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 ق( .م .البنك التجاري )ش

 المحتويات

 الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية القوائم

 الصفحة   

 1 تقرير مدققي الحسابات المستقليين 

 2 الموحد المختصر بيان المركز المالي

 3 الموحد المختصر بيان الدخل

 4 الموحد المختصر الشاملبيان الدخل 

 6-5 الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية

 7 ةالموحد المختصرة التدفقات النقديةبيان 

 18-8 ةالموحد المرحلية المختصرة المالية القوائمإيضاحات حول 
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 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

 الموحد المختصر بيان الدخل
 بآالف الرياالت القطرية                   6302سبتمبر  03والتسعة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر 
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المنتهية فية أشهر تسعلل    للثالثة أشهر المنتهية في            إيضاحات 
   6002 سبتمبر 30  5302 سبتمبر 03  6002 سبتمبر 30  5302 سبتمبر 03

   مراجعة       مراجعة    مراجعة  مراجعة

         

 إيرادات فوائد  303130,31  300320,31  1024,00,3  1040002,3

 مصروفات فوائد  (101,1,,)  (22101,1)  (30,420433)  (,3043,013)

 إجمالي إيرادات الفوائد  6510860  304,2,,  1,,801000  ,,,303010

         

 إيرادات رسوم وعموالت  ,,4,303  14,0,32  1100113  3130343

 مصروفات رسوم وعموالت  (100232)  (1304,3)  (4410,13)  (4440132)

 صافي إيرادات رسوم وعموالت  8,00,52  42,04,1  6620250  0141,,1

         

صرف عمالت أجنبية ربحصافي   110344  ,12011  3210,10  ,341031  

 إيرادات استثمارات مالية  100312  ,,,3,0  3,40214  300413

 إيرادات تشغيلية أخرى  4101,4  ,1,041  ,12011  3,30100

 صافي اإليرادات التشغيلية  0080050  3110111  20,110606  100,10130

         

 تكاليف الموظفين  (40,0333)  (4330143)  (2,02,2,)  (210111,)

 إهالك  (1201,3)  (1201,3)  (30,0411)  (3030111)

 اطفاء موجودات غير ملموسة  (,31011)  (310334)  (200134)  (,13014)

 خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية  (310401)  (310111)  (100,3,)  (4,0232)

خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالءصافى   (020341,)  (3,10,30)  (303010103)  (210111,)  

 مصروفات أخرى  (3,002,3)  (0231,,3)  (,224014)  (2,40,11)

         

من شركات زميلة الربح قبل حصة النتائج  (250100)  1,,1100  1220225  304110,02  

 الحصة من نتائج شركات زميلة  2,0,33  (0041,,)  3,10,10  3,30,34

         

 الربح قبل الضريبة  800282  10,0,20  5100105  ,3011,003

 مصروفات ضريبة الدخل  (300,23)  (3,0131)  300303  (220410)

للفترةالربح   10551  4130441  5080006  ,30120014  

         

 منسوب إلى:        

 حاملي حقوق ملكية البنك  (,3001)  41,0343  ,233012  2,,301000

المسيطرة غير المساهمات  30,33  310432  (10123)  200414  

للفترة الربح  10551  4130441  5080006  ,30120014  

         

 العائدات على السهم        

للسهم )لاير قطري( )الخسارة( المخفضاألساسى و العائد 31 (0080)  ,071  8005  1713  

         

         

 
الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائم من جزءا 44 الى 3 من المرفقة االيضاحات تشكل   



 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

  بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
 بآالف الرياالت القطرية                    6302سبتمبر  03والتسعة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر
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 أشهر المتنهية في تسعةلل للثالثة أشهر المنتهية في 
 

 6002سبتمبر             30

 سبتمبر 30  5302سبتمبر     03

6002 

 5302 سبتمبر 03

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة إيضاحات 

         

         

 ,30120014  5080006  4130441  10551  للفترة الربح

         
         للفترةالدخل الشامل اآلخر 

         
         البنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة:

 (,0,011,)  210101  (42,0331)  (230121)  فروق تحويل العمالت األجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية

الحصة من الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات 
  20431  زميلة

 
(4,03,4)  40,,4  

 
(410,1,) 

         :تحوط التدفق النقدي

         لالستثمارات المتاحة للبيع :صافي التغير في القيمة العادلة 

 (855224)  1,,3,40  (101,3,)  4301,0  التغير في القيمة العادلة -

 (255240)  (10421,)  (0031,)  (4103,3)  المبلغ المحول الى األرباح والخسائر -

 (5575987)  8560,50  (1220311)  (600512)  للفترةالشامل اآلخر  الدخل

         
 330311,  5,,5150  (20330,)  (580,50)  للفترةإجمالي الدخل الشامل 

         
         منسوب إلى:

 1440301  ,1,0,1,  (440310)  (,,1104)  حاملي حقوق ملكية البنك
 (3300310)  333  (130320)  (20,02)  المساهمات غير المسيطرة

 330311,  5,,5150  (20330,)  (580,50)  للفترةالدخل الشامل اآلخر اجمالي 

         
         

 

 

 
 

 .الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائم من جزءا 44 الى 3 من المرفقة االيضاحات تشكل
 
 

 
 
 
 
 
 



 البنك التجاري )ش.م.ق(

 

 الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية
 بآالف الرياالت القطرية                   6302سبتمبر  03للتسعة أشهر المنتهية في 
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 احتياطي قانوني رأس المال يضاحاتإ 
احتياطي 

 احتياطي مخاطر عام
احتياطي 

 القيمة العادلة

 
تحويل احتياطي 

العمالت 
 األجنبية

احتياطيات 
 أرباح مدورة حقوق اخرى أخرى

إجمالي حقوق 

العائد الى الملكية 

حاملي حقوق 

 ملكية البنك

المساهمات غير 
 المسيطرة

األدوات 
المؤهلة 

لرأس مال 
 اضافي

مجموع حقوق 
 الملكية

               

 3104310,10 400000000 ,2,044, ,,3201,102 ,304130,4 (300,4,,) 303130111 (,102033) (,10010) 301110101 4,0,00 101400432 0434,,104  2085يناير  8الرصيد في 

               للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 ,233000 - (10123) ,233012 ,233012 - - - - - - - -  الفترةربح 

 32,01,3 - 10,20 3110443 - - - 1,04,1 30303,4 - - - -  الدخل الشامل اآلخر

 1,0112, - 333 ,1,0,1, ,233012 - - 1,04,1 30303,4 - - - -  للفترةاجمالي الدخل الشامل 

               

     (10,02) - - - - - - 10,02 -  قانونيمحول إلى احتياطي 

 - - - - - - - - - - - - -  محول إلى احتياطي المخاطر

المؤهلة  تاألرباح من األدوا
 400000000 400000000 - - -         ,3 لرأس المال االضافي

حتياطيات اال صافى الحركة فى
 - - - - (130410) - 130410 - - - - - -  خرىاأل

               
التعامالت مع مالكي حقوق 

 الملكية0 معترف بها مباشرة 
               حقوق الملكيةفي 

مساهمات من ومدفوعات لمالكي 
               :حقوق الملكية

 2,0133 - 2,0133 - - - - - - - - - -  زيادة في رأس المال 

 (3130111) - - (3130111) (3130111) - - - - - - - - 09  ,403أرباح موزعة عن عام 

 - - - - - - - - - - - - -   ,403 اصدار أسهم زيادة لعام

المساهمات غير خيار البيع على 
 (3,101,1) - - (3,101,1) - (3,101,1) - - - - - - -  المسيطرة

 من المساهمات إجمالي
 حقوق لمالكي والمدفوعات

 (300340311) - 2,0133 (,,3031101) (3130111) (3,101,1) - - - - - - -  الملكية

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

 3101240,31 200000000 330421, 3204,30412 140400, (1030340) 3043303,1 (1,30141) 1,,130 301110101 4,0,00 101410131 0434,,104   2085 سبتمبر  10الرصيد في 

               

 
 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائمجزءا من  44الى  3تشكل االيضاحات المرفقة من 

 
 



 البنك التجاري )ش.م.ق(

 

 الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية
 بآالف الرياالت القطرية                   6302سبتمبر  03للتسعة أشهر المنتهية في 
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 رأس المال يضاحاتإ 
احتياطي 

 احتياطي عام قانوني
احتياطي 

 مخاطر
احتياطي القيمة 

 العادلة

 
احتياطي 

تحويل 
العمالت 
 األجنبية

احتياطيات 
 أرباح مدورة حقوق اخرى أخرى

إجمالي حقوق 

العائد الى الملكية 

حاملي حقوق 

 ملكية البنك

المساهمات 
 غير المسيطرة

األدوات 
المؤهلة 

لرأس مال 
 اضافي

مجموع 
حقوق 
 الملكية

               

 310,3,0331 400000000 10111,, ,3,0041011 302230131 (1410143) 300310030 (2330313) 330001 301010,14 4,0,00 101400432 ,,403,301  2086يناير  8الرصيد في 

               للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 ,30120014 - 200414 2,,301000 2,,301000 - - - - - - - -  الفترةربح 

 (1430,23) - (3,30404) (110221,) - - - (2,20,11) (3410132) - - - -  الدخل الشامل اآلخر

 330311, - (3300310) 1440301 2,,301000 - - (2,20,11) (3410132) - - - -  للفترةاجمالي الدخل الشامل 

               

 - - (130130) 130130 (,,,3330) - - - - ,,,3,30 - - -  محول إلى احتياطي المخاطر

حتياطيات اال صافى الحركة فى
  خرىاأل

- - - - - - 120141 - (120141) - - - - 

               

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية0 
 معترف بها مباشرة

               حقوق الملكيةفي 

مساهمات من ومدفوعات لمالكي 
               :حقوق الملكية

 - - - - - - - - - - - - -  زيادة في رأس المال

 (,30013041) - - (,30013041) (,30013041) - - - - - - - - ,3 4032أرباح موزعة عن عام 

 - - - - (,43,031) - - - - - - - ,43,031 ,3 4032 اصدار أسهم زيادة لعام

المساهمات غير خيار البيع على 
 320241 - - 320241 - 320241 - - - - - - -  المسيطرة

 من المساهمات إجمالي
  (3220121) - -  (3220121) (3011,0433) 320241 - - - - - - ,43,031  الملكية حقوق لمالكي والمدفوعات

صافي الحركة في المساهمات غير 
 (330134) - (3,0211) ,003, 311 - - - 20301 - - - -  المسيطرة

 3101,300,0 400000000 0002,3, 3201,00,13 ,,,304,00 (430432,) 303140231 (01,2,,1) (410101) 301,10311 4,0,00 101400432 0434,,104  2086 سبتمبر  10الرصيد في 

               

 
 

 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائمجزءا من  44الى  3تشكل االيضاحات المرفقة من 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

  بيان التدفقات النقدية المختصرة الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية                     6302سبتمبر  03للتسعة أشهر المنتهية في 
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 للسنة المنتهية في  أشهر المنتهية في لتسعة  
 2315 ديسمبر 31  2315 سبتمبر 33  6302 سبتمبر 03  
 مدققة   مراجعة   مراجعة   

       األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 302,30101  ,3011,003  ,210013  قبل ضريبة الدخل لفترة / السنةربح ا

       تعديالت لـ:

 ,123011  210111,  303010103  صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

 ,,01,,  4,0232  100,3,  خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

 31,0141  3030111  30,0411  إهالك 

  4,,40,  ,13014  200134  إطفاء موجودات غير ملموسة

 201,3,  310141  30,11,  المتعلقة بالقروض اطفاءات تكاليف المعامالت

 30114  30413  (34)  من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خسايرال

 (,1,0,1)  (110140)  (31101,3)  متاحة للبيع صافي ربح بيع استثمارات

 (1301,3)  (1301,3)  (,32)  ممتلكات ومعدات استبعاد من ربح

 (,,30300)  (3,30,34)  (3,10,10)  حصة في نتائج شركات زميلة

 401110301  301010030  806610255  رأس المال العاملقبل التغيرات في التشغيلية   االرباح

       رأس المال العاملالتغيرات في  

 (3,0,11,)  (,30301011)  1,,33,1  التغير في أرصدة لدى بنوك

 (1,,1011,0)  (03230103,)  (1200043)  التغير في القروض والسلف للعمالء

 (3130400)  (4330111)  (1310,13)  التغير في الموجودات األخرى

 (,301130,0)  (10,34,)  (4041,03,2)  التغير في أرصدة من بنوك 

 3000240441  1,,201140  (4013103,0)  العمالءالتغير في ودائع 

 3310210  ,1,031,  30,330413  التغير في المطلوبات األخرى

 (,210,0)  (,210,0)  (1,0123)  المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

 3023201,1  (1340314)  (806150155)  العمليات( )المستخدم فيالنقد 

       يةستثماراإلنشطة األالتدفقات النقدية من 

 (3,03030311)  (31024102,1)  (330,,3,41)  اقتناء استثمارات مالية

واالترتيب  زميلة شركة في االستثمار من المال رأس استرداد من متحصالت
 33104,3  33104,3  13,130   المشترك

 3002210001  ,0134011,  ,30321033  ماليةالستثمارات الا/ استحقاق متحصالت من بيع 

 (4110113)  (3210311)  (3,30310)  موجودات غير ملموسةو اقتناء ممتلكات ومعدات

 34,01,0  34,0343  40401  أصول اخرىو متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (20,210234)  (100330,13)  (2020151)  يةستثماراإلنشطة األالناتج من  / صافي النقد )المستخدم في(

       يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من 

 2010241  3031,0,12  ,10334041  دين سنداتإصدار متحصالت من 

 (301330114)  (1001,1,)  (3110014)  سداد سندات دين

 (0,130341,)  (,,3031303)  (,10,33031)  قروض أخرى سداد 

 301330004  204310110  401040311  متحصالت من قروض أخرى

 -  -  400000000  متحصالت من اصدار أدوات مؤهلة لرأس مال اضافي

 (,30013041)  (,30013041)  (3130111)  توزيعات أرباح مدفوعة

 ,30422043  ,301,3010  ,10520015  يةنشطة التمويلألامن  الناتج صافي النقد

 (303120122)  (30331,,0,)  801180516  صافي الزيادة / )النقصان( في النقد وما يعادله

 ,312020  (4140113)  410032  أثر تقلبات سعر الصرف

 3401230,11  3401230,11  3003130411  يناير 3رصيد النقد وما في حكمه في 

 3003130411  033,0101,  ,820151011   81)ايضاح(/العام  الفترةنهاية رصيد النقد وما في حكمه في 

       وتوزيعات األرباح التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد

 30,110123  00,1,,303  3021,0013  فوائد مدفوعة

 201310310  ,033,,100  ,,1023301  فوائد مستلمة

 330,10  310120  3,0333  توزيعات أرباح مستلمة

 
 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائمجزءا من  44الى  3تشكل االيضاحات المرفقة من 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

 الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمإيضاحات حول 

 بآالف الرياالت القطرية                     6302  سبتمبر 03أشهر المنتهية في  وللتسعةكما في 
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 المنشأة الصادر عنها التقرير 0
بموجب المرسوم األميري رقم كشركة مساهمة عامة  3312بدولة قطر فى ( )" البنك "( ش.م.ق.تأسس البنك التجاري القطري) 

 .بمدينة الدوحة في دولة قطر 1414هو صندوق بريد المسجل  البنك. عنوان 3,0رقم السجل التجاري للبنك هو  .3312لسنة  11
(. تعمل المجموعة "المجموعةــ"الموحدة للبنك وشركاته التابعة )ويشار إليها مجتمعة بالمرحلية المختصرة تشتمل البيانات المالية 

من خالل مقرها الرئيسى وشركاتها وأعمال السمسرة وأعمال البطاقات اإلئتمانية وتعمل بصفة أساسية في األعمال المصرفية 
 . التابعة وفروعها

  
 للمجموعة هي كما يلي:  الشركات التابعة األساسية 

  

 النسبة المئوية للملكية 

 رأس مال الشركة أنشطة الشركة
بلد 

 اســـم الشــركة التابعة التأسيس

 10 
 سبتمبر
2086 

  10  
 سبتمبر
2085 

      
 "( بنك ايه)"  بنك الترناتيف تركيا تركية ليرة 4000000000, مصرفية خدمات ,%1 %12.11
 المالية للخدمات التجاري البنك قطر قطري لاير 30000000000 السمسرة خدمات %300 %300

 ليميتد 3أورينت  برمودا دوالر أميركي 40,000,000 شركة قابضة %300 %300 

300% 300% 
أعمال البطاقات 

 لاير عماني  00,000, االئتمانية
سلطنة  

 جلوبال كارد سرفيسز ذ . م . م عمان

300% 300% 
إصدار سندات دين 

 سي بي كيو فاينانس ليمتد  برمودا دوالر امريكي 3,000 للبنك
 

 أساس اإلعداد 6
  

 فقرة االلتزام )أ(
  
" التقارير المالية المرحلية" ولوائح  12لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقا    الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمأعدت  

 مصرف قطر المركزي المعمول بها.
 

 السنوية الموحدة ماليةال بياناتال العداد الضرورية وااليضاحات المعلومات كافة تتضمن ال المختصرة المرحلية المالية القوائم
 سبتمبر 10 فى المنتهية أشهر تسعةلل المالية النتائج أن كما.  ,403ديسمبر 13 في المنتهية للسنة المالية البيانات مع تقرأ أن ويجب
 . ,403 ديسمبر 13 في المنتهية المالية للسنة المتوقعة المالية للنتائج مؤشرا بالضرورة ليست ,403

 

  
  ألحكاموا التقديراتاستخدام  (ب)
من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  المرحلية المختصرة الموحدة  المالية القوائميتطلب إعداد هذه  

 السياسات المحاسبية وقيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات0 هذا وقد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقديرات.

ات المحاسبية والتقديرات الهامة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد إن االفتراضات المستخدمة من قبل االدارة في تطبيق السياس
 . ,403ديسمبر  13البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر المالية (ج)
 13إن أغراض و سياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتماشى مع تلك المذكورة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

    .,403ديسمبر 

 
 
 

 

 

 

 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

 الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمإيضاحات حول 

 بآالف الرياالت القطرية                     6302  سبتمبر 03أشهر المنتهية في  وللتسعةكما في 

 

9 

 

 

 

 الهامة  السياسات المحاسبية 3
  

 
 

 المحاسبية واألساليب للسياسات مطابقة الموحدة المختصرة المرحلية القوائم هذه اعداد في المتبعة المحاسبية واألساليب السياسات ان
 0 باستثناء ما هو مذكور أدناه :  ,403 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة   المالية البيانات اعداد في المتبعة

 
 يكن لم. المرحلية الموحدة المختصرة المالية المعلومات إعداد عند المعايير على التالية التعديالت بتطبيق الفترة خالل المجموعة قامت

 .المجموعة على جوهري أثر أي أدناه للتعديالت

 
 

          (33المحاسبة عن االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
          (11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ,3المحاسبة الدولي رقم توضيح على طرق اإلهالك واإلطفاء المقبولة )التعديالت على معيار 
          (23ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ,3الزراعة: نباتات منتجة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
          ةمعايير مختلف - 4032-4034التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
          0 والمعيار الدولي للتقارير المالية 30كيانات االستثمار: تطبيق استثناء التوحيد )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 (041 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 34رقم 
          (3مبادرة اإلفصاح )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 
 
 
إصدار المعايير والتعديالت الجديدة التالية ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى االن. تقوم المجموعة حالي ا بتقييم أثر هذه تم 

 المعايير والتعديالت الجديدة.

 
          (.4031يناير  3األدوات المالية )يسري اعتبارا من  -3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
          (.4031يناير  3اإليرادات من العقود مع العمالء )يسري اعتبارا من  -,3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
           (4033يناير  3عقود اإليجار )يسري اعتبارا من  -,3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
          (4031يناير  3ات اإلفصاح )تسري اعتبارا من مبادر -1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
          االعتراف بالموجودات مؤجلة الضريبة عن الخسائر غير المحققة )تسري  - 34التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 (4031يناير  3اعتبارا من 
 

 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

 الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمإيضاحات حول 
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13 

 

       القطاعات التشغيلية  4
      

 
 ملخص يوضح أدناه والجدول .وفقا ألصول والتزامات المساهمينالتشغيلية والتي تدار من قبل قطاع التشغيل0 وااليرادات أوالمصاريف تنسب  العمليات والتزامات أصول من للقطاع واالتزامات األصول تتكون  

  : ةالتشغيل اتقطاعال أداء
     الشركات التابعة  البنك التجاري 

 2085 سبتمبر 10

 بنوك 

  الشركات

 بنوك 

 المجموع  غير موزع  اخرى  ABank  االجمالي  األفراد

 1,,801000  (,22033)  40,10  1100140  30,330,12  1,0,11,  ,312031 صافي ايرادات الفوائد 

 ,0120,2  1,,0,,  3,0113  300413  1100033  1010043  2,10010 رسوم وعمالت وايرادات اخرىصافي 

 20,110606  3301,4  3302,3  2430003  404130,11  1110,31  ,,3013100 ايراد القطاع

 (510068)  -  -  -  (100,3,)  -  (100,3,) قيمة االستثمارات المالية انخفاضمخصص 
القروض والسلفيات قيمة  انخفاضمخصص صافي 

 (8080,0100)  -  133  (3120111)  (34101,0)  (3130131)  (11103,1) المقدمة للعمالء

 1120116  (,16055)  60510  (1101,0)  1060611     لقطاعأرباح ا
 86105,0    -         حصة في نتائج الشركات الزميلة

 5080006             العامصافي الربح خالل 

              معلومات اخرى

 ,880058,018  02030343,  4130,14  3103110343  30231,,3,0  ,,4000,203  1,023,0141 األصول

 506060806  -  -  -  -  -  - االستثمار في الشركات الزميلة

 80600,00006  300010101  20324,  3,011,03,0  ,110410023  31003,0311  3031201,1, االلتزامات

 21015,0106  -  130121,  203130,13  4203220411  303310,13  41004,0,04 محتملةبنود 

              

.مليون لاير قطري (   1,1 مليون لاير قطري 0 االلتزامات :,3011األصول  ( المعامالت بين شركات المجموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعية* 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 
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          القطاعات التشغيلية ) تابع (  4

          

          

     التابعةالشركات   البنك التجاري 

 ,403 سبتمبر 10

 بنوك 

  الشركات

 بنوك 

 ABank  االجمالي  األفراد

 

 المجموع  غير موزع  اخرى

 ,,,303010  (,2031,)  402,4  2400443  30,1,0023  ,23034,  ,131033 صافي ايرادات الفوائد 

 303,20112  31,0103  330,43  4430233  1100343  1,,1220  24,02,1 رسوم وعمالت وايرادات اخرىصافي 

 100,10130  ,130,4  430311  230140,  4010,03,4  31,0,11  301310,13 ايراد القطاع

 (4,0232)  -      (4,0232)  -  (4,0232) قيمة االستثمارات المالية انخفاضمخصص 
القروض قيمة  انخفاضمخصص صافي 

 (210111,)  -  (,14)  (,333022)  (,242000)  (310,04)  (1100,02) والسلفيات المقدمة للعمالء

 303130412  1,0344  10132  3,30320  31,0411     أرباح القطاع

 3,30,34             حصة في نتائج الشركات الزميلة

 ,30120014             العامصافي الربح خالل 

              

              معلومات اخرى

 ,,332010,02  ,203230,2  1440111  31021,0141  0,33,,3303  1,,330,140  1404110013 األصول

 ,202,1021  -  -  -  -  -  - الشركات الزميلةاالستثمار في 
 30301340110  410231,  3010413  3,04410113  1201,10111  3,033203,1  ,101,4020, االلتزامات

 1301,101,1  -  130121,  033,0210,  ,4,031,0,2  3033,0432  4,00,004,3 محتملةبنود 

              

 مليون لاير قطري (  . ,,2مليون لاير قطري 0 االلتزامات :  ,,3,3  األصول : ( المجموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعيةالمعامالت بين شركات  



 )ش.م.ق(البنك التجاري 
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 القروض والسلف للعمالء. 5
 

 :القروض والسلفيات المقدمة للعمالء تشمل
     

 5302ديسمبر  00 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30  

 مدققة  مراجعة  مراجعة   

     

 1200210,43 10033,0233 1101,30110  قرض 

 103140112 ,10112032 1041301,3  سحب على المكشوف

 3,,21,0 1,,1300 ,23034,  أوراق مخصومة

 21201,1 2110113 30,020131  قبوالت بنكية

  ,001560,,1 1,0,33001, 1103300100 

 (410431) (,100,0) (,400,1)  مؤجلربح 

 (401,002,1) (4044,01,1) (,,1014303)  المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

 1,0,030,23 1101,403,2 600060212,  صافي القروض والسلف للعمالء 

     
% من اجمالي القروض 711,ما يعادل  قطري لاير  ليونم ,2,44مبلغ  ,403 سبتمبر 10في  المتعثرةوالسلفيات وأنشطة التمويل  بلغ اجمالي القروض 

: ,403ديسمبر   13وأنشطة التمويل0 % من اجمالي القروض والسلف 17,4مليون لاير ما يعادل  40111: ,403 سبتمبر 10) وأنشطة التمويل والسلفيات
 .  )والسلف وأنشطة التمويل % من اجمالي القروض2740قطري ما يعادل  مليون لاير 10131

 
ديسمبر  013  مليون لاير قطري 114: ,403 سبتمبر 10مليون لاير قطري من الفوائد المعلقة ) 2,4قيمة مبلغ اليتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في 

 .(  مليون لاير قطري  141 : ,403
   

 
 االستثمارات المالية. 2
 

 :الماليةفيما يلي تفصيل لتحليل االستثمارات 
 

     

 5302ديسمبر  00 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30  

 مدققة  مراجعة  مراجعة   

     

 3,013,0233 3101420,21 ,,3,011003  متاحة للبيع

 10124, 00033, 21100,4  *بيان الدخلالمالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات

 3,01,20423 2,,3101120 ,850285008  المجموع
     

     
  00: : ,403,403  سببتمبرسببتمبر   1010))  ,403,403  سببتمبرسببتمبر   1010بتراري  بتراري    مليون لاير قطرريمليون لاير قطرري  113113بلغت بلغت  بيان الدخلبيان الدخلالمالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل   االستثماراتاالستثمارات*قيمة *قيمة 

 لاير قطري ( .لاير قطري ( .  00  ::  ,403,403ديسمبر ديسمبر   1313  ;لاير قطري لاير قطري 
 

  ;مليون لاير قطري مليون لاير قطري    4033340333  : : ,403,403  سبتمبرسبتمبر   1010مليون لاير قطري )مليون لاير قطري )2041120411 القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة تحت اتفاقيات اعادة الشراء بلغت القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة تحت اتفاقيات اعادة الشراء بلغت 
 مليون لاير قطري ( .مليون لاير قطري ( .  4013440134  ::  ,403,403ديسمبر ديسمبر   1313
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13 

 

 

 والترتيب المشترك االستثمارات في شركات زميلة. 7
 
 : الستثمارات المجموعة في شركات زميلةفيما يلي تفصيل  

     ونسبة التملك % القيمة الدفترية

 بلد 6302 سبتمبر 03  2315 سبتمبر 33  ,403ديسمبر  13
 التأسيس

 الشركة
 مراجعة %  مراجعة %  مدققة % الزميلة

          

 أ ( البنك الوطني العماني  عمان ,30311013 12733  ,301,2032 12730%  1,,303310 12730%

          

 ب ( البنك العربي المتحد االمارات ,40,31014 20703  40,1,01,1 2070%  4023,00,1 2070%

          
 قطر ذ.م.م ج ( أستكو قطر 304,2 10703  304,2 1070%  304,2 1070%

          

 قطر 0133, 0703,  0134, 070%,  10331 070%,
       لخدمات التأمين سونام(  ه

 ذ.م.م

         

 الفترة / العامالرصيد في نهاية  506060806   ,202,1021   202410314 

 
 أستيكو قطر ذ.م.م هي في طور التصفية .

 

 ممتلكات ومعدات  .8 
 

 التملك واالستبعاد 
 

       مليون لاير   ,31 :,403 سبتمبر 10)مليون لاير قطري  324 تملكت المجموعة أصوال بلغت تكلفتها ,403 سبتمبر 10أشهر المنتهية  في   تسعة خالل
  (.قطري

 
  : ,403 سبتمبر 10)0  مليون لاير قطري 4بما قيمته  ,403 سبتمبر  10 أشهر المنتهية في  تسعةاستبعاد  أصول من قبل المجموعة خالل فترة التم 
 ( 0 بقيمته األصلية .لاير قطري  مليون 2,
 

  

 أرصدة من بنوك. 9
 
     

 ,403ديسمبر  13 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30  

 مدققة  مراجعة  مراجعة  

     

 4200341 140100 10,0430  أرصدة مستحقة لمصارف مركزية

 ,410,4, 1020444 1310234  حسابات جارية

 302410123 3001,00223 ,,013003,  ودائع

 403,10320 0212,,303 10,2,0130  عقود عمليات البيع مقابل االلتزام باعادة الشراء

  8008660,6, 310,310311 3402,,001, 
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 الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمإيضاحات حول 
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 ودائع العمالء. 03
 
     

 ,403ديسمبر  13 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30  

 مدققة  مراجعة  مراجعة   

     

 31001400,1 31013,01,3 3103220311  الطلبالودائع الجارية وتحت 

 01,40421, 01010110, 04110333,  ودائع التوفير

 2,012101,2 2300320201 22010,0124  الودائع ألجل

 2,,301110, 203330,14,  550,200,18          اجمالي

 
 

 دين سندات. 00
 
 ,403ديسمبر  13  5302 سبتمبر 03  6002 سبتمبر 30  

 مدققة  مراجعة   مراجعة   

       

 20,420,14  20,430331  ,1041,011  الرئيسية * -EMTNسندات 

 3001,0113  ,,3001103  300340121  سندات رئيسية

 401210112  103440221  1,,102210  سندات ثانوية 

 -  300,40,32  -  ة ثابتة بالفرنك السويسري بفائدسندات 

 102230111  ,30113003  80108,,880  اجمالي

 
مليون دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج  1,0سندات دين غير مضمونة من الدرجة األولى بقيمة خالل الفترة الحالية اصدر البنك *

ومبلغ , حيث ان هذه السندات مضمونة بالكامل من البنك )"البرنامج"(  مليار دوالر أمريكي ,( بقيمة  EMTNإصدار سندات الدين األوروبية المتوسطة األجل )
 .%,174فائدة دوري يبلغ 

 

 كما يلي :  تحليل االستحقاق لسندات الدينالجدول أدناه يوضح 

 

 ,403ديسمبر  13  5302 سبتمبر 03  6002 سبتمبر 30  

 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       

 3140200  ,30311032  3033,0130  سنة  3حتى 

 301340013  301300,33  4013,0313  سنوات 1الى  3من 

 ,02,2030,  011,0,10,  100,303,4  سنوات  1أكثر من 

 102230111  ,30113003  80108,,880  اجمالي
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 قروض أخرى. 06
 
 ,403ديسمبر  13  5302 سبتمبر 03  6002 سبتمبر 30  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ,30034031  013,02,0,  10,4,0312  قرض ثنائي 

 014,02,1,  203010,31  ,0,14033,  قرض مشترك

 ,013,,,20  -  303110131  اخرى

 3400120231  3001020011  8802060151  اجمالي

 

 

 االخرى كما يلي :  تحليل استحقاق القروضالجدول أدناه يوضح 
      
 ,403ديسمبر  13  2315 سبتمبر 33  6302 سبتمبر 03 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 011104,3,  ,103310,4  20313,,0, سنة  3حتى 

 01410332,  4,,301300  ,,20,1,00 سنوات 1الى  3من 

 300320022  3011,0130  ,300,2014 سنوات 1أكثر من 

 3400120231  3001020011  8802060151 اجمالي

 

 رأس المال. 00 
      
 ,403ديسمبر  13  2315 سبتمبر 33  6302 سبتمبر 03 
 مدققة  مراجعة  مراجعة 
      

 عدد األسهم
 14,0,430430  14,0,430430  12505200280 لاير قطري لكل سهم( 30)القيمة االسمية للسهم العادي 

      
 0434,,104  0434,,104  102550202 رأس المال المصدور والمدفوع ) باأللف لاير قطري ( 

 
      

 حقوق اخرى. 04
 

0 على الحصص المسيطرة اللترناتيف بنك )"ايه بنك"( تركيا0 وأبرم عقد خيار بيع مع المساهمين غير المسيطرين. خالل الفترة 4031استحوذ البنك في يوليو 
 خيار البيع. ويجري اآلن استكمال خيار البيع. المساهموناستخدم 

 
 األداة المؤهلة  لرأس المال االضافي. 05

 

مليار لاير  4ا بمبلغ  3بإصدار أوراق مالية مستمرة غير تراكمية وبدون ضمان من الفئة  3صدار رأس مال إضافي من الفئة باالبنك  قام  ,403فبرايرفي 
% في السنة وتستحق الدفع سنويا إلى حين حلول تاري  االستدعاء األول ,قطري. ستكون التوزيعات تقديرية وغير تراكمية ويتم تسعيرها بسعر ثابت بنسبة 

 في السنة السادسة من تاري  اإلصدار.
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مليون لاير   310بقيمة  ,403ديسمبر  13 ( المتعلقة بالسنة المنتهية في سهم لكل قطري لاير 1 ) أو%  10بنسبة المســاهمين على نقدية أرباح توزيعات
توزيع على المت الموافقة على أسهم وت 30سهم منحة لكل  و قطري لاير مليون30013 بقيمة  (  سهم لكل قطري لاير ,17 أو %  ,1 :4032) قطري

 .,403مارس  41المساهمين في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاري  

 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 
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 العائد على السهم 07

العادية يتم احتساب العائد على السهم للبنك من خالل قسمة الربح خالل الفترة منسوب الى حاملي أسهم البنك  على المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 :المصدرة خالل الفترة

   

 في أشهر المنهية تسعةلل للثالثة أشهر المنتهية في 
 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30 

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  

         

         األساسي والمخفف

 2,,301000  ,233012  41,0343  (,3001)  الربح المنسوب الى حاملي األسهم
ناقص: توزيعات األرباح على االستثمارات المؤهلة 

 (300000)  (3,00111)  (100000)  (00000,)  للحصول على رأس مالي اضافي

 2,,304300  1100081  42,0343  (580015)  حساب ربح العائد على السهم

         

 14,0,43  14,0,43  14,0,43  14,0,43  سهم باأللف القائمة لألسهم المرجح العدد متوسط

 1713  8005  ,071  (0080)  )للسهم )لاير قطري  األساسى والمخفف العائد

         

 المتوسط المرجح لعدد األسهم ) باأللف ( يتم حسابه كما يلي :

         

         

 في أشهر المنهية تسعةلل  للثالثة أشهر المنتهية في  
 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30 5302 سبتمبر 03 6002 سبتمبر 30 

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  

         

 ,43,031  14,0,43  ,43,031  14,0,43  األسهم المؤهلة في بداية الفترة

 430,32  -  430,32  -  تأثير اصدار أسهم مجانية

 14,0,43  1250520  14,0,43  1250520  الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم في 

         

 

       
 األخرى تالمطلوبات المحتملة وااللتزاما 08.       
       

 المطلوبات المحتملة) أ (       
   6002 سبتمبر 30  5302 سبتمبر 03  ,403ديسمبر  13

   مراجعة  مراجعة  مدققة

       

 تسهيالت غير مستغلة   01340210,  0,010,10,  ,01410,0,

 انخطابات ضم  400,140301  4404,104,3  4403000,44

 خطابات اعتماد  401130341  2003102,3  10,4001,3

 اإلجمالى  21015,0106  1301,101,1  1404230113

       

 

 

 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 

 

 الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمإيضاحات حول 
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 التزامات أخرى) ب (       
   6002 سبتمبر 30  5302 سبتمبر 03  ,403ديسمبر  13

   مراجعة  مراجعة  مدققة

       

 ومشتقات بالقيمة االسمية عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية  2101120424  ,120013031  ,,110,4401

 التزامات رأسمالية  4100330  21,0111  ,200033

 اإلجمالى  5108050162  10121,,120  11034100,3

 
 النقد وما يعادله 09.       
       
   6002 سبتمبر 30  5302 سبتمبر 03  ,403ديسمبر  13

   مراجعة  مراجعة  مدققة

       

 نقد وأرصـدة لدى مصرف قطر المركزي *  304,20133  301340311  0144,,300

 يوم  30أرصدة لدى البنوك أقل من   ,330,320,1  0,010,43,  ,30111033

3003130411  ,033,0101  820151011,   
 
 

 مصرف المركزي على االحتياطي النقدي االلزامي .اليشمل النقد واألرصدة لدى * ال 
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 القيمة العادلة الذي يصنف فيه قياس القيمة العادلة: تدرج مستوىل ا  يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وفق

 

      

 القيمة الدفترية  2المستوى  8المستوى   

      
      6002 سبتمبر 30

 0323,,4  0323,,4 -  موجودات مشتقة 

 3,04320031  3104320131 401,10,41  استثمارات مالية

  20,5,0521 8105,00111  8505500061 

      
 ,401042  ,401042 -  مطلوبات مشتقة 

  - 2010256  2010256 

      
      

      5302 ديسمبر 00

      

 0313,,3  0313,,3 -  موجودات مشتقة

 3,01,20423  3204230103 301210043  استثمارات مالية

  301210043 32013,0114  3,00030244 

      

 130311  130311 -  مطلوبات مشتقة

  - 130311  130311 

 
:  ,403 ديسمبر 13) مليون لاير قطري  414 متاحة للبيع تبلغ قيمتها الدفترتدرج بالقيمة العادلة بإستثناء استثمارات الغير مدرجة جميع األسهم المتاحة للبيع 

 .موثوقةمليون لاير قطري ( تدرج بالتكلفة حيث ال يمكن تقدير قيمتها الدفترية بصورة  ,,4
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 األطراف ذات العالقة. 28
 

مع الشركات الزميلة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 0 أو الشركات التي يملكون فيها حصصا  معامالت تتضمن معامالت المجموعة المختلفة 
مع هذه األطراف كما  خالل فترة التقريررئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمجموعة . وقد بلغت األرصدة 

 -يلي : 
 

   6002 سبتمبر 30  5302 سبتمبر 03  ,403 ديسمبر 13
   مراجعة  مراجعة  مدققة

       

 أعضاء مجلس االدارة      

 قروض وسلف وأنشطة التمويل ) أ (-  ,400,4001  403,30143  ,,,403230

 الودائع-  3410,03  3,30423  3110114

 وضمانات وتعهدات أخرى محتملةالتزامات -  3310133  0331,  3,,0,

 الدخل ورسوم  فوائد-  0,14,  ,0,1,  ,3023

 الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة-  10130  ,010,  30,33

310,00  -  -  
ور وأتعاب حضور اجتماعات 0 والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس أج-

 االدارة

 الزميلة اتالشرك      

 أرصدة لدى البنوك-   1230421  310113  0323,

 بنوك من أرصدة  -  110331,  2440011  0,01,1,

 الودائع -   10304  30110  301,2

 للمجموعة الزميلةمن  محتملة التزامات  -  11,0113  1,20003  11404,4

 الزميلة الشركات فوائد الدخل المكتسبة من -   30413  142  30313

 الزميلة  الشركات فوائد الدخل المدفوعة من -   ,41  421  140

 مكافأة اإلدارة العليا      

 ومزايا اخرى  أجر ثابت-  2100,2  210412  1,,10,

 )ب( قروض وسلف-  ,,101  3303,3  330,04

       

       

       
 نفوذا هاماأعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها  وأنشطة تمويل لقروض وسلف  ,403 سبتمبر 10) أ ( إن جزءا  كبيرا  من األرصدة القائمة في 

 تفاق. 0 مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية. ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة م رضية 0 ويجري سداد جميع االلتزامات حسب اال
 

 

 المقارنة  . 22
  

متى كان ذلك ضروريا0 لتنسجم مع الفترة الحالية. ليس إلعادة التبويب أي تأثير على صافي الربح الموحد أو  تمت إعادة تبويب أرقام المقارنة 
 إجمالي حقوق الملكية الموحد لفترة المقارنة.

 
 
 
 
 


