجزء ال یتجزأ من بعض الم
 أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا كبنود مستقلة للممتلكات والمعدات.  العقارات والمعدات ألجزاء بند 

مة الدفتریة  یتم تحدیدھا بمقارنة متحصالت البیع مع القی  العقارات والمعدات الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أحد بنود 
 للممتلكات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي في اإلیراد اآلخر / المصروف اآلخر في الربح أو الخسارة. 

 التكالیف الالحقة  

یتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات العقارات والمعدات في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع  
االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانیة قیاس تكلفتھا بصورة موثوق بھا. یتم عكس االعتراف  
 بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یتم االعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة للممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدھا. 

 اإلھالك

 ك ھو تكلفة العقارات والمعدات أو أي مبلغ بدیل عن التكلفة ناقصا قیمتھا الباقیة. المبلغ القابل لإلھال

یتم االعتراف باإلھالك في الربح أو الخسارة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بند  
ھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في  العقارات والمعدات حیث أن ھذه ھي أفضل مقارب یعكس النمط المتوقع الست 

الموجود وھي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قیمتھ الباقیة المقدرة. یتم إھالك الموجودات المستأجرة بموجب إیجارات تمویلیة  
 یة قید التنفیذ. على مدى فترة اإلیجار أو أعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقصر. ال یتم إھالك األراضي واألعمال الرأسمال

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة على النحو التالي: 

 سنة  ۳۰-۲۰        المباني

 سنوات  ۱۰-۳   تحسینات األماكن المستأجرة، مفروشات ومعدات 

 سنوات  ۸-٥       السیارات 

دات في تاریخ كل تقریر، وتسویتھا بأثر مستقبلي إن كان تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجیة القیم الباقیة للموجو
 ذلك مالئما.
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 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة  ) م(

لتحدید  تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للمجموعة، بخالف موجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر  
 ما إذا كان ھناك مؤشر على انخفاض قیمتھا. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لذلك الموجود. 

یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة للموجود للقیمة الدفتریة التي كان من  
 تحدیدھا، بالصافي من أي إھالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة. الممكن 

 المخصصات  ) ن(

یتم االعتراف بمخصص عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي حالي نتیجة لحدث سابق یمكن قیاسھ بصورة  
االقتصادیة لسداد ذلك االلتزام. یتم تحدید المخصصات عن طریق  موثوق بھا ومن المحتمل أن یتطلب تدفق خارج للمنافع 

خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدالت ما قبل الضریبة التي تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود،  
 والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما. 

 ات العقود المثقلة بااللتزام ) س(

یتم االعتراف بمخصص للعقود المثقلة بااللتزامات عندما تكون المنافع المتوقع للمجموعة الحصول علیھا من العقد أقل من  
التكلفة التي ال یمكن تفادیھا في سبیل الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد. یقاس المخصص بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة من  

المتوقعة من االستمرار في العقد، أیھما أقل. قبل تكوین المخصص تقوم المجموعة باالعتراف بأیة    إنھاء العقد وصافي التكلفة 
 خسارة انخفاض في القیمة للموجودات المصاحبة للعقد. 

 الضمانات المالیة  ) ع(

خسارة یتكبدھا بسبب  الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفھا لحاملھا مقابل  
عجز مدین محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقھ وفقا لبنود أداة الدین.  یتم منح الضمانات المالیة للبنوك والمؤسسات  

 المالیة وغیرھا من الھیئات نیابة عن العمالء لضمان القروض والسحب على المكشوف وتسھیالت مصرفیة أخرى. 

یة في البیانات المالیة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي تم الحصول فیھ على الضمان بعد التحقق  یتم االعتراف بالضمانات المال
المبدئي، یتم قیاس المطلوبات للمجموعة بموجب ھذه الضمانات في أعلى حد من القیاس المبدئي، ویتم احتساب أقل إھالك  

رة، وأفضل تقدیر للنفقات المطلوبة لتسویة أي التزام مالي  لالعتراف في بیان الدخل ودخل الرسوم المكتسبة خالل ھذه الفت 
 ناشئ نتیجة للضمانات في تاریخ التقریر.

 مكافآت الموظفین  ) (ف

تقوم المجموعة باحتساب مخصصات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لسیاسات التوظیف بالمجموعة، ویستند االحتساب  
في تاریخ إعداد التقاریر. ویظھر ھذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى  على آخر راتب وفترة خدمة كل موظف كما 

 تحت بند مطلوبات أخرى. 

تحتسب المجموعة قیمة مساھمتھا في  بالنسبة للموظفین القطریین والموظفین من دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى، 
. وتعتبر التزامات  ۲۰۰۲لسنة  ۲٤لمعاشات رقم صندوق التقاعد كنسبة من راتب الموظفین القطریین وفقا لقانون التقاعد وا

 المجموعة تجاه صندوق التقاعد محدودة بمبلغ مساھمتھا.
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 مكافآت الموظفین قصیرة األجل  ) س(

مكافآت قصیرة األجل للموظفین على األساس غیر المخصوم ویتم دفعھا عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم االعتراف  التقاس 
بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب خطط الحافز النقدي قصیر األجل أو خطط مشاركة الربح لو كان لدى المجموعة التزام  

خدمة سابقة تم تقدیمھا من جانب الموظف ومن الممكن قیاس االلتزام بصورة  قانوني أو استداللي بدفع ھذا المبلغ نتیجة ل
 موثوق بھا.  

 رأس المال واالحتیاطیات  ) ع(

 رأس المال إصدار  تكالیف  ) ۱(

 یتم خصم تكالیف الزیادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكیة من القیاس المبدئي ألدوات حقوق الملكیة. 

 توزیعات األرباح لألسھم العادیة  ) ۲(

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسھم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من جانب مساھمي  
المجموعة. یتم التعامل مع توزیعات األرباح للسنة التي یعلن عنھا بعد تاریخ بیان المركز المالي الموحد في إیضاح األحداث  

 لالحقة. ا

 االعتراف باإلیرادات  ) ف(

یتم إثبات اإلیراد لدرجة أنھ من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق للمجموعة، ویمكن قیاس اإلیرادات بصورة موثوق  
 بھا. ویجب تلبیة معاییر االعتراف المحددة فیما یلي أیضاً قبل أن قبل إثبات اإلیرادات: 

 الفائدة إیرادات ومصاریف 

یتم تسجیل األدوات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي تحمل فائدة الموجودات المالیة المصنفة كأدوات مالیة ومتاحة للبیع  
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإیرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي، وھو المعدل  

الدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة أو المتحصالت خالل العمر المتوقع لألداة المالیة أو خالل فترة قصیرة، عند  الذي یخصم 
 االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. 

ئي، یحتسب إیراد الفائدة بتطبیق  بالنسبة للموجودات المالیة التي أصبحت منخفضة القیمة ائتمانیا في أعقاب االعتراف المبد
. في الحالة التي ال یعتبر فیھا الموجود  تكلفتھا المطفأة (أي صافي مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة)  إلىالفعلي    سعر الفائدة

 قد انخفضت قیمتھ االئتمانیة عندھا یرجع احتساب إیراد الفائدة إلى أساس اإلجمالي. 

  أوراق الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمقاسة بالتكلفة المطفأة یحتسب إیراد الفائدة الخاص ب 
 الفعلي ویدرج ضمن إیراد الفائدة.  سعر الفائدةباستخدام طریقة  

 إیرادات عقود التأمین

أمین، یتم إظھار ذلك القسم من  یتم االعتراف بإیرادات عقود التأمین (المبالغ المتحققة كإیراد) على مدى فترة تغطیة عقد الت 
مبالغ التأمین التي تم استالمھا على العقود الساریة والمتعلقة باألخطار المحتملة الوقوع كإیرادات غیر متحققة في جانب  

 یوماً. ۳٦٥/ ۱االلتزامات على أساس احتساب 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۳

 (تابع)  االعتراف باإلیرادات  ) ف(

 إیرادات ومصاریف الرسوم والعموالت 
الفعلي على الموجود أو المطلوب المالي   سعر الفائدةیتم إدراج إیراد ومصروف الرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما ل

 الفعلي.  سعر الفائدةعند قیاس طریقة 

متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة االستثمار وعموالت   ،یتم االعتراف بإیرادات الرسوم والعموالت األخرى
المبیعات ورسوم اإلیداع ورسوم المشاركة في التمویل عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا. عندما یكون من غیر المتوقع أن  

القسط الثابت على    ینتج من ارتباط قرض أن یتم سحب القرض یتم االعتراف بالرسوم ذات الصلة بارتباط القرض على أساس
نظرا النتفاع العمیل من ھذه الخدمات  في حالة ھذه الخدمات، یتم اعتبار انتقال السیطرة بمرور الوقت مدى فترة االرتباط. 

  تلقي تدرج كمصاریف عند التي تتعلق الرسوم العموالت األخرى أساساً برسوم المعاملة والخدمة، وعلى مدى مدة الخدمة. 
 . ات الخدم

 االستثمارات المالیة إیرادات 
یتم االعتراف بأرباح أو خسائر بیع االستثمارات المالیة في بیان الدخل الموحد وذلك عن الفرق بین القیمة العادلة للمقابل  

 المستلم والقیمة الدفتریة لالستثمار.  

یتعلق باستثمارات مالیة في حقوق  خسارة متراكمة معترف بھا في الدخل الشامل االخر فیما أو  ال یتم االعتراف بأي ربح
 ملكیة مخصصة بالربح أو الخسارة من خالل الدخل الشامل اآلخر في بیان الدخل الموحد عند االعتراف بھذه االستثمارات. 

 الفعلي. سعر الفائدةإیراد االستثمارات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق یتم االعتراف بھ بإتباع طریقة 

 یعات األرباح إیراد توز
 یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالم اإلیراد.  

 مصروف الضریبة  ) ق(

یشتمل مصروف الضریبة على ضریبة حالیة وضریبة مؤجلة. یتم االعتراف بالضریبة الحالیة والضریبة المؤجلة في الربح  
 ببنود معترف بھا مباشرة في حقوق الملكیة أو اإلیرادات الشاملة األخرى. أو الخسارة فیما عدا إلى الحد الذي تتعلق فیھ 

الضریبة الحالیة ھي الضریبة المتوقع سدادھا أو استالمھا من دخل أو خسارة السنة الخاضعة للضریبة باستخدام معدالت  
بة المستحقة الدفع فیما یتعلق بسنوات  الضریبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاریخ التقریب وتتم تسویتھا مع الضری 

 سابقة. 

تحتسب الضرائب المستحقة على المجموعة طبقا للقوانین واللوائح والتعلیمات الساریة في الدول التي تمتد إلیھا عملیات 
ً ال  المجموعة. یتم تكوین مخصص لاللتزامات الضریبیة المستحقة على أساس تقییم المطالبات الضریبیة المتوقعة، وحالی  ا

یوجد ضرائب على المجموعة داخل دولة قطر. لم یتم تطبیق احتساب الضریبة على الشركات على بعض فروع البنك العاملة  
 خارج دولة قطر، وكذلك على أحد الشركات التابعة والمسجلة لدى مركز قطر للمال. 
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 (تابع)   مصروف الضریبة ) ق(

االعتراف بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغراض التقاریر  یتم 
 المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة. ال یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة بالنسبة إلى: 

المطلوبات في معاملة ال تعتبر بمثابة تجمیع أعمال وال تؤثر على  الفروق المؤقتة بین االعتراف المبدئي بالموجودات أو   •
 الربح أو الخسارة المحاسبیة أو الخاضعة للضریبة. 

الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في شركات تابعة إلى الحد الذي یكون من المحتمل معھ أال یتم ردھا في المستقبل   •
 المنظور، و 

 االعتراف المبدئي بالشھرة. الفروق المؤقتة الناشئة من  •

یتم قیاس الضریبة المؤجلة بمعدالت الضریبة المتوقع تطبیقھا على الفروقات المؤقتة عند عكسھا بناًء على القوانین التي تم 
 تصنیفھا أو على وشك أن تصنف كما في نھایة السنة المالیة. 

نوني قابل للتطبیق في مقاصة مطلوبات الضریبة  تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة لو كان ھناك حق قا
الحالیة مقابل الموجودات الضریبیة الحالیة وھي تتعلق بالضرائب التي یتم تحصیلھا من نفس االختصاص الضریبي على نفس  
  المنشأة الخاضعة للضریبة أو على منشآت ضریبیة مختلفة ولكنھ یقصد منھا سداد مطلوبات وموجودات ضریبة حالیة على 

 أساس الصافي أو سیتم تحقیق موجوداتھا ومطلوباتھا الضریبیة في نفس الوقت. 

یتم االعتراف بأصل الضریبة المؤجلة بالنسبة للخسائر الضریبیة غیر المستخدمة واألرصدة الضریبیة والفروق المؤقتة  
ریبة یمكن استخدامھا في مقابلھا.  المسموح بخصمھا إلى الحد الذي یكون من المحتمل معھ توفر أرباح مستقبلیة خاضعة للض 

تتم مراجعة أصول الضریبة المؤجلة في كل تاریخ تقریر ویتم تخفیضھا إلى الحد الذي یصبح من غیر المحتمل معھ تحقیق  
 المنفعة الضریبیة ذات الصلة.  

 العائدات على السھم  ) ر(

سھمھا العادیة. یحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة  تقوم المجموعة بعرض بیانات العائد األساسي والمخفف للسھم بالنسبة أل
الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة خالل السنة. یتم تحدید  

المرجح لألسھم العادیة   العائدات المخففة للسھم بتسویة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة وعدد المتوسط
 القائمة بأثر جمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة. 

 التقاریر القطاعیة  ) ش(

قطاع التشغیل ھو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال یمكن للمجموعة أن تجني منھا إیرادات وتتكبد 
المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة والتي تتم  مصروفات ویتضمن ذلك اإلیرادات والمصروفات 

مراجعة نتائجھا التشغیلیة بصورة منتظمة من قبل كبیر صانعي القرار التشغیلي بھدف وضع قرارات عن الموارد المخصصة  
 لكل قطاع وتقییم أدائھ والذي تتوفر لھ معلومات مالیة متمیزة. 
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۲۷  

 امة (تابع) السیاسات المحاسبیة الھ ۳

 أنشطة االئتمان  ) ت(

 لمجموعة وبناء علیھ ال تدرج في بیان المركز المالي الموحد. لالموجودات المحتفظ بھا في نشاط ائتماني ال تعامل كموجودات  

 الضمان المعاد حیازتھ  ) ث(

یتم إثبات الضمانات المعاد حیازتھا مقابل سداد دیون العمالء ضمن بیان المركز المالي الموحد تحت بند "موجودات أخرى"  
 ومخصص اإلھالك.  بقیمتھا الدفتریة بالصافي من مخصص انخفاض القیمة

لیھا في مقابل سداد  وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي یجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ ع
الدیون خالل فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من تاریخ االستحواذ بالرغم من أنھ یمكن تمدید ھذه الفترة بعد الحصول على  

 موافقة مصرف قطر المركزي. 

 أرقام المقارنة  ) خ(

اإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع المبالغ مع فیما عدا الحاالت التي یسمح فیھا معیار أو تفسیر أو یتطلب خالف ذلك، یجب 
 معلومات مقارنة. 

 عقود اإلیجار  ) ذ (

  العقد  كان إذا  ما  على بناءً  إیجار  عقد  على ینطوي  أو  إیجار،  عقد  ھو  ما عقدا  كان  إذا ما  بتقییم المجموعة  تقوم العقد،  بدء عند
  یجار اإل  وغیر  یجاراإل  مكون  فصل   المجموعة   قررت .  مقابلب   زمنیة  مدة ل  محدد   موجود   استخدام  في   التحكم   في   الحق على    نصی 

 . النسبیة  المستقلة أسعارھا على  بناءً  األساسیة العقود  في

 مبدئیًا االستخدام  حق موجود قیاس یتم. اإلیجار بدء تاریخ في  اإلیجار والتزامات االستخدام حق موجودب  المجموعة تعترف
  فیما   یتم.  ومستحقة   الدفع  مسبقة  تأجیر  مصاریف  ألي  وفقًا  المعدلة  اإلیجار  اللتزامات   األولي  المبلغ  على  یشتمل  والذي  بالتكلفة،

  إذا  إال  ، أیھما أقصر، اإلنتاجي وعمرھا  اإلیجار  عقد  مدة على  الثابت  القسط  طریقة   باستخدام االستخدام  حق  موجود  إھالك بعد
  تخفیض   یتم  ذلك،  إلى  باإلضافة.  اإلیجار   عقد  مدة   نھایة  بحلول   الملكیة   على  ستحصل   المجموعة   أن  معقول بشكل    المؤكد  من  كان
  إلغاء   أو   اإلیجار  عقد  شروط   في  لتمدیدبا  تعدیلھ  ویتم  وجدت،  إن  القیمة،  انخفاض  خسائر  خالل  من  دوري  بشكل  االستخدام  حق

 . اإلیجار  عقود

  عقد  في  الضمني  الفائدة  سعر  باستخدام  خصمھا  یتم التي اإلیجار  لمدفوعات  الحالیة  بالقیمة مبدئیًا اإلیجار  التزام  قیاس  یتم
  متوسط  على یعتمد والذي  للمجموعة، اإلضافي  االقتراض معدل بسھولة، السعر ھذا تحدید الممكن من یكن لم  إذا أو،  اإلیجار

  افتراضات   وأي   المالیة  واألوراق   اإلیجار   ومدة   موجود ال   طبیعة  حسب   المعدلة   الرئیسیة  المجموعة  أسواق   في   المطبق   الفائدة  سعر
  المتكبدة   التمویل  تكلفة  إدراج  یتم.  الفعلیة   الفائدة  طریقة   باستخدام   المطفأة   بالتكلفة   الحقًا  اإلیجار  التزام  قیاس   یتم.  صلة  ذات   أخرى 

 . الموحد الدخل  بیان في "  الفوائد مصاریف"  في  اإلیجار بالتزامات یتعلق فیما

  بیان  في " أخرى  مطلوبات " في  اإلیجار  والتزامات " والمعدات  الممتلكات " في  االستخدام  حق  موجودات  المجموعة  تعرض
  بموجب  احتسابھ ویتم الصلة ذات  الضریبة للوائح وفقًا وجد،   إن المؤجل، ة الضریب  االعتراف بأثر یتم. الموحد المالي المركز
 . ۱۲رقم  الدولي   المحاسبة معیار
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۲۸  

 إدارة المخاطر المالیة  ٤

 مقدمة ولمحة عامة  أ) (

تشكل المخاطر جزءاً من نشاط المجموعة وعملیاتھا، ولكن یتم إدارتھا من خالل عملیة قیاس ومراقبة مستمرة بحسب حجم  
والتي  المخاطر والوظائف الرقابیة األخرى. تعتبر المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان والسیولة والتشغیل ومخاطر السوق 

تمثل مخاطر عملیات تجاریة أو غیر تجاریة. یتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغیر العوامل المحیطة وأثر العوامل التكنولوجیة  
 وقطاع الصناعة من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي للمجموعة. 

ك توجد جھات أخرى مثل قسم إدارة  یعتبر مجلس إدارة المجموعة ھو المسؤول عن تحدید ومراقبة المخاطر، باإلضافة إلى ذل
المخاطر، لجنة التدقیق الداخلي، لجنة التسھیالت، ولجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن عملیة إدارة ومراقبة ھذه  

 المخاطر. 

تتم مراقبة والسیطرة على المخاطر بناًء على محددات تضعھا المجموعة، وتعكس ھذه المحددات استراتیجیة العمل وعوامل  
 السوق المؤثرة في المجموعة، وكذلك تعكس مستوى المخاطر التي یستطیع المجموعة تحملھا. 

وكجزء من عملیة إدارة المخاطر، تقوم المجموعة باستخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى إلدارة المخاطر الناتجة عن التغیر  
مان والمخاطر الناتجة عن تقدیر المعامالت. یتم تقییم في أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة ومخاطر رأس المال ومخاطر االئت 

 المخاطر قبل الدخول في عملیات التحوط التي یتم اعتمادھا من قبل المستوى اإلداري المناسب للمجموعة. 

ئر  تتبع المجموعة طریقة خاصة لتقدیر مخاطر السوق التي یتعرض لھا على المراكز المالیة التي یحتفظ بھا وأعلى قیمة للخسا
المتوقعة علیھا، وذلك اعتمادا على عدد من الفرضیات والعوامل المتغیرة في السوق وقد حددت المجموعة مجموعة من  

 المستویات لقیمة المخاطر المقبولة لدیھا، والتي یتم مراقبتھا بشكل یومي. 

ویسیطر بھا البنك على تلك  ال یوجد ھناك أي تغیر على مستوى تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطریقة التي یقیس 
 المخاطر. 

المخاطر الناتجة من األدوات المالیة التي تتعرض لھا المجموعة ھي المخاطر المالیة والتي تتضمن مخاطر االئتمان ومخاطر  
 السیولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة.

 مخاطر االئتمان  ب) (

تنشأ نتیجة لعجز عمیل أو طرف مقابل في األداة المالیة عن الوفاء بالتزاماتھ  مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالیة التي  
التعاقدیة. تشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من خطر تعرض المجموعة للمخاطر، ولذلك تدار مخاطر االئتمان التي یتم  

الیة مثل القروض والسحب على المكشوف،  التعرض لھا بعنایة تعرضھا لمخاطر االئتمان. وتعزى مخاطر االئتمان لألدوات الم
وسندات الدین وغیرھا من الفواتیر، وبعض الموجودات األخرى والمبالغ المعادلة لالئتمان المتعلقة بأدوات مالیة خارج  

 المیزانیة المالیة. 

لف واألنشطة التمویلیة  ) من اإلیضاحات المرفقة للبیانات المالیة الموحدة توزیع محفظة القروض والس۱۰یّبین اإلیضاح رقم (
 التوزیـع الجغرافـي لمخاطر ائتمان المجموعة. ) ۳(ب) () ٤على القطاعات المختلفة. كما یتضمن اإلیضاح رقم (

 قیاس مخاطر االئتمان  ) ۱(

كزیاً  تتم مراجعة واعتماد كافة السیاسات االئتمانیة من قبل قسم إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. یقوم فریق إدارة المخاطر مر
بالموافقة على جمیع التسھیالت االئتمانیة المھمة وأسقف االئتمان لكافة الشركات وعملیات الخزینة وأسواق رأس المال  
والمؤسسات المالیة والمنشآت الصغیرة والمتوسطة التي تتعامل مع البنك. وتتم ھذه الموافقات بما یتفق مع سقوف صالحیات  

 نسجاما مع سیاسة المجموعة االئتمانیة المعتمدة.  منح االئتمان المفوضة للفریق وا

إضافة إلى ذلك، فإن كافة التسھیالت االئتمانیة تتم إدارتھا وضبطھا بصورة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر الذي یقوم  
 بإبالغ قسم العملیات بشكل منفصل. 

ى قطاعات جغرافیة وصناعیة. یتم التحكم بمخاطر  تقوم المجموعة أیضاً بتحدید المخاطر عن طریق التنویع في موجوداتھ عل
االئتمان عن طریق تحدید سقوف لالئتمان الممنوح للطرف المتعاقد معھ والتي تتم مراجعتھا والموافقة علیھا سنویاً من قبل  

ي یقلل  لجنة إدارة المخاطر. كما تتبع المجموعة أیضاً إرشادات مصرف قطر المركزي فیما یخص َمنح القروض األمر الذ 
 من تعرض المجموعة ألطراف مقابلة. 

یعتمد مقدار ونوع الضمانات على تقییم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. یتم تنفیذ المبادئ التوجیھیة بشأن قبول أنواع  
 الضمانات ومعامالت التقییم.
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۲۹  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 (تابع)  مخاطر االئتمان  ب) (

 (تابع)   قیاس مخاطر االئتمان ) ۱(

عند اإلمكان، یتم تقلیل مخاطر االئتمان عن طریق رھن ضمانات مقبولة مقابل القروض. یعتمد مبلغ ونوع الضمانات المطلوبة  
على تقییم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف المتعاقد معھ. كما أنھ قد تم إدراج اإلرشادات حول أنواع الضمانات المقبولة  

الضمانات من النقد والرھن العقاري وحقوق الملكیة المحلیة والعالمیة والضمانات المالیة  وطرق تقییمھا. تتألف أبرز أنواع 
باإلضافة إلى تأمینات ملموسة أخرى. یتم االحتفاظ بالضمانات بشكل أساسي مقابل القروض التجاریة واالستھالكیة وتتم إدارة  

 ا القابلة للتحصیل.  ھذه الضمانات في مواجھة المخاطر المتعلقة بالقروض بصافي قیمتھ

لدي المجموعة عملیة محددة إلدارة االئتمان التي تضمن االمتثال لشروط االعتماد والتوثیق واالستعراض المستمر لضمان  
جودة االئتمان والضمانات. في حین یتم تقییم الضمانات المالیة مثل األسھم المدرجة بشكل منتظم، وتوصي سیاسة االئتمان  

سنوات    ۳الضمانات التي تم الحصول علیھا عن طریق الرھن القانوني على العقارات على األقل مرة واحدة أو أكثر كل  بتقییم  
 إذا استدعي األمر ذلك. 

، بالصافي من انخفاض  تحلیل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ بھ أو أیة تعزیزات ائتمانیة أخرى ) ۲(
 القیمة 

یوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ بھ أو أي دعم  
ائتماني آخر بالنسبة للموجودات على قائمة المركز المالي والتعرضات المبینة أدناه على أساس المبلغ الدفتري الصافي المسجل  

 حد. في بیان المركز المالي المو 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بیان المركز  

    المالي كما یلي: 
   ٥٬۳۳۱٬۰۲٦  ٥٬٥۹٤٬۲٥۸ أرصدة لدى بنوك مركزیة 

 ۷٬۷٥٦٬۹٤٤    ۳٬٦۷۳٬٥۷۷ مستحقات من بنوك 
   ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸     ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ قروض وسلف للعمالء 

  ۲٥٬۹٤۳٬۸٥٦     ۲٤٬۱٦۱٬۰۲۱ دین  -استثمارات مالیة  
 ۱٬۲۱۳٬٦۹٦     ۱٬۸۰۷٬۲۰٦ موجودات أخرى  

 ۱۰٦٬۰۲۹٬۷۸۰  ۱۰۰٬٦۸٦٬۰۹۸ دیسمبر    ۳۱اإلجمالي كما في 

    
    كما یلي: (إجمالي انخفاض القیمة) التعرض لمخاطر االئتمان األخرى 

  ۱۲٬۸۹٦٬۹٤۹     ۱۲٬۳۹۲٬۰۹۸ ضمانات
  ٤٬٦۷۹٬۱۱۸      ۳٬٦۷۰٬۹٤۲ خطابات اعتمادات 

  ۱٬۷۳۷٬۸٦۳     ۱٬۰۹۳٬۷٥۳ تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 

 ۱۹٬۳۱۳٬۹۳۰  ۱۷٬۱٥٦٬۷۹۳ دیسمبر    ۳۱اإلجمالي كما في 

 ۱۱۷٬۸٤۲٬۸۹۱  ۱۲٥٬۳٤۳٬۷۱۰ 
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۳۰  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 لمخاطر االئتمان تحلیل تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض  ) ۳(

 القطاعات الجغرافیة 
یوضح الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة بدون األخذ في االعتبار أي ضمان یتم االحتفاظ بھ أو أي دعم  
ائتماني آخر، حسب المناطق الجغرافیة. بھذا الجدول قامت المجموعة، بتخصیص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا  

 ى مقر إقامة أطرافھا المقابلة. إل

  قطر 

دول مجلس  
التعاون  
الخلیجي  
  األخرى 

دول الشرق  
األوسط  
  باقي دول العالم   األخرى 

۲۰۲۰ 
 اإلجمالي 

          
   ٥٬٥۹٤٬۲٥۸     ٤۹٬٥٤۹   -    ۱٬۱۷۰٬٤۸۳     ٤٬۳۷٤٬۲۲٦ أرصدة لدى مصارف مركزیة 

   ۳٬٦۷۳٬٥۷۷     ۱٬۳۷۳٬۲۰۱     ٤۰۳٬۷٦۷     ۸٤۲٬۲۰۲     ۱٬۰٥٤٬٤۰۷ مستحقات من بنوك 
   ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦     ۳٬۱۷۸٬۱٥۸     ۲۷٤٬۸٥۸     ٥٬۸٥۸٬۳۱٥   ٥٦٬۱۳۸٬۷۰٥ قروض وسلف للعمالء 

   ۲٤٬۱٦۱٬۰۲۱     ٦۸۳٬۸۰۲     ۲٦۹٬۷۲٦     ۱٬٤۹۷٬۰۸۱     ۲۱٬۷۱۰٬٤۱۲ دین   - استثمارات مالیة
   ۱٬۸۰۷٬۲۰٦     ٥۳٬۸۳۹   -    ٥٬۹٤۸     ۱٬۷٤۷٬٤۱۹ موجودات أخرى 

 ۸٥٬۰۲٥٬۱٦۹  ۹٬۳۷٤٬۰۲۹   ۹٤۸٬۳٥۱     ٥٬۳۳۸٬٥٤۹  ۱۰۰٬٦۸٦٬۰۹۸ 
          

  قطر  

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

  األخرى 

دول الشرق  
األوسط  
  باقي دول العالم   األخرى 

۲۰۱۹ 
 اإلجمالي 

          
 ٥٬۳۳۱٬۰۲٦  ٥٥٬۷۲٦  -  ۲٬۲۳۰٬۳۱۸  ۳٬۰٤٤٬۹۸۲ أرصدة لدى مصارف مركزیة 

 ۷٬۷٥٦٬۹٤٤  ٤٬۳۹۸٬۹۷۸  ۱٬۱۲۰٬۱٤۸  ٦٤۰٬۸۸۹  ۱٬٥۹٦٬۹۲۹ مستحقات من بنوك 
 ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸  ۳٬٥٤۹٬٤۰٥  ۹۲٥٬٦٦۸  ۹٬٥٦۹٬٤٥۷  ٥۱٬۷۳۹٬۷۲۸ قروض وسلف للعمالء 

 ۲٥٬۹٤۳٬۸٥٦  ٦۷۹٬۹٤۳  ۳۰۲٬۰۰۷  ۱٬٦۰۸٬۷۰٥  ۲۳٬۳٥۳٬۲۰۱ دین  - استثمارات مالیة
 ۱٬۲۱۳٬٦۹٦  ٦۲٬۹۱۹  -  ٦٬٤۱٦  ۱٬۱٤٤٬۳٦۱ موجودات أخرى 

 ۸۰٬۸۷۹٬۲۰۱  ۱٤٬۰٥٥٬۷۸٥  ۲٬۳٤۷٬۸۲۳  ۸٬۷٤٦٬۹۷۱  ۱۰٦٬۰۲۹٬۷۸۰ 

          

  قطر 

دول مجلس  
التعاون  
الخلیجي  
  األخرى 

دول الشرق  
األوسط  
  باقي دول العالم   األخرى 

۲۰۲۰ 
 اإلجمالي 

            
   ۱۲٬۳۹۲٬۰۹۸    ۳٬۱۸٦٬۰٥۷    ۱٤٦٬٥۱۹    ۲٬۲۷۳٬۲۸۱    ٦٬۷۸٦٬۲٤۱ ضمانات 

 ۳٬٦۷۰٬۹٤۲    ٥۲۷٬٤۸٥    ٤۱٬٦۲٥  ٦۸٬۸٥۹    ۳٬۰۳۲٬۹۷۳ خطابات اعتماد 
ائتمانیة غیر  تسھیالت  

 ۱٬۰۹۳٬۷٥۳    ٤۸٬۸۳۹  -    ۱٦۹٬۰۳۷    ۸۷٥٬۸۷۷ مستغلة 
 ۱۰٬٦۹٥٬۰۹۱  ۲٬٥۱۱٬۱۷۷     ۱۸۸٬۱٤٤  ۳٬۷٦۲٬۳۸۱  ۱۷٬۱٥٦٬۷۹۳ 
          

  قطر  

دول مجلس  
التعاون الخلیجي  

  األخرى 

دول الشرق  
األوسط  
  باقي دول العالم   األخرى 

۲۰۱۹ 
 اإلجمالي 

          

 ۱۲٬۸۹٦٬۹٤۹  ۳٬٤۷۰٬٥٤۳  ۱٥٤٬۸۲۰  ۲٬٤۸۲٬۸۲۲  ٦٬۷۸۸٬۷٦٤ ضمانات

 ٤٬٦۷۹٬۱۱۸  ٥۲۹٬٥۳۹  ۱٤۹٬۳٥۰  ۷٥٬٤٤۲  ۳٬۹۲٤٬۷۸۷ خطابات اعتماد

 ۱٬۷۳۷٬۸٦۳  ۷۹٬٥۱۹  -  ۲۹٥٬۳۰۱  ۱٬۳٦۳٬۰٤۳ تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 

 ۱۲٬۰۷٦٬٥۹٤  ۲٬۸٥۳٬٥٦٥  ۳۰٤٬۱۷۰  ٤٬۰۷۹٬٦۰۱  ۱۹٬۳۱۳٬۹۳۰ 
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۳۱  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 تحلیل تركز مخاطر الموجودات المالیة مع التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)  ) ۳(

 قطاعات الصناعة 
مصنفة  یحلل الجدول التالي، كتوضیح، مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة قبل األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر  

 حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة. 

 إجمالي المخاطر   إجمالي المخاطر  

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    ممولة وغیر ممولة 

   ۳٤٬٤۰۰٬۸۷٤  ۳۸٬۳۲۹٬۷۷۹ الحكومة وھیئات حكومیة 

 ٦۸۳٬٤۸۹    ۹۲٥٬٤۷٤ الصناعة

    ۱۱٬۹٥۲٬۱۱۱    ۱۰٬٥۹۹٬۷۱٦ التجارة

 ۲۲٬۸۳۰٬۰۲۹    ۱۷٬٤۲٤٬٦۱٦ الخدمات 

      ۹٬۳۱۸٬۳۱۰    ٥٬۲۲۳٬۱۱۸ المقاوالت 

 ۱٦٬۸٤٥٬۰٥۸    ۱۸٬۲٥۳٬۰۳۱ العقارات 

      ۷٬۷٥۸٬۷٤۹    ۷٬۳۸۹٬۲۷۱ الشخصیة 

 ۲٬۲٤۱٬۱٦۰    ۲٬٥٤۱٬۰۹۳ أخرى 

  ۱۲٬۸۹٦٬۹٤۹    ۱۲٬۳۹۲٬۰۹۸ ضمانات

  ٤٬٦۷۹٬۱۱۸    ۳٬٦۷۰٬۹٤۲ خطابات اعتماد

  ۱٬۷۳۷٬۸٦۳    ۱٬۰۹۳٬۷٥۳ مستغلة غیر ائتمانیة تسھیالت 

 ۱۱۷٬۸٤۲٬۸۹۱  ۱۲٥٬۳٤۳٬۷۱۰ 
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۳۲  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 جودة االئتمان  ) ٤(

تدار جودة االئتمان بالنسبة للموجودات المالیة من قبل المجموعة باستخدام تصنیفات ائتمان داخلیة وخارجیة. تتبع المجموعة  
تسعى المجموعة إلى   ذات صلة بالتصنیفات االئتمانیة التي تنشرھا وكاالت التصنیف العالمیة.داخلیة للمخاطر آلیة تصنیف 

خاطر االئتمان الداخلي وسیاسات وممارسات إدارة مخاطر االئتمان لتعكس مخاطر االئتمان التحسین المستمر لمناھج تصنیف م
األساسیة الحقیقیة للمحفظة وثقافة االئتمان لدى المجموعة. تتم مراجعة جمیع عالقات اإلقراض مرة واحدة في السنة على  

 األقل ولمرات أكثر في حالة الموجودات غیر العاملة. 

 الجدول التالي المعلومات حول جودة الموجودات المالیة واالرتباطات والضمانات المالیة: یوضح 

 ۲۰۲۰ 
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة (باستبعاد النقد 

 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  بالصندوق) والمستحقات من بنوك 
     

   ۸٬۳۲۸٬٥۲٤  -     -     Baa۳ ۸٬۳۲۸٬٥۲٤إلى  Aaa –درجة االستثمار 
   ٦۱۳٬۲٤۳   -  ۹٤۱٬۳۲٦    Ca۳  ۳۲۸٬۰۸۳إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي

     -   - - - دون المستوى 
     -   - - - مشكوك في تحصیلھا 

     -   - - - خسارة 
      -     

 ) ۲٬۰۱٤(   - ) ۳۱۰(   ) ۱٬۷۰٤( مخصص الخسارة 
 ۹٬۲٦۷٬۸۳٦ - ٦۱۲٬۹۳۳ ۸٬٦٥٤٬۹۰۳ القیمة الدفتریة 

 
 ۲۰۱۹ 

النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة (باستبعاد النقد 
 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  بالصندوق) والمستحقات من بنوك 

     

 Baa۳ ۱۱٬٥۹٥٬۳۰۰ - - ۱۱٬٥۹٥٬۳۰۰إلى  Aaa –درجة االستثمار 

 ٦۱۸٬۰٤۲ - ۱٬٥۰۱٬۱۸۸ Ca۳ ۸۸۳٬۱٤٦إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي

 - - - - دون المستوى 

 - - - - مشكوك في تحصیلھا 

 - - - - خسارة 

     

 )۸٬٥۱۸( - )٦۰۹( )۷٬۹۰۹( مخصص الخسارة 

 ۱۳٬۰۸۷٬۹۷۰ - ٦۱۷٬٤۳۳ ۱۲٬٤۷۰٬٥۳۷ القیمة الدفتریة

 

 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۳۳  

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة   ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 جودة االئتمان (تابع)  ) ٤(
  ۲۰۲۰  

 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة   القروض والسلف للعمالء 
     

  ۱٬۳۱۹٬۸٥۲  -  ۲٦٬۱۱٤٬۷۷۸   Baa۳ ۲٤٬۷۹٤٬۹۲٦إلى  Aaa–درجة االستثمار 
  Ca۳  ۲۰٬٥٤۲٬۱۸۸  ۱۸٬۰۲٦٬۲۷۹  -  ۳۸٬٥٦۸٬٤٦۷إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي 

 ۱٬٤۲٦٬۹۸۱   ۱٬٤۲٦٬۹۸۱   - - دون المستوى 
   ۹۰۹٬۱۷۲   ۹۰۹٬۱۷۲ - - مشكوك في تحصیلھا 

   ۱٬۷۷۸٬٤٤٦   ۱٬۷۷۸٬٤٤٦ - -  خسارة 
     

 )۳٬۳٤۷٬۸۰۸( )۲٬۲۲۱٬٤۰٥( )۹۸۸٬۱٦۲(    )۱۳۸٬۲٤۱(  مخصص الخسارة
 ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ ۱٬۸۹۳٬۱۹٤ ۱۸٬۳٥۷٬۹٦۹ ٤٥٬۱۹۸٬۸۷۳  القیمة الدفتریة 

  
  ۲۰۱۹  

 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة   القروض والسلف للعمالء 
     

 ۱٬٦۳۳٬۹۰۱ - ۲٦٬٥۸٦٬۰۷٥ Baa۳ ۲٤٬۹٥۲٬۱۷٤إلى  Aaa–درجة االستثمار 
 ٤۰٬۲۰٥٬۳۱۹ - Ca۳ ۲۲٬٥۳۸٬۲٥۱ ۱۷٬٦٦۷٬۰٦۸إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي 

 ۱٬۰۲۰٬۸۷٦ ۱٬۰۲۰٬۸۷٦ - - دون المستوى 
 ۸۳۰٬٤٦٥ ۸۳۰٬٤٦٥ - - مشكوك في تحصیلھا 

 ۲٬۲۷۱٬۰۹٤ ۲٬۲۷۱٬۰۹٤ - -  خسارة 
     

 )٥٬۱۲۹٬٥۷۱( )۳٬٥٥۹٬٤۲۲( )۱٬٤۲٥٬٤۳۸( )۱٤٤٬۷۱۱(  مخصص الخسارة

 ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸ ٥٦۳٬۰۱۳ ۱۷٬۸۷٥٬٥۳۱ ٤۷٬۳٤٥٬۷۱٤  القیمة الدفتریة 

 
 

 ۲۰۲۰  
 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  دین   -  استثمارات مالیة

     
 Baa۳ ۲۲٬۸۷۳٬۷۹۳    -     - ۲۲٬۸۷۳٬۷۹۳إلى  Aaa–درجة االستثمار 

  Ca۳  ۹٤٤٬٤۲۷   ۳۳۲٬۷۹۹  -  ۱٬۲۷۷٬۲۲٦إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي 
     -   - - - دون المستوى 

     -   - - - مشكوك في تحصیلھا 
 ۱٦٬۹۲۲ ۱٦٬۹۲۲ - -  خسارة 

      -     
 )٦٬۹۲۰(  )٦٬٤۷٤(     -   )٤٤٦(  مخصص الخسارة

 ۲٤٬۱٦۱٬۰۲۱ ۱۰٬٤٤۸ ۳۳۲٬۷۹۹ ۲۳٬۸۱۷٬۷۷٤  القیمة الدفتریة 
  
  ۲۰۱۹  

 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  دین  - استثمارات مالیة
     

 Baa۳ ۲٤٬۷٥۲٬٦۲۰ - - ۲٤٬۷٥۲٬٦۲۰إلى  Aaa–درجة االستثمار 
 ۱٬۱۷۸٬۸۸۸ - ۲٤۲٬۳۷٤ Ca۳ ۹۳٦٬٥۱٤إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي 

 - - - - دون المستوى 
 - - - - مشكوك في تحصیلھا 

 ۳۷٬۷۳٥ ۳۷٬۷۳٥ - -  خسارة 
     

 )۲٥٬۳۸۷( )۲٥٬۰۳۲( - )۳٥٥(  مخصص الخسارة

 ۲٥٬۹٤۳٬۸٥٦ ۱۲٬۷۰۳ ۲٤۲٬۳۷٤ ۲٥٬٦۸۸٬۷۷۹  القیمة الدفتریة 
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۳٤  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  (ب) 

 جودة االئتمان (تابع)  ) ٤(
  ۲۰۲۰  

 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ارتباطات القروض والضمانات المالیة 
     

 ٦۱۳٬۰۱۷ - ۹٬۱٦۳٬۲٤۱  Baa۳ ۸٬٥٥۰٬۲۲٤إلى  Aaa–درجة االستثمار 
   Ca۳  ۳٬٦۲٥٬۷۰۱  ۳٬٦٦۱٬٦۲۷ - ۷٬۲۸۷٬۳۲۸إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي 

  ۷۰٦٬۲۲٤  ۷۰٦٬۲۲٤ - - دون المستوى 
     -   - - - مشكوك في تحصیلھا 

     -   - - -  خسارة 
      -     

 )۲٥۹٬۰۲۹( )۲۲۱٬٦۷۸( )۲۲٬۲۲٦( )۱٥٬۱۲٥(  مخصص الخسارة
 ۱٦٬۸۹۷٬۷٦٤ ٤۸٤٬٥٤٦ ٤٬۲٥۲٬٤۱۸ ۱۲٬۱٦۰٬۸۰۰  الدفتریة القیمة  

  
  ۲۰۱۹  

 اإلجمالي  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ارتباطات القروض والضمانات المالیة
     

 ۱۰٬۷٦۹٬۱۷۰ - ٥٤٦٬۹٤٥ Baa۳ ۱۰٬۲۲۲٬۲۲٥إلى  Aaa–درجة االستثمار 
 ٤٬٤۲۳٬۱۸۷ - ۸٬۲۸۳٬۷٥٥ Ca۳ ۳٬۸٦۰٬٥٦۸إلى  Ba۱ -درجة االستثمار الثانوي 

 ۲٦۱٬۰۰٥ ۲٦۱٬۰۰٥ - - دون المستوى 
 - - - - مشكوك في تحصیلھا 

 - - - -  خسارة 
     

 )۲٤٤٬۲۸٦( )۱۲٥٬٥٤۳( )۱۰۱٬۱٤۸( )۱۷٬٥۹٥(  مخصص الخسارة

 ۱۹٬۰٦۹٬٦٤٤ ۱۳٥٬٤٦۲ ٤٬۸٦۸٬۹۸٤ ۱٤٬۰٦٥٬۱۹۸  القیمة الدفتریة 

 اإلضافیة الضمانات 

المجموعة على ضمانات إضافیة وتعزیزات أخرى على االئتمان في إطار النشاط االعتیادي لألعمال من أطراف  تحصل 
مقابلة. وعلى أساس كلي خالل السنة لم یكن ھناك تدھور قابل للتمییز في جودة الضمان اإلضافي الذي تحتفظ بھ المجموعة.  

 افیة لدى المجموعة. كما أنھ لیست ھناك تغییرات في سیاسات الضمانات اإلض

دیسمبر   ۳۱القروض والسلف التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة كما في    مقابللضمان اإلضافي المحتفظ بھ  القیمة العادلة لكانت  
 ). ۲۰۱۹لایر قطري في سنة ملیون   xxx(  لایر قطريملیون  xxxبمبلغ  ۲۰۲۰

ملیون    xxx(  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر قطري كما في    ملیون  xxxإجمالي مبلغ الضمان بالنسبة للقروض والسلف للعمالء ھي  
 ). ۲۰۱۹لایر قطري في 

 الضمان المعادة حیازتھ 

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر قطري كما في  ۱۰۲اقتنت المجموعة عقارات محتفظ بھا كضمان لتسویة دین بقیمة دفتریة 
 ). ۲۰۱۹ملیون لایر قطري في  ۱۳٤(

 سیاسة الشطب 

تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصید سند دین استثماري وأیة مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القیمة عندما  
 . إدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو الورقة غیر قابلة للتحصیل وبعد موافقة مصرف قطر المركزيتحدد 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۳٥  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة  ) ٥(

 (تابع)   سیاسة الشطب

التحدید بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي للمقترض/ المصدر مثل عدم  یتم القیام بھذا 
بكاملھ. بالنسبة   ئتمانمقدرة المقترض/ المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان اإلضافي لسداد اال

للقروض القیاسیة ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقھ. كان  
  ). ۲۰۱۹ملیون لایر قطري في  ۱٫٦۸۰ملیون لایر قطري ( ۳٫۹۷۸الذي تم شطبھ خالل السنة ھو القروض والسلف مبلغ 

 لالحقة من مثل ھذا الشطب على أساس نقدي.  یتم االعتراف باالستردادات ا

 زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان  

عند تحدید ما إذا كان خطر التخلف عن سداد أداة مالیة قد ازداد بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي، تأخذ المجموعة في  
وھذا یشمل المعلومات الكمیة والنوعیة    االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جھد ال لزوم لھ.

والتحلیل بما في ذلك نظام التصنیف الداخلي لمخاطر االئتمان، وتصنیف المخاطر الخارجیة، إن وجدت، وحالة الحسابات  
أن   المتأخرة في السداد، والحكم االئتماني، وحیثما كان ممكنا، الخبرة التاریخیة ذات الصلة. قد تقوم المجموعة أیضا بتحدید

التعرض للمخاطر شھد زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة على أساس مؤشرات نوعیة معینة ترى أنھا تدل على ذلك وقد ال  
 ینعكس تأثیرھا بشكل كامل في التحلیل الكمي لھا في الوقت المناسب. 

 تم أخذ المعاییر التالیة في االعتبار: عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة كبیرة منذ االعتراف المبدئي، ی 

 . Caaإلى  Ba أو انخفاض درجة واحدة للتصنیفات من Baa إلى Aaaانخفاض درجتین للتصنیف من  ) ۱(

 التسھیالت المعاد ھیكلتھا خالل االثني عشر شھًرا الماضیة.  ) ۲(

 . لقروض الشركات واألفراد على التوالي یوما كما في تاریخ التقریر ۳۰و  ٦۰التسھیالت متأخرة السداد بعدد  ) ۳(

یواصل البنك تقییم المقترضین لمعرفة أي مؤشرات أخرى على أرجحیة عدم الدفع بالوضع في االعتبار السبب األساسي في  
 . أم أنھا طویلة األجل ۱۹الصعوبات المالیة وما إذا كان من المرجح أن تكون مؤقتة بسبب كوفید  

في استجابة لبرنامج الدعم من مصرف قطر المركزي شرع البنك في برنامج لإلعفاء من الدفع لعمالئھ المتأثرین وذلك بتأجیل  
األقساط. إعفاءات الدفع ھذه تعتبر كسیولة قصیرة األجل لمعالجة مواضیع التدفق النقدي لدى العمالء. قد یشیر اإلعفاء الممنوح  

یرة في مخاطر االئتمان. مع ذلك فإن منح ھذه اإلعفاءات من الدفع ال یعني تلقائیا وجود زیادة كبیرة  الزیادة الكب إلى للعمالء 
في مخاطر االئتمان والترحیل المرحلي ألغراض احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، حیث أنھا تكون متاحة لمساعدة  

 تظمة. لمواصلة دفعاتھم المن  ۱۹المقترضین المتأثرین بجائحة كوفید  

.  مستقبلیةإن تقییم الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان واحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة یتطلب كالھما إدراج معلومات 
قام البنك بإجراء تحلیل تاریخي مترابط وحدد المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر االئتمان و الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة. تم اختبار ھذه المتغیرات االقتصادیة لكل من الترابط مع االتجاه ومستوى الترابط مع محفظة  

 خیة بالسوق.   البنك ومعدالت التعثر التاری 

 درجات مخاطر االئتمان

إلى   استناداً یتم تعریف درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعیة وكمیة تشیر إلى مخاطر التعثر. تتغیر ھذه العوامل 
طبیعة القرض ونوع المقترض. تخضع القروض إلى رقابة مستمرة قد ینتج عنھا تحریك أي قرض إلى درجة مخاطر ائتمان  

 . مختلفة

 ھیكل احتمالیة التعثر مدة استخراج 

إحصائیة لتحلیل البیانات المجمعة واستخراج تقدیرات الحتمالیة التعثر بالقروض وكیف یتوقع لھا   نماذجتستخدم المجموعة 
أن تتغیر نتیجة لمرور الزمن.  یشیر ھذا التحلیل تحدي ومعایرة العالقات بین التغیرات في معدالت التخلف عن الدفع  

 ق الجغرافیة التي تمنح فیھا المجموعة قروضا. والتغیرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئیسیة عبر مختلف المناط
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  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۳٦  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة (تابع)  ) ٥(

 الموجودات المالیة المعاد التفاوض علیھا

تعدیلھا لعدة أسباب متضمنة التغیر في ظروف السوق واحتفاظ العمیل وعوامل أخرى ال  األحكام التعاقدیة للقرض قد یتم 
تتصل بالتدھور االئتماني الحالي أو المحتمل للعمیل. القرض القائم والذي یتم تعدیل أحكامھ قد یلغى االعتراف عنھ واالعتراف  

كان ذلك ممكنا، تسعى المجموعة إلعادة ھیكلة القروض    بدال عنھ بقرض معاد التفاوض علیھ كقرض جدید بالقیمة العادلة. متى 
بدال عن حیازة الضمانات اإلضافیة، إن وجدت.  قد یتضمن ھذا توفیر ترتیبات دفع وتوثیق اتفاقیة قرض بشروط جدیدة. تقوم  

المرجح أن تحدث   اإلدارة بصفة مستمرة بمراجعة القروض المعاد التفاوض علیھا للتأكد من استیفاء جمیع المعاییر وأنھ من
 جمیع المدفوعات المستقبلیة. 

 تعریف التعثر

 تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما:

یكون من غیر المرجح أن یدفع المقترض التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل، بدون الرجوع من جانب المجموعة إلى   •
 االحتفاظ بأي ضمان)؛ أو إجراءات كتحصیل الضمان (لو كان یتم 

  یوما بخصوص أي التزام ائتماني ھام للمجموعة؛ أو  ۹۰یكون المقترض قد تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من  •

 .۱۰أو   ۹تم تصنیف المقترض على أنھ  •

  عند تقییم ما إذا كان المقترض متعثرا تدرس المجموعة المؤشرات: 

 الدفع ألي التزام آخر من جانب نفس المصدر إلى المجموعة؛ و أي مركز تجاوز موعد االستحقاق وعدم  ،الكمیة •

 استنادا إلى البیانات المطورة داخلیا والتي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة.  •

قد تتغیر مدخالت التقییم لما إذا كانت األداة المالیة متعثرة ومدى أھمیتھا عبر الزمن لتعكس التغیرات في الظروف. إن تعریف  
 التعثر یتماشى على نحو كبیر مع ذلك المطبق من جانب المجموعة ألغراض رأس المال النظامي. 

 إدراج المعلومات المستقبلیة

إن إدراج معلومات مستقبلیة یزید من مستوى الحكم عن كیفیة تأثیر التغییرات في ھذه العوامل لالقتصاد الكلي على الخسائر  
من القروض العاملة. یتم إجراء مراجعة دوریة على المناھج   ۲والمرحلة  ۱المرحلة االئتمانیة المتوقعة المطبقة على 

 واالفتراضات المستخدمة متضمنة توقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة. 

ھذه المتغیرات االقتصادیة وأثرھا المرتبط بھا على احتمالیة التعثر، وقیمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر  
من الملمح  ("السیناریو االقتصادي األساسي") یتم تحدیث توقعات ھذه المتغیرات االقتصادیة ختلف حسب األدوات المالیة. ت 

االقتصادي العالمي: أي بیانات البلد من صندوق النقد الدولي والتوقعات االقتصادیة المنشورة دوریا من وحدة البیانات  
على مدى السنوات الخمس المقبلة. بعد خمس سنوات،  االقتصادیة والتي توفر أفضل نظرة تقدیریة لالقتصاد ومؤشرات السلع  

الحصول علیھ من خالل تحلیل التسلسل الزمني، أي  للعمر المتبقي الكامل لكل أداة، یتم  لي الك إلبراز متغیرات االقتصاد
  تم تحدید تأثیر ھذه المتغیرات االقتصادیة على احتمالیة التعثرالمتوسط المتغیر / منھج االرتداد، حسب مقتضى الحال. 

إجراء تحلیل االنحدار اإلحصائي لفھم تأثیر  راد. یتمفاسیسك الھیكلي لجمیع المحافظ بخالف األف  – باستخدام نموذج میرتون 
 على محفظة التجزئة.  مستقبلیةاالقتصاد الكلي التغیرات في مال

في ضوء الموجھات المتاحة من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة و مصرف قطر المركزي   ۱۹بإجراء تقییم لكوفید البنك  قام
 . ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في وللسنة المنتھیة في تغییرات في منھج وأحكام مما نتج عنھ 
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۳۷  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (

 المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة (تابع)  ) ٥(

 (تابع) إدراج المعلومات المستقبلیة

أحدث   النك اعتبارا ألثر الشكوك المحتملة بسبب الجائحة من خالل ھیكل وترجیحات سیناریو الجھد. استخدم  البنكوضع 
والتي تتضمن تأثیر االنكماش االقتصادي بسبب الجائحة. لذا لم یتم وضع   ۲۰۲۰التوقعات االقتصادیة المنشورة في أكتوبر 

اعتبار المزید من الجھد على السیناریو األساسي إلدراج تاثیرات الجائحة. االحتماالت المتراكمة لكل السیناریو التنازلي السلیم  
طة بدایة قد تم وضعھا في االعتبار على أنھا ترجیح محتمل لسیناریو الجھد لمعالجة المخاوف الناجمة  بوضع توقع األساس كنق 

 عن االنكماش االقتصادي بسبب الجائحة.  

ذي الصلة على عوامل كمیة ونوعیة عند تحدید الزیادة الكبیرة في مخاطر   ۱۹اعتبارا خاصا ألثر كوفید  بنكال ى كما أول
شرات انخفاض القیمة للتعرضات في القطاعات التي یوجد احتمال بتأثرھا. نتج عن ذلك تصنیف أدنى  االئتمان وتقییم مؤ

 لبعض التعرضات واالعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة ومخصصات انخفاض القیمة ذات الصلة. 

وھات محتملة أخرى إلى جانب  في البنك أیًضا سیناری  االئتمانباإلضافة إلى السیناریو االقتصادي األساسي، یقدم فریق 
سیناریوھات الترجیح. یتم تعیین عدد من السیناریوھات األخرى المستخدمة على أساس تحلیل كل نوع من المنتجات الرئیسیة  

  ۲۰۲۰ینایر    ۱لضمان عدم التقاط الخطوط غیر الخطیة. یتم إعادة تقییم عدد السیناریوھات وصفاتھا في تاریخ كل تقریر. في  
: بوضع اعتبار  األساستمثل حاالت التي أي  ثالثة سیناریوھاتال، لجمیع المحافظ، خلص البنك إلى أن ۲۰۲۰بر دیسم ۳۱و

: بوضع اعتبار للتقلبات االقتصادیة طویلة األجل التي تتم  واتجاه صعودي واتجاه ھبوطي ، للتوقعات اقتصاد الكلي المنشورة
التحلیل اإلحصائي والحكم االئتماني مزیج من . یتم تحدید ترجیح السیناریو من خالل مالحظتھا في توقعات االقتصاد الكلي

كانت الترجیحات المحددة لكل سیناریو  للخبراء، مع األخذ بعین االعتبار نطاق النتائج المحتملة التي یمثلھا كل سیناریو مختار.  
  ابط ھالتجاه لحالة اال ٪۲٥" والصاعدتجاه ة االحالل ٪۱۰ولحالة األساس   ٪٦٥بنسبة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱اقتصاد كلي كما في 

یتم تقییم الزیادة الكبیرة في   . )۲۰۱۹ابط في سنة ھالتجاه لحالة اال ٪۱٥" والصاعدتجاه ة االلحال  ٪۱٥ولحالة األساس  ۷۰٪(
وفقا لكل سیناریوھات  استنادا إلى تقییم مخاطر االئتمان باتباع قواعد مصرف قطر المركزي وتقییم اإلدارة مخاطر االئتمان 

ویحدد ھذا ما إذا كانت األداة المالیة بأكملھا في   .األساس والسیناریوھات األخرى، مضروبة في ترجیح السیناریو المرتبط
شھراً أو على   ۱۲ما إذا كان یجب تسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة ، وبالتالي ۳أو المرحلة  ۲أو المرحلة  ۱المرحلة 

مدى عمر الدین. بعد ھذا التقییم، یقیس البنك الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس إما الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرجحة  
المرحلة  قعة المرجحة باالحتماالت على مدى عمر الدین ()، أو الخسائر االئتمانیة المتو۱شھًرا (المرحلة    ۱۲باالحتماالت لمدة  

. ویتم تحدید ھذه الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرجحة باالحتماالت عن طریق تشغیل كل سیناریو من خالل نموذج الخسائر  )۲
 االئتمانیة المتوقعة ذات الصلة وضربھ في سیناریو الترجیح المناسب (على عكس ترجیح المدخالت). 

ا ھو الحال مع أي توقعات اقتصادیة، فإن التوقعات واحتماالت حدوثھا تخضع لدرجة عالیة من عدم الیقین المتأصل فیھا،  كم
وبالتالي قد تكون النتائج الفعلیة مختلفة بشكل كبیر عن تلك المتوقعة. یعتبر البنك أن ھذه التنبؤات تمثل أفضل تقدیراتھ للنتائج 

 ھات على أنھا تغطي الشكوك في توقعات األساس. وتعتبر السیناریوالمحتملة 

 افتراضات اقتصادیة متغیرة

كانت أسعار النفط    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إن أھم افتراضات نھایة الفترة المستخدمة لتقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في  
تركیز االئتمان للقطاع الخاص كنسبة  للبرمیل) ودوالر أمریكي    ۳٫٥۳:  ۲۰۲۲دوالر للبرمیل،    ٤٥:  ۲۰۲۱(سعر النفط لسنة  

 . )٪٦٥٫۹: ۲۰۲۲وفي  ٪٦٦٫٦: ۲۰۲۱مئویة (

 یاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ق

 المدخالت الرئیسیة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي المصطلحات الواردة في المتغیرات التالیة: 

 احتمالیة التعثر •

 حالة التعثر الخسارة في  •

 القرض المعرض للتعثر •
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۳۸  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  ب) (
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 (تابع) یاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ق

داخلیا وبیانات تاریخیة أخرى. یتم تعدیلھا لتعكس المعلومات المستقبلیة  یتم استخراج ھذه المعاییر من نماذج إحصائیة مطورة  
 الواردة بالوصف أعاله. 

إن تقدیرات احتمالیة التقصیر ھي تقدیرات في تاریخ معین، تحتسب استنادا إلى نماذج التصنیف اإلحصائیة. تستند ھذه النماذج  
التي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة وتدعمھا بیانات تقییم ائتمان اإلحصائیة بصفة أساسیة على البیانات المجمعة داخلیا و

 خارجیة متى كانت متوفرة. 

الخسارة في حالة التعثر ھي حجم الخسارة المرجحة في حالة وجود تعثر. تقدر المجموعة معاییر الخسارة في حالة التعثر  
 الضمان اإلضافي للتسھیالت المضمونة.   منتظم للتسھیالت بدون ضمانات وتضع اعتبارا ألثر استنادا إلى معدل 

 مخصص الخسارة 

 توضح الجداول التالي التسویات من رصید االفتتاح ورصید اإلقفال بالنسبة لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالیة. 

 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۳۹  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  (ب) 

 والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة (تابع) المدخالت واالفتراضات   ) ٥(

   
۲۰۲۰ 

 ) مدققة (
 اإلجمالي   ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة  

التعرض للمخاطر الخاضعة للخسائر  إجمالي 
        دیسمبر  ۳۱كما في   –االئتمانیة المتوقعة 

  ٦۸٬۷۹۷٬۸٤٤   ٤٬۱۱٤٬٥۹۹    ۱۹٬۳٤٦٬۱۳۱    ٤٥٬۳۳۷٬۱۱٤ القروض والسلف للعمالء  -
 ۲٤٬۱٦۷٬۹٤۱   ۱٦٬۹۲۲    ۳۳۲٬۷۹۹   ۲۳٬۸۱۸٬۲۲۰ استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
  ۱۷٬۱٥٦٬۷۹۳   ۷۰٦٬۲۲٤    ٤٬۲۷٤٬٦٤٤    ۱۲٬۱۷٥٬۹۲٥ التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

  ۹٬۲٦۹٬۸٥۰      -     ٦۱۳٬۲٤۳    ۸٬٦٥٦٬٦۰۷ مركزیة

 ۸۹٬۹۸۷٬۸٦٦  ۲٤٬٥٦٦٬۸۱۷  ٤٬۸۳۷٬۷٤٥  ۱۱۹٬۳۹۲٬٤۲۸ 
للخسائر االئتمانیة الرصید االفتتاحي  

        ینایر  ۱انخفاض القیمة كما في  المتوقعة / 
  ٥٬۱۲۹٬٥۷۱    ۳٬٥٥۹٬٤۲۲    ۱٬٤۲٥٬٤۳۸    ۱٤٤٬۷۱۱ القروض والسلف للعمالء  -
  ٤۱٬۷۲٤    ۲٥٬۰۳۲    ۷٬۲٦۳    ۹٬٤۲۹ استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
  ۲٤٤٬۲۸٦    ۱۲٥٬٥٤۳    ۱۰۱٬۱٤۸    ۱۷٬٥۹٥ التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

  ۸٬٥۱۸       -     ٦۰۹    ۷٬۹۰۹ مركزیة

 ۱۷۹٬٦٤٤  ۱٬٥۳٤٬٤٥۸  ۳٬۷۰۹٬۹۹۷  ٥٬٤۲٤٬۰۹۹ 
 للسنة ت التحویالوالمصروف  صافي  

        (بالصافي من تحویل العمالت األجنبیة) 
  ۲٬۲٥۲٬۲٤۰    ۲٬٦۹٥٬۹۸٦   )٤۳۷٬۲۷٦(   )٦٬٤۷۰( * القروض والسلف للعمالء  -
  ۳٤٬٦۸۰     ۳٥    ۳٥٬۱۷۰   )٥۲٥( استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
 )٤۱٬٥٦۲(     ۳۹٬۸۳۰    )۷۸٬۹۲۲(   )۲٬٤۷۰( التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 مركزیة
)٦٬۲۰٥(   )۲۹۹ (    -       )٦٬٥۰٤( 

 )۱٥٬٦۷۰ (  )٤۸۱٬۳۲۷ (  ۲٬۷۳٥٬۸٥۱  ۲٬۲۳۸٬۸٥٤ 
        مشطوبات وأخرى

 )٤٬۰۳٤٬۰۰۳(  )٤٬۰۳٤٬۰۰۳(  -  - **  القروض والسلف للعمالء  -
 )۱۸٬٥۹۳(  )۱۸٬٥۹۳(  -  - استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
 ٥٦٬۳۰٥  ٥٦٬۳۰٥  -  - **  التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

  -  - مركزیة
-      - 

 -  -  )۳٬۹۹٦٬۲۹۱ (  )۳٬۹۹٦٬۲۹۱ ( 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة /  رصید إقفال 

        ردیسمب  ۳۱انخفاض القیمة كما في  

  ۳٬۳٤۷٬۸۰۸    ۲٬۲۲۱٬٤۰٥    ۹۸۸٬۱٦۲    ۱۳۸٬۲٤۱ والسلف للعمالء القروض   -
  ٥۷٬۸۱۱    ٦٬٤۷٤    ٤۲٬٤۳۳    ۸٬۹۰٤ استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
  ۲٥۹٬۰۲۹    ۲۲۱٬٦۷۸    ۲۲٬۲۲٦    ۱٥٬۱۲٥ التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 مركزیة
۱٬۷۰٤    ۳۱۰     -       ۲٬۰۱٤  

 ۱٦۳٬۹۷٤  ۱٬۰٥۳٬۱۳۱  ۲٬٤٤۹٬٥٥۷  ۳٬٦٦٦٬٦٦۲ 

 فائدة معلقة.   ۳* یتضمن مخصص المرحلة 

 ٥٦٫۳بمبلغ    تحویل مخصص من قروض وسلف إلى التزامات قروض وضمانات مالیة صافي    ۳** یتضمن مخصص المرحلة  
 . )۲۰۱۹ملیون لایر قطري في سنة  ٤۱٫۷ملیون لایر قطري (



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤۰  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر االئتمان (تابع)  (ب) 

 المدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقدیر انخفاض القیمة (تابع)  ) ٥(

 
۲۰۱۹ 

 ) مدققة (

 اإلجمالي   ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة  

التعرض للمخاطر الخاضعة للخسائر االئتمانیة 
        دیسمبر  ۳۱كما في  – المتوقعة 

 ۷۰٬۹۱۳٬۸۲۹  ٤٬۱۲۲٬٤۳٥  ۱۹٬۳۰۰٬۹٦۹  ٤۷٬٤۹۰٬٤۲٥ القروض والسلف للعمالء  -
 ۲٥٬۹٦۹٬۲٤۳  ۳۷٬۷۳٥  ۲٤۲٬۳۷٤  ۲٥٬٦۸۹٬۱۳٤ استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
 ۱۹٬۳۱۳٬۹۳۰  ۲٦۱٬۰۰٥  ٤٬۹۷۰٬۱۳۲  ۱٤٬۰۸۲٬۷۹۳ وضمانات مالیة التزامات قروض  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 ۱۳٬۰۹٦٬٤۸۸  -  ٦۱۸٬۰٤۲  ۱۲٬٤۷۸٬٤٤٦ مركزیة

 ۹۹٬۷٤۰٬۷۹۸  ۲٥٬۱۳۱٬٥۱۷  ٤٬٤۲۱٬۱۷٥  ۱۲۹٬۲۹۳٬٤۹۰ 
للخسائر االئتمانیة المتوقعة/  الرصید االفتتاحي 

        ینایر ۱انخفاض القیمة كما في 
 ٥٬۲۳۳٬٤۲٤  ۳٬۷۰۷٬۸۱۹  ۱٬۳۰۱٬۸۹٦  ۲۲۳٬۷۰۹ القروض والسلف للعمالء  -
 ٤۱٬۹۸٤  ۲۲٬۸۳۲  ۷۹۳  ۱۸٬۳٥۹ استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
 ۱٦۱٬۹۳۷  ۸٬۱٥۸  ۱۲٦٬۲۰٤  ۲۷٬٥۷٥ التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 ۱۲٬۲۷۸  -  ۳۹۲  ۱۱٬۸۸٦ مركزیة

 ۲۸۱٬٥۲۹  ۱٬٤۲۹٬۲۸٥  ۳٬۷۳۸٬۸۰۹  ٥٬٤٤۹٬٦۲۳ 
  للسنة تالتحویال والمصروف صافي 

        (بالصافي من تحویل العمالت األجنبیة)

 ۱٬٦٦۳٬۹٤۱  ۱٬٦۱۹٬۳۹۷  ۱۲۳٬٥٤۲  (۷۸٬۹۹۸) * القروض والسلف للعمالء  -

 (۲٦۰)  ۲٬۲۰۰  ٦٬٤۷۰  (۸٬۹۳۰) استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -

 ٤۰٬٦۰۹  ۷٥٬٦٤٥  (۲٥٬۰٥٦)  (۹٬۹۸۰) التزامات قروض وضمانات مالیة  -

مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -
 مركزیة

(۳٬۹۷۷) 
 

۲۱۷ 
 

- 
 

 

 (۱۰۱٬۸۸٥)  ۱۰٥٬۱۷۳  ۱٬٦۹۷٬۲٤۲  (۳٬۷٦۰) 

        ات وأخرى ب وشطم
 )۱٬۷٦۷٬۷۹٤(  )۱٬۷٦۷٬۷۹٤(  -  - **  القروض والسلف للعمالء  -
 -  -  -  - استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
 ٤۱٬۷٤۰  ٤۱٬۷٤۰  -  - **  التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 -  -  -  - مركزیة

 -  -  )۱٬۷۲٦٬۰٥٤(  )۱٬۷۲٦٬۰٥٤( 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة /  رصید إقفال 

        ر دیسمب  ۳۱انخفاض القیمة كما في 

 ٥٬۱۲۹٬٥۷۱  ۳٬٥٥۹٬٤۲۲  ۱٬٤۲٥٬٤۳۸  ۱٤٤٬۷۱۱ القروض والسلف للعمالء  -
 ٤۱٬۷۲٤  ۲٥٬۰۳۲  ۷٬۲٦۳  ۹٬٤۲۹ استثمارات في أوراق مالیة (دین)  -
 ۲٤٤٬۲۸٦  ۱۲٥٬٥٤۳  ۱۰۱٬۱٤۸  ۱۷٬٥۹٥ التزامات قروض وضمانات مالیة  -
مستحق من بنوك وأرصدة لدى بنوك   -

 ۸٬٥۱۸  -  ٦۰۹  ۷٬۹۰۹ مركزیة

 ۱۷۹٬٦٤٤  ۱٬٥۳٤٬٤٥۸  ۳٬۷۰۹٬۹۹۷  ٥٬٤۲٤٬۰۹۹ 

 . معلقة  فائدة  ۳ المرحلة  مخصص یتضمن* 

 . مالیة وضمانات   قروض  التزامات إلى وسلف  قروض  من مخصص  تحویل ۳ المرحلة مخصص  یتضمن** 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤۱  

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السیولة  ج) (

مخاطر السیولة تتمثل في عدم مقدرة منشأة ما على تلبیة متطلبات التمویل الخاصة بھا. تحدث مخاطر السیولة عند وجود  
التمویل. تقع المسؤولیة  اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى التصنیف االئتماني، مما یؤدى إلى تقلیص بعض مصادر 

الكاملة للسیطرة على مخاطر السیولة على عاتق مجلس إدارة البنك، والذي قد قام بوضع إطار عمل مناسب للسیطرة على  
مخاطر السیولة لدى البنك بالنسبة الحتیاجاتھ من السیولة النقدیة على المدى القصیر والمتوسط والطویل. وبحسب متطلبات  

نقدیة وللتقلیل من ھذه المخاطر قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات بعد األخذ في االعتبار  إدارة السیولة ال
 توفر السیولة للحفاظ على رصید كاف متوازن لكل من النقد وشبھ النقد واألوراق المالیة القابلة للبیع فوراً بالسوق. 

التي یتبناھا  ۳رئیسیتین، نسبة تغطیة السیولة وفقا لتوجیھات بازل تراقب المجموعة مخاطر السیولة عن طریق نسبتین 
یوما)، ونسبة السیولة بموجب   ۳۰البنك من ناحیة السیولة على األجل القریب ( تحمل مصرف قطر المركزي لمراقبة قدرة

 . توجیھات مصرف قطر المركزي 

دیسمبر    ۳۱% كما في  xxxبناھا مصرف قطر المركزي  التي یت   ۳كانت نسبة تغطیة السیولة المحتسبة بموجب توجیھات بازل  
 ). ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  ۱۳٤٫٦۳٪( ۲۰۲۰

 ٪۱۲٦٫۹٤( ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱كما في  ٪۱۲۲٫٦۸كانت نسبة السیولة المحتسبة بموجب توجیھات مصرف قطر المركزي 
 ). ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 التعرض لمخاطر السیولة  ) ۱(

استخدامھ من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع  التدبیر الرئیسي الذي یتم  
العمالء. لھذا الغرض یعتبر صافي الموجودات السائلة على أنھ یتضمن النقد وما یعادلھ وسندات الدین في درجة االستثمار  

ین المصدرة والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق  والتي یوجد لھا سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الد
خالل الشھر التالي. یتم استخدام طریقة احتساب مماثلة، ولكنھ غیر مطابق، لقیاس التزام المجموعة بحدود السیولة الموضوعة  

 من جانب الجھة الرقابیة الرئیسیة للمجموعة، مصرف قطر المركزي. 

 ة إلى الودائع العمالء خالل السنة على النحو التالي. تفاصیل معدل صافي الموجودات السائل

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ٪۱۲٤٫۱۰  ٪ ۱۲٦٫۳۹ المتوسط للسنة 
 ٪۱۲۹٫۲۷  ٪ ۱۳۷٫۲۸ الحد األقصى للسنة 
 ٪۱۱۲٫۲٥  ٪ ۱۲۰٫۱۳ الحد األدنى للسنة 
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  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤۲ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السیولة (تابع)  ج) (

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)  ) ۱(

 تحلیل االستحقاق للموجودات والمطلوبات 
اس الفترة  ومطلوبات المجموعة بناًء على تواریخ االستحقاق. وقد تم تحدید تواریخ االستحقاق التي تم التعاقد علیھا للموجودات والمطلوبات على أسیعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنود موجودات  

كسھا الوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع وتوفر السیولة. تراقب المجموعة  المتبقیة من تاریخ بیان المركز المالي وحتى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ في االعتبار تواریخ االستحقاق الفعلیة التي تع
 بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر سیولة كافیة. 

 غیر مؤرخ   أكثر من سنة   لسنة اإلجمالي    أشھر إلى سنة  ۳  أشھر  ۳- ۱  شھر أ  ۳أقل من    القیمة الدفتریة  
              ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

نقد وأرصدة لدى  
 ۲٬۱۳۹٬۹۱۰      -    ٤٬۷٥٥٬۲۷٥      -        -    ٤٬۷٥٥٬۲۷٥    ٦٬۸۹٥٬۱۸٥ مصارف مركزیة 

     -    ۳۲٤٬٥۳۸     ۳٬۳٤۹٬۰۳۹    ۱٬۳۲۲٬٥٤٥     ٦٦٥٬۲۱٤     ۱٬۳٦۱٬۲۸۰    ۳٬٦۷۳٬٥۷۷ مستحقات من بنوك  
     -    ٥۳٬۲٥٦٬٦۸٥     ۱۲٬۱۹۳٬۳٥۱    ۷٬٦٥۲٬۸۰۲     ۳٬۲٦۱٬۸۲٦   ۱٬۲۷۸٬۷۲۳  ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ قروض وسلف للعمالء 

   ٥۰۱٬٦٤۳    ۲۱٬۸۰۹٬٦۷٥     ۲٬۳٥٦٬۰۱٥    ۱٬۹۹٦٬۱۹۷     ۱۰۱٬٤۰۹     ۲٥۸٬٤۰۹    ۲٤٬٦٦۷٬۳۳۳ استثمارات مالیة 
استثمارات في شركة  

   ۱۰٬۱۷٦      -        -      -        -        -    ۱۰٬۱۷٦ زمیلة
   ٦۸٥٬۷٥٦      -        -      -        -        -    ٦۸٥٬۷٥٦ ومعدات عقارات وأثاث  

     -      -      ۲٬۱٥۸٬۲۰۹      -        -      ۲٬۱٥۸٬۲۰۹  ۲٬۱٥۸٬۲۰۹ موجودات أخرى 
 ۳٬۳۳۷٬٤۸٥  ۷٥٬۳۹۰٬۸۹۸  ۲٤٬۸۱۱٬۸۸۹  ۱۰٬۹۷۱٬٥٤٤  ٤٬۰۲۸٬٤٤۹  ۹٬۸۱۱٬۸۹٦  ۱۰۳٬٥٤۰٬۲۷۲ الي اإلجم

              
     -    ۲٬۱۹۹٬٤٦۲     ۲۰٬۸۳۷٬۳۰۲    ۲٬٤٤۱٬۸۹۷     ۹٬۹۹۰٬٤۹۸    ۸٬٤۰٤٬۹۰۷    ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤ مستحقات لبنوك 

     -    ٤٬۷٦۷٬۸٤۷     ٥۰٬۲۸٦٬۱٤۹    ۱۱٬۸۸۱٬۱٤۱     ۱٤٬٥۹۹٬٦۹۸    ۲۳٬۸۰٥٬۳۱۰    ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٦ ودائع عمالء
     -    ۷۱٬۷٤٦     ۲٥٦٬٤٦۲    ۲٥٦٬٤٦۲       -      -    ۳۲۸٬۲۰۸ أوراق دین

     -    ۲٬٤۱٤٬۳۱٥     ٥٬۸۰۲٬۸۷۸    ۳٬۳۱٤٬٦٤۱     ۲۸۰٬۳۹٦    ۲٬۲۰۷٬۸٤۱    ۸٬۲۱۷٬۱۹۳ قروض أخرى  
     -      -    ۳٬۱۰۹٬٥٤۱      -        -  ۳٬۱۰۹٬٥٤۱    ۳٬۱۰۹٬٥٤۱ مطلوبات أخرى 

   ۱۳٬۷۹٤٬٥۷۰      -        -      -        -      -    ۱۳٬۷۹٤٬٥۷۰ إجمالي حقوق الملكیة 
 ۱۳٬۷۹٤٬٥۷۰  ۹٬٤٥۳٬۳۷۰  ۸۰٬۲۹۲٬۳۳۲  ۱۷٬۸۹٤٬۱٤۱  ۲٤٬۸۷۰٬٥۹۲  ۳۷٬٥۲۷٬٥۹۹  ۱۰۳٬٥٤۰٬۲۷۲ اإلجمالي  

 ) ۱۰٬٤٥۷٬۰۸٥(  ٦٥٬۹۳۷٬٥۲۸  ) ٥٥٬٤۸۰٬٤٤۳(  ) ٦٬۹۲۲٬٥۹۷(  ) ۲۰٬۸٤۲٬۱٤۳(  ) ۲۷٬۷۱٥٬۷۰۳(  - االستحقاق  فجوة 
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  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤۳ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السیولة (تابع)  ج) (

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)  ) ۱(

 تحلیل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع) 

 غیر مؤرخ   أكثر من سنة   اإلجمالي لسنة   أشھر إلى سنة  ۳  أشھر  ۳-۱  أقل من شھر   القیمة الدفتریة  
              ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

نقد وأرصدة لدى  
 ۲٬٤۳۳٬۸٤٦  -  ۳٬۳٦۹٬۹۹۸  -  ۳۰۰٬۰۰۰  ۳٬۰٦۹٬۹۹۸  ٥٬۸۰۳٬۸٤٤ مصارف مركزیة 

 -   ۱٬۰۲۳٬۰۱۳  ٦٬۷۳۳٬۹۳۱   ۲٬۹۸٦٬٦۷۲  ۱٬۸۹۸٬۷٦٦  ۱٬۸٤۸٬٤۹۳  ۷٬۷٥٦٬۹٤٤ مستحقات من بنوك  
 -   ٤۸٬۸۷۷٬۸۰٥  ۱٦٬۹۰٦٬٤٥۳   ۸٬۲۰٤٬۱۸۱  ۳٬۱٤٦٬۲۲٥      ٥٬٥٥٦٬۰٤۷    ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸ قروض وسلف للعمالء 

 ٦۱٦٬۷۲۹   ۲۳٬۲۹۰٬۹٤٥  ۲٬٦٥۲٬۹۱۱   ۲٬۰۲۷٬۰٤۳  ۱٤٤٬٦۷٤  ٤۸۱٬۱۹٤  ۲٦٬٥٦۰٬٥۸٥ استثمارات مالیة 
استثمارات في شركة  

 ۱۰٬٤۷۸      -  -      -  -  -  ۱۰٬٤۷۸ زمیلة
 ۷۲۳٬٥۹۷      -  -      -  -  -  ۷۲۳٬٥۹۷ عقارات وأثاث ومعدات 

 -      -  ۱٬٥٦۸٬۷۱۹  -  -  ۱٬٥٦۸٬۷۱۹  ۱٬٥٦۸٬۷۱۹ موجودات أخرى 

 ۳٬۷۸٤٬٦٥۰  ۷۳٬۱۹۱٬۷٦۳  ۳۱٬۲۳۲٬۰۱۲  ۱۳٬۲۱۷٬۸۹٦  ٥٬٤۸۹٬٦٦٥  ۱۲٬٥۲٤٬٤٥۱  ۱۰۸٬۲۰۸٬٤۲٥ اإلجمالي 

              
 -   ۹٦۱٬٤٥۷  ۲۳٬۰۷٥٬٤۹۱   ٤٬۲۱٦٬٥۹۲  ۸٬۱۹۰٬٤۹٤  ۱۰٬٦٦۸٬٤۰٥  ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸ مستحقات لبنوك 

 -   ٥٬۷٤۱٬۳٤۳  ٥۲٬۷۲۲٬٤۹۰   ۱۷٬۷۹٦٬۳۳۱  ۱٥٬۰۸۷٬۱۹۲  ۱۹٬۸۳۸٬۹٦۷  ٥۸٬٤٦۳٬۸۳۳ ودائع عمالء
 -   ٦۹٬۹٦۸  ٤۰۳٬۰۹۱   ۲٦٤٬٥۲٦  ۱۳۸٬٥٦٥  -  ٤۷۳٬۰٥۹ أوراق دین

 -   ۳٬٥٤٦٬۸۲۱  ۳٬۳۱۲٬۲۲۸   ۲٬٤۰۰٬٥۳۹  ۱٦۲٬٤۸۹  ۷٤۹٬۲۰۰  ٦٬۸٥۹٬۰٤۹ قروض أخرى  
 -      -  ٥٬۰٥۷٬٦۲۲      -  -  ٥٬۰٥۷٬٦۲۲    ٥٬۰٥۷٬٦۲۲ مطلوبات أخرى 

 ۱۳٬۳۱۷٬۹۱٤      -  -      -  -  -     ۱۳٬۳۱۷٬۹۱٤ إجمالي حقوق الملكیة 

 ۱۳٬۳۱۷٬۹۱٤  ۱۰٬۳۱۹٬٥۸۹  ۸٤٬٥۷۰٬۹۲۲  ۲٤٬٦۷۷٬۹۸۸  ۲۳٬٥۷۸٬۷٤۰  ۳٦٬۳۱٤٬۱۹٤  ۱۰۸٬۲۰۸٬٤۲٥ الي  اإلجم

 )۹٬٥٥۳٬۲٦٤(  ٦۲٬۸۷۲٬۱۷٤  )٥۳٬۳۳۸٬۹۱۰(  )۱۱٬٤٦۰٬۰۹۲(  )۱۸٬۰۸۹٬۰۷٥(  )۲۳٬۷۸۹٬۷٤۳(  - االستحقاق  فجوة 

 
 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤٤ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السیولة (تابع)  ج) (

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)  ) ۱(

 تحلیل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع) 

 للمجموعة: یلخص الجدول التالي تواریخ االنتھاء التعاقدیة للمطلوبات المحتملة 

 
 أكثر من سنة واحدة   سنة   -شھور   ۳  حتى ثالثة أشھر    القیمة الدفتریة  
        

        ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
   ٤٬۲۲۱٬٥۲٤     ٤٬۱۱٦٬۱۸۷     ٤٬۰٥٤٬۳۸۷     ۱۲٬۳۹۲٬۰۹۸ الضمانات 

   ۲٬٥۱٤٬۷۷٥     ۳۲٦٬۹٦٦     ۸۲۹٬۲۰۱     ۳٬٦۷۰٬۹٤۲ خطابات االعتماد 
   ۱۱٥٬٥۱۰     ٤۲۳٬٥۱٥     ٥٥٤٬۷۲۸     ۱٬۰۹۳٬۷٥۳ ائتمانیة غیر مستغلة تسھیالت  
 ٦٬۸٥۱٬۸۰۹  ٤٬۸٦٦٬٦٦۸  ٥٬٤۳۸٬۳۱٦  ۱۷٬۱٥٦٬۷۹۳ اإلجمالي  

        
        ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ۳٬٤٤۸٬۸۱٤  ٤٬٥۹۸٬۳۹۷  ٤٬۸٤۹٬۷۳۸  ۱۲٬۸۹٦٬۹٤۹ الضمانات
 ۳٬۲۸۲٬۲٦٥  ۳٤۱٬۸۳۰  ۱٬۰٥٥٬۰۲۳  ٤٬٦۷۹٬۱۱۸ خطابات االعتماد

 ٤۱٬۷۸٥  ۱٬۱٥۲٬۱٦۷  ٥٤۳٬۹۱۱  ۱٬۷۳۷٬۸٦۳ تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 

 ٦٬۷۷۲٬۸٦٤  ٦٬۰۹۲٬۳۹٤  ٦٬٤٤۸٬٦۷۲  ۱۹٬۳۱۳٬۹۳۰ اإلجمالي  



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤٥ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السیولة (تابع)  ج) (

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)  ) ۱(

 للموجودات والمطلوبات (تابع) تحلیل االستحقاق  

 دیسمبر:  ۳۱للمجموعة بناًء على التزامات المدفوعات التعاقدیة المخصومة في والمشتقات لمطلوبات المحتملة لستحقاق اال یوضح الجدول أدناه 

  القیمة الدفتریة  

إجمالي التدفقات  
النقدیة غیر  
 أكثر من سنة واحدة   سنة   -شھور   ۳  شھور   ۳ –  ۱  اقل من شھر    المخصومة  

            ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
            مطلوبات مالیة غیر مشتقة  

   ۲٬۲٥٥٬۹۳۳     ۲٬٤۷٤٬۱٦۲   ۹٬۹۹٤٬۸۸۳   ۸٬٤۰۷٬۰۸۲     ۲۳٬۱۳۲٬۰٦۰      ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤ مستحقات إلى البنوك  
   ٤٬۸۷۸٬۳۹۷     ۱۱٬۹۸۱٬۹۸٤     ۱٤٬٦۳۷٬٥۹۰   ۲۳٬۸۱۲٬۹۱۸   ٥٥٬۳۱۰٬۸۸۹   ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٦ ودائع العمالء

   ۷۲٬۸٤۷     ۲٥۷٬٥۰۸       -        -      ۳۳۰٬۳٥٥   ۳۲۸٬۲۰۸ أوراق دین  
   ۲٬٤٦۹٬۷۸۱     ۳٬۳٤۳٬۲۸۳     ۲۸۰٬۷٥۳     ۲٬۲۰۸٬۹۲۲     ۸٬۳۰۲٬۷۳۹   ۸٬۲۱۷٬۱۹۳ قروض أخرى 

     -        -        -    ۲٬۱۹۹٬٥٥٥  ۲٬۱۹۹٬٥٥٥  ۲٬۱۹۹٬٥٥٥ مطلوبات أخرى  
 ۹٬٦۷٦٬۹٥۸  ۱۸٬۰٥٦٬۹۳۷  ۲٤٬۹۱۳٬۲۲٦  ۳٦٬٦۲۸٬٤۷۷  ۸۹٬۲۷٥٬٥۹۸  ۸۸٬۸۳٥٬۷۱٦ إجمالي المطلوبات 

 مشتقات األدوات المالیة: 

 بصورة عامة، تتم تسویة عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بینما یتم تسویة عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي. 

 أكثر من سنة   سنة أو أقل   اإلجمالي  
      
      

      مشتقات أدوات مالیة: 
 -  ) ۹٬٦۱۹٬٦۰٦(  ) ۹٬٦۱۹٬٦۰٦( مخرجات 
 -  ۹٬٦۹۷٬۰۱٤  ۹٬٦۹۷٬۰۱٤ مدخالت 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤٦ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السیولة (تابع)  ج) (

 التعرض لمخاطر السیولة (تابع)  ) ۱(

 تحلیل االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تابع) 

  القیمة الدفتریة  
إجمالي التدفقات النقدیة  

 أكثر من سنة واحدة   سنة  - شھور  ۳  شھور    ۳ – ۱  اقل من شھر    غیر المخصومة  
            ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

            مطلوبات مالیة غیر مشتقة  
  ۱٬۱۱۰٬٥٤٤  ٤٬۲۹۲٬۲۰٦   ۸٬۲۰۳٬۳٦۱   ۱۰٬٦۷٤٬٦۳۹  ۲٤٬۲۸۰٬۷٥۰  ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸ مستحقات إلى البنوك  

  ٥٬۸۷۰٬٦٦۸    ۱۸٬۰٥۲٬۷۲۹    ۱٥٬۱٤۳٬۱٤۳   ۱۹٬۸٥۳٬۷۲۳   ٥۸٬۹۲۰٬۲٦۳  ٥۸٬٤٦۳٬۸۳۳ ودائع العمالء
  ۷۲٬۹۱۳    ۲٦٦٬۸۳۰    ۱۳۸٬۷۸۰       -    ٤۷۸٬٥۲۳  ٤۷۳٬۰٥۹ أوراق دین  

 ۳٬٦۹۱٬۳٦۹  ۲٬٤٤۸٬۰۰۹  ۱٦۳٬۰۳۰  ۷٥۰٬۰۹۸  ۷٬۰٥۲٬٥۰٦  ٦٬۸٥۹٬۰٤۹ قروض أخرى 
 -  -  -  ٤٬٥٤۳٬۳٤٦  ٤٬٥٤۳٬۳٤٦  ٤٬٥٤۳٬۳٤٦ مطلوبات أخرى  

 ۱۰٬۷٤٥٬٤۹٤  ۲٥٬۰٥۹٬۷۷٤  ۲۳٬٦٤۸٬۳۱٤  ۳٥٬۸۲۱٬۸۰٦  ۹٥٬۲۷٥٬۳۸۸  ۹٤٬۳۷٦٬۲۳٥ لمطلوبات إجمالي ا

 مشتقات األدوات المالیة: 

 بصورة عامة، تتم تسویة عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بینما یتم تسویة عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي. 

 أكثر من سنة   سنة أو أقل   اإلجمالي  
      
      

      مشتقات أدوات مالیة: 
 -  )٦٬۳٤٥٬۷٦٦(  )٦٬۳٤٥٬۷٦٦( مخرجات 
 -  ٦٬۳٤۲٬۱۲۳  ٦٬۳٤۲٬۱۲۳ مدخالت 

 مشتقات األدوات المالیة: 
 بصورة عامة، تتم تسویة عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بینما یتم تسویة عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي. 

 مشتقات األدوات المالیة: 
 التدفق الخارج  
 التدفق الداخل  



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤۷ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السوق  د) (

ألداة مالیة بسبب التغیرات  المستقبلیة تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة 
في أسعار السوق. تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات العمالت واألسھم وكل ما یتعرض  

السوق والتغیرات في مستوى التغیرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وھامش  لتغیرات عامة أو محددة في 
االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق إلى محافظ المتاجرة  

 أو غیر المتاجرة. 

یر المتاجرة تتركز في خزینة المجموعة وتتم مراقبتھا من قبل فریق  غأنشطة مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة و
 . مخاطر السوق. یتم رفع تقاریر منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة الموجودات والمطلوبات

ة  متضمنا استبدال بعض المعدالت المعروض   ،یتم إجراء اصالح جذري لمعالم مخاطر سعر الفائدة الرئیسیة على مستوى العالم
المعدالت    بإصالحات   یشار إلیھابمعدالت بدیلة شبھ خالیة من المخاطر ((المعدالت المعروضة فیما بین البنوك)  فیما بین البنوك  

ك على أدواتھا المالیة والتي یطلب  والمعروضة فیما بین البنوك). لدى المجموعة تعرض للمعدالت المعروضة فیما بین البن 
ھناك شك حول توقیت وطرق االنتقال في بعض االختصاصات  .  الواسع  ات على مستوى السوق إصالحھا كجزء من ھذه المبادر

التي تعمل فیھا المجموعة. تتوقع المجموعة أن تؤثر اإلصالحات للمعدالت المعروضة فیما بین البنوك على إدارة المخاطر  
 ومحاسبة التحوط.  

 إدارة مخاطر السوق  ) ۱(

مسؤول عن وضع  مالیة مخاطر القسم إدارة العن مخاطر السوق إلى لجنة الموجودات والمطلوبات. كلیة تسند الصالحیة ال
  والمراقبة  مفصلة (تخضع لمراجعة وموافقة لجنة الموجودات والمطلوبات) وعن المراجعة السوق السیاسات إدارة مخاطر 

 الیومیة. 

مبادئ التوجیھیة لمصرف قطر المركزي للتحكم في محافظ  اعتمدت المجموعة إطار سیاسة مفصلة والتي تم أعدادھا وفقا لل
االستثمارات بما في ذلك سجل الملكیة. یشمل الھیكل اإلداري السیاسات والتي تتضمن دلیل الخزانة واالستثمار وسیاسة  

نب مع الرغبة في  المخاطر المالیة وسیاسة التحوط السیاسة وغیرھا. تقوم تلك السیاسات بالتعریف بالھیكل المحدد جنبا إلى ج
المخاطرة التي یتم بموجبھا االضطالع على األنشطة االستثماریة. یركز ھیكل الحدود على مجموع حدود االستثمارات والتي  

٪ من رأس المال واالحتیاطي للمجموعة جنبا إلى جنب مع  ۷۰تكون وفقا للمبادئ التوجیھیة مصرف قطر المركزي وھي 
المركز المالي وحدود التوقف عن الخسارة لألنشطة التجاریة. تقوم ھذه السیاسات أیضا بالتعریف  الحدود الفرعیة المختلفة مثل  

مختلف حدود الحساسیة مثل القیمة المعرضة للخطر ومدة فئات الموجودات المختلفة داخل محفظة االستثمار. یتم تحدیث أداء  
 في ذلك لجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة االستثمار.   الحافظة ضد ھذه الحدود بصورة منتظمة إلى اإلدارة العلیا بما

تعتمد لجنة االستثمار كل قرار استثماري للمجموعة، وتناط إدارة المخاطر المالیة مسؤولیة مراقبة ورصد المخاطر وإدراجھا  
 في المحفظة. 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٤۸ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤
 مخاطر السوق (تابع)  د) 
 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  ) ۲

دة في السوق. تتم  والتجاریة ھي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة بسبب تغیر في أسعار الفائ المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا المحافظ البنكیة 
إعادة التسعیر. لجنة األصول وااللتزامات ھي الجھة المراقبة لاللتزام   إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئیسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق علیھا مسبقا لنطاقات

 بھذه الحدود وتساندھا الخزینة المركزیة للمجموعة أثناء أنشطة رقابتھا الیومیة. 

 فیما یلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على المحافظ البنكیة والتجاریة: 

 إعادة تسعیر في:  
 غیر حساسة للفائدة  أكثر من سنة  شھر  ۱۲- ۳ أشھر  ۳أقل من   الدفتریة القیمة   

      ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

   ۳٬٤٤۰٬۸۳٦     -     -     ۳٬٤٥٤٬۳٤۹   ٦٬۸۹٥٬۱۸٥ النقد وما یعادلھ 
     -   ۱٤٥٬٦٥٤   ٤٤۹٬۳۷۱    ۳٬۰۷۸٬٥٥۲   ۳٬٦۷۳٬٥۷۷ مستحقات من بنوك 

   ٥٬۲٤۰٬۸٥۲     -   ۱۷٦٬٦۲۲    ٦۰٬۰۳۲٬٥٦۲   ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ قروض وسلف للعمالء 
   ٥۰۱٬٦٤۳   ۲۱٬۸۰۸٬۰٦۷   ۱٬۹۹٦٬۱۹۷    ۳٦۱٬٤۲٦   ۲٤٬٦٦۷٬۳۳۳ استثمارات مالیة 

   ۱۰٬۱۷٦     -     -       -   ۱۰٬۱۷٦ استثمارات في شركة زمیلة 
   ٦۸٥٬۷٥٦     -     -       -   ٦۸٥٬۷٥٦ عقارات وأثاث ومعدات 

   ۲٬۱٥۸٬۲۰۹     -     -       -   ۲٬۱٥۸٬۲۰۹ موجودات أخرى 
 ۱۲٬۰۳۷٬٤۷۲   ۲۱٬۹٥۳٬۷۲۱   ۲٬٦۲۲٬۱۹۰  ٦٦٬۹۲٦٬۸۸۹ ۱۰۳٬٥٤۰٬۲۷۲ اإلجمالي 

      
     -   ۲٬۱۹۹٬٤٦۳   ۲٬۷۱٥٬۰۱۱    ۱۸٬۱۲۲٬۲۹۰   ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤ مستحقات لبنوك  

     -   ۷٬۷٥۷٬۷۷۳   ۱۰٬۳۸٤٬٥٥۳    ۳٦٬۹۱۱٬٦۷۰   ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٦ ودائع العمالء
     -     -   ۲۹۸٬۹۹٦    ۲۹٬۲۱۲   ۳۲۸٬۲۰۸ أوراق دین  

     -     -   ۲۷۳٬۱۱۳    ۷٬۹٤٤٬۰۸۰   ۸٬۲۱۷٬۱۹۳ قروض أخرى 
 ۳٬۱۰۹٬٥٤۱     -     -       - ۳٬۱۰۹٬٥٤۱ مطلوبات أخرى 

   ۹٬۷۹٤٬٥۷۰   ٤٬۰۰۰٬۰۰۰     -       -   ۱۳٬۷۹٤٬٥۷۰ إجمالي حقوق الملكیة 
 ۱۲٬۹۰٤٬۱۱۱ ۱۳٬۹٥۷٬۲۳٦     ۱۳٬٦۷۱٬٦۷۳  ٦۳٬۰۰۷٬۲٥۲ ۱۰۳٬٥٤۰٬۲۷۲ اإلجمالي 

 ) ۸٦٦٬٦۳۹( ۷٬۹۹٦٬٤۸٥ ) ۱۱٬۰٤۹٬٤۸۳(   ۳٬۹۱۹٬٦۳۷ - فجوة حساسیة سعر الفائدة
 - ۸٦٦٬٦۳۹ ) ۷٬۱۲۹٬۸٤٦(   ۳٬۹۱۹٬٦۳۷ - فجوة حساسیة سعر الفائدة المتراكم 
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٤۹ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السوق (تابع)  د) (

 (تابع)التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  ) ۲(

 إعادة تسعیر في:  

 غیر حساسة للفائدة  أكثر من سنة  شھر  ۱۲-۳ أشھر  ۳أقل من  القیمة الدفتریة  

      

      ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ٤٬٦۰۰٬۹٤٤ - - ۱٬۲۰۲٬۹۰۰ ٥٬۸۰۳٬۸٤٤ النقد وما یعادلھ 

  ۲۷۹٬۸٤٥ - ۲٬۰٤۷٬٤۷٤ ٥٬٤۲۹٬٦۲٥ ۷٬۷٥٦٬۹٤٤ مستحقات من بنوك 

  ٦٬٥۲۹٬۳۰٦  ۱۱٬٥۷٤ ۲۰۲ ٥۹٬۲٤۳٬۱۷٦ ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸ قروض وسلف للعمالء 

  ٦۱٦٬۷۲۹  ۲۳٬۲۸٥٬٦٥۰ ۲٬۰۲٥٬٤٥٦ ٦۳۲٬۷٥۰ ۲٦٬٥٦۰٬٥۸٥ استثمارات مالیة 

  ۱۰٬٤۷۸  - - - ۱۰٬٤۷۸ استثمارات في شركة زمیلة 

 ۷۲۳٬٥۹۷ - - - ۷۲۳٬٥۹۷ عقارات وأثاث ومعدات 

 ۱٬٥٦۸٬۷۱۹ - - - ۱٬٥٦۸٬۷۱۹ موجودات أخرى 

 ۱٤٬۳۲۹٬٦۱۸ ۲۳٬۲۹۷٬۲۲٤ ٤٬۰۷۳٬۱۳۲ ٦٦٬٥۰۸٬٤٥۱ ۱۰۸٬۲۰۸٬٤۲٥ اإلجمالي 

      

  ۳۳۸٬۷۰۹  ٦۹۸٬۱٤٥ ٤٬۸٥۰٬۳٦۹ ۱۸٬۱٤۹٬۷۲٥ ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸ مستحقات لبنوك  

     -   ۲٬۲۷۷٬۳۷۷ ۱۷٬۹۲۰٬۷۹٦ ۳۸٬۲٦٥٬٦٦۰ ٥۸٬٤٦۳٬۸۳۳ ودائع العمالء

     -   - ۱۳٤٬۲۱۲ ۳۳۸٬۸٤۷ ٤۷۳٬۰٥۹ أوراق دین  

     -   - - ٦٬۸٥۹٬۰٤۹ ٦٬۸٥۹٬۰٤۹ قروض أخرى 

 ٥٬۰٥۷٬٦۲۲ - - - ٥٬۰٥۷٬٦۲۲ مطلوبات أخرى 

   ۹٬۳۱۷٬۹۱٤     ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ - - ۱۳٬۳۱۷٬۹۱٤ إجمالي حقوق الملكیة 

 ۱٤٬۷۱٤٬۲٤٥ ٦٬۹۷٥٬٥۲۲ ۲۲٬۹۰٥٬۳۷۷ ٦۳٬٦۱۳٬۲۸۱ ۱۰۸٬۲۰۸٬٤۲٥ اإلجمالي 

 )۳۸٤٬٦۲۷( ۱٦٬۳۲۱٬۷۰۲ )۱۸٬۸۳۲٬۲٤٥( ۲٬۸۹٥٬۱۷۰ - فجوة حساسیة سعر الفائدة

     -   ۳۸٤٬٦۲۷ )۱٥٬۹۳۷٬۰۷٥( ۲٬۸۹٥٬۱۷۰ - فجوة حساسیة سعر الفائدة المتراكم 
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٥۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السوق (تابع)  د) (

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة (تابع) ) ۲(

 تحلیل الحساسیة 

الفائدة مقابل حدود فجوة سعر الفائدة مدعومة بمراقبة حساسیة الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة  إدارة مخاطر أسعار  
لمختلف السیناریوھات القیاسیة وغیر القیاسیة ألسعار الفائدة. السیناریوھات القیاسیة التي تؤخذ في االعتبار بشكل شھري  

أساس صعودا أو ھبوطا    اطنق  ۱۰افة منحنیات العائدات حول العالم ونقطة أساس لھبوط أو ارتفاع متوازي في ك  ۱۰۰تتضمن  
كبر من االثني عشر شھرا في كافة منحنیات العائدات. فیما یلي تحلیل لحساسیة المجموعة لزیادة أو نقصان في  الجزء األفي 

 ثابت: بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنیات العائدات ومركز مالي  ،أسعار فائدة السوق

  ۱۰زیادة متناظرة  
 أساس   نقاط

  ۱۰نقصان متناظر  
 ط أساس انق

    حساسیة لصافي إیراد الفائدة 
۲۰۲۰    

 ٥٬۰۸۹  ) ٥٬۰۸۹(  دیسمبر  ۳۱في 
    

۲۰۱۹    
 ۱٫۷۳۰  )۱٫۷۳۰( دیسمبر  ۳۱في 

    

 
  ۱۰زیادة متناظرة 

 ط أساس انق
  ۱۰نقصان متناظر  

 ط أساس انق
    الصادر عنھا التقریر لتغیرات أسعار الفائدة حساسیة األسھم  

۲۰۲۰    
 ۲۰٫۷۰٦  ) ۲۰٫۷۰٦( دیسمبر  ۳۱في 

    
۲۰۱۹    

 ۳۹٬۳۷۸  )۳۹٬۳۷۸( دیسمبر  ۳۱في 

تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغیر المتاجرة من قبل الخزینة المركزیة للمجموعة، والتي تستخدم االستثمارات  
المالیة والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغیر  

 المتاجرة. 

 التعرض لمخاطر السوق األخرى  ) ۳(

 العمالت مخاطر 
تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لھذه  

 تعرضات الھامة التالیة: صافي اللدى المجموعة  المخاطر لكل عملة، وذلك لفترة اللیلة أو الیوم الواحد حیث تتم مراقبتھا یومیا.  

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    لعمالت األجنبیة: لصافي التعرض 

    
 ٥٬۲۸۷    ۳٬۳٥٤ جنیھ إسترلیني

 ۳٬۳۹۲    ۲۹٬۰٦۷ یورو 
 ٤۹٬٥٥۰    ۳۲٬۳۸٦ دینار كویتي

 ۲٬۷۷٥    ٦٤٦ ین یاباني 
 ٥٥٬۱۰۱  ۳۹۹٬٥۳٥ عمالت أخرى 

 تحلیل الحساسیة للعمالت األجنبیة 
یبین الجدول التالي تفاصیل الحساسیة لنسب مئویة الرتفاع أو انخفاض سعر صرف اللایر القطري مقابل العمالت األجنبیة  
ذات العالقة، باستثناء الدوالر األمریكي والذي تم تثبیت سعر صرفھ مقابل اللایر القطري. یتضمن تحلیل الحساسیة فقط  

 : ما یلي في أسعار الصرفتغیر المقیمة ببنود وأثر الالعمالت األجنبیة 
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٥۱ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 مخاطر السوق (تابع)  د) (

 التعرض لمخاطر السوق األخرى (تابع)  ) ۳(

 و الخسارة أ الزیادة/ (النقص) في الربح  
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    زیادة/ (نقص) في سعر صرف العملة   ٪٥
    

 ۲٦٤    ۱٦۸ جنیھ إسترلیني  
 ۱۷۰    ۱٬٤٥۳ یورو 

 ۲٬٤۷۸    ۱٬٦۱۹ دینار كویتي
 ۱۳۹    ۳۲ ین یاباني 

 ۲٬۷۷٥  ۱۹٬۹۷۷ عمالت أخرى 

 مخاطر سعر السھم 
مخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات األسھم واألسھم الفردیة.  

 مصنفة "متاحة للبیع" و "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ینشأ التعرض لمخاطر سعر السھم من أسھم 

 تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر السھم وفیما یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر: 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
التأثیر على   

اإلیرادات  
 الشاملة األخرى 

 
التأثیر على  
 بیان الدخل 

التأثیر على  
اإلیرادات  

 الشاملة األخرى 

 
التأثیر على 
 بیان الدخل 

 -  ۱۰٫۳۸۱ - +/  -  ۱۰٫٤۱۰  - +/ زیادة/ (نقصان) في بورصة قطر  ٪٥
 -  ۲٫۳٤۰ - +/  -  ۱٫۱٥۲  - +/ زیادة/ (نقصان) في غیر بورصة قطر  ٪٥

 /+ -  ۱۱٫٥٦۲  -  /+ - ۱۲٫۷۲۱  - 

المتغیرات األخرى ثابتة مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة  تم إعداد التحلیل أعاله على افتراض بقاء كافة 
الخ. ویستند إلى االرتباط التاریخي ألسھم حقوق الملكیة بالمؤشر ذي الصلة. قد تكون التغیرات الفعلیة مختلفة عن المعروضة  

 أعاله.

 المخاطر التشغیلیة  ھـ) (

األنظمة، أو من أحداث   وأ األفراد المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة الناتجة من عدم كفایة أو فشل العملیات الداخلیة، 
خارجیة. یوجد لدى المجموعة سیاسات وإجراءات مفصلة والتي یتم تحدیثھا بانتظام لضمان آلیة قویة للمراقبة الداخلیة. تقوم  

یات الصادرة عن لجنة بازل عن كثب حول "الممارسات السلیمة لإلدارة واإلشراف على  المجموعة بمراجعة مختلف التوص
المخاطر التشغیلیة" للتنفیذ. تواصل المجموعة االستثمار في إدارة المخاطر واستراتیجیات التخفیف، مثل البنیة األساسیة قویة  

 . مثل التأمین واالستعانة بمصادر خارجیةللرقابة، وإدارة استمراریة األعمال أو من خالل آلیات نقل المخاطر 

. كما تشرف لجنة إدارة المخاطر  ووظیفة مخاطر تشغیلیة مستقلة   لدي المجموعة إطار واضح المعالم إلدارة المخاطر التشغیلیة
لضمان التشغیلیة على تنفیذ إطار إدارة فعالة للمخاطر الذي یشمل األنظمة والممارسات والسیاسات واإلجراءات المالئمة، 

 فعالیة تحدید، وقیاس وتقییم واإلبالغ والرصد للمخاطر داخل المجموعة. 

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة المراجعة الداخلیة تقوم بإجراء تقییم مستقل وتقدم ضمان األداء الفعلي إلطار إدارة المخاطر  
 التشغیلیة بصورة عامة. 

الذي یتیح تحدید المخاطر التشغیلیة من وحدات األعمال ومدى   تقوم المجموعة بإدارة مخاطر التشغیل على أساس اإلطار 
 ارتباطھ بقیاس والتخفیف من حدة المخاطر، واألولویات. 
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٥۲ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 المخاطر التشغیلیة (تابع)  ھـ) (

خالل السنة قامت المجموعة بتفعیل تخطیط استمراریة األعمال ووضعت خطط االستجابة واالسترداد كجزء من خمس مراحل  
 لالستجابة إلدارة االزمة لمعالجة حاالت انقطاع العمل التي تتسبب فیھا الجائحة العالمیة على عملیاتھا التشغیلیة وأدائھا المالي.  

 تحقیق إدارة فعالة لمخاطر التشغیل في مختلف إدارات المجموعة. وتشمل التالي: یتم تطبیق عدد من التقنیات ل

یعد التدریب الفعال للموظفین والعملیات واإلجراءات الموثقة مع الضوابط المناسبة لحمایة الموجودات والسجالت   •
نشطة الخارجیة، وأمن نظام  األمراجعة المنتجات الجدیدة، و إدخالوالتسویات العادیة للحسابات والمعامالت، وعملیة 

المعلومات، وفصل المھام، واإلدارة المالیة وإعداد التقاریر ھي بعض التدابیر المعتمدة من قبل البنك إلدارة المخاطر  
 التشغیلیة بكل أقسام المجموعة. 

مخاطر تشغیلیة، والذي یستخدم للمساعدة في تحدید موضع احتیاج متطلبات الرقابة للحد من   أحداثاإلبالغ عن أیة  •
تكرار المخاطر. یتم تحلیل وتخفیف، وتسجیل مستجدات المخاطر على قاعدة بیانات مركزیة وتقدم التقاریر بھا إلى  

 مجلس اإلدارة بصورة ربع سنویة. 

اطر' بصورة كاملة عبر وحدات األعمال والدعم بما في ذلك الشركات التابعة  التعریف بالتقییم الذاتي للرقابة على المخ •
والفروع الخارجیة. یؤدي ھذا النھج إلى فھم مفصل للمخاطر المتأصلة والقیمة المتبقیة مع تقییم الضوابط في مختلف  

والوحدات التجاریة في حین یتم  إدارات البنك. لذلك، لھذا، فإنھ یعزز تحدید المخاطر التشغیلیة المحددة لوحدات الدعم 
 تجمیع النقاط واإلجراءات التصحیحیة ویتم رصد التغییرات في المخاطر التشغیلیة بصورة مستمرة. 

 إدارة رأس المال  و) (

 رأس المال النظامي 

طور المستقبلي  تتمثل سیاسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالیة قویة لضمان ثقة المستثمرین والدائنین والسوق ودعم الت 
لألعمال. كما یتم االعتراف بتأثیر مستوى رأس المال على عائد المساھمین، وتعترف المجموعة بالحاجة إلى الحفاظ على  

 . الجیدمركز رأس المال    التي یقدمھاالتوازن بین العائدات األعلى التي قد تكون ممكنة مع زیادة المدیونیة والمزایا والضمانات  

ً موعة وعملیاتھا المنظمة بشكل فردي لكل متطلبات رأس المال المفروضة خارجلقد امتثلت المج . یتم  السنة على مدار یا
 . قطر المركزي   یعتمدھا مصرف التي ۳لجنة بازل  لتوجیھات  احتساب نسبة كفایة رأس المال للمجموعة وفقًا

دیسمبر كما   ۳۱في  مصرف قطر المركزيلوائح و ۳بازل  توجیھات التنظیمي للمجموعة بموجب  المال  كان مركز رأس 
 یلي:

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

 ۳بازل   ۳بازل   
    

 ۹٬۱٤۳٬۱۹٤  ۹٬۳۷۹٬۰۳۷   العاديالمستوى األول رأس المال 
  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰     ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ المستوى األول رأس المال اإلضافي  
  ۹۲۷٬۳۲۳   ۸۲٥٬٥۸۳ المستوى الثاني رأس المال اإلضافي

 ۱٤٬۰۷۰٬٥۱۷  ۱٤٬۲۰٤٬٦۲۰ المال المؤھل إجمالي رأس 

 الموجودات المرجحة بالمخاطر 

 

۲۰۲۰ 
المبلغ   ۳ بازل

 المرجح بالمخاطر 

 ۲۰۱۹ 
المبلغ   ۳بازل 

 المرجح بالمخاطر 
    

   ۷۳٬۳۹۹٬۱۰۱  ٦٥٬٦٥٥٬۱٤٥ إجمالي الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان
  ۲٥۲٬٦۲۱   ٤۹۹٬٥٥۹ الموجودات المرجحة بمخاطر السوق 

  ٥٬٦۳٥٬۷۰۷      ٥٬۷٥۳٬٥٥۳ الموجودات المرجحة بالمخاطر التشغیلیة

 ۷۹٬۲۸۷٬٤۲۹  ۷۱٬۹۰۸٬۲٥۷ إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 
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٥۳ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تابع)  ٤

 (تابع) إدارة رأس المال   و) (

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۱٤٬۰۷۰٬٥۱۷  ۱٤٬۲۲۱٬٥٦۱ رأس المال التنظیمي 

    
 ٪۱۱٫٥۳  ٪ ۱۳٫۰٤ ۱نسبة رأس المال العادي شریحة 

 ٪۱٦٫٥۸  ٪ ۱۸٫٦۱ ۱نسبة رأس المال شریحة 
 ٪۱۷٫۷٥  ٪ ۱۹٫۷٥ إجمالي نسبة كفایة رأس المال 

  ۳۱وفقا للوائح مصرف قطر المركزي للسنة المنتھیة في  ۳الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفایة رأس المال بموجب بازل 
 كما یلي:  ۲۰۲۰دیسمبر 

 

نسبة رأس  
المال العادي  

دون   ۱
مصد حمایة  

 رأس المال 

نسبة رأس  
  ۱المال العادي 

متضمنا مصد  
حمایة رأس  

 المال

نسبة رأس  
المال شریحة  

متضمنا  ۱
مصد حمایة  

 رأس المال 

إجمالي نسبة  
رأس المال  

متضمنا مصد  
حمایة رأس  

 المال

إجمالي رأس  
المال متضمنا  
مصد حمایة  
رأس المال  

ومصد الحمایة  
النظامیة  

 للبنوك محلیا

إجمالي رأس  
المال متضمنا  
مصد حمایة  
رأس المال  

ومصد الحمایة  
النظامیة  

للبنوك محلیا  
وعملیة تقییم 

  كفایة رأس 
المال الداخلي  

  ۲نقطة 
مصروف  
 رأس المال 

 الفعلي
 

۱۳٫۰٤٪ 
 

۱۳٫۰٤٪ 
 

۱۸٫٦۱٪ 
 

۱۹٫۷٥٪ 
 

۱۹٫۷٥٪ 
 

۱۹٫۷٥٪ 
الحد األدنى  

بموجب  
مصرف قطر  

 ٪۱۳٫٥۰ ٪۱۲٫٥۰ ٪۱۲٫٥۰ ٪۱۰٫٥۰ ٪۸٫٥۰ ٪٦٫۰۰ المركزي 

 استخدام التقدیرات واألحكام ٥

 المصادر الرئیسیة للشك في التقدیرات   أ) (

تقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات الصادر عنھا التقریر. یتم إجراء تقییم  
نھا مستمر للتقدیرات واألحكام وھي تستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلیة یعتقد على أ

 معقولة بالنظر إلى الظروف. 

 مخصصات انخفاض القیمة عن خسائر االئتمان  ) ۱(

تقییم ما إذا كانت مخاطر ائتمان موجود مالي قد زادت على نحو كبیر منذ االعتراف المبدئي وإدراج معلومات مستقبلیة في  
 ). ٥)((ب٤، راجع إیضاح قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
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٥٤ 
 

 التقدیرات واألحكام (تابع) استخدام  ٥

 تحدید القیم العادلة  ) ۲(

إن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لیس لھا سعر سوق ملحوظ یتطلب استخدام أسالیب التقییم التي تم 
متكرر ولھا شفافیة سعر قلیلة فإن  شرحھا في السیاسة المحاسبیة. بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھا بشكل غیر 

القیمة العادلة لھا تكون أقل موضوعیة، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السیولة والتركیز والشك حول  
 عوامل السوق وافتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتھا. 

مالیة وااللتزامات المالیة المدرجة في بیان المركز المالي من األسواق النشطة، یتم  عندما ال یمكن أخد القیم العادلة لألصول ال
تحدید ھده القیم باستخدام أنواع من تقنیات التقییم والتي تشمل نماذج حسابیة. تؤخذ المعطیات لھذه النماذج من األسواق النشطة  

لعادلة. تتضمن القرارات اعتبارات السیولة ومعطیات النموذج  إذا أمكن، وفي حال عدم جدوتھ یجب اتخاذ قرار لتحدید القیمة ا
 الحسابي مثل التداخل والتقلبات للمشتقات طویلة األجل. 

 التقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ب) (

 تقییم األدوات المالیة  ) ۱(

 العادلة تمت مناقشتھا في قسم السیاسات المحاسبیة الھامة. السیاسة المحاسبیة للمجموعة حول قیاس القیمة 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء  
 القیاس. 

 . مطابقةات : األسعار المتداولة غیر المعدلة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوب ۱المستوى  •

: أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو غیر مباشر (مثل  ۲المستوى  •
المشتقات من األسعار). تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام: أسعار سوق مدرجة في السوق النشطة ألدوات  

أو مماثلة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل  مماثلة أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة 
 مباشر أو غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق. 

: أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن  ۳المستوى  •
ستند إلى بیانات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم أسلوب التقییم مدخالت ال ت 

األداة. تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات  
 دوات. الھامة التي ال یمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات بین األ

تستند القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار  
 المتعامل. تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم.

مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار السوق  الحالیة ونماذج التدفق النقدي المخصوم تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة ال
التي یمكن مالحظتھا. تتضمن االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم معدالت فائدة خالیة من المخاطر وقیاسیة  

ار السندات واألسھم ومعدالت صرف العملة  وتوزیعات ائتمان وعالوات أخرى مستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسع
األجنبیة واألسھم وأسعار مؤشرات األسھم والتغیرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتھا. إن ھدف أسالیب التقییم ھو التوصل إلى  

على  السوق    عكس سعر األداة المالیة في تاریخ التقریر والذي كان من الممكن تحدیده من قبل المشاركین في ی تحدید قیمة عادلة  
 . أساس تجاري بحت 
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٥٥ 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع)  ٥

 التقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تابع)  ب) 

 قیاس القیمة العادلة  ) ۲

 لمجموعة. لالمقاسة بالقیمة العادلة المالیة مطلوبات الوالمالیة  موجودات  لیوضح الجدول أدناه تدرج قیاس القیمة العادلة ل

 : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱اإلفصاحات الكمیة لقیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات كما في

 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   تاریخ التقییم  
      

بالقیمة  مالیة موجودات 
      العادلة: 

أوراق استثمار مالیة مقاسة  
العادلة من خالل  بالقیمة 

 ۱٦٬٤۱۳٬٥٥٤ ٥۱٬۰٤٦ ٤٫۸٤۸٫٥۱۰ ۱۱٬٥۱۳٬۹۹۸ ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲ الدخل الشامل اآلخر 
أوراق استثمار مالیة مقاسة  

بالقیمة العادلة من خالل  
 ٥٥٬۱۷۹ ۳٤٬۹٤۰ - ۲۰٬۲۳۹ ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲ الربح أو الخسارة 

      مشتقات األدوات المالیة: 
 ٥۷٬۷۰۰ - ٥۷٬۷۰۰ - ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲ عقود تبادل أسعار الفائدة 

عقود صرف عمالت أجنبیة  
 ۹۲٫٤٦٦ - ۹۲٫٤٦٦ - ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲ آجلة 

  ۱۱٬٥۳٤٬۲۳۷ ٤٬۹۹۸٬٦۷٦ ۸٥٬۹۸٦ ۱٦٬٦۱۸٬۸۹۹ 
مطلوبات مالیة بالقیمة  

      العادلة: 
      مشتقات أدوات مالیة: 

 ۸۹٤٬۹۲۸ - ۸۹٤٬۹۲۸ - ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲ عقود تبادل أسعار الفائدة 
عمالت أجنبیة  عقود صرف 

 ۱٥٬۰٥۸ - ۱٥٬۰٥۸ - ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲ آجلة 
  - ۹۰۹٬۹۸٦ - ۹۰۹٬۹۸٦ 

 . خالل السنة  قیاس القیمة العادلة  لتدرج  ۳والمستوى  ۲والمستوى   ۱ال یوجد أي تحویل بین المستوى 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٥٦ 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع)  ٥
 المحاسبیة للمجموعة (تابع) التقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات  ب) 

 قیاس القیمة العادلة (تابع)  ) ۲

 : ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول أدناه تدرج القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في 

 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  تاریخ التقییم 
      

موجودات مالیة بالقیمة  
      العادلة: 

أوراق استثمار مالیة مقاسة  
بالقیمة العادلة من خالل  

 ۱۷٬٤۱۹٬۹۰۸ ٥۲٬۸۱۳ ٤٫۸٤۰٫٤۹۸ ۱۲٬٥۲٦٬٥۹۷ ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ الدخل الشامل اآلخر 
أوراق استثمار مالیة مقاسة  

بالقیمة العادلة من خالل  
 ٦٤٬۸۰۸ ٤۱٬٥۷۱ - ۲۳٬۲۳۷ ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ الربح أو الخسارة 

 ۳٦٬٤٥۹     األدوات المالیة: مشتقات 
 ۳٬۹۷۰ - ۳٦٬٤٥۹ - ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ عقود تبادل أسعار الفائدة 

عقود صرف عمالت أجنبیة  
  - ۳٬۹۷۰ - ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ آجلة 

  ۱۲٬٥٤۹٬۸۳٤٫ ٤۸۸۰٫۹۲۷ ۹٤٫۳۸٤ ۱۷٬٥۲٥٬۱٤٥ 

مطلوبات مالیة بالقیمة  
      العادلة: 

      مشتقات أدوات مالیة: 
 ٥۰٦٬٦٦۳ - ٥۰٦٬٦٦۳ - ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ أسعار الفائدة عقود تبادل 

عقود صرف عمالت أجنبیة  
 ۷٬٦۱۳ - ۷٬٦۱۳ - ۳۱/۱۲/۲۰۱۹ آجلة 

  - ٥۱٤٬۲۷٥ - ٦۱٤٬۲۷٦ 

من تدرج   ۳والمستوى  ۲والمستوى  ۱، ال یوجد أي تحویل بین المستوى ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱تقریر المنتھیة في خالل فترة ال
 القیمة العادلة. 

 تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة  ) ۳(

تقییم نموذج العمل الذي یحتفظ فیھ بالموجودات وتقییم ما إذا كانت األحكام التعاقدیة للموجود المالي ھي فقط مدفوعات لمبلغ  
 ) للمزید من المعلومات. ھـ( ۳األصل والفائدة على المبلغ األصلي القائم. راجع إیضاح 

 . ۷المجموعة للموجودات والمطلوبات المالیة واردة في اإلیضاح تفاصیل تصنیف 

 عالقات التحوط المؤھلة  ) ٤(

عند تسجیل األدوات المالیة في عالقات تحوط مؤھلة أوضحت المجموعة أنھا تتوقع أن تكون التحوطات ذات فاعلیة عالیة  
 على مدى فترة التحوط. 

المتحوط منھ یتعلق بتدفقات   سعر الفائدةالقیمة العادلة قررت المجموعة أن التعرض لعند المحاسبة عن المشتقات كتحوطات 
 نقدیة مستقبلیة محتملة بشكل كبیر. 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.
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٥۷ 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع)  ٥

 التقدیرات المحاسبیة الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة (تابع)  ب) (

 االستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدین انخفاض قیمة  ) ٥(

تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجود المالي قد زادت زیادة كبیرة منذ االعتراف المبدئي وإدراج المعلومات  
المدخالت، واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لتقییم    )، ٥(  ب  ٤  المستقبلیة في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. راجع إیضاح 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة للحصول على المزید من المعلومات. 

 مبدأ االستمراریة  ) ٦(

قامت اإلدارة بتقییم مقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالھا واقتنعت بأن المجموعة تملك مصادر تجعلھا قادرة على  
االستمرار في أعمالھا المستقبلیة، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة المجموعة لیست على علم بأیة أمور تثیر الشك على مقدرة  

 تقوم اإلدارة بإعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.   المجموعة لالستمرار في أنشطتھا. وعلیھ

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات ) ۷(

تحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات الحتساب اإلھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر مع األخذ باالعتبار  
 ل والتقادم الفعلي والفني والتجاري. االستخدام المتوقع لألص 

 القطاعات التشغیلیة  ٦

 تقوم المجموعة بتنظیم وإدارة عملیاتھا من خالل قطاعین لألعمال یشمالن الخدمات المصرفیة التقلیدیة وأنشطة التأمین. 

 المصرفیة التقلیدیة:  األعمال 

، بما في ذلك تسھیالت  شركاتعمالء من الوالخدمات للمجموعة متنوعة من المنتجات للشركات تقدم الخدمات البنكیة  •
، وودائع للعمالء من الشركات. كما تقوم بتمویل أنشطة إدارة المخاطر المركزیة من خالل  ممولة وغیر ممولةائتمانیة 

ل  مث ألغراض إدارة المخاطر واالستثمار في الموجودات السائلة المشتقات التسھیالت، وإصدار سندات دین واستخدام 
 اإلیداعات قصیرة األجل وسندات الدین الخاصة بالشركات والحكومات. 

وبطاقات االئتمان  القروض  مل على  ت وتشمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لألفراد.  البنكیة لألفراد  تقدم الخدمات   •
 ألفراد. الودائع ومعامالت أخرى مع العمالء من او

 أنشطة التأمین 

التأمین للعمالء إحداث عقود التأمین، وتنفیذ عقود التأمین، وتنظیم صفقات االستثمارات وتقدیم المشورة بشأن  تشمل أنشطة 
 ھذه االستثمارات. 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٥۸ 
 

 القطاعات التشغیلیة (تابع)  ٦
 على أساس قطاع التشغیلي  أ) (

 مبینة كما یلي:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تفاصیل كل قطاع للسنة المالیة المنتھیة في 

 ۲۰۲۰       

 
الخدمات البنكیة  

  للشركات 
الخدمات البنكیة  

 اإلجمالي   التأمین   اإلجمالي   مخصصة غیر   لألفراد 
            

   ۲٬۳۱۹٬۷۹۱      -      ۲٬۳۱۹٬۷۹۱       -      ۱۱٤٬۳۲۹     ۲٬۲۰٥٬٤٦۲ إیرادات فوائد صافي 
 ۳٫۲۳۷  ۳٫۲۳۷       -        -        -        - الدخل الصافي من األنشطة التأمینیة

 ٦۱٤٫۰۸۱  ۱۳۹    ٦۱۳٬۹٤۲     ۲۰٬۲۲۱     ۱۰٥٬۲۷٤     ٤۸۸٬٤٤۷ إیرادات أخرى  
 ۲٫۹۳۷٫۱۰۹    ۳٫۳۷٦     ۲٬۹۳۳٬۷۳۳   ۲۰٬۲۲۱    ۲۱۹٬٦۰۳     ۲٬٦۹۳٬۹۰۹ إیرادات القطاع 

            
 ) ۸۳۰٬٦۱۳(  ٤٫۷٥٥  ) ۸۳٥٬۳٦۸(       إجمالي المصروف 

            
 ) ۱٬۳٦۸٬۷٤۲(  -  ) ۱٬۳٦۸٬۷٤۲(       صافي خسارة انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء 

 ) ۳٤٬٦۸۰(  -  ) ۳٤٬٦۸۰(       خسارة انخفاض قیمة االستثمارات المالیة
 ۷۰۳٫۰۷٤  ۸٫۱۳۱  ٦۹٤٬۹٤۳       أرباح القطاع  

            
 ) ٥۰(           حصة من نتائج الشركة الزمیلة  

 ۷۰۳٫۰۲٤           صافي الربح
            

            معلومات أخرى  
 ۱۰۳٬٥۳۰٬۰۹٦    ۲۰۱٬۱۸٥   ۱۰۳٬۳۲۸٬۹۱۱    ۹٬۷۳۹٬۱٥۰      ٥٬۰٦٤٬٤۲۲     ۸۸٬٥۲٥٬۳۳۹ الموجودات  

   ۱۰٬۱۷٦           استثمارات في شركة زمیلة  
 ۱۰۳٬٥٤۰٬۲۷۲           اإلجمالي 

            
 ۸۹٬۷٤٥٬۷۰۱     ۹٦٬۰۳٦   ۸۹٬٦٤۹٬٦٦٥    ۲٬۲۳٤٬٥۲٥     ۱۰٬۷٦۲٬٤۱۰   ۷٦٬٦٥۲٬۷۳۰ مطلوبات 

   ۱۷٬۱٥٦٬۷۹۳       -      ۱۷٬۱٥٦٬۷۹۳       -      ٦٦٬٦۰٤     ۱۷٬۰۹۰٬۱۸۹ مطلوبات محتملة  
 
 
 
 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٥۹ 
 

 القطاعات التشغیلیة (تابع)  ٦

 على أساس قطاع التشغیلي (تابع)  أ) (

 ۲۰۱۹       

 
الخدمات البنكیة 

  للشركات 
الخدمات البنكیة 

 اإلجمالي   التأمین  اإلجمالي   غیر مخصصة   لألفراد 
            

 ۱٬۹۸۰٬۲۲۲  -  ۱٬۹۸۰٬۲۲۲  -  ۲۳٤٬۰٥۰  ۱٬۷٤٦٬۱۷۲ صافي إیرادات فوائد 
 )۷۷٬۲٤٦(  )۷۷٬۲٤٦(  -  -  -  - الدخل الصافي من األنشطة التأمینیة

 ۸۳٦٫۰۰۹  ٥٬۷۳٤  ۸۳۰٫۲۷٥  ۲٤٬٦٦٥  ۱۲۳٬۳۷٦  ٦۸۲٬۲۳٤ إیرادات أخرى  

 ۲٫۷۳۸٫۹۸٥  )۷۱٬٥۱۲(  ۲٬۸۱۰٬٤۹۷  ۲٤٬٦٦٥  ۳٥۷٬٤۲٦  ۲٬٤۲۸٬٤۰٦ إیرادات القطاع 

            
 ۸٦۷٬۷٦۷  ٦٬٦٥۳  )۸۷٤٬٤۲۰(       إجمالي المصروف 

            
 )۱٬۱۱۷٬۷۳۳(  -  )۱٬۱۱۷٬۷۳۳(       صافي خسارة انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء 

 ۲٦۰  -  ۲٦۰       خسارة انخفاض قیمة االستثمارات المالیة

 ۷٥۳٬۷٤٥  )٦٤٬۸٥۹(  ۸۱۸٬٦۰٤       أرباح القطاع  

            
 ۱۸۷           حصة من نتائج الشركة الزمیلة  

 ۷٥۳٬۹۳۲           صافي الربح

            
            معلومات أخرى  

 ۱۰۸٬۱۹۷٬۹٤۷  ۳۱۹٬۹۳۳  ۱۰۷٬۸۷۸٬۰۱٤  ۸٬۰۹٦٬۱٦۰  ٥٬۸۱۹٬۷٤۹  ۹۳٬۹٦۲٬۱۰٥ الموجودات  
 ۱۰٬٤۷۸           استثمارات في شركة زمیلة  

 ۱۰۸٬۲۰۸٬٤۲٥           اإلجمالي 

            
 ۹٤٬۸۹۰٬٥۱۱  ۲۲۳٬۰٦۳  ۹٤٬٦٦۷٬٤٤۸  ۱٬٥۸٤٬۸٥۲  ۹٬۳٤۱٬٦۹۳  ۸۳٬۷٤۰٬۹۰۳ مطلوبات 

 ۱۹٬۳۱۳٬۹۳۰  -  ۱۹٬۳۱۳٬۹۳۰  -  ۸٤٬۷۰۷  ۱۹٬۲۲۹٬۲۲۳ مطلوبات محتملة  
 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۰ 
 

 القطاعات التشغیلیة (تابع)  ٦

 المناطق الجغرافیة على أساس  ب) (

 یُبیّن الجدول التالي التوزیع الجغرافي لإلیرادات التشغیلیة للمجموعة استناًدا إلى الموقع الجغرافي للعمل الذي تسجلھ المجموعة. 

  قطر 
دول مجلس التعاون  

 المجموع   الھند   الخلیجي 
۲۰۲۰        

        
 ۲٬۹۳۷٬۱۰۹  ۲٤٬۱٦۸  ۱۰۳٬۷٥۱  ۲٬۸۰۹٬۱۹۰ صافي إیرادات التشغیل 

 ۷۰۳٬۰۲٤  ۱٬٦۱۹  ) ٤٦٬۸۹۳(  ۷٤۸٬۲۹۸ صافي الربح
 ۱۰۳٬٥٤۰٬۲۷۲  ۸۲۳٬۱٤٦  ٤٬٤۹۸٬۷۱٥  ۹۸٬۲۱۸٬٤۱۱ إجمالي الموجودات  
 ۸۹٬۷٤٥٬۷۰۲  ٦٦۹٬۳۹٦  ۳٬٤٤۸٬۳۰۷  ۸٥٬٦۲۷٬۹۹۹ إجمالي المطلوبات 

        
۲۰۱۹        

 ۲٬۷۳۸٫۹۸٥  ۲۲٬۷۱۱  ۱۰۹٬۹۷۹  ۲٬٦۰٦٬۲۹٥ صافي إیرادات التشغیل 

 ۷٥۳٫۹۳۲  ٦۱۲  )۹٤٫۲۸۲(  ۸٤۷٫٦۰۲ صافي الربح

 ۱۰۸٬۲۰۸٫٤۲٥  ۷۷۹٬۷٦٤  ۹٬۳٤۹٫۳۲۰  ۹۸٬۱۹٤٫۳٤۱ إجمالي الموجودات  

 ۹٤٬۸۹۰٫٥۱۱  ٦۲٤٬٥۸۰  ۸٬۱٥۰٫۰٥٦  ۸٦٬۱۱٥٫۸۷٥ إجمالي المطلوبات 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۱ 
 

 والمطلوبات المالیة الموجودات  ۷

 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة أ) (

 یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة: 

  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 القیمة العادة من خالل الدخل 

       الشامل اآلخر 

  التكلفة المطفأة   حقوق ملكیة   دین   مشتقات   حقوق ملكیة   دین  
إجمالي القیمة  

 القیمة العادلة   الدفتریة 
                ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

نقد وأرصدة لدى المصارف  
 ٦٬۸۹٥٬۱۸٥  ٦٬۸۹٥٬۱۸٥  ٦٬۸۹٥٬۱۸٥  -  -  -  -  - المركزیة

 ۳٬٦۷۳٬٥۷۷  ۳٬٦۷۳٬٥۷۷  ۳٬٦۷۳٬٥۷۷  -  -  -  -  - مستحقات من بنوك 
القیمة العادلة اإلیجابیة  

 ۱٥۰٬۱٦٦  ۱٥۰٫۱٦٦  -  -  -  ۱٥۰٬۱٦٦  -  - للمشتقات
 ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦  ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦  ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦  -  -  -  -  - القروض والسلف للعمالء 

                االستثمارات المالیة: 
بالقیمة العادلة من   مقاسة

 ۱٦٬٤۱۳٬٥٥٤  ۱٦٬٤۱۳٬٥٥٤  -  ٤٥۳٬۰۷۰  ۱٥٬۹٦۰٬٤۸٤  -  -  - خالل الدخل الشامل اآلخر 
العادلة من  مقاسة بالقیمة 

 ٥٥٬۱۷۹  ٥٥٬۱۷۹  -  -  -  -  ٥٥٬۱۷۹  - خالل الربح أو الخسارة 
 ۸٬٥٤۰٬٤۹۰  ۸٬۱۹۸٬٦۰۰  ۸٬۱۹۸٬٦۰۰  -  -  -  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 ۱٬٦٥۷٬۰٤۰  ۱٬٦٥۷٬۰٤۰  ۱٬٦٥۷٬۰٤۰  -  -  -  -  - موجودات أخرى  
 -  ٥٥٬۱۷۹  ۱٥۰٬۱٦٦  ۱٥٬۹٦۰٬٤۸٤٥  ٤۳٬۰۷۰  ۸٥٬۸۷٤٬٤۳۸  ۱۰۲٬٤۹۳٬۳۳۷  ۱۰۲٬۸۳٥٬۲۲۷ 

القیمة العادلة السالبة  
 ۹۰۹٬۹۸٦  ۹۰۹٬۹۸٦  -  -  -  ۹۰۹٬۹۸٦  -  - للمشتقات

 ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤  ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤  ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤  -  -  -  -  - ق إلى البنوك مستح
 ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٦  ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٦  ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٦  -  -  -  -  - ودائع العمالء

 ۳۲۸٬۲۰۸  ۳۲۸٬۲۰۸  ۳۲۸٬۲۰۸  -  -  -  -  - أوراق دین
 ۸٬۲۱۷٬۱۹۳  ۸٬۲۱۷٬۱۹۳  ۸٬۲۱۷٬۱۹۳  -  -  -  -  - قروض أخرى 

 ۱٫٦۷۹٫۹٦۱  ۱٫٦۷۹٫۹٦۱  ۱٫٦۷۹٫۹٦۱  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى  
 -  -  ۹۰۹٬۹۸٦  -  -  ۸۸٬۳۱٦٬۱۲۲  ۸۹٬۲۲٦٬۱۰۸  ۸۹٬۲۲٦٬۱۰۸ 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۲ 
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (تابع) ۷

 التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة (تابع)  أ) (

 یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة: 

  خالل الربح أو الخسارة القیمة العادلة من  
 القیمة العادة من خالل الدخل 

 التكلفة المطفأة   الشامل اآلخر 
إجمالي القیمة   

 القیمة العادلة   الدفتریة 

       حقوق ملكیة   دین  مشتقات  حقوق ملكیة   دین 
                ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

نقد وأرصدة لدى المصارف  
 ٥٬۸۰۳٬۸٤٤  ٥٬۸۰۳٬۸٤٤  ٥٬۸۰۳٬۸٤٤  -  -  -  -  - المركزیة

 ۷٬۷٥٦٬۹٤٤  ۷٬۷٥٦٬۹٤٤  ۷٬۷٥٦٬۹٤٤  -  -  -  -  - مستحقات من بنوك 
القیمة العادلة اإلیجابیة  

 ٤۰٬٤۲۹  ٤۰٬٤۲۹  -  -  -  ٤۰٫٤۲۹  -  - للمشتقات
 ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸  ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸  ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸  -  -  -  -  - القروض والسلف للعمالء 

                االستثمارات المالیة: 
بالقیمة العادلة من   مقاسة

 ۱۷٬٤۱۹٬۹۰۸  ۱۷٬٤۱۹٬۹۰۸  -  ٥٥۱٬۹۲۱  ۱٦٬۸٦۷٬۹۸۷  -  -  - خالل الدخل الشامل اآلخر 
العادلة من  مقاسة بالقیمة 

 ٦٤٬۸۰۸  ٦٤٬۸۰۸  -  -  -  -  ٦٤٫۸۰۸  - خالل الربح أو الخسارة 
 ۹٬۲۰٤٬٤۲٦  ۹٬۰۷٥٬۸٦۹  ۹٬۰۷٥٬۸٦۹  -  -  -  -  - المطفأة مقاسة بالتكلفة 

 ۱٬۱۷۳٬۲٦۷  ۱٬۱۷۳٬۲٦۷  ۱٬۱۷۳٬۲٦۷  -  -  -  -  - موجودات أخرى  

 -  ٦٤٫۸۰۸  ٤۰٫٤۲۹  ۱٦٬۸٦۷٬۹۸۷  ٥٥۱٬۹۲۱  ۸۹٬٥۹٤٬۱۸۲  ۱۰۷٬۱۱۹٬۳۲۷  ۱۰۷٬۲٤۷٬۸۸٤ 

القیمة العادلة السالبة  
 -  -  -  ٥۱٤٬۲۷٦  -  - للمشتقات

 
٥۱٤٬۲۷٥  ٦۱٤٬۲۷٦ 

 ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸  ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸  ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸  -  -  -  -  - مستحق إلى البنوك 
 ٥۸٬٤٦۳٬۸۳۳  ٥۸٬٤٦۳٬۸۳۳  ٥۸٬٤٦۳٬۸۳۳  -  -  -  -  - ودائع العمالء

 ٤۷۳٬۰٥۹  ٤۷۳٬۰٥۹  ٤۷۳٬۰٥۹  -  -  -  -  - أوراق دین
 ٦٬۸٥۹٬۰٤۹  ٦٬۸٥۹٬۰٤۹  ٦٬۸٥۹٬۰٤۹  -  -  -  -  - قروض أخرى 

 ٤٬۰۲۹٬٦۹۷  ٤٫۰۲۹٫٦۹۷  ٤٫۰۲۹٫٦۹۷  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى  

 -  -  ٥۱٤٬۲۷٦  -  -  ۹۳٫۸٦۲٫٥۸٦  ۹٤٫۳۷٦٫۸٦۲  ۹٤٫۳۷٦٫۸٦۲ 

 
 
 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۳ 
 

 النقد واألرصدة لدى مصارف مركزیة ۸

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

  ٤۷۲٬۸۱۸    ۱٬۳۰۰٬۹۲۷   النقد

  ۲٬۱٦۹٬۷۰۷    ۲٬۰٦۹٬٥۹٤  احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي* 

  ۲۰۸٬٤۱۳    ۷۰٬۳۱٦  احتیاطي نقدي لدى مصارف مركزیة أخرى * 

  ۲٬۹٥۲٬۹۰٦   ۳٬٤٥٤٬۳٤۸  أرصدة أخرى لدى مصارف مركزیة  

    

 ٦٬۸۹٥٬۱۸٥٬  ٥۸۰۳٬۸٤٤ 

لدى مصرف قطر المركزي ومصارف مركزیة أخرى ھو احتیاطي إلزامي وغیر متاح لالستخدام في  * االحتیاطي النقدي 
 العملیات الیومیة. 

 بنوك  مستحقات من  ۹
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

      
  ۲٥۲٬۰۸۸  ۳۹۹٬٤۳٦ الحسابات الجاریة 

 ٤٬۸۱۷٬۱۰۲     ۱٬٤۸۰٬٤۸٤ الودائع
  ۲٬٦۹۲٬۳٥۰    ۱٬۷۹۳٬٦۰۷  قروض لبنوك

 ۳٫۹۲۲    ۲٬۰٦٤ مستحقة فائدة 

 )۸٫٥۱۸(  ) ۲٬۰۱٤( مخصص انخفاض القیمة 

 ۳٬٦۷۳٬٥۷۷  ۷٬۷٥٦٫۹٤٤ 

 القروض والسلف للعمالء  ۱۰

 حسب النوع  أ) (
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ٥۷٬٦۷٦٬۳۹٥  ٥٤٬٤٦۲٬۳۱٥ قروض  
 ۱۰٬۲۷٦٬٥۱٤    ۱۳٬٥۹٥٬۸۳۰ سحب على المكشوف 

 ۳۰۸٬۹۲۷    ۱۹۰٬۳۷۰ أوراق مخصومة 
 ۲٬٦٦٦٬۱٥۷    ٥٥٤٬۰۲۱ سلف أخرى* 

 ٦۸٬۸۰۲٬٥۳٦  ۷۰٬۹۲۷٬۹۹۳ 
    ) ۱(إیضاح  

    ناقص: 
 )۱٤٬۱٦٤(  ) ٤٬٦۹۲( ربح مؤجل 

المنتظمین   –الخسائر االئتمانیة المتوقعة من القروض والسلف للعمالء 
 )۱٬٥۷۰٬۱٤۹(  ) ۱٬۱۲٦٬٤۰۳( ) ۲و  ۱(مرحلة 

المنتظمین غیر  – مخصص انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء 
 )۲٬٦٥۹٬۱۰٥(  ) ۱٬٤۲۳٬۹۹۰( ) ۳(مرحلة 

 )۹۰۰٬۳۱۷(  ) ۷۹۷٬٤۱٥( الفائدة المعلقة 

 ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸  ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ صافي القروض والسلف للعمالء  



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦٤ 
 

 القروض والسلف للعمالء (تابع)  ۱۰

 حسب النوع (تابع)  أ) (

القروض   من إجمالي ٪٥٫۹۸ملیون لایر قطري والذي یمثل  ٤٫۱۱٥للقروض والسلف للعمالء المتعثرة  بلغ المبلغ اإلجمالي
 ). ۲۰۱۹لي القروض والسلف للعمالء في من إجما ٪٥٫۸۱ملیون لایر قطري  ٤٫۱۲۲والسلف للعمالء (

ملیون ۱٫٦۸۰لایر قطري محتسب لھا مخصص ( ملیون ۳٫۹۷۸خالل السنة، قامت المجموعة بشطب قروض متعثرة بمبلغ 
 الصادر عن مصرف قطر المركزي.  ٦۸/۲۰۱۱) وفقاً للتعمیم رقم ۲۰۱۹لایر قطري في 

الفوائد المعلقة   ملیون لایر قطري من ۷۹۷یتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 
 ). ۲۰۱۹یون لایر قطري في مل ۹۰۰(

ملیون لایر قطري   ۲٫٤۰۷ملیون لایر قطري ( ۱٥۸بمبلغ  أوراق قبول *ھذا المبلغ یتضمن حسابات العمالء المدینة المتعلقة 
 ). ۲۰۱۹في 

 : ۱إیضاح 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۷٬٥۱۲٬۷۱۳    ۱۱٬٤۹۹٬۰٤٦ الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بھا
 ٥٤٬۹٥۸٬۲۹۳    ٤۹٬٤٥۰٬۷٥۱ الشركات 

 ۸٬٤٥٦٬۹۸۷    ۷٬۸٥۲٬۷۳۹ األفراد 

 ٦۸٬۸۰۲٬٥۳٦  ۷۰٬۹۲۷٬۹۹۳ 

 حسب القطاع  ب) (

دیسمبر    ۳۱في 
  قروض  ۲۰۲۰

سحوبات على  
  المكشوف 

أوراق  
 اإلجمالي   سلف أخرى   مخصومة 

          
ھیئات حكومیة  

  ۱۱٬٤۹۹٬۰٤٦  -  -   ۱۰٬۷۳۷٬٦۱۳   ۷٦۱٬٤۳۳ وھیئات ذات صلة 
مؤسسات مالیة  

  ۱٬٥٥۷٬۸۱۹      -     ٦٬٤٤۹    ۷٥٬٥۰٦    ۱٬٤۷٥٬۸٦٤ غیر مصرفیة 
  ۹۸۲٬۸۹۷   ٥٬۱۹۷    ۷٤٬۳۷٥    ۲۲٬۹٦٦    ۸۸۰٬۳٥۹ صناعة
  ۱۱٬۲٥۷٬٤۰۰   ۱۱۱٬۸۹۱    ٦٦٬۹۳۷    ۱٬۰۷۳٬٤۷۳    ۱۰٬۰۰٥٬۰۹۹ تجاریة
  ۹٬۹٤۰٬٤۲۹      -     ۳۷٬۹۳۲    ۱۸۳٬۰۰۰    ۹٬۷۱۹٬٤۹۷ خدمات 

  ٥٬٥٤۷٬۱۹۹   ٤۰٬۲۷۳    ٤٬٤۱٤    ٦۱٤٬۲۹۸    ٤٬۸۸۸٬۲۱٤ مقاوالت 
  ۱۹٬۳۸٥٬٥۸۳      -     ۲۰۰    ٤٥۲٬۱٤۹    ۱۸٬۹۳۳٬۲۳٤ عقارات
  ۷٬۸٥۲٬۷۳۹      -        -     ۳۹۷٬٦٥۳    ۷٬٤٥٥٬۰۸٦ شخصیة 

  ۷۷۹٬٤۲٤   ۳۹٦٬٦٦۰     ٦۳    ۳۹٬۱۷۲    ۳٤۳٬٥۲۹ أخرى 

 ٥٤٬٤٦۲٬۳۱٥  ۱۳٬٥۹٥٬۸۳۰  ۱۹۰٬۳۷۰  ٥٥٤٬۰۲۱  ٦۸٬۸۰۲٬٥۳٦ 
          

 ) ٤٬٦۹۲(   ناقصا: ربح مؤجل 
 ) ۳٬۳٤۷٬۸۰۸(  صافي انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء   

  ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ 
 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦٥ 
 

 القروض والسلف للعمالء (تابع)  ۱۰

 حسب القطاع (تابع)  ب) (

دیسمبر   ۳۱في 
  قروض  ۲۰۱۹

سحوبات على  
  المكشوف 

أوراق  
 اإلجمالي   أخرى   مخصومة 

          
ھیئات حكومیة  

  ۷٬٥۱۲٬۷۱۳  -  -    ٦٬۹۰۸٬٤٦٤   ٦۰٤٬۲٤۹ وھیئات ذات صلة 
مؤسسات مالیة  

  ۱٬٦۰۱٬۷۹٥       -    -     ٥٬٥۳۰   ۱٬٥۹٦٬۲٦٥  غیر مصرفیة 
  ۷٤۳٬٦٤۱    ۷٥٦    ٤٥٬۷٤۱    ۳۸٬۹٥٥    ٦٥۸٬۱۸۹  صناعة

   ٥۸٬۱٦۹    ۱٬۲۳۹٬٤٦٤    ۹٬٤۰٦٬۱٥٤  تجاریة
  

۲٬۳۰۰٬۱۹۸    ۱۳٬۰۰۳٬۹۸٥  
  ۱۰٬۰۲٥٬۰٤۸    ۲۳۱    ۱۸۹٬۷۹۸    ۲۹۳٬۲۷۳    ۹٬٥٤۱٬۷٤٦  خدمات 

  ۱۰٬۱۳۸٬۳۹۰    ۱٤۱٬۱۷۷    ۹٬٦۸۹    ۸٦۳٬۲۱٦    ۹٬۱۲٤٬۳۰۸  مقاوالت 
  ۱۸٬۳۲۷٬٥٤٦       -        -     ٤٥٥٬٤٤۳    ۱۷٬۸۷۲٬۱۰۳  عقارات
  ۸٬٤٥٦٬۹۸۷       -     ۷۹۲    ۳۷۹٬۱۱٤    ۸٬۰۷۷٬۰۸۱  شخصیة 

  ۱٬۱۱۷٬۸۸۸    ۲۲۳٬۷۹٥    ٤٬۷۳۸    ۹۳٬۰٥٥    ۷۹٦٬۳۰۰  أخرى 

  ٥۷٬٦۷٦٬۳۹٥  ۱۰٬۲۷٦٬٥۱٤   ۳۰۸٬۹۲۷  ۲٬٦٦٦٬۱٥۷   ۷۰٬۹۲۷٬۹۹۳ 

          
 )۱٤٬۱٦٤(   مؤجل ناقصا: ربح 

 )٥٬۱۲۹٬٥۷۱(  صافي انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء   

  ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸ 

 انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء خسائر الخسائر االئتمانیة المتوقعة / التغیرات في  ج) (

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ٥٬۲۳۳٬٤۲٤  ٥٬۱۲۹٬٥۷۱ ینایر ۱الرصید في 

 ۳٬٦۳٥  ) ۱٬۸٤۳( األجنبیةتحویل العملة 

 ۱٬۷۰۹٫٦۹۹  ۲٬۲۹٤٬۸۸۳ صافي مصروف السنة 

 )٤۹٬۳۹۳(  ) ٤۰٬۸۰۰( *  استردادات عن قروض منخفضة القیمة االئتمانیة خالل السنة 

 ۱٬٦٦۰٫۳۰٦  ۲٬۲٥٤٬۰۸۳ * صافي خسائر انخفاض القیمة المسجلة خالل السنة *

 )۱٬۷٦۷٬۷۹٤(  ) ٤٬۰۳٤٬۰۰۳( مشطوبات/ تحویالت خالل السنة 

 ٥٬۱۲۹٫٥۷۱  ۳٬۳٤۷٬۸۰۸ دیسمبر  ۳۱الرصید في  

  تتضمن التغیرات أثر الفائدة المعلقة على القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزي وقد بلغت  *
 ). ۲۰۱۹ملیون لایر قطري في  ٤۹۸٫۸لیون لایر قطري خالل السنة (م ٤٤۹٫۱

ملیون لایر قطري كاسترداد من   ٤۳٤٫٤صافي خسارة انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء في بیان الدخل تتضمن مبلغ 
 ).  ۲۰۱۹ملیون لایر قطري في سنة  ٤۳٫۸القروض والسلف التي تم شطبھا في السابق (

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦٦ 
 

 القروض والسلف للعمالء (تابع)  ۱۰

 (تابع) على أساس القطاع   – انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء خسائر التغیرات في  ) ج(

 مخصص خسائر انخفاض قیمة القروض والسلف إلى العمالء: فیما یلي تصنیف لتسویة 

 اإلجمالي إقراض رھن عقاري إقراض أفراد إقراض مشروعات صغیرة ومتوسطة إقراض شركات 
 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  

 منتظمة  
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 االئتمانیة

                

  ۳٬٥٥۹٬٤۲۲   ۱٬٤۲٥٬٤۳۸   ۱٤٤٬۷۱۱  ٤٥٬۱۷٦   ٥۱٬۷٦۹   ۳۳٬٦۱۹  ۳٥۰٬۱٦۳  ٤۸٬۰۳٤ ۱٦٬٥۱٥  ۱۱۷٬٥٦٦   ۳۳٬۳۸۷   ۱٬٦۲۸   ۳٬۰٤٦٬٥۱۷  ۱٬۲۹۲٬۲٤۸ ۹۲٬۹٤۹ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 ٥۳۲٬۰۸۹   (٥٥۸٬۱٦۲)   (۲٤٬۸٥٥) ۱٬٥۸٤ ۳۰۸ (۱٬۸۹۲)   ۹٬٤٦۳   (۷٬۰٤۹) )۱٬٤۷۹( ۱٬۸۱۱ (۱٬٥٥۹)   (۲٥۳)   ٥۱۹٬۲۳۱    )٥٤۹٬۸٦۲( (۲۱٬۲۳۱)   تحویل بین المراحل 

   ۲٬۲۰٦٬۱۰۳   ۱۲۰٬۸۸٦ ۱۸٬۳۸٥ ۱٦٬۷٦۰   ٦۳٬٦٦۹   ۲٤۷   ٦۸٬۷٥۸  ٤٬۱۱۱ ۷٬۹۹٤ ۲٦٬۳۲۲ ۳٬٥۸۸ (۲۲۷) ۲٬۰۹٤٬۲٦۳ ٤۹٬٥۱۸ ۱۰٬۳۷۱ صافي مصروف السنة

استردادات عن قروض 
منخفضة القیمة االئتمانیة 

 خالل السنة

-      -     (۱۰٬٤۳۹) -      -     (۳٥۹) -      -     (۲٦٬٦۹٥) -      -     (٤٬۷۱۳) -      -     (٤۲٬۲۰٦) 

صافي خسائر انخفاض 
 القیمة المسجلة خالل السنة

(۱۰٬۸٦۰) (٥۰۰٬۳٤٤) ۲٬٦۰۳٬۰٥٥ (٤۸۰) ۲٬۰۲۹ ۲۷٬۷۷٦٬٥   ٤۱٥ )۲٬۹۳۸( ٥۱٬٥۲٦   (۱٬٦٤٥) ٦۳٬۹۷۷ ۱۳٬٦۳۱   (٦٬٤۷۰) (٤۳۷٬۲۷٦) ۲٬٦۹٥٬۹۸٦   

 (٤٬۰۳٤٬۰۰۳)     -      -     -      -      - (۳۸٬۷٥۱)     -      - (٥۸٬۷٦۹)       -      - (۳٬۹۳٦٬٤۸۳)     -      - خالل السنة مشطوبات 

دیسمبر  ۳۱الرصید في 
۲۰۲۰ 

۸۲٬۰۸۹   ۷۹۱٬۹۰٤ ۱٬۷۱۳٬۰۸۹    ۱٬۱٤۸   ۳٥٬٤۱٦   ۸٦٬٥۷۱   ۲۳٬۰۳۰  ٤٥٬۰۹٦   ۳٦۲٬۹۳۸ ۳۱٬۹۷٤   ۱۱٥٬۷٥   ٤٦۸٬۸۰۷ ۱۳۸٬۲٤۱   ۹۸۸٬۱٦۲   ۲٬۲۲۱٬٤۰٥ 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۷ 
 

 القروض والسلف للعمالء (تابع)  ۱۰
 على أساس القطاع (تابع)  – التغیرات في خسائر انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء  ج) (

 فیما یلي تصنیف لتسویة مخصص خسائر انخفاض قیمة القروض والسلف إلى العمالء: 

  
إقراض  
   شركات 

إقراض  
مشروعات  

صغیرة 
   إقراض أفراد    ومتوسطة

إقراض رھن 
  اإلجمالي    عقاري

 ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  
                

 منتظمة  
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 منتظمة  االئتمانیة
منخفضة القیمة  

 االئتمانیة

                

 ۳٬۷۰۷٬۸۱۹ ۱٬۳۰۱٬۸۹٦ ۲۲۳٬۷۰۹ ۳۰٬٤٥۱ ۱۰۱٬۸۹۰ ۹٬۷٥٥ ٤۰٤٬۷۹۹ ۳۷٬٥۳۲ ۲٤٬۳٥۹ ۱۰۷٬۷۹۳ ٤۳٬۲۷۷ ۲٬۳۰۸ ۳٬۱٦٤٬۷۷٦ ۱٬۱۱۹٬۱۹۷ ۱۸۷٬۲۸۷ ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 

 ٥٥٬۷۲۳ )٤۹٬۱۱۷( )٦٬٦۰٦( ۳٬٤۳٥ )۲٬۷۲٤( )۷۱۱( ۸٬۸۲۸ )۷٬٥۹٦( )۱٬۲۳۲( ۸٬۰٤۹ )۷٬٦۸۰( )۳٦۹( ۳٥٬٤۱۱ )۳۱٬۱۱۷( )٤٬۲۹٤( تحویل بین المراحل 

 ۱٬٦۱۳٬۰٦۷ ۱۷۲٬٦٥۹ )۷۲٬۳۹۲( ۱٦٬٦٤۲ )٤۷٬۳۹۷( ۲٤٬٥۷٥ ۷۳٬۰۰۸ ۱۸٬۰۹۸ )٦٬٦۱۲( ۲۹٬۰۹٦ )۲٬۲۱۰( )۳۱۱( ۱٬٤۹٤٬۳۲۱ ۲۰٤٬۱٦۸ )۹۰٬۰٤٤( صافي مصروف السنة
استردادات عن قروض منخفضة 

 )٤۹٬۳۹۳( - - )٤٬٦۸۷( - - )۲۹٬۳٤۳( - - )۲٬۲۹۰( - - )۱۳٬۰۷۳( - - القیمة االئتمانیة خالل السنة

صافي خسائر انخفاض القیمة  
 ۱٬٦۱۹٬۳۹۷ ۱۲۳٬٥٤۲ )۷۸٬۹۹۸( ۱٥٬۳۹۰ )٥۰٬۱۲۱( ۲۳٬۸٦٤ ٥۲٬٤۹۳ ۱۰٬٥۰۲ )۷٬۸٤٤( ۳٤٬۸٥٥ )۹٬۸۹۰( )٦۸۰( ۱٬٥۱٦٬٦٥۹ ۱۷۳٬۰٥۱ )۹٤٬۳۳۸( المسجلة خالل السنة

 ۱٬۷٦۷٬۷۹٤( -    - - )٦٦٥( - - )۱۰۷٬۱۲۹( - - )۲٥٬۰۸۲( - - )۱٬٦۳٤٬۹۱۸( - - مشطوبات خالل السنة 

 ۳٬٥٥۹٬٤۲۲ ۱٬٤۲٥٬٤۳۸ ۱٤٤٬۷۱۱ ٤٥٬۱۷٦ ٥۱٬۷٦۹ ۳۳٬٦۱۹ ۳٥۰٬۱٦۳ ٤۸٬۰۳٤ ۱٦٬٥۱٥ ۱۱۷٬٥٦٦ ۳۳٬۳۸۷ ۱٬٦۲۸ ۳٬۰٤٦٬٥۱۷ ۱٬۲۹۲٬۲٤۸ ۹۲٬۹٤۹ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۸ 
 

 االستثمارات المالیة  ۱۱

 فیما یلي تفصیل لتحلیل االستثمارات المالیة: 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۱۷٬۲٥۹٬۲۳۲  ۱٦٬۲٦۸٬۹۲۲ استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر* 
 ٦٤٬۸۰۸     ٥٥٬۱۷۹ مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات 

 ۹٬۰۳۳٬۱۹۰     ۸٬۱٤۱٬۹۳۲ استثمارات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 ۲۲۸٬۷٤۲  ۲۰۸٬۲۲۰ فائدة مستحقة 

 ۲٤٬٦۷٤٬۲٥۳  ۲٦٬٥۸٥٬۹۷۲ 
 )۲٥٬۳۸۷(  ) ٦٬۹۲۰( المطفأة سائر انخفاض قیمة استثمارات مالیة مقاسة بالتكلفة صافي خ

 ۲٦٬٥٦۰٬٥۸٥  ۲٤٬٦٦۷٬۳۳۳ اإلجمالي 

 . )۲۰۱۹ملیون لایر قطري في  ۱٦٫۳(  ملیون لایر قطري خسائر ائتمانیة متوقعة عن سندات دین ٥۱تتضمن  *  

)  ۲۰۱۹ملیون لایر قطري في    ۷٫۷٤۷ملیون لایر قطري (  ۸٫۹۰۰  تعھدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قیمتھا *  *
 مقابل عقود إعادة الشراء. 

 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (أ) 

   ۲۰۲۰   
 اإلجمالي   غیر مدرجة   مدرجة  
      

 ٤٥۳٬۰۷۰  ٥۱٬۰٤٦     ٤۰۲٬۰۲٤ أسھم
    ۱۱٬٦۰٦٬٦۹٤      -    ۱۱٬٦۰٦٬٦۹٤ سندات حكومة دولة قطر 

 ٤٬۲۰۹٬۱٥۸      -    ٤٬۲۰۹٬۱٥۸ سندات دین أخرى 
  ۱٦٬۲۱۷٬۸۷٥  ٦۱٬۰٤٦  ۱٦٬۲٦۸٬۹۲۲ 

 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (ب) 

   ۲۰۲۰   
 اإلجمالي   غیر مدرجة   مدرجة  
      

 ٤٬٦٦۹  -  ٤٬٦٦۹ أسھم
   ٤۸٬٥۷۳  ۳٤٬۹٤۰  ۱۳٬٦۳۳ صنادیق مشتركة وأسھم 

 ۱٬۹۳۷  -  ۱٬۹۳۷ سندات دین أخرى 
  ۲۰٬۲۳۹  ۳٤٬۹٤۰  ٥٥٬۱۷۹ 

 التكلفة المطفأة  (ج) 

   ۲۰۲۰   
 اإلجمالي   غیر مدرجة   مدرجة  

        حسب الُمصدر 
 ۷٬٥۰۰٬۹۲۰  -  ۷٬٥۰۰٬۹۲۰ سندات حكومة دولة قطر 

   ٦٤۱٬۰۱۲  ۳۸۷٬۳٤٤  ۲٥۳٬٦٦۸ سندات دین أخرى 
 ) ٦٬۹۲۰(  ) ۱۸(  ) ٦٬۹۰۲( صافي خسائر انخفاض القیمة 

  ۷٬۷٤۷٬٦۸٦    ۳۸۷٬۳۲٦  ۸٬۱۳٥٬۰۱۲ 

       
      حسب سعر الفائدة 

 ۸٬۱۳٥٬۰۱۲  ۳۸۷٬۳۲٦  ۷٬۷٤۷٬٦۸٦ أوراق مالیة بمعدالت فائدة ثابتة
 -  -  - أوراق مالیة بمعدالت فائدة متغیرة

  ۷٬۷٤۷٬٦۸٦  ۳۸۷٬۳۲٦  ۸٬۱۳٥٬۰۱۲ 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

٦۹ 
 

 االستثمارات المالیة (تابع)  ۱۱

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر القیمة   (أ) 

   ۲۰۱۹   

 اإلجمالي   غیر مدرجة   مدرجة  

      

 ٥٥۱٬۹۲۱  ٥۲٬۸۱۳  ٤۹۹٬۱۰۸ أسھم

 ۱۱٬۸٤۱٬٤۳۷  -  ۱۱٬۸٤۱٬٤۳۷ سندات حكومة دولة قطر 

 ٤٬۸٦٥٬۸۷٤  -  ٤٬۸٦٥٬۸۷٤ سندات دین أخرى 

  ۱۷٬۲۰٦٬٤۱۹  ٥۲٬۸۱۳  ۱۷٬۲٥۹٬۲۳۲ 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة القیمة   (ب) 

   ۲۰۱۹   

 اإلجمالي   غیر مدرجة   مدرجة  

      

 ٦٤٬۸۰۸  ٤۱٬٥۷۱  ۲۳٬۲۳۷ صنادیق مشتركة وأسھم 

  ۲۳٬۲۳۷  ٤۱٬٥۷۱  ٦٤٬۸۰۸ 

 التكلفة المطفأة  (ج) 

   ۲۰۱۹   

 اإلجمالي   غیر مدرجة   مدرجة  

        حسب الُمصدر 

 ۸٬۰۸٤٬٦٤۸  -  ۸٬۰۸٤٬٦٤۸ سندات حكومة دولة قطر 

 ۹٤۸٬٥٤۲  ٦٦٥٬٦٤٤  ۲۸۲٬۸۹۸ سندات دین أخرى 

 )۲٥٬۳۸۷(  )٦٬٥۲٤(  )۱۸٬۸٦۳( صافي خسائر انخفاض القیمة 

  ۸٬۳٤۸٬٦۸۳  ٦٥۹٬۱۲۰  ۹٬۰۰۷٬۸۰۳ 

       

      حسب سعر الفائدة 

 ۹٬۰۰۷٬۸۰۳  ٦٥۹٬۱۲۰  ۸٬۳٤۸٬٦۸۳ أوراق مالیة بمعدالت فائدة ثابتة

 -  -  - أوراق مالیة بمعدالت فائدة متغیرة

  ۸٬۳٤۸٬٦۸۳  ٦٥۹٬۱۲۰  ۹٬۰۰۷٬۸۰۳ 

 
 

 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۷۰ 
 

 االستثمارات المالیة (تابع)  ۱۱

 المالیة  انخفاض قیمة االستثمارات خسائر الخسائر االئتمانیة المتوقعة / التغیرات في  ) ج(

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۲٤٬٥۸۲  ۲٥٬۳۸۷ ینایر ۱الرصید في 
 ۲٬۲۰۱  ۱۲٦ خسارة انخفاض القیمة المكون خالل السنة مخصص 
 )۱٫۳۹٦(  ) ۱۸٬٥۹۳( خالل السنة  مشطوبات 

 ۲٥٬۳۸۷  ٦٬۹۲۰ دیسمبر  ۳۱الرصید في  

 االستثمارات في شركة زمیلة ۱۲

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۱۰٬٥۱۰  ۱۰٬٤۷۸ ینایر ۱الرصید في 
 )۲۱۹(  ) ۲٥۲( تحویل العمالت األجنبیة

 ۱۸۷  ) ٥۰( النتائجالحصة من 
 -  - توزیعات أرباح نقدیة 

 ۱۰٬٤۷۸  ۱۰٬۱۷٦ دیسمبر  ۳۱الرصید في  

 : كما یلي دیسمبر ۳۱ا إلى البیانات المالیة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في المركز المالي ونتائج الشركات الزمیلة استنادً 

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱

    

 ٥۰٬۹۳۱  ٥۲٬۹۷۸ إجمالي الموجودات 

 ۳٦٬٥٤۳  ۳۹٬۰۷۹ إجمالي المطلوبات 

 ۱۰٬٥۸۳  ۱۱٬۰۸٦ إجمالي اإلیرادات 

 ٤۲٤  ) ۱۱٤( الربح(الخسارة) / 

 ۱۸۷  ) ٥۰( الربح (الخسارة) /  

 
 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۷۱ 
 

 واألثاث والمعدات  العقارات  ۱۳

  أراضي ومباني  

تحسینات  
على مباني  

 اإلجمالي   سیارات   أثاث ومعدات   مستأجرة 
            ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

          التكلفة: 
 ۱٬۷۳۰٬٦٦۸  ۱۲٬۳٦۰  ٥٤۱٬٥۳۹  ۲۰۱٬۸٤٥  ۹۷٤٬۹۲٤ ینایر   ۱الرصید في 

 ٦٦٬٥۷٥  ۱٬٤۹۷  ۱٦٬۸٥۱  ۲٬۹۸۷  ٤٥٬۲٤۰ إضافات / تحویالت  
رسملة أعمال رأسمالیة قید  

 ۱۳٬۰٦۲  -  -  -  ۱۳٬۰٦۲ التنفیذ
 ) ۲٬۱۷۸(  ) ۱٬۲۱۰(  ) ۷۸۰(  -  ) ۱۸۸( استبعادات / شطب  

 
۱٬۰۳۳٬۰۳۸      ۲۰٤٬۸۳۲  ٥٥۷٬٦۱۰  ۱۲٬٦٤۷  ۱٬۸۰۸٬۱۲۷ 

          اإلھالك: 
 ۱٬۰۰۷٬۰۷۱  ۷٬۱٦۸  ٤۷٦٬۸٤۱  ۱٦۷٬۹۹٥    ۳٥٥٬۰٦۷ ینایر   ۱الرصید في 

   ۱۱۷٬۲۹۰    ۲٬٤٥٦    ۳۳٬۳۷۹    ۱۱٬٥۲۱     ٦۹٬۹۳٤ إھالك
 ) ۱٬۹۹۰(  ) ۱٬۲۱۰(  ) ۷۸۰(      -        - استبعادات / شطب  

 ٤۲٥٬۰۰۱    ۱۷۹٬٥۱٥    ٦۰۹٬٤٤۰  ۸٬٤۱٤  ۱٬۱۲۲٬۳۷۱ 
كما   صافي القیمة الدفتریة

 ٦۸٥٫۷٥٦    ٤٬۲۳۳    ٤۸٬۱۷۰    ۲٥٬۳۱٦  ٦۰۸٫۰۳۷ ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 
          

  أراضي ومباني 

تحسینات  
على مباني 

 اإلجمالي   سیارات   أثاث ومعدات   مستأجرة 
          ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

          التكلفة: 
 ۱٬٥۱۹٬۳۹٤  ٥٬۷٤۲  ٥۲٥٬٦۲٦  ۱۹٥٬۸۱۰  ۷۹۲٬۲۱٦ ینایر   ۱الرصید في 

االعتراف بحق استخدام  
موجود عند التطبیق األولي  

للمعیار الدولي للتقاریر  
 ۱۳۷٬۲٦۲  ٥٬۱۰٤  ۱٬٥۰۲  -  ۱۳۰٬٦٥٦   ۱٦المالیة رقم 

 ۱٬٦٥٦٫٦٥۷  ۱۰٬۸٤٦  ٥۲۷٬۱۲۹  ۱۹٥٬۸۱۰  ۹۲۲٬۸۷۲ ینایر ۱الرصید المعدل في 
 ۸٦٫۹۷۳  ۱٬۹۸۳  ۲٥٬۰٥٥  ۷٬۸۸۳  ٥۲٬۰٥۲ ت / تحویال   إضافات 

 )۱۲٬۹٦۲(  )٤٦۹(  )۱۰٬٦٤٥(  )۱٬۸٤۸(  - استبعادات / شطب 

 ۹۷٤٬۹۲٤  ۲۰۱٬۸٥٤  ٤٥۱٬٥۳۹  ۱۲٬۳٦۰  ۱٬۷۳۰٫٦٦۸ 

          اإلھالك:
 ۸۹۷٬۹۲٥  ٤٬۸٤۱  ٤٥۳٬۹۹۱  ۱٥٦٬٤۸۲  ۲۸۲٬٦۱۱ ینایر   ۱الرصید في 

 ۱۲۱٫۸٤۰  ۲٬۷۹٦  ۳۳٬۲۹٥  ۱۳٬۲۹۳  ۷۲٬٤٥٦ إھالك 
 )۱۲٬٦۹٤(  )٤٦۹(  )۱۰٬٤٤٥(  )۱٬۷۸۰(  - / شطب  استبعادات

 ۳٥٥٬۰٦۷  ۱٦۷٬۹۹٤  ٥۷٦٬۸٤۱  ۷٬۱٦۸  ۱٬۰۰۷٬۰۷۱ 

 ۷۲۳٬٥۹۷  ٥٬۱۹۲  ٦٤٬٦۹۸  ۳۳٬۸٥۰  ٦۱۹٬۸٥۷ صافي القیمة الدفتریة 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۷۲ 
 

 (تابع)  العقارات واألثاث والمعدات  ۱۳

  اإلیجار  عقود  حول  معلومات  یلي  فیما. الكمبیوتر وأجھزة والمركبات اآللي الصراف  وأجھزة الفروع بتأجیر المجموعة  تقوم
 . لھا مستأجراً  المجموعة  تكون التي

 اإلجمالي   سیارات   أثاث ومعدات   أراضي ومباني  
        ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في 

  ۱االعتراف بموجود حق االستخدام في 
 ۱٤۸٬۰۰۰  ٤٬٦۸٦  ۱٬۳٥٤  ۱٤۱٬۹٦۰ ینایر

 ٤٦٬٦۹۷  ۸٦۹  ٦۱٦  ٤٥٬۲۱۲ إضافات 
 ) ۳۸٬٦۱۰(  ) ۲٬۱٥۰(  ) ۱٬۳۲۸(  ) ۳٥٬۱۳۲( مصروف إھالك للسنة 

 ۱٥٦٬۰۸۷  ۳٬٤۰٥  ٦٤۲  ۱٥۲٬۰٤۰ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
        
 اإلجمالي   سیارات   أثاث ومعدات   أراضي ومباني 

        ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
  ۱االعتراف بموجود حق االستخدام في 

 ۱۳۷٬۲٦۲  ٥٬۱۰٤  ۱٬٥۰۲  ۱۳۰٬٦٥٦ ینایر
 ٥٥٬۳۰۷  ۱٬۹۸۳  ۱٬۲۷۲  ٥۲٬۰٥۲ إضافات 

 )٤٤٬٥٦۹(  )۲٬٤۰۱(  )۱٬٤۲۰(  )٤۰٬۷٤۸( مصروف إھالك للسنة 

 ۱٤۸٬۰۰۰  ٤٬٦۸٦  ۱٬۳٥٤  ۱٤۱٬۹٦۰ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 موجودات أخرى  ۱٤

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ٤۳٬۱۷۳  ۷۰٬۷۷۲ مصاریف مدفوعة مسبقا 
 ۱۳٤٬۰۰۰    ۱۰۲٬۳۸۱ ملكیتھا للبنك*ضمانات ألت 

 ٤۰٬٤۲۹  ۱٥۰٬۱٦٦ ) ۳٤قیمة عادلة موجبة للمشتقات (إیضاح 
 ۱۷۷٬۸٥۰    ۱۷۷٬۸٥۰ موجودات ضریبة مؤجلة 

 ٥٥٬۸۱٦     ٥۲٬۸٥۷ مدینون متنوعون
 ۷٥٥٬۱۳۳    ۱٬۳۲۸٬۷٥۹ ھامش الضمان 

 ۳٦۲٬۳۱۸     ۲۷٥٬٤۲٤ أخرى 

 ۲٬۱٥۸٬۲۰۹  ۱٬٥٦۸٬۷۱۹ 

دیسمبر    ۳۱كما في    العقاراتلھذه    العادلةالتي تم اقتناؤھا عند تسویة دیون. ال تختلف القیم    العقارات قیمة  *تمثل ھذه الضمانات  
 قیم الدفتریة. الاختالفا جوھریًا عن  ۲۰۲۰

 مستحقات لبنوك  ۱٥

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 -  ۳٬۱۹٤٬۲٤٤ أرصدة مستحقة لمصارف مركزیة 
 ۲٤۷٬۸۳۷  ۸۱٬۳٥۷ حسابات جاریة 

 ۱۳٬۸٥۰٬۱۸۷  ۹٬۰۷۳٬٦٤۰  قروض قصیرة األجل من بنوك
 ۹٬۸۹٥٬٥۲٥  ۱۰٬٦٦۹٬۲۹۹ قروض الریبو 

 ٤۳٬۳۹۹  ۱۸٬۲۲٤ فائدة مستحقة الدفع

 ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤  ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸ 

 ودائع العمالء  ۱٦

 حسب النوع  أ) (
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۹٬٤۹٦٬۹۹۰  ۹٬۱۹۷٬٤٤۸ ودائع جاریة وتحت الطلب 
 ۲٬۳۷۹٬٥٥۳  ۲٬۹٥۷٬۸۱۲ ودائع توفیر 
 ٤٦٬۱٦۷٬۰۹٥  ٤۲٬٦٥٤٬۳۹٥ ودائع ألجل 

 ٤۲۰٬۱۹٥  ۲٤٤٬۳٤۱ فائدة مستحقة الدفع

 ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٥  ٦۸٬٤٦۳٬۸۳۳ 

 حسب القطاع  ب) (
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۲۳٬۸۰۱٬۷۳۰    ۲۰٬۱۳٦٬۳۹۲ ھیئات حكومیة وشبھ حكومیة 
 ۱۱٬٦۸۱٬۹٤٥    ۱۲٬٤۲۹٬۲٦۰ األفراد 

 ۲۰٬۸۲۰٬٤۰٤    ۲۱٬۳۳۰٬۸۳۸ الشركات 
 ۱٬۷۳۹٬٥٥۹    ۹۱۳٬۱٦٥ مؤسسات مالیة غیر مصرفیة 

 ٤۲۰٬۱۹٥  ۲٤٤٬۳٤۱ فائدة مستحقة الدفع

 ٥٥٬۰٥۳٬۹۹٥  ٦۸٬٤٦۳٬۸۳۳ 
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 أوراق دین  ۱۷
 أصدرت المجموعة سندات ثانویة وسندات رئیسة مضمونة كما یلي: 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ٤۷۱٬۹۰۸  ۳۲۷٬٤۳۰ رئیسیة مضمونة سندات 

 ۱٬۱٥۱  ۷۷۸ فائدة مستحقة الدفع

 ۳۲۸٬۲۰۸  ٤۷۳٬۰٥۹ 

 إیضاح

ملیون دوالر    ٥٥(أمریكي  دوالر    ملیون  ٦۳للدیون بقیمة  خالل السنة الحالیة، أصدرت المجموعة تصنیف متقدم غیر مضمون  
ضمن برنامجھا الخاص بسندات الیورو متوسطة  ) ۲۰۱۹ملیار ین یاباني في  ۸٫۱(ملیار ین یاباني  ۳و) ۲۰۱۹في أمریكي 
 .  ۲۰۱۹تتراوح الفائدة على ھذه ھي ××% (××% في سنة  األجل.

 تسھیالت أخرى  ۱۸
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ٦٬۸۲٤٬۳۱۰  ۸٬۲۰۰٬۰۲٦ تسھیالت قروض ألجل 
 ۳٤٬۷۳۹  ۱۷٬۱٦۷ فائدة مستحقة الدفع

 ۸٬۲۱۷٬۱۹۳  ٦٬۸٥۹٬۰٤۹ 

 .  ۲۰۱۹تتراوح الفائدة على ھذه ھي ××% (××% في سنة 

 یوضح الجدول التالي تواریخ استحقاق تسھیالت أخرى. 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ۳٬۰۳۰٬۳٥٦  ٥٬۸۰٦٬٦٥۹  خالل سنة واحدة

 ۳٬۸۲۸٬٦۹۳  ۲٬٤۱۰٬٥۳٤  سنوات  ۳أكثر من سنة وأقل من 

 ۸٬۲۱۷٬۱۹۳  ٦٬۸٥۹٬۰٤۹ 

 أخرى مطلوبات  ۱۹
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

 ۱٬۰٦۱٬۳٥۳   

 ۷۲٬۹۸٤  ٦۳٬۰٤٤ مصاریف مستحقة دائنة 

 ۱٤۳٬۰۳۹  ۱۳۷٬٤٥۳ ) ۱مخصص مكافآت نھایة الخدمة (إیضاح 

 ٤٦٬۳۳۸  ٤۱٬۹۷٥ مخصص صندوق ادخار الموظفین

 ۱٬٤۳۷  ۱٬۱٤٦ ضریبة مستحقة الدفع 

 ٥۱٤٫۲۷٦  ۹۰۹٬۹۸٦ )۳٤قیمة عادلة سالبة للمشتقات (إیضاح  

 ۱۲٥٬٦٦٤  ۱۲۹٬٦۳۲ إیرادات غیر محققة 

 ۳۸۷٬۹۸٥  ۳۸۹٬۹٦۲ تأمینات نقدیة

 ٤۸٬٥۳۳  ٤٥٬٥۰۳ توزیعات أرباح مستحقة الدفع 

 ۱۲٬۳۲۷  ۱۳٬۲٤٥ أرصدة غیر مطالب بھا 

 ۱۸٫۸٤۸  ۱۷٬٥۷٦  صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیةتوزیع مقترح ل

 ۱٤٦٫۲۸۳  ۱٥۳٬٥۹۹ ) ۲(إیضاح  التزامات إیجار 

 ۲٤٤٫۲۸٦  ۲٥۹٬۰۲۹ مخصص انخفاض قیمة التزامات قروض وضمانات مالیة 

 ۳٫۲۹٥٫٦۲۲  ۹٤۷٫۳۹۱ *  أخرى 

 ٥٫۰٥۷٫٦۲۲  ۳٬۱۰۹٬٥٤۱ اإلجمالي 

ملیون لایر قطري   ۲٫٤۰۷ملیون لایر قطري ( ۱٥۷بمبلغ ذات الصلة تمویل تجاري  أوراق القبولھذا المبلغ یتضمن  *  
 ). ۲۰۱۹في 
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 (تابع)  مطلوبات أخرى  ۱۹

 ۱إیضاح 
 مخصص مكافآت نھایة الخدمة 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ۱۳۳٬٥۲٤  ۱٤۳٬۰۳۹  ینایر ۱الرصید في 

 ۱۸٬۳٦٦  ۱۱٬۸۹۲ مخصصات مكونة خالل السنة 

 )۸٬۸٥۱(  ) ۱۷٬٤۷۸( مخصصات مستخدمة خالل السنة 

 ۱٤۳٬۰۳۹  ۱۳۷٬٤٥۳ دیسمبر  ۳۱الرصید في  

 ۲إیضاح 
  ) ۲۰۱۹ملیون لایر قطري في    ۹٫٦(  ملیون لایر قطري  ٤٫۷غیر متداولة بمبلغ  متداولة وتتضمن التزامات اإلیجار مطلوبات  

 . على التوالي  ،)۲۰۱۹ملیون لایر قطري في  ۱۳٦٫۷ملیون لایر قطري ( ۱٤۸٫۹و 

 حقوق الملكیة ۲۰

 رأس المال  (أ) 
 أسھم عادیة  
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

    ) باأللف سھم (عدد األسھم العادیة المصرح بھا 

 ۳٫۱۰۰٫٤٦۷  ۳٫۱۰۰٫٤٦۷ المصدرة في بدایة سنة التقریر

 ۳٫۱۰۰٫٤٦۷  ۳٫۱۰۰٫٤٦۷ دیسمبر   ۳۱المصدرة في 

ألف سھم).   ۳٫۱۰۰٫٤٦۷ألف سھم عادي ( ۳٫۱۰۰٫٤٦۷، كان رأس المال المصرح بھ یتكون من ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 . كافة األسھم المصدرة مدفوعة بالكامل. )۲۰۱۹في  لایر قطري  ۱لایر قطري ( ۱ھذه األدوات لھا قیمة اسمیة قدرھا  

یحق لحاملي األسھم العادیة استالم توزیعات األرباح المعلن عنھا من وقت آلخر ویحق لھم صوت واحد لكل سھم في اجتماعات  
 المجموعة. 

 احتیاطي قانوني  (ب) 
من صافي ربح السنة إلى االحتیاطي   ٪۱۰وتعدیلھ، یشترط تحویل  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 

للتوزیع إال للبنك من رأس المال المدفوع. ھذا االحتیاطي غیر متاح  ٪۱۰۰القانوني حتى یصبح االحتیاطي القانوني مساویا 
   موافقة مصرف قطر المركزي.ویخضع ل ۲۰۱٥لسنة  ۱۱كزي رقم في الحاالت التي حددھا قانون مصرف قطر المر

َ لقانون الشركات القطري رقم  لسنة   ۱۱یتضمن االحتیاطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسھم جدیدة وفقا
۲۰۱٥. 

 احتیاطي المخاطر  (ج) 

ن صافي قیمة القروض والسلف للعمالء  م  ٪۲٫٥بموجب تعلیمات مصرف قطر المركزي، یتم تكوین احتیاطي للمخاطر بنسبة  
 .  طارئةااللتزامات أیة لتغطیة  للحكومةباستثناء التسھیالت الممنوحة 

ملیون لایر  ۷۱۲٫٤( ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في طر احتیاطي المخاإلى  مبلغ إضافي المجموعة حوللم ت 
 . ) ۲۰۱۹قطري في 
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 حقوق الملكیة (تابع)  ۲۰

 احتیاطي القیمة العادلة  (د) 

/ بالقیمة العادلة من خالل الدخل    المتاحة للبیعالمالیة  موجودات  للیتكون ھذا االحتیاطي من تغیرات القیمة العادلة المعترف بھا  
 . الشامل اآلخر 

 
 اإلجمالي 
۲۰۲۰   

 اإلجمالي 
۲۰۱۹ 

    
 )۲۲۷٬۲۷۱(  ۱٥٥٬۰٤۳ ینایر  ۱الرصید في  

 ۷۲۳٬۷۸۹  ٦۳۳٬۸۸٤ التقییمأثر إعادة 
 )۳٤۱٬٤۷٥(  ) ٦۳٥٬۹۳٥( المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل 

 ۳۸۲٬۳۱٤  ) ۲٬۰٥۱( صافي التغیر خالل السنة 

 ۱٥٥٬۰٤۳  ۱٥۲٬۹۹۲ دیسمبر *  ۳۱الرصید في  

 . مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  یتضمن صافي خسارة محققة من استثمارات في حقوق ملكیة  *  

 احتیاطي تحویل العملة األجنبیة  (ھـ) 

 یشمل احتیاطي التحویل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحویل البیانات المالیة للعملیات األجنبیة.  

 توزیعات أرباح مقترحة  (و) 

لموافقة    یخضعوالذي    )۲۰۱۹في سنة    ال شيء  (  ۲۰۲۰لسنة  بنسبة ××%  قترح مجلس إدارة المجموعة توزیع أرباح نقدیة  إ
 اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین.

 أداة مؤھلة كرأس مال إضافي  (ز) 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱مصدرة في  

 ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱٦یونیو  ۳۰مصدرة في  

 ٤٫۰۰۰٫۰۰۰  ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ 

ملیار لایر قطري. إن ھذه السندات ثابتة ومساندة وغیر   ٤بإجمالي  ۱المال الفئة أصدرت المجموعة سندات تنظیمیة لرأس 
مضمونة، وتم تسعیر كل سند منھا بمعدل فائدة ثابت للسنوات الستة األولى على أن یعاد تسعیره فیما بعد. إن كوبونات ھذه  

ھذه السندات لیس لھا تاریخ استحقاق وتصنف  السندات تقدیریة وفي حال عدم سدادھا فإن ذلك ال یعد عجزا عن السداد. إن 
 . ۱تحت رأس المال الفئة 

 إیراد الفوائد  ۲۱
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۲۹٬٦۹۰    ۱۲٬۲۳۷ أرصدة لدى مصارف مركزیة 

 ۸۲٬٥۷٦    ٦۳٬۷۳٦ مستحقات من بنوك ومؤسسات مالیة غیر مصرفیة 

 ۹۳۱٬٦٦۰    ۸٥۸٬۲۸۰ أوراق دین

  ۳٬۱۲۳٬۱٤۳    ۲٬۸۰۹٬٥۱۷ قروض وسلف للعمالء 

 ۳٬۷٤۳٬۷۷۰  ٤٬۱٦۷٬۰٦۹ 
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 (تابع)  إیراد الفوائد  ۲۱

 الفعلي وھي تتعلق بالبنود التالیة:  سعر الفائدةالمبالغ أعاله تتضمن إیراد فائدة محسوبا باستخدام طریقة 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۳٬٥۰۳٬٥٥۰   ۳٬۲۱۳٬۹۰۳ موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ٦٦۳٬٥۱۹  ٥۲۹٬۸٦۷ موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 

 ٤٬۱٦۷٬۰٦۹  ۳٬۷٤۳٬۷۷۰ اإلجمالي 

 مصروف الفوائد  ۲۲
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ۸۳۸٬۷٥٦    ٥۲۹٬٥٦۸ مستحقات لبنوك 

 ۱٬۳۳٤٬۲٤۷    ۸۷٤٬۹۲۳ ودائع عمالء

 ۱۰٬۰۲۳    ۱٥٬٦۱۹ أوراق دین

 ۳٬۸۲۱    ۳٬۸٦۹ أخرى 

 ۱٬٤۲۳٬۹۷۹  ۲٬۱۸٦٬۸٤۷ 

 . إیجار تتضمن المصروفات األخرى مصروف فائدة متعلق بموجودات 

 إیراد الرسوم والعموالت صافي   ۲۳
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

  ۹۹٬۷۰۳    ٥٤٬٥٤۳ رسوم متعلقة باالئتمان

  ٤۸۱    ۱٬۳٤٦ رسوم الوساطة 

  ۲۸٦٬۰۳۲    ۲٤٦٬۳۲۲ رسوم خدمات مصرفیة 

 ۱۱۸٬٥۰٦    ۹۹٬٦۱٥ عموالت عن تسھیالت غیر مستغلة 

 ۱٥٬۹۸۱    ۱٤٬٦۰۸ أخرى 

 ٤۱٦٬٤۳٥  ٤۲۰٬۷۰۳ 

 مصروف الرسوم والعموالت  ۲٤
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۳٦٥    ٥٥٦ رسوم مصرفیة  

 ۱۱٤٬٦۳۰  ۱۰٥٬٦٥۹ رسوم متعلقة بالبطاقات 

 ۱۱٬٦۱۲  ٥٬۸۷۹ أخرى 

 ۱۱۲٬۰۹٤  ۱۲٦٬٦۰۷ 

 صافي ربح صرف عمالت أجنبیة  ۲٥
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ٤٬۷۸۰  ) ۱۲٬۱٤۷( التعامل بالعمالت األجنبیة

 ۱۰٦٬۷٤٤  ۱۱۷٬۹۹۰ إعادة تقییم موجودات ومطلوبات 

 ۱۰٥٬۸٤۳  ۱۱۱٬٥۲٤ 
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۷۸ 
 

 استثمارات مالیةمن إیرادات صافي   ۲٦
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    
بیع استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  من صافي ربح 

 ۲۷۳٫٦٥۷  ۱٥۰٬٤۳۱ الشامل اآلخر 

 ۳٥٬٦۲۷  ۲۸٬۲۰٦ إیرادات توزیعات أرباح 
التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من  

 )۳٬٥٦۰(  ) ٥٬۰٤۰( خالل الربح أو الخسارة 

 ۱۸۳٬٦۷۷  ۳۰٥٫۷۲٤ 

 إیرادات تشغیلیة أخرى  ۲۷
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ۱۲٬۹۰۸    ۱۱٬۸۰۷ إیرادات اإلیجار 

 ۱۱٫۷٥۷    ۸٬٤۱٤ أخرى 

 ۲۰٬۲۲۱  ۲٤٫٦٦٥ 

 تكالیف الموظفین  ۲۸
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ٤٦۸٬٤۱۸    ٤۲۳٬٤۰٤ تكالیف الموظفین 

 ٤٬۹٤۳    ٤٬۸٦۹ تكالیف صندوق تقاعد الموظفین

 ۱۸٬۳٦٦    ۱۱٬۸۹۲ مكافآت نھایة الخدمة 

 ۱٬٥٦٤    ۱٬۰٦۹ تدریب

 ٤٤۱٬۲۳٤  ٤۹۳٬۲۹۱ 

 مصاریف أخرى  ۲۹
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

  ۲۷٬٤۷۷    ۱۹٬۰۰۱ دعایة

 ۳٥٬۲۹٤    ۳۱٬۳٥۲ أتعاب مھنیة

  ٤۹٬۲۸۳    ٤۸٬۷۸۰ اتصاالت وتأمین

  ۱٦٤  ۱۲٫٦۹۷ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۳٦٫۷٤۷    ۳۱٬۹۲٥ إشغال وصیانة 

  ٤٦٬۳٥۳    ٥۱٬۳٥۲ تكالیف كمبیوتر وتقنیة المعلومات 

  ۸٬۸٤۸    ٦٬۲۷۱ مطبوعات وقرطاسیة 

  ٤٬۳۹٦    ۱٬٥۹٥ تكالیف سفر وترفیھ 

 ۱۱۱٫۳۳۱  ۱۰٦٫۱٤٦ *  أخرى 

 ۳۰۹٫۱۱۹  ۳۱۹٫۸۹۳ 

كما ھو مفصح عنھ باإلیضاح  ملیون لایر قطري عن ضمانات معاد حیازتھا  ۳۱٫٦وھي تتضمن انخفاض قیمة مبلغ  *
 ). ۲۰۱۹(ال شيء في سنة . ۱٤رقم 

 مصروف الضریبة  ۳۰
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

    مصروف ضریبة متداول 

 ۱٫٤۳۹  ۱٬۲٦۹ السنة الحالیة 

 )۳۰٫٥۸۳(  - تعدیالت السنوات السابقة 

 ۱٬۲٦۹  )۲۹٫۱٤٤( 

    مصروف ضریبة مؤجل 

 -  - الفروق الضریبیة المؤقتة 

 )۲۹٫۱٤٤(  ۱٬۲٦۹ ضریبة الدخل (رد)   /مصروف  
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 العائدات األساسیة والمخففة على السھم  ۳۱

یتم احتساب العائدات على سھم المجموعة بتقسیم ربح السنة العائد إلى حاملي أسھم المجموعة (تعدیل آخر على مصروف  
 خالل السنة:  القائمة ) على متوسط العدد المرجح لألسھم العادیة ۱الفائدة في سندات رأس المال الفئة  

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۷٥۳٬۹۳۲  ۷۰۳٬۰۲٤ المجموعة ربح السنة العائد إلى حاملي أسھم 

 )۲۲۰٫۰۰۰(  ) ۲۰۳٬۰۰۰( ۱یخصم: فائدة على سندات رأس المال الفئة 

    

 ٥۳۳٬۹۳۲  ٥۰۰٬۰۲٤ صافي الربح العائد على حاملي أسھم المجموعة  

 ۳٬۱۰۰٬٤٦۷  ۳٬۱۰۰٬٤٦۷ متوسط العدد المرجح لألسھم القائمة (باآلالف) 

 ۰٫۱۷  ۰٫۱٦ القطري) العائدات للسھم (باللایر  

 ). أ ( ۲۰ إیضاح راجع. سھماأل تقسیم لتعكس المقارنة العائدات على السھم تعدیل تم

    متوسط العدد المرجح لألسھم كما یلي: 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    عدد األسھم بآالف 

 ۳٬۱۰۰٬٤٦۷  ۳٬۱۰۰٬٤٦۷ دیسمبر ۳۱متوسط العدد المرجح لألسھم في 

 المحتملة وااللتزامات األخرىالمطلوبات   ۳۲

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    المطلوبات المحتملة 

 ۱٬۷۳۷٬۸٦۳    ۱٬۰۹۳٬۷٥۳ تسھیالت غیر مستغلة  
 ۱۲٬۸۹٦٬۹٤۹  ۱۲٬۳۹۲٬۰۹۸ ضمانات

 ٤٬٦۷۹٬۱۱۸   ۳٬٦۷۰٬۹٤۲ خطابات اعتماد
 ٤۹٬۸۱۹  ٥۹٬٦۹٤ أخرى 

 ۱۷٬۲۱٦٬٤۸۷  ۱۹٬۳٦۳٬۷٤۹ 

    التزامات أخرى 

 ٦٬۳۳۸٬۱٥۳  ۹٬٦۰٤٬٥٤۸ لصرف عمالت أجنبیة عقود آجلة 

 ۷٬۱۱۰٬۳٦۳  ٦٬٦۰٤٬٥۳۳ عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ۱٦٬۲۰۹٬۰۸۱  ۱۳٬٤٤۸٬٥۱٦ 

 ۳۲٬۸۱۲٬۲٦٥  ۳۳٬٤۲٥٬٥٦۸ اإلجمالي 

 تسھیالت غیر مستغلة 

االلتزامات خالل السنة. بما  تمثل االلتزامات بتقدیم االئتمان التزامات تعاقدیة لمنح قروض وائتمان مدور. ینتھي معظم تلك 
 أن االلتزامات قد تنتھي دون أن یتم السحب بموجبھا فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة. 

 ضمانات وخطابات اعتماد 

خطاباً الضمان وخطابات  إن الضمانات وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنیابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد. 
 االعتماد في حالة االستعداد تحمل مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا القروض. 
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 النقد وما یعادلھ  ۳۳

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ۳٬٤۲٥٬۷۲٤  ٤٬۷٥٥٬۲۷٦ نقد وأرصدة لدى مصارف مركزیة *
  ۳أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى المستحقة خالل 

 ۳٬۷۷۲٬۹٥۳  ۲٬۲٤٦٬٤۷۰ أشھر

 ۷٬۰۰۱٬۷٤٦  ۷٬۱۹۸٬٦۷۷ 

 * نقد وأرصدة لدى البنوك المركزیة ال تشمل االحتیاطي النقدي اإللزامي. 
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 المشتقات  ۳٤

 القیمة االسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق        

 
قیمة عادلة  

  موجبة 
قیمة عادلة  

  سنة  ٥- ۱  شھر  ۱۲- ۳  أشھر  ۳خالل   قیمة إسمیة   سالبة 
  ٥أكثر من 

 سنوات 
              
              :۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في   

              :مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة 
 -  ۳٦٫٦۹۸  ۱٬۹٤٦٬۳۳۰  ۷٬۲۹٦٬٥۲۰  ۹٬٦۰٤٬٥٤۸  ۱٥٬۰٥۸  ۹۲٫٤٦٦ عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة 

              
              :مشتقات محتفظ بھا لتحوط القیمة العادلة 

 ۳٬۳۲٥٬۸٦۸  ۳٬۰۹٦٬٥۹۰  ۱۸۲٬۰۷٥  -  ٦٬٦۰٤٬٥۳۳  ۸۹٤٬۹۲۸  ٥۷٬۷۰۰ عقود مبادلة سعر الفائدة 
 ۳٬۳۲٥٬۸٦۸  ۳٬٤٥۸٬۲۸۸  ۲٬۱۲۸٬٤۰٥  ۷٬۲۹٦٬٥۲۰  ۱٦٬۲۰۹٬۰۸۱  ۹۰۹٬۹۸٦  ۱٥۰٫۱٦٦ اإلجمالي 

 القیمة االسمیة/ المتوقعة من حیث االستحقاق        

 
قیمة عادلة  

  سنة  ٥-۱  شھر  ۱۲-۳  أشھر  ۳خالل   قیمة إسمیة   قیمة عادلة سالبة   موجبة 
  ٥أكثر من 

 سنوات 
              

              :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  

              :مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة 

 -  -  ٤٬٤۹۳٬۸٥۲  ۱٬۸٤٤٬۳۰۱  ٦٬۳۳۸٬۱٥۳  ۷٫٦۱۳  ۳٫۹۷۰ عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة 

              

              :مشتقات محتفظ بھا لتحوط القیمة العادلة

 ٤٬۰۳۳٬٤۳۷  ۲٬۹٦۷٬٦۸۱  ۳٦٬٤۱٥  ۷۲٬۸۳۰  ۷٬۱۱۰٬۳٦۳  ٥۰٦٬٦٦۳  ۳٦٬٤٥۹ عقود مبادلة سعر الفائدة 

 ٤٬۰۳۳٬٤۳۷  ۲٬۹٦۷٬٦۸۱  ٤٬٥۳۰٬۲٦۷  ۱٬۹۱۷٬۱۳۱  ۱۳٬٤٤۸٬٥۱٦  ٥۱٤٫۲۷٦  ٤۰٫٤۲۹ اإلجمالي 
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 األطراف ذات العالقة  ۳٥

تعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على الطرف  
اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت تمارس علیھا المجموعة نفوذا ھاما  
ومساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت وترتیبات واتفاقیات  

لشركات التي یرتبطون بھا وذلك من خالل األنشطة الیومیة االعتیادیة بأسعار یكون أطرافھا ھم المدراء واإلدارة العلیا وا
 الفائدة والعموالت التجاریة. 

 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في ھذه البیانات المالیة الموحدة كما یلي: 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    الموجودات: 

 ۲٬۳٦۸٬۲٦۷  ۱٬۸۲۱٬٥٦۳ قروض وسلف للعمالء  
    

    المطلوبات: 
 ۷۱٤٬۳٤۰  ٦٦۹٬۲۸۱ ودائع للعمالء  

    
    بنود غیر ممولة: 

 ٦٦۱٬٥۸۸  ٦۰۰٬٤۷۷ االلتزامات األخرى المطلوبات المحتملة و
    

  ۸٬۳۰٥    ۸٬۳۰٥ موجودات أخرى  
    

    بنود بیان الدخل: 
 ٦٥٬۷٤۷  ٥۷٬۰۷۸ إیرادات الفائدة والعموالت وإیرادات أخرى 

 ۱٥٬۲۲٤  ۱۹٬۷۲٤ مصاریف الفائدة والعموالت ومصاریف أخرى 

 اإلدارة.  موظفي لدى كبار  السنة لم یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة على األرصدة القائمة خالل  

 للسنة مما یلي: (بما في ذلك مجلس اإلدارة) تتكون تعویضات كبار موظفي اإلدارة 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

    

 ٤۱٬٥۲۸  ٥۱٫٥۹۷ الرواتب والمكافآت األخرى 

 ۲٬۹۷٤  ۱٫۲۹۸ مكافآت نھایة الخدمة وصندوق االدخار  

 ٥۲٫۸۹٤٤٬٥  ٥۰۲ 
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 ۱۹-أثر كوفید  ۳٦

عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب  ")۱۹-("كوفید كورونا المستجد جائحة وباء تانتشر
حدوث حالة من عدم الیقین في بیئة االقتصاد   ۱۹-التجاریة واالقتصادیة. ونجم عن كوفیدفي تعطیل األنشطة 

العالمي. وأعلنت السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة تدابیر دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم للتخفیف من  
 .اآلثار السلبیة المحتملة

ً البنك تركز عملیات ت فترة التقاریر المالیة، شھدت أسعار   خاللسعر النفط الخام. على  في اقتصادات تعتمد نسبیا
الوضع عن كثب وقد قام بتفعیل خطتھ الستمراریة األعمال وممارسات  البنكراقب یالنفط تقلبات غیر مسبوقة. 

 ھ تعلى عملیا ۱۹-كوفیدجائحة   إدارة المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات المحتملة التي قد یتسبب فیھا تفشي
 .وأدائھ المالي

 موجھات مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إیضاحا توجیھیا حول المحاسبة عن الخسائر   ۲۰۲۰مارس  ۲۷بتاریخ 
. ینص اإلیضاح التوجیھي بأن المعیار ۱۹االئتمانیة المتوقعة في ضوء الشكوك الحالیة الناشئة عن جانحة كوفید 

یتطلب تطبیق أحكام كما أنھ یطلب من ویسمح للكیانات تعدیل منھجھا لتحدید الخسائر   ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم  
االئتمانیة المتوقعة في مختلف الظروف. عدد من االفتراضات والروابط األساسیة لطریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

البیئة الحالیة. یجب على الكیانات عدم مواصلة تطبیق منھج الخسارة التي تم تنفیذھا حتى تاریخھ قد ال تصلح في 
 االئتمانیة المتوقعة لدیھا بصورة آلیة. 

تقییم  ۹إضافة إلى ذلك، ولتقییم الزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المتوقع لألداة المالیة. یطلب أن یكون كل من تقییم الزیادة   التغیرات في مخاطر التعثر الذي یحدث على مدى العمر

الكبیرة في مخاطر االئتمان وقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مستندا إلى معلومات معقولة ویمكن دعمھا وتكون 
لومات متاحة للكیان بدون تكلفة أو جھد غیر ضروریین. یطلب من الكیانات وضع تقدیرات استنادا إلى أفضل المع

المتاحة حول األحداث السابقة والظروف الحالیة والتوقعات للظروف االقتصادیة. عند تقییم ظروف التوقعات یجب 
 وتدابیر الدعم الحكومي الھامة.   ۱۹وضع اعتبار لكل من آثار كوفید 

 برامج ومبادرات الدعم من مصرف قطر المركزي 

ج دعم للقطاعات المتأثرة. یتضمن برنامج الدعم بصفة  طرح مصرف قطر المركزي برنام ۱۹استجابة لكوفید 
 أساسیة ما یلي: 

 تأجیل أقساط القروض للقطاعات المتأثرة؛ •

 ؛ ٪۲٫٥أقصى معدل یتم احتسابھ خالل فترة تأجیر القسط تم تحدیده بنسبة  •
 تسھیالت إعادة الشراء بقیمة صفریة الستیفاء البنك للمعاییر؛ •

 ماكینات الصراف اآللي. نقطة البیع ورسوم السحب من  •

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة  (أ)

وقد نتج عنھ التغییرات التالیة على منھج الخسارة االئتمانیة المتوقعة وتقدیرات  ۱۹قام البنك بإجراء تقییم لكوفید 
 ).٥(ب)( ٤اإلیضاح رقم . تم اإلفصاح عن ذلك في ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱وأحكام التقییم كما في وللفترة المنتھیة في 

 تقدیرات وأحكام التقییم (ب)

درس البنك اآلثار المحتملة للتقلب االقتصادي الحالي عند تحدید المبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات المالیة 
ك وغیر المالیة للبنك وقد اعتبر على أنھا تمثل أفضل تقدیر لدى اإلدارة للمعلومات التي یمكن مالحظتھا. مع ذل

 ظلت األسواق متقلبة وظلت المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.

أثر ھذه البیئة االقتصادیة التي تشوبھا الشكوك ھو موضوع حكمي وسیواصل البنك تقییم مركزه واألثر المحتمل 
 على أساس منتظم.

فیما یتعلق بأیة توقعات اقتصادیة فإن التوقعات واحتمالیة حدوثھا تخضع لدرجة عالیة من عدم الیقین المتأصلة  
 وبالتالي قد تكون النتائج الفعلیة مختلفة إلى حد كبیر عن تلك المتوقعة.  

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  البیانات المالیة الموحدة إیضاحات حول 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۸٤ 
 

 (تابع) ۱۹-أثر كوفید  ۳٦

 المحاسبة عن أصول التمویل المعدلة (ج)

الدعم من مصرف قطر المركزي كما ھو مذكور أعاله قام البنك بتأجیل المدفوعات على تسھیالت كجزء من برنامج  
اإلقراض لتلك الشركات المؤھلة على أنھا قطاعات متأثرة. تعتبر اإلعفاءات من الدفع كدعم سیولة قصیرة األجل  

عفاءات من الدفع بتأجیل القروض خالل  لمعالجة أمور التدفق النقدي المحتملة لدى المقترضین. قام البنك بإنفاذ اإل
فترة اإلعفاء وھي تسعة أشھر بدون تحمل تكالیف إضافیة من جانب العمیل. األثر المحاسبي لھذه التغییرات من 

كتعدیل في    ۹حیث التسھیالت االئتمانیة تم تقییمھ والمحاسبة عنھ وفقا لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 ب التمویل.أحكام ترتی

 المحاسبة عن تسھیل ریبو بمعدل صفر (د)

نصح مصرف قطر المركزي البنوك لتقدیم تمویل جدید للقطاعات المتأثرة بمعدالت مخفضة والذي یجب دعمھ  
بتسھیالت الریبو بمعدل صفر من مصرف قطر المركزي وقدمت ضمانات من حكومة دولة قطر للبنوك المحلیة  

 ثرة. الفائدة الناتجة من تسھیل الریبو بمعدل صفر ال تعتبر جوھریة للفترة. لدعم تلك القطاعات المتأ

 معلومات المقارنة  ۳۷

أعید تصنیف بعض معلومات المقارنة متى كان ذلك ضروریا للمحافظة على االنسجام مع العرض المتبع للفترة 
 سنة المقارنة.  لملكیة الموحد  الالحالیة.  لم یكن لعملیات إعادة التصنیف أي أثر على بیان الدخل الموحد أو بیان حقوق  

 

 

 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۸٥ 
 

 البیانات المالیة للشركة األم 

 لبیانات المالیةلمعلومات مكملة  

 البنك الرئیسي –بیان المركز المالي 

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ دیسمبر   ۳۱كما في 

    

    الموجودات 

 ٥٬۸۰۳٬۸٤٤  ٦٬۸۹٥٬۱۸٥ نقد وأرصدة مع المصارف المركزیة 

 ۷٬۷۱۰٬۳٥۸  ۳٬٦۱۹٬۱۷٥ مستحقات من بنوك  

 ٦٥٬۷۸٤٬۲٥۸        ٦٥٬٤٥۰٬۰۳٦ قروض وسلف للعمالء 

 ۲٦٬٦۱۳٬٥٤۰  ۲٤٬۷۱۷٬۲۲۹ استثمارات مالیة 

 ۱۰٬٤۷۸     ۱۰٬۱۷٦ استثمار في شركة زمیلة  

 ۷۲۰٬٦۱۱  ٦۸٤٬۹۳٦ عقارات ومفروشات ومعدات 

 ۱٬٤٥٥٬۰۲۱  ۲٬۱۰٦٬۰۷۸ موجودات أخرى 

 ۱۰۸٬۰۹۸٬۱۱۰  ۱۰۳٬٤۸۲٬۸۱٥ إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات 

   ۲٤٬۰۳٦٬۹٤۸      ۲۳٬۰۳٦٬۷٦٤ مستحقات لبنوك 

   ٥۸٬٥٦۳٬۷۷۷     ٥٥٬۰۹۷٬٦۹٥ ودائع عمالء  

   ٤۷۳٬۰٥۹     ۳۲۸٬۲۰۸ أوراق دین مصدرة 

   ٦٬۸٥۹٬۰٤۹     ۸٬۲۱۷٬۱۹۳ تسھیالت أخرى 

      ٤٬۸٤٤٬۲۳۳  ۳٫۰۱۳٫٥۳٤ مطلوبات أخرى 

 ۹٤٬۷۷۷٬۰٦٦  ۸۹٬٦۹۳٬۳۹٤ إجمالي المطلوبات 

    

    حقوق الملكیة

 ۳٬۱۰۰٬٤٦۷    ۳٬۱۰۰٬٤٦۷ رأس المال 

 ٥٬۰۸۰٬۸٥۳    ٥٬۰۸۰٬۸٥۳ قانوني احتیاطي 

 ۸٤۹٫٦۰۰  ۸٤۹٫٦۰۰ احتیاطي مخاطر 

 ۱٥٤٬۱۷۲  ۱٥۱٬۹۷۳ احتیاطیات القیمة العادلة 

 )٥۸٬۸٤٦(  ) ٦۲٬٥۸۷( احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة 

 ۱۹٤٫۷۹۸  ٦٦۹٫۱۱٥ أرباح مدورة 

 ۹٬۳۲۱٫۰٤٤  ۹٬۷۸۹٬٤۲۱ إجمالي حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك 

 ٤٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ مؤھلة كرأس مال إضافي أداة 

 ۱۳٬۳۲۱٫۰٤٤  ۱۳٬۷۸۹٬٤۲۱ إجمالي حقوق الملكیة  

 ۱۰۸٬۰۹۸٫۱۱۰  ۱۰۳٬٤۸۲٬۸۱٥ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 



  بنك الدوحة ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ألف لایر قطري  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

 

۸٦ 
 

 البیانات المالیة للشركة األم (تابع) 

 معلومات مكملة للبیانات المالیة (تابع) 

 الشركة األم  -الدخل  بیان 

 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
    

 ٤٬۱٦۷٬۰٦۹  ۳٬۷٤۳٬۷۷۰ إیراد الفوائد 

 )۲٬۱۸۸٬۰٥٤(   ) ۱٬٤۲٥٬۱٥۰( مصروف الفوائد 

 ۱٬۹۷۹٬۰۱٥  ۲٬۳۱۸٬٦۲۰ صافي إیراد الفوائد 

    

 ٥۲۰٬۷۰۳  ٤۱٦٬٤۳٤ إیرادات رسوم وعموالت  

 )۱۲٦٬٦۰۷(  ) ۱۱۲٬۰۹٤( مصروف رسوم وعموالت 

 ۳۹٤٬۰۹٦  ۳۰٤٬۳٤۰ صافي إیراد الرسوم والعموالت 

    

 ۱۱۱٬٥۲٤  ۱۰٥٬۸٤۳ ربح تحویل عمالت أجنبیة 

 ۳۰٥٬٥۲۱  ۱۸۳٬٦٥۷ إیرادات من استثمارات مالیة 

 ۲٤٫۳٥٥  ۲۱٫۲۷۳ إیرادات تشغیلیة أخرى 

 ۳۱۰٫۷۳۳  ٤٤۱٫٤۰۰ 

    

 ۲٬۸۱٤٬٥۱۱  ۲٬۹۳۳٬۷۳۳ صافي إیرادات التشغیل 

    

 )٤۸۳٬۱۱۲(  ) ٤۳۰٬۹٤۸( تكالیف الموظفین 

 )۱۱۹٬٦۱٦(  ) ۱۱٥٬۳٦۸( إھالك

 ۲٦۰  ) ۳٤٬٦۸۰( استثمارات مالیة خسارة رد / (خسارة) انخفاض قیمة 

 )۱٫۱۱۷٫۷۳۳(  ) ۱٫۳٦۸٫۷٤۲( صافي خسارة انخفاض قیمة القروض والسلف للعمالء 

 ۳۸٬۱۱۳  ۳۸٫۲۹۹ صافي رد انخفاض قیمة موجودات مالیة أخرى 

 )۳٤۲٬۹٦۳(  ) ۳۲٦٫۰۸۲( مصروفات أخرى 

 )۲٫۲۳۷٫٥۲۱ (  )۲٫۰۲٥٫۰٥۱( 

    

 ۷۸۹٫٤٦۰  ٦۹٦٬۲۱۲ ربح السنة قبل الضریبة 

 ۲۹٬۱٤٤  ) ۱٬۲٦۹( الضریبةرد  /(مصروف)  

 ۸۱۸٬٦۰٤  ٦۹٤٬۹٤۳ ربح السنة 

 

 


	Doha Bank FS 31 Dec 2020 Arabic Revised V5 8-2-2-3 FINAL III.pdf
	الربح
	704,293
	724.788
	1,368,742
	1.117.733
	34,680
	(260)
	(38,299)
	(38,113)
	117,290
	121,840
	24,995
	14,630
	(155,471)
	(270,097)
	171
	40
	50
	(187)
	2,056,451
	1,670,374
	2,795,095
	(2,316,713)
	(3,283,569)
	(5,102,460)
	(589,490)
	(464,681)
	(1,000,184)
	4,508,413
	(3,409,837)
	2,678,495
	277,281
	446.434
	(18,848)
	(20,756)
	(1,560)
	21,696
	(3,174,661)
	1,420,802
	(5,064,170)
	(13,453,006)
	7,076,464
	8,272,339
	(19.879)
	(31,666)
	17
	135
	1,992,432
	(5,212,198)
	1,358,144
	2,014,912
	(169,846)
	(274,514)
	(203,000)
	(220,000)
	-   
	(310,047)
	985,298
	1,210,351
	(196,931)
	(2,581,045)
	7,198,677
	9,779,722
	7,001,746
	7,198,677
	3,753,833
	4,166,727
	1,642,954
	2,142,581
	28,206
	35,627





