
  

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة

  المنتهية فية أشهر سعالتلفترة وكما في 
  ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠

  
  



  
  ق. ع.بنك الدوحة ش.م.

  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعةكما في ولفترة 

  
  

  الصفحة  المحتويات

 ١  حول المراجعة  ت المستقلتقرير مدقق الحسابا

  ٢  الموحد المرحليبيان المركز المالي 

  ٣  الموحدالمرحلي بيان الدخل 

  ٤  الموحدالمرحلي الشامل بيان الدخل 

  ٥  الموحد المرحلي حقوق الملكية بيان التغيرات في 

  ٦  الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

  ٢٠-٧  رة الموحدةالبيانات المالية المرحلية المختصاإليضاحات حول 

  
  
  
  



 

 

بنك الدوحة إلى مجلس إدارة  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةمراجعة  حولمدقق الحسابات المستقل ر تقري
 )ش.م.ع.ق.(

 المقدمة 
"( وشركاته التابعة )يشار البنك)"   بنك الدوحة )ش.م.ع.ق.(المرفقة ل  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةلقد راجعنا  

 :تتكون منوالتي   2020  سبتمبر 30بـ "المجموعة"( كما في مجتمعة  اإليه

 ، 2020  سبتمبر 30الموحد كما في المرحلي بيان المركز المالي  •

 ، 2020  سبتمبر 30في  المنتهيةة أشهر عستالثالثة أشهر واللفترة  الموحدالمرحلي  بيان الدخل   •

 ، 2020  سبتمبر 30في  المنتهيةة أشهر عستالثالثة أشهر واللفترة الموحد المرحلي  الدخل الشاملبيان  •

 ، 2020  سبتمبر 30المنتهية في ة أشهر عستاللفترة الموحد المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق  •

 و  ،2020  سبتمبر 30المنتهية في ة أشهر عستاللفترة الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية  •

 . البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةحول  اإليضاحات •

  ة المحاسب رايلمع اوفق   المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية مسؤول عن إعداد وعرض هذه البنك إدارة مجلس إن 
  نتيجة إصدار  هي مسؤوليتنا إن  المعمول بها. المركزي قطر  مصرف  ولوائح  "التقارير المالية المرحلية"  34رقم  الدولي 
 .بها قمنا التي المراجعة إلى  استنادا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هذه حول

 نطاق المراجعة
  قبل  من المرحلية المالية المعلومات مراجعة"  2410 رقم المراجعة بمهام الخاص الدولي للمعيار اوفق   مراجعتنا تمت لقد

 المالية  األمور  عن  المسؤولين  من  االستفسار  على  المرحلية  المالية  البيانات  مراجعة  أعمال  تشتمل ." للمنشأة  المستقل  المدقق
  عن  كثيرا   يقل المراجعة نطاق إن .أخرىمراجعة  إجراءات إلى باإلضافة تحليلية مراجعة إجراءات وتطبيق والمحاسبية

  بكافة  علم على يجعلنا الذي التأكيد  على الحصول من يمكننا ال وبالتالي تدقيقالدولية لل معاييرلل وفقا   يتم الذي التدقيق نطاق
 .تدقيق رأي نبدي ال فإننا وعليه، .التدقيق أعمال خالل من تحديدها يمكن التي الهامة األمور

 النتيجة
البيانات المالية المرحلية المختصرة    بأن  نعتقد  يجعلنا  ما  علمنا  إلى  يتبادر  لم  فإنه   المراجعة،  أعمال   من  به   قمنا  ما  إلى   استنادا  
  34الدولي رقم    المحاسبة  اريلمع  وفقا    ،الجوهرية  الجوانب  كافة  من  ،معدة  غير  2020   سبتمبر  30  في   كماالمرفقة    الموحدة
 .طبقةالم المركزي  قطر مصرف ولوائح
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    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    الدخل الشامل المرحلي الموحد  بيان
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في عستوال  الثالثةلفترة 

  

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

٣  

  

  ة أشهر المنتهية فيعستلفترة ال   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  إيضاح 
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩   
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠    
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  مراجعة    مراجعة   مراجعة  مراجعة   
               

  ٣٬١١٠٬٨٢٤     ٢٬٨٦٦٬٢٨٨    ١٬٠٧٤٬٥٤٩     ٩٣٠٬٧٤٥   إيرادات فوائد
  )١٬٦١٥٬٠٨٠(   )١٬١٦٤٬٥٣٨(   )٥٤٠٬٦٩٨(   )٣٠٠٬٤٧٢(   مصروفات فوائد 

  ١٬٤٩٥٬٧٤٤    ١٬٧٠١٬٧٥٠   ٥٣٣٬٨٥١   ٦٣٠٬٢٧٣   صافي إيرادات الفوائد
         

  ٣٩٩٬١٤٥     ٣٢٩٬٥٢٨   ١٣٦٬١٠٢    ١٠٧٬٢٤٩   إيرادات رسوم وعموالت 
  )٩٢٬٠٦٤(    )٨٢٬٦٨٣(   )٣٢٬٦٤٥(   )٢٨٬٣٤٤(   وعموالت مصروفات رسوم 

  ٣٠٧٬٠٨١    ٢٤٦٬٨٤٥   ١٠٣٬٤٥٧   ٧٨٬٩٠٥   صافي إيرادات رسوم وعموالت  
         

    ٣١٬٢٠٣     ٣٢٬٦٣٢   ١٠٬٢٦٩    ٨٬٧٧٤   ة إجمالي أقساط التأمين المكتتب
  )٣٬٦٥٤(    )٣٬٠٦٨(   ٩٠٥    ١٬٢٦٣   أقساط التأمين المسندة 

  )٨٥٬٨٣٨(    )١٧٬٦٨٥(   )٤٣٬٣٩٠(   )٦٬١٥٨(   صافي المطالبات المدفوعة 
من (الخسارة)   /صافي اإليرادات 
  )٥٨٬٢٨٩(    ١١٬٨٧٩   )٣٢٬٢١٦(    ٣٬٨٧٩   أنشطة التأمين

         
  ٨٥٬١١١     ٧٥٬٧١٥   ٣٢٬٤٦٥    ١٦٬٠٥٧   ت أجنبيةصرف عمال صافي ربح

إيرادات من استثمارات في أوراق 
  ١٩٠٬٨٧٠     ١٣٩٬١٢٨   ١٣٧٬٣٢١    ٤٨٬٤٩١   مالية

  ٥٩٬١٧٣     ٤١٬٧٥٦   ١٣٬٢٩٤    ١٠٬٧٦٥   إيرادات تشغيلية أخرى 

   ٣٣٥٬١٥٤    ٢٥٦٬٥٩٩   ١٨٣٬٠٨٠   ٧٥٬٣١٣  
         

  ٢٬٠٧٩٬٦٩٠    ٢٬٢١٧٬٠٧٣   ٧٨٨٬١٧٢   ٧٨٨٬٣٧٠   صافي اإليرادات التشغيلية
            

  )٣٦٣٬٣٦٠(    )٣٣٦٬٢٤١(   )١٢٥٬٢٠٥(   )١٠٧٬٠٣٩(   تكاليف الموظفين
  )٨٢٬٣٨٢(    )٨٦٬١٩٠(   )٢٧٬١٩٦(   )٢٨٬٠٦٧(   إهالك

انخفاض قيمة  رد ) / خسارة(صافي  
  )   ٩١٤(    )٤٤٬١٥٦(    )    ٢٬١٠٨(   ٧٬٣٨٨   استثمارات في أوراق مالية

سارة انخفاض قيمة  ي خصاف
  )٦٧٨٬٤٢٩(    )٧١٠٬٤٣٠(   )٢٦١٬٦٣٢(   )٢٩٩٬٩٨٥(   القروض والسلف للعمالء  

انخفاض قيمة   ) / رد خسائر(صافي  
  ٨٧٬٣٩٠    )١٤٬٥٦٢(        ١٦٬٠٥٣   ٢٬٣٧٩    موجودات مالية أخرى

  )٢٥٢٬٨١١(    )٢٥٢٬٨٥٦(   )٨٧٬٨٥٠(   )٩١٬٨٦٤(   مصروفات أخرى
    )١٬٢٩٠٬٥٠٦(   )١٬٤٤٤٬٤٣٥(   )٤٨٧٬٩٣٨(   )٥١٧٬١٨٨(  

  ٧٨٩٬١٨٤    ٧٧٢٬٦٣٨   ٣٠٠٬٢٣٤   ٢٧١٬١٨٢   الربح قبل الضريبة
  ٢٩٬٣٤٢    )١٬١٢٠(   )٢٩٩(   )٣٧٩(   ضريبة الدخلرد  /  )مصروف(

  ٨١٨٬٥٢٦    ٧٧١٬٥١٨   ٢٩٩٬٩٣٥    ٢٧٠٬٨٠٣   الربح
          

           للسهم  اتالعائد
للسهم   ة / المخفف ةاألساسي اتلعائد ا

  ٠٫٢٦    ٠٫٢٥   ٠٫١٠   ٠٫٠٩  ١٥ القطري)   (باللایر
    

  
  



  ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

  الدخل الشامل المرحلي الموحد  بيان
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في عستوال  الثالثةلفترة 

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

٤  

  ة أشهر المنتهية فيسعلفترة الت  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  إيضاح
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  مراجعة  مراجعةمراجعةمراجعة

  ٨١٨٬٥٢٦  ٧٧١٬٥١٨  ٢٩٩٬٩٣٥  ٢٧٠٬٨٠٣ الربح

  الدخل الشامل اآلخر

بنود أعيد أو قد يعاد تصنيفها الحقا  
  بيان الدخل:  إلى

من فروقات تحويل عمالت أجنبية 
  )١٬٧٤٤(  )٥٬٢٣٢(  )٤٬٦٦٦(٣٬٩١٨  أجنبية عمليات 

التغير في احتياطي القيمة العادلة 
  )(أدوات الدين

  ٤١٦٬٣٩٩  ٤٤٠٬٠٠٧  ١٢٧٬٩١٩٧٧٬١٨٩    لتغير في القيمة العادلةي اصاف
صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل 

  )٢١٢٬٠٦٦(  )٧٤٧٬٦٠٦()١٦٧٬٠٣١(٣٨٬٠٠٨الموحد
  ٢٠٢٬٥٨٩ )٣١٢٬٨٣١()٩٤٬٥٠٨(١٦٩٬٨٤٥  

إلى  البنود التي لن يعاد تصنيفها الحقا 
 بيان الدخل

في التغير في القيمة العادلة اص
مصنفة الستثمارات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  ١٠٬٩٢٩    )١٢٬١٣٩(   )٨٬٦٢٨(   ٣٩٬٣٠٦   اآلخر

  ٢١٣٬٥١٨    )٣٢٤٬٩٧٠(   )١٠٣٬١٣٦(    ٢٠٩٬١٠١   األخرى ة الشامل (الخسارة)  / الدخل 

ة  الشامل (الخسارة)   /إجمالي الدخل  
  ١٬٠٣٢٬٠٤٤  ١٩٦٬٧٩٩٤٤٦٬٥٤٨  ٤٧٩٬٩٥٤ خرىاأل



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  بيان
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  المالية المرحلية المختصرة الموحدة.تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات  ٢١إلى  ١ة من اإليضاحات المرفق

٥  

 
         حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

   رأس المال  
االحتياطي 
   القانوني

احتياطي 
   المخاطر

احتياطي القيمة 
   العادلة

احتياطي 
تحويل 
عمالت 
   اإلجمالي  أرباح مدورة   أجنبية 

مؤهلة أداة 
كرأس مال 
  إضافي
   ١شريحة 

حقوق  إجمالي
  الملكية

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

                            إجمالي الدخل الشامل:
  ٧٧١٬٥١٨   -   ٧٧١٬٥١٨   ٧٧١٬٥١٨   -   -   -  -   -  الربح

  )٣٢٤٫٩٧٠(   -   )٣٢٤٬٩٧٠(   -   )٥٬٢٣٢(   )٣١٩٬٧٣٨(   -   -   -  األخرى  ةامللشا الخسارة
  ٤٤٦٫٥٤٨   -   ٤٤٦٬٥٤٨   ٧٧١٬٥١٨   )٥٬٢٣٢(   )٣١٩٬٧٣٨(   -   -   -  ةالشامل الخسارةجمالي إ
                            عامالت مع المساهمين:م

  -   -   -   -   -   -   -   -   -  )١٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
 ٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠في  صيدالر

 ١٣٬٧٦٤٬٤٦٢   ٤٬٠٠٠٬٠٠٠   ٩٬٧٦٤٬٤٦٢   ٩٥٠٬٢٢٠   )٦٤٬٠٧٨(   )١٦٤٬٦٩٥(   ٨٤٩٬٦٠٠  ٥٬٠٩٢٬٩٤٨   ٣٬١٠٠٬٤٦٧  (مراجع)
                            

  ١٢٬٧٣٣٬٢٢٩   ٤٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٫٧٣٣٫٢٢٩   ٦٨٦٫٠٦٥   )٥٦٬١٨٠(   )٢٢٧٬٢٧١(   ١٣٧٫٢٠٠   ٥٬٠٩٢٬٩٤٨   ٣٬١٠٠٬٤٦٧  )(مدقق ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
                            الدخل الشامل:إجمالي 
  ٨١٨٬٥٢٦   -   ٨١٨٬٥٢٦   ٨١٨٬٥٢٦   -   -   -   -   -  الربح

  ٢١٣٬٥١٨   -   ٢١٣٬٥١٨   -   )١٬٧٤٤(   ٢١٥٬٢٦٢   -   -   -  الدخل الشامل اآلخر
  ١٬٠٣٢٬٠٤٤   -   ١٬٠٣٢٬٠٤٤   ٨١٨٬٥٢٦   )١٬٧٤٤(   ٢١٥٬٢٦٢      -   -  إجمالي الدخل الشامل

                            الت مع المساهمين:اممع
  )٣١٠٬٠٤٧(   -   )٣١٠٬٠٤٧(   )٣١٠٬٠٤٧(   -   -   -   -   -  )١٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

 ٢٠١٩ سبتمبر  ٣٠في الرصيد 
  ١٣٬٤٥٥٬٢٢٦   ٤٬٠٠٠٬٠٠٠   ٩٬٤٥٥٬٢٢٦  ١٬١٩٤٬٥٤٤   )٥٧٬٩٢٤(   )١٢٬٠٠٩(   ١٣٧٫٢٠٠   ٥٬٠٩٢٬٩٤٨   ٣٬١٠٠٬٤٦٧  (مراجع)

  
  
  
  



    ق. ع.ش.م.ة بنك الدوح

    المرحلي الموحد  التدفقات النقدية بيان
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

  تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ٢١إلى  ١ة من اإليضاحات المرفق

٦ 

 
 السنة المنتهية في     المنتهية في ة أشهر عستاللفترة     

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠    
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩ 
  مدققة    مراجعة    مراجعة  إيضاح  

              أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 
 ٧٢٤٬٧٨٨   ٧٨٩٬١٨٤   ٧٧٢٬٦٣٨    الربح قبل الضريبة

             تعديالت على:
  ١٬١٦١٬٥٣٧   ٦٧٨٬٤٢٩   ٧١٠٬٤٣٠    للعمالء  ض قيمة قروض وسلفصافي خسارة انخفا

  )٢٦٠(   ٩١٤   ٤٤٬١٥٦   صافي خسارة انخفاض قيمة / (رد) استثمارات مالية 
أدوات مالية  (رد)  /صافي خسارة انخفاض قيمة 

    أخرى
١٤٬٥٦٢ 

  )٣٨٬١١٣(   )٨٧٬٣٩٠(  
  ١٢١٬٨٤٠   ٨٢٬٣٨٢   ٨٦٬١٩٠    إهالك

  ١٤٬٦٣٠   ١٠٬٨٤٤   ٬٦٣٩١٩    إطفاء تكاليف التمويل
  )٢٧٠٬٠٩٧(   )١٦٣٬٥٠٨(   )١١٥٬٣٠١(    استبعاد استثمارات في أوراق مالية  صافي ربح

  ٤٠   ٨٥   )٢٢(    ربح بيع عقارات وأثاث ومعدات 
  )١٨٧(   -   -    حصة من نتائج شركة زميلة

األرباح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات  
  ١٬٧١٤٬١٧٨     ١٬٣١٠٬٩٤٠   ١٬٥٣٢٬٢٩٢    التشغيلية

           
  )٢٬٣١٦٬٧١٣(   )٣٢٤٬٨١٣(   ٢٬٥٢٥٬١٥٩    التغير في المستحقات من بنوك

  )٥٬١٤٦٬٢٦٤(   )٣٬٥١٧٬٠٣٩(   )٣١٥٬٦٩٨(    التغير في القروض والسلف للعمالء
  )٤٦٤٬٦٨١(   )٨٦٤٬٩٣٠(   )١٬٢١٦٬٦٧٤(    التغير في الموجودات األخرى 

  ٤٬٥٠٨٬٤١٣   ١٬٧٧٠٬٠١٤   ٬٤٥٩١٬٧٢٣    التغير في المستحقات للبنوك 
  ٢٬٦٧٨٬٤٩٥   ٣٬١١١٬٦١١   )٢٬٦٤١٬٥٣٦(    التغير في ودائع العمالء 

  ٤٤٦٬٤٣٤   ٨٢٠٬٠٤٢   ٥٨٤٬٣٧٦    التغير في المطلوبات األخرى 
  )٢٠٬٧٥٦(   )٢٠٬٧٥٦(   )١٨٬٨٤٨(    صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

  ٢١٬٦٩٦   ٢١٬٦٩٦   )١٬٥٦٠(    رد ضريبة الدخل  /(دفع) 
  ١٬٤٢٠٬٨٠٢   ٢٬٣٠٦٬٧٦٥   ٢٬١٧٠٬٩٧٠    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

           
           التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  
  )١٣٬٤٥٣٬٠٠٦(   )١٢٬٥٢١٬٧٠٢(   )٦٢٢٤٬٧٣٣٬(    استحواذ على أوراق مالية استثمارية

  ٨٬٢٧٢٬٣٣٩   ٥٬٨٦١٬٧٠٥   ٥٬٦٢٦٬٥٥١    متحصالت من بيع أوراق مالية استثمارية
  )٣١٬٦٦٦(   )٢٠٬٥٢٩(   )٩٬٠٠٥(    صافي استحواذ عقارات وأثاث ومعدات

  ١٣٥   ٧٥   ٢٢    متحصالت من بيع عقارات وأثاث ومعدات
  )٥٬٢١٢٬١٩٨(   )٦٬٦٨٠٬٤٥١(   ٦٨٨٣٬٩٤    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

           
           التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

  ٢٬٠١٤٬٩١٢   ٢٬٢٧٥٬٨٥٩   ١٨٧٬٧٠٨    قروض أخرى  متحصالت مناد / دس
  )٢٧٤٬٥١٤(   )٢٢٢٬٣١٣(   ٣٧٤٬١٢٠    إصدار سندات دين(سداد)  /متحصالت من 

  )٢٢٠٬٠٠٠(   )٢٢٠٬٠٠٠(   )٢٢٠٬٠٠٠(    توزيع إلى سندات الشريحة األولى من رأس المال
  )٣١٠٬٠٤٧(   )٣١٠٬٠٤٧(   -    توزيعات أرباح مدفوعة

  ١٬٢١٠٬٣٥١   ١٬٥٢٣٬٤٩٩   ٣٤١٬٨٢٨    التمويل لنقد من / (المستخدم في) أنشطة ي اصاف
  )٢٬٥٨١٬٠٤٥(   )٢٬٨٥٠٬١٨٧(   ٣٬٣٩٦٬٧٤٤    صافي النقص في النقد وما يعادله 

  ٩٬٧٧٩٬٧٢٢   ٩٬٧٧٩٬٧٢٢   ٧٬١٩٨٬٦٧٧    النقد وما يعادله في بداية الفترة / السنة
  ٧٬١٩٨٬٦٧٧   ٦٬٩٢٩٬٥٣٥   ١٠٬٥٩٥٬٤٢١  ١٧  ةالنقد وما يعادله في نهاية الفترة / السن

           
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح  

           الموزعة: 
  ٤٬١٦٦٬٧٢٧   ٣٬٠٨٦٬٦٥٥   ٢٬٨٦٨٬٦٢٨    فوائد مستلمة 
  ٢٬١٤٢٬٥٨١   ١٬٥٤٢٬٣٤٧   ١٬٣١٠٬٩٦٨    فوائد مدفوعة 

  ٣٥٬٦٢٧   ٢٧٬٣٦٢   ٢٣٬٨٢٧    توزيعات أرباح مستلمة 
  



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ولفترة التسعة أشهر المنتهية في كما في 

  

٧    

  معلومات حول البنك   ١

 ١٥بتاريخ  امقرها في دولة قطر وقد تم تأسيسه شركة" أو "البنك") هو بنك الدوحة(" ق.ع.ش.م.بنك الدوحة 
للبنك هو السجل التجاري  رقم. ١٩٧٨ لسنة ٥١رسوم األميري رقم بموجب الم كشركة مساهمة  ١٩٧٩ارس م

، الدوحة  ٣٨١٨الخليج الغربي، ص.ب    ، شارع الكورنيش،. عنوان المقر المسجل للبنك هو برج بنك الدوحة٧١١٥
  قطر. دولة

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

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

   سبتمبر  ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة ل ةالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدتشمل  .وسريالنكا ونيبال
  كال من البنك والشركات التابعة له (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"). ٢٠٢٠

  الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة هي كما يلي: 

  بلد التأسيس  اسم الشركة 
رأس مال  

  نسبة الملكية  أنشطة الشركة   الشركة 

        

٣٠ 
   سبتمبر
٢٠٢٠   

٣٠ 
  سبتمبر
٢٠١٩  

شركة بنك الشرق للتأمين ذ.م.م (
  ٪١٠٠   ٪١٠٠  التأمين العام  ١٠٠٫٠٠٠  قطر  سابقا)  . الدوحة للتأمين ذ.م.م

  ٪١٠٠   ٪١٠٠  إصدار سندات الدين  ١٨٢ جزر الكايمان   الدوحة للتمويل المحدودة
  ٪١٠٠   ٪١٠٠  معامالت المشتقات  ١٨٢ جزر الكايمان   دي بي سيكوريتيز ليمتد 

  دعداس اإلاأس  ٢

  بيان االلتزام  (أ)

"التقارير المالية  – ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم ل وفقا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةتم إعداد 
  . المطبقةمصرف قطر المركزي  لوائحالمرحلية" و

لوبة إلعداد بيانات  على جميع المعلومات واإليضاحات المط  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدةال تحتوي  
ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في كما في والموحدة للمجموعة السنوية يجب أن تقرأ مع البيانات المالية سنوية ومالية 
ً  ٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠المنتهية في أشهر  التسعةفترة إن نتائج  .٢٠١٩ على  ليس من الضروري أن تكون مؤشرا

  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة في نتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهيال

  األحكامو التقديرات  ) ب(

("المعايير   الماليةالدولية للتقارير  معاييرال بموجب البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إعداد  يتطلب
  وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من لوائح مصرف قطر المركزي النصوص المطبقة من والدولية") 

  واإليرادات والمطلوبات للموجودات التقرير عنها الصادر والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على  تؤثر
 . التقديرات هذه عن الفعلية  النتائج تختلف قد . والمصروفات

 لتطبيق إلدارةا هاوضعت التي الهامة األحكام كانت البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة هذه إعداد  عند 
  المالية البيانات على المطبقة نفسها هي التقديرات في للشك الرئيسية والمصادرمجموعة لل يةالمحاسب السياسات
  . ٢٠رقم  في اإليضاحما هو مفصح عنه  فيما عدا، ٢٠١٩  ديسمبر ٣١ في  المنتهية وللسنة  في  كما الموحدة

 إدارة المخاطر المالية  )ج(

كما  لية مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة  تتفق أهداف وسياسات المجموعة بشأن إدارة المخاطر الما
  . ٢٠رقم  في اإليضاحما هو مفصح عنه ، فيما عدا ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في وللسنة المنتهية في 



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ولفترة التسعة أشهر المنتهية في كما في 

  

٨    

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

هي نفس تلك   دةالبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحإن السياسات المحاسبية وطرق الحساب المتبعة في إعداد  
االنتقال ، باستثناء  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

  المذكور أدناه:فيما بين البنوك إلى سعر العرض 

البيانات المالية  هذه  أعداد    د عنالتالية  الدولية  التعديالت على المعايير  والدولية  المعايير  خالل الفترة، طبقت المجموعة  
كبيرة تغييرات  الدوليةالمعايير على لتعديالت واالدولية تطبيق المعايير  ينتج عن . لم المرحلية المختصرة الموحدة

  . التقرير على صافي ربح أو حقوق ملكية المجموعة التي أصدر عنها

 الجديدة التي طبقتها المجموعة يريامعال  أ)(

  يسري   ٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١المحاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار ال - تعريف األهمية)
 ).٢٠٢٠يناير  ١مفعولها بتاريخ  

 ٢٠٢٠يناير   ١(يسري مفعوله في   ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   -تعريف األعمال ( 

 ايير الدولية للتقارير المالية (يسري مفعولها من  التعديالت على اإلشارات إلى إطار العمل المرجعي في المع
 ).٢٠٢٠ر يناي ١

 والتعديالت الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد  المعايير  ب) (

 ٢٠٢٣يناير   ١" (يسري من التأمين عقود " –  ١٧ رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار( 

 ات المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي بيان"ال – ١٠ رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار على التعديالت
عند بيع أو المساهمة في موجودات بين مستثمر    "استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة"  –   ٢٨رقم  

 ). اختيارياوشركته الزميلة أو مشروعه المشترك (تأجل تاريخ السريان ألجل غير مسمى / يسمح بتطبيق  

ً بتق الجديدة في  الدولية المعايير الجديدة. ستطبق المجموعة هذه الدولية المعايير ييم أثر هذه تقوم المجموعة حاليا
  تواريخ سريانها. 

  االنتقال إلى سعر العرض فيما بين البنوك

ات المالية  األدو ٩نفذت المجموعة التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠٢٠يناير  ١بدءا من 
األدوات   ٧المالية: االعتراف والقياس والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    األدوات  ٣٩بة الدولي رقم  ومعيار المحاس

من مشروع    ١. التعديالت (مشار إليها على أنها المرحلة  سعر الفائدة  معاييرالمالية: اإلفصاحات المتعلقة بإصالحات  
سعر العرض فيما بين البنوك   ات محاسبة التحوط الناشئة قبلفيما بين البنوك) تعالج متطلباالنتقال إلى سعر العرض  

  واإلعفاء المقترح من التحوط لمثل هذه التحوطات. 

طبقت المجموعة اإلعفاء من التحوط المتاح بموجب التعديالت مثل اإلعفاء من التحليل االستشرافي خالل الفترة 
  .٢٠٢١عد سنة حول حالة عدم اليقين فيما ب

االسمي لتبادالت أسعار الفائدة المتعلقة بسعر العرض فيما بين البنوك والمخصصة وعة فإن المبلغ  على مستوى المجم
. تتناقش المجموعة مع األطراف ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠مليار لایر قطري كما في  ٧٫٦في غالقة التحوط هو مبلغ 

التي تستحق بعد فيما بين البنوك  لعادلة المربوطة مع سعر العرض المقابلة فيما يتعلق بالتعرض لتحوطات القيمة ا
  المشاركة مع مختلف المعنيين لدعم انتقال منتظم ولتخفيف المخاطر الناتجة عن االنتقال.    . تواصل اإلدارة٢٠٢١سنة  
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    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

٩    

  إدارة المخاطر المالية  ٤

وحدة كما في وللسنة المنتهية في  تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الم
  .  ٢٠فيما عدا ما تمت مناقشته في اإليضاح  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١

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

   
  ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠

 (مراجعة)

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٩  

 (مراجعة) 
 ي اإلجمال  اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة   
               

للخسائر االئتمانية  ةعرضقروض المالإجمالي 
           سبتمبر ٣٠المتوقعة كما في 

 ٧٠٬٦٤٣٬٣٨٨  ٦٧٬٣٥٨٬٧٣٧ ٣٬٧٩٣٬٧٦٨ ١٩٬٧١٢٬٠٠٠ ٤٣٬٨٥٢٬٩٦٩  وسلف لعمالء قروض - 
 ٢٧٬١٠٣٬٦٧٤  ٢٤٬٩١٨٬٣٩٨   ١٨٬٧٩٣    ٣٤٥٬٥٧٣ ٢٤٬٥٥٤٬٠٣٢  استثمارات مالية (دين)  - 
 ٢٠٬١٠٨٬٣١٩  ١٧٬٥١١٬١٩٥    ٣٠٤٬٠٦٣   ٤٬٩٣٥٬٦٥٦ ١٢٬٢٧١٬٤٧٦  وضمانات مالية ت قروض  ارتباطا - 
 ١٠٬٨٨١٬٦٧٣  ١٣٬٨٤٦٬٨٩٧     -    ٤٩٢٬٣٦٤ ١٣٬٣٥٤٬٥٣٣ مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية  - 
  ١٢٨٬٧٣٧٬٠٥٤ ١٢٣٬٦٣٥٬٢٢٧ ٤٬١١٦٬٦٢٤ ٢٥٬٤٨٥٬٥٩٣ ٩٤٬٠٣٣٬٠١٠

 /المتوقعةلخسارة االئتمانية الرصيد االفتتاحي ل
          يناير ١كما في  –انخفاض القيمة

   ٥٬٢٣٣٬٤٢٤    ٥٬١٢٩٬٥٧١  ٣٬٥٥٩٬٤٢٢    ١٬٤٢٥٬٤٣٨     ١٤٤٬٧١١  *قروض وسلف لعمالء - 
   ٤١٬٩٨٤     ٤١٬٧٢٤     ٢٥٬٠٣٢     ٧٬٢٦٣     ٩٬٤٢٩  استثمارات مالية (دين)  - 
  ١٦١٬٩٣٧    ٢٤٤٬٢٨٦    ١٢٥٬٥٤٣    ١٠١٬١٤٨    ١٧٬٥٩٥  ارتباطات قروض وضمانات مالية  - 
   ١٢٬٢٧٨     ٨٬٥١٨      -    ٦٠٩     ٧٬٩٠٩ مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية  - 
  ٥٬٤٤٩٬٦٢٣  ٥٬٤٢٤٬٠٩٩ ٣٬٧٠٩٬٩٩٧ ١٬٥٣٤٬٤٥٨  ١٧٩٬٦٤٤    

صافي المحمل والتحويالت للفترة (بالصافي من 
           تحويل العمالت األجنبية)

   ٩٤٣٬٧٢٣  ١٬٠١٨٬٢٣٧ ١٬١٤٤٬٦٠٩  ) ١١٨٬٣٢٨(  ) ٨٬٠٤٤(  *قروض وسلف لعمالء - 
  ٩١٤     ٤٤٬١٥٦     -    ١٧٬٧٤٢   ٢٦٬٤١٤  استثمارات مالية (دين)  - 
 ) ٤٬٩٧٢(     ٦٬٩٧٥  ) ٢٬٠٨٤(     ٨٬٢٩٨    ٧٦١  ارتباطات قروض وضمانات مالية  - 
 ) ٧٬٥٨١(    ٦٬٢٧٦     -     ٤٬٠١٧    ٢٬٢٥٩  مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية  - 

  ٩٣٢٬٠٨٤   ١٬٠٧٥٬٦٤٤ ١٬١٤٢٬٥٢٥  ) ٨٨٬٢٧١(  ٢١٬٣٩٠ 
           

           مشطوبات خالل الفترة
 ) ٥٣٧٬٠٧٩(  ) ١٬٩٢٢٬٦٢٥( ) ١٬٩٢٢٬٦٢٥(  -   -   *قروض وسلف لعمالء - 
 -   ) ١٨٬٥٥٨(  ) ١٨٬٥٥٨(  -   -   استثمارات مالية (دين)  - 
 -   ) ٣٬٣٤٥(  ) ٣٬٣٤٥(  -   -   ية مالارتباطات قروض وضمانات  - 
 -   -   -   -   -  مستحقات من بنوك وأرصدة لدى بنوك مركزية  - 
   -   -  )٥٣٧٬٠٧٩(  (١٬٩٤٤٬٥٢٨) ) ١٬٩٤٤٬٥٢٨ ( 

رصيد إقفال الخسائر االئتمانية المتوقعة / انخفاض 
           سبتمبر ٣٠كما في   -القيمة 

   ٥٬٦٤٠٬٠٦٨  ٤٬٢٢٥٬١٨٣ ٢٬٧٨١٬٤٠٦  ١٬٣٠٧٬١١٠    ١٣٦٬٦٦٧  *قروض وسلف لعمالء - 
   ٤٢٬٨٩٨    ٦٧٬٣٢٢    ٦٬٤٧٤   ٢٥٬٠٠٥   ٣٥٬٨٤٣  استثمارات مالية (دين)  - 
  ١٥٦٬٩٦٥     ٢٤٧٬٩١٦    ١٢٠٬١١٤    ١٠٩٬٤٤٦   ١٨٬٣٥٦  ارتباطات قروض وضمانات مالية  - 
   ٤٬٦٩٧    ١٤٬٧٩٤     -    ٤٬٦٢٦   ١٠٬١٦٨ بنوك مركزية مستحقات من بنوك وأرصدة لدى  - 
  ٥٬٨٤٤٬٦٢٨   ٥٤٬٥٥٥٬٢١ ٢٬٩٠٧٬٩٩٤  ١٬٤٤٦٬١٨٧  ٢٠١٬٠٣٤ 

  مخصصات المرحلة الثالثة تتضمن الفوائد المعلقة *
  



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إيضاحات حول البيانات
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في كما 

  

١٠  
  

  القطاعات التشغيلية  ٥

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

  يدية:الخدمات المصرفية التقل

   ية التمويلية وغير التمويلية. كما تقوم  االئتمانيقدم قطاع العمليات البنكية للشركات نطاق واسع من الخدمات والمنتجات إلى العمالء من الشركات والمؤسسات وتشمل التسهيالت
دام مشتقات األدوات المالية بغرض إدارة المخاطر واالستثمار في  واستخ أيضاً بنشاطات إدارة المخاطر التمويلية والمركزية من خالل القروض وإصدار أوراق الدين المالية

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

  دائع والمعامالت األخرى مع العمالء. والو ناالئتما يقدم قطاع العمليات البنكية لألفراد نطاق واسع من الخدمات والمنتجات لألفراد، ويشمل القروض وبطاقات 

  أنشطة التأمين:

  . ستثماراتوتقديم المشورة حول هذه اال ستثماراتتشمل أنشطة التأمين للعمالء إبرام وتنفيذ عقود التأمين، وتنظيم صفقات اال

 يلي:  ماك ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠و ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة لتفاصيل كل قطاع كما في و

    الخدمات المصرفية التقليدية  ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة ل

 
الخدمات المصرفية 

 للشركات
الخدمات المصرفية 

 اإلجمالي التأمين اإلجمالي غير مخصصة لألفراد
 ١٬٧٠١٬٧٥٠ - ١٬٧٠١٬٧٥٠  - ٩٦٬١٧٤  ١٬٦٠٥٬٥٧٦ إيرادات فوائد صافي 
  ١١٬٨٧٩  ١١٬٨٧٩  -  -  -  -  تأمينمن أنشطة ال الدخلصافي 

  ٥٠٣٬٤٤٤  ٥٤٨  ٥٠٢٬٨٩٦  ٤١٬٧٥٦  ١٣٤٬٢٩٩  ٣٢٦٬٨٤١  صافي اإليرادات التشغيلية األخرى
 ٢٬٢١٧٬٠٧٣ ١٢٬٤٢٧ ٢٬٢٠٤٬٦٤٦  ٤١٬٧٥٦ ٢٣٠٬٤٧٣ ١٬٩٣٢٬٤١٧ إيرادات قطاعية

 )١٬٤٤٥٬٥٥٥( )٥٬٩٣٤( )١٬٤٣٩٬٦٢١(    إجمالي المصروف
  ٧١١٬٥١٨  ٦٬٤٩٣  ٧٦٥٬٠٢٥        ربح الفترة

              ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠كما في 
  ١٠٦٬٤٤٦٬٥٧٦  ١٨٤٬٩٤٣  ١٠٦٬٢٦١٬٦٣٣  ١٢٬٩٢٩٬٦٧٣  ٥٬١١٢٬٢٩٣  ٨٨٬٢١٩٬٦٦٧  الموجودات

  ١٠٬١٣٢  -  -  -  -  -  استثمار في شركة زميلة 
 ١٠٦٬٤٥٦٬٧٠٨       إجمالي الموجودات

         
  ٩٢٬٦٩٢٬٢٤٦ ٨٣٬٢٧٦ ٩٢٬٦٠٨٬٩٧٠ ٢٬١٨٢٬٦٤٢ ١٠٬٧٩٥٬٦٠٨ ٧٩٬٦٣٠٬٧٢١  مطلوباتال

 ١٧٬٥١١٬١٩٥ - ١٧٬٥١١٬١٩٥ - ٧٧٬٠٠٧ ١٧٬٤٣٤٬١٨٨  محتملة بنود

  مليون لایر قطري).  ٣٢ مليون لایر قطري ومطلوبات: ١٣٢ تم استبعاد المعامالت داخل المجموعة من هذه المعلومات القطاعية (موجودات:



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إيضاحات حول البيانات
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في كما 

  

١١  
  

  (تابع)  القطاعات التشغيلية  ٥

    
        الخدمات المصرفية التقليدية ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

 
الخدمات المصرفية  

  للشركات
الخدمات 

 اإلجمالي  التأمين  اإلجمالي غير مخصصة  المصرفية لألفراد 
 ١٬٤٩٥٬٧٤٤   -     ١٬٤٩٥٬٧٤٤   -   ١٨٥٬٠٣٥    ١٬٣١٠٬٧٠٩ إيرادات فوائد صافي 

 )٥٨٬٢٨٩(   )٥٨٬٢٨٩(      -   -    -  أنشطة التأمينصافي اإليرادات من 
 ٦٤٢٬٢٣٥   ٢٬٣٠٨   ٦٣٩٬٩٢٧   ٥٩٬١٧٣   ١٢٨٬٤١١    ٤٥٢٬٣٤٣  صافي اإليرادات التشغيلية األخرى 

 ٢٬٠٧٩٬٦٩٠   )٥٥٬٩٨١(   ٢٬١٣٥٬٦٧١   ٥٩٬١٧٣   ٣١٣٬٤٤٦    ١٬٧٦٣٬٠٥٢ إيرادات قطاعية
 )١٬٢٦١٬١٦٤(  )٣٬٠٥٤(   )١٬٢٥٨٬١١٠(            إجمالي المصروف

  ٨١٨٬٥٢٦   )٥٩٬٠٣٥(   ٨٧٧٬٥٦١           ربح الفترة
        

                    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ١٠٨٬١٩٧٬٩٤٧   ٣١٩٬٩٣٣   ١٠٧٬٨٧٨٬٠١٤   ٨٬٠٩٦٬١٦٠   ٥٬٣٧٣٬١٦١    ٩٣٬٩٦٢٬١٠٥  الموجودات

 ١٠٬٤٧٨   -   -   -   -    -  استثمار في شركة زميلة 
  ١٠٨٬٢٠٨٬٤٢٥                  إجمالي الموجودات

  ٩٤٬٨٩٠٬٥١١  ١٩١٬٩٢٢  ٩٤٬٦٦٧٬٤٤٨  ١٬٥٨٤٬٨٥٢  ٩٬٣٤١٬٦٩٣   ٨٣٬٧٤٠٬٩٠٣  مطلوباتال
 ١٩٬٣١٣٬٩٣٠   -   ١٩٬٣١٣٬٩٣٠   -   ٨٤٬٧٠٧    ١٩٬٢٢٩٬٢٢٣  مطلوبات محتملة

                   
  



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٢  
  

 القيمة العادلة لألدوات المالية  ٦

  تدرج القيمة العادلة: 

قيمة العادلة الموضح أدناه تدرج التصنف جميع األدوات المالية التي يتم تحقيق واإلفصاح عن القيمة العادلة لها حسب  
  بناًء على اقل مستوى للمدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

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

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

  : تقنيات التقييم التي يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير هام على قياس القيمة العادلة غير واضحة.٣المستوى  

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

  العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.  

  :يمة العادلة، قامت المجموعة بالتصنيفات التالية لألدوات المالية التي تم قياسها بالق٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠كما في 

 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  
     ٢٠٢٠   سبتمبر ٣٠في 

     موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات مالية 

 ١٧٬٠٣٨٬٧٩٣   ٥٠٬٨٦٩   -   ١٦٬٩٨٧٬٩٢٤  من خالل الدخل الشامل اآلخر
مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات مالية 

 ٧٨٬١٧٧   -   ٣٤٬٦٠٨   ٤٣٬٥٦٩  ن خالل الربح أو الخسارةم
           أدوات مشتقة:

 ٥٦٬٦٢١   -   ٥٦٬٦٢١   -  عقود تبادل أسعار الفائدة  
 ٥٣٬٧٣٥   -   ٥٣٬٧٣٥   - جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 ١٧٬٢٢٧٬٣٢٦   ٥٠٬٨٦٩   ١٤٤٬٩٦٤   ١٧٬٠٣١٬٤٩٣  
             مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:

           أدوات مشتقة:
 ١٬٠٧٢٬٨٩٧   -   ١٬٠٧٢٬٨٩٧  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ٢٢٬٣٩٤   -   ٢٢٬٣٩٤  - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  -  ١٬٠٩٥٬٢٩١   -   ١٬٠٩٥٬٢٩١ 

     
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  

     ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
     مة العادلة:موجودات مالية تقاس بالقي

مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات مالية 
١٧٬٤١٩٬٩٠٨   ٥٢٬٨١٣   -   ١٧٬٣٦٧٬٠٩٥  من خالل الدخل الشامل اآلخر

مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارات مالية 
 ٦٤٬٨٠٨   -   ٤١٬٥٧١   ٢٣٬٢٣٧  من خالل الربح أو الخسارة

           أدوات مشتقة:
 ٣٦٬٤٥٩   -    ٣٦٬٤٥٩    - عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ٣٬٩٧٠   -   ٣٬٩٧٠    - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
 ١٧٬٥٢٥٬١٤٥   ٥٢٬٨١٣   ٨٢٬٠٠٠   ١٧٬٣٩٠٬٣٣٢ 

      مطلوبات مالية تقاس بالقيمة العادلة:
     أدوات مشتقة:

 ٥٠٦٬٦٦٣   -    ٥٠٦٬٦٦٣  - الفائدة عقود تبادل أسعار 
 ٧٬٦١٣   -    ٧٬٦١٣  - عقود أجلة لصرف عمالت أجنبية

 -  ٥١٤٬٢٧٦   -   ٥١٤٬٢٧٦ 

للقيمة   ٢و ١لم يكن هناك تحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة  ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠خالل فترة التقرير المنتهية في 
   العادلة.



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٣  
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٦

  تقنيات التقييم

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

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

الهدف من  والتغيرات المتوقعة لألسعار وارتباطاتها. إن بية واألسهم وأسعار األسهم صرف العملة األجنوأسعار 
أساليب التقييم هو تحديد قيمة عادلة تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير والذي كان من الممكن تحديده   استخدام

  .  اعتياديةمن قبل المشاركين في السوق وفق معاملة تجارية 

ومنحنيات عائد العمالت ذات الصلة  أسعار التحويل الفورية الواضحةاآلجلة بناًء على  األجنبيةعمالت تقاس عقود ال
ً بالكامل ولذا يتم تحديد  فروقات وكذلك أساس العملة المنتشرة بين العمالت ذات الصلة. جميع العقود مضمونة نقدا

  طرف اآلخر لتلك العقود.واللكل من المجموعة  االئتمان مخاطر 

  عمالءقروض وسلف لل  ٧

 
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة  
            

 ٥٧٬٦٧٦٬٣٩٥     ٥٨٬٧٦٦٬٠٨١   ٥٦٬٧٠١٬٤١٠  قروض 
 ١٠٬٢٧٦٬٥١٤     ٨٬٤٨٧٬٤١٥    ٬١٥٥٬٧١٦١٠  سحب على المكشوف

  ٣٠٨٬٩٢٧     ٣٤٧٬٨٩٢      ١٨٩٬١٤٤   فواتير مخصومة
  ٢٬٦٦٦٬١٥٧     ٣٬٠٥٣٬٣٩٧      ٦٩٨٬٣١٧   أخرى*

  ٧٠٬٩٢٧٬٩٩٣    ٧٠٬٦٥٤٬٧٨٥   ٦٧٬٣٦٣٬٩٦٨ 
 )١٤٬١٦٤(    )١١٬٣٩٧(    )٥٬٢٣١(  ربح مؤجل

الخسائر االئتمانية المتوقعة من قروض وسلف 
 )١٬٥٧٠٬١٤٩(   )١٬٦٣٠٬٨٢٠(   )١٬٤٤٣٬٧٧٧(  )٢و١لعمالء (المرحلة 

صافي انخفاض قيمة قروض وسلف للعمالء  
 )٣٬٥٥٩٬٤٢٢(   )٤٬٠٠٩٬٢٤٨(   )٢٬٧٨١٬٤٠٦(  )٣(المرحلة 

  ٦٥٬٧٨٤٬٢٥٨    ٦٥٬٠٠٣٬٣٢٠   ٦٣٬١٣٣٬٥٥٤  صافي القروض والسلف للعمالء*

يمثل  هو ما  مليون لایر قطري و  ٣٬٧٩٤بلغ    ٢٠٢٠   سبتمبر  ٣٠في    للعمالء  غير المنتظمة  مجموع القروض والسلف
من إجمالي   ٪٥٫٦٥يمثل هو ما ي ولایر قطر مليون  ٣٫٩٩١( للعمالء إجمالي القروض والسلف من  %٥٫٦٣

من إجمالي    ٪٥٫٨١يمثل  هو ما  مليون لایر قطري و  ٤٫١٢٢  ومبلغ  ،٢٠١٩  سبتمبر  ٣٠في    للعمالء  القروض والسلف
    .)٢٠١٩ديسمبر  ٣١في    للعمالءالقروض والسلف 

قطري  مليون لایر  ١٬٩٢٣، قامت المجموعة بشطب مخصص القروض غير المنتظمة بالكامل بمبلغ الفترةخالل 
) وفقا  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ١٫٦٨٠ومبلغ ، ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  مليون لایر قطري ٥٣٧(

  .٦٨/٢٠١١لتعميم مصرف قطر المركزي رقم 

مليون لایر   ٩٣٤مليون لایر قطري ( ٩٤٦غ فوائد معلقة بمبل ف للعمالءقيمة القروض والسل يشمل صافي انخفاض 
  ).٢٠١٩ديسمبر   ٣١في   مليون لایر قطري ٩٠٠ ومبلغ  ٢٠١٩ سبتمبر  ٣٠في   قطري

مليون لایر  ٢٫٧٧٢(  يمليون لایر قطر ١٥١التمويل التجاري بمبلغ أنشطة تتعلق ب كمبياالت مقبولة هذايتضمن * 
  ). ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  مليون لایر قطري ٢٫٤٠٧ ومبلغ  ٢٠١٩ سبتمبر  ٣٠في قطري  



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٤  
  

  مالية في أوراق  استثمارات  ٨

 
   رسبتمب ٣٠

٢٠٢٠  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
            

استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 ١٧٬٢٥٩٬٢٣٢    ١٨٬٤٧٠٬٥٩١   ١٦٬٨٧٢٬١٤١  اآلخر الدخل الشامل 

استثمارات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  ٦٤٬٨٠٨   ١١٩٬٤٨٧   ٧٨٬١٧٧ الربح أو الخسارة

   ٩٬٠٣٣٬١٩٠   ٨٬٩٤٩٬٩٧٦   ٨٬٢٣٥٬٢٦٧  استثمارات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ٢٢٨٬٧٤٢   ٢٥٠٬٥٢٣   ٢٤١٬٣٣١  فائدة مستحقة القبض 

  ٢٦٬٥٨٥٬٩٧٢   ٢٧٬٧٩٠٬٥٧٧   ٢٥٬٤٢٦٬٩١٦ 
 )٢٥٬٣٨٧(   )٢٥٬٣٥٤(   )٥٠٧٧٬(  صافي خسائر االنخفاض قيمة استثمارات مالية 

  ٢٦٬٥٦٠٬٥٨٥   ٢٧٬٧٦٥٬٢٢٣    ٤٠٩٢٥٬٤١٩٬  

 ٨٫٢٧٩ (بقيمة ٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠في مليون لایر قطري  ٨٫٣٥٧ قيمتها لدولة قطر  برهن سندات المجموعة قامت 
) مقابل عقود ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ في مليون لایر قطري  ٧٫٧٤٧ وقيمة ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في مليون لایر قطري 

  إعادة شراء.

  عقارات وأثاث ومعدات  ٩

  اقتناءات واستبعادات

لایر قطري   مليون ٥٫٩موجودات بتكلفة ، قامت المجموعة باقتناء ٢٠٢٠  سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
  ). ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري في  ٨٧ومبلغ ، ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠مليون لایر قطري في   ١٩٫٣(

   سبتمبر ٣٠الفترة المنتهية في  خالل لایر قطري مليون ١٫٥المجموعة التي قامت بها بلغت استبعادات الموجودات 
ديسمبر   ٣١مليون لایر قطري في  ١٢٫٩مبلغ و، ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠في  لایر قطري مليون ١٢٫١مبلغ ( ٢٠٢٠
  ) بالتكلفة األصلية.٢٠١٩

  سندات دين   ١٠

   سبتمبر ٣٠ 
٢٠٢٠  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩

 مدققة   مراجعة  مراجعة 
            

 ٤٧١٬٩٠٨    ٥٢٤٬٠٣٤   ٨٦٥٬٧٤٧  ونةسندات رئيسية مضم
 ١٬١٥١   ١٬٢٢٦   ١٬٠٧١  فائدة مستحقة الدفع

  ٤٧٣٬٠٥٩   ٥٢٥٬٢٦٠    ٨٦٦٬٨١٨  

  إيضاح
  ، دوالر أمريكي  ونملي  ٢٠٠بمبلغ    ٢٠٢٠   سبتمبر  ٣٠في  كما  أصدرت المجموعة سندات دين أساسية غير مضمونة  

مليون دوالر   ٥٥ ومبلغ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ياباني في مليار ين  ١١مليون دوالر أمريكي و ٥٥(مليار ين ياباني  ٤و
سندات اليورو متوسطة لبموجب برنامجها المحدث ) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ين ياباني في مليار  ٨٫١ ومبلغ أمريكي
  األجل.



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٥  
  

  قروض أخرى   ١١

  سبتمبر ٣٠   
٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠

 مدققة   مراجعة  مراجعة 
            

 ٦٬٨٢٤٬٣١٠    ٧٬٠٩٣٬٤٣٥    ٧٬٠٢٧٬٣٢٦  ألجل  قروضتسهيالت  
 ٣٤٬٧٣٩    ٢٦٬٥٦١    ١٩٬٤٣١  فائدة مستحقة الدفع

  ٦٬٨٥٩٬٠٤٩    ٧٬١١٩٬٩٩٦    ٧٬٠٤٦٬٧٥٧  
  
   سبتمبر ٣٠ 

٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠٢٠
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
            

  ٣٬٠٣٠٬٣٥٦   ٢٬٤٩١٬٨٦٨    ٤٬٥١٢٬٠٧٠  سنة واحدة  حتى
  ٣٬٨٢٨٬٦٩٣   ٤٬٦٢٨٬١٢٨    ٢٬٥٣٤٬٦٨٧  سنوات   ٣ إلى سنةن م
  ٦٬٨٥٩٬٠٤٩   ٧٬١١٩٬٩٩٦    ٧٬٠٤٦٬٧٥٧  

  رأس المال  ١٢
٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
            

عدد األسهم العادية المصرح بها  
  (باآلالف) 

٣٫١٠٠٫٤٦٧    ٣٫١٠٠٫٤٦٧    ٣٫١٠٠٫٤٦٧  

لایر   ١مية لألسهم العادية (القيمة اإلس
  قطري للسهم) 

رأس المال المصدر والمدفوع (بأالف  
  ٣٫١٠٠٫٤٦٧    ٣٫١٠٠٫٤٦٧    ٣٫١٠٠٫٤٦٧  الرياالت القطرية)

    من نفس الفئة ولها حقوق تصويت متساوية.جميع األسهم 

  ١ الشريحةمال إضافي من أداة مؤهلة كرأس  ١٣

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٩ر ديسمب ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٢٠

 مدققة  مراجعة مراجعة 
          

  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣ديسمبر   ٣١مصدر في 
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ سبتمبر  ٣٠مصدر في 

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  

 وثانويةري. إن هذه السندات ثابتة مليار لایر قط ٤بإجمالي  ١أصدرت المجموعة سندات تنظيمية لرأس المال الفئة 
فيما بعد. إن   ااألولى على أن يعاد تسعيره تنواس تفائدة ثابت للسوغير مضمونة، وتم تسعير كل سند منها بمعدل 

ريخ  هذه السندات تاليس لن ذلك ال يعد عجزا عن السداد. كوبونات هذه السندات تقديرية وفي حال عدم سدادها فإ
  . ١من الشريحة  أس المالر ضمناستحقاق وتصنف 

  رباحاألتوزيعات   ١٤

لایر   ٠٫١٠(توزيعات بمبلغ    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  تم اعتماد اقتراح مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح  
 ١٦في  التي عقدت السنويةالجمعية العمومية ) من جانب ٢٠١٨ قطري لسنةمليون لایر  ٣١٠قطري للسهم بمبلغ 

  .٢٠٢٠مارس 



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٦  
  

  سهملل العائدات  ١٥
  فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠   
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  مراجعة   مراجعة  مراجعة مراجعة 

             األساسية والمخففة
الربح العائد إلى المساهمين 

  ٨١٨٬٥٢٦   ٧٧١٬٥١٨   ٢٩٩٬٩٣٥   ٢٧٠٬٨٠٣  في البنك 
             

عدد المتوسط المرجح لألسهم  
  ٣٬١٠٠٬٤٦٧   ٣٬١٠٠٬٤٦٧   ٣٬١٠٠٬٤٦٧   ٣٬١٠٠٬٤٦٧  العادية القائمة باأللف

العائدات األساسية / المخففة  
  ٠٫٢٦   ٠٫٢٥   ٠٫١٠   ٠٫٠٩  (باللایر القطري) للسهم 

  المحتملةالمطلوبات والمالية  لتزاماتاال  ١٦
٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة  
      المطلوبات المحتملة   )أ(

 ١٢٬٨٩٦٬٩٤٩    ١٣٬٣٢٠٬٩٠١    ١٢٬٦٨١٬٤٣٦ ضمانات 
 ٤٬٦٧٩٬١١٨    ٥٬١٧٧٬٥٩٣    ٣٬٩٩٦٬٠٨٢ خطابات اعتماد 

 ١٬٧٣٧٬٨٦٣    ١٬٦٠٩٬٨٢٥    ٨٣٣٬٦٧٧ تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة 
 ٤٩٬٨١٩    ٤٨٬٠٤٢    ٨٠٬٤٦٨ أخرى

 ١٩٬٣٦٣٬٧٤٩    ٢٠٬١٥٦٬٣٦١    ١٧٬٥٩١٬٦٦٣  
      التزامات أخرى   ) ب(

        أدوات مالية مشتقة: 
 ٦٬٣٣٨٬١٥٣   ٣٬٥٣٣٬٦٨٨    ٦٬٦٣٩٬٤٥٦ جلة لصرف عمالت أجنبيةآعقود 

 ٧٬١١٠٬٣٦٣   ٧٬٠١٨٬٥٩٧    ٦٬٥٩٥٬٢٤٧ عقود تبادل أسعار الفائدة 
 ١٣٬٤٤٨٬٥١٦   ١٠٬٥٥٢٬٢٨٥    ١٣٬٢٣٤٬٧٠٣ 

  ٣٢٬٨١٢٬٢٦٥   ٣٠٬٧٠٨٬٦٤٦    ٠٬٨٢٦٬٣٦٦٣ اإلجمالي

  . االسميةقيمتها ب األخرى لتزاماتاالضمن تم عرضها ، وبقيمتها العادلة المشتقةدوات األ تم تسجيل

  النقد وما يعادله   ١٧
٢٠١٩ ديسمبر ٣١  ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ 
 مدققة   مراجعة  مراجعة 
            

 ٣٬٤٢٥٬٧٢٤    ٢٬٧٧٤٬١٦٦   ٣٨١٬٣٣٠٧٬  *نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 
 ٣٬٧٧٢٬٩٥٣   ٤٬١٥٥٬٣٦٩   ٠٩١٬٢١٤٣٬  يوما ٩٠ حتىوك من بن  ات مستحق

  ٧٬١٩٨٬٦٧٧   ٦٬٩٢٩٬٥٣٥    ٤٢١٬٥٩٥١٠٬  

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



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٧  
  

  طراف ذات عالقةاألمعامالت   ١٨

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

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

 سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٢٠

 مدققة  مراجعة مراجعة 

          بيان المركز المالي بنود 
 ٢٬٣٦٨٬٢٦٧   ٢٬٣٢٧٬٦٥١  ١٬٨١٤٬٩٦٧  وأنشطة تمويلقروض وسلف   - 
 ٧١١٬١٢١  ٧٣٧٬٢٧١  ٦٦٦٬٥٢٧  ودائع - 
 ٦٦١٬٥٨٨  ٧٥٨٬٢٥٩  ٥٩٢٬٢٥٢ مطلوبات محتملة والتزامات أخرى  - 
 ٨٬٣٠٥  ٨٬٣٠٥  ٨٬٣٠٥  موجودات أخرى - 

  
  أشهر المنتهية فيفترة الستة    فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
   سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠   
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  مراجعة   مراجعة  مراجعة مراجعة 

             والمصروفات بنود بيان الدخل
  ٤٩٬٨٩٣   ٤٢٬٦٨٧   ١٦٬٦٦٢   ١٣٬٢٢٩  م  إيرادات فوائد ورسو - 
 مصاريف فوائد ورسوم - 

  ٨٬٦٥٦   ١٦٬٢٦١   ١٬٢٨٨   ١٬١٧٥  وعموالت
             مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

  ٢٩٬٦٠١   ٢٦٬٤٧٤   ٨٬٨٧٦   ٨٬٥٣٥  أخرى   ومنافعرواتب  - 
الخدمة وصندوق  مكافآت نهاية  - 

  ١٬٢١٩   -   ٤١١   )٨١٣(  التقاعد 
  ٣٠٬٨٢٠   ٢٦٬٤٧٤   ٩٬٢٨٧   ٧٬٧٢٢  

  كفاية رأس المال   ١٩

 
  سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠ 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
ديسمبر   ٣١

٢٠١٩ 
 مدققة   مراجعة مراجعة 
           

 ٩٬١٤٣٬١٩٤     ٨٬٣٩٨٬٠٨٤  ٨٬٨١٩٬٩١٩  رأس المال العادي من الشريحة األولى  
 ٤٬٠٠٠٬٠٠٠    ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس مال إضافي من الشريحة األولى  

  ٩٢٧٬٣٢٣     ٩٢٣٬٤٧٣  ٨٦٠٫٩٩٦  إضافي من الشريحة الثانية   رأس مال 
 ١٤٬٠٧٠٬٥١٧   ١٣٬٣٢١٬٥٥٧ ١٣٫٦٨٠٫٩١٥  إجمالي رأس المال المؤهل 

 ٧٩٬٢٨٧٬٤٢٩   ٧٩٬٠٦٧٬٥٤٧ ٧٤٬٤١٨٬٣٨٧  مخاطر بالموجودات مرجحة 
 ٪١٧٫٧٥   ٪١٦٫٨٥  %١٨٬٣٨  إجمالي نسبة رأس المال 

المركزي على النحو حسب متطلبات مصرف قطر  ٣رأس المال بموجب بازل الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية 
  التالي:

  ، و ٪١٠هو  مصد حماية رأس المالالحد األدنى بدون  - 

للبنوك ذات التأثير  والمصد  عملية تقييم كفاية رأس المال الداخليومصد  مصد حماية رأس المالاألدنى متضمنا  دالح - 
  .٪١٣٫٥هو الهام على النظام المالي المطبق 



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٨  
  

  ١٩-أثر كوفيد   ٢٠

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

  .مختلفة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملةالمحلية والدولية تدابير دعم    السلطات المالية والنقدية

ً   بنكالتركز عمليات  ت فترة التقارير المالية، شهدت أسعار النفط    خاللسعر النفط الخام.  على    في اقتصادات تعتمد نسبيا
الستمرارية األعمال وممارسات إدارة تفعيل خطته الوضع عن كثب وقد قام ب بنكالراقب ي تقلبات غير مسبوقة. 

  .وأدائه المالي هعلى عمليات ١٩-كوفيد  المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات المحتملة التي قد يتسبب فيها تفشي

  موجهات مجلس معايير المحاسبة الدولية  

ن الخسائر االئتمانية  المحاسبة ع  إيضاحا توجيهيا حولأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية    ٢٠٢٠مارس    ٢٧بتاريخ  
. ينص اإليضاح التوجيهي بأن المعيار الدولي للتقارير  ١٩المتوقعة في ضوء الشكوك الحالية الناشئة عن جانحة كوفيد  

يتطلب تطبيق أحكام كما أنه يطلب من ويسمح للكيانات تعديل منهجها لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة    ٩المالية رقم  
التي تم تنفيذها  عدد من االفتراضات والروابط األساسية لطريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة لف الظروف. في مخت

حتى تاريخه قد ال تصلح في البيئة الحالية. يجب على الكيانات عدم مواصلة تطبيق منهج الخسارة االئتمانية المتوقعة  
  لديها بصورة آلية.

تقييم التغيرات    ٩خاطر االئتمان يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لكبيرة في مإضافة إلى ذلك، ولتقييم الزيادة ا
في مخاطر التعثر الذي يحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. يطلب أن يكون كل من تقييم الزيادة الكبيرة في  

ويمكن دعمها وتكون متاحة للكيان مات معقولة مخاطر االئتمان وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مستندا إلى معلو
بدون تكلفة أو جهد غير ضروريين. يطلب من الكيانات وضع تقديرات استنادا إلى أفضل المعلومات المتاحة حول  
األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات للظروف االقتصادية. عند تقييم ظروف التوقعات يجب وضع اعتبار  

  ير الدعم الحكومي الهامة.  وتداب ١٩يد لكل من آثار كوف

  مصرف قطر المركزي  الدعم من برامج ومبادرات 

. يتضمن برنامج الدعم بصفة أساسية أثرةللقطاعات المتطرح مصرف قطر المركزي برنامج دعم    ١٩استجابة لكوفيد  
  ما يلي: 

  تأجيل أقساط القروض للقطاعات المتأثرة؛ 

 ؛٪٢٫٥القسط تم تحديده بنسبة تأجير  أقصى معدل يتم احتسابه خالل فترة  

  تسهيالت إعادة الشراء بقيمة صفرية الستيفاء البنك للمعايير؛  

  .نقطة البيع ورسوم السحب من ماكينات الصراف اآللي  

  الخسائر االئتمانية المتوقعة   (أ)

ئتمانية المتوقعة وتقديرات  وقد نتج عنه التغييرات التالية على منهج الخسارة اال ١٩ قام البنك بإجراء تقييم لكوفيد 
  . ٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠وأحكام التقييم كما في وللفترة المنتهية في 

  ٩تحديد ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت بالنسبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ) ١(

  ٢إلى المرحلة  ١القروض والسلف من المرحلة  يطلب أن يتم تحريك ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وفقط لو كانت خاضعة للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشوئها. تحدث الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  

  عمر المتوقع لألداة المالية.عندما تحدث زيادة كبيرة في مخاطر التعثر على مدى ال



    ق. ع.ة ش.م.بنك الدوح

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

١٩  
  

  (تابع) ١٩أثر كوفيد   ٢٠

  ئر االئتمانية المتوقعة الخسا  (أ)

  (تابع)  ٩تحديد ما إذا كانت الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت بالنسبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    ) ١(

احتمال الدفع باألخذ في االعتبار السبب الرئيسي للصعوبة يواصل البنك تقييم مقترضيه لمعرفة أية مؤشرات على عدم  
  أم أنها طويلة األجل.  ١٩ما إذا كان من المرجح أن تكون مؤقتة بسبب كوفيد المالية و

استجابة لبرنامج الدعم من مصرف قطر المركزي شرع البنك في برنامج لإلعفاء من الدفع لعمالئه المتأثرين بتحديد 
األجل لمعالجة مواضيع  ترة ستة أشهر. تعتبر هذه اإلعفاءات من الدفع على أنها سيولة قصيرةاألقساط المستحقة لف

التدفق النقدي لدى المقترض. قد يشير اإلعفاء الممنوح للعمالء إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. مع ذلك فإن  
االئتمان والترحيل من مرحلة ألغراض احتساب  تمديد هذه اإلعفاءات من الدفع ال تطلق تلقائيا زيادة كبيرة في مخاطر  

للعودة إلى مسار الدفع   ١٩توقعة حيث أنه يتم توفيرها لمساعدة المقترضين المتأثرين من كوفيد  الخسارة االئتمانية الم
  المنتظم.

وامل على الع ١٩باإلضافة إلى االفتراضات المذكورة أعاله وضع البنك اعتبارا خاصا لآلثار ذات الصلة بكوفيد 
ن وتقييم مؤشرات انخفاض القيمة بالنسبة للتعرضات  النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتما

للقطاعات التي من المحتمل أن تكون متأثرة. نتج عن ذلك تخفيض التدرج لبعض التعرضات واالعتراف بخسائر  
(أ) على البيانات المالية المرحلية  ٤باإليضاح رقم  ائتمانية متوقعة ومخصصات انخفاض قيمة كما هو مفصح عن

  حدة.المختصرة المو

  معقولية المعلومات االستشرافية وترجيحات االحتمالية  ) ٢(

بتحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة  بنكوتقلب أسعار النفط قيام ال ١٩-كوفيد  الناجمة عن الشكوكاستدعت 
قعة بناًء على . وقد تم تقدير الخسائر االئتمانية المتو٢٠٢٠  سبتمبر ٣٠لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 

من الظروف االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ، وبالنظر إلى التطورات السريعة التي يشهدها الوضع، فقد   تشكيلة
بعين االعتبار تأثير التقلبات العالية على عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد شدة واحتمالية   البنكذ أخ

 .بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة السيناريوهات االقتصادية الخاصة

كجزء من مسعاه للتحسين   قام البنك بإعادة تقييم مدى ترابط متغيرات االقتصاد الكلي مع خبرته الخاصة حول التعثر
. تم تحديد متغيرات االقتصاد الكلي إلدراج العامل ١٩المستمر لنماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة وتحليل أثر كوفيد 

تشرافي في الخسارة االئتمانية المتوقعة استنادا إلى مستواها واتجاه ترابطها مع خبرة التعثر لدى البنك على مدى  االس
العوامل االستشرافية  سنة األخيرة.    ١٩ومعدل جودة األصل لقطاع المصارف في قطر خالل فترة الـ  سنوات    ٥فترة  

  .  هاي تتم مالحظتتال ةالتاريخي عوامل االقتصاد الكلييتم تحديدها من (وهي هنا مؤشر االئتمان) المستخدمة 

ت التعثر في محفظة االئتمان بالبنك. يوجد مؤشر االئتمان للتنبؤ بنقطة متوقعة في الترجيح الزمني لحاالتم استخدام ي
وسط ) مت١إن انطبق ذلك، والذي يتضمن بالنسبة لقطر ( عوامل االقتصاد الكليفيما بين مؤشر االئتمان وترابط 

) وتركيز  ٢(  برميل وللدوالر أمريكي /   ٥٣٫٨برميل إلى  للدوالر أمريكي /      ٤٥للنفط بمبلغ    مرجح للسعر السنوي  
ديسمبر   ٣١على التوالي ( ٢٠٢١و ٢٠٢٠للسنتين الماليتين  ٪٦٣٫٧إلى  ٪٦٢٫٢االئتمان في القطاع الخاص بنسبة 

دوالر أمريكي/    ٥٧٫٩٦و  ٢٠٢١للبرميل وفي سنة    /دوالر أمريكي    ٦٠٫٤٩هو    ٢٠٢٠: سعر النفط في سنة  ٢٠١٩
تم احتساب الخسارة االئتمانية   ).٢٠٢١في سنة  ٪٣بة ونس ٢٠٢٠لسنة  ٪٢٫٧٥للبرميل وناتج محلي إجمالي بنسبة 

المتوقعة على أنها رقم ترجيح محتمل لثالثة سيناريوهات، أي سيناريو األساس. كما أن هناك السيناريو المتحفظ  
للسيناريو المتحفظ   ٪١٥للسيناريو األساسي و ٪٧٠على التوالي ( ٪٠وترجيح  ٪٣٥و ٪٦٥بنسب هي والمتفائل 

يتفاقم الوضع بشكل سريع، وبناء عليه فإن أي سيناريوهات متحفظة ).٢٠١٩ديسمبر    ٣١اريو المتفائل في  للسين  ٪١٥و
  ستتم إعادة تقييمها في حالة استمرار الظروف السلبية.

  م التقييمتقديرات وأحكا  (ب) 

للتقلب االقتصادي الحالي عند تحديد المبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات المالية وغير   ةاآلثار المحتمل  بنكدرس ال
وقد اعتبر على أنها تمثل أفضل تقدير لدى اإلدارة للمعلومات التي يمكن مالحظتها. مع ذلك ظلت  بنكالمالية لل

  لة حساسة للتقلبات في السوق.األسواق متقلبة وظلت المبالغ المسج
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    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 ألف لایر قطري   ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

٢٠  
  

  (تابع) ١٩أثر كوفيد   ٢٠

  (تابع) تقديرات وأحكام التقييم  (ب) 

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

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

  المحاسبة عن أصول التمويل المعدلة  (ج)

هو مذكور أعاله قام البنك بتأجيل المدفوعات لستة أشهر مصرف قطر المركزي كما من دعم برنامج الكجزء من 
تسهيالت اإلقراض لتلك الشركات المؤهلة على أنها قطاعات متأثرة. تعتبر اإلعفاءات من الدفع كدعم سيولة على 

يل تأج. قام البنك بإنفاذ اإلعفاءات من الدفع بقصيرة األجل لمعالجة أمور التدفق النقدي المحتملة لدى المقترضين
يف إضافية من جانب العميل. األثر المحاسبي لهذه بدون تحمل تكالة أشهر عستوهي خالل فترة اإلعفاء لقروض ا

متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المحاسبة عنه وفقا لالتغييرات من حيث التسهيالت االئتمانية تم تقييمه و
 .التمويل كتعديل في أحكام ترتيب  ٩

  المحاسبة عن تسهيل ريبو بمعدل صفر   ) د(

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

  ناتجة من تسهيل الريبو بمعدل صفر ال تعتبر جوهرية للفترة.  تلك القطاعات المتأثرة. الفائدة ال

  علومات المقارنة م  ٢١

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

  الموحد لفترة / سنة المقارنة.  

  




