
 الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات

2019 سبتمبر 30

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك



Auditors Report



٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مدققةمراجعةمراجعةإيضاحات

الموجودات

6,729,798           5,944,876           5,899,934                 المركزية البنوك لدى وأرصدة نقد 

9,474,893           13,319,791         9,870,734                 بنوك لدى أرصدة

84,642,464         85,815,259         89,095,043               7للعمالء وسلف قروض

22,206,077         21,653,583         27,033,975               8مالية استثمارات

2,096,310           2,057,138           2,127,985                 9المشترك والمشروع  زميلة شركات في استثمارات

2,559,591           2,559,591           2,559,591                 10للبيع به محتفظ موجود

2,718,913           2,653,670           2,845,216                 ومعدات ممتلكات

283,049               241,713               252,531                     ملموسة غير موجودات

4,359,615           4,449,770           6,009,312                 أخرى موجودات

135,070,710       138,695,391       145,694,321           الموجودات إجمالي

المطلوبات

13,950,459         11,147,043         22,810,065               11بنوك من أرصدة

71,785,783         75,323,245         74,294,203               12عمالء ودائع

16,071,746         15,839,009         11,197,439               13دين سندات

8,379,734           10,096,056         10,091,938               14أخرى قروض

4,883,568           6,582,504           5,764,944                 أخرى مطلوبات

115,071,290       118,987,857       124,158,589           المطلوبات إجمالي

الملكية حقوق

4,047,254           4,047,254           4,047,254                 15المال رأس

9,745,152           9,744,754           9,787,029                 قانوني احتياطي

26,500                  26,500                  26,500                       عام احتياطي

886,151               361,151               1,121,236                 مخاطر احتياطي

(73,466)                (63,586)                550,150                     العادلة القيمة احتياطي

(179,507)             (179,507)             (123,223)                   الخزينة أسهم

(1,816,866)          (1,977,526)          (1,868,856)               أجنبية عمالت تحويل احتياطي

1,079,858           1,037,773           1,114,810                 اخرى احتياطيات

1,283,920           1,264,794           1,283,920                 التقييم اعادة احتياطي

1,000,413           1,445,910           1,596,902                 مدورة أرباح

15,999,409         15,707,517         17,535,722             البنك مساهمي الى العائدة الملكية حقوق إجمالي

11                          17                          10                                المسيطرة غير المساهمات

4,000,000           4,000,000           4,000,000                 اضافي مال لرأس المؤهلة األدوات

19,999,420         19,707,534         21,535,732             الملكية حقوق إجمالي

135,070,710       138,695,391       145,694,321           الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

--------------------------------------------

ثاني ال جبر بن علي بن هللا عبد/ الشيخ

اإلدارة مجلس رئيس

----------------------------------------------------------------------------------------

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
الموحد المرحلي المالي المركز بيان

قطري لاير ألف2019 سبتمبر 30 في كما

:من كل المجلس عن بالنيابة ووقعها 2019 أكتوبر 22  بتاريخ اإلدارة مجلس جانب من الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات هذه اعتماد تم

خان ريحان/  السيدالفردان إبراهيم حسين/  السيد

المالي القطاع رئيساإلدارة مجلس رئيس نائب

. الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 22 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل



     2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر والتسعة  أشهر للثالثة

٢٠١٨ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٢٠١٨٣٠ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةإيضاحات

4,478,615           4,909,703          1,540,274         1,701,154          الفوائد إيرادات

(2,570,210)          (2,970,883)        (960,315)           (980,200)            الفوائد مصروفات

1,908,405           1,938,820         579,959             720,954             الفوائد إيرادات صافي

832,773               890,357              253,963             283,354              وعموالت رسوم إيرادات

(263,713)             (268,662)            (90,308)             (90,488)              وعموالت رسوم مصروفات

569,060               621,695             163,655             192,866             وعموالت رسوم إيرادات صافي

151,853               213,528              93,087               70,417                أجنبية عمالت صرف أرباح صافي

(21,117)                38,481                (22,073)             8,648                  مالية استثمارات من ايرادات صافي

55,224                 40,488                16,104               13,506                أخرى تشغيلية إيرادات

2,663,425           2,853,012         830,732             1,006,391         التشغيلية اإليرادات صافي

(514,150)             (503,013)            (159,404)           (166,877)            الموظفين تكاليف

(98,556)                (118,406)            (31,422)             (39,136)              استهالكات

(40,976)                (40,988)              (13,134)             (13,898)              ملموسة غير موجودات اطفاء

16,721                 1,184                  9,462                 (1,574)                 مالية استثمارات قيمة في مستردة / (خسائر) انخفاض صافي

(616,835)             (585,929)            (188,732)           (152,228)            7للعمالء والسلف القروض قيمة في انخفاض خسائر صافى

(30,171)                (40,039)              (15,444)             (42,786)              األخرى المالية الموجودات قيمة في  (خسائر) انخفاض صافي

(238,762)             (161,697)            (67,951)             (52,492)              أخرى مصروفات

1,140,696           1,404,124         364,107             537,400             المشترك المشروع و الزميلة الشركات نتائج حصة قبل الربح

128,653               128,024              42,150               43,338                المشترك والمشروع الزميلة الشركات نتائج من الحصة

1,269,349           1,532,148         406,257             580,738             الضريبة قبل الربح

(9,734)                  (28,191)              (1,698)                (10,864)              الدخل ضريبة مصروف

1,259,615           1,503,957         404,559             569,874             الفترة ربح

:إلى ويعود

1,259,613           1,503,957          404,558             569,874              البنك ملكية حقوق حاملي

2                               -                          1                             -                          المسيطرة غير المساهمات

1,259,615           1,503,957         404,559             569,874             الفترة ربح

السهم على العائد

0.31                         0.37                    0.10                      0.14                    17(قطري لاير) الربح من المخفف/  األساسي السهم عائد

ً 22 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل . الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
 الموحد المرحلي الدخل بيان 

قطري لاير ألف

المنتهية أشهر للتسعةالمنتهية أشهر للثالثة



٢٠١٨ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٢٠١٨٣٠ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

1,503,9571,259,615        569,874404,559                    الفترة ربح

:للفترة اآلخر الشامل الدخل

: الدخل بيان الى تصنيفها اعادة الحقا يتم قد بنود

(593,600)            (51,991)              (318,721)                   54,045                       أجنبية تشغيل عمليات من أجنبية عمالت تحويل فروق

   -                         2,656                     -                                2,092                         المشترك والمشروع زميلة شركات في االستثمار من اآلخر الشامل الدخل حصة

27,496                (55,639)              (10,410)                     (12,313)                     النقدي التدفق لتحوطات العادلة القيمة في التغيرات صافي من الفعال الجزء حركة صافي

: الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الدين أدوات في لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي

(10,863)              699,892             267,751                     242,617                     العادلة القيمة في التغير صافي

(3,320)                (5,155)                (3,520)                        (881)                           الموحد المرحلي الدخل لبيان المحول المبلغ صافي

ً تصنيفها اعادة يتم ال قد بنود : الدخل بيان إلى الحقا

(9,267)                (43,421)              (167)                           (510)                           االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي

(4,602)                (5,932)                2,906                         2,969                         المشترك والمشروع زميلة شركات في االستثمار من اآلخر الشامل الدخل حصة

(594,156)            540,410            (62,161)                     288,019                    للفترة (الخسائر)/  اآلخر الشامل الدخل

665,459             2,044,367        342,398                     857,893                    للفترة الشامل الدخل إجمالي

:إلى ويعود

665,457             2,044,367          342,397                     857,893                     البنك ملكية حقوق حاملي

2                             -                         1                                     -                                المسيطرة غير المساهمات

665,459             2,044,367        342,398                     857,893                    للفترة الشامل الدخل إجمالي

المنتهية أشهر للتسعةالمنتهية أشهر للثالثة

. الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 22 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان 

قطري لاير ألف     2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر والتسعة أشهر للثالثة



المخاطر احتياطيعام احتياطيقانوني احتياطيالمال رأسايضاح
 القيمة احتياطي

العادلة
الخزينة اسهم

 تحويل احتياطي

أجنبية عمالت
أخرى احتياطات

 إعادة احتياطي

التقييم
مدورة أرباح

 الملكية حقوق إجمالي

 حقوق لحاملي العائد

البنك ملكية

 الغير المساهمات

مسيطرة

 كرأس المؤهلة األدوات

إضافي مال

 

الملكية حقوق إجمالي

19,999,420     4,000,000        11                  15,999,409    1,000,413   1,283,920    1,079,858     (1,816,866)   (179,507)   (73,466)       886,151       26,500        9,745,152     4,047,254    2019 يناير 1 في الرصيد

       1,503,957                      -                -      1,503,957  1,503,957                 -                   -                   -               -               -               -              -                  -                -الفترة ربح

           540,410                      -                  (1)          540,411                -                 -                   -         (51,990)               -     592,401               -              -                  -                -األخر الشامل الدخل

       2,044,367                      -                  (1)      2,044,368  1,503,957                 -                   -         (51,990)               -     592,401               -              -                  -                -للفترة الشامل الدخل إجمالي

                     -                      -                -                    -          (9,213)                 -                   -                   -               -               -               -              -            9,213                -القانوني االحتياطي إلى محول

              10,085                      -                -            10,085    (225,000)                 -                   -                   -               -               -     235,085              -                  -                -المخاطر احتياطي في الحركة صافى

 الى المحولة االخرى الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أداة خسائر

المدورة األرباح
-                -                  -              -               31,215       -               -                   -                   -                 (31,215)       -                    -                -                      -                     

                     -                      -                -                    -       (34,952)                 -           34,952                   -               -               -               -              -                  -                -األخرى االحتياطيات فى الحركة صافى

              88,948                      -                -            88,948                -                 -                   -                   -       56,284               -               -              -          32,664                -الخزينة أسهم في الحركة

البنك أسهم لحاملي وتوزيعات مساهمات
-                -                  -              -                -               -               -                   -                   -                 -                 -                     -                -                      -                      

          (607,088)                      -                -        (607,088)    (607,088)                 -                   -                   -               -               -               -              -                  -                -201816 عام عن موزعة أرباح 

                     -                      -                -                    -                -                 -                   -                   -               -               -               -              -                  -                -للبنك الملكية حقوق لمالكي والمدفوعات من المساهمات إجمالي

                     -                      -                -                    -                -                 -                   -                   -               -               -               -              -                  -                -المسيطرة غير المساهمات في الحركة صافي

     21,535,732        4,000,000                 10   17,535,722  1,596,902   1,283,920    1,114,810   (1,868,856)   (123,223)     550,150 1,121,236      26,500   9,787,029  20194,047,254 سبتمبر 30 في الرصيد

قطري لاير ألف

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
 الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر للتسعة

.الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات من يتجزأ ال جزءاً 22 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل



المخاطر احتياطيعام احتياطيقانوني احتياطيالمال رأسايضاح
 القيمة احتياطي

العادلة
الخزينة اسهم

 تحويل احتياطي

أجنبية عمالت
أخرى احتياطات

 إعادة احتياطي

التقييم
مدورة أرباح

 الملكية حقوق إجمالي

 حقوق لحاملي العائد

البنك ملكية

 الغير المساهمات

مسيطرة

 كرأس المؤهلة األدوات

إضافي مال

 

الملكية حقوق إجمالي

21,021,519      4,000,000          15                        17,021,504      594,226         1,264,794     1,064,189      (1,383,926)     (179,507)     (44,500)        1,890,408         26,500       9,742,066      4,047,254     2018 يناير 1 في الرصيد

 يناير 1 في 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق بعد التغيرات

2018*
                     -                         -                    -           (1,529,257)        (18,530)                  -                         -              (78,442)                     -              51,510      (1,574,719)                         -                            -          (1,574,719)

19,446,800      4,000,000          15                        15,446,785      645,736         1,264,794     985,747          (1,383,926)     (179,507)     (63,030)        361,151             26,500       9,742,066      4,047,254     2018 يناير 1 في المعدل الرصيد

1,259,615           -                         2                          1,259,613        1,259,613        -                        -                         -                         -                     -                      -                            -                    -                         -                     الفترة ربح

(594,156)             -                            -                         (594,156)             -                        -                        -                      (593,600)            -                  (556)                 -                            -                    -                         -                     اخرى شاملة خسائر

           665,459                      -                         2           665,457    1,259,613                 -                   -        (593,600)               -            (556)                     -            -                  -                -للفترة الشامل الدخل اجمالي

   -                           -                            -                            -                        (2,688)               -                         -                         -                     -                      -                            -                 2,688                  -                     القانوني االحتياطي إلى محول

   -                           -                            -                            -                        (52,026)            -                     52,026               -                         -                     -                      -                            -                    -                         -                     األخرى االحتياطيات في الحركة صافى

البنك أسهم لحاملي وتوزيعات مساهمات

(404,725)             -                            -                         (404,725)          (404,725)          -                        -                         -                         -                     -                      -                            -                    -                         -                     201716 عام عن موزعة أرباح 

          (404,725)                      -                      -          (404,725)       (404,725)                 -                   -                   -               -               -                     -            -                  -                -الملكية حقوق مالكي الى  والمدفوعات من المساهمات اجمالي

   -                           -                            -                            -                           -                        -                        -                         -                         -                     -                      -                            -                    -                         -                     المسيطرة غير المساهمات في الحركة صافي

     19,707,534         4,000,000                       17     15,707,517    1,445,910    1,264,794      1,037,773     (1,977,526)    (179,507)      (63,586)           361,151     26,500     9,744,754   20184,047,254 سبتمبر 30 في الرصيد

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
 الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

قطري لاير ألف2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر للتسعة

ً 22 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل .الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات من يتجزأ ال جزءا

زميلة شركات في استثمارات في 9  المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق بعد التغيرات تتضمن* 



قطري لاير ألف

المنتهية للسنة

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مدققةمراجعةمراجعة

التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

1,670,452                1,269,349                1,532,148                الضريبة قبل الربح

:لـ تعديالت

927,164                    616,835                    585,929                    للعمالء وسلف قروض قيمة في انخفاض خسائر صافي

399                            (16,721)                    (1,184)                       مالية استثمارات قيمة في خسائر/(مستردة) انخفاض صافي

(92,055)                    30,171                      40,039                      األخرى المالية الموجودات قيمة في خسائر/( مستردة) انخفاض صافي

129,227                    98,556                      118,406                    استهالكات

97,592                      72,096                      69,187                      المعامالت تكاليف و ملموسة غير موجودات إطفاء

24,131                      25,873                      (34,117)                    المالية االستثمارات من الخسارة / (الربح) صافي

(91)                             (91)                                -                                اخرى وموجودات ومعدات ممتلكات استبعاد من ربح

(170,738)                  (128,653)                  (128,024)                  المشترك والمشروع زميلة شركات نتائج في حصة

2,586,081                1,967,415                2,182,384               العامل المال رأس في التغيرات قبل التشغيلي الربح

العامل المال رأس في التغيرات

908,197                    1,512,586                (2,228,453)              بنوك لدى أرصدة في التغير

(898,316)                  (3,431,587)              (6,286,438)              للعمالء والسلف القروض في التغير

(1,322,483)              (1,778,091)              (1,304,031)              األخرى الموجودات في التغير

673,265                    (2,065,462)              10,019,475              بنوك من أرصدة في التغير

(3,148,142)              1,793,492                3,110,329                العمالء ودائع في التغير

522,206                    2,524,402                1,030,568                األخرى المطلوبات في التغير

(15,091)                    (15,091)                    (41,580)                    والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة

(694,283)                  507,664                    6,482,254               التشغيلية األنشطة (في المستخدم) من الناتج النقد صافي

االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

(7,323,607)              (6,020,600)              (8,037,466)              مالية استثمارات اقتناء

(272,491)                  (272,491)                  88,948                      المالية االستثمارات استحقاق/ بيع من متحصالت

االكتتاب حقوق في المشاركة الزميلة الشركات في المشتركاالستثمار والمشروع زميلة شركات من مستلمة أرباح توزيعات                       93,072                      76,627                      76,627

3,977,082                2,933,785                3,728,725                االستثمارية المالية األوراق استحقاق/  بيع عائدات

(286,431)                  (217,097)                  (114,691)                  ملموسة غير وموجودات ومعدات ممتلكات اقتناء

4,184                        1,274                           -                                اخرى وموجودات ومعدات ممتلكات بيع من متحصالت

(3,824,636)              (3,498,502)              (4,241,412)             االستثمارية األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات صافي

التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

9,508,091                8,455,742                2,942,097                دين سندات إصدار من متحصالت

(5,055,194)              (4,205,077)              (7,621,939)              دين سندات سداد

(6,634,330)              (1,903,054)              (3,568,666)              أخرى قروض  سداد

6,583,404                3,969,071                5,448,639                أخرى قروض من متحصالت

من األولى الشريحة ضمن مالية أدوات اصدار من متحصالت

االضافي المال رأس 
                  (240,000)                  (240,000)                  (240,000)

(404,725)                  (404,725)                  (607,088)                  (16 ايضاح) الموزعة األرباح

3,757,246                5,671,957                (3,646,957)             التمويلية األنشطة من الناتج / ( في المستخدم) النقدية التدفقات صافي

(761,673)                  2,681,119                (1,406,115)              يعادله وما النقد في الزيادة / (النقص)  صافي

424,784                    527,468                    (74,806)                    الصرف سعر تقلبات أثر

10,321,435              10,321,435              9,984,546                يناير 1 في كما حكمه في وما النقد رصيد

9,984,546                13,530,022              8,503,625               (19 ايضاح) السنة/ الفترة نهاية في كما حكمة في وما النقد رصيد

: أرباح وتوزيعات الفوائد من النقدية التدفقات صافي

3,455,544                2,351,717                2,889,537                مدفوعة فوائد

5,864,966                4,148,590                4,876,062                مستلمة فوائد

5,305                        4,756                        4,364                        مستلمة أرباح توزيعات

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان

2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر للتسعة

.الموحدة المختصرة المرحلية الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 22 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل

المنتهية أشهر للتسعة



قطري لاير ألف

٢٠١٨ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

%100%100مصرفية خدماتتركية ليرة 1,730,656,000تركيا(" بنك ايه" ) بنك الترناتيف

%100%100السمسرة خدماتقطري لاير 100,000,000 قطر(م.م.ذ) المالية للخدمات التجاري البنك

%100%100للبنك دين سندات إصدارامريكي دوالر 1,000برموداليمتد فاينانس كيو بي سي

2019 يناير ا٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

مراجعةمراجعة

128,164143,765

126,830130,373

في المنتهية أشهر للتسعة

٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

مراجعة

25,655

7,798

(والمعدات الممتلكات) االستخدام حق موجود
(أخرى مطلوبات) اإليجار التزامات

االستخدام حق موجودات استهالك تكلفة

اإليجار التزامات على الفوائد مصروفات

: الموحد المرحلي الدخل وبيان الموحد المرحلي المالي المركز بيان في الصلة ذات البنود في ادراجها تم  والتي الجديد المعيار بموجب بها االعتراف تم التي المبالغ يلي فيما

.2019 يناير 1 في المتزايد االقتراض معدل باستخدام اإليجار مدفوعات بخصم المجموعة قامت ، اإليجار التزامات قياس عند

. المالية البيانات على هام بشكل تؤثر لم  وبالتالي جوهرية غير كمؤجر المجموعة أنشطة

 االيجار اعفاء المجموعة تستخدم ، (أقل أو أمريكي دوالر 5000)  منخفضة قيمة ذات االيجار عقود أو شهرا 12 من أقل األولي التطبيق تاريخ في السارية االيجار مدة كانت حال في -   

ايجار على تحتوي أو ابجار عقود كانت اذا ما لتحديد القائمة العقود على المجموعة أجرته الذي السابق التقييم استخدمت -   

الهامة  المحاسبية السياسات- 3

 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات على تطبيقها تم التي ذاتها هي الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه في المطبقة المحاسبية السياسات فإن أدناه، المذكور باستثناء

2018.

:والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

.األول التطبيق عام يسبق الذي للعام المقارنة أرقام تعدل ولم البسيط االنتقال منهج المجموعة طبقت. 2019 يناير 1 في اإللزامي تطبيقه تاريخ منذ المعيار المجموعة طبقت

 تمت حيث المستأجرين جانب من المالي المركز بيان في تقريبا االيجارات بجميع االعتراف الجديد المعيار عن سينتج. 2016 يناير في 16 رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار إصدار تم 

 ويستثنى االيجارات بدفع المالي وااللتزام (المؤجر البند استخدام في الحق ) بالموجودات االعتراف يتم ، الجديد المعيار بموجب.  التمويلية وااليجارات التشغيلية االيجارات بين التمييز ازالة

. القيمة ومنخفضة األجل قصيرة االيجارات ذلك من

:2019 يناير 1 من ابتداء التالية المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير/  الدولية المحاسبة معايير بتطبيق المجموعة قامت

:األولي التطبيق عند التالية العملية الوسائل المجموعة استخدمت ، ذلك على عالوة

التأجير 16 رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار 

ً الموحدة المختصرة المرحلية المالية المعلومات أعدت  يجب. بها المعمول المركزي قطر مصرف لوائح ونصوص" المرحلية المالية التقارير - "34 رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا

.2018 لعام للمجموعة الموحدة السنوية المالية البيانات مع بالتزامن الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه قراءة

 وعالوة. المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقًا إعدادها يتم التي الكاملة الموحدة المالية للبيانات الالزمة واإلفصاحات المعلومات جميع على المختصرة الموحدة المرحلية المالية المعلومات هذه تحتوي ال

.2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة توقعها يمكن التي النتائج عن بالضرورة تعبر ال 2019 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة فترة نتائج فإن ذلك، على

 والمصروفات واإليرادات وااللتزامات األصول ومبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام إصدار اإلدارة من الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات إعداد يتطلب

.التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. عنها المبلغ

 اإلعداد أساس- 2

االلتزام فقرة

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

للملكية المئوية النسبة

التقرير عنها الصادر المنشأة- 1

. 150 هو للبنك التجاري السجل رقم. 1974 لسنة 73 رقم األميري المرسوم بموجب عامة مساهمة كشركة 1974 في قطر بدولة (" البنك" ) (ق.ع.م.ش) التجاري البنك تأسس

 إليها ويشار) التابعة وشركاته البنك على للبنك المرحلية الموحدة المختصرة المالية البيانات تشتمل. قطر دولة في الدوحة بمدينة 3232 بريد صندوق هو المسجل البنك عنوان

 التابعة وشركاتها الرئيسي مقرها خالل من وتعمل االئتمانية البطاقات وأعمال السمسرة وأعمال المصرفية األعمال في أساسية بصفة المجموعة تعمل. ("المجموعة"بــ مجتمعة

.وفروعها

:يلي كما هي للمجموعة األساسية التابعة الشركات

الشركة أنشطةالشركة مال رأسالتأسيس بلدالفرع اســـم



قطري لاير ألف

 عدم لحاالت االخرى األساسية والمصادر للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق في االدارة استخدمتها التي الهامة المهنية األحكام أن التأكد يتطلب ، الموحدة المختصرة المالية البيانات اعداد عند

.2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات على تطبيقعا تم التي ذاتها هي التقدير من التأكد

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

 واألحكام التقديرات استخدام- 4



٢٠١٨ ديسمبر ٣١

(مدققة)

اإلجمالياإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

االئتمان لخسائر المعرضة الدفترية القيمة

          15,580,437       14,976,885                 -      1,878,247    13,098,638المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك لدى أرصدة

          87,548,256       92,517,924    4,552,357    17,514,453    70,451,114للعمالء وسلف قروض

          20,921,295       25,101,229                 -          620,967    24,480,262(الدين) مالية أوراق في استثمارات

          28,580,518       27,425,255        364,085      4,246,449    22,814,721المالية والضمانات القروض التزامات

٢٠١٨ سبتمبر ٣٠المتوقعة االئتمان خسائر في الحركة

(مراجعة)

اإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة 2019 يناير 1 في كما االفتتاحي الرصيد

                    31,632               13,698                 -            13,079                  619المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك لدى أرصدة

              5,478,995         3,846,625    2,844,016          952,227            50,382للعمالء وسلف قروض

                    23,654               24,053                 -            23,817                  236(الدين) مالية أوراق في استثمارات

                 269,339             103,972             1,953            76,308            25,711المالية والضمانات القروض التزامات

76,948           1,065,431     2,845,969   3,988,348         5,803,620              

(بالصافي) الفترة خالل المتوقعة االئتمانية الخسارة مصروف

                  (17,816)                  1,476                 -                 (710)              2,186المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك لدى أرصدة

                 790,147             798,349        698,338          108,256             (8,245)للعمالء وسلف قروض

                  (16,721)                (1,184)                 -             (4,961)              3,777(الدين) مالية أوراق في استثمارات

                    51,112               38,563          57,505           (22,440)              3,498المالية والضمانات القروض التزامات

1,216             80,145           755,843       837,204             806,722                 

تحويل/  شطب

                           -                       -                 -                   -                   -المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك لدى أرصدة

                (732,015)           (279,177)       (269,092)           (10,085)                   -للعمالء وسلف قروض

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

                        (487)               42,399          42,399                   -                   -المالية والضمانات القروض التزامات

-                  (10,085)          (226,693)      (236,778)           (732,502)                

الصرف أسعار فروق

                           (80)                    (113)                 -                   -                 (113)المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك لدى أرصدة

                (321,973)              (33,507)         (23,638)           (17,390)              7,521للعمالء وسلف قروض

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

                     (7,048)                (5,577)                 (98)                 (391)             (5,088)المالية والضمانات القروض التزامات

 2,320             (17,781)          (23,736)        (39,197)              (329,123)                

2019 سبتمبر 30 في كما-  الختامي الرصيد

                    13,736               15,061                 -            12,369              2,692المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك لدى أرصدة

              5,215,154         4,332,290    3,249,624      1,033,008            49,658للعمالء وسلف قروض

                      6,911               22,869                 -            18,856              4,013(الدين) مالية أوراق في استثمارات

                 312,916             179,357        101,759            53,477            24,121المالية والضمانات القروض التزامات

80,484           1,117,710     3,351,383   4,549,577         5,548,717              

(مراجعة)

٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

(مراجعة)

٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

االفصاح

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
 الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

 المالية المخاطر ادارة- 5

2018 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما الموحدة المالية البيانات في الموضحة تلك مع تتوافق  للمجموعة المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف ان

قطري لاير ألف



٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

 المصرفية الخدمات

التجارية

 المصرفية الخدمات

لألفراد
المجموعموزع غيراخرىبنك الترناتيفالتجاري البنك اجمالي

1,938,820                                 (50,280)                                     3,724                     315,211             1,670,165             578,089             1,092,076        الفوائد ايرادات صافي

914,192                                     25,307                                      16,302                   159,590             712,993                420,988             292,005            اخرى وايرادات وعموالت رسوم صافي

2,853,012                                 (24,973)                                    20,026                  474,801            2,383,158           999,077            1,384,081       القطاع ايراد

1,184                                             -                                                   -                            (72)                      1,256                        -                        1,256                 في قيمة االستثمارات المالية (خسائر انخفاض)/ صافي استرداد خسائر انخفاض 

(625,968)                                      -                                                28                           (161,068)           (464,928)               (204,807)           (260,121)          األخرى المالية واألصول للعمالء والسلف القروض قيمة في انخفاض خسائر صافي

1,375,933                                 (40,132)                                    10,285                  109,302            1,296,478              -                           -                        القطاع أرباح

128,024                                     المشترك والمشروع الزميلة الشركات نتائج في حصة

1,503,957                                 الفترة خالل الربح صافي

اخرى معلومات

89,095,043                              11,443                                         -                            12,015,657       77,067,943         18,056,255       59,011,688      للعمالء وسلف قروض

2,127,985                                    -                                                   -                               -                           -                               -                           -                        المشترك والمشروع  زميلة الشركات في استثمارات

2,559,591                                    -                                                   -                               -                           -                               -                           -                        للبيع به محتفظ موجود

51,911,702                              6,516,217                                377,190                6,939,481         38,078,814         1,454,706         36,624,108      ( سبق ما بخالف ) موجود

                            145,694,321

74,294,203                              2,842                                            -                            10,027,661       64,263,700         22,862,240       41,401,460      عمالء ودائع

49,864,386                              242,512                                    134,305                7,349,935         42,137,634         1,057,510         41,080,124      ( سبق ما بخالف ) المطلوبات

                            124,158,589

27,425,255                                 -                                                560,000                4,256,990         22,608,265         294,288             22,313,977      المحتملة المطلوبات

. ( مليون لاير قطري١,٢7٠:  مليون لاير قطري، المطلوبات٢,٨97: لموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية * 

: التشغيلية القطاعات أداء ملخص يوضح أدناه الجدول. المساهمين والتزامات ألصول وفقا المصاريف أو االيرادات تنسب و التشغيل، قطاع قبل من تدار التي التشغيلية العمليات مطلوبات و موجودات من القطاع مطلوبات و موجودات تتكون

التابعة الشركاتالتجاري البنك

 (ق.ع.م.ش) التجاري البنك
 الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

القطاع معلومات-6

قطري لاير ألف



٢٠١٨سبتمبر٣٠

 المصرفية الخدمات

التجارية

 المصرفية الخدمات

لألفراد

البنك اجمالي

التجاري
المجموعغيرموزعاخرىالترناتيفبنك

1,908,405          (50,282)           3,771               321,168          1,633,748       645,150          988,598          صافي ايرادات الفوائد

755,020              18,243             22,908             69,116             644,753          425,425          219,328          صافي رسوم وعموالت وايرادات اخرى

2,663,425          (32,039)           26,679             390,284          2,278,501       1,070,575       1,207,926       ايرادالقطاع

في قيمة االستثمارات  (خسائر انخفاض)/ صافي استرداد خسائر انخفاض 

المالية
             16,813                       -                16,813                    (92) -  -                 16,721

صافي خسائر انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء واألصول المالية 

األخرى
         (190,111)         (348,978)         (539,089)         (108,457)                   540 -             (647,006)

1,130,962          (48,133)           12,631             74,556             1,091,908       أرباحالقطاع

128,653              حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك

1,259,615          صافيالربحخاللالفترة

اخرى معلومات

85,815,259        53,210                -                       11,456,924    74,305,125    19,866,470    54,438,655    قروض وسلف للعمالء

2,057,138           -    -                        -    -                          -                          -                       استثمارات في الشركات زميلة  والمشروع المشترك

2,559,591             -                          -                          -                          -                          -                          -                       موجود محتفظ به للبيع

48,263,403        4,224,255       500,528          6,210,036       37,328,584    2,813,475       34,515,109    (بخالف ما سبق  )موجود 

      138,695,391

75,323,245        13,218                -                       8,615,384       66,694,643    21,628,583    45,066,060    ودائع عمالء

43,664,612        527,072          266,314          8,020,028       34,851,198    845,711          34,005,487    (بخالف ما سبق  )المطلوبات 

      118,987,857

28,649,830         - 560,945          3,760,611       24,328,274    628,245          23,700,029    المطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري76٣:  مليون لاير قطري، المطلوبات١,99٠: الموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية * 

الشركاتالتابعةالبنكالتجاري

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
 الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

(تابع) القطاع معلومات-6

قطري لاير ألف



 للعمالء  والسلف القروض- 7

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠:يلي ما للعمالء السلف و القروض تشمل

مدققةمراجعةمراجعة

80,356,664         82,427,724         83,096,506         قروض

5,069,471           4,189,788           7,702,295           المكشوف على سحوبات

367,098               516,178               272,807               مخصومة كمبياالت

1,766,122           2,986,425           1,455,363           قبول أوراق

        92,526,971         90,120,115         87,559,355

(11,099)               (11,759)               (9,047)                  مؤجل ربح

         92,517,924         90,108,356         87,548,256

940,833               1,032,138           909,409               المستحقة الفائدة

(2,844,016)         (4,129,810)         (3,249,623)         * للعمالء والسلف القروض قيمة في االنخفاض

(1,002,609)         (1,195,425)         (1,082,667)         للعمالء والسلف القروض قيمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر

84,642,464         85,815,259         89,095,043        للعمالء والسلف القروض صافي

للعمالء والسلف القروض قيمة في انخفاض خسائر صافي
٢٠١٨ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مراجعةمراجعة

902,508               874,260               الفترة خالل المزودة المخصصات إجمالي

(112,361)             (75,911)               الفترة خالل استردادات:  منه مخصوما

               798,349               790,147

(173,312)             (149,480)             الفترة خالل المعلّقة الفائدة: منه مخصوما

   -                      (62,940)               سابقا المشطوبة القروض من المستردة المبالغ: منه مخصوما

              585,929               616,835

مالية استثمارات- 8

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠:يلي ما المالية االستثمارات تشمل

مدققةمراجعةمراجعة

3,992,624           4,018,650           4,868,479           اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

1,099,791           1,215,322           1,738,722           الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة

17,015,392         16,299,340         20,234,156         المطفأة التكلفة

98,270                 120,271               192,618               المستحقة الفائدة

22,206,077         21,653,583         27,033,975        اإلجمالي

 30) 2019 سبتمبر 30 في قطري لاير مليون 22.87 بمبلغ المطفأة والتكلفة اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة الدين لسندات المتوقعة االئتمانية الخسائر بلغت

.(قطري لاير مليون 24.05: 2018 ديسمبر 31 و قطري لاير مليون 6.9: 2018 سبتمبر

 ديسمبر 31 وفي قطري لاير مليون 8,754: 2018 سبتمبر 30) قطري لاير مليون 9,807 بمبلغ الشراء اعادة اتفاقيات بموجب المرهونة المالية لالستثمارات الدفترية القيمة

 .( قطري لاير مليون7,656: 2018

 31 قطري، لاير مليون 676: 2018 سبتمبر 30) المعلقة الفوائد من قطري لاير مليون 701 مبلغ للعمالء والسلف القروض قيمة في لالنخفاض الخاص المخصص يتضمن*

.( قطري لاير مليون 563 : 2018 ديسمبر

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف2019 سبتمبر 30 في

: 2018 سبتمبر 30) للعمالء والسلف القروض اجمالي من % 4.9 ويمثل ، قطري لاير مليون 4,552 مبلغ 2019 سبتمبر 30 في المتعثرة للعمالء والسلف القروض اجمالي بلغ

 والسلف القروض اجمالي من % 5.60 ويمثل ، قطري لاير مليون 4,891: 2018 ديسمبر  31، للعمالء والسلف القروض اجمالي من % 5.5 ،ويمثل قطري لاير مليون 4,945

 .( للعمالء



%مدققة%مراجعة%مراجعة

%2,083,70734.9  %2,045,19834.9  %2,120,92134.9     البنكية الخدماتعمانزميلة.ع.ع.م.ش العماني الوطني البنك
1.77

%40.0   -                  %40.0   -                  %40.0   -                     البنكية الخدماتاالماراتزميلة. *ق.م.ش المتحد العربي البنك
1.00

قطرشراكةم.م.ذ  التأمين لخدمات ماسون
 وساطة خدمات

التأمين
              7,06450.0%        11,94050.0%        12,60350.0%

Not listed

2,096,310  2,057,138  2,127,985    المجموع

١٠راجع االيضاح *

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠بنوك من ارصدة- 11

مدققةمراجعةمراجعة

 لمصارف مستحقة أرصدة

مركزية
          1,135,617        1,320,336           561,311

323,873           328,898            1,466,001          جارية حسابات

6,773,721       2,291,885        11,615,829        البنوك لدى ودائع

6,161,638       7,106,124        8,445,421          بنوك مع شراء إعادة اتفاقيات

129,916           99,800              147,197              المستحقة الفائدة

13,950,459    11,147,043      22,810,065      المجموع

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠العمالء ودائع- 12

مدققةمراجعةمراجعة

16,310,290    16,941,451      19,356,302        الطلب وتحت الجارية الودائع

4,389,075       4,474,012        4,665,995          التوفير ودائع

50,622,085    53,478,725      49,754,081        ألجل الودائع

464,333           429,057            517,825              المستحقة الفائدة

71,785,783    75,323,245      74,294,203      المجموع

المشترك والمشروع زميلة شركات في االستثمارات- 9

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف2019 سبتمبر 30 في

: كالتالي هي المشترك والمشروع زميلة شركات في المجموعة استثمارات

 السهم سعر

 باللاير )

(القطري

التأسيس بلد

 من المحتملة الشراء عملية بمستندات الخاصة النهائية والشروط األحكام على األطراف بين التفاوض خاللها يتم حصري وبشكل مهلة (المشتري) ثالث طرف من المشتريٍ المجموعة منحت قد

 تزال ال. اتفاق الى التوصل من الطرفين تمكن عدم مع ، المجموعة حصة بيع مناقشات انتهت. الزميلة شركاتها احدى في المجموعة لحصة, معينة شروط استيفاء مراعاة مع, المشتري هذا قِبل

تغيير دون مستمرة الزميلة شركتها في حصتها ببيع يتعلق فيما المجموعة استراتيجية

بها المحتفظ الحصة نسبة و الدفترية القيمة

الشركة اسم

 للبيع به محتفظ موجود- 10

الشركة أنشطةالتصنيف
٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠



٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠الدين سندات- 13

مدققةمراجعةمراجعة

7,809,032                     7,910,253                     6,340,929                 مضمونة الغير الرئيسية- EMTN سندات

2,888,175                     2,434,346                     603,151                     رئيسية سندات

3,441,222                     3,424,650                     3,445,684                 ثانوية سندات

1,860,110                     1,950,736                     727,290                     اخرى

73,207                           119,024                         80,385                       المستحقة الفائدة

16,071,746                   15,839,009                   11,197,439              المجموع

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠:  يلي كما الدين سندات استحقاق تحليل يوضح أدناه الجدول

مدققةمراجعةمراجعة

7,958,305                     2,644,563                     2,833,945                 سنة  1 حتى

4,679,586                     10,145,770                   4,797,871                 سنوات 3 الى 1 من

3,433,855                     3,048,676                     3,565,623                 سنوات  3 من أكثر

16,071,746                   15,839,009                   11,197,439              المجموع

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠أخرى قروض- 14

مدققةمراجعةمراجعة

   -                                     3,114,675                     4,239,469                 ثنائي قرض

4,848,032                     5,773,793                     4,613,482                 مشترك قرض

3,453,796                     1,067,690                     1,136,866                 أخرى

77,906                           139,898                         102,121                     المستحقة الفائدة

8,379,734                     10,096,056                   10,091,938              المجموع

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠:  يلي كما االخرى القروض استحقاق تحليل يوضح أدناه الجدول

مدققةمراجعةمراجعة

3,526,421                     7,890,390                     5,203,417                 سنة  1 حتى

4,096,190                     1,415,180                     3,995,052                 سنوات 3 الى 1 من

757,123                         790,486                         893,469                     سنوات 3 من أكثر

8,379,734                     10,096,056                   10,091,938              المجموع

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠المال رأس- 15

مدققةمراجعةمراجعة

404,725,375                404,725,375                4,047,253,750         بها المسموح األسهم عدد

10                                    10                                    1                                  ( قطري لاير ) العادي للسهم االسمية القيمة

4,047,254                     4,047,254                     4,047,254                ( قطري لاير باأللف ) والمدفوع المصدر المال رأس

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

 لاير بواقع لتكون للسهم االسمية القيمة تجزئة على بالموافقة 2019 مارس 20  بتاريخ المنعقدة بجلستها للبنك عادية الغير العمومية الجمعية قررت ، المالية لألسواق قطر هيئة تعليمات على بناء

 404,725,375 من العادية األسهم عدد زيادة تم وبالتالي ، 2019 يونيو 09 في األسهم تجزئة تطبيق تم بذلك، المرتبطة األساسي النظام مواد وتعديل قطرية، رياالت عشرة من بدال قطري

.التغيير هذا ليعكس األرباح من السهم لعائد المقارنة أرقام نعديل تم. سهم 4,047,253,750 الى سهم

قطري لاير ألف



 أرباح توزيعات- 16

السهم على العائد- 17

٢٠١٨ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٢٠١٨٣٠ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

والمخفف األساسي

1,259,613        1,503,957          404,558              569,874              البنك في األسهم حاملي الى المنسوب الربح

4,047,254        4,047,254          4,047,254          4,047,254          (15 ايضاح) باآلالف القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

0.31                   0.37                     0.10                     0.14                     (للسهم قطري لاير ) للسهم والمخفف األساسى العائد

 األخرى وااللتزامات المحتملة المطلوبات- 18

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مدققةمراجعةمراجعةالمحتملة المطلوبات ( أ 

4,373,836        5,051,544          4,803,102          مستخدمة غير إئتمانية تسهيالت

22,057,901      20,947,257        20,748,773        ضمانات خطابات

2,148,781        2,651,029          1,873,380          اعتماد خطابات

28,580,518      28,649,830        27,425,255       المجموع

أخرى التزامات ( ب

55,159,144      45,726,266        55,688,875        المالية األدوات مشتقات

157,569            155,529              157,986              رأسمالية التزامات

55,316,713      45,881,795        55,846,861       المجموع

حكمه في وما النقد- 19

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مدققةمراجعةمراجعة

3,184,658        2,643,664          2,267,637          *مركزية مصارف لدى وأرصـدة نقد

6,799,888        10,886,358        6,235,988          يوم 90 حتى البنوك لدى أرصدة

9,984,546        13,530,022        8,503,625         المجموع

.ال يشتمل النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية على االحتياطي النقدي االلزامي* 

المالية األدوات تقييم- 20

الدفترية القيمة 3 المستوى 2 المستوى1 المستوى٢٠١٩ سبتمبر ٣٠

مراجعة

832,915               -                           832,915                 -                           مشتقة موجودات

6,607,201        43,657                5,674,548          888,996              مالية استثمارات

             888,996         6,507,463                43,657       7,440,116

 

688,562               -                           688,562                 -                           مشتقة مطلوبات

                           -                688,562                           -              688,562

الدفترية القيمة 3 المستوى 2 المستوى1 المستوى٢٠١٨ ديسمبر ٣١

مدققة

371,716               -                           371,716                 -                           مشتقة موجودات

5,092,415        164,951              4,891,639          35,825                مالية استثمارات

                35,825          5,263,355              164,951        5,464,131

 

353,499               -                           353,499                 -                           مشتقة مطلوبات

                           -                 353,499                           -               353,499

. الفترة خالل العادلة القيمة في المستخدمة المدخالت ونوع التقييم وأساليب للمجموعة التقييم عملية في تغييرات هناك تكن لم

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف2019 سبتمبر 30 في

ً التقرير فترة نهاية في العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات أدناه الجدول يحلل :العادلة القيمة قياس فيه يصنف الذي العادلة القيمة تدرج لمستوى وفقا

 توزيعها وتم 2019 مارس 20 بتاريخ عقدت التي السنوية العمومية الجمعية  اجتماع خالل (نقدية ارباح% 10: 2017) 2018 عام عن % 15 بنسبة  نقدية أرباح توزبع على الموافقة تمت

.المساهمين على

الفترة خالل المصدرة العادية لألسهم  المرجح العدد متوسط على  البنك أسهم حاملي الى المنسوب للفترة الربح تقسيم خالل من للمجموعة السهم على العائد احتساب يتم

المنتهية أشهر للتسعةالمنتهية أشهر للثالثة



قطري لاير ألف

العالقة ذات األطراف- 21

٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨٣١ سبتمبر ٢٠١٩٣٠ سبتمبر ٣٠

مدققةمراجعةمراجعة

البنك ادارة مجلس أعضاء

1,604,135            1,591,729            1,576,377            ( أ ) التمويل وأنشطة وسلف قروض - 

729,255               808,775               624,248                الودائع - 

 االلتزامات و المحتملة المطلوبات - 

األخرى
                     5,357                  22,693                  13,307

36,683                  26,836                  14,917                   المستلمة الدخل ورسوم الفوائد -
 أعضاء ودائع لحساب المدفوعة الفوائد - 

االدارة مجلس
                     7,581                  10,985                  12,017

18,500                     -                              -                            جلسات حضور وبدل مكافآت - 

المشترك والمشروع الزميلة الشركات

24,333                  208,451               352,169                بنوك من أرصدة - 

436,800               163,800               309,400                بنوك لدى أرصدة - 

14,602                  14,579                  8,891                     الودائع - 

782,138               787,521               20,305                   محتملة مطلوبات - 

26                           -    -                            الزميلة الشركات من المكتسبة الفوائد - 

2,271                    1,649                    3,396                     الزميلة للشركات المدفوعة الفوائد - 

العليا اإلدارة مكافأت

46,710                  35,847                  29,707                   اخرى ومزايا مكافأت - 

4,636                    4,863                    5,727                     وسلف قروض - 

 التي الشركات أو اإلدارة مجلس أعضاء تمويل وأنشطة وسلف لقروض 2019 سبتمبر 30 في القائمة األرصدة من كبيراً جزءاً إن ( أ )

 ويجري ، ُمرضية بصورة والسلف القروض بهذه الوفاء ويتم. شخصية كفاالت أو ملموسة ضمانات مقابل مضمونة ، هاما نفوذا فيها يملكون

.االتفاق حسب االلتزامات جميع سداد

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

 واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء ومع المشترك والترتيب الزميلة الشركات التابعة، الشركات مع معامالت المختلفة المجموعة معامالت تتضمن

ً فيها يملكون التي الشركات أو ، التنفيذية  التشغيلية أو المالية القرارات صنع في هام تأثير ذات أخرى أطراف أي أو رئيسية حصصا

: - يلي كما األطراف هذه مع التقرير فترة خالل األرصدة بلغت وقد. بالمجموعة



قطري لاير ألف

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول اإليضاحات

2019 سبتمبر 30 في

 المقارنة أرقام- 22

٢٠١٨ سبتمبر ٣٠التصنيف إعادة٢٠١٨ سبتمبر ٣٠التفاصيل

ً المعلن) (تصنيفها المعاد)(سابقا

الموجودات

5,944,876          8,489                                5,936,387المركزية البنوك لدى واألرصدة النقد

13,319,791       8,365                             13,311,426بنوك لدى أرصدة

85,815,259       1,032,138                     84,783,121للعمالء وسلف قروض

21,653,583       120,271                        21,533,312مالية استثمارات

4,449,770          (1,169,263)                      5,619,033أخرى موجودات

   -                             الموجودات إجمالي

المطلوبات

11,147,043       99,800                  11,047,243           بنوك من أرصدة

75,323,245       429,057               74,894,188          عمالء ودائع

15,839,009       119,024               15,719,985          دين سندات

10,096,056       139,898               9,956,158            أخرى قروض

6,582,504          (787,779)              7,370,283            أخرى مطلوبات

   -                             المطلوبات إجمالي

٢٠١٨ ديسمبر ٣١التصنيف إعادة٢٠١٨ ديسمبر ٣١التفاصيل

ً المعلن) (تصنيفها المعاد)(سابقا

الموجودات

6,729,798          13,740                  6,716,058            المركزية البنوك لدى واألرصدة النقد

9,474,893          6,187                    9,468,706            بنوك لدى أرصدة

84,642,464       940,833               83,701,631          للعمالء وسلف قروض

22,206,077       98,270                  22,107,807          مالية استثمارات

4,359,615          (1,059,030)          5,418,645            أخرى موجودات

   -                             الموجودات إجمالي

المطلوبات

13,950,459       129,916               13,820,543           بنوك من أرصدة

71,785,783       464,333               71,321,450          عمالء ودائع

16,071,746       73,207                  15,998,539          دين سندات

8,379,734          77,906                  8,301,828            أخرى قروض

4,883,568          (745,362)              5,628,930            أخرى مطلوبات

   -                             المطلوبات إجمالي

 هذه التصنيف إعادة لعملية يكن ولم الحالية، الفترة أرقام مع تناسقها على للحفاظ الضرورة حسب المعروضة المقارنة أرقام تبويب إعادة تم

 1,059 و قطري لاير مليون 1,169 بمبلغ المدينة الفوائد. المقارنة لفترة الموحد الملكية حقوق إجمالي أو الموحد الربح صافي على تأثير أي

 على 2018 ديسمبر 31 و 2018 سبتمبر 30 في كما قطري لاير 745 و قطري لاير 788 بمبلغ الدفع مستحقة والفوائد قطري لاير مليون

.موقعه في كل حساباتها أرصدة تصنيف إعادة تم قد التوالي


