
البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة 

2020 يونيو 30

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 







ي 
 
    2020 يونيو 30للثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية ف

٢٠١٩ يونيو 2020٣٠ يونيو ٢٠١٩30 يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةإيضاحات

(معدلة)(معدلة)

٣,٢٠8,54٩          ٣,٠٠٣,8٠٩          ١,6٢١,٠48          ١,4١١,85٩          إيرادات الفوائد

(١,٩٩٠,68٣)        (١,4٣٣,٠٢4)        (٩8٣,8٢٩)           (64٩,78١)           مرصوفات الفوائد

ي إيرادات الفوائد
 
١,٢١7,866          1,570,785          6٣7,٢١٩             762,078             صاف

6٠7,٠٠٣             48٣,45٣             ٢٩8,8٣١             ٢5٩,١٩٢             إيرادات رسوم وعموالت

(١78,١74)           (١4١,١54)           (٩١,8٢7)              (44,8٩8)              مرصوفات رسوم وعموالت

ي إيرادات
 
4٢8,8٢٩             342,299             ٢٠7,٠٠4             214,294             رسوم وعموالت صاف

ي أرباح رصف عمالت أجنبية
 
١4٣,١١١             ١٣٣,484             65,٠77               67,٢85               صاف

ي  ايرادات 
 
٢٩,8٣٣               (6٣,٠58)              ٢٣,554               5٠,86٣               من استثمارات مالية (خسائر)/ صاف

٢6,٩8٢               ١٣,6٢6               ١4,٠١7               (4,٣٣8)                إيرادات تشغيلية أخرى

ي اإليرادات التشغيلية
 
١,846,6٢١          1,997,136          ٩46,87١             1,090,182          صاف

(٣٣6,١٣6)           (٢47,٢68)           (١65,٠٩7)           (١8٠,7٩8)           ١6تكاليف الموظفير 

(7٩,٢7٠)              (6٩,٣4٩)              (٣8,٩7٢)              (٣6,٢٩٠)              استهالكات

(٢7,٠٩٠)              (٢8,٠75)              (١٣,5١٢)              (١٣,٩٢٩)              اطفاء موجودات غبر ملموسة

ي  
 
ي قيمة استثمارات مالية / (خسائر)صاف

 
داد انخفاض ف ٢,758                  (١7,7١١)              (١,٩٠4)                (١٢,6٠5)              اسبر

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
 خسائر انخفاض ف

 
(4٣٣,7٠١)           (٢٢5,٢4٢)           (٢٢6,٣8٠)           (٣7,٠٣٠)              5صاف

ي 
 
داد انخفاض قيمة الموجودات المالية االخرى / (خسائر)صاف ٢,747                  (5٣,٠86)              ٢٠,6٢٢               (57,585)              اسبر

(١٠٩,٢٠5)           (١٢5,٢4٩)           (55,٩٩٠)              (6٢,4٠٩)              مرصوفات أخرى

ك وع المشبر كات الزميلة و المشر 866,7٢4             1,231,156          465,6٣8             689,536             الربــح قبل حصة نتائج الشر

ك وع المشبر كات الزميلة والمشر ٩8,8٣8               (٣٢٠,68٢)           48,78٢               (١87,٠٢٩)           الحصة من نتائج الشر

يبة ٩65,56٢             910,474             5١4,4٢٠             502,507             الربــح قبل الرص 

يبة الدخل (١7,٣٢7)              (٩,٢٩6)                (5,8٠٩)                (٣,464)                مرصوف رص 

ة ٩48,٢٣5             901,178             5٠8,6١١             499,043             ربــح الفبر

:ويعود إل

٩48,٢٣5             ٩٠١,١77             5٠8,6١١             4٩٩,٠4٣             حاملي حقوق ملكية البنك

                     -١                                               -   -                        المساهمات غبر المسيطرة

ة ٩48,٢٣5             901,178             5٠8,6١١             499,043             ربــح الفبر

العائد عل السهم

0.23                    0.22                    0.13                    0.22                    ١7(ريال قطري)المخفف من الربــح / عائد السهم األساسي 

 ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢٢ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
.  جزءا

ألف ريال قطري

للستة أشهر المنتهيةللثالثة أشهر المنتهية

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

 بيان الدخل المرحلي الموحد 



ي 
 
ألف ريال قطري     2020 يونيو 30للثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهية ف

٢٠١٩ يونيو 2020٣٠ يونيو ٢٠١٩30 يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

(معدلة)(معدلة)

ة ٩48,٢٣5        901,178        5٠8,6١١                  499,043                  ربــح الفبر

ة/(الخسارة)  :الدخل الشامل اآلخر للفبر

:بنود قد يتم الحقا اعادة تصنيفها ال بيان الدخل 

(١٠6,٠٣6)         (١٩7,766)        (58,١54)                     (54,٩٣٩)                     فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات تشغيل أجنبية

ك /  (خسائر)حصة  وع المشبر كات زميلة والمشر ي شر
 
١7,٠78            (54,8٠٩)          ١٢,٩76                       ٩١,48٢                       الدخل الشامل اآلخر من االستثمار ف

ي القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
 
ات ف ي التغبر

 
ي حركة الجزء الفعال من صاف

 
(4٣,٣٢6)           (8١,74٢)          (٢5,٠٣5)                     (٣4,٠75)                     صاف

ي أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 
ي تغبر القيمة العادلة لالستثمارات ف

 
:صاف

ي القيمة العادلة
 
ي التغبر ف

 
457,٢75          ٢٢6,4٣٢          ٣٠٢,٣١5                     4٢5,٠٣٩                     صاف

ي المبلغ المحول لبيان الدخل المرحلي الموحد
 
(4,٢74)             (٣,48٣)            (٣,74١)                        (6,٩67)                        صاف

 إل بيان الدخل 
ً
:بنود قد ال يتم اعادة تصنيفها الحقا

ي تغبر القيمة العادلة لالستثمارات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 
(4٢,٩١١)           (٩6,8٩٢)          (٣,47٣)                        ١٣4,8٢٠                     صاف

ك وع المشبر كات زميلة والمشر ي شر
 
(8,٩٠١)             (١8,٣68)          (٣,٢56)                        5,٩٢٩                         حصة الدخل الشامل اآلخر من االستثمار ف

ة/(الخسارة)بنود  ٢68,٩٠5          (226,628)        ٢٢١,6٣٢                     561,289                     الدخل الشامل األخر للفبر

ة ١,٢١7,١4٠       674,550          7٣٠,٢4٣                     1,060,332                  إجمالي الدخل الشامل للفبر

:ويعود إل

١,٢١7,١4٠       674,54٩          7٣٠,٢4٣                     ١,٠6٠,٣٣٢                  حاملي حقوق ملكية البنك

   -                     ١                         -                                   -                                المساهمات غبر المسيطرة

ة ١,٢١7,١4٠       674,550          7٣٠,٢4٣                     1,060,332                  إجمالي الدخل الشامل للفبر

للثالثة أشهر المنتهية

 ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢٢ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
.  جزءا

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

للستة أشهر المنتهية



يرأس المالايضاح
 
احتياطي المخاطراحتياطي عاماحتياطي قانون

احتياطي القيمة 

العادلة
اسهم الخزينة

احتياطي تحويل 

عمالت أجنبية
احتياطات أخرى

احتياطي إعادة 

التقييم
أرباح مدورة

إجمالي حقوق 

الملكية العائدة ال 

مساهمي البنك

المساهمات الغب  

مسيطرة

األدوات المؤهلة 

ي
 
لرأس مال إضاف

 

إجمالي حقوق الملكية

ي 
 
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       4,047,254     2020 يناير 1الرصيد ف

-                     -                      

ة             901,178                       -                    1            901,177        901,177                 -                   -                   -               -               -                -              -                  -                -ربــح الفبر

           (226,628)                       -                -          (226,628)                 -                 -                   -         (197,766)               -       (28,862)                -              -                  -                -بنود الخسائر الشاملة األخرى

ة             674,550                       -                    1            674,549        901,177                 -                   -         (197,766)               -       (28,862)                -              -                  -                -إجمالي الدخل الشامل للفبر

ي
                      -                       -                -                     -           (5,999)                 -                   -                   -               -               -                -              -              5,999                -محول إىل االحتياطي القانون 

 االحتياطيات األخرى
 
 الحركة ف

 
                      -                       -                -                     -        413,295                 -         (413,295)                   -               -               -                -              -                  -                -صاف

ي أسهم الخزينة
 
               62,782                       -                -              62,782                 -                 -                   -                   -        38,860               -                -              -           23,922                -الحركة ف

يبة                    (185)                       -                -                  (185)              (185)                 -                   -                   -               -               -                -              -                  -                -تعديل الرص 

:المساهمات من والمدفوعات لحاملي حقوق الملكية للبنك

           (809,451)                       -                -          (809,451)      (809,451)                 -                   -                   -               -               -                -              -                  -                -٢٠١٩15 أرباح موزعة عن عام 

           (809,451)                       -                -          (809,451)      (809,451)                 -                   -                   -               -               -                -              -                  -                -إجمالي المساهمات من والمدفوعات لحاملي حقوق الملكية للبنك

ي المساهمات غبر المسيطرة
 
ي الحركة ف

 
                        (1)                       -                   (1)                     -                 -                 -                   -                   -               -               -                -              -                  -                -صاف

ي 
 
       21,683,922          4,000,000                  10      17,683,912    2,160,361     1,283,920          446,598     (2,144,443)               -      571,232   1,421,236       26,500     9,871,254    20204,047,254 يونيو 30الرصيد ف

ألف ريال قطري

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 
ي حقوق الملكية المرحلي الموحد 

 
ات ف بيان التغب 

ي 
 
2020 يونيو 30للستة أشهر المنتهية ف

 ال يتجزأ من البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢٢ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
. جزءا



يرأس المالايضاح
 
احتياطي المخاطراحتياطي عاماحتياطي قانون

احتياطي القيمة 

العادلة
اسهم الخزينة

احتياطي تحويل 

عمالت أجنبية
احتياطات أخرى

احتياطي إعادة 

التقييم
أرباح مدورة

إجمالي حقوق 

الملكية العائدة ال 

مساهمي البنك

المساهمات الغب  

مسيطرة

األدوات المؤهلة 

ي
 
لرأس مال إضاف

 

إجمالي حقوق 

الملكية

ي 
 
١٩,856,45٩       4,٠٠٠,٠٠٠           ١١                       ١5,856,448      ١,٠٠٠,4١٣     ١,٢8٣,٩٢٠     ٩5٩,764          (١,8١6,866)     (١7٩,5٠7)     (٩6,٣٣٣)        886,١5١             ٢6,5٠٠       ٩,745,١5٢       4,٠47,٢54     (معدل) 2019 يناير 1الرصيد ف

ة ٩48,٢٣5                                  -                     -           ٩48,٢٣5        ٩48,٢٣5                 -                  -                  -               -              -                    -            -                 -                -ربــح الفبر

            ٢68,٩٠5                      -                     -           ٢68,٩٠5                 -                 -                  -         (١٠6,٠٣6)      ٣74,٩4١                    -            -                 -                -الدخل الشامل األخر

ة         ١,٢١7,١4٠                      -                     -        ١,٢١7,١4٠        ٩48,٢٣5                 -                  -         (١٠6,٠٣6)               -      ٣74,٩4١                    -            -                 -                -اجمالي الدخل الشامل للفبر

ي
                    -                      -                     -                    -           (٩,٠١٠)                 -                  -                  -               -              -                    -            -             ٩,٠١٠                -محول إىل االحتياطي القانون 

ي االحتياطيات األخرى
 
 الحركة ف

 
              ١٠,٠85                      -                     -             ١٠,٠85                 -                 -                  -                  -               -              -             ١٠,٠85            -                 -                -صاف

خسائر أدوات القيمة العادلة المحولة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

إىل األرباح المحتجزة
-                -                 -            -                    ٣١,٢١5        -               -                  -                  -                 (٣١,٢١5)         -                    -                     -                      -                    

ي االحتياطيات األخرى واحتياطي القيمة العادلة
 
ي الحركة ف

 
                    -                      -                     -                    -           (5,766)                 -              5,766                  -               -              -                    -            -                 -                -صاف

:المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية للبنك

          (6٠7,٠88)                      -                     -          (6٠7,٠88)       (6٠7,٠88)                 -                  -                  -               -              -                    -            -                 -                -٢٠١815 أرباح موزعة عن عام 

          (6٠7,٠88)                      -                     -          (6٠7,٠88)       (6٠7,٠88)                 -                  -                  -               -              -                    -            -                 -                -إجمالي المساهمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكية للبنك

ي المساهمات غبر المسيطرة
 
ي الحركة ف

 
                      (١)                      -                       (١)                    -                 -                 -                  -                  -               -              -                    -            -                 -                -صاف

ي 
 
      ٢٠,476,5٩5          4,٠٠٠,٠٠٠                       ١٠      ١6,476,585     ١,٢٩5,56٩     ١,٢8٣,٩٢٠          ٩65,5٣٠     (١,٩٢٢,٩٠٢)     (١7٩,5٠7)      ٣٠٩,8٢٣           8٩6,٢٣6      ٢6,5٠٠     ٩,754,١6٢    4,٠47,٢54(معدل) 2019 يونيو 30الرصيد ف

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

ي حقوق الملكية المرحلي الموحد 
 
ات ف بيان التغب 

ي 
 
ألف ريال قطري2020 يونيو 30للستة أشهر المنتهية ف

 ال يتجزأ من البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢٢ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
. جزءا



ألف ريال قطري

للسنة المنتهية

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

(معدلة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

يبة  ٢,٠44,٢١4                   ٩65,56٢            910,474                الربــح قبل الرص 

:تعديالت 

ي قيمة قروض وسلف للعمالء
 
ي خسائر انخفاض ف

 
5٩4,4٢7                      4٣٣,7٠١            ٢٢5,٢4٢                صاف

ي  خسائر 
 
داد)/ صاف ي قيمة استثمارات مالية (اسبر

 
(6,7٩7)                         (٢,758)               ١7,7١١                  انخفاض ف

ي  خسائر 
 
داد)/ صاف 66,١٠8                        (٢,747)               5٣,٠86                  انخفاض قيمة الموجودات المالية االخرى (اسبر

١4٩,٩٩4                      7٩,٢7٠              6٩,٣4٩                  استهالكات

٩٠,٩٢6                        47,٢٩٠              4١,7١8                  إطفاء موجودات غبر ملموسة و تكاليف المعامالت

(87,٣78)                          -                       (٢٣,٩٢٢)                أرباح بيع اسهم خزينة

ي الخسارة 
 
(64,64٢)                       (٢7,٩6٠)            65,٩٣٢                  من االستثمارات المالية (الربــح)/ صاف

٣,٩٠٢                              -                                               -ربــح من استبعاد ممتلكات ومعدات وموجودات اخرى

كة زميلة ي شر
 
4١٣,88١                         -                                               -انخفاض قيمة االستثمار ف

ك وع المشبر كات زميلة والمشر ي نتائج شر
 
6,7٩٩                           (٩8,8٣8)            ٣٢٠,68٢                حصة ف

ي رأس المال العامل
 
ات ف ٣,٢١١,4٣4                   ١,٣٩٣,5٢٠        1,680,272            الربــح التشغيلي قبل التغب 

ي رأس المال العامل
ات ف  التغير

ي أرصدة  لدى بنوك
 
(٣,845,٢5٩)                 (٢,٠47,578)      4٢٢,8٠١                التغبر ف

ي القروض والسلف للعمالء
 
(5,8٢١,74٢)                 (٢,6٢6,8٩٠)      (64٢,46٣)              التغبر ف

ي الموجودات األخرى
 
(٢,٣4١,566)                 (7٢4,١٢٢)          5١6,٣6٣                التغبر ف

ي أرصدة من بنوك
 
١٠,١67,7٩٢                ٢,78٣,١54        (5,6٣8,٢76)           التغبر ف

ي ودائع العمالء
 
5,7٠٢,٩56                   6,4٣٠,8١4        ٢,76٠,6٣5            التغبر ف

ي المطلوبات األخرى
 
4٩٠,٠٣7                      5١٠,6٩٢            ١,٠٩6,78٢            التغبر ف

ي صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
 
(4١,58٠)                       (4١,58٠)                                    -المساهمة ف

ي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 
7,5٢٢,٠7٢                   5,678,٠١٠        196,114                صاف

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(8,6٢٠,48١)                 (٣,6٩7,756)      (٢,٩٣٩,446)           استحواذ عل استثمارات مالية

٢٢8,٠٢5                                          -6٢,78٢                  متحصالت من بيع اسهم الخزينة

ك تيب المشبر كات زميلة والبر ٩٣,٠7٢                        ٩٣,٠7٢                               ٩٢,6١٣متحصالت من توزيعات أرباح شر

4,٢55,٠5٩                   ٢,655,٠٠٣        ٢,6١١,٢6٢            استحقاق االستثمارات المالية/ متحصالت من بيع 

(١57,٣5٩)                    (8٢,٠٠٢)            (5٣,٠٢١)                استحواذ عل عقارات ومعدات وموجودات غبر ملموسة

6,8٠١                           ٢,6٠٣                (5,٠٢7)                   متحصالت من بيع عقارات ومعدات وموجودات اخرى

ي األنشطة االستثمارية
 
ي التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
(4,١٩4,88٣)                 (١,٠٢٩,٠8٠)      (230,837)              صاف

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

٣,486,٩78                   ٣,76٣,٢٣٠        ٣46,٩٠7                متحصالت من إصدار سندات دين

(٩,٩٣٢,78٠)                 (7,65٠,454)      (١,٣75,٢44)           سداد سندات دين

(٣,7٣5,7٢٣)                 (٢,5٩٠,8٠6)      (٢,7٣6,٠4٠)           سداد  قروض أخرى

7,7٩٣,٣٢١                   ٣,6٠4,٠١8        ٣,867,١7٠            متحصالت من قروض أخرى

ام االيجار (٣٩,4٩٩)                                           -(١٩,878)                مدفوعات من البر 

(٢4٠,٠٠٠)                              (٢4٠,٠٠٠)(٢4٠,٠٠٠)              ١سداد كوبون اداة مالية مؤهلة لرأس المال الفئة 

(6٠7,٠88)                    (6٠7,٠88)          (8٠٩,45١)              (١5ايضاح )األرباح الموزعة 

ي  األنشطة التمويلية
 
ي التدفقات النقدية المستخدمة ف

 
(٣,٢74,7٩١)                 (٣,7٢١,١٠٠)      (966,536)              صاف

ي  
 
ي حكمه / (النقص)صاف

 
ي النقد وما ف

 
5٢,٣٩8                        ٩٢7,8٣٠            (١,٠٠١,٢5٩)           الزيادة ف

١٩,٠٢7                        6٣,٠67              (١4,878)                أثر تقلبات سعر الرصف

ي 
 
ي حكمه كما ف

 
٩,٩84,546                   ٩,٩84,546        ١٠,٠55,٩7٢           يناير١رصيد النقد وما ف

ة  ي نهاية الفبر
 
ي حكمة كما ف

 
١٠,٠55,٩7١                ١٠,٩75,44٣      9,039,835            السنة/ رصيد النقد وما ف

ي التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات أرباح 
 
:صاف

٣,8٢٩,4١7                   ٢,١5٩,٩7١        ١,57١,١5٩       فوائد مدفوعة

6,٩١6,١٩7                   ٣,١7٣,١75        ٢,74١,٠٣5       فوائد مستلمة

4,٣5٠                           ١,87٣                ٢,874               توزيعات أرباح مستلمة

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

ي 
 
2020 يونيو 30للستة أشهر المنتهية ف

 ال يتجزأ من هذه البيانات الماليـة المرحلية المخترصة الموحدة٢٢ إىل ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
ً
. جزءا

للستة أشهر المنتهية
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٢٠١٩ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

ناتيف بنك  ة تركية ٢,٠٣8,٣٩٠,٠٠٠تركيا("ايه بنك " )البر %١٠٠%١٠٠خدمات مرصفيةلبر

البنك التجاري للخدمات المالية 

(م.م.ذ)
%١٠٠%١٠٠خدمات السمشةريال قطري ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ قطر

ي كيو فاينانس ليمتد %١٠٠%١٠٠إصدار سندات دين للبنكدوالر امريكي ١,٠٠٠برموداسي نر

المعيار

7 والمعيار الدوىلي للتقارير المالية ٣٩ ومعيار المحاسبة الدوىلي ٩تعديالت عل المعيار الدوىلي للتقارير المالية - إصالح معيار سعر الفائدة 

(٢٠٢٠ يونيو ١ابتداء من )ذات الصلة بامتيازات اإليجار  - ١٩-كوفيد - ١6تعديالت عل المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم 

ي معيار
 
المعايبر الدولية إلعداد التقارير المالية: تعديالت عل مراجع اإلطار المفاهيمي ف

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

النسبة المئوية للملكية

المنشأة الصادر عنها التقرير- 1

ي  ("البنك " ) (ق.ع.م.ش)تأسس البنك التجاري 
 
ي رقم ١٩74بدولة قطر ف كة مساهمة عامة بموجب المرسوم األمبر رقم السجل التجاري للبنك هو . ١٩74 لسنة 7٣ كشر

كاته التابعة .  بمدينة الدوحة، دولة قطر٣٢٣٢عنوان البنك المسجل هو صندوق بريد . ١5٠ تشتمل البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة  للبنك عل البنك وشر

ي األعمال المرصفية وأعمال السمشة وأعمال البطاقات االئتمانية وتعمل من خالل مقرها الرئيسي . ("المجموعة"ويشار إليها مجتمعة بــ)
 
تعمل المجموعة بصفة أساسية ف

كاتها التابعة  .وفروعها وشر

كات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي :الشر

اســـم الفرع
بلد 

التأسيس
كة كةرأس مال الشر أنشطة الشر

ي : ٢٠٢٠ يناير ١المعايبر الدولية للتقارير المالية الجديدة و المعدلة التالية ابتداء من / قامت المجموعة بتطبيق معايبر المحاسبة الدولية 
 
ات ف إن تطبيق ما يلي لم ينتج عنه تغبر

 للمجموعة
ً
ي الربــح أو حقوق الملكية المعلنة سابقا

 
.صاف

ي الدوىلي رقم   للمعيار المحاسبر
ً
يجب . ونصوص لوائح مرصف قطر المركزي المعمول بها" التقارير المالية المرحلية - "٣4أعدت المعلومات المالية المرحلية المخترصة الموحدة وفقا

امن مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة لعام  .٢٠١٩قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة بالبر 

ا للمعايبر الدولية للتقارير 
ً
ي يتم إعدادها وفق

ال تحتوي هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المخترصة عل جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الكاملة البر

ي . المالية ونصوص لوائح مرصف قطر المركزي المعمول بها
 
ة الستة أشهر المنتهية ف ي ٢٠٢٠ يونيو ٣٠إن نتائج فبر

 
ي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية ف

ورة عن النتائج البر  ٣١ ال تعبر بالرص 

.٢٠٢٠ديسمبر 

امات واإليرادات  اضات تؤثر عل تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللبر  يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافبر

.قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمرصوفات المبلغ عنها

أساس اإلعداد - 2

ام فقرة االلبر 

السياسات المحاسبية  الهامة- 3

ي 
 
ي تم تطبيقها عل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية ف

ي هذه البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة هي ذاتها البر
 
باستثناء المذكور أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة ف

.٢٠١٩ ديسمبر ٣١

ات (أ ) :المعايب  الجديدة والتعديالت والتفسب 

.تقيم المجموعة حاليا أثر هذا المعيار . ٢٠٢٣ يناير ١عقود التأمير  ابتدءا من  : ١7يشي مفعول المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 

المعايب  المصدرة ولم تصبح سارية المفعول

(آيبور)تحويل سعر العرض بي   البنوك 

 من 
ً
اف والقياس، :  األدوات المالية٣٩ األدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدوىلي رقم ٩، قامت المجموعة بتطبيق تعديالت عل المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم ٢٠٢٠ يناير١اعتبارا االعبر

وع تحويل سعر العرض )وتعالج التعديالت . إفصاحات األدوات المالية المتعلقة باإلصالحات المعيارية لسعر الفائدة – 7والمعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم  المشار إليها بالمرحلة األوىل من مشر

ح اإلعفاء من التحوط لمثل هذا النوع من التحوطات (آيبور- بير  البنوك  .متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل تطبيق اآليبور، وتقبر

شادية بديلة، وتواصل التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم التحّول بشكل منتظم وتخفيف المخاطر الناتجة عن  تقيم اإلدارة أعمال التحّول واستعدادية المجموعة لتطبيق معدالت اسبر

.(آيبور)التحول الستخدام سعر العرض بير  البنوك 

ي تاريــــخ شيانه
 
.ستطبق المجموعة هذا المعيار ف



ألف ريال قطري

     التقديرات واألحكام الهامة 4

الخسائر االئتمانية المتوقعة                                                  (أ

المعالجة المحاسبية لموجودات التمويل المعدلة  (ب

اء  (ج ذات العائد الصفري المقدمة من قبل مرصف قطر المركزي  ( الريبو)تسهيالت إعادة الشر

ات انخفاض القيمة للتعرض ١٩-COVIDأولت المجموعة اعتباًرا خاًصا للتأثبر ذي الصلة لـ  ي مخاطر االئتمان وتقييم مؤشر
 
ة ف  عل العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكببر

ي القطاعات المحتمل تأثرها
 
ة األجل مما أدى إىل زيادة تسجيل الخسائر االئتمانية ذات الصلة ومخصصات . ف وبنفس هذا القدر، قام البنك برفع المبالغ المستحقة الدفع قصبر

ي البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة
 
ي القيمة كما هو موضح ف

 
. االنخفاض ف

ة مؤقتة ا إلرشادات مجلس معايبر المحاسبة الدولية . قامت المجموعة بتأجيل سداد بعض العمالء لفبر
ً
ي مخاطر (IASB)وفق

 
ة ف ، ال يؤدي هذا التحمل تلقائًيا إىل حدوث زيادة كببر

ي جائحة كوفيد  (SICR)االئتمان 
رين من تفسر ضير  المترص 

حيل المرحلي بغرض حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث إن هذه اإلجراءات يتم إتاحتها لمساعدة المقبر
 ١٩والبر

ضير  مقابل احتمال السداد. عل استئناف المدفوعات المنتظمة
ة، ستواصل المجموعة مراقبة أداء المقبر .وخالل هذه الفبر

رة بالجائحة ي المراقبة الحثيثة لتأثبر المخاطر المحتملة المتعلقة بالسداد عل القطاعات الصناعية المترص 
 
اضات الموضحة أعاله، تستمر المجموعة ف .باإلضافة إىل االفبر

 لتعميم مرصف قطر المركزي الصادر بتاريــــخ 
ً
ة والمتوسطة بتأخبر سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر امتثاال كات الصغبر  مارس ٢٢سمحت المجموعة لبعض عمالئها من الشر

رة بتأخبر سداد القروض٢٠٢٠ ي دولة قطر بالسماح للقطاعات المترص 
 
ة. ، والذي يوجه فيه البنوك المحلية ف .إن الخسارة الناشئة عن تعديل سداد هذه القروض ال تعتبر مادية للفبر

اء   للقطاعات  (ريبو)أصدر مرصف قطر المركزي تسهيالت إلعادة الشر
ً
ي تقدم قروضا

ي دولة قطر لغرض دعم مراكز السيولة لدى البنوك البر
 
ذات عائد صفري للبنوك المحلية ف

ة. المتأثرة، بأسعار وضمانات مخفضة من حكومة دولة قطر .إن المنافع الناشئة عن تسهيالت الريبو ذات العائد الصفري ال تعتبر مادية للفبر

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يناير 30ف

وس كورونا المستجد  ي وباء فبر
ي توقف األنشطة التجارية واالقتصادية مما أدى إىل حدوث  (١٩كوفيد )لقد كان لتفسر

 
 عل مختلف االقتصادات العالمية، حيث تسبب ف

ً
 جوهريا

ً
ا تأثبر

ي ظل استمرار عدم اليقير  بشأن البيئة االقتصادية
 
ي االقتصاد العالمي ف

 
ي من ضعف كببر. تباطؤ ف

ة وصارت تعان  ي المقابل، . كما شهدت أسواق األسهم العالمية تقلبات خطبر
 
وف

ي األوضاع االقتصادية
 
. تدخلت الحكومات والبنوك المركزية بمجموعة من اإلجراءات النقدية والمالية لتحقيق االستقرار ف

ها من ممارسات إدارة المخاطر األخرى بهدف إدارة أي  ي هذا الشأن، وقد قام البنك بتفعيل خطة الستمرارية األعمال وغبر
 
تراقب المجموعة عن كثب آخر التطورات والمستجدات ف

ه عل عمليات البنك وأدائه الماىلي . توقف محتمل لألنشطة وتخفيف تأثبر

كز عمليات المجموعة بشكل أساسي داخل اقتصادات قائمة نسبًيا عل أسعار النفط والغاز الطبيعي ، شهدت أسعار النفط ٢٠٢٠وخالل الربــع األول من عام . باإلضافة إىل ذلك، تبر

ة الحالية المشمولة بالتقرير . تقلبات غبر مسبوقة، وانخفضت بشكل كببر بنهاية الفبر

ي تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقير  
 
ي استخدمتها اإلدارة ف

عند إعداد البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة، تأثرت األحكام الهامة البر

تنطوي هذه التقديرات عل أفضل . حول التقديرات باآلثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية، حيث تأثر تحديد المبالغ المسجلة للموجودات المالية وغبر المالية للمجموعة

.تقييمات لإلدارة بناًء عل المعلومات المتاحة والملحوظة، إال أن السوق اليزال غبر مستقر وستظل المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق

 لتقلبات أسعار النفط عل خلفية انتشار وباء كوفيد 
ً
 لإلرشادات التوجيهية الصادرة عن مرصف قطر المركزي والمعايبر الدولية للتقارير المالية  ١٩أجرى البنك تقييما

ً
، (IFRS) وفقا

ي منهجية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 
ات التالية ف ي  (ECLs)وقد نتج عنه التغيبر

 
ة المنتهية ف ي وللفبر

 
ي التقييم كما ف

 
:٢٠٢٠ يونيو ٣٠والتقديرات واألحكام المستخدمة ف

ي 
 
ة المالية المنتهية ف ي تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ٢٠٢٠ يونيو ٣٠بالنسبة للفبر

 
اضات المستخدمة ف استجابة لحالة  (ECLs)، قامت المجموعة بتحديث المدخالت واالفبر

ي سعر النفط١٩عدم اليقير  الناجمة عن انتشار وباء كوفيد 
 
ي ذلك .  والتقلبات ف

 
تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء عل مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما ف

افية لالقتصاد الكلي عند تحديد مدى خطورة . التاريــــخ
ي االعتبار تأثبر درجة أعل من تقلبات العوامل االستشر

 
ي األوضاع، أخذت المجموعة ف

 
ي ضوء التطورات المتسارعة ف

 
وف

. واحتمالية حدوث السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة

ي هذه )إن العامل التطلعي المستخدم . وقد انعكست هذه التقلبات من خالل تعديل طرق بناء السيناريوهات واألوزان المرجحة األساسية ذات الصلة الخاصة بتلك السيناريوهات
 
وف

ي المالحظ ((Credit Index)الحالة هو مؤشر االئتمان 
ي نقطة زمنية معينة . قد تم تحديده من مؤشر االئتمان التاريخ 

 
ُيستخدم مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتماالت تعبر السداد ف

. للمحفظة االئتمانية للبنك

ي اتخذتها حكومة قطر للتخفيف من 
برغم استمرار التأكيد عل قوة اقتصاد قطر والنظرة المستقبلية المستقرة المتوقعة له من قبل أسواق السندات الدولية، والتداببر االستثنائية البر

ي نظرة تحوطية عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة١٩اآلثار المالية واالقتصادية النتشار وباء كوفيد 
رة، فقد قرر البنك تبب  ي .  عل القطاعات المترص 

اضات البر وتشمل االفبر

ي حدود : استخدمها البنك ما يلي
 
اوح أسعار النفط ف ميل 4٣سوف تبر ميل6١ دوالر  إىل 58: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١) دوالر للبر ، وسوف يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجماىلي ( دوالر للبر

ي المتحفظ 
٪ و 55تم التوصل إىل تلك القيم لعوامل االقتصاد الكلي من خالل تطبيق نسب أوزان مرجحة قدرها . ٢٠٢٠لسنة  (٪٣.١٪ إىل ٢.8: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١)٪ ٢.8-الحقيقر

، مما يعكس (٪ لسيناريوهات الهبوط والصعود١5٪ للحالة األساسية، 7٠: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١)٪ لسيناريوهات الحالة األساسية والهبوطية والصعودية، عل التواىلي ٠٪ و 45

ي ظل استمرار تطور األوضاع فيما يتعلق بانتشار وباء كوفيد . عل المدى المتوسط (وبالتاىلي اإليرادات الحكومية)إمكانية ثبات أسعار النفط عند المستويات الحالية 
 
، قد يتم ١٩وف

ي حال تأكدت اآلثار السلبية بصورة أكبر
 
ي المستقبل ف

 
.  إعادة تقييم هذه التقديرات وتعديلها ف



ي 
 
ي وللسنة المنتهية ف

 
ي البيانات المالية الموحدة كما ف

 
 ديسمبر ٣١ان أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة  تتوافق مع تلك الموضحة ف

ي االيضاح رقم ٢٠١٩
 
.4، فيما عدا ما هو مذكور ف

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
التعرضات والحركة ف

٢٠١٩ ديسمبر ٣١

(مدققة)

اإلجماىلياإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ية المعرضة لخسائر ائتمان متوقعة القيمة الدفبر

            ١7,677,٩6٠        16,024,198                 -       ٢,٢٠٢,٠٣١    ١٣,8٢٢,١67أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

            ٩٠,٩١5,٩١6        89,996,970    4,5١١,٣١٣    ١5,55٩,٩٣6    6٩,٩٢5,7٢١قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
            ٢4,٩١١,٣٢8        25,261,200                 -          ٣8١,886    ٢4,87٩,٣١4(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية             ٢7,٣48,٣6٠        25,424,862        ٣٠6,6٢٣       ٣,5١8,٢٩7    ٢١,5٩٩,٩4٢البر 

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
٢٠١٩ ديسمبر ٣١الحركة ف

(مدققة)

ي 
 
اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة  2020 يناير 1الرصيد االفتتاحي كما ف

                   ١٣,6٩8                40,553                 -            ٣٣,٠٣7              7,5١6أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              ٣,846,6٢5          3,685,672    ٢,75١,٠4١          87٢,665            6١,٩66قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                   ٢4,٠5٣                17,254                 -            ١٢,٩7٩              4,٢75(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  ١٠٣,٩7٢                95,752          ٢7,644            4١,76٣            ٢6,٣45البر 

100,102          960,444          2,778,685    3,839,231          ٣,٩88,٣48              

ة  ي)مرصوف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفبر
 
(بالصاف

                   ٢6,٩77                26,957                 -              ٩,٣٩4            ١7,56٣أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

                 ٩٢7,١7١              475,666        ٢4٢,٣٢١          ١٢١,586          ١١١,75٩*قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                    (6,7٩7)                17,711                 -             (٣,84٩)            ٢١,56٠(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                    ٣٩,١٣١                26,131           (١,767)                  74٣            ٢7,١55البر 

178,037          127,874          240,554        546,465              ٩86,48٢                 

تحويل/ شطب 

                          -                      -                 -                   -                  -أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

             (١,٠٣4,84٠)               (40,512)         (4٠,5١٢)                   -                  -قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                          -                      -                 -                   -                  -(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                   (4١,١٩8)                      -                 -                   -                  -البر 

-                  -                   (40,512)         (40,512)               (١,٠76,٠٣8)             

فروق أسعار الرصف

                        (١٢٣)                      (48)                 -                     (١)                  (47)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

                  (5٣,٢84)               (61,349)         (55,7٩٢)             (6,٩٣٠)              ١,٣7٣قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                          -                      (16)                 -                   -                  (١6)(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                     (6,١5٢)                 (1,769)          ١١,٣45           (١١,78٩)             (١,٣٢5)البر 

 (15)                  (18,720)           (44,447)         (63,182)               (5٩,55٩)                  

ي - الرصيد الختامي 
 
2020 يونيو 30كما ف

                   4٠,55٢                67,462                 -            4٢,4٣٠            ٢5,٠٣٢أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              ٣,685,67٢          4,059,477    ٢,8٩7,٠58          ٩87,٣٢١          ١75,٠٩8قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                   ١7,٢56                34,949                 -              ٩,١٣٠            ٢5,8١٩(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                    ٩5,75٣              120,114          ٣7,٢٢٢            ٣٠,7١7            5٢,١75البر 

278,124          1,069,598      2,934,280    4,282,002          ٣,8٣٩,٢٣٣              

دة من قروض سبق شطبها تقدر بـ  * ي المبالغ المسبر
 
 يونيو ٣٠)  مليون ريال قطري عل التواىلي ١٣7.٩  مليون ريال قطري و ١١٢.5يشمل الفوائد المعلقة وصاف

( مليون ريال قطري عل التواىلي٣٠.4 مليون ريال قطري و ١.84: ٢٠١٩

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

ادارة المخاطر المالية - 5

ألف ريال قطري

2020 يونيو 30

2020 يونيو 30

(مراجعة)

(مراجعة)



ألف ريال قطري

اإلجمالي3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

ية المعرضة لخسائر ائتمان متوقعة القيمة الدفبر

        18,495,243                 -       ٢,85٣,١78     ١5,64٢,٠65أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

        89,083,744    4,4٠٣,8١4    ١7,8٩7,١٣5     66,78٢,7٩5قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
        22,434,772                 -          6١4,١7١     ٢١,8٢٠,6٠١(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية         28,177,925        ٣8٩,8٣8       4,٠١7,5١٢     ٢٣,77٠,575البر 

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
الحركة ف

ي 
 
2019 يناير 1الرصيد االفتتاحي كما ف

                13,698                 -            ١٣,٠7٩                   6١٩أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

          3,846,625    ٢,844,٠١6          ٩5٢,٢٢7             5٠,٣8٢قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                24,053                 -            ٢٣,8١7                   ٢٣6(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية               103,972            ١,٩5٣            76,٣٠8             ٢5,7١١البر 

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

ة  ي)مرصوف الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل الفبر
 
(بالصاف

                    (247)                 -             (١,٣٩١)               ١,١44أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

              548,164        445,75٣            ٩٣,١58               ٩,٢5٣*قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                 (2,758)                 -             (٣,565)                   8٠7(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  (2,500)          ١7,8٠٩           (٢١,١4٢)                   8٣٣البر 

12,037             67,060            463,562        542,659              

تحويل/ شطب 

                      -                 -                   -                   -أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

            (108,853)         (٩8,768)           (١٠,٠85)                   -قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                      -                 -                   -                   -(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                   6,694            6,6٩4                   -                   -البر 

-                   (10,085)           (92,074)         (102,159)            

فروق أسعار الرصف

                    (119)                 -                   -                 (١١٩)أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

               (47,518)         (٣٠,٩٠٠)           (٢4,785)               8,١67قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                      -                 -                   -                   -(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية                  (5,873)              (١44)                 (4١٣)              (5,٣١6)البر 

 2,732               (25,198)           (31,044)         (53,510)               

ي - الرصيد الختامي 
 
2019 يونيو 30كما ف

                13,332                 -            ١١,688               ١,644أرصدة لدى بنوك وأرصدة لدى بنوك المركزية

          4,238,418    ٣,١6٠,١٠١       ١,٠١٠,5١5             67,8٠٢قروض وسلف للعمالء

ي استثمارات مالية 
 
                21,295                 -            ٢٠,٢5٢               ١,٠4٣(أدوات دين )استثمارات ف

امات القروض والضمانات المالية               102,293          ٢6,٣١٢            54,75٣             ٢١,٢٢8البر 

91,717             1,097,208      3,186,413    4,375,338          

2019 يونيو 30

(مراجعة)

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

(تابع)ادارة المخاطر المالية - 5

ي خسائر االئتمان المتوقعة
 
التعرضات والحركة ف



امات ة من قبل قطاع التشغيل، و تتبع االيرادات أو المصاريف ملكية األصول والبر  ي تدار مباشر
:الجدول أدناه يوضح ملخص أداء القطاعات التشغيلية . تتكون موجودات و مطلوبات القطاع من موجودات و مطلوبات العمليات التشغيلية البر

(مراجعة) 2020 يونيو 30

الخدمات 

المرصفية التجارية

الخدمات 

المرصفية لألفراد
ناتيف بنكاجمالي البنك التجاري المجموعغب  موزعاخرىالبر

ي ايرادات الفوائد
 
1,570,785                         -٢,7٣7                    ١6٩,٢5٢             ١,٣٩8,7٩6             4٣7,75١             ٩6١,٠45            صاف

ي رسوم وعموالت وايرادات اخرى
 
426,351             5,٠٠٠            ١٢,٠48                  ٩٠,٣٢4               ٣١8,٩7٩                ٢55,5٣4             6٣,445              صاف

1,997,136         5,000            14,785                  259,576             1,717,775             693,285             1,024,490         ايراد القطاع

(17,711)                             -                        -(7٣)                     (١7,6٣8)                                     -(١7,6٣8)             صافي خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المالية

ي انخفاض قيمة القروض والسلف المقدمة للعمالء والموجودات المالية االخرى
 
(278,328)                           -                        -(٩٩,٠64)             (١7٩,٢64)              (١٣8,57٢)           (4٠,6٩٢)             صاف

1,221,860         (18,132)        8,828                    38,508               1,192,656                                 -                   -أرباح القطاع

ك وع المشبر كات الزميلة والمشر ي نتائج الشر
 
(320,682)         حصة ف

ة ي الربــح خالل الفبر
 
901,178             صاف

معلومات اخرى

86,999,846                       -                        -١١,5٩7,8٣٠       75,402,016          ١7,٠88,٩٣٢       58,٣١٣,٠84      قروض وسلف للعمالء

ك وع المشبر كات زميلة  والمشر ي الشر
 
3,534,767                         -                        -                     -                        -                    -                   -استثمارات ف

53,140,361       7,845,6٠١    ٣87,١6٠                ٣,7٩7,485         41,110,115          ١,٢٩6,76٩         ٣٩,8١٣,٣46      (بخالف ما سبق  )موجودات 

     143,674,974

77,708,911                       -65,٠١٩                ٩,5٢٩,١45       68,114,747          ٢4,7٠٠,٣65       4٣,4١4,٣8٢      ودائع عمالء

44,282,141       64١,٢5٩       7١,٠١٠                6,748,75٩       36,821,113          6٣٣,554             ٣6,١87,55٩      (بخالف ما سبق  )مطلوبات 

     121,991,052

25,424,863                       -56٠,٠٠٠              4,8٢٢,١٣٣       20,042,730          5١١,٢45             ١٩,5٣١,485      مطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري1,657:  مليون لاير قطري، المطلوبات2,848: لموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية 

كات التابعةالبنك التجاري الشر

 (ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

معلومات القطاع-6

ألف ريال قطري



٢٠١٩ يونيو ٣٠

(مراجعة ومعدلة)
 المصرفية الخدمات

التجارية

 المصرفية الخدمات

لألفراد

البنك  اجمالي

التجاري
المجموعغير موزعاخرىالترناتيف بنك

١,٢١7,866        (٣٣,55٠)      ٢,466                ٢٠٢,٣6٢           ١,٠46,588        ٣68,47٢           678,١١6           صافي ايرادات الفوائد

6٢8,755           ١6,٣68        ١٢,56١             ١١4,4١٩           485,4٠7           ٢84,٩٢٢           ٢٠٠,485           صافي رسوم وعموالت وايرادات اخرى

١,846,6٢١        (١7,١8٢)      ١5,٠٢7             ٣١6,78١           ١,5٣١,٩٩5        65٣,٣٩4           878,6٠١           ايراد القطاع

٢,758                              -                   -                   (86)٢,844                                   -٢,844                صافي استرداد انخفاض قيمة االستثمارات المالية

استرداد انخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء  / (خسائر)صافي 

واألصول المالية األخرى
         (١5٢,١75)         (١6٣,٣86)         (٣١5,56١)         (١١5,4٢٠)                      ٢7-                       (4٣٠,٩54)

84٩,٣٩7           (٢7,٢88)      8,6٠٣                64,١7٢             8٠٣,٩١٠           أرباح القطاع

٩8,8٣8             حصة في نتائج الشركات الزميلة والمشروع المشترك

٩48,٢٣5           صافي الربح خالل الفترة

اخرى معلومات

85,744,6٣٢                   -                   -١١,6١5,65٠     74,١٢8,٩8٢     ١8,6٣4,744     55,4٩4,٢٣8     قروض وسلف للعمالء

       4,5٢6,884              -                   -                   -                   -                   -                  -استثمارات في الشركات زميلة  والمشروع المشترك

                   -              -                   -                   -                   -                   -                  -موجود محتفظ به للبيع

5٠,٩٠8,487     6,٠٠٠,٢8٩  ٣٠٣,٣٠5           5,78٠,٩٣6        ٣8,8٢٣,٩57     ١,74٠,7٣٩        ٣7,٠8٣,٢١8     (بخالف ما سبق  )موجودات 

   ١4١,١8٠,٠٠٣

77,٣6٣,٩١7                   -                   -٩,7١٣,٠٩٠        67,65٠,8٢7     ٢٣,١٠١,7٢٣     44,54٩,١٠4     ودائع عمالء

4٣,٣٣٩,4٩١     ١,٠٢٢,4٢٢  ٢٩,855             7,6٢5,54١        ٣4,66١,67٣     ١,١55,٠4٣        ٣٣,5٠6,6٣٠     (بخالف ما سبق  )مطلوبات 

   ١٢٠,7٠٣,4٠8

٢8,١77,٩٢5                   -56٠,٠٠٠           ٣,8٢7,7١7        ٢٣,7٩٠,٢٠8     ٢٠٣,١6٩           ٢٣,587,٠٣٩     مطلوبات المحتملة

. ( مليون لاير قطري406:  مليون لاير قطري، المطلوبات2,023: الموجودات)تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة من هذه البيانات القطاعية 

الشركات التابعةالبنك التجاري

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

(تابع)معلومات القطاع -6

ألف ريال قطري



القروض والسلف  للعمالء - 7

:تشمل القروض و السلف للعمالء ما يلي

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

7٩,4٠٣,٩٩٢         8١,١67,٢١7         8٣,46٣,٢77         قروض

٩,7٣4,7١٠           6,٢84,7٢٠           ٣,4٣6,٣١٩           سحب عل المكشوف

٣٠٣,6١4               ٢8٠,484               ٢٣٣,١54               أوراق مخصومة

١,48٠,885           ١,٣6٠,868           ٢,87٠,٩١7           قبوالت بنكية

         ٩٠,٠٠٣,667         8٩,٠٩٣,٢8٩٠,٩٢٣,٢٠١         ٩

(7,٢85)                  (٩,545)                  (6,6٩7)                  ربــح مؤجل

         8٩,٩٩6,٩7٠         8٩,٠8٣,744         ٩٠,٩١5,٩١6

77٩,٢٠4               8٩٩,٣٠6               ١,٠6٢,٣5٢           فوائد مستحقة

(٢,75١,٠4٢)          (٣,١6٠,١٠١)          (٢,8٩7,٠58)          *مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء

ي قيمة القروض والسلف للعمالء
 
(٩٣4,6٣٠)             (١,٠78,٣١7)          (١,١6٢,4١8)          الخسائر االئتمانية المتوقعة ف

ي القروض والسلف للعمالء
 
88,٠٠٩,448         85,744,6٣٢         86,999,846         صاف

استثمارات مالية- 8

:تشمل االستثمارات المالية ما يلي

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

4,8٩٩,768           4,688,644           5,8٣١,٩8٣           القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١,786,٠54           ٩٠7,7١6               854,٩47               القيمة العادلة من خالل الربــح أو الخسارة

٢٠,٠١٢,686         ١7,75٠,688         ١٩,٩58,٢68         التكلفة المطفأة

١45,7١8               ١١6,44٣               ١٢5,٢٩٢               فوائد مستحقة

٢6,844,٢٢6         ٢٣,46٣,4٩١         26,770,490         اإلجمالي

ي ٣4.٩5بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة المطفأة مبلغ 
 
٢٠٢٠ يونيو ٣٠ مليون ريال قطري ف

.( مليون ريال قطري١7.٢6: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري و ٢١.٣٠: ٢٠١٩ يونيو ٣٠)

اء بلغت  ية لالستثمارات المالية المرهونة بموجب اتفاقيات اعادة الشر :٢٠١٩ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري، ٩,٣4٢: ٢٠١٩ يونيو ٣٠) مليون ريال قطري ١٢,٢٠١القيمة الدفبر

 .( مليون ريال قطري6١٠,١٠

 7١١: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ مليون ريال قطري، 6٣7: ٢٠١٩ يونيو ٣٠) مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة 8٢٣يتضمن مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ *

.(مليون ريال قطري

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2020 يونيو 30ف

ي 
 
ة ف 4,4٠4: ٢٠١٩ يونيو ٣٠)من اجماىلي القروض والسلف للعمالء  % 5.٠ مليون ريال قطري ، ويمثل 4,5١١ مبلغ ٢٠٢٠ يونيو ٣٠بلغ اجماىلي القروض والسلف للعمالء المتعبر

 .(من اجماىلي القروض والسلف للعمالء  % 4.٩4 مليون ريال قطري ، ويمثل 4,487: ٢٠١٩  ديسمبر ٣١; من اجماىلي القروض والسلف للعمالء % 4.٩مليون ريال قطري ، ويمثل 



 ارصدة من بنوك10

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

١,١٩٣,687           ١,٢5٠,6٣8         ٢,8٣8,6٠٢          أرصدة مستحقة لمصارف مركزية

844,4٩٩               ٢٩٢,٩٢٩            7٢5,47٠              حسابات جارية

١١,١٠7,٣٢6         7,١47,4٠٣         ٣,856,556          ودائع لدى البنوك

اء مع بنوك ٩,٢٢٣,8١5           8,٠١7,4١٠         ٩,٢١5,٠7٠          اتفاقيات إعادة شر

١6١,455               ١٠٢,٢٠7            ١67,٠٩١              فوائد مستحقة

٢٢,5٣٠,78٢         ١6,8١٠,587      16,802,789        المجموع

ودائع العمالء- 11

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

١8,7١٢,١5١         ١٩,٠6٩,٣١4      ٢١,٠٢7,555        الودائع الجارية وتحت الطلب

4,746,766           4,7٩6,٣٠4         5,666,١٢7          ودائع التوفبر

5٢,٣8١,7٠8         5٣,٠٣8,4٠7      5٠,66٩,6٢6        الودائع ألجل

455,٩67               45٩,8٩٢            ٣45,6٠٣              فوائد مستحقة

76,٢٩6,5٩٢         77,٣6٣,٩١7      77,708,911        المجموع

ي 
 
ة التقرير المنتهية ف ي ٢٠٢٠ يونيو ٣٠بالنسبة لفبر

 
ك هي نفسها كما  ف وع المشبر كات الزميلة والمشر ي الشر

 
ي . ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ ، كانت النسبة المئوية للملكية ف

 
 قام البنك٢٠٢٠ يونيو ٣٠كما ف

ك بناءأ عل حسابات اإلدارة وع المشبر كات زميلة و المشر ي شر
 
.بتسجيل االستثمارات ف

ك- 9 وع المشبر كات زميلة والمشر ي شر
 
االستثمارات ف

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2020 يونيو 30ف



سندات الدين- 12

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

7,٠٣8,٩٣5                      6,٢7٢,875                      7,١5٣,١٣5                  الرئيسية الغبر مضمونة- EMTNسندات 

466,8٠5                         ١,65٠,١46                      ٢58,٣٠8                      سندات رئيسية

١,٢6١,٢٢5                      ٣,4٣7,٠84                      ١,٠78,٩٢7                  سندات ثانوية

7٢7,556                         7٢7,٠٢٣                            -                                 اخرى

٣٠,٠6٩                            46,745                           ٢5,١7٩                        فوائد مستحقة

٩,5٢4,5٩٠                      ١٢,١٣٣,87٣                   8,515,549                  المجموع

: الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق سندات الدين كما يلي 

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

١,١٩٣,8٣8                      ٣,878,855                      4,٢58,١٠٠                    سنة١حبر 

4,568,44٩                      4,6٩١,٩7١                      ٢,4٣5,4٢4                   سنوات٣ اىل ١من 

٣,76٢,٣٠٣                      ٣,56٣,٠47                      ١,8٢٢,٠٢5                    سنوات٣أكبر من 

٩,5٢4,5٩٠                      ١٢,١٣٣,87٣                   8,515,549                  المجموع

قروض أخرى- 13

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

ي
١8٠,55٩                         ٣,١78,٣45                      5,٢55,8٩٠                  قرض ثنان 

ك 4,6١6,٩4٠                      4,875,١٣٣                      4,44٠,855                  قرض مشبر

7,١44,٩٩5                      ١,٠٢4,4٩٢                      ٣,٠٣7,4٩١                  أخرى

١٠٠,67٣                         67,64٢                           7٢,١54                        فوائد مستحقة

١٢,٠4٣,١67                    ٩,١45,6١٢                      12,806,390                المجموع

: الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق القروض االخرى كما يلي 

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

7,١٠٢,٠5٠                      4,57٢,١5٢                      6,٩55,٠86                    سنة١حبر 

4,١٣4,١١6                      ٣,٩٠7,٠٠٠                      4,٩46,47٢                   سنوات٣ اىل ١من 

8٠7,٠٠١                         666,46٠                         ٩٠4,8٣٢                       سنوات٣أكبر من 

١٢,٠4٣,١67                    ٩,١45,6١٢                      12,806,390                المجموع

رأس المال- 14

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

4,٠47,٢5٣,75٠              4٠4,7٢5,٣75                 4,٠47,٢5٣,75٠          عدد األسهم المسموح بها

١                                      ١٠                                   ١                                  (ريال قطري  )القيمة االسمية للسهم العادي 

4,٠47,٢54                      4,٠47,٢54                      4,047,254                  (باأللف ريال قطري  )رأس المال المصدر والمدفوع 

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

 الموافقة عل تجزئة القيمة االسمية للسهم لتكون٢٠١٩ مارس ٢٠بناء عل تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية ، قررت الجمعية العمومية الغبر عادية للبنك بجلستها المنعقدة بتاريــــخ  

ي 
 
ة رياالت قطرية، وتعديل مواد النظام األساسي المرتبطة بذلك، تم تطبيق تجزئة األسهم ف  ، وبالتاىلي تم زيادة عدد األسهم العادية من٢٠١٩ يونيو ٠٩بواقع ريال قطري بدال من عشر

.تم تعديل أرقام المقارنة لعائد السهم من األرباح ليعكس هذا التغيبر.  سهم4,٠47,٢5٣,75٠ سهم اىل ٣75,4٠4,7٢5

ألف ريال قطري



توزيعات أرباح - 15

تكاليف الموظفي  - 16

ي القيمة السوقية8٠.٩4تتضمن تكاليف الموظفير  مبلغ مستحق للبنك بمبلغ 
 
. ريال قطري متعلقة بحقوق األداء كنتيجة لالنخفاض ف

العائد عل السهم- 17

ة ة المنسوب اىل حاملي أسهم البنك  عل متوسط العدد المرجح  لألسهم العادية المصدرة خالل الفبر
يتم احتساب العائد عل السهم للمجموعة من خالل تقسيم الربــح للفبر

٢٠١٩ يونيو 2020٣٠ يونيو ٢٠١٩30 يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة

(معدلة)(معدلة)األساسي والمخفف

٩48,٢٣5          ٩٠١,١77              5٠8,6١١              4٩٩,٠4٣              الربــح العائد عل حاملي حقوق ملكية البنك

4,٠47,٢54       4,٠47,٢54          4,٠47,٢54          4,٠47,٢54          (١4ايضاح )المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة باآلالف 

٠.٢٣                 ٠.٢٢                    ٠.١٣                    ٠.١٢                    (ريال قطري )العائد األساس والمخفف للسهم 

امات األخرى - 18 المطلوبات المحتملة وااللبر 

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعةالمطلوبات المحتملة ( أ 

4,٢87,87١          5,٠75,٢45          5,٢88,8٩7          تسهيالت إئتمانية غبر مستخدمة

٢١,٣5٣,5٣٩        ٢١,٠١7,٣٢4        ١8,٣٠6,٢٢٠        خطابات ضمانات

١,7٠6,٩5٠          ٢,٠85,٣56          ١,8٢٩,746          خطابات اعتماد

٢7,٣48,٣6٠        ٢8,١77,٩٢5        25,424,863        المجموع

امات أخرى (ب  البر 

68,٩٢٩,4١5        5٢,78٩,7٢٩        67,٩65,٠46        مشتقات األدوات المالية

امات رأسمالية 4٢١,٣5٢              ١46,447              4٣٠,4٢4              البر 

6٩,٣5٠,767        5٢,٩٣6,١76        68,395,470        المجموع

ي حكمه- 19
 
النقد وما ف

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

٢,45٣,6١٩          ٣,٣١٣,٩٣٣          ١,٩٢٢,٢٢٣          *نقد وأرصـدة لدى مصارف مركزية

7,6٠٢,٣5٢          7,66١,5١٠          7,١١7,6١٢           يوم٩٠أرصدة لدى البنوك حبر 

١٠,٠55,٩7١        ١٠,٩75,44٣        9,039,835          المجموع

.ال يشمل النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية االحتياطي النقدي االلزامي* 

تقييم األدوات المالية- 20

 لمستوى تدرج القيمة العادلة الذي يصنف قياس القيمة العادلة
ً
ة التقرير وفقا ي نهاية فبر

 
:يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ف

ية3 المستوى 2المستوى 1المستوى (مراجعة) 2020 يونيو 30  القيمة الدفبر

7٠٢,٢87                                    -7٠٢,٢87                                    -موجودات مشتقة

6,686,٩٣٠          5١,٠١٢                4,55٩,488          ٢,٠76,4٣٠          استثمارات مالية

          2,076,430          5,261,775                51,012          7,389,217
 

4٣8,5١8                                    -4٣8,5١8                                    -مطلوبات مشتقة

-                                    438,518-                                    438,518

ية٣ المستوى ٢المستوى ١المستوى (مدققة) 2019 ديسمبر 31  القيمة الدفبر

764,٣٢٠                                    -764,٣٢٠                                    -موجودات مشتقة

6,685,8٢٢          ٢٩,١٠٢                5,65١,8٣٠          ١,٠٠4,8٩٠          استثمارات مالية

          ١,٠٠4,8٩٠          6,4١6,١5٢٩,١٠٢                ٠          7,45٠,١4٢
 

5٢6,64٣                                    -5٢6,64٣                                    -مطلوبات مشتقة

-                                    5٢6,64٣-                                    5٢6,64٣

ة  ي قياس القيمة العادلة خالل الفبر
 
ي عملية التقييم للمجموعة وأساليب التقييم ونوع المدخالت المستخدمة ف

 
ات ف .لم تكن هناك تغيبر

للستة أشهر المنتهيةللثالثة أشهر المنتهية

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
ألف ريال قطري2020 يونيو 30ف

ي عقدت بتاريــــخ  (توزيعات ارباح نقدية%  ١5: ٢٠١8) ٢٠١٩عن عام  % ٢٠تمت الموافقة عل توزيــــع أرباح نقدية  بنسبة 
٢٠: ٢٠١8) ٢٠٢٠ مارس ٢٣خالل اجتماع  الجمعية العمومية السنوية البر

.وتم توزيعها عل المساهمير  (٢٠١٩مارس 



ألف ريال قطري

األطراف ذات العالقة- 21

٢٠١٩ ديسمبر ٢٠١٩٣١ يونيو 2020٣٠ يونيو 30

مدققةمراجعةمراجعة

أعضاء مجلس ادارة البنك

١,١76,8٣٩           ١,58٩,٩٠١           ١,٢٢8,6٢١            (أ  )قروض وسلف وأنشطة التمويل  - 

7٩8,857               ٩٠7,١5٩               ٩٩6,6٠7               ودائع - 

امات أخرى -  ٣,7٢٢                   5,8٠5                   7٣,٩67                  مطلوبات محتملة و البر 

٢5,8٣5                 ١٢,١٣٩                 ٢4,٠٣8                  فوائد ورسوم الدخل المستلمة - 
الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس  - 

االدارة
                  ١٣,455                   7,٣٢٣                   8,5٣٢

١8,5٠٠                                        -                       -مكافآت وبدل حضور جلسات - 

ك وع المشبر كات الزميلة والمشر الشر

٣٠٩,4٠٠               ١8٠,5٣١               ٩,٣٩7                    أرصدة من بنوك - 

١٠,6١٠                 ١6٣,8٠٠               ١45,6٠٠               أرصدة لدى بنوك - 

٩,٩5١                   8,8٩6                   8,٢٩8                    ودائع - 

745,٩4٢               77١,7١٠               ١,47٣,866            مطلوبات محتملة - 

كات الزميلة -  4,7٢5                   ٢,١٩8                   ١,٢78                    فوائد مدفوعة للشر

مكافأت اإلدارة العليا

٣٩,٢4٣                 ٢٠,١4٩                 ٢٢,55١                  (مالحظة)مكافأت ومزايا أخرى  - 

5,١56                   6,٣77                   6,٠5٠                    قروض وسلف - 

ي  (أ  )
 
 من األرصدة القائمة ف

ً
ا  كببر

ً
ي يملكون فيها نفوذا ٢٠٢٠ يونيو ٣٠إن جزءا

كات البر  لقروض وسلف وأنشطة تمويل أعضاء مجلس اإلدارة أو الشر

امات . هاما ، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة ُمرضية ، ويجري سداد جميع االلبر 

.حسب االتفاق

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

ك وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، وع المشبر كات الزميلة والمشر كات التابعة، الشر تتضمن معامالت المجموعة المختلفة معامالت مع الشر

ي صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمجموعة
 
 رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثبر هام ف

ً
ي يملكون فيها حصصا

كات البر وقد بلغت األرصدة. أو الشر

ة التقرير مع هذه األطراف كما يلي  : -خالل فبر

ي البنك بما فيهم اإلدارة  العليا  حقوق أداء: مالحظة
ي . باإلضافة اىلي المكافآت و المزايا األخرى المذكورة أعاله، تم منح موظق 

 
 كانت ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ف

.( مليون ريال قطري7١.7تكلفة : ٢٠١٩ ديسمبر ٣١) مليون ريال قطري مستحقة للبنك ٣5.٣قيمة حقوق االداء الخاصة باالدارة العليا 



ألف ريال قطري

(ق.ع.م.ش)البنك التجاري 

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المخترصة الموحدة 

ي 
 
2020 يونيو 30ف

أرقام المقارنة - 22

٢٠١٩ يونيو ٣٠إعادة التصنيف٢٠١٩ يونيو ٣٠التفاصيل

(
ً
(المعاد تصنيفها)(المعلن سابقا

الموجودات

7,٠68,٩٠6           ١٠,١8١                            7,٠58,7٢5النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية

١٢,٢74,585         ١١,6٠١                          ١٢,٢6٢,٩84أرصدة لدى بنوك

85,744,6٣٢         8٩٩,٣٠6                        84,845,٣٢6قروض وسلف للعمالء

٢٣,46٣,4٩١         ١١6,44٣                        ٢٣,٣47,٠48استثمارات مالية

5,٠٠١,6٢٠           (١,٠٣7,5٣١)                    6,٠٣٩,١5١موجودات أخرى

                          -إجمالي الموجودات

المطلوبات

١6,8١٠,587         ١٠٢,٢٠7               ١6,7٠8,٣8٠          أرصدة من بنوك 

77,٣6٣,٩١7         45٩,8٩٢               76,٩٠4,٠٢5          ودائع عمالء

١٢,١٣٣,87٣         46,745                 ١٢,٠87,١٢8          سندات دين

٩,١45,6١٢           67,64٢                 ٩,٠77,٩7٠            قروض أخرى

5,٢4٩,4١٩           (676,486)             5,٩٢5,٩٠5            مطلوبات أخرى

                          -إجمالي المطلوبات

٢٠١٩تعديل٢٠١٩

(
ً
(المعدلة)(المعلن سابقا

الموجودات

ك وع مشبر كات زميلة والمشر ي شر
 
4,5٢6,884           ٢,447,٢٩6           ٢,٠7٩,588            استثمار ف

                       -(٢,55٩,5٩١)         ٢,55٩,5٩١            موجودات محتفظ بها للبيع

(١١٢,٢٩5)                المجموع

حقوق الملكية

٣٠٩,8٢٣               (6,٣5٣)                 ٣١6,١76               احتياطي القيمة العادلة

٩65,5٣٠               (١٠5,٩4٢)             ١,٠7١,47٢            *احتياطات أخرى 

(١١٢,٢٩5)             المجموع

قائمة الدخل

ك وع مشبر كات الزميلة والمشر                 ١4,١5٢٩8,8٣8                                     84,686حصة نتائج الشر

ة ٩48,٢٣5           ١4,١5٢             ٩٣4,٠8٣            ربــح الفبر

ك ، تم تمثيل أرقام المقارنة  وع مشبر كات زميلة والمشر ي شر
 
باالضافة إىل ما سبق ، نظًرا العادة تصنيف الموجودات المحتفظ بها للبيع إىل استثمارات ف

ا للمعيار الدوىلي للتقارير المالية 
ً
كة زميلة وفق ي شر

 
ية اللستثمار وتعديل حصة النتائج ف ي هو كما يلي. 5للقيمة الدفبر

 
:األثر الصاف

.٩ مليون ريال قطري تتعلق  بتعديل الرصيد االفتتاحي وفقأ للمعيار الدوىلي للتقارير المالية ١٣٠يشمل * 

ة الحالية، ولم يكن لعملية إعادة التصنيف هذه أي تأثبر  ورة للحفاظ عل تناسقها مع أرقام الفبر تم إعادة تبويب أرقام المقارنة المعروضة حسب الرص 

ة المقارنة ي الربــح الموحد أو إجماىلي حقوق الملكية الموحد لفبر
 
 مليون ريال قطري 676 مليون ريال قطري و ١,٠٣8فوائد مستحقة بمبلغ . عل صاف

ي 
 
ي موقعه كما ف

 
.٢٠١٩ يونيو ٣٠عل التواىلي قد تم إعادة تصنيف أرصدة حساباتها كل ف
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