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2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

20192018

(معدلة)إيضاحات

6,077,322        6,795,410          25الفوائد إيرادات

(3,595,000)      (3,832,227)       26الفوائد مصروفات

2,482,322        2,963,183       الفوائد إيرادات صافي

1,117,965        1,289,220          27وعموالت رسوم إيرادات

(360,727)          (374,374)            28وعموالت رسوم مصروفات

757,238            914,846             وعموالت رسوم إيرادات صافي

202,247            281,045              29أجنبية عمالت صرف أرباح صافي

(18,826)            68,993                30مالية استثمارات من ايرادات صافي

85,576              118,578              31أخرى تشغيلية إيرادات

3,508,557        4,346,645         التشغيلية اإليرادات صافي

(676,466)          (796,352)            32الموظفين تكاليف

(129,227)          (149,994)            14االستهالك

(54,749)            (55,023)               15ملموسة غير موجودات اطفاء

(399)                   6,797                   مالية استثمارات قيمة من استرداد / (خسائر) انخفاض صافي

(927,164)          (594,427)            10للعمالء والسلف القروض قيمة في انخفاض خسائر صافى

92,055              (66,108)               األخرى المالية الموجودات قيمة استرداد / (خسائر) انخفاض صافي

   -                        (413,881)            الزميلة الشركات في االستثمار قيمة انخفاض

(312,893)          (226,644)            33أخرى مصروفات

1,499,714        2,051,013         المشترك الترتيب و الزميلة الشركات نتائج حصة قبل الربح

181,483            (6,799)                 12المشترك والترتيب الزميلة الشركات نتائج من الحصة

1,681,197        2,044,214         الضريبة قبل الربح

(7,272)               (23,173)               الدخل ضريبة مصروف

1,673,925        2,021,041         السنة ربح

:إلى العائد

1,673,924        2,021,040          البنك ملكية حقوق حاملي

1                         1                           المسيطرة غير المساهمات

1,673,925        2,021,041         السنة ربح

السهم على العائد

0.35                     0.44                    34(قطري لاير) المخفف/  األساسي السهم عائد

. الموحدة  الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 40 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحد الدخل بيان 

قطري لاير ألف



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحد الشامل الدخل بيان 

2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

20192018

(معدلة)إيضاحات

2,021,0411,673,925         للسنة الربح

:للسنة األخرى الشاملة االيرادات

: الدخل بيان الى تصنيفها اعادة الحقا يتم قد بنود

(432,940)             (129,811)            23أجنبية تشغيل عمليات من أجنبية عمالت تحويل فروق

(24,959)                28,059                23المشترك والترتيب زميلة شركات في االستثمار من األخرى الشاملة االيرادات حصة

24,436                 9,053                  23النقدي التدفق لتحوطات العادلة القيمة في التغيرات صافي من الفعال الجزء حركة صافي

23: الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الدين أدوات في لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي

2,128                   663,769              العادلة القيمة في التغير صافي

(10,001)                (9,091)                 الموحد الدخل بيان الي المحول صافي

ً تصنيفها اعادة يتم ال قد بنود : الدخل بيان إلى الحقا

(19,484)                (34,072)               23 األخرى الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي
(5,423)                  (6,008)                 23المشترك والترتيب زميلة شركات في االستثمار من اآلخر الشامل الدخل حصة

19,126                    -                         23والمباني األراضي تقييم إعادة احتياطي

(447,117)             521,899              للسنة (الخسائر)/  األخرى الشاملة االيرادات

1,226,808           2,542,940         للسنة الشاملة االيرادات إجمالي

:إلى ويعود

1,226,807           2,542,939          البنك ملكية حقوق حاملي

1                           1                           المسيطرة غير المساهمات
1,226,808           2,542,940         للسنة الشاملة االيرادات إجمالي

ً 40 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل . الموحدة  الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءا

قطري لاير ألف



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

2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

المخاطر احتياطيعام احتياطيقانوني احتياطيالمال رأسإيضاحات
 القيمة احتياطي

العادلة
الخزينة اسهم

 تحويل احتياطي

أجنبية عمالت
أخرى احتياطات

 إعادة احتياطي

التقييم
مدورة أرباح

 العائد الملكية حقوق إجمالي

البنك ملكية حقوق لحاملي

 المساهمات

مسيطرة الغير

 المؤهلة األدوات

إضافي مال كرأس

 

 حقوق إجمالي

الملكية

19,856,459    4,000,000    11                 15,856,448               1,000,413    1,283,920    959,764        (1,816,866)    (179,507)    (96,333)       886,151         26,500        9,745,152    4,047,254    2019 يناير 1 في الرصيد
-                               -                    

      2,021,041                 -                   1                 2,021,040   2,021,040                 -                 -                   -              -              -                 -              -                -                -السنة ربح

          521,899                 -               -                     521,899                 -                 -                 -       (129,811)              -    651,710                 -              -                -                -اآلخر الشامل الدخل

      2,542,940                 -                   1                 2,542,939   2,021,040                 -                 -       (129,811)              -    651,710                 -              -                -                -للسنة الشامل الدخل إجمالي

                    -                 -               -                               -          (8,803)                 -                 -                   -              -              -                 -              -           8,803                -22القانوني االحتياطي إلى محول

            10,085                 -               -                       10,085      (525,000)                 -                 -                   -              -              -       535,085              -                -                -المخاطر احتياطي إلى محول

 من العادلة بالقيمة المصنفة المالية لالستثمارات العادلة القيمة خسارة

المحتجزة األرباح الى المحولة األخرى الشاملة االيرادات خالل
22-                -                -              -                 44,717       -              -                   -                 -                 (44,717)        -                               -               -                 -                    

        (240,000)                 -               -                    (240,000)      (240,000)                 -                 -                   -              -              -                 -              -                -                -22اضافي مال لرأس المؤهلة األدوات توزيعات

                    -                 -               -                               -         99,871                 -        (99,871)                   -              -              -                 -              -                -                -األخرى االحتياطات في الحركة صافي

           (50,526)                 -               -                      (50,526)        (50,526)                 -                 -                   -              -              -                 -              -                -                -24والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق

          244,359                 -               -                     244,359         16,334                 -                 -                   -    140,647              -                 -              -        87,378                -22الخزينة أسهم في الحركة

 حقوق في مباشرة مسجلة الملكية، حقوق حاملي مع التعامالت

الملكية

:البنك الملكية حقوق لحاملي وتوزيعات مساهمات

        (607,088)                 -               -                    (607,088)      (607,088)                 -                 -                   -              -              -                 -              -                -                -201822 عام عن موزعة أرباح 

        (607,088)                 -               -                    (607,088)      (607,088)                 -                 -                   -              -              -                 -              -                -                -للبنك الملكية حقوق لحاملي والمدفوعات من المساهمات إجمالي

                      (2)                 -                  (2)                               -                 -                 -                 -                   -              -              -                 -              -                -                -المسيطرة غير الحصص في الحركة صافي

   21,756,227   4,000,000                10               17,756,217   1,661,524   1,283,920       859,893    (1,946,677)     (38,860)    600,094    1,421,236       26,500  9,841,333  20194,047,254 ديسمبر 31 في الرصيد
40472549841333265001421236600094.45-38860-19466778358841283920166857317739257.4510400000021739267.45

المخاطر احتياطيعام احتياطيقانوني احتياطيالمال رأسإيضاحات

 القيمة احتياطي

 العادلة

(معدل)

الخزينة اسهم
 تحويل احتياطي

أجنبية عمالت

أخرى احتياطات

(معدل)

 إعادة احتياطي

التقييم

مدورة أرباح

(معدل)

 العائد الملكية حقوق إجمالي

البنك ملكية حقوق لحاملي

 المساهمات

مسيطرة الغير

 المؤهلة األدوات

إضافي مال كرأس

 

 حقوق إجمالي

الملكية

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

(معدلة) 2018
                    -                       -                      -        (1,529,257)        (18,530)                   -                         -          (209,281)                    -              51,510                 (1,705,558)                   -                       -         (1,705,558)

19,315,961      4,000,000     15                  15,315,946                 645,736         1,264,794     854,908         (1,383,926)     (179,507)     (63,030)        361,151          26,500         9,742,066     4,047,254     (معدل)  2018 يناير 1 في الرصيد

1,673,925           -                    1                    1,673,924                   1,673,924        -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                    السنة ربح

(447,117)             -                       -                   (447,117)                        -                    19,126              -                    (432,940)            -                   (33,303)           -                         -                      -                       -                    22(معدلة) اآلخر الشامل الدخل

       1,226,808   -                                       1                  1,226,807    1,673,924          19,126   -                            (432,940)   -                         (33,303)   -                         -                      -                       -                    (معدل) للسنة الشامل الدخل إجمالي

   -                          -                       -                      -                                  (3,086)               -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                   3,086                -                    22القانوني االحتياطي إلى محول

   -                          -                       -                      -                                  (525,000)          -                       -                       -                         -                      -                   525,000             -                      -                       -                    المخاطر احتياطي إلى محول

   -                          -                       -                      -                                  (104,856)          -                    104,856            -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                     العادلة القيمة واحتياطي األخرى االحتياطيات في الحركة صافي

(240,000)             -                       -                   (240,000)                     (240,000)          -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                    22اضافي مال لرأس المؤهلة األدوات توزيعات

(41,580)               -                       -                   (41,580)                       (41,580)            -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                    24والرياضية االجتماعية األنشطة صندوق

 حقوق في مباشرة مسجلة الملكية، حقوق حاملي مع التعامالت

:البنك ملكية حقوق لحاملي وتوزيعات مساهمات

(404,725)             -                       -                   (404,725)                     (404,725)          -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                    201722 عام عن موزعة أرباح 

         (404,725)   -                       -                                        (404,725)       (404,725)   -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                    للبنك الملكية حقوق لمالكي والمدفوعات من المساهمات إجمالي

(5)                          -                    (5)                     -                                     -                       -                       -                       -                         -                      -                      -                         -                      -                       -                    المسيطرة غير الحصص في الحركة صافي

     19,856,459    4,000,000                 11                15,856,448    1,000,413    1,283,920        959,764     (1,816,866)    (179,507)      (96,333)         886,151        26,500   9,745,152   20184,047,254 ديسمبر 31 في الرصيد

. الموحدة  الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 40 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل

قطري لاير ألف



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

الموحد النقدية التدفقات بيان

قطري لاير ألف2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

المنتهية السنةالمنتهية السنة

20192018ايضاحات

(معدلة)

التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

1,681,197       2,044,214      الدخل ضريبة قبل السنة ربح

:لـ تعديالت

927,164           594,427          للعمالء وسلف قروض قيمة في انخفاض خسائر صافي

399                   (6,797)             مالية استثمارات قيمة في خسائر / (استرداد) انخفاض صافي

(92,055)            66,108            األخرى المالية الموجودات قيمة في (استرداد)/  انخفاض خسائر صافي
129,227           149,994          14االستهالك

97,592             90,926            المعامالت وتكاليف ملموسة غير موجودات إطفاء

   -                       (87,378)           خزينة اسهم بيع أرباح
24,131             (64,642)           30المالية االستثمارات من الخسارة / (الربح) صافي

(91)                    3,902              اخرى وموجودات ومعدات عقارات استبعاد من ربح
   -                       413,881          زميلة شركة في االستثمار قيمة انخفاض

(181,483)          6,799              12المشترك والترتيب زميلة شركات نتائج في حصة
2,586,081       3,211,434     العامل المال رأس في التغيرات قبل التشغيلي الربح

العامل المال رأس في التغيرات

908,197           (3,845,259)     بنوك من مستحقة أرصدة في التغير

(898,316)          (5,821,742)      للعمالء والسلف القروض في التغير
(1,322,483)      (2,341,566)     األخرى الموجودات في التغير
673,265           10,167,792    بنوك إلى مستحقة أرصدة في التغير

(3,148,142)      5,702,956       العمالء ودائع في التغير
522,206           490,037          األخرى المطلوبات في التغير

(15,091)            (41,580)             والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة
(694,283)          7,522,072      التشغيلية األنشطة (في المستخدمة)/  من النقدية التدفقات صافي

االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات

(7,323,607)      (8,620,481)     مالية استثمارات على استحواذ
(272,491)             -                      االكتتاب حقوق في مشاركة زميلة شركات في استثمار

   -                       228,025          خزينة اسهم بيع من متحصالت
76,627             93,072            12المشترك والترتيب زميلة شركات أرباح توزيعات من متحصالت

3,977,082       4,255,059      المالية االستثمارات استحقاق/  بيع من متحصالت

(286,431)          (157,359)        15 & 14ملموسة غير وموجودات ومعدات عقارات على استحواذ
4,184                6,801              اخرى وموجودات ومعدات عقارات بيع من متحصالت

(3,824,636)      (4,194,883)   االستثمارية األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات صافي
التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

9,508,091       3,486,978      19دين سندات إصدار من متحصالت

(5,055,194)      (9,932,780)     19دين سندات سداد
(6,634,330)      (3,735,723)     20أخرى قروض سداد

6,583,404       7,793,321      20أخرى قروض من متحصالت األسهم إصدار من المتحصالت صافي
                      -                          -   

   -                       (39,499)           االيجار التزامات من مدفوعات
(240,000)          (240,000)        1 الفئة المال لرأس مؤهلة مالية اداة كوبون سداد

(404,725)          (607,088)        (16 ايضاح) الموزعة األرباح
3,757,246       (3,274,791)   التمويلية األنشطة من /  (في المستخدمة) النقدية التدفقات صافي

(761,673)          52,398            يعادله وما النقد في الزيادة / (النقص)  صافي
424,784           19,027            الصرف سعر تقلبات أثر

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

9,984,546       10,055,971  36 السنة نهاية في كما حكمة في وما النقد

: أرباح وتوزيعات الفوائد من النقدية التدفقات صافي

3,455,544       3,829,417      مدفوعة فوائد

5,864,966       6,916,197      مستلمة فوائد

5,305                4,350              مستلمة أرباح توزيعات

. الموحدة  الماليـة البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً 40 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل



                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

20192018

%100%100مصرفية خدماتتركية ليرة 1,730,655,000تركيابنك 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

ً الموحدة المالية البيانات إعداد تم :العادلة بالقيمة قياسها تم والتي والمطلوبات الموجودات عدا فيما التاريخية، التكلفة لمبدأ وفقا

 المشتقة؛ المالية األدوات• 

 الخسارة؛ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة االستثمارات• 

 الخسارة؛ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة األخرى المالية الموجودات• 

 ؛ اآلخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالية االستثمارات• 

و ؛ والمباني األراضي• 

واألحكام التقديرات استخدام (د)

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

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 للبنك الموحدة المالية البيانات على للبنك الموحدة المالية البيانات تشتمل. قطر دولة الدوحة، ، 3232 بريد صندوق هو المسجل البنك عنوان

 التابعة وشركاتها الرئيسي مقرها خالل من وتعمل االئتمانية والبطاقات الوساطة وأعمال التقليدية المصرفية الخدمات في أساسي بشكل المجموعة تعمل. ("المجموعة"بــ مجتمعة

.وفروعها

:يلي كما هي للمجموعة األساسية التابعة الشركات

الشركة أنشطةالشركة مال رأسالتأسيس بلدالتابعة الشركة اسم

قطري لاير ألف

 باللاير المعروضة المالية المعلومات تقريب تم ذلك، بخالف إليه اإلشارة تمت ما عدا فيما. للبنك العرض وعملة الوظيفية العملة وهو القطري، باللاير الموحدة المالية البيانات هذه عرض تم

.قطري لاير ألف أقرب إلى القطري

العرض وعملة الوظيفية العملة ( ج    

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية  وتعليمات مصرف قطر المركزي يتطلب من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 

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

.يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة بصورة مستمرة

المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين حول التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها األثر األهم على المبالغ الواردة في البيانات المالية الموحدة تم بيانها في 

.5اإليضاح 

 فى التغييرات لتعكس تعديلها ويتم المطفأة، التكلفة باستخدام تحقيقه يتم ذلك غير وما العادلة، القيمة تحوط عالقات في لها متحوط كبنود المدرجة والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم• 

.عليها المتحوط بالمخاطر المتعلقة العادلة القيمة

القياس أساس ( ب

 اإلعداد أساس- 2

االلتزام بيان ( أ

ً الموحدة المالية البيانات أعدت .الصلة ذات المركزي قطر مصرف وتعليمات الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا

 نهاية تاريخ بعد شهر 12 خالل المسددة أو تسترد سوف التى المطلوبات/  الموجودات تحليل. السيولة لمراكز وفقا عموما الموحد المالي مركزها بيان بعرض المجموعة تقوم

.(3) (ج) 4 االيضاح في بيانه تم قد ("المتداولة غير") التقرير تاريخ بعد شهر 12 من أكثر وخالل ("المتداولة") التقرير



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

الهامة  المحاسبية السياسات- 3

:والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

٢٠١٩ يناير ١اإليجارات: 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

٢٠١٩ يناير ١الدخل ضريبة معامالت بشأن اليقين عدم تكاليف: 23 الدولي المحاسبة معيار

٢٠١٩ يناير ١السلبي التعويض مع المسبق الدفع خصائص: 9 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت

٢٠١٩ يناير ١الفائدة ألسعار المعياري اإلصالح: 39 المرجعي القياسي الدولي والمعيار / 9 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت

:يلي ما باستثناء سابقًا المدرجة المجموعة ملكية حقوق أو ربح صافي على تغييرات أي أعاله المذكورة والتفسيرات والتعديالت المعايير لتطبيق يكن لم

2019 يناير ٢٠١٩01 ديسمبر ٣١

132,616                       142,020                       

133,333                       130,373                       

٢٠١٩ ديسمبر ٣١

                          34,220االستخدام حق موجودات استهالك تكلفة
                          11,149اإليجار التزامات على الفوائد مصروفات

بعد المفعول سارية تصبح ولم المصدرة المعايير

التجاري النشاط تعريف: 3 المالية للتقارير الدولي المعيار تعديالت

 على هام تأثير التالية للمعايير يكون قد. الموحدة المالية البيانات هذه إعداد في بتطبيقها المجموعة تقم ولم بعد، المفعول سارية تصبح لم ولكنها والتعديالت المعايير من عدد إصدار يتم

.منها كل سريان تاريخ في الجديدة المعايير هذه بتطبيق المجموعة ستقوم. الجديدة المعايير هذه تطبيق أثر بتقييم حاليًا تقوم المجموعة فإن ذلك وبرغم للمجموعة، الموحدة المالية البيانات

 المادية تعريف: 8 الدولي المحاسبة ومعيار 1 الدولي المحاسبة معيار تعديالت

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

.المجموعة شركات قبل من متسق بشكل تطبيقها تم وكذلك الموحدة، المالية البيانات هذه في المعروضة الفترات جميع على متسق بشكل تطبيقها تم أدناه المبينة المحاسبية السياسات 

التأجير 16 رقم المالية للتقارير  الدولي المعيار 

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

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

 بين التمييز ازالة 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 

 األجل قصيرة االيجارات ذلك من ويستثنى االيجارات بدفع المالي وااللتزام (المؤجر البند استخدام في الحق ) بالموجودات االعتراف يتم ، الجديد المعيار بموجب.  التمويلية وااليجارات التشغيلية االيجارات

. القيمة ومنخفضة

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

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

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

األجل قصير 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 -   

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

.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



(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

المالية البيانات توحيد أساس ( ب

األعمال تجميع ( 1

.المالية األوراق التمديد بعد الديون بمسألة تتعلق أنها باستثناء تكبدها، عند المعامالت تكاليف تسجيل يتم

المسيطرة غير المساهمات (2

التابعة الشركات (3

التوحيد عند المستبعدة المعامالت (4

المشترك والترتيب الزميلة الشركات (5

األموال إدارة (6

. االستحقاق تاريخ في كما العادلة القيمة   (أ)

.عليه المستحوذ للكيان للتحديد القابلة الموجودات لصافي المحققة المبالغ في الحالية الملكية ألدوات التناسبية الحصة (ب)

 لمعيار وفقا تحقيقها يتم التزام أو أصل أنها على تعتبر التي في المحتمل المقابل في العادلة القيمة على الالحقة التغييرات. االستحواذ تاريخ في العادلة بالقيمة المجموعة من مستحق مقابل أي تحقيق يتم

 ضمن له الالحقة التسوية احتساب ويتم عندها قياسه يعاد فال ملكية كحقوق المصنف المحتمل المقابل أما. اآلخرى الشاملة اإليرادات في تغيير أنها على أو الخسارة أو الربح في إما 39 الدولي المحاسبة

.الملكية حقوق

 للتدفقات الحالية القيم تقدير طريق عن (VIU) المستخدمة القيمة حساب على القيمة اضمحالل اختبار ويتضمن. سنوي أساس على الزميلة الشركات في االستثمار قيمة انخفاض تقييم بإجراء البنك يقوم

 المستخدمة، القيمة الدفتري المبلغ فيها يتجاوز التي الحاالت وفي. مالحظتها يمكن التي السوق ومدخالت العاديين للمساهمين المتاحة المستقبلية لألرباح اإلدارة تقديرات إلى استنادا المستقبل في النقدية

.الدفتري المبلغ ويخفض الموحد الدخل بيان في القيمة باضمحالل يُعترف

(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 للشركة السابقين للمالكين المدفوعة المتكبدة والمطلوبات المحولة للموجودات العادلة القيمة هي تابعة شركة اقتناء عن المحول المقابل إن. األعمال تجميع عن االستحواذ طريقة بتطبيق المجموعة تقوم

 للتحديد القابلة الموجودات قياس يتم مبدئيا. طارئ مقابل ترتيب من ناتج التزام أو أصل ألي العادلة القيمة يتضمن المحول المقابل. المجموعة قبل من المصدرة األسهم في والمساهمات عليها المستحوذ

.االستحواذ تاريخ في العادلة بقيمها األعمال تجميع في تكبدها يتم التي الطارئة والمطلوبات والمطلوبات المقتناة

 يتم. االستحواذ تاريخ في العادلة القيمة إلى قياسها يعاد المستحوذة الشركة قبل من سابقا بها المحتفظ عليها المستحوذ الشركة في للمساهمة الدفترية القيمة فإن مراحل في األعمال تجميع تحقيق حالة في

.الخسارة أو الربح في القياس إعادة من ناشئة خسائر أو ربح أي تحقيق

.األم للشركة المنتهية والفترة المحاسبية السياسات نفس باستخدام الزميلة للشركات المالية البيانات إعداد يتم

 حالة في عدا فيما الموحدة المالية البيانات هذه في المؤسسات لهذه المالية البيانات إدراج يتم ال. المستثمرين عن بالنيابة أخرى استثمار وأدوات ائتمان وحدة في بها محتفظ موجودات المجموعة تدير

.38 رقم باإليضاح واردة بالمجموعة األموال إدارة حول المعلومات. المؤسسة على المجموعة سيطرة

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

.الموحدة المالية البيانات إعداد عند المجموعة شركات بين التعامالت من الناشئة والمصروفات واإليرادات األرصدة استبعاد يتم

.التصويت حقوق من% 50 إلى% 20 بين ما تتراوح التي للمساهمة مصاحبة فهي وعموما عليها سيطرة وليست هاما نفوذا المجموعة لدى يوجد التي الشركات هي المشترك والترتيب الزميلة الشركات

 في االستثمار على باالستحواذ مباشرة بصورة تتعلق التي المعاملة تكاليف متضمنة) بالتكلفة مبدئيا تحقيقها ويتم الملكية، حقوق بطريقة المشترك والترتيب الزميلة الشركات في االستثمارات احتساب يتم

.االستحواذ عند تحديدها يتم التي( القيمة في لالنخفاض متراكمة خسائر أية خصم بعد) الشهرة المشترك والترتيب الزميلة الشركات في المجموعة استثمار يتضمن. المشترك والترتيب (الزميلة الشركة

 في لالستحواذ حصتها في االحتياطي في التغيرات تحقيق يتم بينما الموحد الدخل بيان في المشترك والترتيب الزميلة الشركات على لالستحواذ الالحقة الخسائر أو األرباح في المجموعة حصة تحقيق يتم

 في مساهمتها عن تزيد أو المشترك والترتيب الزميلة الشركة خسائر في المجموعة حصة تعادل عندما. لالستثمار الدفترية القيمة مقابل في لالستحواذ الالحقة التراكمية التغيرات تسوية تتم. االحتياطيات

 الزميلة الشركة عن بالنيابة مدفوعات بسداد قامت أو التزامات لديها يكن لم ما أخرى خسائر بأية باالعتراف المجموعة تقوم ال ضمانات، بدون مدينة ذمم أية متضمنة المشترك، والترتيب الزميلة الشركة

.المشترك والترتيب

الشهرة في حصتها متضمنة العادلة، بالقيمة المسيطرة غير المساهمة المجموعة تقيس. المبدئي التحقيق عند فقط المسيطرة غير المساهمات قياس يتم

 في مشاركتها من المتغيرة العائدات في الحقوق لديها أو إلى معرضة كانت لو فيها المستثمر الشركة على" السيطرة" بـ المجموعة تقوم. المجموعة عليها تسيطر التي الشركات هي التابعة الشركات

 بداية تاريخ من الموحدة المالية البيانات في التابعة للشركات المالية البيانات إدراج يتم. فيها المستثمر الشركة على سلطتها خالل من العائدات تلك على التأثير على المقدرة ولديها فيها المستثمر الشركة

.السيطرة تلك توقف تاريخ وإلى السيطرة

.المجموعة قبل من المتبعة المحاسبية السياسات مع تتماشى التابعة للشركات المحاسبية السياسات إن

 الموجودات لصافي العادلة القيمة عن عليها المستحوذ الشركة ملكية حقوق في سابقة مساهمة ألية العادلة والقيمة عليها المستحوذ الشركة في مسيطرة غير مساهمة أية ومبلغ المحول المقابل في الزيادة

 التابعة الشركة موجودات لصافي العادلة القيمة من أقل سابقا بها المحتفظ المقاسة والمساهمة المحققة المسيطرة غير والمساهمة المحول المقابل إجمالي كان لو. كشهرة تسجيله يتم المستحوذة المحددة

.الدخل بيان في مباشرة بالفرق االعتراف يتم مساومة شراء حالة في عليها المستحوذ

 الخسائر استبعاد أيضا يتم كما. الزميلة الشركة في المجموعة مساهمة حد إلى المشترك والترتيب الزميلة وشركاتها المجموعة بين التعامالت من الناتجة المجموعة شركات بين فيما األرباح استبعاد يتم

.المحول الموجود قيمة في انخفاض خسارة وجود على دليال المعاملة توفر لم ما المشترك والترتيب الزميلة وشركاتها المجموعة شركات بين فيما

 يقدم الذي عليه المستحوذ الكيان في المسيطرة غير المساهمات مكونات بقياس االستحواذ تاريخ في المستحوذ يقوم أن أعمال تجميع كل عند يجوز المعدل، (ر)3 المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا

:من بأي التصفية حال في المنشأة موجودات صافي في تناسبية لحصة أصحابها وتخول ملكية مساهمات



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

األجنبية العمالت (ج

األجنبية العمليات ( ب

المالية والمطلوبات المالية الموجودات (د

.المسدد غير األصلي المبلغ على والفائدة الدين أصل مدفوعات فقط هي التي محددة تواريخ فى نقدية تدفقات المالي لألصل التعاقدية الشروط عن تنشأ أن• 

قطري لاير ألف

 التقرير؛ تاريخ في اإلقفال بسعر معروض مالي مركز بيان لكل والمطلوبات الموجودات تحويل يتم_ 

 تحويل يتم الحالة هذه ففي المعامالت تواريخ في السائدة للمعدالت التراكمي لألثر؛ معقول غير مقارب المتوسط هذا يكن لم ما) الصرف أسعار بمتوسط تحويلها يتم دخل بيان كل ومصروفات إيرادات_ 

و ؛(المعامالت تواريخ في والمصروفات اإليرادات

.اآلخرى الشاملة اإليرادات في العملة صرف فروق بجميع االعتراف يتم_ 

. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة األخرى الموجودات جميع تصنيف يتم

المبدئي والقياس االعتراف (1

 المالية والمطلوبات الموجودات جميع. فيه تنشأ الذي التاريخ في أخرى وقروض المصدرة الدين وسندات العمالء وودائع بنوك من/ لدى واألرصدة للعمالء والسلف القروض مبدئيا المجموعة تعترف

.لألداة التعاقدية النصوص في طرفا المجموعة فيه تصبح الذي المتاجرة تاريخ في مبدئيا بها االعتراف يتم االخرى

التصنيف (2

المالية الموجودات

.الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة أو األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة، بالتكلفة: قياسه باعتبار المالي األصل تصنيف يتم المبدئي، التحقيق عند

 عند. (التحويل احتياطي) األجنبية العمالت تحويل احتياطي في المسيطرة غير والمساهمات الملكية حقوق في  وإدراجه األخرى الشاملة اإليرادات في األجنبية العمالت صرف بفروق االعتراف يتم

 العادلة القيمة وتسويات الشهرة معاملة تتم. البيع خسارة أو ربح من كجزء الموحد الدخل بيان في هذه العمالت صرف بفروق االعتراف يتم منها جزء استبعاد أو األجنبية العملية المجموعة استبعاد

.اإلقفال صرف بمعدل تحويلها ويتم األجنبية الكيان ومطلوبات موجودات أنها على أجنبي كيان على االستحواذ عن الناشئة

 صافي من جزءا ستشكل البند من الناشئة األجنبية العمالت صرف فروق فإن عندها القريب المستقبل في محتمل وغير له مخطط غير أجنبية عملية إلى أو من الدفع مستحق نقدي بند سداد كان إذا

.الملكية حقوق ضمن التحويل احتياطي في وتجميعها األخرى الشاملة اإليرادات في بها االعتراف ويتم األجنبية العملية في االستثمار

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

 الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة قياسها متطلبات يلبي والذي لإللغاء قابل غير بشكل مالي أصل بتصنيف تقوم أن للمجموعة يجوز المبدئي، التحقيق عند ذلك، الى باالضافة

.ذلك بخالف ينشا قد الذي المحاسبي التطابق عدم جوهري بشكل يقلل أو يزيل أن شأنه من ذلك كان إذا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وذلك األخرى

:الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه يتم ولم التالية الشروط استوفى إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم

 محددة تواريخ في نقدية تدفقات نشوء إلى المالي لألصل التعاقدية األحكام تؤدي وأن التعاقدية؛ النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم أن• 

.القائم الدين أصل مبلغ على والفائدة الدين أصل مدفوعات على تقتصر بحيث

:الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه يتم ولم التالية الشروط استوفى حال في فقط األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة الدين أداة قياس يتم

 في نقدية تدفقات نشوء إلى المالي لألصل التعاقدية األحكام تؤدي أن و المالية؛ الموجودات وبيع التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل من كل تحقيق إلى يهدف أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ يتم أن• 

.القائم الدين أصل مبلغ على والفائدة الدين أصل مدفوعات على تقتصر بحيث محددة تواريخ

 اإليرادات في لالستثمار العادلة القيمة في الالحقة التغيرات عرض تختار أن لإللغاء قابل غير بشكل للمجموعة يجوز للمتاجرة، بها المحتفظ غير الملكية حقوق في لالستثمارات المبدئي التحقيق عند

.حدة على استثمار كل أساس على االختيار وهذا. األخرى الشاملة

.المسدد غير األصلي المبلغ على والفائدة الدين أصل مدفوعات فقط هي التي محددة تواريخ فى نقدية تدفقات المالي لألصل التعاقدية الشروط عن تنشأ أن• 

 في األجنبية بالعمالت النقدية والمطلوبات للموجودات الفترة نهاية في الصرف بأسعار التحويل عن والناشئة األجنبية بالعمالت المعامالت سداد من الناتجة األجنبية العمالت صرف بفروق االعتراف يتم

.الخسارة أو الربح

:يلي كما العرض عملة إلى تحويلها يتم العرض عملة عن مختلفة وظيفية عملة لديها التي المجموعة شركات لجميع المالي والمركز النتائج

األجنبية بالعمالت واألرصدة المعامالت ( أ

.المعامالت تواريخ في الحالية الصرف بمعدالت للعمليات المعنية الوظيفية العمالت إلى أجنبية بعملة سدادا تتطلب التي تلك أو األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم

 بالعمالت النقدية غير والمطلوبات الموجودات تحويل يعاد. السائدة الحالية الصرف معدالت باستخدام الوظيفية العملة إلى التقرير تاريخ في أجنبية بعمالت النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل يتم

 التكلفة حيث من تقاس التي  النقدية غير والمطلوبات الموجودات تحويل يتم. العادلة القيمة تحديد فيه يتم الذي التاريخ ذلك في اآلني الصرف بسعر الوظيفية العملة إلى العادلة بالقيمة تقاس التي األجنبية

.المعاملة تاريخ في الصرف معدل باستخدام األجنبية بالعملة التاريخية

.الموحد الملكية حقوق في التغيرات بيان في أجنبية بعمالت النقدية غير للبيع المتاحة االستثمارات تقييم اعادة من الناتجة الخسائر أو األرباح تدرج
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(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

(تابع) المالية والمطلوبات المالية الموجودات (د

فقط والفائدة الدين أصل دفعات تمثل لألصل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

المالية المطلوبات

.المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات وقياس بتصنيف المجموعة تقوم

قطري لاير ألف

 المعلومات تقديم وطريقة األعمال إدارة كيفية أفضل بشكل تعكس الطريقة هذه ألن األعمال محفظة مستوى على المالي باألصل خالله من االحتفاظ يتم الذي األعمال نموذج من الهدف بتقييم المجموعة تقوم

:يلي ما الدراسة قيد المعلومات وتشمل. اإلدارة إلى بذلك الخاصة

السياسات؛ لتلك العملي والتطبيق األعمال لمحفظة المحددة واألهداف السياسات• 

(تابع) التصنيف (2

األعمال نموذج تقييم

 األولى المالية الفترة بداية من التصنيف إعادة تتم. المالية الموجودات بإدارة الخاص أعمالها لنموذج المجموعة تغيير تتبع التي الفترة في إال لها المبدئي التحقيق بعد المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال

.التغيير تتبع التي

المجموعة؛ إدارة إلى بذلك تقرير وإعداد المحفظة أداء تقييم كيفية•

المخاطر؛ تلك إدارة وكيفية (ذلك األعمال نموذج ضمن بها المحتفظ المالية والموجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر•

و األعمال؛ مدراء مكافأة كيفية•

.المستقبل في المبيعات نشاط بشأن وتوقعاتها المبيعات، هذه وأسباب سابقة، فترات في المبيعات وتوقيت وحجم وتيرة إن

 النقدية التدفقات لتحصيل بها االحتفاظ يتم ال نهأل الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وذلك العادلة القيمة أساس على أدائها تقييم يتم والتي المدارة أو للمتاجرة بها المحتفظ المالية الموجودات قياس يتم

.المالية الموجودات ولبيع التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل سواء بها محتفظ غير أو التعاقدية

 المرتبطة االئتمانية والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة المقابل الثمن أنها على" الفائدة" تعريف ويتم. المبدئي التحقيق عند المالي لألصل العادلة القيمة أنه على" الدين أصل" تعريف يتم التقييم، هذا ألغراض

.الربح هامش وكذلك (اإلدارية والتكاليف السيولة مخاطر مثل) األخرى األساسية اإلقراض وتكاليف ولمخاطر الزمن من معينة مدة خالل وذلك القائم الدين بأصل

 المالية الموجودات كانت إذا ما تقييم ذلك ويتضمن. لألدوات التعاقدية الشروط االعتبار في المجموعة تأخذ والفائدة، الدين أصل على مقصورة مدفوعات هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم عند

 مبلغ تغيير شأنها من التي الطارئة األحداث االعتبار في المجموعة تأخذ التقييم، إجراء عند. الشرط لهذا تحقيقها لعدم نتيجة التعاقدية النقدية التدفقات مقدار أو توقيت يغير قد تعاقدي شرط على تحتوي

. للنقود الزمنية للقيمة المقابل تعديل على تعمل والتي محددة وميزات موجودات من النقدية بالتدفقات المجموعة مطالبة من تحد التي واألحكام التمديد وأحكام مقدما المدفوعة والمبالغ النقدية التدفقات وتوقيت

.الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم فسوف والفائدة الدين أصل على المقصورة المدفوعات مفهوم تحقق ال التي األدوات أما

التصنيف إعادة
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.التغيير خاللها حدث التي التقرير فترة نهاية تاريخ في كما العادلة القيمة تدرج مستويات بين التحويالت المجموعة تدرج

.المبلغ دفع فيه مطلوبا يكون قد الذي األول اليوم من مخصوما الطلب، عند الدفع المستحق المبلغ عن الطلب عند للوديعة العادلة القيمة تقل ال

 فيها تحتفظ ال التي الحالة في أو المالي الموجود ملكية وحوافز مخاطر جميع تحويل فيها يتم معاملة في المالي الموجود بتحويل قيامها عند أو المالي الموجود من النقدية التدفقات في التعاقدية الحقوق انتهاء عند مالي موجود تحقيق بإلغاء المجموعة تقوم

 كموجود المجموعة جانب من بها االحتفاظ أو خلقها يتم والتي التحقيق إللغاء تؤهل والتي المحولة المالية الموجودات في مصلحة أية تحقيق يتم. المالي الموجود على بالسيطرة تحتفظ ال أنها كما الملكية وعوائد مخاطر من كبيرا جزء تحول وال المجموعة

 ناقصا عليه الحصول يتم جديد موجود أي متضمنا) المستلم والمقابل (المحول الموجود من لجزء المخصصة الدفترية القيمة أو) للموجود الدفترية القيمة بين الفرق تحقيق يتم مالي موجود تحقيق إلغاء عند. المالي المركز بيان في منفصل مالي مطلوب أو

.الخسارة أو الربح في (تحمله يتم جديد مطلوب أي

.المالية األوراق هذه تحقيق الغاء عند الموحد الدخل بيان في األخرى الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أوراق في باالستثمار يتعلق فيما األخرى الشاملة االيرادات في تحقيقها تم متراكمة خسائر/ أرباح أي تحقيق يتم لم

ً ) مالي أصل تحقيق يلغى ً أو كليا :عندما (جزئيا

 القيمة إثبات ويتم المعاملة سعر عن تختلف المبدئي التحقيق عند العادلة القيمة أن المجموعة فيها تحدد التي الحالة في. المستلم أو المدفوع للمقابل العادلة القيمة أي المعاملة، سعر هو العادة في المبدئي التحقيق عند مالية ألداة العادلة للقيمة دليل أفضل يكون

 التحقيق عند العادلة القيمة بين الفروق لتأجيل وتسويتها العادلة بالقيمة األداة قياس مبدئيا يتم عندها مالحظتها، يمكن أسواق من البيانات فقط تستخدم التي التقييم تقنيات إلى تستند وال مطابق التزام أو ألصل نشطة سوق في المدرج السعر غير من العادلة

.المعاملة إقفال موعد أو مالحظتها يمكن سوق بيانات بواسطة بالكامل التقييم دعم فيه يمكن الذي الوقت يتجاوز بما يتأخر ال ولكنه األداة عمر مدى على مناسبة بطريقة الخسارة أو الربح في الفرق ذلك تحقيق يتم الحق وقت في. المعاملة وسعر المبدئي

.الطلب بسعر القصيرة بالمراكز وااللتزامات العرض بسعر الطويلة بالمراكز الموجودات بقياس المجموعة تقوم طلب، وسعر عرض سعر العادلة بالقيمة المقاس االلتزام أو لألصل كان لو

 مركز صافي بيع مقابل استالمه يمكن الذي السعر أساس على االئتمان أو السوق لمخاطر بالنسبة إما المخاطر صافي أساس على المجموعة تديرها التي االئتمان ومخاطر السوق لمخاطر المعرضة المالية والمطلوبات المالية الموجودات محافظ قياس يتم

.للمحفظة الفردية األدوات من أداة لكل الصلة ذي المخاطر تسوية أساس على الفردية والمطلوبات للموجودات المحفظة تلك مستوى على التسويات تخصيص يتم. معينة لمخاطر بالنسبة (قصير مركز صافي لنقل دفعه أو) طويل

 فرق ألي الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام المتراكم اإلطفاء منه مخصوما أو إليه مضافا األصلية، السداد مدفوعات منه مخصوما المبدئي، التحقيق عند المالي المطلوب أو الموجود به يقاس الذي المبلغ هي المالي المطلوب أو للموجود المطفأة التكلفة

َ جزًء تشكل والتي المستلمة أو المدفوعة الرسوم جميع الفعلي الفائدة معدل احتساب يتضمن. القيمة في االنخفاض لخسارة تخفيض أي ناقصا االستحقاق، ومبلغ المدرج المبدئي المبلغ بين .الفعلي الفائدة لمعدل متمما

العادلة القيمة قياس_ 

 العادلة القيمة. التاريخ ذلك في إليها الوصول للمجموعة يمكن مالئمة األسواق أكثر غيابه، حال في أو األصلي القياس تاريخ في السوق في مشاركين بين نظامية معاملة في التزام عن للتنازل دفعه أو أصل لبيع استالمه يمكن الذي السعر هي العادلة القيمة

.به الوفاء عدم مخاطر تعكس للمطلوبات

ً السوق يعتبر. األداة لتلك نشطة سوق في المدرج السعر باستخدام ألداة العادلة القيمة بقياس المجموعة تقوم ذلك توفر عند .مستمر أساس على التسعير معلومات لتوفير كاف وحجم وتيرة علي تجري مطلوبات أو للموجودات المعامالت كانت لو نشطا

 عند االعتبار في وضعها السوق في المشاركين جميع على ينبغي التي العوامل جميع المختارة التقييم تقنية تدرج. مالحظتها يمكن التي الصلة ذات المدخالت استخدام تضاعف تقييم تقنيات المجموعة تستخدم نشطة سوق في مدرج سعر هناك يكون ال عندما

.معاملة تسعير

المقاصة ( 5

 وسداد الموجود تحقيق أو الصافي أساس على السداد في إما ورغبتها المحققة المبالغ مقاصة في القانوني الحق المجموعة لدى يكون عندما فقط الموحد، المالي المركز بيان في المبلغ صافي عرض ويتم المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة إجراء يتم

.الوقت نفس في األصل

.للمجموعة التجارية األنشطة في ذلك يحدث مثلما مماثلة معامالت من مجموعة من الناشئة والخسائر لألرباح بالنسبة أو المالية للتقارير الدولية المعايير بموجب به مسموحا ذلك يكون عندما فقط الصافي أساس على والمصروفات اإليرادات عرض يتم

القياس مبادئ ( 6

المطفأة التكلفة قياس_ 

المالية الموجودات

 األصلي المالي األصل من النقدية التدفقات في التعاقدية الحقوق اعتبار عندها يتم كبير، بشكل مختلفة النقدية التدفقات كانت حال في. أساسي بشكل مختلفة المعدل لألصل النقدية التدفقات كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم مالي، أصل شروط تعديل تم إذا

 انخفاض احتساب لغرض المبدئي التحقيق تاريخ هو التفاوض إعادة تاريخ يعتبر وبالتالي. لألصل جديد فعلي فائدة معدل احتساب ويعاد العادلة بالقيمة الجديد المالي األصل إثبات ويتم األصلي المالي األصل تحقيق إلغاء يتم الحالة، هذه وفي. منتهية أنها

االئتمانية المخاطر في جوهرية زيادة حدثت إذا ما تحديد لغرض ذلك في بما القيمة،

 التدفقات على بناًء المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة احتساب المجموعة تعيد الحالة، هذه وفي. المالية الموجودات تحقيق إلغاء إلى يؤدي لن التعديل فإن جوهري، بشكل مختلفة المطفأة بالتكلفة المدرجة المعدلة للموجودات النقدية التدفقات تكن لم إذا

 خسائر مع الخسارة أو الربح عرض فسيتم المقترض، يواجهها مالية صعوبات بسبب التعديل هذا مثل تطبيق تم إذا. الموحد الدخل بيان في تعديل خسارة أو كربح االجمالية الدفترية القيمة تعديل عن الناتج المبلغ وتدرج المالية للموجودات المعدلة النقدية

.فوائد كإيرادات عرضها يتم أخرى حاالت وفي القيمة، انخفاض

المالية المطلوبات

 الفرق تحقيق ويتم. العادلة بالقيمة وذلك المعدلة الشروط إلى استنادا جديد مالي التزام تحقيق يتم الحالة، هذه في. جوهرية بصورة مختلفة المعدلة للمطلوبات النقدية التدفقات وتكون شروطها تعديل يتم عندما المالية المطلوبات تحقيق بإلغاء المجموعة تقوم

.الموحد الدخل بيان في وذلك المعدلة بالشروط الجديد المالي وااللتزام المطفأ المالي لاللتزام الدفترية القيمة بين

المالية والمطلوبات الموجودات تعديل (4

التحقيق إلغاء (3

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

(تابع) المالية والمطلوبات المالية الموجودات( د

.الموجودات من نقدية تدفقات استالم في الحق انتهاء ـــ

ً قامت قد المجموعة تكون أن إما (أ) و للتمرير، ترتيبات بموجب ثالث طرف إلى كبير تأخير ودون بالكامل المستلمة المبالغ بدفع تعهدت قد أو الموجودات من نقدية تدفقات الستالم حقوقها بتحويل المجموعة قيام ـــ  ومنافع مخاطر كافة بتحويل فعليا

ً تقم لم (ب) أو الموجودات .الموجودات على السيطرة حولت ولكنها بها باالحتفاظ أو الموجودات ومنافع مخاطر كافة بتحويل فعليا

 والعوائد، المخاطر من كبير بجزء أو بجميع االحتفاظ حال في. منها لجزء أو المالية للموجودات والعوائد المخاطر من كبير بجزء أو بجميع إما تحتفظ ولكنها المالي مركزها بيان في مدرجة موجودات بتحويل تقوم بحيث معامالت في المجموعة تدخل

.الشراء إعادة ومعامالت المالية األوراق إقراض مثل والعوائد، المخاطر من كبير بجزء أو بجميع االحتفاظ مع الموجودات تحويل يتضمن. المحولة الموجودات تحقيق إلغاء يتم ال عندها

.التعاقدي االلتزام سريان انتهاء أو إلغاء أو دفع حال في مالي مطلوب تحقيق المجموعة تلغي
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 التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا للمنشأة المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق أي) النقدي العجز حاالت لجميع الحالية القيمة باعتبارها: التقرير تاريخ في االئتمانية القيمة منخفضة تعتبر ال التي المالية الموجودات_ 

؛(استالمها المجموعة تتوقع

المستقبلية؛ التقديرية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة االجمالية الدفترية القيمة بين الفرق باعتبارها: التقرير تاريخ في االئتمانية القيمة منخفضة تعتبر التي المالية الموجودات_

.الحالي األصل من النقدي العجز حساب في إدراجها يتم المعدل المالي األصل عن الناتجة المتوقعة النقدية التدفقات نفإ الحالي، األصل تحقيق إلغاء المتوقعة الهيكلة إعادة عن ينتج لم إذا_ 

و استالمها؛ المجموعة تتوقع التي النقدية والتدفقات االلتزام سحب حالة في للمجموعة المستحقة التعاقدية النقدية التدفقات بين للفرق الحالية القيمة باعتبارها: المسحوبة غير القروض مطلوبات_ 

.استردادها المجموعة تتوقع مبالغ أي ناقًصا حاملها لتعويض المتوقعة المدفوعات: المالي الضمان عقود_ 

المالية الموجودات هيكلة إعادة

 المالي، األصل تحقيق إلغاء يجب كان إذا ما تقييم يتم عندئذ المقترض، تواجه مالية صعوبات بسبب جديد بآخر حالي مالي أصل استبدال تم أو تعديلها تم أو المالي األصل شروط حول التفاوض إعادة تمت حال في

:كالتالي المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس ويتم

أو المالية؛ الهيكلة إعادة أو إفالسه بإشهار المقترض يقوم أن المحتمل من يصبح- 

. المالية الصعوبات نتيجة األصل لذلك بالنسبة النشط السوق اختفاء _

السداد؛ عن التأخر أو العجز مثل العقد، شروط خرق- 

المصدرة؛ الجهة أو المقترض منها يعاني التي الهامة المالية الصعوبات- 

 إلغاء تاريخ في حاليا الموجود المالي األصل من ناتجة نهائية نقدية كتدفقات معها التعامل يتم الجديد األصل عن الناتجة المتوقعة النقدية التدفقات نفإ الحالي، األصل تحقيق إلغاء المتوقعة الهيكلة إعادة عن نتج إذا_ 

.الحالي المالي لألصل األصلي الفعلي الفائدة معدل باستخدام التقرير تاريخ حتى تحقيقه إللغاء المتوقع التاريخ من بدءا خصمه يتم والذي الحالي المالي األصل من النقدي العجز حساب في المبلغ هذا ادراج ويتم. تحقيقه

االئتمانية القيمة منخفضة المالية الموجودات

 القيمة منخفضة تعتبر األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المدرجة للديون المالية والموجودات المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم تقرير، كل تاريخ في

.المالي لألصل التقديرية النقدية التدفقات على سلبي أثر له يكون أكثر أو واحد حدث يقع عندما" االئتمانية القيمة منخفض" المالي األصل يعد. االئتمانية

:للمالحظة القابلة البيانات من يلي ما المالي لألصل االئتمانية القيمة انخفاض على األدلة تتضمن

ذلك؛ بخالف فيها لتفكر المجموعة تكن لم بشروط المجموعة جانب من سلفة أو قرض هيكلة إعادة- 

.المالية الضمانات وعقود القروض التزامات_ 

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

(تابع) المالية والمطلوبات المالية الموجودات( د

و التقرير؛ تاريخ في منخفضة ائتمانية مخاطر ذات أنها على تحديدها يتم التي الدين أوراق استثمارات_  

المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس

:التالي النحو على تقاس وهي. االئتمانية الخسائر الحتماالت المرجح الوزن على القائم التقدير هي المتوقعة االئتمانية الخسائر

الملكية حقوق استثمارات على القيمة انخفاض خسارة تحقيق يتم ال

:شهرا 12 لمدة المتوقعة االئتمانية الخسائر أساس على قياسها يتم حيث يلي ما باستثناء الدين، عمر لكامل المتوقعة االئتمانية الخسارة يعادل بمبلغ الخسائر مخصصات بقياس المجموعة تقوم

. األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الدين وأدوات المطفأة، بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات من المتوقعة االئتمانية الخسائر لقياس مراحل ثالث من مكون منهج بتطبيق المجموعة تقوم

.المبدئي التحقيق منذ االئتمانيّة الجودة في التغير على بناء التالية الثالث المراحل خالل من الموجودات تنتقل

.المبدئي التحقيق منذ كبير بشكل االئتمان مخاطر فيها ترتفع لم أخرى مالية أدوات_ 

.التقرير تاريخ بعد شهرا 12 غضون في المالية لألداة المحتملة االنتظام عدم أحداث من تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر هي شهرا 12 لفترة المتوقعة االئتمانية الخسائر وتعد ــ

االئتمانية القيمة منخفضة غير- شهراً 12 لمدة المتوقعة االئتمانية الخسائر: 1 المرحلة

 الدفترية القيمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر تحقيق يتم الموجودات، لهذه بالنسبة. المبدئي التحقيق منذ االئتمان مخاطر في كبيرة زيادة تشهد لم التي المبدئي التحقيق عند المالية الموجودات تتضمن األولى المرحلة

.لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة على الفائدة احتساب يتم. التقرير تاريخ بعد شهرا 12 غضون في وقوعها والمحتمل السداد في التعثر أحداث عن الناتجة المتوقعة االئتمانية الخسائر على بناًء لألصل اإلجمالية

االئتمانية القيمة منخفضة غير- الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمانية الخسائر: 2 المرحلة

 الخسائر تحقيق يتم الموجودات، لهذه وبالنسبة. قيمتها انخفاض على موضوعي دليل وجود دون المبدئي التحقيق منذ االئتمانية المخاطر في كبيرة زيادة شهدت التي المالية الموجودات تتضمن الثانية المرحلة

 جميع عن تنتج التي المتوقعة االئتمانية الخسائر هي الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمانية والخسائر. للموجودات االجمالية الدفترية القيمة على الفائدة إيرادات وتحتسب الدين عمر مدار على المتوقعة االئتمانية

.المالية لألداة المتوقع العمر مدار على وقوعها المحتمل السداد في التعثر أحداث

االئتمانية القيمة منخفضة-  الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر: 3 المرحلة

. .الدين عمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسائر تحقيق يتم الموجودات، لهذه وبالنسبة. المالي التقرير تاريخ في قيمتها انخفاض على موضوعي دليل يوجد التي المالية الموجودات تتضمن: الثالثة المرحلة

قطري لاير ألف

القيمة انخفاض ( 7

:الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم لم التي التالية المالية األدوات على المتوقعة االئتمانية الخسائر بمخصصات المجموعة تعترف

و دين؛ أدوات تعتبر التي المالية الموجودات _ 
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(تابع) المالية والمطلوبات المالية الموجودات( د

للعمالء والسلف القروض ( و

 التحقيق عند حده على أداة كل أساس على االختيار إجراء يتم. الملكية حقوق في االستثمارات لبعض العادلة القيمة في التغيرات األخرى الشاملة اإليرادات في تعرض أن المجموعة تختار

 عن اإلفصاح يتم ال. استبعادها عند كلذ في بما الموحد، الدخل بيان إلى هذه الملكية حقوق أدوات من والخسائر األرباح تصنيف أبدا يعاد ال والحقا. لإللغاء قابل غير ويكون المبدئي

 االستثمارات، هذه على عائًدا تمثل عندما األرباح، توزيعات. العادلة القيمة في األخرى التغيرات عن منفصل بشكل (القيمة في االنخفاض خسائر وعكس) القيمة في االنخفاض خسائر

 والخسائر األرباح تحويل يتم. األخرى الشاملة اإليرادات في تحقيقها يتم الحالة هذه وفي االستثمار، تكلفة من لجزء استردادا بوضوح تمثل لم ما الموحد الدخل بيان في تحقيقها يستمر

.االستثمار استبعاد عند المدورة األرباح إلى األخرى الشاملة اإليرادات في المسجلة المتراكمة

و األخرى؛ الشاملة اااليرادات خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم الدين؛ أوراق في االستثمارات_ 

.األخرى الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم الملكية؛ حقوق في االستثمارات_ 

 أو الربح في وتدرج يلي، ما باستثناء األخرى، الشاملة االيرادات في الخسارة أو الربح تحقيق يتم  األخرى، الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين ألوراق بالنسبة

:المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات على المطبقة نفسها بالطريقة الخسارة
الفعلي؛ الفائدة معدل طريقة باستخدام الفوائد إيرادات_ 

و عكسها؛ وحاالت المتوقعة االئتمانية الخسائر_ 

.األجنبية العمالت تحويل وخسائر أرباح_ 

:يلي ما المالية األوراق في االستثمارات تتضمن

حكمه فى وما النقد ( ه

 لثالثة استحقاق فترات ذات السيولة عالية مالية وموجودات مركزية، مصارف لدى بها محتفظ مقيدة غير وأرصدة بالصندوق، معدنية وعمالت نقدية أوراقا حكمه فى وما النقد يتضمن

 النقد يتضمن. األجل قصيرة التزاماتها إدارة في المجموعة جانب من استخدامها ويتم العادلة قيمتها في التغييرات من هامة غير لمخاطر تخضع والتي االستحواذ تاريخ من أقل أو أشهر

.أقل أو يوم 90 أولى استحقاق تاريخ ذات البنوك لدى أرصدة حكمه فى وما

 المستقبل في أو الفور على بيعها في المجموعة ترغب وال نشطة سوق في مدرجة وغير للتحديد قابلة أو ثابتة دفعات ذات مشتقة غير مالية موجودات هي للعمالء والسلف القروض

.القريب

 الشاملة االيرادات في سابقا المسجلة المتراكمة الخسارة أو الربح تصنيف إعادة يتم األخرى، الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الدين أوراق تحقيق إلغاء يتم عندما

.الموحد الدخل بيان إلى الملكية حقوق من األخرى

 الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا قياسها ويتم المباشرة، اإلضافية المعاملة تكاليف زائداً العادلة بالقيمة مبدئيًا قياسها يتم المطفأة؛ بالتكلفة المقاسة الدين أوراق في االستثمار_ 

الفعلية؛

 بالقيمة قياسها يتم الخسارة؛ أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة إلزاميا قياسها يتم التي الملكية وحقوق الدين أوراق في االستثمارات_ 

الخسارة؛ أو الربح في مباشرة التغيرات إدراج مع العادلة

قطري لاير ألف

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

ً اإلضافية، المباشرة المعاملة تكاليف زائداَ العادلة القيمة وهو المعاملة بسعر للعمالء والسلف للقروض المبدئي القياس يتم  الفائدة معدل طريقة باستخدام المطفأة بتكلفتها قياسها يتم والحقا

 الدخل بيان في مباشرة التغيرات إدراج مع العادلة بالقيمة قياسها يتم حيث والخسارة، الربح خالل من العادلة بالقيمة المقاسة الفئة إلى تصنيفها يتم التي المالية الموجودات باستثناء الفعلي،

.الموحد

المالية االستثمارات ( ز
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( تابع)  المالية االستثمارات ( ز

المشتقات ( ح

قطري لاير ألف

التحوط ومحاسبة المخاطر إدارة ألغراض بها المحتفظ المشتقات ( 1

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

 بالجزء الصلة ذات الخسارة أو الربح تحقيق يتم. األخرى الشاملة اإليرادات في تحقيقه يتم نقدي تدفق كتحوطات ومؤهلة مخصصة لمشتقات العادلة القيمة في التغييرات من الفعال الجزء

".بالصافي-  أخرى (خسائر)/ أرباح" ضمن الموحد الدخل بيان في مباشرة الفعال غير

 بها يحتفظ التي المشتقات تقاس. للمتاجرة مطلوبات أو كموجودات تصنيفها يتم لم التي المشتقة والمطلوبات الموجودات جميع المخاطر إدارة ألغراض بها االحتفاظ يتم التي المشتقات تتضمن

 غير المالية األدوات بعض إلى إضافة المخاطر إدارة ألغراض بها المحتفظ المشتقات بعض بتخصيص المجموعة تقوم. المالي المركز بيان في العادلة بالقيمة المخاطر إدارة ألغراض

.للتحوط المؤهلة العالقات في تحوط كأدوات المشتقة

 لألداة العادلة القيمة في التغير تحقيق يتم الخسارة، أو الربح على يؤثر قد مؤكد ارتباط أو مدرج مطلوب أو لموجود العادلة القيمة في للتغير تحوط في تحوط كأداة مشتقة تخصيص يتم عندما

 أو التحوط مشتقة ممارسة أو إنهاء أو بيع أو انتهاء حالة في. له المتحوط الخطر إلى تنسب التي له المتحوط للبند العادلة القيمة في التغيرات بجانب الخسارة أو الربح في مباشرة المشتقة

 البند على النقطة تلك حتى تسوية أية إطفاء يتم. مستقبلي بأثر التحوط محاسبة إيقاف يتم عندئذ التحوط، تخصيص إلغاء أو العادلة بالقيمة التحوط محاسبة لمعايير التحوط استيفاء ينتفي عندما

.المتبقي عمره مدى على للبند الفعلي الفائدة معدل من كجزء الخسارة أو الربح في الفعلي الفائدة معدل طريقة استخدام يتم والذي له المتحوط

النقدي التدفق تحوطات

 نحو على يرجح محتملة معاملة أو مدرج التزام أو ألصل مصاحب خطر إلى المنسوبة النقدية التدفقات في التغير من تحوط معاملة في تحوط أداة أنها على مشتقة أداة تخصيص يتم عندما

 في به المعترف المبلغ. التحوط احتياطي في األخرى الشاملة اإليرادات في تحقيقه يتم للمشتقة العادلة القيمة في التغيرات في الفعال الجزء فإن الخسارة، أو الربح على ستؤثر أنها كبير

 جزء أي تحقيق يتم. الخسارة أو الربح على لها المتحوط النقدية التدفقات فيها تؤثر التي الفترة نفس في تصنيف إعادة كتسوية الخسارة أو الربح إلى تصنيفه يعاد األخرى الشاملة ااإليرادات

 التحوط محاسبة معايير يستوفي ال التحوط أصبح أو ممارستها أو إنهائها أو بيعها أو التحوط مشتقة انتهاء حالة في. الخسارة أو الربح في مباشرة للمشتقة العادلة القيمة تغيرات في فعال غير

 الشامل الدخل في المدرج التراكمي المبلغ فإن متوقعة لمعاملة إيقافه يتم الذي للتحوط بالنسبة. مستقبلية بصورة التحوط محاسبة إيقاف يتم عندها التحوط، تخصيص إلغاء تم أو النقدي، للتدفق

 في. الخسارة أو الربح على وتؤثر المتوقعة المعاملة تحدث عندما تصنيف إعادة كتسوية الخسارة أو الربح إلى الملكية حقوق من تصنيفه يعاد فعاال التحوط فيها يصبح التي الفترة من اآلخر

.تصنيف إعادة كتسوية الخسارة أو الربح إلى مباشرة األخرى الشاملة اإليرادات في الرصيد تصنيف إعادة تتم عندها المتوقعة المعاملة حدوث توقع عدم حالة

العادلة القيمة تحوطات

 المرونة من المزيد إدخال تم ، ذلك ومع . 39 الدولي المحاسبة معيار في التحوط محاسبة لآلليات الثالثة باألنواع تحتفظ 9 رقم المالية التقارير معيار في للتحوط العامة المحاسبية المتطلبات

. التحوط للمحاسبة مؤهل هي التي المالية غير البنود من المخاطر مكونات وأنواع التحوط أدوات تعتبر التي الصكوك أنواع توسيع وتحديدا التحوط، لمحاسبة المؤهلة المعامالت أنواع علي

.مطلوبا التحوط لفعالية رجعي باثر التقييم يعد لم". االقتصادية العالقة" بمبدا عنه واستعيض الفعالية اختبار إصالح تم ، ذلك إلى باالضافه

.9 الدولى المالية التقارير معيار تطبيق بداية مع 39الدولى المحاسبة لمعيار وفقا التحوط محاسبة متطلبات تطبيق مواصله أيضا المجموعة اختارت وقد
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( تابع)  المشتقات ( ح

 قياس يتم

سنة 30- 20

سنوات 10 - 6

سنوات 8 - 3

سنوات 5

سنة 40 - 2المباني

 المحتملة وااللتزامات والمطلوبات للتحديد، القابلة الموجودات لصافي العادلة القيمة صافي في المجموعة مساهمة عن المحول المبلغ في الفائض وتمثل تابعة، شركة على االستحواذ من الشهرة تنشأ

.عليها المستحوذ الشركة في المسيطرة غير للمساهمة العادلة والقيمة عليها المستحوذ للشركة

 القيمة مقارنة تتم. القيمة في انخفضت تكون قد الدفترية القيمة أن إلى الظروف في التغيرات أو األحداث أشارت حال في تكرارية أكثر أو سنوي بشكل القيمة في االنخفاض لتبيان الشهرة مراجعة تتم

.الحقا عكسها يتم وال كمصروف مباشرة القيمة في انخفاض أي تحقيق يتم. أعلى أيهما االستبعاد، تكاليف ناقص العادلة والقيمة االستخدام قيد القيمة وهو لالسترداد القابل المبلغ مع للشهرة الدفترية

المباني

ً نهًجا المجموعة تطبق . (أقل أو أمريكي دوالر 5000) القيمة منخفضة للموجودات إيجار وعقود شهًرا 12 عن تقل التي األجل قصيرة اإليجار عقود باستثناء اإليجار، عقود جميع وقياس لتحقيق واحدا

.الهامة األصول استخدام حق تمثل التي االستخدام حق وموجودات اإليجار مدفوعات لتسديد اإليجار مطلوبات بتحقيق المجموعة تقوم

 متراكمة خسائر أي منها مطروًحا بالتكلفة، االستخدام حق موجودات قياس يتم. (لالستخدام الهام األصل توافر تاريخ ، أي) اإليجار عقد بداية تاريخ في االستخدام حق الموجودات بتحقيق المجموعة تقوم

 ومدفوعات ، المتكبدة األولية المباشرة والتكاليف المدرجة، اإليجار مطلوبات قيمة على االستخدام حق موجودات تكلفة تشتمل. اإليجار مطلوبات تقييم إعادة ألي وتعديلها واإلهالك، القيمة انخفاض من

 اإلنتاجي والعمر اإليجار عقد مدة على الثابت القسط أساس على االستخدام حق موجودات استهالك يتم. مستلمة تأجير حوافز أي منها مطروًحا اإليجار، عقد في البدء تاريخ قبل أو في تمت التي اإليجار

:التالي النحو على أقرب، أيهما للموجودات، المقدر

 تستخدم اإليجار، لمدفوعات الحالية القيمة احتساب عند. اإليجار فترة مدى على سدادها يتعين التي اإليجار لمدفوعات الحالية بالقيمة مقاسة اإليجار مطلوبات المجموعة تدرج اإليجار عقد نشوء تاريخ في

ً القيمة النخفاض االستخدام حق موجودات تخضع. اإليجار عقد نشوء تاريخ في اإلضافي االقتراض على الفائدة معدل المجموعة .المالية غير الموجودات قيمة انخفاض لسياسة وفقا

.األساسي األصل شراء خيار تقييم في تغيير أو اإليجار مدفوعات في تغيير أو اإليجار مدة في تغيير أو تعديل هناك كان إذا اإليجار لمطلوبات الدفترية القيمة قياس يعاد

الملموسة غير والموجودات الشهرة قيمة انخفاض ( ك

الشهرة (1)

.مادي مقابل في الوقت من لفترة المحدد األصل استخدام في التحكم في الحق يمنح العقد كان إذا أي. إيجار عقد ، يتضمن أو هو، العقد كان إذا ما بتقييم المجموعة تقوم

المؤجرة المباني على التحسينات

والمعدات األثاث

السيارات

(اإليجارات) االستخدام حق موجودات (4)

قطري لاير ألف

:كالتالي المقارنة وسنة الحالية للسنة المقدرة اإلنتاجية األعمار تعرض

 حالة في الموجودات بجعل مباشرة مرتبطة تكاليف وأية المباشرة والعمالة المواد تكلفة داخليا المطورة الموجودات تكلفة تتضمن. الموجود باقتناء مباشرة بصورة المرتبطة المصروفات التكلفة تتضمن

.المرسملة االقتراض وتكاليف السابق وضعه إلى عليه الكائنة الموقع وإرجاع المعدات وإزالة حل وتكاليف منها المطلوبة االستخدام ألغراض وفقا عمل

.المعدات تلك من كجزء الصلة ذات المعدات لعمل مكمال جزءا يمثل الذي المشترى الحاسوب برنامج رسملة تتم

.والمعدات للعقارات (رئيسية مكونات) مستقلة كبنود عنها المحاسبة تتم مختلفة إنتاجية أعمار والمعدات العقارات بند ألجزاء يكون عندما

 المصروفات/  اآلخرى اإليرادات في بالصافي تحقيقها ويتم والمعدات للعقارات الدفترية القيمة مع البيع متحصالت بمقارنة تحديدها يتم والمعدات العقارات بنود أحد استبعاد عن الناتجة الخسارة أو الربح

.الخسارة أو الربح في اآلخرى

الالحقة التكاليف ( 2

 تكلفتها قياس وإمكانية المجموعة إلى المكون ذلك في المضمنة المستقبلية االقتصادية المنافع تدفق المحتمل من كان إذا للبند الدفترية القيمة في والمعدات العقارات مكونات أحد استبدال تكلفة تحقيق يتم

.تكبدها عند الخسارة أو الربح في والمعدات للعقارات اليومية الخدمة  يتم. المستبدل للجزء الدفترية القيمة تحقيق إلغاء يتم. موثوقه بصورة

االستهالك ( 3

 اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة الخسارة أو الربح في االستهالك تحقيق يتم. المتبقية قيمتها ناقصا التكلفة عن بديل مبلغ أي أو والمعدات العقارات تكلفة هو لالستهالك القابل المبلغ

 ناقصا الموجود تكلفة إلى تستند وهي الموجود في المضمنة المستقبلية االقتصادية المنافع الستهالك المتوقع النمط تعكس طريقة أفضل هي هذه تعتبر حيث والمعدات، العقارات بند من جزء لكل المقدرة

 واألعمال األراضي على استهالك احتساب يتم ال. أقصر أيهما اإلنتاجية، أعمارها أو اإليجار فترة مدى على تمويلية إيجارات بموجب المستأجرة الموجودات استهالك يتم. التقديرية المتبقية قيمته

.التنفيذ قيد الرأسمالية

.المباني لبعض اإلنتاجي العمر في تغييرات إلى أدى مما للمباني، اإلنتاجية لألعمار مراجعة المجموعة أجرت ،2019 خالل

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

والمعدات العقارات ( ط

والقياس التحقيق ( 1

.العادلة بالقيمة قياسها يتم حيث والمباني األراضي عدا فيما وجدت، إن المتراكمة، القيمة انخفاض وخسائر المتراكم االستهالك ناقصا بالتكلفة مبدئيا والمعدات العقارات بنود قياس يتم

 كدخل العملة قيمة رفع زيادة احتساب يتم أنه إال المال، رأس احتياطي إلى التقييم إعادة عن الناتجة الفوائض صافي وتقيد. مستقل مقيم قبل من الحرة الملكية ذات والمباني الفضاء ألراضي تقييم يجري

 التقييم إعادة فائض أي على االنخفاض تحميل يتم انه إال كمصروف، التقييم اعادة عن الناتج االنخفاض إدراج يتم. كمصروف تحقيقه سبق الذي األصل نفس تقييم إلعادة انخفاضا يعكس الذي الحد إلى

.المدورة األرباح إلى التقييم إعادة فائض تحميل يتم األصل، استبعاد أو بيع عند. األصل لنفس بالنسبة التقييم اعادة فائض في به المحتفظ المبلغ يتجاوز ال االنخفاض هذا أن حد إلى

( تابع)  التحوط ومحاسبة المخاطر إدارة ألغراض بها المحتفظ المشتقات ( 1

.(له متحوط متوقع بيع يحدث كعندما) الخسارة أو الربح على له المتحوط البند فيها يؤثر التي الفترات في الخسارة أو الربح إلى تصنيفها يعاد الملكية حقوق في المتراكمة المبالغ

 يتم عندما تحقيقها ويتم الملكية حقوق في تظل الوقت ذلك في الملكية حقوق في موجودة خسارة أو ربح أي فإن التحوط، محاسبة لمعايير مستوفي غير التحوط يصبح عندما أو تحوط أداة بيع أو انتهاء عند

 الموحد الدخل بيان في مباشرة تحويلها يتم الملكية حقوق ضمن المدرجة الخسارة أو الربح فإن المتوقعة المعاملة حدوث يتوقع ال عندما. الموحد الدخل بيان في المتوقعة بالمعاملة كاملة صورة تحقيق

".بالصافي-  أخرى (خسائر)/  أرباح" ضمن
المتاجرة ألغراض بها المحتفظ المشتقات ( 2

 الحالية المخاطر تخفيف أو تعديل أو تحويل من تمكينهم بغرض لعمالء المشتقات هذه ببيع المجموعة تقوم. الفائدة أسعار تبادل وعقود آجلة أجنبية عمالت صرف عقود للمتاجرة المشتقة األدوات تتضمن

.الخسارة أو الربح إلى العادلة القيمة في بها الصلة ذات التغيرات أخذ ويتم التقرير فترة نهاية في كما العادلة بالقيمة المشتقة األدوات هذه تقييم يتم. والمستقبلية
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الفائدة ومصروفات إيرادات ( ف

( تابع)  الملموسة غير والموجودات الشهرة قيمة انخفاض ( ك

المال رأس تكاليف ( 1

.الملكية حقوق ألدوات المبدئي القياس من ملكية حقوق أداة إصدار إلى مباشرة العائدة الزيادة تكاليف خصم يتم

العادية األسهم عن األرباح توزيعات ( 2

.البنك مساهمي جانب من فيها اعتمادها يتم التي للفترة الملكية حقوق في العادية األسهم عن األرباح توزيعات تدرج

 للموجود المتوقع اإلنتاجي العمر فترة خالل المقدرة المستقبلية النقدية والمقبوضات المدفوعات بالضبط يخصم الذي المعدل هو الفعلي الفائدة معدل. الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الموحد الدخل بيان في الفوائد ومصروفات إيرادات تدرج

 لألداة التعاقدية األحكام جميع االعتبار في باألخذ المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير المجموعة تقوم الفعلي الفائدة معدل احتساب عند. المالي المطلوب أو للموجود الدفترية القيمة إلى (أقصر لفترة مالئما، ذلك كان إن أو،) المالي المطلوب أو

.المستقبلية االئتمانية للخسائر ليس ولكن المالية،

ً الموظف خدمة فترة أساس على األجانب لموظفيها األداء مستحقة الخدمة نهاية لمكافآت مخصص برصد المجموعة تقوم  أخرى مخصصات بند ضمن المخصص هذا إدراج يتم. القطري العمل قانون وأحكام المجموعة في التوظيف لسياسة وفقا

.الموظفين خدمة مدى على المكافأت لهذه المتوقعة التكاليف  تحقيق يتم. الموحد المالي المركز بيان في األخرى المطلوبات من كجزء

 بعض هناك. التقاعد سن ببلوغة أو بوفاته أو العسكرية للخدمة استدعاؤه يتم أو مقبول سبب بدون خدماته إنهاء ويتم الخدمة من األقل على واحدة سنة أكمل موظف لكل خدمة نهاية مكافآت يدفع أن التركي العمل قانون بموجب البنوك من يطلب

 المتطلبات بخالف تقاعد بالتزامات اتفاقيات هناك ليست. الخدمة من سنة كل عن موظف لكل األقصى بالحد اإلخالل بدون واحد شهر راتب الدفع المستحق المبلغ يشتمل. للتقاعد السابقة الخدمة فترة بطول الصلة ذات االحترازية النصوص

.تمويل متطلبات هناك ليست أنه حيث ممول غير االلتزام هذا. أعاله إليها المشار القانونية

األجل قصيرة الموظفين منافع

 لدى كان إذا الربح مشاركة خطط أو األجل قصيرة النقدي الحافز خطط بموجب دفعه المتوقع للمبلغ المطلوب تحقيق يتم. الصلة ذات الخدمة تقديم عند دفعها ويتم المخصوم غير األساس على للموظفين األجل قصيرة الخدمة نهاية مكافآت تقاس

.موثوقة بصورة االلتزام قياس الممكن ومن الموظف جانب من تقديمها تم سابقة لخدمة نتيجة المبلغ هذا بدفع حكمي أو قانوني التزام المجموعة

واالحتياطيات المال رأس ( ع

 المالية الضمانة مطلوبات تحقيق يتم. الدين أداة لبنود وفقا استحقاقه موعد حلول عند الدفع عن محدد مدين عجز بسبب يتكبدها خسارة مقابل لحاملها لصرفها محددة مدفوعات بسداد تقوم أن المجموعة من تتطلب عقود هي المالية الضمانات

 أيهما محتمال، الضمان بموجب الدفع يصبح عندما متوقعة دفعة ألية الحالية والقيمة المطفأ بمبلغه المالي الضمان مطلوب تسجيل يتم ذلك أعقاب في. المالي الضمان عمر مدى على المبدئية العادلة القيمة إطفاء ويتم العادلة بقيمتها مبدئيا

.األخرى المطلوبات ضمن المالية الضمانات إدراج يتم. أكثر

 الدخل بيان في واإلدارية العمومية المصروفات تحت الموظفين تكلفة ضمن ذلك عن الناتج المصروف إدراج ويتم التقاعد لقانون وفقا القطريين للموظفين بالنسبة الدولة تديره الذي التقاعد صندوق في لالشتراكات مخصص المجموعة تحتسب

.استحقاقها موعد حلول عند المساهمات تحقيق يتم. المساهمة دفع بمجرد أخرى دفع التزامات أية المجموعة لدى ليس. الموحد

المحددة المكافأت خطة

 إذا. (المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص صافي أي) المطفأة التكلفة على الفعلي الفائدة معدل تطبيق خالل من الفوائد إيرادات احتساب يتم المبدئي، التحقيق بعد (3 المرحلة) منخفضة ائتمانية قيمة ذات أصبحت التي المالية للموجودات بالنسبة

.االجمالي األساس إلى يعود الفوائد إيرادات احتساب فان االئتمانية، القيمة منخفض األصل يعد مل

. الفعلي الفائدة لمعدل متمما جزءا تشكل التي المستلمة أو المدفوعة والرسوم المعامالت تكاليف جميع الفعلي الفائدة معدل احتساب يتضمن

ً. االستحواذ تاريخ في كما العادلة القيمة هي األعمال دمج من عليها المستحوذ الملموسة غير الموجودات تكلفة .متراكمة انخفاض خسائر وأية متراكم إطفاء أي ناقصا بالتكلفة الملموسة غير الموجودات تسجيل يتم المبدئي، التحقيق بعد الحقا

.متراكمة انخفاض خسائر وأية متراكم إطفاء أي ناقص بالتكلفة الملموسة غير الموجودات تسجيل ويتم المرسملة، التطوير تكاليف باستثناء داخليا، المطورة الملموسة غير الموجودات رسملة تتم ال

الموظفين منافع ( س

المحددة المساهمات خطة

.المدة محددة غير أو المدة محددة أنها على الملموسة غير للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار تقدير يتم

.(بالنقد التسوية معامالت) نقًدا تسويتها ويتم األسهم ارتفاع مقابل مكافأة الموظفين منح يتم حيث األسهم، أساس على مدفوعات شكل في مكافآت (للبنك العليا اإلدارة ذلك في بما) الموظفون يتلقى

األسهم أساس على المدفوعات

  بالنقد التسوية معامالت

 تسجيل ويتم التسوية، تاريخ في وكما حتى تقرير كل تاريخ وفي مبدئيا العادلة القيمة تقاس. 21 االيضاح في تفصيالً ذلك ورد وقد ،(Black Scholes) نموذج باستخدام المنح تاريخ في العادلة بالقيمة قياسها يتم بالنقد التسوية معامالت تكلفة إن

.مقابلة مطلوبات تسجيل ويتم االستحقاق، تاريخ حتى الفترة مدى على العادلة القيمة تحتسب. 32 إيضاح الموظفين، منافع مصروف في العادلة القيمة في التغيرات

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

قطري لاير ألف

 اإلطفاء وطريقة اإلطفاء فترة مراجعة تتم. قيمته انخفضت قد الملموس غير الموجود أن على مؤشر توفر متى القيمة انخفاض لتبيان تقييمها ويتم االقتصادي العمر مدى على المحددة األعمار ذات الملموسة غير الموجودات إطفاء يتم

 الموجود في المضمنة المستقبلية االقتصادية المنافع الستهالك المتوقع النمط أو المتوقع اإلنتاجي العمر في التغييرات عن المحاسبة تتم. مالية سنة كل نهاية في األقل على واحدة مرة المحدد اإلنتاجية األعمال ذات الملموسة غير للموجودات

 التي المصروف فئة في الخسارة أو الربح في تحقيقه يتم المحددة األعمار ذات الملموسة غير للموجودات بالنسبة اإلطفاء مصروف. المحاسبية التقديرات في تغييرات أنها على معاملتها وتتم الحال، مقتضى حسب اإلطفاء، طريقة أو فترة بتغيير

.الملموس غير الموجود وظيفة مع يتماشى

.سنوات 5 وغيرها داخليًا المطورة والبرامج سنة 16 إلى 13 من األساسي اإليداع ، سنة 12 إلى 11 من العميل مع العالقة ، سنة 19 إلى 18 التجارية العالمة:  هي المحدد العمر ذات الملموسة غير للموجودات المتوقع االنتاجي العمر

 سنويًا المحددة غير اإلنتاجية األعمار تقييم مراجعة تتم. للنقد المولدة الوحدات مستوى على أو فردي بشكل سواء سنويًا، القيمة انخفاض لتحديد اختبارها يتم ولكن المحددة، غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير الموجودات إطفاء يتم ال

 غير األصل تحقيق إلغاء عن الناتجة والخسائر األرباح. مستقبلي أساس على يتم المحدود إلى المحدود غير من اإلنتاجي العمر في التغيير فإن كذلك، األمر يكن لم إذا. للدعم قابلة تزال ال المحددة غير اإلنتاجية األعمار كانت إذا ما لتحديد

.األصل تحقيق إلغاء عند الخسارة أو الربح بيان في تحقيقها ويتم لألصل الدفترية والقيمة االستبعاد عائدات صافي بين الفرق أنها على قياسها يتم الملموس

المالية غير الموجودات قيمة انخفاض ( ل

 قيمته لألصل الدفترية القيمة به تتجاوز الذي للمبلغ القيمة في انخفاض خسارة احتساب يتم. القيمة انخفاض من للتحقق سنوي بشكل فحصها يتم لإلطفاء، تخضع وال محدد، إنتاجي عمر لها ليس التي الموجودات هي المالية غير الموجودات

ً لألصل العادلة القيمة هي استردادها الممكن القيمة. استردادها الممكن  تدفقات عنده تتحق ان يمكن التى االدنى الحد الى الموجودات تجميع يتم القيمة، فى االنخفاض تقدير ولغرض انه. أعلى أيهما االستخدام،  قيد القيمة أو البيع تكاليف ناقصا

.الخسارة تلك إلغاء لغرض مالية فترة كل نهاية فى تقييمها اعادة يتم القيمة فى انخفاض من تعانى والتى الشهرة بخالف المالية غير الموجودات. (للنقد المدرة الوحدات) منفردة تحديدها يمكن نقدية

المخصصات ( م

 طريق عن المخصصات تحديد يتم. االلتزام ذلك لسداد االقتصادية للمنافع خارج تدفق يتطلب أن المحتمل ومن موثوقه بصورة قياسه يمكن سابق لحدث نتيجة حالي حكمي أو قانوني التزام المجموعة لدى يكون عندما مخصص تحقيق يتم

.مالئما ذلك كان إن االلتزام، لذلك المحددة والمخاطر للنقود، الزمنية للقيمة الحالية السوق تقديرات تعكس التي الضريبة قبل ما بمعدالت المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات خصم

العقود والتزامات المالية الضمانات عقود (ن

الملموسة غير الموجودات (2
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القطاعات تقارير ( ث

المقارنة أرقام ( ط

المخاطر ادارة

حيازته المعاد الضمان ( ذ

 أن المجموعة على يجب المركزي، قطر مصرف لتعليمات وفقا. أقل كانت إذا العادلة بالقيمة أو للديون الدفترية بالقيمة" أخرى موجودات" بند تحت الموحد المالي المركز بيان ضمن العمالء ديون سداد مقابل حيازتها المعاد الضمانات تدرج

.المركزي قطر مصرف موافقة على الحصول بعد الفترة هذه تمديد ويمكن االستحواذ، تاريخ من سنوات ثالث تتجاوز ال فترة خالل الديون سداد مقابل في عليها مستحوذ عقارات أو أرض أي تستبعد

.المقارنة بمعلومات مقترنة المبالغ جميع عن اإلفصاح أو اإلبالغ يجب ذلك، خالف يقتضي أو تفسير أو معيار فيها يسمح التي الحاالت عدا فيما

 التشغيل قطاعات على الموارد بتخصيص تقوم أشخاص مجموعة أو شخص هو التشغيل قرارات اتخاذ عن المسؤؤل ان. التشغيل قرارات اتخاذ عن المسؤول الى تقدم التي الداخلية التقارير مع تنسجم بطريقة التشغيل قطاع بيانات تعرض

.القرارات اتخاذ عن المسؤول الشخص هو للبنك التنفيذي الرئيس يكون أن المجموعة حددت لقد. فيها اآلداء وتقييم

.التشغيل قطاعات أداء تحديد في قطاع بكل مباشرة المتعلقة والمصاريف االيرادات تستخدم. الرئيسي المركز في القطاعات بين فيما والتكاليف االيرادات استبعاد مع بالسوق، الحرة األسعار أساس على التشغيل قطاعات بين المعامالت جميع تتم

 الوكالة أنشطة ( خ

 المالية البيانات هذه من األنشطة تلك من الناتجة األخرى واإليرادات الموجودات هذه استبعاد يتم. أخرى ومؤسسات وشركات أفراد عن بالنيابة إيداعها أو بموجودات االحتفاظ تتضمن وكالة صالحيات ولديها صناديق إدارة المجموعة تتولى

.المجموعة موجودات ضمن اعتبارها يتم وال الموحدة

 هى المخاطر انواع اهم ان. المساهمين حقوق وزيادة المتقلب الدخل من والتقليل ومستمرة مناسبة عائدات إلنتاج والعائد المخاطر تقييم يتم قوي اداري هيكل خالل ومن. الربح بغرض العمالء مخاطر وإدارة تولي من عائداتها المجموعة تستمد

 األخرى، األسعار ومخاطر الفائدة أسعار ومخاطر األجنبية العمالت مخاطر تشمل والتي السـوق، مخاطر. بالتزاماته الوفاء من العميل تمكن عدم هي االئتمان مخاطر. التشغيلية والمخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان، مخاطر

 تتمثل. المناسبة السوق بأسعار التعاقدية بااللتزامات الوفاء أو الموجودات نمو تمويل أو والسحوبات االستحقاقات سداد من التمكن عدم هي السيولة مخاطر. والعوائد السوق بأسعار للتغيرات نتيجة والسلع الموجودات قيمة تذبذب مخاطر هي

.تنظيمية أو تنفيذية إجراءات أو خارجية أحداث أو قانونية أمور أو تكنولوجية مسائل أو إجراءات أو أشخاص فيها يتسبب أحداث عن الناتجة الخسارة إحتمالية في التشغيلية المخاطر

المالية المخاطر إدارة ( 4 

عامة ولمحة مقدمة ( أ

 وتحديد الخطر مراكز وإدارة المخاطر تلك وقياس للمجموعة الرئيسية المخاطر جميع تحديد هي بالمجموعة المخاطر إلدارة األساسية الوظائف. مهنية بصورة وإدارتها المستهدفة بالصورة مخاطر تحمل على المجموعة أعمال تشتمل

ً المجموعة تقوم. الرأسمالية المخصصات .بالسوق الممارسات وأفضل والمنتجات األسواق في التغيرات لتعكس لديها المخاطر وأنظمة سياسات بمراجعة دوريا

.خارجية أو داخلية لعوامل تعزى يمكن والتي األرباح ضياع أو الخسائر احتمال أنها على المخاطر المجموعة تعرف. للمجموعة المالي األداء على المحتملة السلبية اآلثار وتقليص والعائد الخطر بين مناسب توازن تحقيق هو المجموعة هدف إن

.ومصروفات إيرادات من بها يرتبط وما المالية األدوات ألهم والقياس التحقيق أسس بشأن المجموعة قبل من المتبعة المحاسبية السياسات (ج) 3 رقم اإليضاح يشرح

المالية األدوات

 وبعض المالية المشتقات وموجودات مالية، واستثمارات وسلف، وقروض البنوك، من مستحقة وأرصدة مركزية بنوك لدى وأرصدة نقد المالية الموجودات وتتضمن المالية، والمطلوبات الموجودات في للمجموعة المالية األدوات تتمثل

 تتضمن كما اخرى، معينة ومطلوبات المالية المشتقات ومطلوبات اخرى مقترضة ومبالغ مصدرة دين وسندات بنوك من مستحقة وأرصدة الشراء إعادة اتفاقيات بموجب وقروض العمالء ودائع تشمل المالية والمطلوبات. األخرى الموجودات

.المالي المركز بيان خارج بنود ضمن المدرجة والتعهدات الحقوق المالية األدوات

.لالستثمار الدفترية والقيمة المستلم للمقابل العادلة القيمة بين الفرق عن وذلك الخسارة أو الربح في المالية االستثمارات بيع خسائر أو أرباح تدرج

 عن أساًسا الناتجة المؤجلة والضريبة الدخل ضريبة. المتوقع الضريبي االلتزام تقييم إلى استنادا للضريبة مخصص تكوين يتم. المجموعة فيها تعمل التي األخرى البلدان في الضرائب ولوائح قوانين إلى استنادا الضرائب عن المحاسبة تتم

.بنك الترناتيف العمليات

السهم على العائد ( ت

 يتم. الفترة خالل القائمة لألسهم المرجح المتوسط عدد على بالبنك العادية األسهم لحاملي المنسوبة الخسارة أو الربح بقسمة للسهم األساسي العائد يحتسب. العادية بأسهمها يتعلق فيما للسهم والمخفف األساسي العائد بيانات بعرض البنك يقوم

.المحتملة المخففة العادية األسهم جميع بأثر القائمة العادية لألسهم المرجح المتوسط وعدد العادية األسهم حاملي إلى المنسوبة الخسارة أو الربح بتسوية للسهم المخففة العائدات تحديد

.الخسارة أو الربح في تحقيقها يتم الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مخصصة أو للمتاجرة بها محتفظ أنها على المصنفة المالية االستثمارات قياس إعادة عند العادلة القيمة تغيرات من المحققة غير الخسائر أو األرباح

 األوراق هذه تحقيق الغاء عند الموحد الدخل بيان في األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أوراق في باالستثمار يتعلق فيما األخرى الشاملة اإليرادات في تحقيقها تم متراكمة خسائر/ أرباح أي تحقيق يتم لم

.الملكية حقوق من أخرى فئة إلى تصنيفها إعادة يتم قد ولكن المالية

األرباح توزيعات إيرادات ( ر

.اإليرادات تلك استالم في الحق ينشأ عندما األرباح توزيعات إيرادات تحقيق يتم

الدخل على الضريبة مصروفات ( ش

 المالية االستثمارات من اإليرادات ( ق

والعموالت الرسوم ومصروفات إيرادات ( ص

.المالي المطلوب أو المالي الموجود إصدار أو على االستحواذ إلى مباشرة تنسب التي اإلضافية التكاليف المعامالت تكاليف تتضمن

و الفائدة؛ سعر لمخاطر النقدية التدفقات تحوطات في والمصنفة المؤهلة التحوط مشتقات في العادلة القيمة تغيرات من الفعال غير الجزء _ 

.الفائدة سعر لمخاطر العادلة القيمة تحوطات في الصلة ذات لها المتحوط والبنود التحوط فعالية عدم ذلك في بما المؤهلة، للمشتقات العادلة القيمة في التغيرات

 وكذلك الفعلي، الفائدة معدل طريقة باستخدام وذلك االستحقاق تاريخ حتى بها والمحتفظ المطفأة بالتكلفة والمقاسة األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المقاسة (الدين أدوات) مالية أوراق في االستثمار على الفوائد إيرادات تحتسب

الفوائد إيرادات في تدرج

:الفوائد ومصروفات إيرادات تتضمن

الفعلي؛ الفائدة معدل أساس على المحتسبة المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية والمطلوبات الموجودات على الفائدة _ 

الفوائد؛ مصروفات/  إيرادات على لها المتحوط النقدية التدفقات فيها تؤثر التي الفترة نفس في للفائدة، النقدية التدفقات في للتغير النقدية التدفقات تحوطات في والمصنفة المؤهلة التحوط مشتقات في العادلة القيمة تغيرات من الفعال الجزء_ 

قطري لاير ألف

.الفعلي الفائدة معدل طريقة قياس عند المالي المطلوب أو الموجود على الفعلي الفائدة لمعدل متمما جزء تعتبر التي والعموالت الرسوم ومصروفات إيرادات إدراج يتم

(تابع) الهامة  المحاسبية السياسات- 3

(  تابع)  الفائدة ومصروفات إيرادات ( ف

 ينتج أن المتوقع غير من يكون عندما. بها الصلة ذات الخدمات أداء عند القرض في المشاركة ورسوم اإليداع ورسوم المبيعات وعموالت االستثمار إدارة ورسوم الحسابات خدمة رسوم متضمنة األخرى والعموالت الرسوم إيرادات تحقيق يتم

 عند سدادها ويتم الخدمة ورسوم بالمعاملة أساسية بصفة األخرى والعموالت الرسوم مصروفات تتعلق. االلتزام فترة مدى على الثابت القسط أساس على القرض بالتزام الصلة ذات الرسوم تحقيق يتم القرض، سحب يتم أن قرض التزام من

.الخدمة تلقي
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( تابع)  عامة ولمحة مقدمة ( أ

االئتمان مخاطر قياس ( 1

قطري لاير ألف

 االنضباط عن أيضا مسؤولة وهي باإلدارة، التدقيق لجنة خالل البنك في بالتدقيق المتعلقة المسائل جميع على االشراف وتتولى التدقيق مسائل بجميع الخاصة السياسة وضع عن المسؤولة وهي اإلدارة، مجلس عن المنبثقة التدقيق لجنة ( 2

.األموال غسيل ومكافحة

ً المتعلقة المسائل تتولى وهي التنفيذية، اإلدارة لجنة ( 3 ً بها المصرح الحدود في االستثمارية المجموعة نشاطات على والموافقة االئتمانية التسهيالت ومنح بتقييم خصوصا  ومجلس المركزي قطر مصرف عن الصادرة التوجيهية لإلرشادات وفقا

.الشركات لحوكمة واالمتثال العمل واستراتيجيات سياسات جميع عن أيضا مسؤولة اللجنة هذه فإن ذلك، إلى وباإلضافة اإلدارة

ً اإلدارة وتتولى. اإلدارة لمجلس التابعة التنفيذية واللجنة اإلدارة مجلس بعد المقابلة لألطراف االئتمانية المخاطر بإدارة المعنية العليا اإلدارات أهم ثالث وهي االئتمان، إدارة لجنة ( 4  تقليص لغرض العاملة غير الموجودات ومتابعة رصد أيضا

 تفويض بموجب بهما المنوطة الصالحيات اللجنتين كال تمارس. القانونية اإلجراءات اتخاذ أو والتحصيل االحتساب وعمليات والهيكلة التأهيل إعادة خالل من األرباح على والحفاظ االسترداد عمليات وتعزيز الخسائر ومنع المخاطر

.اإلدارة مجلس قبل من بالصالحيات

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

األخرى واللجان المخاطر لجان

: التالية االدارية واللجان االدارة مجلس من المنبثقة واللجان للمجموعة التنفيذي الرئيس خالل من االخطار االدارة مجلس أعضاء يقيّم. االدارة مجلس من للمجموعة االداري الهيكل يبدأ

 كل في المعتمدة السياسة بمراجعة اللجنة تقوم. التشغيلية والمخاطر السوق ومخاطر االئتمان مخاطر الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما المؤسسة مخاطر إدارة جوانب كل عن المسؤولة وهي اإلدارة، مجلس عن المنبثقة المخاطر لجنة ( 1

.التنفيذية اإلدارة عن المنبثقة المخاطر لجنة طريق عن المجموعة عبر المخاطر على باإلشراف تقوم كما بالمخاطر، المتعلقة المسائل

االئتمان مخاطر (ب)

 ولذلك المجموعة، انشطة لها تتعرض التى المخاطر اهم من تعتبر االئتمان مخاطر ان. مالية لخسارة المجموعة تتعرض وبالتالي بالتزاماته بالوفاء المعامله من االخر الطرف وفاء عدم خطر يمثل والذى االئتمان، لمخاطر المجموعة تتعرض

 األجنبي، الصرف ومعامالت التجاري، والتمويل البنوك، بين والمعامالت القبوالت، مثل القروض، بخالف المالي المركز فى المدرجة المالية األدوات جميع من االئتمان مخاطر تنشأ. االئتمان لمخاطر المجموعة تعرض بحذر تدير االدارة فان

 شهية مع يتماشى بما االئتمان منح ألنشطة ضوابط ولديها االئتمان، مخاطر ومراقبة وضبط وقياس لتحديد ومحددة موثقة وإجراءات سياسات المجموعة لدى. المعامالت تسوية إلى باإلضافة والضمانات، االلتزامات وتمديد المشتقة، واألدوات

 حجم حسب لها المصرح االئتمان لجان أو العمل فرق أو الموظفين قبل من المنفذة االئتمان منح قبول ضوابط حسب بالسوق السائدة التجارية المعامالت أساس على االئتمان تمديد عمليات جميع تتم. اإلدارة مجلس يقرها التي والحدود المخاطرة

.وإدارتها عليها والموافقة وقبولها االئتمان مخاطر تقييم في االحترازي الحكم لممارسة الالزمة والخلفية والمعرفة الخبرة المختصين الموظفين لدى ويكون االئتمان، وطبيعة

والسلفيات القروض- أ

 الشخصية القروض من المكونة العمالء محفظة حجم وزيادة األساسية غير التمويل بمجاالت للعمالء التعرض من للحد استراتيجية تنفيذ خالل من وذلك القروض، تنويع خالل من وصحية سليمة موجودات محفظة على للحفاظ المجموعة تهدف

 عدم احتمال (1) مكونات ثالثة تعكس المجموعة فان المناظرة والبنوك للعمالء الممنوحه والسلفيات للقروض االئتمان خطر قياس عند. منخفضة خسائر معدالت سجلت والتى العقارى الرهن وقروض االئتمانية والبطاقات السيارات وقروض

 غير لاللتزامات المحتملة االسترداد نسبة (3) االنتظام، عدم لمخاطر المجموعة تعرض بينها من والتى مستقبال، استردادها واحتمال االخر الطرف لها يتعرض التى المخاطر (2) التعاقدية، اللتزاماته المقابل الطرف او العميل قبل من الوفاء

.("االنتظام  عدم بافتراض الخسارة") المنتظمة

 قبل من الشخصى الحكم وممارسة االحصائي التحليل وتتضمن داخليا، الوسائل هذه تطوير تم وقد. االطراف تلك من المختلفة للفئات المصممة الداخلية التصنيف وسائل باستخدام المقابل الطرف وفاء عدم احتمال بتقييم المجموعة تقوم ( 1

 تدرج ان. التجزئة منتجات على القائمة التطبيق ونقاط الشركات لمحفظة (المتغيرات فيها بما نقطة 22) نقاط لعشرة وفقا المجموعة عمالء يصنف. المتاحة الخارجية البيانات مع بالمقارنة الضرورة، حسب منه، التحقق ويتم االئتمان، موظف

 كلما وتعديلها مراجعتها يتم التقييم أدوات ان. االنتظام عدم احتمالية تقدير فى للتغير وفقا المستويات تلك بين المخاطر تدرج أن يعنى بما حده، على التدرج من مستوى لكل االنتظام عدم احتمالية مدى يعكس المجموعة قبل من المستخدم التقييم

.االمر لزم

 إن. االئتمان لمخاطر الداخلي التدرج لتقييم متاحا كان كلما الخارجى التقييم المجموعة تستخدم. خارجى مستوى لكل الوفاء عدم لمعدالت المدى طويل للمتوسط وفقا المجموعة قبل من المستخدم التقييم تدرج مع التصنيف وكالة تقييم ربط يتم

.اقتصادية الدورة خالل السيما ألخرى، سنة من تقييمها يختلف مالحظتها يتم التي االنتظام عدم مخاطر

ً تقييمه يتم للقرض بالنسبة المثال، سبيل على. السداد عن التخلف وقت في استحقاقها المجموعة تتوقع التي المبالغ على االنتظام عدم عند التعرض يعتمد (2  تم مبلغ أي تدرج المجموعة فإن لإللتزام وبالنسبة بها، منحه تم التي االسمية للقيمة وفقا

.حدث إن السداد، عن التخلف وقت سحبه يمكن إضافي مبلغ أي زائد بالفعل سحبه

 المقابل الطرف نوع باختالف تختلف ما وعادة تعرض وحدة كل عن للخسارة مئوية كنسبة وتدرج سدادها، عن التخلف حال في المطالبة من الخسارة لمستوى المجموعة توقع تمثل الخسارة، درجة أو االنتظام، عدم بافتراض الخسارة (3)

.األخرى االئتماني التخفيف وسائل أو الضمانات توافر ومدى المطالبة وأقدمية ونوع

العقارات؛ على الرهون• 

؛ باالمتياز المحددة الودائع مقابل اإلقراض•

المدينة؛ والحسابات والمخزون المبانى مثل تجارية، موجودات على الرسوم• 

.الملكية حقوق وأسهم الدين سندات مثل المالية، األدوات على الرسوم• 

 بتقديم اللجنة هذه تقوم كما. استراتيجية استثمارات فيها تملك التي والمؤسسات والزميلة التابعة وشركاتها المجموعة في بالمخاطر المتعلقة األمور بكافة للقيام اإلدارية الصالحيات بأعلى تتمتع إدارية لجنة وهي المخاطر، إدارة لجنة ( 5

.اإلدارة مجلس عن المنبثقة المخاطر للجنة المحفظة ومشاكل المخاطر سياسات جميع على توصيات

 لجنة تعتبر المخاطر، إدارة إطار وفي(. وخالفه الحدود ووضع والتحوط والتسعير والتمويل العمومية الميزانية هيكل مثل) الموجودات بإدارة الخاصة السياسات ووضع القرارات اتخاذ وتولى لإلدارة تابعة لجنة وهي االلتزامات، لجنة ( 6

.البنك داخل المخاطر إدارة في رئيسيا عنصرا وااللتزامات األصول

 االستثمارات لطبيعة المصاحبة السوق مخاطر من للتخفيف االستثمارات دفتر في الكافية السيولة توفر وضمان العائدات تعظيم بهدف التجاري، للبنك االستثمارية األنشطة بشأن القرارات اتخاذ تتولى التي اللجنة وهي االستثمار، لجنة ( 7

.المستهدفة

.األزمات عواقب من والتقليل التخفيف بهدف والمتابعة والتقييم والفحص التخطيط بأعمال والقيام منها الوقاية ثم ومن األزمات بإدارة المختصة اللجنة وهي األزمات، إدارة لجنة ( 8

ً األكثر السياسة وتعد ً الممارسات أكثر وهي منحها، يتم التي السلف مبالغ على الضمانات أخذ هي السياسات تلك بين شيوعا  أنواع إن. ائتمانية تخفيف وسائل أو الضمانات من معينة فئات مقبولية بشأن توجيهية إرشادات المجموعة تطبق. شيوعا

:كالتالي هي والسلف للقروض األساسية الضمانات

 قدرة عدم حال في المادية الخسارة ولتفادى. واحدة جغرافية منطقة أو صناعي قطاع أو معيّن عميل لدى يترّكز ال لالئتمان المجموعة تعرض عدم لضمان تنظيمها يتم االئتمانية السياسات فإن ولذلك إضافي، تحّوطي مبدأ هو المحفظة تنويع إن

 وتتم مستمرة، بصورة المخاطر هذه مراقبة تتم. معين بلد أو لقطاع االئتمانية التعرضات إلدارة حدود توجد كما. المحلية القوانين بموجب االئتمانية للسياسة وفقًا العالية االئتمانية السقوف تحديد تم التزاماته، بسداد الوفاء على مقابل طرف أي

.الضرورة حسب تكرارية أكثر بصورة أو سنوي بشكل مراجعتها

الضمانات

.االئتمان مخاطر من للتخفيف والممارسات السياسات بعض المجموعة تستخدم االئتماني، للتدهور استباقي بشكل االستجابة لغرض

األخرى والسندات المدينة المالية السندات- ب

 األخرى والسندات المالية السندات تلك في االستثمار في النظر يتم. االئتمان مخاطر إدارة لغرض يماثلها، ما أو وموديز بورز آند ستاندرد تقييم مثل خارجية، تقييمات بالمجموعة الخزينة إدرة تستخدم األخرى، والسندات الدين لسندات بالنسبة

.التمويل متطلبات لتلبية متاحة مصادر على الحفاظ الوقت نفس وفي متميزة، ائتمانية جودة مستويات لتحقيق كوسيلة

مواجهتها وسياسات المخاطر حدود على الرقابة (2

المحفظة تنويع



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

20192018

5,250,971                       6,111,773            

12,396,433               9,474,893       

88,009,448               84,642,464    

26,408,148               21,436,688    

1,690,200                 1,426,928       

  123,092,746                 133,755,200 ديسمبر 31 في كما اإلجمالي

:يلي كما األخرى االئتمان لمخاطر التعرض

21,353,539               22,057,901    

1,706,950                 2,148,781       

4,287,871                 4,373,836       

27,348,360                   28,580,518          

161,103,560                 151,673,264        

قطر

 التعاون مجلس دول

اإلجماليالعالم دول باقياألخرى األوسط الشرق دولاألخرى الخليجي

3,698,747                            -                            1,552,224                       -                    5,250,971            

4,275,094                            675,608                   4,089,664                       3,356,067       12,396,433          

73,308,248                          474,138                   13,491,026                     736,036          88,009,448          

19,914,595                          364,868                   4,059,685                       2,069,000       26,408,148          

1,302,765                            516                           276,834                           110,085          1,690,200            

102,499,449                           1,515,130                   23,469,433                         6,271,188           133,755,200           

قطر

 التعاون مجلس دول

اإلجماليالعالم دول باقياألخرى األوسط الشرق دولاألخرى الخليجي

4,661,672                      -                      1,450,101                 -              6,111,773            

2,742,306                      630,912             2,407,217                 3,694,458  9,474,893            

70,419,832                    581,968             12,413,261               1,227,403  84,642,464          

17,204,539                    256,110             2,507,842                 1,468,197  21,436,688          

738,229                          27,274               415,971                     245,454     1,426,928            

95,766,578                               1,496,264                    19,194,392                           6,635,512            123,092,746             

قطري لاير ألف

 بالموجودات المدعومه المالية االوراق عدا فيما مضمونه، غير عموما تكون االخرى والسندات األخرى الخزانة وسندات الدين سندات. المالية األداة لطبيعة وفقا تحديدها يتم والسلفيات القروض بخالف مالية لموجودات كضمان بها المحتفظ الضمانات

.المالية األدوات محفظة خالل من ضمانها يتم حيث المماثلة والصكوك

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع ) االئتمان مخاطر (ب)

( تابع) مواجهتها وسياسات المخاطر حدود على الرقابة (2

( تابع ) الضمانات

 ضمانات على للحصول المجموعة تسعى االئتمانية، الخسائر حد تقليل لغرض ذلك، الى وباالضافة. عموما مضمونه غير تكون العامل المال لرأس االئتمانية التسهيالت أن حين في عموما، مضمونه تكون الشركات إلى واالقراض األجل طويل التمويل

.لألفراد والسلفيات القروض قيمة النخفاض مؤشرات أية مالحظة بمجرد المقابل الطرف من إضافية

باالئتمان الصلة ذات المطلوبات

 عن المجموعة قبل من خطية تعهدات هي التي التجارية االعتماد وخطابات الوثائق. القروض مثل االئتمانيه المخاطر نفس تحمل االعتماد وخطابات الضمان خطابات. المطلوب النحو على للعميل األموال توفر ضمان هو األدوات هذه من الرئيسي الغرض

.المباشر بالقرض المرتبطة تلك من أقل مخاطر تحمل وبالتالي الصله ذات البضائع بشحنات مضمونه هي ، المحددة والشروط االحكام بموجب عليه المنصوص المبلغ الى يصل المجموعة على تعهدات استخالص ثالث لطرف لترخص عنه كبديل العميل

 مجموع يساوي بمبلغ لخسارة المجموعة تعرض ان المحتمل من االئتمان لتمديد المطلوبات على االئتمان مخاطر ان. اعتماد خطابات او ضمان خطابات او قروض شكل في االئتمان بتقديم السماح من المستغلة غير االجزاء تمثل االئتمان تمديد التزامات

 االلتزامات استحقاق أجل المدة بمراقبة المجموعة تقوم. االئتمانية الجدارة ذوي للعمالء تتم االئتمان تمديد التزامات معظم ان كما المستغلة، غير المطلوبات مجموع من اقل الخسارة مبلغ يكون ان المرجح من فإنه ذلك، ومع. المستغله غير المطلوبات

.األجل قصيرة بااللتزامات مقارنة االئتمانية المخاطر من أكبر درجة على عموًما تنطوي األجل  طويلة االلتزامات أن حيث االئتمانية،

 تقوم أن وهي السداد لمخاطر أيضا معرضة المجموعة تكون باالجمالي، تسدد التي المشتقات ومع. التقدير تاريخ في كما الموجبة، العادلة القيمة ذات المشتقات على مقتصرة ت،قو أي في تكون، المالية المشتقات أدوات نع الناشئة اإلئتمان مخاطر إن

.المقابلة القيمة تسليم في األخر الطرف يفشل ولكن مطلوباتها بسداد المجموعة

أخرى ائتمانية تعزيزات أية أو به المحتفظ الضمان قبل االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد ( 3

للعمالء وسلف قروض

دين–  مالية استثمارات

أخرى موجودات  

:يلي كما الموحد المالي المركز بيان في مسجلة بموجودات المتعلقة االئتمان لمخاطر التعرض

 المركزية المصارف لدى أرصدة

 بنوك من مستحقة أرصدة

ضمانات

اعتمادات خطابات

مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

ديسمبر 31 في كما اإلجمالي

 بنوك من مستحقة أرصدة

المرفقة األخرى االئتمانية للتعزيزات به محتفظ ضمان أي االعتبار في األخذ بدون االئتمان، لمخاطر المجموعة لتعرض الحاالت أسوأ سيناريو أعاله الجدول يمثل

االئتمان لمخاطر التعرض مع المالية الموجودات مخاطر تركز ( 4

الجغرافية القطاعات

 مقر إلى استنادا المناطق على للمخاطر التعرض بتوزيع المجموعة قامت الجدول هذا في. الجغرافية المناطق حسب ،(آخر ائتماني دعم أي أو به االحتفاظ يتم ضمان أي االعتبار في األخذ بدون) الدفترية بقيمها المجموعة ائتمان مخاطر التالي الجدول يحلل

.المقابلة أطرافها إقامة

2019

المركزية المصارف لدى أرصدة

للعمالء وسلف قروض

دين-  مالية استثمارات

أخرى موجودات

2018

المركزية المصارف لدى أرصدة

 بنوك من مستحقة أرصدة

للعمالء وسلف قروض

دين-  مالية استثمارات

أخرى موجودات



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

قطر

 التعاون مجلس دول

اإلجماليالعالم دول باقياألخرى األوسط الشرق دولاألخرى الخليجي

9,723,889                            1,303,244               253,249                           10,073,157    21,353,539          

1,326,800                            463                           -                                     379,687          1,706,950            

3,179,533                            828,211                   -                                     280,127          4,287,871            

14,230,222                              2,131,918                   253,249                               10,732,971        27,348,360              

قطر

 التعاون مجلس دول

اإلجماليالعالم دول باقياألخرى األوسط الشرق دولاألخرى الخليجي

11,101,817                          1,346,053               1,657,008                       7,953,023       22,057,901          

1,910,758                            3,300                       -                                     234,723          2,148,781            

3,293,914                            828,219                   -                                     251,703          4,373,836            

16,306,489                               2,177,572                    1,657,008                             8,439,449            28,580,518                

الصناعة قطاعات

2018 المخاطر اجمالي2019 المخاطر اجمالي

الممولة القطاعات

39,234,483                           30,554,077                

3,975,558                             5,912,184                  

8,091,993                             7,127,587                  

13,710,085                           10,052,752                

38,612,198                           34,749,235                

2,857,702                             3,055,669                  

19,495,282                           22,513,464                

5,907,053                             6,175,154                  

1,870,846                             2,952,624                  

             123,092,746                      133,755,200 الممولة القطاعات اجمالي

الممولة غير القطاعات

3,446,069                             1,471,520                  

11,986,717                           3,632,236                  

11,915,574                           23,476,762                

27,348,360                           28,580,518                

161,103,560                      151,673,264             

.المالية والضمانات وااللتزامات المالية للموجودات االئتمانية الجودة حول معلومات التالي الجدول يعرض

2018

اإلجمالياإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

9,174,366                                  -                                  -                                          9,174,366            9,763,533                  -                          

5,459,786                                  3,043,808                    -                                          8,503,594            5,816,904                  -                          

-                                               -                                  -                                          -                          -                               -                          

-                                               -                                  -                                          -                          -                               -                          

-                                               -                                  -                                          -                          -                               -                    
14,634,152                              3,043,808                   -                                          17,677,960        15,580,437                -                    

(7,515)                                         (33,037)                         -                                          (40,552)                 (13,698)                       -                          
14,626,637                              3,010,771                   -                                          17,637,408        15,566,739                

                        19,927                     9,996المستحقة الفوائد

17,647,404        15,586,666                

2018

اإلجمالياإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

                    -                12,522,973          37,079,966                                          -                        110,704                               436,969,262 إلى 1 من  االلزامي مخاطر تصنيف- االستثمارية الدرجة

                    -                70,134,165          49,348,163                                          -                  15,204,195                               734,143,968 إلى 5 من  االلزامي مخاطر تصنيف-  الفرعية االستثمارية الدرجة

                    -                  1,025,370                963,139                                 962,594                                 545                                               -8 االلزامي مخاطر تصنيف-  المستوى دون

                    -                  1,902,502            1,345,136                             1,345,136                                  -                                               -9 االلزامي مخاطر تتصنيف- تحصيلها في مشكوك

                    -                  1,963,246            2,179,512                             2,179,512                                  -                                               -10 االلزامي مخاطر تصنيف-  خسارة

                    -                87,548,256        90,915,916                           4,487,242                15,315,444                              71,113,230 المجموع-  االجمالي

                    -                 (3,846,625)           (3,685,672)                            (2,751,042)                       (872,666)                                      (61,964)الخسارة مخصص
71,051,266                              14,442,778                1,736,200                           87,230,244        83,701,631                

                      940,833                779,204المستحقة الفوائد

88,009,448        84,642,464                

 ( اإللزامي المخاطر تصنيف ) ORR

الدفترية القيمة

قطري لاير ألف

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع ) االئتمان مخاطر (ب)

(تابع)  االئتمان لمخاطر التعرض مع المالية الموجودات مخاطر تركز ( 4

( تابع ) الجغرافية القطاعات

2019

ضمانات

اعتمادات خطابات

مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

2018

ضمانات

اعتمادات خطابات

مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

.للمجموعة المقابلة لألطراف الصناعة قطاعات حسب مصنفة آخر ائتماني دعم أو الضمانات االعتبار في األخذ قبل الدفترية بقيمها المجموعة ائتمان مخاطر التالي الجدول يحلل

العقارات

األفراد

الحكومة

الحكومية الهيئات

الصناعة

التجارة

 الخدمات

المقاوالت

اخرى قطاعات

2019

للعمالء مقدمة وسلف قروض

7 إلى 5 من  المقترض مخاطر تصنيف-  الفرعية االستثمارية الدرجة

8 المقترض مخاطر تصنيف-  المستوى دون

9 المقترض مخاطر تصنيف- تحصيلها في مشكوك

10 المقترض مخاطر تصنيف-  خسارة

 المجموع-  االجمالي

الخسارة مخصص

الدفترية القيمة

االئتمان جودة ( 5

2019

 لدى واألرصدة (الصندوق في النقد باستبعاد) المركزية البنوك لدى واألرصدة النقد

البنوك

4 إلى 1 من  المقترض مخاطر تصنيف- االستثمارية الدرجة

حكومية وشبه حكومية مؤسسات

الخدمات

وغيره التجاري 

 الممولة غير القطاعات اجمالي

االجمالي
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                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

( تابع)  االئتمان جودة ( 5

2018

اإلجمالياإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

17,397,199                           270,761                     -                                    17,667,960          18,102,960             -                          

6,947,653                             295,715                     -                                    7,243,368             2,818,337               -                          

-                                          -                              -                                    -                          -                            -                          

-                                          -                              -                                    -                          -                            -                          

-                                          -                              -                                    -                          -                            -                          

24,344,852                         566,476                    -                                   24,911,328         20,921,297             

(4,071)                                    -                              -                                    (4,071)                    (24,053)                    -                          

24,340,781                         566,476                    -                                   24,907,257         20,897,244             

                     96,238                138,199المستحقة الفوائد

             20,993,482         25,045,456الدفترية القيمة

2018

اإلجمالياإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

5,490,388                             100,661                     -                                    5,591,049             12,847,456             -                          

17,271,678                           4,141,518                 -                                    21,413,196          15,245,527             -                          

-                                          8,509                          45,426                             53,935                   75,362                     -                          

-                                          -                              518                                   518                         26,295                     -                          

-                                          -                              289,661                           289,661                385,878                   -                          

22,762,066                         4,250,688                335,605                         27,348,359         28,580,518             -                          

(26,345)                                  (41,764)                      (27,644)                            (95,753)                 (103,972)                 -                          

22,735,721                         4,208,924                307,961                         27,252,606         28,476,546             

حيازته المعادة الضمان ( 6

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع ) االئتمان مخاطر (ب)

قطري لاير ألف

2019

الدين-  مالية أوراق في استثمارات

7 إلى 5 من االلزامي مخاطر تصنيف-  الفرعية االستثمارية الدرجة

8 االلزامي مخاطر تصنيف-  المستوى دون

4 إلى 1 من  االلزامي مخاطر تصنيف- االستثمارية الدرجة

9 االلزامي مخاطر تصنيف- تحصيلها في مشكوك

10 االلزامي مخاطر تصنيف-  خسارة

 المجموع-  االجمالي

الخسارة مخصص

الخسارة مخصص

8 االلزامي مخاطر تصنيف-  المستوى دون

9 االلزامي مخاطر تصنيف- تحصيلها في مشكوك

10 االلزامي مخاطر تصنيف-  خسارة

 المجموع-  االجمالي

2019

المالية والضمانات القروض التزامات

4 إلى 1 من  االلزامي مخاطر تصنيف- االستثمارية الدرجة

7 إلى 5 من  االلزامي مخاطر تصنيف-  الفرعية االستثمارية الدرجة

.األخرى الموجودات ضمن الموحد المالي المركز بيان في حيازتها المعاد العقارات تصنيف يتم. القائمة المديونية لتخفيض المتحصالت استخدام مع ممكن وقت أقرب في حيازتها المعاد العقارات بيع يتم

الشطب سياسة ( 7

 قطر مصرف موافقة على الحصول يجب. للتحصيل قابل غير السند أو القرض أن بالمجموعة االئتمان إدارة تحدد عندما القيمة في االنخفاض بخسائر صلة ذات مخصصات وأية استثماري دين سند رصيد أو قرض بشطب المجموعة تقوم

.لاير ألف مائة تتجاوز والتي شطبها الواجب المبالغ لشطب المركزي

الدفترية القيمة

جدولتها المعاد للعمالء والسلف القروض

 جدا المرجح من أنه إلى تشير المحلية، اإلدارة تقدير حسب معايير، أو مؤشرات إلى الجدولة إعادة وممارسات سياسات تستند. المدفوعات وتأجيل وتصحيح معتمدة خارجية إدارة وخطط ممنوحة دفع ترتيبات الجدولة إعادة أنشطة تتضمن

 هيكلتها إعادة تمت التي الحسابات. القيمة منخفضة غير كحسابات المماثلة الحسابات مع إدارتها ويتم عادية كحسابات المتأخرة العمالء حسابات معاملة يتم الجدولة إعادة بعد. مستمر نحو على السياسات هذه مراجعة تتم. الدفع استمرار

.2 المرحلة تحت مصنفة ستكون الماضية 12 الـ األشهر في ائتمانية ألسباب

الضمانات

.مماثلة لموجودات المؤشرات أو السوق سعر إلى بالرجوع تقييمهما ويتم المركزي قطر مصرف لوائح إلى الضمان وقيمة أهلية تحديد يستند

 عدم معدالت في التغيرات بين العالقات ومعايرة تحديد التحليل هذا يتضمن. الوقت مرور نتيجة تغيرها توقع وكيفية التعرض من االنتظام عدم الحتمالية تقديرات ويضع جمعها يتم التي البيانات لتحليل إحصائية نماذج المجموعة تستخدم

.للمخاطر المجموعة فيها تعرضت التي الجغرافية المناطق مختلف عبر الرئيسية الكلي االقتصاد عوامل في والتغيرات االنتظام

بشأنها التفاوض معاد مالية موجودات

االئتمان مخاطر درجات

 يؤدي قد مما المستمرة، للمراجعة للمخاطر التعرض حاالت تخضع. المقترض ونوع للمخاطر التعرض لطبيعة تبعا العوامل هذه تتفاوت. االنتظام عدم مخاطر إلى تشير وكمية نوعية عوامل باستخدام االئتمان مخاطر درجات تعريف يتم

.مختلفة ائتمانية مخاطر درجة إلى التعرض نقل إلى

االنتظام عدم الحتمالية األجل هيكل إنشاء

:التالية المعايير االعتبار في األخذ يتم المبدئي، التحقيق منذ كبير بشكل زادت قد االئتمانية المخاطر كانت إذا ما تحديد عند

المصنفين للعمالء" مطلقة" واحدة درجة وانخفاض نشأتها وقت في 5 درجة  التصنيف من افضل للتصنيفات"  مطلقة" درجتين انخفاض (1)

السابقة عشر االثني الشهور خالل التسهيالت هيكلة إعادة (2)

.الشركات من العمالء حالة في يوما 60 لـ السداد متأخرة و لالفراد المصرفية الخدمات حالة في المالية التقارير تاريخ في كما يوما 30 لـ السداد متأخرة التسهيالت (3)

.الثانية المرحلة في الماضية 12 الـ األشهر في االئتمان ألسباب هيكلتها إعادة تمت التي الحسابات تصنيف سيتم

 شروطه تعديل تم الذي القائم القرض تحقيق إلغاء ميت دق. للعميل المحتمل أو الحالي االئتمان بتدهور تتعلق ال أخرى وعوامل بالعمالء واالحتفاظ السوق ظروف تغيير ذلك في بما األسباب، من لعدد للقرض التعاقدية الشروط تعديل يجوز

 اتفاقية وتوثيق السداد ترتيبات تمديد ذلك يشمل قد. متاحا ذلك كان إذا الضمانات، على االستحواذ من بدال القروض هيكلة إعادة لىإ لمجموعةا تسعى ،مكنأ حيثماو. العادلة بالقيمة جديد كقرض بشأنه التفاوض أعيد الذي القرض تحقيق ويتم

.مستقبلية دفعات حدوث المرجح من وأن المعايير جميع تلبية من للتأكد بشأنها التفاوض المعاد القروض بمراجعة اإلدارة تقوم. الجديد القرض شروط

 المبلغ لسداد اإلضافي الضمان متحصالت كفاية عدم أو االلتزام سداد على المصدر/ المقترض قدرة عدم مثل المصدر،/ للمقترض المالي المركز في كبيرة تغييرات حدوث مثل معلومات االعتبار في األخذ بعد التحديد بهذا القيام يتم

 لاير مليون 2,863: 2018) قطري لاير مليون 1,076 هو السنة خالل شطبه تم الذي المبلغ كان. استحقاقه لموعد المحدد المنتج تجاوز حالة على عموما الشطب قرارات تستند الصغيرة، المبالغ ذات العادية للقروض بالنسبة. بكامله

.(قطري

القيمة في االنخفاض لتقدير المستخدمة واألساليب واالفتراضات المدخالت ( 8

االئتمانية المخاطر في الكبيرة الزيادة

 بدون والمتوفرة الصلة ذات والداعمة المعقولة المعلومات االعتبار في باألخذ المجموعة تقوم المتوقعة، االئتمانية الخسارة تقدير وعند المبدئي التحقيق منذ كبير بشكل زادت قد مالية ألداة بالنسبة االنتظام عدم مخاطر كانت إذا ما تحديد عند

 االئتماني الحكم وممارسة الحسابات سداد في التأخر وحالة توفرها، حال في الخارجية، المخاطر وتصنيفات الداخلية االئتمانية المخاطر تصنيف نظام ذلك في بما سواء، حد على والنوعية الكمية المعلومات ذلك ويشمل. كبير جهد أو تكلفة

 كامل بشكل أثرها ينعكس ال وقد كلذ على تدل مؤشرات أنها المجموعة رىت نوعية راتشؤم إلى استناداً مادية لزيادة االئتمانية المخاطر في يخضع التعرض أن أيضا المجموعة قررت دق. ذلك أمكن حيثما الصلة، ذات التاريخية والخبرة

.المناسب الوقت في لها الكمي التحليل في

 61,363: 2018) قطري لاير مليون 56,806  هي 2019 ديسمبر 31 في كما األولى للمرحلة الضمانات إجمالي. للعمالء والسلف القروض مقابل قانوني رهن أو أسهم على رهن أو محتجزة وديعة شكل على ضمانات المجموعة لدى

(.قطري لاير مليون 3,670: 2018) قطري لاير مليون  3,587 هي 3 المرحلة و( قطري لاير مليون 21,520: 2018) قطري لاير مليون  13,272 هي 2 المرحلة و (قطري لاير مليون

.(قطري لاير مليون  450: 2018) قطري لاير مليون 1,922 بمبلغ كرهن به يحتفظ ضمان على الحيازة طريق عن ومبنى أرض على المجموعة حصلت السنة، خالل
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 االرتباط االعتبار في األخذ مع ،(اإلجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة) واإليرادات النفط سعر هي كانت 2019 ديسمبر 31 في كما المتوقعة االئتمانية الخسائر لتقدير الفترة بنهاية المستخدمة االفتراضات أهم إن

.المحافظ لجميع" األسوأ" و" األفضل" و" األساسي" السيناريو استخدام تم. األخرى االقتصادية المؤشرات وبين االفتراضات تلك بين الوطيد

.  األسوأ للسيناريو (٪15) األفضل، للسيناريو (٪15) األساسي، للسيناريو (٪70) هي 2019 ديسمبر 31 في كما اقتصادي سيناريو لكل المستخدمة الترجيحات كانت

ً تم  تعديل أي إجراء يتم لم ولذلك مادي، تأثير االعتبارات لتلك ليس أنه إال سياسية، أو تشريعية أو تنظيمية تغييرات أي تأثير مثل أعاله، المذكورة السيناريوهات ضمن تدرج لم أخرى استشرافية اعتبارات في النظر أيضا

ً المتوقعة االئتمانية الخسائر على .مالءمتها درجة لتبيان أشهر، ثالثة كل دورية بصورة االعتبارات هذه ومراقبة مراجعة تتم. العوامل لهذه تبعا

 أحكام استخدام أيًضا تم. المالية األداة بحسب تختلف (LGD) االنتظام عدم بافتراض والخسارة (EAD) االنتظام عدم عند والتعرضات (PD) االنتظام عدم احتمالية على أثر من بها يرتبط وما االقتصادية المتغيرات هذه إن

 المدى لتوقعات (Mean Reversion) المتوسط العائد أساليب وتشمل المتاحة، المعلومات إلى ("األساسي االقتصادي السيناريو") االقتصادية المتغيرات هذه بشأن التوقعات وتستند. العملية بهذه القيام عند خبراء قبل من

 (Statistical Regression) اإلحصائي االنحدار تحليل بإجراء تحديده تم قد االنتظام عدم بافتراض والخسارة االنتظام، عدم عند والتعرضات االنتظام، عدم احتمالية على االقتصادية المتغيرات تلك تأثير إن. الطويل

.االنتظام عدم عند والتعرضات االنتظام عدم بافتراض الخسارة بنود وعلى االنتظام عدم معدالت على المتغيرات هذه في التاريخية التغيرات تأثير لفهم

 المنتجات أنواع من نوع كل تحليل إلى استنادا المستخدمة األخرى السيناريوهات عدد تحديد يتم. الترجيح سيناريوهات جانب إلى أخرى محتملة سيناريوهات تقديم أيًضا يتم األساسي، االقتصادي السيناريو إلى باإلضافة

 خالل من الترجيح سيناريوهات تحديد يتم. المحافظ جميع في االختالفات مناسب بشكل رصدت قد سيناريوهات ثالثة أن إلى المجموعة خلصت ،2019 ديسمبر 31 في كما. االختالفات عن الكشف لضمان الرئيسية،

 باستخدام (SICR) االئتمانية المخاطر في الكبيرة الزيادة تقييم يتم. مختار سيناريو كل يمثلها التي المحتملة النتائج نطاق االعتبار في األخذ مع الخبراء، قبل من االئتماني الحكم واستخدام اإلحصائي التحليل من مزيج

 كانت إذا ما ذلك ويحدد. الداعمة والمؤشرات النوعية المؤشرات جانب إلى الصلة، ذي المرجح السيناريو في وضربه األخرى والسيناريوهات أساسي، سيناريو كل وفق األداة عمر لكامل (PD) االنتظام عدم احتمالية

ً. العمر لمدى أو شهًرا 12 لمدة متوقعة ائتمانية خسائر تسجيل يجب كان إذا ما وبالتالي ،3 المرحلة أو 2 المرحلة أو 1 بالمرحلة مصنفة بأكملها المالية األداة  الخسائر بقياس المجموعة تقوم التقييم، بهذا القيام بعد والحقا

.(3 والمرحلة 2 المرحلة) العمر لكامل مرجح بسيناريو أو (1 المرحلة) شهًرا 12 لمدة مرجح بسيناريو إما المتوقعة االئتمانية

 الترجيحي السيناريو عكس على) المناسب الترجيح سيناريو في وضربه الصلة ذو المتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج خالل من سيناريو كل باستخدام هذه المتوقعة االئتمانية الخسائر ترجيح سيناريوهات تحديد يتم

 هذه أن المجموعة تعتبر. التوقعات تلك عن جوهري بشكل الفعلية النتائج تختلف قد وبالتالي اليقين، عدم من عالية درجة على حدوثها واحتماالت التوقعات تنطوي اقتصادية، تنبؤات أي مع الحال هو وكما. (للمدخالت

.  المحتملة للنتائج تقدير أفضل تمثل التوقعات

. (المدخالت وزن عكس على) المناسب السيناريو ترجيح في وضربها الصلة ذات المتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج خالل من سيناريو كل تشغيل طريق عن االحتمال مرجحة المتوقعة االئتمانية الخسائر هذه تحديد يتم

 التوقعات هذه أن المجموعة تعتبر. المتوقعة تلك عن كبير بشكل الفعلية النتائج تختلف قد وبالتالي المتأصل اليقين عدم من عالية درجة إلى حدوثها واحتماالت التوقعات تخضع ، اقتصادية تنبؤات أي مع الحال هو كما

.المحتملة للنتائج تقدير أفضل تمثل

 االئتمانية للخسائر التاريخية البيانات تقديرات تحليل على بناًء تطويرها تم قد المالية الموجودات محافظ مختلف في الخسارة ومعدالت السداد في االنتظام عدم ومعدالت الرئيسية المؤشرات بين المتوقعة العالقات إن

.  االقتصادية السيناريوهات حسب للحساسية التعرضات تختلف وسوف المختلفة االقتصادية المدخالت بين ترابط هنالك يكون سوف الواقع، وفي. المتوقعة

 االستشرافية المعلومات دمج

 2 والمرحلة 1 المرحلة تعرضات على المنطبقة (ECL) المتوقعة االئتمانية الخسارة على الكلي االقتصاد عوامل في التغيرات تأثير بمدى يتعلق فيما المستخدم الحكم درجة زيادة إلى يؤدي االستشرافية المعلومات دمج إن

.المستقبلية االقتصادية الظروف حول توقعات أي ذلك في بما الصلة، ذات واالفتراضات المنهجيات مراجعة دوري بشكل يتم. عاملة أدوات تعتبر والتي

 على تؤثر التي الهامة االقتصادية المتغيرات وحددت تاريخي تحليل بإجراء المجموعة قامت. استشرافية معلومات على تنطويان المتوقعة االئتمانية الخسارة وحساب (SICR) االئتمانية المخاطر في الكبيرة الزيادة تقييم إن

.  محفظة لكل المتوقعة االئتمانية والخسائر االئتمان مخاطر

ً دال الكلي االقتصاد معايير من أي يكن لم حال في. التاريخية االنتظام عدم معدالت في الكلي االقتصاد عوامل لدمج إحصائية نماذج المجموعة تستخدم  المتوقعة (PDs) االنتظام عدم احتماليات نتائج كانت أو إحصائيا

.المحفظة تحليل على بناًء اإلدارة قبل من النوعية االنتظام عدم احتمالية تراكبات استخدام حينئذ يتم االقتصادية، للظروف الحالية التوقعات عن كبير بشكل مختلفة

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع ) االئتمان مخاطر (ب)

و المجموعة؛ إلى المصدرة الجهة لنفس آخر التزام سداد وعدم السداد، في التأخر وضع مثال-  كمية مؤشرات _  

.خارجية مصادر من عليها الحصول ويتم داخليًا المطورة البيانات على بناءاً تتم مؤشرات_ 

قطري لاير ألف

 المستخدم التعريف مع كبير دح إلى االنتظام عدم تعريف قفيتوا. الظروف في التغيرات لتعكس الوقت مرور مع تتغير قد وأهميتها انتظام عدم حالة في المالية األدوات إحدى كانت إذا ما تقييم في المستخدمة المدخالت

.المال رأس على الرقابة ألغراض المجموعة قبل من

( تابع)  القيمة في االنخفاض لتقدير المستخدمة واألساليب واالفتراضات المدخالت ( 8

التعثر تعريف

.10 أو 9 الفئة في المقترض تصنيف _ 

أو للمجموعة؛ مادي ائتماني التزام بأي يتعلق فيما يوما 90 تتجاوز لفترة السداد في المقترض تأخر_ 

أو  ؛(منها بأي االحتفاظ حال في) مالية ورقة تحقيق مثل إجراءات باتخاذ عليه الرجوع حق للمجموعة يكون أن دون بالكامل، للمجموعة االئتمانية التزاماته بسداد المقترض يقوم أن المرجح من يكون ال _ 

:عندما تعثر حالة في المالي األصل أن المجموعة تعتبر

:التالية المؤشرات أيًضا االعتبار في المجموعة تأخذ انتظام، عدم حالة في المقترض كان إذا ما تقييم عند

المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس

:التالية للمتغيرات اآلجال هيكل المتوقعة االئتمانية الخسائر قياس في الرئيسية المدخالت تمثل

؛(PD) االنتظام عدم احتمالية_ 

 التاريخية المالحظات الى استنادا تقدر والتي العقد بموجب منحها يتم قد التي المحتملة المستقبلية المبالغ إلى إضافة المسحوب المبلغ للتعثر المعرض القرض يتضمن المالية، والضمانات اإلقراض اللتزامات بالنسبة

.المستقبلية والتوقعات

و؛ (LGD) االنتظام عدم بافتراض الخسارة نسبة_ 

.(EAD) االنتظام عدم عند التعرض_ 

.أعاله موضح هو كما مستقبلية معلومات لتعكس تعديلها ويتم. األخرى التاريخية والبيانات داخليا المطورة اإلحصائية النماذج من عموما المؤشرات هذه تُستمد

عوامل على تشتمل والتي داخليًا المجمعة البيانات إلى األول المقام في اإلحصائية النماذج هذه وتستند. اإلحصائية التصنيف نماذج أساس على حسابها ويتم معين، تاريخ في تقديرات هي االنتظام عدم احتمالية تقديرات  

متاًحا ذلك كان حيثما الخارجي االئتمان تقييم ببيانات تعزيزها ويتم سواء، حد على ونوعية كمية

 للمطالبات االسترداد معدالت تاريخ على بناء االنتظام عدم بافتراض الخسارة نسبة مؤشرات بتقدير المجموعة تقوم. السداد في انتظام عدم هناك كان إذا المحتملة الخسارة حجم تمثل االنتظام عدم بافتراض الخسارة نسبة

.المالي األصل من يتجزأ ال جزًءا تعتبر ضمانات ألي االسترداد وتكاليف المتوقعة الضمانات قيمة االنتظام عدم بافتراض الخسارة نسبة نماذج تراعي. متعثرة مقابلة أطراف ضد

 العقد بموجب به المسموح الحالي المبلغ على المحتملة والتغيرات لمقترض الحالي التعرض من للتعثر المعرض القرض المجموعة تستخرج. القرض انتظام عدم حالة في المتوقع التعرض يمثل للتعثر المعرض القرض

.الدفترية قيمته اجمالي هو مالية لموجودات بالنسبة للتعثر المعرض القرض. االطفاء متضمنا

 الحدود واستخدمت المتاحة الضمانات نوع على بناًء االنتظام عدم بافتراض الخسارة عوامل المجموعة طبقت. السداد في انتظام عدم حدوث حال في المحتملة الخسارة حجم هي (LGD) االنتظام عدم بافتراض الخسارة

. الضمانات أنواع لبعض المركزي قطر مصرف عليها ينص التي االنتظام عدم بافتراض للخسارة الدنيا

: يلي ما االنتظام عدم بافتراض الخسارة تقدير يتضمن

ً االرتداد من تمكنت التي الرديئة الحسابات نسبة وهو: التعافي معدل (1) . العاملة الحسابات إلى أخرى مرة عكسيا

 من المضمون غير الجزء عن الفرد بموجودات عامة مطالبة من المتوقع االسترداد معدل حساب أيًضا ويمكن السداد، عن العجز عند السوقية قيمته إلى الصلة ذي الضمان تصفية قيمة نسبة وهو: االسترداد معدل (2)

.  التعرض

.للنقد الزمنية القيمة مقابل وتعديلها السداد عن العجز تاريخ في المحققة غير القيمة استرداد تكلفة وهو: الخصم معدل (3)



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

2018

اإلجمالي3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة 2019 يناير 1 في كما االفتتاحي الرصيد

               31,632            13,698                  -              13,079                  619المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك من مستحقة أرصدة
         5,478,995      3,846,625     2,844,017           952,226             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           1,065,430      2,845,970   3,988,348      5,803,620         

(بالصافي) الفترة خالل المتوقعة االئتمانية الخسارة مصروف

              (17,934)            26,977                  -              19,958               7,019المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك من مستحقة أرصدة
         1,401,477          927,171        963,815            (39,394)               2,750للعمالء وسلف قروض

                     399             (6,797)                  -            (10,838)               4,041(الدين) مالية أوراق في استثمارات
              (74,120)            39,131           67,125            (34,116)               6,122المالية والضمانات القروض التزامات

19,932           (64,390)           1,030,940   986,482          1,309,822         

تحويل/  شطب

                      -                    -                  -                    -                   -المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك من مستحقة أرصدة

        (2,772,216)     (1,034,840)    (1,024,756)            (10,084)                   -للعمالء وسلف قروض

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

              (90,965)           (41,198)         (41,198)                    -                   -المالية والضمانات القروض التزامات

-                   (10,084)           (1,065,954)  (1,076,038)     (2,863,181)        

الصرف أسعار فروق

                      -                 (123)                  -                    -                 (123)المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك من مستحقة أرصدة
            (261,631)           (53,284)         (32,034)            (30,082)               8,832للعمالء وسلف قروض

                      -                    -                  -                    -                   -(الدين) مالية أوراق في استثمارات
                    (282)             (6,152)               (236)                  (428)             (5,488)المالية والضمانات القروض التزامات

 3,221              (30,510)           (32,270)        (59,559)           (261,913)            

2019 ديسمبر 31 في كما-  الختامي الرصيد

               13,698            40,552                  -              33,037               7,515المركزية البنوك لدى وأرصدة البنوك من مستحقة أرصدة

         3,846,625      3,685,672     2,751,042           872,666             61,964للعمالء وسلف قروض

               24,053            17,256                  -              12,979               4,277(الدين) مالية أوراق في استثمارات

             103,972            95,753           27,644              41,764             26,345المالية والضمانات القروض التزامات

100,101         960,446          2,778,686   3,839,233      3,988,348         

2019المتوقعة االئتمانية الخسائر في التغير

( تابع ) االئتمان مخاطر (ب)

قطري لاير ألف

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع)  القيمة في االنخفاض لتقدير المستخدمة واألساليب واالفتراضات المدخالت ( 8



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

(IBOR) البنوك بين المعروضة الفائدة سعر تعديالت

2019 (%)2018 (%)

108.11106.60          ديسمبر 31 في

109.14105.57          للسنة المتوسط

120.18111.84          للسنة األقصى الحد

100.4895.06          للسنة األدنى الحد

الدفترية القيمة
 أقل/ الطلب تحت

شهر من
سنة إلى أشهر 3أشهر 1-3

 خالل االجمالي

السنة
سنوات 1-5

 5 من أكثر

سنوات
استحقاق بدون

         6,075,044        1,631,106-                  -                        1,631,106-                  -                                    4,443,938

                           -                           -   -                        12,396,4337,554,562       560,646        2,875,551       10,990,7591,405,674    -                 -                               

                           -                           -   -                                      88,009,448        9,618,237     2,450,468  11,421,574   23,490,279  19,093,568  45,425,601-                               

                           -                           -          26,844,226               19,971         365,272     1,890,660      2,275,903  13,047,121  11,085,124                       436,078

                           -                           -            4,021,239-                    -                  -                                          -   -                  -                                    4,021,239

       10,190,094        1,776,949           26,089-                        1,803,038     4,690,583-                                    3,696,473

   -                           147,536,484  20,600,825   3,402,475   ##########40,191,085  ####################12,597,728              

       22,530,782      10,951,690     4,768,171     4,483,820   20,203,681     2,073,717        253,384-                               

                           -                           -   -                                      76,296,59244,985,571    11,455,043  14,842,913     71,283,5275,013,065    -                 -                               

                           -                           -   -                                        9,524,590            143,726         297,430         752,320      1,193,476     7,069,889    1,261,225-                               

                           -                           -   -                                      12,043,167            422,229     1,334,034     5,340,550      7,096,813     4,946,354-                 -                               

                           -   -                 -                                        5,385,126        3,288,364     1,142,730         545,907      4,977,001         408,125-                 -                               

                           -   125,780,257  59,791,580   18,997,408 ###############################1,514,609  -                               

                           -                           -          21,756,227   (39,190,755)###########  (9,777,725) (64,563,413) 18,725,796###########               12,597,728

قطري لاير ألف

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

السيولة لمخاطر التعرض ( 2

.البديلة الفائدة بأسعار (IBORs) البنوك بين الحالية القياسية الفائدة أسعار استبدال وطرق توقيت حول اليقين عدم من حالة وهنالك. العالم مستوى على الهامة القياسية الفائدة ألسعار شاملة وتصحيح مراجعة عملية تجرى

السيولة مخاطر ( ج

 الخارجة النقدية التدفقات أو التعاقدية االلتزامات من النقد متطلبات أو عميل ودائع لسحب نتيجة ذلك، كمثال استحقاقها، موعد حلول عند التمويلية متطلباتها مقابلة من المجموعة تمكن عدم في المتمثلة المخاطر هي السيولة مخاطر

 عن ينتج قد القاسية الظروف ظل في. واالستثمارات المتاجرة وأنشطة العمالء إلقراض المتاحة المالية الموارد نضوب إلى الخارجة التدفقات هذه ستؤدي. وخالفها للمشتقات بالنسبة المستدعاة الهوامش أو الدين استحقاقات مثل األخرى

 التشغيلية العمليات جميع في متأصلة بمعالجتها تقوم أن للمجموعة يمكن ال التي المخاطر إن. اإلقراض بالتزامات الوفاء على المقدرة عدم احتمال أو الموجودات وبيع الموحد المالي المركز بيان في تخفيضات السيولة توفر عدم

.الطبيعية والكوارث المنتظمة والصدمات واستحواذ واندماج ائتمان أحداث على، يقتصر ال ولكنه ذلك ويتضمن بأكملها السوق مستوى على وأحداث بالمؤسسة الخاصة المحددة األحداث من بمجموعة تتأثر أن ويمكن المصرفية

السيولة مخاطر إدارة ( 1

 الناتجة للسيولة االحتياج أو الطلب حين المتوقعة غير للتغيرات آلية خطة إيجاد هو وااللتزامات، األصول لجنة أعمالها تتابع التى السيولة، مخاطر إلدارة االول والهدف. بالسيولة الخاصة المجموعة لسياسة السيولة مخاطر إدارة تخضع

 والمستويات الودائع أسعار وااللتزامات األصول لجنة وتراقب. عليها والحفاظ االخرى االموال ومصادر العمالء ودائع من االقصى الحد بلوغ على وااللتزامات األصول لجنة تشدد. الطبيعية غير السوق حاالت أو العمالء سلوك من

ً. السيولة سياسة متطلبات مع اتساقها من للتأكد باستمرار تراجع التي الودائع تسويق وخطط الكبيرة والتغيرات واالتجاهات  جذب على المجموعة قدرة إن. دوري بشكل مراجعتها تتم طوارىء خطة وااللتزامات األصول لجنة لدى أيضا

:يلي فيما مبيّن للبنك  االئتماني التصنيف مباشر بشكل فيها يؤثر منافسة بأسعار األجل طويلة أو ضخمة تمويالت

.مستقرة مستقبلية نظرة مع ،Ba1 المالي المركز قوة وتصنيف القصير، المدى على P2 الطويل، المدى على A3:  موديز وكالة

.مستقرة مستقبلية نظرة مع ،+bb المالي المركز وقوة القصير، المدى على F1 الطويل، المدى على:   فيتش وكالة

.مستقرة مستقبلية نظرة مع ،+bb عند المالية المركز قوة القصير، المدى على A-2 الطويل، المدى على+ BBB: بورز آند ستاندرد وكالة

 بين القياسية الفائدة أسعار في المتوقعة للتغيرات نتيجة الفائدة أسعار ومخاطر الصرف أسعار تقلبات من للتحوط المتخذة التحوط محاسبة عالقات بعض كانت إذا ما لتحديد هامة محاسبية أحكام استخدام يتم الشأن، بهذا اليقين لعدم ونتيجة

 انتهاء تاريخ استحقاقها أجل يتجاوز التي األدوات تقييم في استخدامه يتم وكذلك المالية، األسواق في مرجعي كسعر مستخدما البنوك بين القياسي الفائدة سعر يظل. 2019 ديسمبر 31 في كما التحوط لمحاسبة مؤهلة تظل سوف البنوك

.2019 ديسمبر 31 في كما التحوط محاسبة استمرارية يدعم للسوق الحالي الهيكل بأن المجموعة تعتقد وعليه،. البنوك بين القياسي الفائدة سعر سريان

االستحقاق تحليل ( 3

2019

مركزية مصارف لدى وأرصدة نقد

بنوك من مستحقة أرصدة

ً السائلة الموجودات صافي يعتبر الغرض لهذا. العمالء ودائع إلى السائلة الموجودات صافي معدل هو السيولة مخاطر إلدارة المجموعة تستخدمه الذي الرئيسي المعيار إن  االستثمار درجة في الدين وسندات حكمه فى وما للنقد متضمنا

 السيولة بحدود المجموعة التزام لقياس مطابق، غير ولكنه مماثل، احتساب استخدام يتم. التالي الشهر خالل تستحق التي وااللتزامات األخرى والقروض المصدرة الدين وسندات البنوك من الودائع ناقصا نشط سوق لها يوجد والتي

%.100 هو المركزي قطر مصرف قبل من المقرر األدنى الحد إن". السيولة كفاية نسبة" عنوان تحت المركزى، قطر مصرف وهى للمجموعة، الرئيسية الرقابية الجهة جانب من الموضوعة

:للمجموعة السيولة كفاية نسبة مركز يحدد أدناه الجدول

 االستحقاقات االعتبار في تأخذ وال التعاقدي، االستحقاق تاريخ حتى ديسمبر 31 في المتبقية الفترة أساس على والمطلوبات للموجودات التعاقدية االستحقاقات تحديد تم. المجموعة ومطلوبات موجودات استحقاق بيان التالي الجدول يوضح

.كافية بسيولة االحتفاظ لضمان االستحقاقات سجل اإلدارة تراقب. السائلة األموال وتوافر بالبودائع المجموعة احتفاظ سجل في المبينة الفعلية

أخرى وموجودات ومعدات عقارات

اإلجمالي

بنوك الى مستحقة أرصدة

للعمالء وسلف قروض

مالية استثمارات

مشترك وترتيب زميلة شركات في استثمار

أخرى مطلوبات

اإلجمالي

الفرق

عمالء ودائع

دين أوراق

اخري قروض



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

الدفترية القيمة
 من أقل/ الطلب تحت

شهر
استحقاق بدونسنوات 5 من أكثرسنوات 5-1السنة خالل االجماليسنة إلى أشهر 3أشهر 1-3

2018

6,729,798        3,172,984        -                       -                     3,172,984        -                   -                   3,556,814                 

-                     -                     9,474,893        5,451,328        2,742,734          1,208,136        9,402,198        72,695            -                   -                              

-                     -                     84,642,464      5,627,287        2,368,452          7,918,349        15,914,088      23,776,426    44,951,950    -                              

-                     -                     22,206,077      253,067           -                       2,510,762        2,763,829        8,970,428      9,702,429      769,391                     

-                     -                     4,512,940        -                     -                       -                     -                     -                   -                   4,512,940                 

7,361,577        1,119,690        17,856                67,524              1,205,070        2,594,198      -                   3,562,309                 

                          -   134,927,749   15,624,356     5,129,042          11,704,771     32,458,169      35,413,747    54,654,379    12,401,454               

       13,950,459         7,612,664           2,352,838        2,567,534      12,533,036       1,164,040           253,383-                              

                          -                            -   -                                     71,785,78341,519,760     13,534,260        12,501,134           67,555,1544,230,629      -                   -                              

                          -                            -   -                                     16,071,746             290,559               487,244        7,185,615         7,963,418       6,846,644       1,261,684-                              

                          -                            -   -                                        8,379,734             172,030           1,496,057        1,884,124         3,552,211       4,827,523-                   -                              

                          -                            -   -                   -                                        4,883,568         3,217,720               942,387            567,555         4,727,662           155,906-                   -                              

                          -                            -   115,071,290   52,812,733     18,812,786        24,705,962     96,331,481      17,224,742    1,515,067      -                              

                          -                            -          19,856,459     (37,188,377)       (13,683,744)    (13,001,191)     (63,873,312)     18,189,005     53,139,312                12,401,454

 التدفقات إجماليالدفترية القيمة

 غير النقدية

المخصومة

سنوات 5 من أكثرسنوات 5-1سنة-  أشهر 3أشهر 3-1واحد شهر من أقل

22,530,782     24,001,339        11,148,211     4,851,681        5,542,683      2,164,738      294,026                     

76,296,592     77,685,628        45,794,237     11,656,175      15,125,744    5,109,472      -                              

9,524,590        11,999,211        155,456           303,258            920,432          7,839,350      2,780,715                 

12,043,167     12,639,842        432,450           1,481,117        5,471,222      5,255,053      -                              

   120,395,131     126,326,020    57,530,354     18,292,231   27,060,081   20,368,613                 3,074,741

 التدفقات إجماليالدفترية القيمة

 غير النقدية

المخصومة

سنوات 5 من أكثرسنوات 5-1سنة-  أشهر 3أشهر 3-1واحد شهر من أقل

13,950,459     14,544,569        7,765,249        2,392,305        2,804,214      1,283,573      299,228                     

71,785,783     73,484,438        42,493,340     13,871,045      12,797,217    4,322,836      -                              

16,071,746     17,813,184        330,178           514,117            7,518,549      7,543,965      1,906,375                 

8,379,734        9,082,420          212,890           1,545,051        2,116,633      5,207,846      -                              

     110,187,722      114,924,611      50,801,657      18,322,518     25,236,613     18,358,220                  2,205,603

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع)  السيولة مخاطر ( ج

للعمالء وسلف قروض

مالية استثمارات

قطري لاير ألف

المشترك والترتيب زميلة شركات في استثمار

( تابع)  االستحقاق تحليل ( 3

مركزية مصارف لدى وأرصدة نقد

بنوك من مستحقة أرصدة

عمالء ودائع

دين أوراق

اخري قروض

أخرى وموجودات ومعدات عقارات

اإلجمالي

بنوك إلى مستحقة أرصدة

2019

أخرى مطلوبات

اإلجمالي

الفرق

(والمشتقات المطلوبات جميع متضمنا)  االستحقاق تحليل ( 4

.المخصومة غير التعاقدية السداد التزامات إلى استنادا ديسمبر 31 في كما للمجموعة المالية المطلوبات استحقاق يلخص التالي الجدول

مشتقة غير مالية مطلوبات

دين سندات

العمالء ودائع

بنوك إلى مستحقة أرصدة

2018

مشتقة غير مالية مطلوبات

المطلوبات إجمالي

اخري قروض

بنوك إلى مستحقة أرصدة

المطلوبات إجمالي

اخري قروض

دين سندات

العمالء ودائع



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

سنوات 5 من أكثرسنوات 1-5سنة حتىاجمالي

   -                       -                             (23,838,530)       (9,389,131)       (9,976,329)(4,473,070)                

   -                                       -         23,884,092         9,463,824         9,947,720                  4,472,548

   -                                            -   

   -                                            -              (806,861)               (3,824)           (267,615)                    (535,422)

   -                                       -               826,332               10,867            279,601                     535,864

   -                    

           (354,777)             (26,752)             (91,194)                    (236,831)

                        -               310,303               23,704               77,147                     209,452

0       (2,399,405)             (87,966)       (2,311,439)                                 -   

0         2,233,481               15,137         2,218,344                                 -   

0

0             (28,455)             (28,455)                        -                                    -   

0               15,210               15,210                        -                                    -   

(27,428,028)   (9,536,128)     (12,646,577)   (5,245,323)              

27,269,418    9,528,742       12,522,812    5,217,864                

سنوات 5 من أكثرسنوات 1-5سنة حتىاجمالي

   -                       -                             (21,165,182)     (16,903,370)       (4,234,125)(27,687)                      

   -                                       -         21,422,087      17,093,721         4,242,510                        85,856

   -                                            -   

   -                                            -              (291,328)               (7,889)           (274,028)                        (9,411)

   -                                       -               322,395               16,552            295,184                        10,659

   -                    

           (354,777)             (26,752)             (91,194)                    (236,831)

                        -               310,303               23,704               77,147                     209,452

0       (1,972,842)           (165,234)       (1,807,608)                                 -   

0         1,691,766            105,719         1,586,047                                 -   

0

0             (45,252)             (36,898)               (8,354)                                 -   

0               40,968               34,285                 6,683                                 -   

                   (273,929)       (6,415,309)    (17,140,143)    (23,829,381)المدفوعة التدفقات اجمالي

                     305,967        6,207,571      17,273,981      23,787,519المستلمة التدفقات اجمالي

اجماليسنة 1 من أكثرسنة 1 من أقل

1,854,247        2,433,624        4,287,871                 

12,131,603      10,928,886      23,060,489               

421,352            -                     421,352                     

14,407,202    13,362,510    27,769,712             

اجماليسنة 1 من أكثرسنة 1 من أقل

1,968,142        2,405,694        4,373,836                 

-                              12,816,899      11,389,783      24,206,682               

-                              157,569            -                     157,569                     

      14,942,610      13,795,477                28,738,087

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

( تابع)  السيولة مخاطر ( ج

(تابع( ) والمشتقات المطلوبات جميع متضمنا)  االستحقاق تحليل ( 4

قطري لاير ألف

:المالية المشتقات أدوات

.الصافي أساس على الفائدة أسعار تبادل عقود تسوية وتتم االجمالي أساس على اآلجلة األجنبية العمالت صرف عقود تسوية تتم عامة، بصفة

2019

: الفائدة أسعار تبادل عقود

مدفوعة تدفقات

:للمتاجرة بها المحتفظ المشتقات

مستلمة تدفقات

:العادلة القيمة حسب بها المحتفظ المشتقات

اآلجلة األجنبية العمالت صرف عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

اآلجلة األجنبية العمالت صرف عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

: الفائدة أسعار تبادل عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

: النقدية للتدفقات كتحوط بها المحتفظ المشتقات

المستلمة التدفقات اجمالي

2018

: الفائدة أسعار تبادل عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

المدفوعة التدفقات اجمالي

: الفائدة أسعار تبادل عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

اآلجلة األجنبية العمالت صرف عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

مستلمة تدفقات

: الفائدة أسعار تبادل عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

:النقدية للتدفقات كتحوطات بها المحتفظ المشتقات

:للمتاجرة بها المحتفظ المشتقات

:العادلة للقيمة كتحوطات بها المحتفظ المشتقات

المطلوبات اجمالي

 المال رأس مطلوبات

 االخرى المالية والتسهيالت الضمانات

القروض التزامات

2019

المالي المركز بيان خارج بنود ( 5

: الفائدة أسعار تبادل عقود

مدفوعة تدفقات

مستلمة تدفقات

اآلجلة األجنبية العمالت صرف عقود

مدفوعة تدفقات

2018

المطلوبات اجمالي

 المال رأس مطلوبات

 االخرى المالية والتسهيالت الضمانات

القروض التزامات



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

للفائدة حساسة غيرسنوات خمس من أكثرسنوات 5-1شهر 12-3أشهر 3 من أقلالدفترية القيمة
 الفائدة معدل

%الفعلي

6,075,044           2,392,663          -                            -                         -                        3,682,381        -                   

12,396,433         8,115,209          2,875,550                1,405,674            -                        -                    3.01%

88,009,448         37,268,422       43,780,437             4,785,851            705,096               1,469,642        6.67%

26,844,226         1,621,866          2,895,737                11,659,216          10,231,329         436,078           4.73%

4,021,239           -                      -                            -                         -                        4,021,239        -                   

-                        -                      -                            -                         -                        -                    

10,190,094         16,577                11,555                     3,840                     13,327                 10,144,795     -                   

147,536,484      49,414,737      49,563,279            17,854,581         10,949,752        19,754,135    -                   

(22,530,782)        (15,918,496)      (5,702,610)              (909,676)               -                        -                    3.61%

(76,296,592)        (44,590,651)      (15,265,298)            (5,013,065)           -                        (11,427,578)    3.71%

(9,524,590)          (441,156)            (752,320)                  (7,069,888)           (1,261,226)          -                    3.95%

(12,043,167)        (2,434,614)        (9,529,003)              (79,550)                 -                        -                    3.84%

(5,385,126)          (97,059)              (30,449)                    (19,197)                 (65,236)                (5,173,185)      -                   

(21,756,227)        -                      -                            -                         -                        (21,756,227)    -                   

(147,536,484)    (63,481,976)     (31,279,680)           (13,091,376)        (1,326,462)         (38,356,990)   -                   

-                        (14,067,239)     18,283,599            4,763,205           9,623,290          (18,602,855)   -                   

-                        (14,067,239)     4,216,360               8,979,565           18,602,855        -                    -                   

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

السوق مخاطر ( د

 الخزينة قسم قبل من المجموعة في المتاجرة بأنشطة القيام يتم. المركزي قطر مصرف تعليمات حسب والمعدة االدارة مجلس قبل من عليها الموافق للمجموعة الداخلية االستثمار لسياسة المجموعة لصالح االستثمارات تخضع

.مركز لكل االئتمانية والحدود الحساسية تحليل ذلك في بما األنشطة، ومراقبة لقياس متعددة أساليب المجموعة تستخدم. المحدد العمل بمجال الخاصة والسياسات للتوجيهات األنشطة وتخضع واالستثمارات،

 ما وكل واألسهم العمالت ومؤشرات الفائدة أسعار في مفتوحة مراكز من السوق مخاطر تنجم. السوق أسعار في التغيرات بسبب مالية ألداة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر وهي السوق لمخاطر المجموعة تتعرض

 تعرضها بفصل المجموعة تقوم. األسهم وأسعار األجنبية العمالت صرف وأسعار االئتمان وهامش الفائدة أسعار مثل السوق أسعار أو معدالت في التغيرات مستوى في والتغيرات السوق في محددة أو عامة لتغيرات يتعرض

.المنتج وبنوع المتاجرة غير أو المتاجرة محافظ إلى السوق لمخاطر

 المتاجرة محفظة تتضمن. عمل وحدة كل ورؤساء اإلدارة مجلس أعضاء إلى منتظمة تقارير رفع يتم. منفصلين فريقين قبل من مراقبتها وتتم المجموعة خزينة في تتركز المتاجرة وغير المتاجرة أنشطة عن الناجمة السوق مخاطر

.السوق أو العمالء مع األصيل الطرف بدور المجموعة تقوم حيث السوق في تتم تعامالت من الناجمة المراكز تلك

 المجموعة استثمارات من الناشئة السهم ومخاطر األجنبية العمالت صرف من المتاجرة لغير المحافظ تتكون. والشركات لألفراد المصرفية المنشأة ومطلوبات لموجودات الفائدة سعر إدارة من أساسي بشكل المتاجرة محافظ تنشأ

.للبيع والمتاحة االستحقاق لتاريخ بها المحتفظ

 ذات والسندات األجنبية العمالت في استثمارات من أيًضا التجارية غير المحافظ تتكون. التجارية المصرفية والخدمات لألفراد المصرفية والمطلوبات للموجودات الفائدة أسعار إدارة من أساسي بشكل التجارية غير المحافظ تنشأ

.الصلة

السوق مخاطر إدارة(1

 وعن (وااللتزامات األصول لجنة وموافقة لمراجعة تخضع) مفصلة مخاطر إدارة سياسات وضع عن مسؤولة المجموعة في السوق مخاطر إدارة. السوق مخاطر حول شاملة بصالحيات مخولة وااللتزامات األصول لجنة إن

.لتطبيقها اليومية المراجعة

ً تنعكس ال الفائدة أسعار في التغيرات أن بحيث الفائدة سعر حساسية إدارة هو المجموعة هدف إن  أسعار تغيرات بسبب الصافي الفائدة دخل على المحتملة المؤثرات بأنها تقاس الفائدة سعر مخاطر. الصافي الفائدة دخل على سلبا

 غير المحفظة تحتوي. وإختيارية إختيارية غير: كبيرتين محفظتين إلى والمطلوبات الموجودات هذه بفصل التجارية غير المالية المشتقات بأدوات الخاص الفائدة سعر مخاطر بإدارة المجموعة تقوم كالعادة بالسوق الفائدة

 محفظة المجموعة تستعمل االختيارية، غير بالمحفظة الفائدة سعر حساسية إدارة من المجموعة تتمكن لكي المطلوبة الرقابية المتطلبات لدعم الالزمة والضمانات المجموعة بعمالء الخاصة والودائع القروض على اإلختيارية

ً الحاجة عند المالية والمشتقات البنوك بين واإلقراض واإليداعات األجل، طويلة وودائع إختيارية، مالية أوراق  في الفائدة سعر حساسية إدارة من واسع بشكل المجموعة تتمكن اإلختيارية المحفظة وضع بواسطة إستراتيجيا

.اإلختيارية غير المحفظة

ً موّجهة القرارات وتكون االستثمار لجنة قبل من االستثمار قرارات على الموافقة يتم .اإلدارة مجلس وبموافقة وااللتزامات األصول لجنة إشراف تحت العمل مجال إتخاذها ويتم االستثمار، الستراتيجية وفقا

المتاجرة أغراض لغير محافظ-  الفائدة أسعار لمخاطر التعرض ( 2

 أسعار مخاطر إدارة تتم. السوق في الفائدة أسعار في تغير بسبب المالية لألدوات العادلة القيم أو المستقبلية النقدية التدفقات في تقلبات من الخسارة مخاطر هي المتاجرة أغراض لغير المحافظ لها تتعرض التي الرئيسية المخاطر

 بالمجموعة الخزينة قسم ويساندها الحدود بهذه لاللتزام المراقبة الجهة هي وااللتزامات األصول لجنة. التسعير إعادة لنطاقات مسبقا عليها موافق حدود على والحصول الفائدة أسعار فجوات مراقبة خالل من رئيسي بشكل الفائدة

.اليومية الرقابة أنشطة خالل

 غير حركات تنشأ ان حال الخسائر من يقلل قد ولكن التغيرات لهذه نتيجة الفائده هوامش تزيد قد. النقدي التدفق ومخاطر العادله القيمه من كل في بالسوق الفائده ألسعار السائده المستويات في التقلبات آلثار المجموعة تتعرض

.بالمجموعة والخزانة النقد ادارة طريق عن يوميا ترصد والتي بها، االضطالع يمكن التي الفائده تسعير اعادة تضارب مستويات على الالزمة المحددات يضع االدارة مجلس. متوقعة

 أدواته في البنك لها المعرض السوق مخاطر أكثر من الفائدة سعر مخاطر وتعتبر. التجارية غير المالية باألدوات المرتبطة الفائدة سعر مخاطر تدير وااللتزامات، األصول لجنة قبل من التابعة والمطلوبات الموجودات إدارة

. التجارية غير المالية

.العمومية الميزانية خارج والتعرض والمطلوبات المجموعة موجودات تسعير إعادة فترة إلى بالرجوع الربح، أو الفائدة حساسية موقف يلخص التالي الجدول

:للمجموعة المتاجرة أغراض لغير المحافظ على الفائدة سعر في الفجوة لمركز ملخص يلي فيما

بنوك من مستحقة أرصدة

2019

المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد

بنوك من مستحقة أرصدة

للعمالء وسلف قروض

مالية استثمارات

قطري لاير ألف

الفائدة سعر حساسية فجوة

المتراكمة الفائدة سعر حساسية فجوة

:في التسعير إعادة

العمالء ودائع 

دين أوراق

أخرى قروض

أخرى مطلوبات

الملكية حقوق

المشترك والترتيب زميلة شركات في استثمار

للبيع به محتفظ موجود

اخرى وموجودات ومعدات عقارات



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

(تابع) السوق مخاطر ( د

%الفعلي الفائدة معدلللفائدة حساسة غيرسنوات خمس من أكثرسنوات 5-1شهر 12-3أشهر 3 من أقلالدفترية القيمة

              6,729,798            3,100,216          3,629,582                            -   

              9,474,893            8,170,614                 1,231,479                    72,8002.72%

           84,642,46439,381,081       38,914,437              4,159,870             471,349                1,715,727         6.18%

           22,206,077            1,602,503                 3,535,118              7,570,881             8,728,185              769,3904.24%

              4,512,940                            -                                    -                                 -                                -             4,512,940                            -   

              7,361,577                            -                                    -                                 -                                -             7,361,577                            -   

         134,927,749         52,254,414               43,681,034           11,803,551             9,199,534        17,989,216                             0

(13,950,459)        (10,933,365)      (3,017,094)               -                          -                         -                       4.47%

(71,785,783)        (43,626,394)      (12,501,134)            (4,230,677)           -                         (11,427,578)     3.53%

(16,071,746)        (229,825)            (2,395,058)               (12,185,179)         (1,261,684)          -                       2.93%

(8,379,734)          (1,768,303)        (6,134,016)               (477,415)               -                         -                       4.07%

(4,883,568)          -                        -                              -                          -                         (4,883,568)        -                         

(19,856,459)        -                        -                              -                          -                         (19,856,459)     -                         

       (134,927,749)       (56,557,887)             (24,047,302)         (16,893,271)           (1,261,684)      (36,167,605)                             0

-                         (4,303,473)        19,633,732              (5,089,720)           7,937,850            (18,178,389)     0                            

-                         (4,303,473)        15,330,259              10,240,539          18,178,389         -                       0                            

 50 متناظرة زيادة

أساس نقطة

 50متناظر نقص

أساس نقطة

                   17,838                (17,838)

                   45,392                (45,392)

68,654                (68,654)

65,555                (65,555)

 50 متناظرة زيادة

أساس نقطة

 50متناظر نقص

أساس نقطة

(344)                       344                         ديسمبر 31 في

(176)                       176                         للسنة المتوسط

(9)                           9ديسمبر 31 في

                      (720)720للسنة المتوسط

2018

( تابع)  المتاجرة أغراض لغير المحافظ-  الفائدة أسعار لمخاطر التعرض ( 2

:للمجموعة المتاجرة أغراض لغير المحافظ على الفائدة سعر في الفجوة لمركز ملخص يلي فيما

:في التسعير إعادة

بنوك من مستحقة أرصدة

المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد

بنوك من مستحقة أرصدة

للعمالء وسلف قروض

مالية استثمارات

المشترك والترتيب زميلة شركات في استثمار

اخرى وموجودات ومعدات عقارات

العمالء ودائع 

دين أوراق

أخرى قروض

أخرى مطلوبات

الملكية حقوق

الفائدة سعر حساسية فجوة

المتراكمة الفائدة سعر حساسية فجوة

الحساسية تحليل

2019

 التي المعيارية السيناريوهات إن. الفائدة ألسعار المعيارية وغير المعيارية السيناريوهات لمختلف للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات حساسية بمراقبة مدعومة تكون الفائدة سعر فجوة حدود مقابل الفائدة أسعار مخاطر إدارة إن

 يلي فيما. العائدات منحنيات كافة في شهرا عشر االثني جزء من أكبر في هبوطا أو صعودا أساس نقطة 50و العالم حول العائدات منحنيات كافة في متقابل صعود أو لهبوط أساس نقطة 50 تتضمن شهري بشكل االعتبار في تؤخذ

:ثابت مالي ومركز العائدات منحنيات في متماثلة غير حركة وجود عدم بافتراض السوق فائدة أسعار في نقصان أو لزيادة المجموعة لحساسية تحليل

الفائدة إيراد لصافي الحساسية

2019

قطري لاير ألف

2018

.الخسارة أو الربح في التقرير عنها الصادر العادلة القيمة وتغيرات الفوائد إيراد صافي في االنخفاضات أو االرتفاعات عن الناجمة المدورة األرباح• 

.األخرى الشاملة اإليرادات في مباشرة تسجل للبيع المتاحة المالية لألدوات العادلة القيم في انخفاضات أو ارتفاعات عن الناشئة العادلة القيمة احتياطيات• 

 أنشطة عن الناشئ الشامل المركز إلدارة مشتقة وأدوات بنوك من والودائع للبنوك المقدمة والدفعات المالية االستثمارات تستخدم والتي بالمجموعة، الخزينة إدارة قبل من المتاجرة لغير الفائدة سعر لمخاطر الشاملة المراكز تدار

.المتاجرة لغير المجموعة

ديسمبر 31 في

للسنة المتوسط

ديسمبر 31 في

للسنة المتوسط

:التالية بالطرق التقرير عنها الصادر األسهم على الفائدة أسعار تغيرات تؤثر

2018

الفائدة أسعار لتغيرات التقرير عنها الصادر األسهم حساسية



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

(تابع) السوق مخاطر ( د

20192018

            (498,768)              (143,989)

            (324,782)          (3,097,484)

        (8,241,260)       (12,519,651)

          2,058,159          (1,997,530)

2019201820192018

(24,938)                     (7,199)                    -                       -                         

(16,239)                     (154,874)               -                       -                         -                       
(412,063)                   (625,983)               -                       307                        

102,908                    99,876                   -                       -                         

20192018

-                         -                   

التشغيلية المخاطر ( ه

قطري لاير ألف

 بيان تاريخ فى المهمة األجنبية للعمالت التعرض صافى اآلتى الجدول يوضح. النقدية والمطلوبات والموجودات األجنبية العملة تعامالت تحويل بخصوص فردية عملة بأية يتعلق فيما للتركزات مخاطر أية بمراقبة المجموعة تقوم

.العملة صرف سعر فى التغير حساسية مع المالى المركز

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

إسترليني جنيه

العادلة القيمة احتياطي في (النقص) الزيادة 

العملة صرف سعر في زيادة% 5

والخسارة الربح في (النقص) الزيادة 

المتاجرة أغراض لغير المحافظ-  األخرى السوق لمخاطر التعرض ( 3

يورو

أمريكي دوالر

أخرى عمالت

.األمريكي بالدوالر مرتبطة وهي اإلماراتى، والدرهم العمانى باللاير المشترك والترتيب الزميلة الشركات فى المجموعة استثمار تمثل األخرى العمالت فى المفتوحة النقد مراكز إن

السهم سعر مخاطر

 العادلة بالقيمة المصنفة الملكية حقوق أسهم من المتاجرة أغراض لغير السهم سعر لمخاطر التعرض ينشأ. الفردية واألسهم األسهم مؤشرات مستوى في للتغيرات نتيجة لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاطر هي السهم سعر مخاطر

 معادالً تأثيراً معادل نقص عن سينتج وكان ،(الشئ: 2018) شئ ال  بمبلغ المساهمين حقوق ستزيد كانت 2019 ديسمبر 31 في المالية لألوراق الدوحة سوق مؤشر في% 10 زيادة نسبة إن. األخرى الشاملة اإليرادات  خالل من
ً .الربح صافي في نقص عنه ينتج مما القيمة في محتمل انخفاض يسبب وبالتالي عكسيا

:المخاطر لتلك الحساسية تحليل يلي وفيما السهم، سعر لمخاطر أيضا المجموعة تتعرض

 مختلفة الفعلية التغيرات تكون قد. الصلة ذي بالمؤشر الملكية حقوق ألسهم التاريخي االرتباط إلى ويستند. الخ األجنبية العمالت صرف وأسعار الفائدة أسعار مثل ثابتة األخرى المتغيرات كافة بقاء افتراض على أعاله التحليل إعداد تم

.مالية فترة كل نهاية في القيمة انخفاض لتقييم ويخضع أعاله المعروضة عن

األخرى الشاملة اإليرادات فى (النقص)/  الزيادة

قطر بورصة

.للمعامالت المستقل االعتماد متضمنة المهام بين المناسب للفصل متطلبات_  

.ومراقبتها المعامالت تسوية متطلبات_ 

.األخرى القانونية والمتطلبات التنظيمية بالمتطلبات االلتزام_ 

 خارجية عوامل ومن التحتية والبنية والتكنولوجيا واألشخاص العمليات ذلك في بما المالية، باألدوات المجموعة الرتباط مرافقة عديدة مختلفة أسباب من تنشأ التي المباشرة غير أو المباشرة الخسارة مخاطر هي التشغيلية المخاطر

.الشركات لسلوك عموما المقبولة والمعايير والتنظيمية القانونية المتطلبات من تنشأ التي كتلك والسيولة والسوق االئتمان مخاطر بخالف

.واإلبداع المبادرة من تحد التي الرقابة إجراءات تجنب أجل ومن التكلفة حيث من الكلية الفاعلية مع المجموعة بسمعة واإلضرار المالية الخسائر تجنب أجل من التشغيلية المخاطر إدارة هو المجموعة هدف إن

:التالية النواحي في التشغيلية المخاطر إلدارة للمجموعة الكلية المعايير بوضع مدعمة المسؤولية هذه. أعمال وحدة كل ضمن العليا اإلدارة إلى التشغيلية المخاطر لمعالجة الضوابط وتطبيق وضع عن الرئيسية المسؤولية تسند

.المهني والتطوير التدريب_ 

.والعملية األخالقية المعايير_ 

.واإلجراءات الضوابط توثيق_ 

.تحديدها يتم التي المخاطر لمعالجة واإلجراءات الضوابط وكفاية مواجهتها تتم التي التشغيلية للمخاطر الدوري التقييم متطلبات_ 

.المقترح التصحيحي واإلجراء المالية الخسائر عن اإلبالغ متطلبات_ 

 1 من اعتبارا. المركزي قطر مصرف قبل من المعتمدة بازل لجنة إلرشادات وفقا المال رأس كفاية معدل احتساب يتم. خارجيا المفروضة المال رأس بمتطلبات الفترة خالل فردي بشكل المنظمة وعملياتها المجموعة التزمت لقد

. المال رأس كفاية نسبة لحساب 3 بازل متطلبات المركزي قطر مصرف اعتمد 2014  يناير

األجنبية بالعمالت التعامالت

األجنبية العملة لمخاطر التعرض صافى

أخرى عمالت

أمريكي دوالر

يورو

إسترليني جنيه

.للتطبيق قابال كان أينما التأمين ذلك في بما المخاطر تخفيف_ 

المال رأس إدارة ( و

التنظيمي المال رأس

ً يتم. لألعمال المستقبلي التطور ودعم والسوق والدائنين المستثمرين ثقة استمرار لضمان قوية رأسمالية قاعدة على الحفاظ في المجموعة سياسة تتمثل  وتقر المساهمين، حقوق على العائد على المال رأس مستوى بتأثير االعتراف أيضا

.سليم رأسمالي مركز وجود مع عليهما الحصول يمكن الذي والضمان والمنافع أعلى دين بمعدالت تحقيقها يمكن التي المرتفعة العائدات بين التوازن على الحفاظ إلى بالحاجة المجموعة

.الطوارئ خطط وضع_ 



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

3 بازل

2019

3 بازل

2018

13,020,429               11,898,725                  -                  

3,962,723                 3,962,963                    -                  

16,983,152             15,861,688                  -                  

2,282,590                 1,772,890                    -                       

19,265,742             17,634,578               

             108,221,142105,121,959            

                  2,559,3421,494,331                 

7,026,182                 7,032,731                 

117,806,666           113,649,021            

16.35%15.52%

 األساسي المال رأس

 األمان هامش بدون

المتحفظ

 األساسي المال رأس

 األمان هامش متضمن

المتحفظ

 المال رأس نسبة شريحة

 هامش متضمن األولي

المتحفظ األمان

 المال رأس نسبة شريحة

 متضمن والثانية األولي

المتحفظ األمان هامش

 المال رأس اجمالي

 هامش متضمن التنظيمي

 وهامش المتحفظ األمان

الهام التأثير ذات البنك

 المال رأس اجمالي

 األمان هامش متضمن

 البنك وهامش المتحفظ

 وتكلفة الهام التأثير ذات

 الركيزة من المال رأس

 التقييم لعملية وفقا الثانية

المال رأس لكفاية الداخلي

11.05%11.05%14.42%16.35%16.35%16.35%

6.00%8.50%10.50%12.50%13.00%14.00%

10.47%10.47%13.96%15.52%15.52%15.52%

6.00%8.50%10.50%12.50%13.00%14.00%

:كالتالي ديسمبر 31 في كما المركزي قطر مصرف وتعليمات 3 بازل بموجب للمجموعة التنظيمي المال رأس مركز كان

(تابع) المالية المخاطر إدارة ( 4 

(  تابع)  المال رأس إدارة ( و

التشغيل مخاطر وفق مرجحة موجودات

السوق مخاطر وفق مرجحة موجودات

االئتمان مخاطر وفق مرجحة موجودات

2019

الفعلي

المركزي قطر مصرف مع تماشيا األدنى الحد

2018

الفعلي

المركزي قطر مصرف مع تماشيا األدنى الحد

التقديرات في للشك الرئيسية المصادر ( أ

واألحكام التقديرات استخدام ( 5

 لهذه المعطيات تؤخد. حسابية نمادج تشمل والتي التقييم تقنيات من أنواع باستخدام القيم هده تحديد يتم النشطة، األسواق من المالي المركز بيان في المدرجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيم أخذ يمكن ال عندما

.األجل طويلة للمشتقات والتقلبات التداخل مثل الحسابي النمودج ومعطيات السيولة اعتبارات القرارات تتضمن. العادلة القيمة لتحديد قرار اتخاد يجب جدواها عدم حال وفي أمكن، إن النشطة األسواق من النماذج

 متضمنة أخرى وعوامل التاريخية الخبرة إلى تستند وهي المستخدمة، واألحكام للتقديرات مستمر تقييم إجراء يتم. التقرير عنها الصادر والمطلوبات الموجودات مبالغ على تؤثر وافتراضات تقديرات باستخدام المجموعة تقوم

.الظروف إلى بالنظر معقولة أنها يعتقد مستقبلية أحداث توقعات

االئتمانية الخسائر مخصصات   ( 1

.(9) (ب) 4 اإليضاح على اإلطالع يرجى المتوقعة، االئتمانية الخسائر قياس في مستقبلية معلومات وإدراج المبدئي التحقيق منذ كبير بشكل زادت قد المالية الموجودات على االئتمان مخاطر كانت إذا ما تقييم

العادلة القيم تحديد ( 2

 ولها متكرر غير بشكل بها المتاجرة تتم التي المالية لألدوات بالنسبة. المحاسبية السياسة في تفصيلها تم التي التقييم أساليب استخدام يتطلب ملحوظ سوق سعر لها ليس التي المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة تحديد إن

ً األحكام من متفاوتة درجات وتتطلب موضوعية أقل تكون لها العادلة القيمة فإن ضئيلة، سعر شفافية .ذاتها بحد األداة على تؤثر أخرى ومخاطر التسعير وافتراضات السوق عوامل حول والشك والتركيز السيولة لمخاطر تبعا

قطري لاير ألف

.لالسترداد القابلة قيمتها عن للنقد المنتجة الوحدة أو للموجود الدفترية القيمة زادت حال في القيمة في االنخفاض خسارة تحقيق يتم

 على األخرى للنقد المنتجة للوحدة أو للموجودات الدفترية القيم لتخفيض ثم ومن للنقد المنتجة للوحدة مخصصة شهرة ألية الدفترية القيمة لتخفيض أوال تخصيصها يتم. الخسارة أو الربح في القيمة في االنخفاض خسارة تحقيق يتم

.والتناسب النسبة أساس

النظامي المال رأس اجمالي

ب الفئة المساعد المال رأس

أ الفئة األساسي المال رأس

االضافي األساسي المال رأس

العام األساسي المال رأس

المال رأس كفاية نسبة اجمالي

المخاطر أوزان وفق الموجودات اجمالي

الشهرة قيمة انخفاض

 للموجودات الداخلة النقدية التدفقات من كبير نحو على مستقلة بصورة المستمر االستخدام من داخلة نقدية تدفقات عنها ينتج صغيرة موجودات مجموعات في معا الموجودات تجميع ويتم سنويا، القيمة النخفاض الشهرة فحص يتم

.الدمج تالزمات من تستفيد أن لها يتوقع التي للنقد المنتجة للوحدات تخصيصها يتم األعمال تجميع عن الناشئة الشهرة. للنقد المنتجة الوحدات أو األخرى

 الحالية بقيمتها مخصومة المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على" االستخدام عند القيمة" تستند. أعلى أيهما البيع، تكاليف ناقصا العادلة قيمته أو االستخدام عند قيمته هو للنقد منتجة لوحدة أو لموجود" لالسترداد القابل المبلغ" يكون

.للنقد المنتجة للوحدة أو للموجود المحددة والمخاطر للنقد الزمنية للقيمة للسوق الحالية التقييمات تعكس التي الضريبة قبل ما خصم معدالت باستخدام



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

الدفترية القيمة3 المستوى2 المستوى1 المستوى

                        764,320                 764,320

                     1,004,890                     5,651,830                           29,102             6,685,822

                     1,004,890                     6,416,150                           29,102            7,450,142

                                    -                           526,643                                    -                    526,643

                                    -                           526,643                                    -                   526,643

الدفترية القيمة3 المستوى2 المستوى1 المستوى

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

                                    -                           353,499                                    -                    353,499

20192018

                  84,107                        164,951يناير 1 في الرصيد

                113,879                         (68,340)التكلفة حركة

                 (23,793)                         (16,934)والخسارة الربح حركة

                   (9,242)                         (50,575)العادلة القيمة احتياطي حركة

                164,951                          29,102ديسمبر 31 في الرصيد

التدريجي االقتراض معدل تقدير-  اإليجار عقود

 قيمة ذي أصل على للحصول الالزمة األموال ، مماثل ضمان مع ، مماثلة مدة على لالقتراض دفعه المجموعة على يتعين الذي الفائدة معدل هو اإلضافي االقتراض معدل إن. اإليجار عقد مطلوبات لقياس اإلضافي االقتراض معدل المجموعة تستخدم

 تقوم. اإليجار عقد وأحكام شروط لتعكس تعديل إلى تحتاج عندما أو مالحظتها يمكن أسعار توفر عدم التقديرعند إجراء يتطلب والذي ،"سداده المجموعة على يتعين" ما اإلضافي االقتراض معدل يعكس لذلك. مماثلة بيئة في االستخدام حق ألصل مماثلة

.(السوق في الفائدة أسعار مثل) مالحظتها يمكن مدخالت باستخدام اإلضافي االقتراض معدل بتقدير المجموعة

. األداة تقييم على هام أثر مالحظتها يمكن ال التي للمدخالت ويكون مالحظتها يمكن بيانات إلى تستند ال مدخالت التقييم أسلوب يتضمن حيث األدوات كافة الفئة هذه تتضمن. مالحظتها يمكن ال هامة مدخالت باستخدام تقييم أساليب: 3 المستوى• 

.األدوات بين االختالفات لتعكس مطلوبة مالحظتها يمكن ال التي الهامة االفتراضات أو التعديالت تكون حيث مماثلة ألدوات مدرجة أسعار إلى استنادا تقييمها تم أدوات الفئة هذه تتضمن

مشتقة موجودات

المالية والمطلوبات الموجودات تصنيف ( 2

الدين وسندات الملكية حقوق في االستثمارات قيمة انخفاض ( 4

 واألساليب واالفتراضات للمدخالت (8)(ب)4 اإليضاح مراجعة يرجى المتوقعة، االئتمانية الخسائر قياس في مستقبلية معلومات إدراج ويتم المبدئي التحقيق منذ كبير بشكل زادت قد المالية الموجودات على االئتمان مخاطر كانت إذا ما تقييم يتم

.المالية الموجودات قيمة في االنخفاض لتقدير المستخدمة

والمبنى لألرض العادلة القيمة ( 7

والمعدات للعقارات اإلنتاجية األعمار ( 5

.والتجاري والفني الفعلي والتقادم لألصل المتوقع االستخدام االعتبار في األخذ مع التقدير هذا تحديد يتم. االستهالك الحتساب والمعدات للعقارات المقدر اإلنتاجي العمر المجموعة إدارة تحدد

الملموسة غير للموجودات المقدر اإلنتاجي العمر ( 6

.الملموسة غير الموجودات استخدام من المتوقعة االقتصادية المنافع االعتبار في االخذ بعد التقدير هذا تحديد يتم. اإلطفاء احتساب بغرض الملموسة غير لموجوداتها المقدر اإلنتاجي العمر المجموعة إدارة تحدد

".العادلة القيمة قياس "13 المالية للتقارير الدولي المعيار في المدرجة التقييم ومبادئ تقنيات باستخدام خارجي مهني عقارات مثمن قبل من تقييمات بإجراء والمبنى لألرض العادلة القيمة تحديد يتم

المؤهلة التحوط عالقات ( 3

.التحوط فترة مدى على عالية فاعلية ذات التحوطات تكون أن تتوقع أنها المجموعة أوضحت مؤهلة تحوط عالقات في المالية األدوات تسجيل عند

.المعلومات من للمزيد (2)(د)3 االيضاح راجع. القائم األصلي المبلغ لدفع فقط هي المالية للموجودات التعاقدية األحكام كانت إذا ما وتقييم بالموجودات فيه يحتفظ الذي األعمال نموذج تقييم

2 والمستوى 1 المستوى بين تحويل عمليات هناك تكن لم

:التالي النحو على  3 المستوى في اإلستثمارات تسوية

مالية استثمارات

 مشتقة مطلوبات

2018

 مشتقة مطلوبات

 أساليب تتضمن. التقييم أساليب باستخدام العادلة القيم بتحديد األخرى المالية األدوات لكافة بالنسبة المجموعة تقوم. بالسوق المتعاملين أسعار عروض أو السوق أسعار إلى نشطة سوق في المدرجة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم تستند

. مالحظتها يمكن التي السوق أسعار تتوفر حيث مماثلة بأدوات مقارنة المخصوم النقدي التدفق ونماذج الحالية القيمة صافي التقييم

:العادلة القيمة قياس فيه يصنف الذي العادلة القيمة تدرج حسب التقرير فترة نهاية في العادلة بالقيمة المقاسة المالية لألدوات تحليل أدناه الجدول يقدم

2019

.مطابقة ألدوات نشطة أسواق في (المعدلة غير) المتداولة األسعار: 1 المستوى• 

 أو مماثلة ألدوات نشطة أسواق في مدرجة سوق أسعار: باستخدام تقييمها تم أدوات الفئة هذه تتضمن. (األسعار من المشتقات مثل) مباشر غير أو (األسعار مثل) مباشر بشكل سواء مالحظتها يمكن مدخالت باستخدام تقييم أساليب: 2 المستوى•  

.السوق بيانات من الهامة المدخالت مالحظة مباشر غير أو مباشر بشكل يمكن حيث أخرى تقييم أساليب أو نشاطا أقل تعتبر أسواق في مماثلة أو مطابقة ألدوات مدرجة أسعار

ً العادلة القيم بقياس المجموعة تقوم .القياس إجراء في المستخدمة الهامة المدخالت يعكس والذي التالي، العادلة القيمة لتدرج وفقا

واألحكام التقديرات استخدام ( 5

 للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق في الهامة المحاسبية التقديرات ( ب )

المالية األدوات تقييم ( 1

الهامة المحاسبية السياسات قسم في تفصيلها تم قد العادلة القيمة بقياس يتعلق فيما المجموعة قبل من المطبقة المحاسبية السياسة إن



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك
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.التشغيلي القطاع تحت الترناتيف بمجموعة الخاصة النتائج المجموعة وتقدم. التابعة شركاته أيضا لديه بنك الترناتيف. تركيا في فروعها شبكة خالل من المصرفية الخدمات توفر تابعة شركة وهي: بنك الترناتيف

 التطوير ومشاريع النقد وإدارات المشتركة والمعدات والعقارات الموظفين وسكن للمجموعة الرئيسي المقر مثل) األساسية البنكية غير والعمليات المركزية األنشطة ببعض تتعلق الموزعة غير وااليرادات والمطلوبات الموجودات

.(المجموعة شركات بين المعامالت استبعاد بعد بها، المتعلقة والمدفوعات

 الشركات جميع. م.م.ذ التأمين لخدمات وماسون المتحدة العربية اإلمارات دولة في المتحد العربي والبنك عمان سلطنة في العماني الوطني البنك في للمجموعة االستراتيجية االستثمارات تشمل–  المشترك والترتيب الزميلة الشركات

.الملكية حقوق بطريقة احتسابها يتم التابعة

.الحر السوق أسعار أساس على التشغيل قطاعات بين التحويل أسعار تكون. األداء وتقييم الموارد تخصيص حول القرارات التخاذ منفصلة بصورة التشغيل لقطاعات التشغيلية النتائج االدارة تراقب

:االخرى االساسية التابعة الشركات .4

.قطر دولة في الوساطة خدمات ويوفر ،.م.م.ذ المالية للخدمات التجاري البنك ( أ

.للبنك الدين سندات باصدار متخصصة شركة وهي ليميتد، فايننس كيو بي سي  (ب

:التابعة الشركات. 3

: التجاري البنك

 االخرى، التجارية والمشتقات الفائدة أسعار مبادلة عقود وخدمات األجنبية العمالت تسهيالت و واألجلة، الطلب تحت الودائع وخدمات الممولة، وغير الممولة التقليدية التسهيالت من واسع نطاق وتقدم للشركات البنكية العمليات.  1

.االستثمارية والمحافظ المال أسواق صناديق بادارة القطاع هذا يقوم كما. الجنسيات والمتعددة التجارية للشركات التمويل وخدمات المشتركة والقروض

 وخدمات العقارية الرهون وخدمات السيارات وقروض االستهالكية والقروض والخصم، الإلئتمان بطاقات وخدمات االستثمارية، والحسابات واآلجلة والتوفير الجارية الشخصية الحسابات خدمات وتقدم لألفراد البنكية العمليات . 2

.لألفراد الحيازة

  التشغيلية القطاعات  ( 6

:كالتالي المشترك والترتيب الزميلة والشركات األعمال أقسام أساس على تشغيل قطاعات أربعة الى المجموعة تنقسم االدارة، ألغراض
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2019 ديسمبر 31

 الخدمات

التجارية المصرفية

 الخدمات

لألفراد المصرفية

 البنك اجمالي

التجاري
المجموعموزع غيراخرىبنك الترناتيف

2,963,183          (67,041)           5,181          383,831           2,641,212        982,968          1,658,244       الفوائد ايرادات صافي

1,383,462          (55,858)           21,177        189,876           1,228,267        556,855          671,412          اخرى وايرادات وعموالت رسوم صافي

4,346,645          (122,899)       26,358       573,707          3,869,479       1,539,823     2,329,656     القطاع ايراد

6,797                     -                         -                 (59)                    6,856                   -                      6,856               المالية االستثمارات قيمة انخفاض من استرداد صافي

 المالية والموجودات للعمالء المقدمة والسلفيات القروض قيمة انخفاض مخصص صافي

االخرى
         (204,912)         (240,822)          (445,734)         (214,829)                28                      -               (660,535)

(413,881)            (413,881)            -                    -                          -                          -                         -                      الزميلة الشركات في االستثمار قيمة انخفاض

2,027,840          (674,454)       13,197       100,126          2,588,971       القطاع أرباح

(6,799)                 المشترك والترتيب الزميلة الشركات نتائج في حصة

2,021,041          للفترة الربح صافي

اخرى معلومات

88,009,448          -                         -                 11,534,241     76,475,207    18,125,456    58,349,751    والقروض السلف

4,021,239             -                         -                    -                          -                          -                         -                      المشترك والترتيب الزميلة الشركات في االستثمار

   -                             -                         -                    -                          -                          -                         -                      للبيع به محتفظ موجود

55,505,797       7,937,995       297,193      4,434,806       42,835,803    1,389,525       41,446,278    ( سبق ما بخالف ) موجود

     147,536,484

76,296,592          -                      20,991        9,686,498       66,589,103    23,282,182    43,306,921    عمالء ودائع

49,483,665       103,946          30,321        7,278,368       42,071,030    868,859          41,202,171    ( سبق ما بخالف ) المطلوبات

     125,780,257

27,348,360          -                      560,000      4,483,058       22,305,302    224,543          22,080,759    المحتملة المطلوبات

(معدلة) 2018

 الخدمات

التجارية المصرفية

 الخدمات

لألفراد المصرفية

 البنك اجمالي

التجاري
المجموعموزع غيراخرىبنك الترناتيف

2,482,322           (67,042)           5,135          390,494           2,153,735        845,913          1,307,822       الفوائد ايرادات صافي

1,026,235           34,399             27,405        89,729             874,702            575,600          299,102          اخرى وايرادات وعموالت رسوم صافي

3,508,557           (32,643)           32,540        480,223           3,028,437        1,421,513       1,606,924       القطاع ايراد

(399)                      -  -    -                       (399)                     -                      (399)                 المالية االستثمارات قيمة في (انخفاض خسائر)/  انخفاض خسائر استرداد صافي

(835,109)              - 540              (124,573)         (711,076)          (336,829)         (374,247)         األخرى المالية واألصول للعمالء والسلف القروض قيمة في انخفاض خسائر صافي

1,492,442(54,101)           13,911        90,642             1,441,990        القطاع أرباح

181,483المشترك والترتيب الزميلة الشركات نتائج في حصة

1,673,925للفترة الربح صافي

اخرى معلومات

84,642,464         48,879                -                 11,949,749     72,643,836      19,455,991    53,187,845    للعمالء والقروض السلف

4,512,940              -                         -                    -                          -                          -                         -                      المشترك والترتيب الزميلة الشركات في االستثمار

45,772,345         5,811,077       273,094      5,868,200       33,819,974      1,292,358       32,527,616    ( سبق ما بخالف ) موجود

       134,927,749

71,785,783         12,141                -                 9,270,185       62,503,457      21,644,591    40,858,866    عمالء ودائع

43,285,507         458,935          38,069        7,372,989       35,415,514      777,470          34,638,044    ( سبق ما بخالف ) المطلوبات

       115,071,290

28,580,518          - 560,001      4,183,497       23,837,020      628,245          23,208,775    المحتملة المطلوبات

.(قطري لاير مليون 613:  المطلوبات قطري، لاير مليون 2,015:  الموجودات) القطاعية البيانات هذه من المجموعة شركات بين المعامالت استبعاد تم

التشغيل قطاع حسب (أ)

( تابع)  التشغيلية القطاعات  ( 6

:التشغيلة القطاعات أداء ملخص يوضح أدناه الجدول. المساهمين ومطلوبات لموجودات وفقا أوالمصاريف االيرادات وتنسب التشغيل، قطاع قبل من تدار التي التشغيلية العمليات ومطلوبات موجودات من القطاع ومطلوبات موجودات تتكون

التابعة الشركاتالتجاري البنك

.(قطري لاير مليون 1,262: المطلوبات قطري، لاير مليون 2,789: الموجودات) القطاعية البيانات هذه من المجموعة شركات بين المعامالت استبعاد تم* 

التابعة الشركاتالتجاري البنك



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

قطر
 التعاون مجلس دول

االخرى الخليجي

 األوسط الشرق دول

االخرى
االجماليالعالم دول بقيةالشمالية أمريكاأوروبا

          4,431,379                         -                1,643,665                          -                            -                          -           6,075,044

          4,285,450            675,106             4,257,112          1,364,764             838,935           975,066      12,396,433

        73,308,132474,137          13,452,010          596,344             -                      178,825                88,009,448

        19,951,886            612,636             4,060,018              231,367             594,220       1,394,099      26,844,226

                   7,924        4,013,315                             -                             -                            -                          -           4,021,239

          8,798,664               15,738             1,163,612              202,962                         -                  9,118      10,190,094                         -   

147,536,484  2,557,108      1,433,155        2,395,437         24,576,417         5,790,932       110,783,435    الموجودات إجمالي

6,865,322        1,895,718       2,396,674            10,799,162       -                      573,906          22,530,782     

54,401,976      2,225,789       9,516,489            1,588,987         853,982            7,709,369      76,296,592     

-                      -                    1,733,336            7,791,254         -                      -                    9,524,590        

501,300            782,157          3,062,483            3,235,029         2,196,931        2,265,267      12,043,167     

4,307,492        17,250             642,387                340,816             15,154              62,027            5,385,126        

21,756,217      -                    10                           -                       -                      -                    21,756,227     

      87,832,307       4,920,914         17,351,379      23,755,248        3,066,067   10,610,569  147,536,484

 التعاون مجلس دولقطر

االخرى الخليجي

 األوسط الشرق دول

االخرى

االجماليالعالم دول بقيةالشمالية أمريكاأوروبا

          3,464,077             (44,592)                 534,091            (598,299)             (47,543)         (344,551)        2,963,183

          1,054,288               68,913                 228,124                10,141                         -                21,996        1,383,462

          4,518,365               24,321                 762,215            (588,158)             (47,543)         (322,555)        4,346,645

            (663,231)-                    (133,112)               -                       -                      (9)                                (796,352)

            (125,482)-                    (24,512)                 -                       -                      -                              (149,994)

              (46,268)-                    (8,755)                   -                       -                      -                                 (55,023)

                   6,856-                    (59)                          -                       -                      -                                     6,797

            (377,030)28                     (217,425)               -                       -                      -                              (594,427)

              (68,704)-                    2,596                     -                       -                      -                                 (66,108)
-                      (413,881)         -                          -                       -                      -                              (413,881)

(156,899)           -                                     (69,517)-                       -                      (228)                           (226,644)

          3,087,607          (389,532)                 311,431            (588,158)             (47,543)         (322,792)        2,051,013

                   2,571               (9,370)                             -                             -                            -                          -                  (6,799)

         3,090,178         (398,902)                311,431           (588,158)             (47,543)        (322,792)       2,044,214

                     (377)                         -                    (22,796)                          -                            -                          -                (23,173)

         3,089,801         (398,902)                288,635           (588,158)             (47,543)        (322,792)       2,021,041

الضريبة قبل السنة ربح

الدخل ضريبة مصروف

أخرى مالية موجودات قيمة انخفاض خسائر صافي

اخرى مصاريف

 والترتيب الزميلة الشركات من الحصة قبل  األرباح

المشترك والترتيب الزميلة الشركات أرباح من الحصة

الزميلة الشركات في االستثمار قيمة انخفاض

السنة ربح صافي

المالية االستثمارات قيمة انخفاض خسارة

للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض خسارة صافي

2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

الفوائد ايرادات صافي

اخرى وايرادات وعموالت رسوم صافي

تشغيلية ايرادات صافي

الموظفين تكاليف

استهالك

الملموسة غير الموجودات اطفاء

اخرى مطلوبات

الملكية حقوق

الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

الموحد الدخل بيان

بنوك إلى مستحقة ارصدة

العمالء ودائع

دين سندات

اخرى قروض

للعمالء وسلف قروض

مالية استثمارات

المشترك والترتيب زميلة شركات في استثمار

اخرى وموجودات ومعدات عقارات

قطري لاير ألف

البنوك من مستحقة أرصدة

(  تابع)  التشغيلية القطاعات  ( 6

 الجغرافي القطاع حسب (ب)   

الموحد المالي المركز بيان

2019

المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

 التعاون مجلس دولقطر

االخرى الخليجي

 األوسط الشرق دول

االخرى

االجماليالعالم دول بقيةالشمالية أمريكاأوروبا

          5,206,929                        -                1,522,869                         -                           -                         -           6,729,798

          2,742,307            630,912             2,407,217          1,217,740         1,338,149       1,138,568        9,474,893

        70,419,832581,968          12,413,262          683,061             -                     544,341                84,642,464

        17,321,411            736,731             2,527,474                55,933             774,792          789,736      22,206,077

                12,603        4,500,337                            -                            -                           -                         -           4,512,940

          5,984,569              10,481             1,170,600             194,000                        -                  1,927        7,361,577

     101,687,651        6,460,429          20,041,422          2,150,734         2,112,941       2,474,572    134,927,749

5,314,714        823,977          2,193,552            5,597,166         -                     21,050            13,950,459     

51,801,046      2,457,201       9,089,715            1,185,586         16,539              7,235,696      71,785,783     

-                     -                   2,567,407            13,504,339       -                     -                   16,071,746     

212,031            503,399          1,447,427            3,832,769         1,107,196        1,276,912      8,379,734        

3,941,445        -                   698,379                216,985             13,473              13,286            4,883,568        

19,856,448      -                   11                          -                      -                     -                   19,856,459     
        81,125,684        3,784,577          15,996,491        24,336,845         1,137,208       8,546,944    134,927,749

 التعاون مجلس دولقطر

االخرى الخليجي

 األوسط الشرق دول

االخرى

االجماليالعالم دول بقيةالشمالية أمريكاأوروبا

          2,797,758              44,576                387,357            (520,112)             (59,742)         (167,515)        2,482,322

             939,302               (5,059)                   93,789              (18,679)                 9,174               7,708        1,026,235

          3,737,060              39,517                481,146            (538,791)             (50,568)         (159,807)        3,508,557

            (532,741)-                   (143,461)              -                      -                     (264)                           (676,466)

            (119,438)-                   (9,789)                   -                      -                     -                             (129,227)

              (47,339)-                   (7,410)                   -                      -                     -                                (54,749)

                    (399)-                   -                         -                      -                     -                                     (399)

            (822,184)541                  (105,521)              
-                      -                     -                             (927,164)

             111,108-                   (19,053)                 
-                      -                     -                                 92,055

            (215,477)-                   (97,265)                 -                      -                     (151)                           (312,893)

          2,110,59040,058                                98,647(538,791)            (50,568)             (160,222)                 1,499,714

                  3,785            177,698                            -                            -                           -                         -               181,483

          2,114,375            217,756                   98,647            (538,791)             (50,568)         (160,222)        1,681,197

                    (189)                        -                      (7,083)                         -                           -                         -                  (7,272)

          2,114,186            217,756                   91,564            (538,791)             (50,568)         (160,222)        1,673,925

الفوائد ايرادات صافي

الملموسة غير الموجودات اطفاء

المالية االستثمارات قيمة انخفاض خسائر

 الموجودات من القيمة انخفاض خسائر صافي

األخرى المالية

البنوك من مستحقة أرصدة

المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد

الضريبة قبل السنة ربح

الدخل ضريبة مصروف

السنة ربح صافي

 والسلف القروض قيمة انخفاض خسائر صافي

للعمالء

اخرى مصاريف

 الزميلة الشركات من الحصة قبل  األرباح

المشترك والترتيب

 والترتيب الزميلة الشركات أرباح من الحصة

تشغيلية ايرادات صافي

الموظفين تكاليف

استهالك

اخرى وايرادات وعمالت رسوم صافي

2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

اخرى مطلوبات

الملكية حقوق

الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

الموحد الدخل بيان

الموجودات إجمالي

بنوك إلى مستحقة ارصدة

العمالء ودائع

دين سندات

اخرى قروض

للعمالء وسلف قروض

مالية استثمارات

المشترك والترتيب زميلة شركات في استثمار

اخرى وموجودات ومعدات عقارات

قطري لاير ألف

الموحد المالي المركز بيان

2018

(  تابع)  التشغيلية القطاعات  ( 6

( تابع )  الجغرافي القطاع حسب (ب)   



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

المطفأة التكلفةالملكية حقوق أدواتالدين أدواتالملكية حقوق أدواتالدين أدوات
 القيمة إجمالي

الدفترية
العادلة القيمة

2019

                              -                               -                                    -                                 -                6,075,044          6,075,044            6,075,044

                              -                               -                                    -                                 -             12,396,433        12,396,433         12,396,433

                              -                               -                                    -                                 -             88,009,448        88,009,448         88,009,448

              1,362,693                430,878                 4,921,729                      5,199          20,123,727        26,844,226         27,063,912

            1,362,693               430,878                4,921,729                      5,199      126,604,652    133,325,151     133,544,837

                              -                               -                                    -                                 -             22,530,782        22,530,782         22,530,782

                              -                               -                                    -                                 -             76,296,592        76,296,592         76,296,592

                              -                               -                                    -                                 -                9,524,590          9,524,590            9,736,064

                              -                               -                                    -                                 -             12,043,167        12,043,167         12,043,167-                         

                              -                               -                                    -                                 -   120,395,131     120,395,131   120,606,605     -                         

الموحد المالي المركز بيان

المطفأة التكلفةالملكية حقوق أدواتالدين أدواتالملكية حقوق أدواتالدين أدوات

 القيمة إجمالي

العادلة القيمةالدفترية

2018

                              -                               -                                    -                                 -                6,729,798          6,729,798            6,729,798

                              -                               -                                    -                                 -                9,474,893          9,474,893            9,474,893

                      4,619                            -                                    -                                 -             84,637,845        84,642,464         84,642,464

                  443,206                658,617                 3,899,727                  110,774          17,093,753        22,206,077         22,201,752

                  447,825                658,617                 3,899,727                  110,774        117,936,289     123,053,232       123,048,907

                              -                               -                                    -                                 -             13,950,459        13,950,459         13,950,459

                              -                               -                                    -                                 -             71,785,783        71,785,783         71,785,783

                              -                               -                                    -                                 -             16,071,746        16,071,746         16,079,143

                              -                               -                                    -                                 -                8,379,734          8,379,734            8,379,734                            -   
                              -                               -                                    -                                 -           110,187,722     110,187,722       110,195,119

20192018

              824,073                618,025

                           -             3,619,864            3,531,400

                           -             1,629,546            2,566,633

6,073,483        6,716,058           

                 13,740                  1,561المستحقة الفائدة

6,075,044        6,729,798           

20192018

1,794,590            2,009,118          جارية حسابات

5,182,478            6,540,135          ودائع   -                           

2,505,336            3,879,297           لبنوك قروض   -                           

12,428,550     9,482,404           

                    6,187                  8,435المستحقة الفائدة

(13,698)                (40,552)               بنوك من مستحقة أرصدة قيمة انخفاض مخصص
12,396,433     9,474,893           

قطري لاير ألف

العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات ( أ

المالية والمطلوبات الموجودات ( 7

الموحد المالي المركز بيان

المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد

:للمجموعة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة والقيم الدفترية القيم أدناه الجدول يوضح

االخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمةوالخسارة الربح خالل من العادلة القيمة

بنوك من مستحقة أرصدة

للعمالء وسلف قروض

مالية أوراق استثمارات

دين أوراق

أخرى قروض

بنوك إلى مستحقة أرصدة

العمالء ودائع

االخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمةوالخسارة الربح خالل من العادلة القيمة

المركزية المصارف لدى واألرصدة النقد ( 8

مالية أوراق استثمارات

بنوك الى مستحقة أرصدة

العمالء ودائع

المركزية المصارف لدى وأرصدة نقد

بنوك من مستحقة أرصدة

للعمالء وسلف قروض

دين أوراق

أخرى قروض

بنوك من مستحقة أرصدة ( 9

مركزية مصارف لدى أخرى أرصدة

. للمجموعة اليومية العمليات في لالستخدام متاح وغير إلزامي احتياطي هو مركزية مصارف لدى النقدي االحتياطي*

النقد

*مركزية مصارف لدى نقدي احتياطي



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

20192018

80,356,664         79,403,992   قروض

5,069,471            9,734,710     المكشوف على سحب

367,098               303,614         مخصومة أوراق

1,766,122            1,480,885     بنكية قبوالت

   90,923,201         87,559,355

(11,099)                (7,285)            مؤجل ربح

   90,915,916         87,548,256

940,833               779,204         المستحقة الفائدة

(2,844,016)          (2,751,042)    *للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض مخصص

(1,002,609)          (934,630)       للعمالء والسلف القروض قيمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر
84,642,464         88,009,448  * للعمالء والسلف القروض صافي

   القطاع حسب ( ب

قروض2019
 على سحوبات

المكشوف
االجماليبنكية قبوالتمخصومة أوراق

15,043,939         4,049                  -                      5,845,271     9,194,619            بها الصلة ذات والمؤسسات الحكومة

                            -   
                     -                         -                          -                               -   

889,305                  -                       12,618            29,475           847,212               مصرفية غير مالية مؤسسات

                            -   
                     -                         -                          -                               -   

8,192,341            10,423             5,510              8,015             8,168,393            صناعة

                            -   
                     -                         -                          -                               -   

11,771,123         973,560          52,223            256,924         10,488,416         تجارة

                            -   
                     -                         -                          -                               -   

24,616,992         231,998          108,689         1,257,758     23,018,547         خدمات                             -                        -                         -                          -   
                            -   

3,761,738            260,232          124,574         666,143         2,710,789            مقاوالت
                            -                        -                         -                          -                               -   

19,002,021            -                          -                      237,111         18,764,910         عقارات
                            -                        -                         -                          -                               -   

6,414,003               -                          -                      1,407,199     5,006,804            شخصية
                            -                        -                         -                          -                               -   

1,231,739            623                      -                      26,814           1,204,302            أخرى

        79,403,992    9,734,710        303,614     1,480,885        90,923,201

779,204               المستحقة الفائدة

(7,285)                   مؤجل ربح: ناقصا

(2,751,042)          للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض مخصص

(934,630)              للعمالء والسلف القروض قيمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر

         (2,913,753)

88,009,448        للعمالء والسلف القروض صافي

2018

(المعدل)

 على سحوباتقروض

المكشوف

االجماليبنكية قبوالتمخصومة أوراق

        10,218,386                   -                  -    2,476,875           7,741,511بها الصلة ذات والمؤسسات الحكومة
-                        

           1,601,008                   -           25,236                  -           1,575,772مصرفية غير مالية مؤسسات
-                        

           7,436,377            11,614             6,083          10,405           7,408,275صناعة
-                        

           9,009,039         732,073           72,704        288,218           7,916,044تجارة
-                        

        25,153,307         451,151        150,710        238,557        24,312,889خدمات
-                        

           4,516,803         568,770        112,365        367,274           3,468,394مقاوالت
-                        

        21,947,264                   -                  -        162,561        21,784,703عقارات
-                        

           6,667,989                   -                  -    1,476,295           5,191,694شخصية
-                        

           1,009,182              2,514                  -          49,286               957,382أخرى

80,356,664        5,069,471    367,098        1,766,122      87,559,355        

940,833               المستحقة الفائدة

(11,099)                مؤجل ربح: ناقصا

(2,844,016)          للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض مخصص

(1,002,609)          للعمالء والسلف القروض قيمة في المتوقعة االئتمانية الخسائر

          (2,916,891)
84,642,464         للعمالء والسلف القروض صافي

للعمالء والسلف القروض ( 10

النوع حسب ( أ

قطري لاير ألف

 إجمالي من % 5.59 قطري لاير مليون 4,891: 2018) للعمالء والسلف القروض إجمالي من % 4.94 ويمثل قطري، لاير مليون 4,487 المتعثرة للعمالء والسلف القروض إجمالي كان*

.(للعمالء والسلف القروض

.(قطري لاير مليون 563: 2018) المعلقة الفوائد من قطري لاير مليون 711 مبلغ للعمالء والسلف القروض قيمة في لالنخفاض الخاص المخصص يتضمن** 



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

( تابع)  للعمالء والسلف القروض ( 10

 للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض مخصص في الحركة ( ج

20192018

4,274,363        3,846,625        يناير 1 في الرصيد

1,315,988           -                       2018 يناير 1 في 9 المالية للتقارير الدولي المعيار لتطبيق االنتقال تسوية

1,913,098        1,086,841        السنة خالل مكونة مخصصات

(511,621)          (159,670)          السنة خالل استردادات

1,401,477        927,171           * السنة خالل القيمة انخفاض مخصص صافي

(2,883,572)      (1,034,840)      السنة خالل تحويل/  شطب

(261,631)          (53,284)            الصرف سعر فروقات

3,846,625        3,685,672       ديسمبر 31 في الرصيد

للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض خسائر صافي

20192018

1,913,098        1,086,841        السنة خالل مكونة مخصصات اجمالي

(511,621)          (159,670)          السنة خالل استردادات:  ناقصا

           927,171        1,401,477

(474,313)          (212,595)          السنة خالل المعلقة الفوائد: ناقصا

   -                       (120,149)          سابق المشطوبة القروض على المستردة المبالغ:  ناقصا

           594,427            927,164

قطري لاير ألف

.المركزي قطر مصرف للوائح وفقا ،(قطري لاير مليون 474.3: 2018) قطري لاير مليون 212.6 بمبلغ السنة خالل المعلقة الفوائد صافي هذا يشمل* 



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

 المصرفية الخدمات

التجارية

 الخدمات

 المصرفية

لألفراد

 الخدمات

 المصرفية

التجارية

 الخدمات

 المصرفية

لألفراد

 الخدمات

التجارية المصرفية

 الخدمات

لألفراد المصرفية

 البنك اجمالي

التجاري

 اجمالي

بنك الترناتيف
االجمالي 

3,846,625       11,827          -                   -                     609,849     373,228     259,813       (23,192)     3,224,949    1,009,833    1,449,129     52,998       639,415     42,700               201930,874 يناير 1 في الرصيد -                      -            -                -            -                 -                 -                  -                -              -              -              
                -                   -                   -   

   -                          -                   -                   -                              -              -              -                -                  -          59,756         (59,756)            -                -            -                      -القطاعات بين التصنيف إعادة عن الناجمة التسوية

1,086,841          -                   -                   -                     300,275     144,353     100,991         54,931         786,566        446,077        250,230      (9,176)         87,048      (1,762)               14,149السنة خالل مكونة مخصصات -                      -            -                -            -                 -                 -                  -                -              -              -              
                -                   -                   -                          -   

(159,670)         (28)                -                   -                      (82,850)     199,975    (218,257)       (64,568)          (76,792)         (72,550)           (4,242)            -                -            -                      -السنة خالل مستردة مخصصات رد/  استردادات -                      -            -                -            -                 -                 -                  -                -              -              -              
                -                   -                   -                          -   

(1,034,840)        -                   -                   -                    (494,310)    (494,310)              -                -        (540,530)       (227,189)       (303,257)            -        (10,084)            -                      -السنة خالل تحويل/  شطب -                      -            -                -            -                 -                 -                  -                -              -              -              
                -                   -                   -                          -   

(53,284)              -                   -                   -                      (53,284)      (32,035)      (30,081)           8,832                  -                 -                 -            -                -            -                      -الصرف سعر فروقات
                -                   -   

3,685,672       11,799         -                   -                    279,680    191,211    112,466      (23,997)    3,394,193   1,215,927   1,332,104    43,822      716,379    40,938              201945,023 ديسمبر 31 في الرصيد

3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

 المصرفية الخدمات

التجارية

 الخدمات

 المصرفية

لألفراد

 الخدمات

 المصرفية

التجارية

 الخدمات

 المصرفية

لألفراد

 الخدمات

التجارية المصرفية

 الخدمات

لألفراد المصرفية

 البنك اجمالي

التجاري

 اجمالي

بنك الترناتيف
االجمالي 

4,274,363        12,368          -                   -                     512,865     512,865              -                -     3,749,130        869,910    2,879,220            -                -            -                      -2018 يناير 1 في الرصيد -                  -              
 9 المالية للتقارير الدولي المعيار لتطبيق االنتقال تسوية

2018 يناير 1 في
537                     820           890,711       42,105     -                 -                 934,173         (41,914)       423,729     -              381,815                     -                   -                   -           1,315,988

-                  -              
                       -   

1,913,098           -                   -                   -                     321,960     175,679       23,900      122,381     1,591,138        557,450    1,201,874    (30,167)      (210,236)     42,361               29,856السنة خالل مكونة مخصصات -                  -              
                       -   

(511,621)          (541)              -                   -                    (216,439)      (37,831)      (75,250)     (103,358)        (294,641)         (80,382)       (214,259)            -                -            -                      -السنة خالل مستردة مخصصات رد/  استردادات -                  -              
                -                   -                          -   

(2,883,572)         -                   -                   -                    (128,721)    (135,339)          6,919             (301)    (2,754,851)       (337,145)   (2,417,706)            -                -            -                      -السنة خالل تحويل/  شطب -                  -              
                -                   -                          -   

(261,631)             -                   -                   -                    (261,631)    (142,146)    (119,485)                -                  -                 -                 -            -                -            -                      -الصرف سعر فروقات
- - 

3,846,625        11,827          -                   -                     609,849     373,228     259,813       (23,192)     3,224,949    1,009,833    1,449,129     11,938       680,475     43,181               201830,393 ديسمبر 31 في الرصيد

3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

( تابع)  للعمالء والسلف القروض ( 10

( تابع)   للعمالء والسلف القروض قيمة انخفاض مخصص في الحركة ( ج

التابعة الشركاتالتجاري البنك

اخرى بنك الترناتيف

اخرىبنك الترناتيف

3 المرحلة2 المرحلة1 المرحلة

التابعة الشركاتالتجاري البنك



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

المالية االستثمارات ( 11 

20192018

3,992,624       4,899,768        األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة القيمة

1,099,791       1,786,054        الخسارة أو الربح خالل من العادلة القيمة

17,015,392     20,012,686      المطفأة التكلفة

      26,698,508     22,107,807

98,270             145,718            المستحقة الفائدة

     26,844,226     22,206,077

االجماليمدرجة غيرمدرجة

              5,198              5,198                    -أسهم

      3,624,920                  -       3,624,920قطر دولة حكومة من دين  سندات
-                   

      1,269,650           53,898       1,215,752*أخرى وسندات دين سندات

     4,899,768           59,096      4,840,672االجمالي

االجماليمدرجة غيرمدرجة

          110,774         110,774                    -أسهم

      2,568,724                  -       2,568,724قطر دولة حكومة من دين سندات
-                   

      1,313,126           42,690       1,270,436*أخرى وسندات دين سندات

      3,992,624         153,464       3,839,160االجمالي

 والخسارة الربح خالل من العادلة القيمة ( ب

االجماليمدرجة غيرمدرجة

          399,039              8,321           390,718أسهم

          111,000                  -           111,000قطر دولة حكومة من دين سندات
-                   

      1,244,174           36,400       1,207,774أخرى وسندات دين سندات

            31,841           24,402               7,439استثمار صناديق

     1,786,054           69,123      1,716,931االجمالي

االجماليمدرجة غيرمدرجة

          596,448           26,752           569,696أسهم

            61,000                  -             61,000قطر دولة حكومة من دين سندات
-                   

          380,174           36,400           343,774أخرى وسندات دين سندات

            62,169           36,101             26,068استثمار صناديق

      1,099,791           99,253       1,000,538االجمالي

 المطفأة التكلفة (ج

الُمصدر حسب

االجماليمدرجة غيرمدرجة

    15,533,030                  -     15,533,030قطر دولة حكومة من دين سندات
-                   

      4,479,656         281,882       4,197,774أخرى وسندات دين سندات
   20,012,686        281,882    19,730,804االجمالي

الفائدة سعر حسب

االجماليمدرجة غيرمدرجة

    19,859,180         281,882     19,577,298ثابت بعائد مالية أوراق

          153,506                  -           153,506متغير بعائد مالية أوراق

   20,012,686        281,882    19,730,804االجمالي

2019

2019

 اآلخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة القيمة ( أ

2018

 على قطري لاير مليون  2 و قطري لاير مليون 1,311: 2018) التوالي على ، قطري لاير مليون 69 و قطري لاير مليون 1,201 بمبلغ المتغير العائد وذات الثابت العائد ذات المالية األوراق*

.(التوالي

2019

قطري لاير ألف

.(قطري لاير مليون  7,656:  2018) قطري لاير مليون 10,610 بمبلغ شراء اعادة اتفاقية بموجب المرهونة المالية لالستثمارات الدفترية القيمة كانت* 

2019

2018



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

الُمصدر حسب

االجماليمدرجة غيرمدرجة

14,088,212  1,605,250  12,482,962قطر دولة حكومة من دين سندات  

   2,927,180               -    2,927,180*أخرى وسندات دين سندات

15,410,142االجمالي  1,605,250  ########## #

الفائدة سعر حسب

االجماليمدرجة غيرمدرجة

16,884,538               -  16,884,538ثابت بعائد مالية أوراق  
-                

      130,854               -        130,854متغير بعائد مالية أوراق

17,015,392االجمالي  -               ########## #

: كالتالي هي المشترك والترتيب زميلة شركات في المجموعة استثمارات
20192018

(معدلة)

   4,512,9402,088,158يناير 1 في الرصيد

      181,483-6,799(22 ايضاح)–  النتائج من الحصة

       (76,627)-93,072(22 ايضاح)–  نقدية أرباح توزيعات

     (239,665)22,051أخرى تغيرات

   2,559,591                 - *(13 ايضاح)–  للبيع به محتفظ أصل من محول

                --413,881الزميلة الشركات في االستثمار قيمة انخفاض

   4,512,940   4,021,239ديسمبر 31 في الرصيد

الشركة أنشطةالتأسيس بلدالتصنيفالشركة اسم
 السهم سعر

(القطري باللاير )

2019%2018%

(معدلة)

%2,083,70734.9     %2,163,81534.9    البنكية الخدماتعمانزميلة العماني الوطني البنك

%2,416,63040.0     %1,849,50040.0    البنكية الخدماتاالماراتزميلة. ق.م.ش المتحد العربي البنك

مدرج غير%12,60350.0           %7,92450.0            التأمين وساطة خدماتقطرشراكةم.م.ذ  التأمين لخدمات ماسون

   4,021,239     4,512,940

13 االيضاح راجع* 

20192018

(معدلة)

53,395,161الموجودات إجمالي  54,093,441  

46,000,933المطلوبات إجمالي  46,515,921  

    1,861,059   1,752,987التشغيلية اإليرادات

        554,895         38,419الربح صافي

        450,597       129,713الشامل الدخل اجمالي

        177,698          (9,370)النتائج من الحصة

قطري لاير مليون 272 قيمتها بلغت التي و ،2018 عام في المتحد العربي البنك من مصدرة مالية أدوات يشمل  للبيع به محتفظ أصل من محول* 

( تابع)  المطفأة التكلفة (ج

( تابع) المالية االستثمارات ( 11 

المشترك والترتيب الزميلة الشركات في االستثمارات ( 12

 للبيع به المحتفظ الموجود ( 13

:كالتالي الفترة نهاية في المتحد العربي والبنك العماني الوطني للبنك  المالي المركز ملخص يلي فيما

بها المحتفظ الحصة نسبة و الدفترية القيمة

2018

2018

 الشاملة اإليرادات بيان في المرتبط العادلة القيمة احتياطي زاد. األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة القيمة من بدال المطفأة بالتكلفة وتسجيله تصنيفه أعيد تابعة شركة في (قطري لاير مليار 1.92: 2018) شيء ال مبلغ المالية األوراق في االستثمار يشمل

.والخسارة الربح على مادي تأثير يوجد ال. لالستثمار الدفترية القيمة في مقابلة زيادة مع. لالستثمار الدفترية القيمة في مقابلة زيادة تسجيل وتم (قطري لاير مليون 202: 2018) شيء ال بمقدار األخرى

ً المجموعة قامت  عام من االخير الربع زميلةفي شركة في استثمار إلى االستثمار تصنيف بإعادة اإلدارة قامت. تتحقق لم ولكن ثالث طرف مع المناقشات من متقدمة مراحل في كانت حيث للبيع به محتفظ كأصل المتحد، العربي البنك في استثماراتها بتصنيف سابقا

.المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقًا السابقة السنة أرصدة بيان تعديل مع 2019 يناير 1 من اعتباًرا ،2019



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

 استخدام حقومباني أراضي

األصول

 تحسينات

المؤجرة المباني

 رأسمالية أعمالسياراتومعدات أثاث

التنفيذ قيد

االجمالي

1,998,459    -            135,713       ######### #4,825            417,663      3,741,464   -                

177,909        -            6,067            79,056      456                8,641          272,129      -                

21,592         -            -                -             -                 -               21,592         -                

(414)             -            (11,000)        (12,014)     (905)               -               (24,333)       -                

(21,264)        -            (11,820)        (20,282)     (217)               -               (53,583)       

2,176,282    -            118,960       ######### #4,159            426,304      3,957,269   

2,176,282    -            118,960       ######### #4,159            426,304      3,957,269   
-                -            -                -             -                 -               -                
-                142,020   -                -             -                 -               142,020      

6,543           28,981     7,724            58,274      3,891            66,747        172,160      -                -            -                -             -                 -               -                

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

(6)                  (4,282)      (5,729)          (5,898)       (38)                 -               (15,953)       
-                -            -                -             -                 -               -                

(18,334)        (1,178)      (3,095)          (6,192)       (231)               -               (29,030)       

2,164,485   165,541  117,860      ######### #7,781            493,051     4,226,466  

48,351         -            113,324       985,508    3,294            -               1,150,477   -                

39,629         -            4,424            84,534      640                -               129,227      -                

-                -            -                -             -                 -               -                -                

-                -            (7,652)          (11,687)     (901)               -               (20,240)       -                
(211)             -            (6,711)          (14,018)     (168)               -               (21,108)       

87,769         -            103,385       ######### #2,865            -               1,238,356   

87,769         -            103,385       ######### #2,865            -               1,238,356   
-                -            -                -             -                 -               -                

32,057         34,220     3,921            79,023      773                -               149,994      
-                -            -                -             -                 -               -                
-                -            -                -             -                 -               -                
-                -            -                -             -                 -               -                

(1)                  (692)          (3,444)          (5,296)       (31)                 -               (9,464)          
-                -            -                -             -                 -               -                

(311)             (603)          (1,660)          (3,512)       (46)                 -               (6,132)          

119,514       32,925    102,202      ######### #3,561            -               1,372,754  

2,088,513    -            15,575         187,227    1,294            426,304      2,718,913   

2,044,971   132,616  15,658         163,196   4,220            493,051     2,853,712  

:يلي بما يتعلق االستخدام وحق موجود

2019

            131,592ومباني أراضي

                 1,024سيارات

2019 ديسمبر 31 في الرصيد

2018 ديسمبر 31 في الرصيد

الصرف سعر فروقات

استبعادات

الصرف سعر فروقات

استبعادات

 والمباني االراضي تقييم اعادة

السنة استهالك

2019يناير 1 في الرصيد

2018 ديسمبر 31 في الرصيد

الصرف سعر فروقات

استبعادات

 والمباني االراضي تقييم اعادة

  والمباني االراضي تقييم اعادة

تحويالت/ إضافات

16 المالية للتقارير الدولي المعيار إلى االنتقال عند تعديل

تحويالت/ إضافات

الصرف سعر فروقات

استبعادات

  والمباني االراضي تقييم اعادة

التكلفة

2018 يناير 1 في الرصيد

2019 يناير 1 في الرصيد

والمعدات العقارات ( 14

السنة استهالك

2018يناير 1 في الرصيد

المتراكم االستهالك

2019 ديسمبر 31 في الرصيد

2019 ديسمبر 31 في الرصيد

2018 ديسمبر 31 في الرصيد

الدفترية القيمة صافي



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

الودائعالعمالء عالقاتالتجارية العالمةالشهرة
 البرمجيات

داخليا المتقدمة
االجمالي

251,220         87,863                   286,479        73,878         28,300       727,740          -                    
-                   5,001                      -                  -                 9,301          14,302             -                    
-                   -                           -                  -                 -               -                    -                    
-                   -                           -                  -                 (188)            (188)                  -                    

(70,971)          (23,463)                  (15,718)         (6,165)          (7,418)        (123,735)         

180,249         69,401                   270,761        67,713         29,995       618,119          

180,249         69,401                   270,761        67,713         29,995       618,119          
-                   -                           -                  -                 -               -                    

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

-                   3,464                      -                  -                 10,716       14,180             
-                   -                           -                  -                 -               -                    

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

(20,593)          (6,976)                    15,488          2,758            (2,431)        (11,754)           

159,656        65,889                   286,249       70,471        38,280      620,545         

49,800           46,940                   147,576        33,292         19,954       297,562          -                    

-                   3,449                      36,894          8,323            6,083          54,749             -                    

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

-                   -                           -                  -                 -               -                    -                    
-                   (12,360)                  -                  -                 (4,881)        (17,241)           

49,800           38,029                   184,470        41,615         21,156       335,070          

49,800           38,029                   184,470        41,615         21,156       335,070          
-                   -                           -                  -                 -               -                    
-                   3,414                      36,892          8,323            6,394          55,023             
-                   -                           -                  -                 -               -                    
-                   -                           -                  -                 -               -                    
-                   -                           -                  -                 -               -                    
-                   -                           -                  -                 -               -                    
-                   -                           -                  -                 -               -                    
-                   (2,955)                    -                  -                 (2,970)        (5,925)              

49,800           38,488                   221,362       49,938        24,580      384,168         

130,449         31,372                   86,291          26,098         8,839          283,049          

109,856        27,401                   64,887          20,533        13,700      236,377         

20192018

69,973         68,481

56,441         60,366

615,812       392,869

4,531,182   2,605,213

764,320       371,716

240,094       218,861

822,183       642,109

7,100,005  4,359,615

2019 يناير 1 في الرصيد

األخرى الموجودات ( 16

أخرى

التسوية تحت شيكات

* حيازتها معاد ضمانات

مدينة مبالغ

مسبقا مدفوعة مصاريف

مستحقة وايرادات مدينة فوائد

2018 يناير 1 في الرصيد

 القيمة وانخفاض اإلطفاء

2019ديسمبر 31 في الرصيد

2019 ديسمبر 31 في الرصيد

2018 ديسمبر 31 في الرصيد

الدفترية القيمة صافي

2019 ديسمبر 31 في الرصيد

الصرف سعر فروقات

السنة خالل اإلنخفاض

  استحواذات

2018 ديسمبر 31 في الرصيد

الصرف سعر فروقات

السنة خالل اإلنخفاض

  استحواذات

السنة خالل االطفاء

السنة خالل االطفاء

 2018 ديسمبر 31 في الرصيد

الصرف سعر فروقات

استبعادات

استحواذات

تحويالت/  إضافات

2018 يناير 1 في الرصيد

التكلفة

قطري لاير ألف

 المشمولة الفترة نهاية في العقارات لهذه المقدرة السوقية القيم تختلف ال. االئتمان وتعزيز االنخفاض مخصص من صافية الدفترية بقيمتها إدراجها تم والتي الالحقة واضافتها الديون تسوية مقابل عليها المستحوذ العقارات قيمة تمثل* 

.الدفترية قيمتها عن جوهري بشكل بالتقرير

(37 إيضاح) للمشتقات موجبة عادلة قيمة

.بنك اللترناتيف لالسترداد القابل المبلغ لتقدير % 2.5 نهائي نمو ومعدل % 24.7 قدره خصم معدل استخدام تم. بنك الترناتيف وهي بالمجموعة، للنقد المنتجة الوحدة إلى الشهرة تخصيص يتم القيمة، انخفاض فحص لغرض

 للمدى السنوي المركب الربح أو للنقد المنتجة الوحدة فيه تعمل الذي للبلد اإلجمالي المحلي للناتج االسمية القيمة باعتباره مستديم األجل طويل نمو معدل تحديد تم. النقدي الخصم نموذج في سنوات لخمس نقدية تدفقات إدراج تم

 على محتملة تغييرات بأن اإلدارة تعتقد. السوق وظروف االقتصادية الظروف تغير مع أعاله وصفها الوارد الرئيسية االفتراضات تتغير قد. اإلدارة قبل من النمو معدل تقدير يتم. أقل أيهما واإلطفاء، واالستهالك الضريبة قبل الطويل

.الدفترية القيمة من أقل إلى للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابل المبلغ انخفاض في تتسبب لن االفتراضات هذه في معقول نحو

.لها الدفترية القيمة من أعلى للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة أن اإلدارة تعتقد حيث ،(شئ ال  : 2018) 2019 خالل القيمة في انخفاض خسائر تسجيل يتم لم

 هو الخصم معدل إن. للنقد المنتجة للوحدة المستمر االستخدام من توليدها يتم أن المتوقع المستقبلية النقدية التدفقات خصم خالل من تحديدها وتم" االستخدام عند القيمة" بطريقة للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابلة القيم احتساب تم

.بيتا وأسهم بالسوق السهم أسعار لمخاطر معدال التركية بالليرة سنوات 10 بأجل الحكومية السندات أساس على الضريبة قبل ما مقياس

ملموسة غير موجودات ( 15

شهرة على تحتوي التي للنقد المنتجة للوحدة القيمة انخفاض فحص

الصرف سعر فروقات

استبعادات

استحواذات

تحويالت/  إضافات

2019يناير 1 في الرصيد



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

20192018

       1,193,687            561,311

           844,499            323,873

     11,107,326        6,773,721

       9,223,815        6,161,638

           161,455            129,916

    22,530,782      13,950,459

20192018

     18,712,151      16,310,290

       4,746,766        4,389,075

     52,381,708      50,622,085

     75,840,625      71,321,450

           455,967            464,333

    76,296,592      71,785,783

20192018

       6,788,520      10,610,571

     12,286,077        8,641,978

     24,049,009      22,064,871

     28,516,188      26,865,471

       4,200,831        3,138,559

     75,840,625      71,321,450

           455,967            464,333

    76,296,592      71,785,783

20192018

       7,038,9357,809,032

           466,8052,888,175

       1,261,2253,441,222

           727,5561,860,110

             30,069              73,207

      9,524,59016,071,746

الكوبوناالستحقاقاالصدار تاريخالمصدر المبلغالمصدراألداة

 %3.25 ثابتة فائدة2020-  يونيو2020-  يونيو*دوالر مليون 750المالية كيو بي سيالرئيسية-EMTN سندات

 %5.00 ثابتة فائدة2020-  مايو2020-  مايو*دوالر مليون 500المالية كيو بي سي

 %0.697 ثابتة فائدة2021-  مارس2020-  مارس*سويسري فرنك مليون 335المالية كيو بي سي

 %0.38 ثابتة فائدة2023-  أكتوبر2020-  أكتوبر*سويسري فرنك مليون 150المالية كيو بي سي

 %1.115 ثابتة فائدة2022-  أكتوبر2020-  أكتوبر*سويسري فرنك مليون 100المالية كيو بي سي

+ ليبور عائمة فائدة2024-  فبراير2020-  فبراير* دوالر مليون 36المالية كيو بي سي

1.95% 

+ ليبور عائمة فائدة2022-  سبتمبر2020-  سبتمبر*دوالر مليون 25المالية كيو بي سي

1.15% 

 %1+ ليبور عائمة فائدة2021-  نوفمبر2020-  نوفمبر* دوالر مليون 24.9المالية كيو بي سي

المالية كيو بي سي
* دوالر مليون 750

 %2.875 ثابتة فائدة2019-  يونيو2014-  يونيو

 %3.25 ثابتة فائدة2019-  أبريل2018-  أبريل*دوالر ميون 155المالية كيو بي سي

 %7.50 ثابتة فائدة2019-  نوفمبر2009-  نوفمبر*دوالر مليون 600المالية كيو بي سيثانوية سندات

 %8.75 ثابتة فائدة2026-  أبريل2016-  أبريلدوالر مليون 297بنك الترناتيف

بنك الترناتيف

دوالر مليون 50

+ ليبور عائمة فائدة2025-  يونيو2015-  يونيو

6.00% 

 %14.29 ثابتة فائدة2021-  أغسطس2019-  أغسطستركية ليرة مليون 50بنك الترناتيفرئيسية سندات

 %13.13 ثابتة فائدة2020-  يناير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 30بنك الترناتيف

 %12.50 ثابتة فائدة2020-  فبراير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 87بنك الترناتيف

 %12.61 ثابتة فائدة2020-  يناير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 9بنك الترناتيف

 %12.94 ثابتة فائدة2020-  يناير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 113بنك الترناتيف

 %12.50 ثابتة فائدة2020-  يناير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 59بنك الترناتيف

 %12.23 ثابتة فائدة2020-  يناير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 26بنك الترناتيف

 %12.28 ثابتة فائدة2020-  فبراير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 51بنك الترناتيف

 %11.60 ثابتة فائدة2020-  فبراير2019-  نوفمبرتركية ليرة مليون 40بنك الترناتيف

 %11.62 ثابتة فائدة2020-  فبراير2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 35بنك الترناتيف

 %11.71 ثابتة فائدة2020-  فبراير2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 43بنك الترناتيف

 %10.58 ثابتة فائدة2020-  مارس2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 8بنك الترناتيف

 %10.86 ثابتة فائدة2020-  مارس2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 93بنك الترناتيف

 %10.72 ثابتة فائدة2020-  مارس2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 115بنك الترناتيف

 %10.44 ثابتة فائدة2020-  مارس2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 13بنك الترناتيف

 %10.25 ثابتة فائدة2020-  مارس2019-  ديسمبرتركية ليرة مليون 8بنك الترناتيف

2019 ديسمبر 31 نهاية في كما الدين سندات تفاصيل أدناه الجدول يقدم *

دين سندات ( 19

* المضمونة غير  الرئيسية- EMTN سندات

* رئيسية سندات

* ثانوية سندات

# أخرى

قطري لاير ألف

القطاع حسب (ب)

توفير ودائع

البنك قبل من ومضمون عن صدر* 

بنوك من أرصدة ( 17

المستحقة الفائدة

 بنوك مع شراء إعادة اتفاقيات

بنوك لدى ودائع

جارية حسابات

االجمالي

مركزية لمصارف مستحقة أرصدة

االجمالي

المستحقة الفائدة

االجمالي

المستحقة الفائدة

النوع حسب (أ)

العمالء ودائع ( 18

المستحقة الفائدة

بنكية غير مالية مؤسسات

الشركات

األفراد

حكومية وشبه حكومية مؤسسات

الحكومة

 ألجل ودائع

الطلب وتحت جارية ودائع

.البنك عن الصادرة الودائع وشهادات التجارية األوراق تشمل األخرى البنود# 



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

20192018

11,604,890       16,071,746       2019  يناير 1 في الرصيد

9,508,091          3,486,978          اضافات

(5,055,194)        (9,932,780)         مدفوعات

29,119                23,826               المعامالت وتكاليف الخصومات اطفاء

73,207                (43,138)              المستحقة الفائدة

(88,367)              (82,042)              الصرف سعر فروقات
16,071,746       9,524,590        2019 ديسمبر 31 في الرصيد

: كالتالي الدين سندات استحقاق تحليل أدناه الجدول يعرض

20192018

7,958,305          1,193,838         سنة  1 حتى

4,679,586          4,568,449         سنوات 3 الى 1 من

3,433,855          3,762,303         سنوات  3 من أكثر

16,071,746       9,524,590        االجمالي

20192018

   -                         180,559             ثنائية قروض

4,848,032          4,616,940         مشتركة قروض

3,453,796          7,144,995          اخرى

77,906                100,673             المستحقة الفائدة

8,379,734          12,043,167      االجمالي

20192018

9,303,365          8,379,734         2019 يناير 1 في الرصيد

6,583,404          7,793,321          اضافات

(6,634,330)        (3,735,723)        مدفوعات

(37,291)                 -                         بنك الترناتيف لدمج نتيجة العادلة القيمة تعديل

13,724                12,077               المعامالت وتكاليف الخصومات اطفاء

77,906                22,767               المستحقة الفائدة

(927,044)            (429,009)            الصرف سعر فروقات
8,379,734          12,043,167      2019 ديسمبر 31 في الرصيد

: كالتالي االخرى القروض استحقاق تحليل أدناه الجدول يعرض

20192018

3,526,421          7,102,050          واحدة سنة حتى

4,096,190          4,134,116         سنوات 3 الى 1 من

757,123             807,001             سنوات  3 من أكثر

8,379,734          12,043,167      االجمالي

(تابع) دين سندات ( 19

أخرى قروض ( 20



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

20192018

127,238              148,459                   دائنة مستحقة مصاريف

215,723              194,270                   (أ إيضاح) أخرى مخصصات

353,499              526,643                   (37 إيضاح) للمشتقات سالبة عادلة قيمة

228,529              231,416                   مستحقة غير إيرادات

652,083              663,044                   نقدية هوامش

443,407              650,715                   دائنة ذمم

18,500                18,500                      االجتماعات حضور وبدالت مكافآت االدارة مجلس أعضاء أجور

41,580                50,526                       (24 ايضاح) ("دعم") والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق

19,640                23,373                      الدفع مستحقة أرباح توزيعات

28,164                46,841                      الدفع وأوامر المصرفية الشيكات

11,010                12,609                      بها مطالب غير أرصدة

1,751,994          1,480,886                 البنكية بالقبوالت تتعلق مستحقة أرصدة

12,123                649                            المؤجلة الضريبية المطلوبات

   -                          133,333                   اإليجار إلتزامات

   -                          117,462                    (32 وايضاح 2 ايضاح) الموظفين منافع مطلوبات

26,634                25,596                      المستحقة الدخل ضريبة

849,472              965,052                   أخرى

103,972              95,752                      * المالية والضمانات القروض مطلوبات على القيمة انخفاض خسائر صافي

4,883,568          5,385,126              االجمالي

 ادخار صندوق

(أ)

 التقاعد صندوق

(ب)
2018 اجمالي2019 اجمالي

225,099              215,706                   2,701                213,005       يناير 1 في الرصيد

19,368                22,483                      9,156                13,327         (32 إيضاح) السنة خالل مكونة مخصصات

5,968                   5,530                                            -           5,530الصندوق عائدات

12,802                10,428                      4,801                5,627            الموظفين مساهمة-   االدخار صندوق

(15,460)               (16,247)                    (16,247)               -                   التقاعد هيئة صندوق إلى المحول

(29,838)               (43,127)                    (10)                    (43,117)        السنة خالل المدفوعة المبالغ

(2,216)                 (503)                             -                       (503)              الصرف سعر فروقات
215,723              194,270                  401                   193,869      ديسمبر 31 في الرصيد

:اإليجار التزامات استحقاق آجال موجز أدناه الجدول يبين

20192018

   -                          26,534                      واحدة سنة حتى

   -                          106,799                   واحدة سنة من أكثر
   -                          133,333                  االجمالي

األدنى الحداألقصى الحد

%26.78%30.88 (%) المتوقعة التقلبات

%3.28%9.92 (%) األرباح عائدات

%2.43%3.05(%) المخاطر خالي الفائدة سعر

األداء حقوق عدد

 (بالسنوات) المتوقع العمر

 (القطري باللاير) السهم سعر

 (القطري باللاير) التنفيذ سعر

أخرى مطلوبات ( 21

أخرى مخصصات ( 1

.استحقاقها عند المساهمات تحقيق يتم. المساهمات دفع بعد المجموعة على التزام أي يوجد وال شهر كل بنهاية القطري التقاعد صندوق لهيئة المساهمات تدفع ( ب

.العمل وعقود القطري العمل قانون حسب القطريين غير للموظفين الخدمة نهاية لمكافآت المطلوبات من مجموعة االدخار صندوق يشمل (أ

 ال األداء حق إن. محددة زمنية فترة في البنك سهم قيمة إلى استنادا نقدية دفعة الستالم طارئ حق األداء حقوق وتمثل. العليا اإلدارة موظفي ذلك في بما للموظفين، أداء حقوق البنك يمنح

 مع ،(Black Scholes) نموذج باستخدام المنح تاريخ في العادلة القيمة تقدير يتم. باألسهم مرتبطة أرباح توزيعات أو تصويت حقوق أو البنك في ملكية حقوق أسهم الستالم حق أي يتضمن

. نقًدا األداء حقوق تسوية يتم. األداء حقوق منح بموجبها تم التي واألحكام الشروط مراعاة

                                

:2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة الموظفين منافع لخطة المستخدم النموذج مدخالت التالية الجداول تعرض

االيجار التزامات (2

 الموظفين منافع مطلوبات ( 3

مليون 180.7

3.56

سنوات 3

4.7



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

المال رأس ( أ

20192018

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

10                         1                                ( قطري لاير ) العادي للسهم االسمية القيمة

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

ً  4,047,253,750 على  موزع  ( قطري لاير 4,047,253,750: 2018) قطري لاير 4,047,253,750 للبنك والمدفوع فيه والمكتتب المصدر المال رأس يبلغ ً سهما : 2018) عاديا

(.الواحد للسهم قطري لاير 10: 2018) الواحد للسهم قطري لاير 1 اسمية بقيمة ( سهما 404,725,375

 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

 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 لاير

.التغيير هذا ليعكس األرباح من السهم لعائد المقارنة أرقام نعديل تم. سهم 4,047,253,750 الى سهم 404,725,375

.(سهم ألف 404,725: 2018) عادي سهم ألف 4,047,254 من يتكون به المصرح المال رأس كان ، 2019 ديسمبر 31 في

.للبنك العادية وغير العادية العمومية الجمعية اجتماعات في سهم لكل واحد بصوت التصويت لهم ويحق آلخر، وقت من عنها يعلن التي األرباح توزيعات استالم العادية األسهم لحاملي يحق

الملكية حقوق ( 22



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

قانوني احتياطي ( ب

عام احتياطي ( ج

المخاطر احتياطي ( د

العادلة القيمة احتياطي ( ه

20192018

(تعينها معاد)العادلة القيمة احتياطي

(44,500)              (96,333)                   يناير 1 في كما الرصيد

:9 المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق عن الناتجة التغيرات

32,980                   -                              المطفأة التكلفة الى المحول  

(51,510)                 -                              المدورة األرباح من المحول  

              (63,030)                  (96,333) السنة بداية في المعدل الرصيد

:(9 المالية للتقارير الدولي المعيار) التقييم إعادة أثر

              (19,484)                   (34,072)المالية األوراق_  

                 2,355                  663,769الدين سندات_  

              (10,228)                     (9,091)الدخل بيان إلى المحول المبلغ صافي

               24,436                      9,053النقدية التدفقات تحوطات من الفعال الجزء في الحركة صافي

                      -                    44,717              (30,382)                    22,051الزميلة الشركات في لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي

              (33,303)                  696,427السنة خالل الحركة صافي

              (96,333)                 600,094ديسمبر 31 في كما الرصيد

الخزينة أسهم ( و

األجنبية العمالت تحويل احتياطي ( ز

 الخزينة أسهم عرض ويتم. الواحد للسهم قطري لاير 2.747 بتكلفة مسجلة األسهم هذه. الواحد للسهم قطري لاير 1 اسمية بقيمة (.ق.ع.م.ش) التجاري للبنك عادية أسهًما الخزينة أسهم تمثل

.الملكية حقوق من كاقتطاع

. االجنبية للعمليات المالية البيانات تحويل عن الناشئة االجنبي الصرف فروق كافة التحويل احتياطي يشمل

( تابع)  الملكية حقوق  ( 22

.التوالي على (قطري لاير مليون 89: 2018) قطري لاير مليون 96 و (قطري لاير 9,652: 2018) قطري لاير مليون 9,740 بنك والترناتيف التجاري للبنك القانوني االحتياطي يبلغ

 جديدة أسهم إصدار من المحصلة اإلصدار عالوة. القانوني االحتياطي رصيد إلى للمجموعة السنوي الربح صافي من% 10 تحويل يجب ،2012 لسنة 13 رقم المركزي قطر مصرف لقانون وفقا

 هذا رصيد إن. المدفوع المال رأس من% 100 الرصيد يعادل أن إلى القانوني االحتياطي إلى التحويل في باالستمرار االلتزام ويجب. القانوني االحتياطي إلى أيضا تحويلها يتم الخزينة اسهم وبيع

.المركزي قطر مصرف قبل من المسبقة للموافقة ذلك ويخضع ،2015 لسنة 11 رقم القطري التجارية الشركات قانون في المحددة الظروف في إال للتوزيع متاح غير االحتياطي

 تزيد. بالكامل والمدفوع المصدر المال رأس من % 20 نسبة يعادل أن إلى القانوني االحتياطي إلى الربح صافي من % 5 نسبة تحويل شركة كل على يجب التركي، التجارية الشركات لقانون وفقا

 األسهم ومتحصالت األسهم إصدار عالوة تحويل أيضا يتم. المخصص الربح من % 5 نسبة باستبعاد للتوزيع المخصص الربح صافي من % 10 نسبة حتى القانوني االحتياطي إلى التحويل نسبة

.القانوني االحتياطي إلى الصلة، ذات المصروفات خصم بعد وجدت إن الملغاة

.المركزي قطر مصرف موافقة وبعد اإلدارة مجلس توصية على بناء العمومية الجمعية من قرار بموجب العام االحتياطي رصيد استخدام يجوز للبنك، األساسي للنظام وفقا

 قروض إجمالي من أدنى كحد % 2.50 بنسبة الخاص و العام للقطاعين المالية باالصول الخاصة في الطارئة االلتزامات لتغطية مخاطر احتياطي تكوين يجب المركزي، قطر مصرف للوائح وفقا

 إجمالي من نقدية، ضمانات مقابل التمويل أو المالية، وزارة من المضمون أو المقدم التمويل استبعاد يتم. المعلقة والفوائد المحددة المخصصات استبعاد بعد قطر وخارج داخل المجموعة وسلف

 للتقارير الدولي المعيار تطبيق بعد للتغيرات المخاطر احتياطي من تخصيصها تم قطري لاير مليون 1,529 المركزي، قطر مصرف موافقة بعد ، 2018 عام يناير من األول في. المباشر التمويل

.(قطري لاير مليون 525: 2018) قطري لاير مليون 535 بمبلغ المركزي، قطر مصرف عليه وافق كما المخاطر، احتياطي الي التحويل صافي كان الحالي، العام خالل. 9 المالية

 على االستحواذ بعد العادلة القيمة احتياطي في والتغير النقدية التدفقات وتحوطات األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المالية االستثمارات تقييم إعادة من العادلة القيمة احتياطي ينشأ

.المشترك والترتيب الزميلة الشركات



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

قطري لاير ألف                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

( تابع)  الملكية حقوق  ( 22

أخرى احتياطيات ( ح

20192018

(معدلة)

                   959,764          1,064,189

                              -               (209,281)

                      (6,799)              181,483

                   (93,072)              (76,627)

                   (99,871)              104,856

859,893                               959,764

 مقترحة أرباح توزيعات ( ط

 المدفوعة األرباح ( ي

التقييم اعادة احتياطي ( ك

 اضافي مال لرأس المؤهلة األدوات ( ل

األخر الشامل الدخل ( 23

20192018

(معدلة)

                   666,739                68,543

(2,970)                     (66,415)              

                  663,769                  2,128

(9,091)                     (10,001)              

                 (129,811)            (432,940)

28,059                    (24,959)              

9,053                       24,436               

                  561,979(441,336)           

(34,072)                   (19,484)              

(6,008)                     (5,423)                

-                           19,126               

           (447,117)                 521,899األخرى الشاملة اإليرادات إجمالي      

 0.6  بمبلغ العادلة للقيمة السالبة القيمة في التغير و ( قطري لاير مليون 10.4 : 2018) قطري لاير مليون 9.7  بمبلغ العادلة للقيمة اإليجابي التغير يتضمن والخسارة الربح الى المحول المبلغ صافي*

.( قطري لاير مليون 0.4 :  2018) قطري لاير مليون

 قابلة الكوبونات مدفوعات. األولى الفئة من مدرجة وغير تراكمية وغير مضمونة غير ثابتة سندات إصدار خالل من قطري لاير مليار 2 بمبلغ إضافي تنظيمي مال رأس بإصدار البنك قام ،2016 فبراير في

 هامش إليها مضافا سنوات ست على السائد التبادل متوسط بمعدل جدولتها إعادة بعدها يتم أن على األول، االستدعاء تاريخ حتى سنويًا وتدفع سنويًا، ٪6 قدره ثابت بمعدل تسعيرها ويتم تراكمية، وغير للتقدير

.2021 ديسمبر 31 إلى 2022 فبراير 27 من األول االستدعاء تاريخ تعديل تم المركزي، قطر مصرف قبل من المطلوبة للتعديالت وفقًا. سنوات ست كل بعد

المشترك والترتيب الزميلة للشركات األخرى الشاملة اإليرادات حصة        

أجنبية لعملية األجنبية العمالت تحويل فروقات        

*الخسارة أو الربح إلى المحول المبلغ صافي        

العادلة القيمة في التغير صافي        

 قبل من المصدرة العادية لألسهم بالنسبة ورئيسية المساندة، والمستقبلية الحالية المطلوبات كافة على بالتناسب ومودعين، مساند دين متضمنة المساندة غير الحالية البنك لمطلوبات بالنسبة كثانوية الورقة تتمركز

.البنك

 العامة االسترداد وظروف الضريبة استرداد ظروف/  التنظيمية الظروف وهي واألحكام، الشروط نشرة في المذكورة المحدودة الظروف في فقط استردادها للبنك ويمكن ثابت استرداد تاريخ للورقة ليس

 تم. مالية موجودات أو نقد لتسليم تقديري غير التزام للبنك يكن ولم" خسارة تحّمل" حدث وقوع حال في المقترح المال رأس إصدار شطب البنك من مطلوبا يكون قد. للبنك الحصري التقدير حسب ، األخرى

. الملكية حقوق في السندات تلك تصنيف

 تقييم اعادة احتياطي       

المشترك والترتيب الزميلة للشركات األخرى الشاملة اإليرادات حصة       

 األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي        

النقدية التدفقات لتحوطات العادلة القيمة في التغيرات صافي        

 المستلمة، النقدية األرباح توزيعات خصم بعد التابعة، للشركات للتوزيع القابل غير والربح المشترك والترتيب زميلة شركات في االستثمارات من الربح صافي من المجموعة حصة األخرى االحتياطيات تمثل
ً :كالتالي المركزي، قطر مصرف ألحكام وفقا

.العمومية للجمعية السنوي االجتماع خالل المساهمين لموافقة المقترح هذا يخضع. (نقدية ارباح% 15: 2018). 2019  عام عن % 00 بنسبة المســاهمين على نقدية أرباح توزيع اإلدارة مجلس اقترح

.المساهمين على توزيعها وتم 2019 مارس 20 بتاريخ السنوية العمومية الجمعية اجتماع خالل (نقدية أرباح% 10: 2017) 2018 عام عن ٪15 بنسبة نقدية أرباح توزيع على الموافقة تمت

.الصلة ذي االصل بيع او استخدام عند إال للتوزيع متاح ليس وهو المجموعة، عمليات في المستخدمة والمباني األراضي تقييم اعادة عن الناتج الفائض هذا يمثل

 الكوبونات مدفوعات. األولى الفئة من مدرجة وغير تراكمية وغير مضمونة غير ثابتة سندات إصدار خالل من قطري لاير مليار 2 بمبلغ األساسي التنظيمي المال رأس برفع البنك قام ،2013 ديسمبر في

 بمعدل جدولتها إعادة بعدها يتم أن على ،(٪6 السابق المعدل) ٪5.15 بمعدل السندات على الفائدة أسعار على االتفاق تم ،2019 ديسمبر 30 بتاريخ األول االستدعاء تاريخ في. تراكمية وغير للتقدير قابلة

.2025 ديسمبر 30 في سنوات ست كل بعد هامش إليها مضافا سنوات ست على السائد التبادل متوسط

(12 ايضاح) المشترك والترتيب الزميلة الشركات نتائج في الحصة

(12 ايضاح) الزميلة الشركات من المستلمة األرباح

التغير صافي

ديسمبر 31 في كما الرصيد

يناير 1 في كما الرصيد

2018 يناير 1 في 9 المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق عند تعديالت

 للتقارير الدولي المعيار) األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي

:(9 المالية

العادلة القيمة في السلبي التغير        

العادلة القيمة في اإليجابي التغير        



(ق.ع.م.ش) التجاري البنك

 الموحدة المالية البيانات حول اإليضاحات

                                                                         2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

"(دعم)" والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة ( 24

الفوائد ايرادات ( 25

20192018

               5,220,424          4,811,277

               1,148,964             895,035

                   375,151             321,830

                     50,871                49,180

              6,795,410          6,077,322

الفوائد مصروف ( 26

20192018

               2,348,258          2,291,014

                   644,014             591,718

                   393,231             364,976

   -                         11,149                     اإليجار التزامات علي الفائدة مصروفات

                   435,575                   435,575             347,292

              3,832,227          3,595,000

20192018

327,352             366,114                   والسلف القروض

438,709             458,963                   خصم وبطاقات ائتمان بطاقات رسوم

180,091             168,011                   مباشرة غير إئتمانية تسهيالت

137,962             251,633                   اخرى وعمليات بنكية عمليات

33,851                44,499                     للعمالء استثمارية أنشطة

              1,289,220          1,117,965

والعموالت الرسوم مصروف ( 28

20192018

                   288,162             269,986

                     11,391                23,805

                     74,821                66,936

                  374,374             360,727

أجنبية عمالت صرف ربح صافي ( 29

20192018

             202,247                  281,045الفورية الموجودات تقييم وإعادة األجنبية بالعمالت التداول

المالية اإلستثمارات من الدخل ( 30

20192018

25,237                    10,267               

39,405                    (34,398)              

4,351                      5,305                 

                    68,993              (18,826)

 336 قدرها عادلة وبقيمة (قطري لاير مليون 5,763:  2018) قطري لاير مليون 6,459 بمبلغ المطفأة بالتكلفة الفعلية، الفائدة طريقة باستخدام محتسبة فوائد إيراد أعاله المذكورة المبالغ تتضمن

.(قطري لاير مليون 314: 2018) قطري لاير مليون

عمالء ودائع

دين سندات

للعمالء وسلف قروض

دين سندات

أرباح توزيعات

والخصم االئتمان بطاقات رسوم

الوساطة خدمات

أخرى

قطري لاير ألف

 األنشطة دعم صندوق في المساهمة أجل من المدورة األرباح من (قطري لاير مليون 41.6 : 2018 ) قطري لاير مليون 50.5 مبلغ  البنك  خصص ،2008  لسنة  13 رقم القانون الى  استنادا

.2019 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المجموعة أرباح صافي من % 2.5 نسبته ما المساهمة مبلغ يشكل. قطر دولة في ("دعم") والرياضية االجتماعية

.المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات على الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام محسوبة فوائد مصاريف أعاله المدرجة المبالغ تتضمن

والعموالت الرسوم إيراد ( 27

المالية لالستثمارات العادلة القيمة تغير صافي

العادلة بالقيمة مقاسة مالية استثمارات استبعاد من الربح صافي

أخرى قروض

اخرى وبنوك مركزية مصارف من مودعة مبالغ

بنوك لدى مودعة مبالغ

مركزية مصارف لدى مودعة مبالغ



(.ق.ع.م.ش ) التجاري البنك
الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

قطري لاير ألف2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

أخرى إيرادات- 31

20192018

118,57885,576                   اخرى وايرادات تأجير

الموظفين تكاليف- 32

20192018

                   754,687637,954

                     17,02816,997

                     22,48319,368

                       2,1542,147

                  796,352             676,466

أخرى مصاريف- 33

20192018

                     26,84238,021

                     16,32525,671

                     46,91450,232

                     18,50018,500

41,48668,328                     المعلومات وتقنية كمبيوتر وتكاليف وصيانة إشغال

1,6841,800                       وأخرى سفر تكاليف

4,3766,498                       وقرطاسية مطبوعات

38,15846,361                     خارجية بخدمات استعانة تكاليف

32,35957,482                     أخرى

                  226,644             312,893

السهم على العائد- 34

20192018

(معدلة)

والمخفف األساسي

               2,021,040          1,673,924

                 (240,000)            (240,000)

              1,781,040          1,433,924

4,047,254          4,047,254               ((أ) 25 االيضاح) سهم باأللف القائمة العادية األسهم  لعدد المرجح المتوسط

0.35                    0.44                         (القطري باللاير) للسهم والمخففة االساسية العائدات

األخرى المال رأس ومطلوبات المحتملة المطلوبات- 35

المحتملة المطلوبات (أ)

20192018

               4,287,871          4,373,836

             21,353,539       22,057,901

               1,706,950          2,148,781

            27,348,360       28,580,518

المال رأس مطلوبات (ب)

421,352                  157,569             

مستغلة غير تسهيالت

اعتماد وخطابات ضمانات

.قطري لاير مليون 117.5 بمبلغ االداء حقوق تكاليف تشمل والمزايا الراتب: مالحظه

وتسويق دعاية

مهنية أتعاب

وتأمين وخدمات اتصاالت

اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

وبدالت رواتب

صحي تأمين ومصاريف صحية رعاية

((أ) 21) ايضاح) التقاعد صندوق ومساهمات للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

وتعليم تدريب

:السنة خالل المصدرة العادية لألسهم المرجح العدد متوسط على البنك أسهم حاملي إلى المنسوب السنة خسارة أو ربح بتقسيم البنك سهم على العائد احتساب يتم

البنك أسهم حاملي الى العائد السنة ربح

اضافي مال رأس على للحصول المؤهلة االستثمارات على األرباح توزيعات: يخصم

السهم على العائد الربح حساب

.القروض تحملها التي االئتمانية المخاطر ذات تحمل االعتماد وخطابات الضمان خطابات. محدد حدث وقوع عند عمالء عن بالنيابة بالدفع المجموعة تلزم االعتماد وخطابات الضمانات إن

مستغلة غير ائتمانية تسهيالت

ضمانات خطابات

اعتماد خطابات

اإلجمالى

اإلجمالى

 بالضرورة يمثل ال التعاقدي المبلغ إجمالي فإن بموجبها، السحب يتم أن دون تنتهي قد االلتزامات أن بما. مدورة ائتمانية وتسهيالت قروض لمنح التعاقدية المطلوبات اإلئتمان بتقديم اإللتزامات تمثل

. مستقبلية نقدية التزامات



(.ق.ع.م.ش ) التجاري البنك

الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

قطري لاير ألف2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

حكمه في وما النقد- 36

20192018

3,184,658       2,453,619        *مركزية مصارف لدى وأرصـدة نقد

6,799,888       7,602,352         يوما 90 حتى البنوك من مستحقة أرصدة

    10,055,9719,984,546

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

 المشتقات-  37

 عادلة قيمة

موجبة

 عادلة قيمة

سالبة
سنوات 5 من أكثر سنوات 1-5 شهر 3-12 أشهر 3 خاللاسمية قيمة

:2019 ديسمبر 31 في

:للمتاجرة بها محتفظ مشتقات

6,568,185       4,004,935              1,936,671        30,599                              12,540,390      333,780    439,654        الفائدة أسعار تبادل عقود

8,945,619       19,924,049            3,979,028        14,873,925                     47,722,621      113,847    237,389        وغيرها أجنبية عمالت لصرف آجلة عقود

:العادلة للقيمة كتحوطات بها محتفظ مشتقات

2,621,650       1,092,122                 -                                                             -       3,713,772       8,086         86,578الفائدة أسعار تبادل عقود

:النقدي التحوط لتغطية بها المحتفظ المشتقات

   -                       4,426,448                 -                           -                                        4,426,448            62,289                -وغيرها  أجنبية عمالت لصرف آجلة عقود

   -                       159,079                  367,105               -                                        526,184            8,641         699                 الفائدة أسعار تبادل عقود

18,135,454   29,606,633          6,282,804       14,904,524                    68,929,415    526,643   764,320       االجمالي

 :2018 ديسمبر 31 في

:للمتاجرة بها محتفظ مشتقات

2,919,756       3,647,959              271,270            66,489                              6,905,474        119,502    210,529        الفائدة أسعار تبادل عقود

113,543           8,476,634              7,742,516        26,254,574                     42,587,267      158,232    147,758        وغيرها أجنبية عمالت لصرف آجلة عقود

:العادلة للقيمة كتحوطات بها محتفظ مشتقات

2,449,272       1,239,795              168,379                                                 -       3,857,446           625         13,309الفائدة أسعار تبادل عقود

:النقدي التحوط لتغطية بها المحتفظ المشتقات

   -                       1,303,797              92,094                 -                                        1,395,891            72,371               120وغيرها  أجنبية عمالت لصرف آجلة عقود

   -                       413,065                     -                           -                                        413,065            2,769            -                    الفائدة أسعار تبادل عقود

5,482,571       15,081,250            8,274,259        26,321,063                     55,159,143      353,499    371,716        االجمالي

المتوسط المعدل للعملة اإلسمية القيمة العملة الوصفله المتحوط البند

%860,000,00022.90تركية ليرةمتغيرة مقابل الثابتةالعمالء ودائعالفائدة أسعار تبادل عقود

المختلفة العمالت تبادل عقود
سندات اصدار

 دوالر الى  سويسري فرنك

أمريكي
%610,905,5603.96أمريكي دوالر

%585,000,0000.69سويسري فرنك

المتوسط المعدل للعملة اإلسمية القيمة العملة الوصفله المتحوط البند

%260,000,0002.79أمريكي دوالرمتغيرة مقابل الثابتةحكومية سنداتالفائدة أسعار تبادل عقود

 االئتمان لمخاطر الخاضع المبلغ تقييد يتم وقت أي ففي. العقود وفترات مبالغ من بكل يتعلق فيما والبيع، الشراء عقود بين الفرق يمثل ما وهو المفتوحة، المالية المشتقات مراكز صافي على مشددة رقابية قيود البنك يطبق

 هذه ادارة تتم. القائمة األدوات حجم عن للتعبير المستخدمة االسمية بالقيم أو العقد، من بسيط جزء سوى المالية للمشتقات بالنسبة تمثل ال والتي (الموجودات أي) للبنك االيجابية المالية لألدوات الحالية العادلة بالقيمة

.السوق تغيرات من المحتملة المخاطر مع جنب إلى جنبا العمالء، مع العامة االئتمانية القيود من جزءا بوصفها االئتمانية، المخاطر

:تحوط كأدوات التالية بالمشتقات المجموعة احتفظت ،2019 ديسمبر 31 في

التحوط أداة 

:النقدية التدفقات تحوطات

التحوط أداة 

:النقدية التدفقات تحوطات



(.ق.ع.م.ش ) التجاري البنك

الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

قطري لاير ألف2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

 التحويل إدارة- 38

العالقة ذات األطراف- 39

20192018

          1,176,8391,604,135        (أ) التمويل وأنشطة وسلف قروض - 

             798,857729,255            الودائع - 

                3,72213,307                أخرى وتعهدات وضمانات طارئة مطلوبات - 

                25,83536,683              واألتعاب الفوائد ايرادات ـ

                8,53212,017                االدارة مجلس أعضاء ودائع لحساب المدفوعة الفوائد - 

                18,50018,500               مكافآت - 

             436,800           309,400البنوك من مستحقة أرصدة

                24,333             10,610بنوك إلى مستحقة أرصدة

                14,602                9,951الودائع

             782,138           745,942محتملة مطلوبات

                        26                    -الزميلة الشركات من المكتسبة الفوائد-  

                  2,271                4,725الزميلة الشركات الى المدفوعة الفوائد-  

مكافأةاإلدارةالعليا

                46,710           110,941*أجور ومنافع أخرى 

                  4,636                5,156قروض وسلف

 مليون لاير قطري 7١.7أجور و منافع اخري تشمل تكلفة حقوق األداء بمبلغ     *  

 في عمالئه عن بالنيابة (قطري لاير مليون 357 : 2018) قطري لاير مليون 392 قيمتها دولية مالية باستثمارات المجموعة تحتفظ المالي، المركز بيان تاريخ نهاية في

. عالمية وتسوية امانة شركة لدى البنك بها يحتفظ (قطري لاير مليون 306 : 2018) قطري لاير مليون 338 قيمتها مالية وأوراق استثمارات شاملة المالي، المركز تاريخ

 المجموعة حددت وقد المصرفي، المجال في رائدة المالية المؤسسات تلك إن. بواسطتها األسهم شراء تم التي المالية المؤسسة لدى بها محتفظ االستثمارية األسهم باقي إن
ً ً مالية مؤسسة كل مع المحافظ هذه لمثل سقفا .المخاطر إدارة في منها كل لسياسة وفقا

البنك إدارة مجلس أعضاء

المشترك والترتيب الزميلة الشركات

 يملكون التي الشركات أو اإلدارة مجلس أعضاء تمويل وأنشطة وسلف لقروض 2018 ديسمبر  31 و  2019 ديسمبر  31 في القائمة األرصدة من كبيراً جزءاً إن (أ)

. االتفاق حسب المطلوبات جميع سداد ويجري ُمرضية، بصورة والسلف القروض بهذه الوفاء يتم. شخصية كفاالت أو ملموسة ضمانات مقابل مضمون هامة، حصصا فيها

ً بالعميل البنك تربط التي العالقة على يعتمد العالقة ذات لألطراف التابعة المعامالت تسعير أن االدارة تعتقد .السوق في السائدة لألسعار ووفقا



(.ق.ع.م.ش ) التجاري البنك

الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

2018التصنيف إعادة2018التفاصيل

ً المعلن) (تصنيفها معاد)(سابقا

الموجودات

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

9,474,893        6,187                      9,468,706        بنوك من مستحقة 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 إلى مستحقة 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

20182018

ً المعلن) (معدلة)(سابقا

الموجودات

4,512,940        2,416,630              2,096,310        المشترك والترتيب الزميلة الشركات في االستثمار

   -                        (2,559,591)            2,559,591        للبيع بها المحتفظ األصول

(142,961)                اإلجمالي

الملكية حقوق

(96,333)             (22,867)                  (73,466)             العادلة القيمة احتياطي

959,764            (120,094)                1,079,858        * أخرى احتياطيات

(142,961)                اإلجمالي

الدخل بيان

           10,745181,483                    170,738            المشترك والترتيب الزميلة الشركات نتائج من الحصة

        10,7451,673,925                    1,663,180        للسنة الربح

9 الدولية التقارير معيار تطبيق تعديالت من قطري لاير مليون 130 تتضمن*  

قطري لاير ألف

 المقارنة أرقام- 40

.الحالية الفترة أرقام مع تتماشى لكي الضرورة حسب المعروضة المقارنة أرقام تبويب إعادة تم

.المقارنة لفترة الموحد الملكية حقوق إجمالي أو الموحد الربح صافي على تأثير لها ليس ادناه الموضحة التصنيف إعادة

.حساب لكل الصلة ذات االرصدة إلى 2018 سبتمبر 31 في كما قطري لاير مليون 745 الدائنة والفوائد قطري لاير مليون 1,059 بمبلغ المدينة الفوائد تصنيف أعيد

 حصة وتعديل لالستثمار الدفترية للقيمة مقارنه أرقام تمثيل تم فقد ، المشترك والترتيب الشركاء في لالستثمار للبيع بها المحتفظ الموجودات تصنيف إلعاده ونظراً ، أعاله ورد ما إلى باالضافه

ً النتائج :يلي كما هو الصافي واألثر. 5 المالية للتقارير الدولي المعيار مع تماشيا

 التصنيف إعادة

والتسوية



(.ق.ع.م.ش ) التجاري البنك

الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

 الرئيسي للبنك المالية البيانات (ب)

20192018

(معدلة)

الموجودات

5,206,929               4,431,379               مركزية مصارف لدى وأرصدة نقد

8,934,975               11,767,481              بنوك من مستحقة أرصدة

72,643,836             76,475,207             للعمالء وسلف قروض

19,811,384             24,407,811             مالية استثمارات

6,052,484               5,445,227               تابعة وشركات المشترك والترتيب زميلة شركات في استثمارات

2,523,835               2,639,085               ومعدات عقارات

3,678,728               6,403,778               أخرى موجودات

118,852,171          131,569,968         الموجودات إجمالي

المطلوبات

13,569,153             23,348,968             بنوك إلى مستحقة أرصدة

62,738,014             66,854,395             العمالء ودائع

13,504,339             7,791,254               مصدرة دين أوراق

4,991,906               7,256,184               أخرى قروض

4,201,614               4,779,148               أخرى مطلوبات

99,005,026             110,029,949         المطلوبات إجمالي

الملكية حقوق

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

9,652,129               9,739,507               قانوني احتياطي

26,500                     26,500                     عام احتياطي

951,909                   1,486,994               مخاطر احتياطي

(63,951)                   619,393                   العادلة القيمة احتياطيات

(179,507)                 (38,860)                    خزينة أسهم

(1,771,821)             (1,982,124)              األجنبية العمالت تحويل احتياطي

909,764                   809,892                   أخرى احتياطيات

1,264,794               1,264,794               التقييم اعادة احتياطي

1,010,074               1,566,669               مدورة أرباح

15,847,145             17,540,019            البنك أسهم لحاملي العائدة الملكية حقوق إجمالي 

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

19,847,145             21,540,019            الملكية حقوق اجمالي

118,852,171          131,569,968         الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي

قطري لاير ألف



(.ق.ع.م.ش ) التجاري البنك

الموحدة المالية البيانات حول ايضاحات

2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما

(تابع) الرئيسي للبنك المالية البيانات (ب)

20192018

(معدلة)

4,348,781         5,047,785         الفوائد إيراد

(2,262,088)       (2,473,614)       الفوائد مصروف

2,086,693         2,574,171        الفوائد إيراد صافي

وعموالت رسوم إيراد           1,118,382             967,658

(311,412)           (333,812)           وعموالت رسوم مصروف

656,246             784,570            والعموالت الرسوم إيراد صافي

171,946             189,832             أجنبية عمالت صرف من الربح صافي

(6,599)                69,955               المالية االستثمارات من اإليرادات صافي

87,508               128,052             أخرى تشغيلية إيرادات

2,995,794         3,746,580        التشـغيليــة اإليـرادات صــــافى

(494,179)           (592,298)           الموظفين تكاليف

(118,874)           (118,921)           استهالك

(47,339)             (46,268)             الملموسة غير الموجودات قيمة وانخفاض اطفاء

(399)                   6,856                 مالية استثمارات قيمة في انخفاض أو / (خسارة) صافي

(822,184)           (377,030)           للعمالء والسلف القروض قيمة في انخفاض خسارة صافي

111,108             (68,704)             األخرى المالية الموجودات قيمة في انخفاض صافي

   -                         (413,881)           أخرى مصروفات

(236,041)           (221,817)           للسنة الربح

        1,914,517        1,387,886

قطري لاير ألف      


