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  ايضاحات للثالثة أشهر المنتهية في                  

     
   7132 مارس 13  2116 مارس 31

   مراجعة       مراجعة
     

 إيرادات فوائد  141764463   141464221
 مصروفات فوائد  (5774817)  (5214111)

إيرادات الفوائد صافي  865,855  6244311  

     
 إيرادات رسوم وعموالت  2774857  2674151

وعموالتمصروفات رسوم   (814367)  (684142)  

 صافي إيرادات رسوم وعموالت  365,661  1114811

     

 صافي ربح صرف عمالت أجنبية  584131  234543

 إيرادات استثمارات مالية  164633  444325

 إيرادات تشغيلية أخرى  154655  324783

 صافي اإليرادات التشغيلية  558,628  1244761
     

 تكاليف الموظفين  (1814211)  (2284116)
 إهالك  (444562)  (354383)
 اطفاء موجودات غير ملموسة  (134648)  (134431)
 خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية  (64128)  (214264)

 صافى خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء  (4784735)  (2514141)

 مصروفات أخرى  (1174111)  (1314631)

و الترتيب المشترك الربح قبل حصة النتائج من شركات زميلة  68,137  2284824  
والترتيب المشترك الحصة من نتائج شركات زميلة  514816  314118  

 الربح قبل الضريبة  65,375  2584832
 ضريبة الدخل / )لمصروفات(  (44112)  154336

 الربح للفترة  63,775  2744168

     
إلى:منسوب       

 حاملي حقوق ملكية البنك  114226  2884115
 المساهمات غير المسيطرة  -  (134147)

 الربح للفترة  63,775  2744168

     
 العائدات على السهم    

لمخفف للسهم )لاير قطري للسهم(/ االعائد األساسى  16  1276  1885  

     
     

 
 
 
 
 
 
   

 من القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة. اساسيا   جزءا 21الى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 
 

 



 )ش.م.ق(البنك التجاري 
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 للثالثة أشهر المنتهية في  

 2116 مارس 31  7132 مارس 13  
      مراجعة  مراجعة  
     

 2744168  63,775  الربح للفترة

     

     الدخل الشامل اآلخر للفترة

     

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

 614515  (774761)  فروق تحويل العمالت األجنبية من عمليات تشغيلية أجنبية

 (44176)  164288  والترتيب المشترك الحصة من الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زميلة

     المتاحة للبيع :صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 1114113  1624556  التغير في القيمة العادلة -

 (214744)  (114416)  المبلغ المحول الى األرباح والخسائر -

     

 1444768  61,522  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 4184136  353,611  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     منسوب إلى:

 4184211  1814113  ملكية البنكحاملي حقوق 

 726  -  المساهمات غير المسيطرة

 4184136  353,611  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة اساسيا  جزءا  21الى  1تشكل االيضاحات المرفقة من         



 ق(ع.البنك التجاري )ش.م.
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 رأس المال إيضاحات 

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 عام

احتياطي 

 مخاطر

احتياطي 

 القيمة العادلة

 

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

احتياطيات 

 أخرى

حقوق 

 اخرى

احتياطي 

 أرباح مدورة اعادة التقييم

إجمالي حقوق 

الملكية العائد الى 

حاملي حقوق 

 ملكية البنك

المساهمات 

غير 

 المسيطرة

األدوات 

المؤهلة 

لرأس مال 

 اضافي

مجموع حقوق 

 الملكية

 
            

 
  

 1143114272 441114111 13 1543114251 5144181 142644714 - 1174767 (142514817) (2114815) 148124318 264511 848284241 342664212  7132يناير  3الرصيد في 

                إجمالي الدخل الشامل للفترة

 114226 - - 114226 114226 - - - - - - - - -  فترةربح ال

 114677 - - 114677 - - - - (774761) 1684438 - - - -  الدخل الشامل اآلخر

 1814113 - - 1814113 114226 - - - (774761) 1684438 - - - -  للفترةاجمالي الدخل الشامل 

 - - - - - - - - - - - - - -  إلى احتياطي قانونيمحول 

 - - - - (1224111)  - - - - 1224111 - - -  محول إلى احتياطي المخاطر

 - - - - (514816) - - 514816 - - - - - -  صافى الحركة فى االحتياطيات األخرى

األرباح من األدوات المؤهلة لرأس المال 
 االضافي

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

 - -  - - - - - - - - - - -  المساهمات غير المسيطرةخيار البيع على 

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية, 
 معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

               

مساهمات من ومدفوعات لمالكي حقوق 
 :الملكية

               

 5884235 - - 5884235 - - - - - - - - - 5884235 13 اصدار حقوق – رأس المال زيادة في

اصدار  –االحتياطي القانوني زيادة في
 حقوق

13 - 1114764 - - - - - - - - 1114764 - - 1114764 

إجمالي المساهمات من والمدفوعات 
 لمالكي حقوق الملكية

 5884235 1114764 - - - - - - - - 144114111 - - 144114111 

الحركة في المساهمات غير صافي 
 المسيطرة

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

 2141834174 441114111 13 1641834161 5134311 142644714 - 141484583 (143374568) (514377) 141244318 264511 147414114 348544527  7132 مارس 13الرصيد في 

                

 
 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائممن  اساسيا  جزءا  21الى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 

 
 



 ق(ع.البنك التجاري )ش.م.

 

 الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية
 بآالف الرياالت القطرية                   7132مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في 
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 رأس المال إيضاحات 

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 عام

احتياطي 

 مخاطر

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

 

احتياطي 

تحويل 

العمالت 

 األجنبية

احتياطيات 

 حقوق اخرى أخرى

احتياطي 

اعادة 

 أرباح مدورة التقييم

إجمالي حقوق 

الملكية العائد 

الى حاملي 

حقوق ملكية 

 البنك

المساهمات 

غير 

 المسيطرة

األدوات 

المؤهلة لرأس 

 مال اضافي

مجموع حقوق 

 الملكية

                

 1742184681 241114111 5454225 1447534455 142314526 - (6514152) 141314887 (8144115) (714315) 147874318 264511 848214214 342664212  7135يناير  3الرصيد في 

                إجمالي الدخل الشامل للفترة

 2744168 - (134147) 2884115 2884115 - - - - - - - - -  ربح الفترة

 1444768 - 144673 1314115 - - - - 544122 754173 - - - -  الدخل الشامل اآلخر

 4184136 - 726 4184211 2884115 - - - 544122 754173 - - - -  للفترةاجمالي الدخل الشامل 

 - - - - (54826) - - - - - - - 54826 -  محول إلى احتياطي قانوني

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

صافى الحركة فى االحتياطيات 
 األخرى

 - - - - - - 314118 - - (314118) - - - - 

األدوات المؤهلة لرأس  األرباح من
 المال االضافي

 - - - - - - - - - - - - 241114111 241114111 

 (64285) - - (64285) - - (64285) - - - - - - -  المساهمات غير المسيطرةخيار البيع على 

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية, 
 معترف بها مباشرة في حقوق الملكية

               

مساهمات من ومدفوعات لمالكي 
 :حقوق الملكية

               

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

 (1714888) - - (1714888) (1714888) - - - - - - - - - 15  2115أرباح موزعة عن عام 

 - - - - - - - - - - - - - - 15  2115 اصدار أسهم زيادة لعام

المساهمات من والمدفوعات إجمالي 
 لمالكي حقوق الملكية

 - - - - - - - - - (1714888) (1714888) - - (1714888) 

صافي الحركة في المساهمات غير 
 المسيطرة

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

 1847314443 441114111 5454151 1441854412 5114111 - (6574337) 141614815 (7514173) 44868 147874318 264511 848264121 342664212  7135 مارس 13الرصيد في 

                

 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائممن  اساسيا  جزءا   21 الى 1شكل االيضاحات المرفقة من ت



 ق(ع.)ش.م.البنك التجاري 

 

  بيان التدفقات النقدية المختصرة الموحدة
 بآالف الرياالت القطرية                     7132مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في 
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 للثالثة أشهر المنتهية في  
 

 للسنة المنتهية في 
 

 2116 ديسمبر 31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 5114537  2584832  164128  ضريبة القبل  ربحال

       تعديالت لـ:

 142674811  2514141  4784735  صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

 764613  214264  64128  خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

 1374151  354383  444562  إهالك 

 1744188  314338  314488  إطفاء موجودات غير ملموسة

 64383  14185  (258)  من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة رة(خساالالربح و )

 (1524433)  (384833)  (14123)  صافي ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

 (811)  -  -  و أصول اخرى ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 464351  (314118)  (514816)  والترتيب المشترك حصة في نتائج شركات زميلة

 241564671  5364312  868,666  التشغيلية  قبل التغيرات في رأس المال العامل االرباح

       التغيرات في رأس المال العامل 

 (143854816)  141314124  141144116  التغير في أرصدة لدى بنوك

 (441384111)  141714167  (541124585)  التغير في القروض والسلف للعمالء

 (1174538)  (2424188)  (1734445)  التغير في الموجودات األخرى

 (5724134)  (441114842)  147124331  التغير في أرصدة من بنوك 

 248224115  241714813  142174127  التغير في ودائع العمالء

 245124556  5114476  8174711  التغير في المطلوبات األخرى

 (354841)  (354841)  (124534)  المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

 (4484118)  141314811  381,181  االنشطة التشغيليةالمستخدم في( من / ) الناتج النقدصافي 

       النقدية من األنشطة اإلستثمارية التدفقات

 (1146544156)  (141674512)  (344674125)  اقتناء استثمارات مالية

 714381  -  -   واالترتيب المشترك زميلة اتشرك ارباح مستلمة من

 1145644171  346414424  147274136  متحصالت من بيع / استحقاق االستثمارات المالية

 (1114781)  (614188)  (234878)  موجودات غير ملموسةممتلكات ومعدات واقتناء 

 44436  (784)  136  أصول اخرىو متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (2164141)  244214861  (3,251,213)  الناتج من األنشطة اإلستثمارية /صافي النقد )المستخدم في( 

       التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 441434111  -  1814663  دينسندات إصدار متحصالت من 

 (1784218)  -  (1444451)  سداد سندات دين

 (543554178)  (248614781)  (148524112)  سداد  قروض أخرى

 441584711  243484586  144164146  متحصالت من قروض أخرى

 -  -  144114111  اصدار أسهممتحصالت من 

 241114111  241114111  -  متحصالت من اصدار أدوات مؤهلة لرأس مال اضافي

 (1714888)  (1714888)  -  توزيعات أرباح مدفوعة

 347814344  5164118  3,315,168  األنشطة التمويلية منصافي النقد الناتج 

 341354215  441674581  (5154133)  صافي الزيادة / )النقصان( في النقد وما يعادله

 2414423  464656  1334171  أثر تقلبات سعر الصرف

 1141314238  1141314238  1443154866  يناير 1رصيد النقد وما في حكمه في 

 1443154866  1541534483  31,666,511  (35 ايضاح(/العام  الفترةرصيد النقد وما في حكمه في نهاية 

       التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباحالتدفقات النقدية 

 241114312  4614165  5614411  فوائد مدفوعة

 444324351  141344148  141514288  فوائد مستلمة

 164161  64677  64452  توزيعات أرباح مستلمة

 
 

 .المالية المرحلية المختصرة الموحدة القوائممن  اساسيا  جزءا  21الى  1شكل االيضاحات المرفقة من ت        



 ق(ع.)ش.م.البنك التجاري 

 

 الموحدة المختصرةالمرحلية  المالية القوائمإيضاحات حول 
 بآالف الرياالت القطرية                     7132 مارس 13
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 الصادر عنها التقريرالمنشأة  3
  
كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري رقم  1174( )" البنك "( بدولة قطر فى .قع.تأسس البنك التجاري القطري)ش.م. 

بمدينة الدوحة في دولة قطر.  3232. عنوان البنك المسجل هو صندوق بريد 151. رقم السجل التجاري للبنك هو 1174لسنة  73
البيانات المالية الموحدة للبنك وشركاته التابعة )ويشار إليها مجتمعة بــ"المجموعة"(. تعمل المجموعة بصفة أساسية في تشتمل 

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

  
 للمجموعة هي كما يلي:  الشركات التابعة األساسية 

  

 النسبة المئوية للملكية 

 اســـم الشــركة التابعة بلد التأسيس رأس مال الشركة أنشطة الشركة

13  
مارس 
7135 

13 
مارس 
7132 

      
 الترناتيف بنك )" ايه بنك "( تركيا ليرة تركية 62141114111 خدمات مصرفية %111 %75

 (ذ.م.مالبنك التجاري "خدمات االستثمار ) قطر لاير قطري 11141114111 السمسرةخدمات  %111 %111

 ليميتد 1أورينت  برمودا دوالر أميركي2141114111 شركة قابضة %111 %111

 جلوبال كارد سرفيسز ذ . م . م سلطنة عمان لاير عماني  5114111 أعمال البطاقات االئتمانية %111 %111

 سي بي كيو فاينانس ليمتد  برمودا دوالر امريكي 14111 سندات دين للبنكإصدار  %111 %111

 

 أساس اإلعداد 7
  
 مفقرة االلتزا )أ(

وائح ل" التقارير المالية المرحلية" و 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقا    الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمأعدت  
 .المعمول بهامصرف قطر المركزي 

 السنوية الموحدة ماليةال بياناتال العداد الضرورية وااليضاحات المعلومات كافة تتضمن ال المختصرة المرحلية المالية القوائم
 مارس 31 فى المنتهية أشهر للثالثة المالية النتائج أن كما. 2116ديسمبر  31 في المنتهية للسنة المالية البيانات مع تقرأ أن ويجب
 . 2117 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة المتوقعة المالية للنتائج مؤشرا بالضرورة ليست 2117

  
  واألحكام التقديراتاستخدام  )ب(

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية  وتعليمات مصرف قطر المركزي من اإلدارة وضع  
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات أحكام وتقديرات 

 واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
إن االفتراضات المستخدمة من قبل االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية والتقديرات الهامة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد 

 . 2116ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

  
 إدارة المخاطر المالية )ج(

 31إن أغراض و سياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتماشى مع تلك المذكورة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
    .2116ديسمبر 

 
 
 
 
 
 
 



 ق(ع.)ش.م.البنك التجاري 

 

 الموحدة المختصرةالمرحلية  المالية القوائمإيضاحات حول 
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 الهامة  السياسات المحاسبية 1

  
 
 

أدناه4 فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي نفس تلك المطبقة في  المذكورباستثناء 
 البيانات المالية السنوية األخيرة.

 
 2117 يناير 1 من اعتبارا السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة لمعاييرا
 

 الفترات على تسري التي الدولية المالية التقارير معايير على التالية والتحسينات تعديالتال الحالية الفترة خالل المجموعة اعتمدت
 2117 يناير 1 في تبدأ التي السنوية

 

  مبادرة اإلفصاح – 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  المؤجلة عن الخسائر غير المحققةاالعتراف بموجودات الضريبة  – 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  معايير مختلفة – 2116-2114التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
 
 المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات على جوهري تأثير أي المعايير على المدخلة والتحسينات أعاله التعديالت لتطبيق يكن لم 
 
 بعد المفعول سارية غير ولكنها الصادرة الجديدة والتفسيرات والتعديالت لمعاييرا
 

 : األدوات المالية1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لتحل محل النسخ السابقة من المتطلبات  2114في يوليو  1تم إصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

( والذي 2113جديد )الذي صدر في   ( ونموذج محاسبة التحوط2111وسنة  2111الجديدة للتصنيف والقياس )التي صدرت في سنة 
: األدوات المالية يحل محل المعيار 1. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2118يناير  1سيصبح ساري المفعول اعتبارا من 

: األدوات المالية على 1االعتراف والقياس4 حيث يشتمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : 31الدولي للمحاسبة رقم 
متطلبات جديدة لتصنيف األصول والمطلوبات المالية ويشتمل كذلك على نموذج جديد على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

مبسط لمحاسبة التحوط وذلك بزيادة الربط بين محاسبة التحوط لالعتراف بمخصصات خسائر التمويل كما يشتمل على نموذج 
 ومنهجية إدارة المخاطر بالمؤسسة.

 
قد يكون له تأثير كبير على القيم التي تم التقرير عنها في البيانات المالية  1إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يانات المالية الموحدة. وعليه فإن المجموعة حاليا  بصدد تقييم وتطبيق التغييرات المطلوبة الموحدة وقد ينتج عنه إفصاحات أكثر في الب
والمتطلبات اإلشرافية4 لذلك فإنه من غير  1في أنظمتها وسياساتها وإجراءاتها لتتوافق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 الكمي إلى أن يصبح تطبيق البرنامج في مراحل متقدمة. المناسب من الناحية العملية اإلفصاح عن األثر
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       القطاعات التشغيلية  6
      

 
 يوضح أدناه والجدول .التشغيلية والتي تدار من قبل قطاع التشغيل4 وااليرادات أوالمصاريف تنسب وفقا ألصول والتزامات المساهمين العمليات والتزامات أصول من للقطاع واالتزامات األصول تتكون  

  : ةالتشغيل اتقطاعال أداء ملخص
     الشركات التابعة  البنك التجاري 

 7132مارس  13

الخدمات المصرفية 

  التجارية

الخدمات المصرفية 

 المجموع  غير موزع  اخرى  ABank  االجمالي  لألفراد

 865,855  (164761)  733  134114  5214671  1164412  3244267 صافي ايرادات الفوائد 

 755,616  114221  74181  364186  2314515  1124315  1214211 رسوم وعمالت وايرادات اخرىصافي 

 558,628  (54531)  84722  1314111  7524184  2184717  4534467 ايراد القطاع

 (5,175)  -  -  -  (64128)  -  (64128) مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المالية

صافي مخصص انخفاض قيمة القروض 
 والسلفيات المقدمة للعمالء

(3374678)  (1114382)  (4384161)  (414174)  14211  -  (625,218) 

 61,631  (35,327)  8,528  36,613  15,625     أرباح القطاع

والترتيب  حصة في نتائج الشركات الزميلة
 المشترك

        -    81,535 

 63,775             صافي الربح خالل العام

              

              معلومات اخرى

 311,561,161  544414111  2644664  1741814114  11741164514  1642524751  1147534844 األصول

والترتيب  الشركات الزميلةاالستثمار في 
 المشترك

-  -  -  -  -  -  6,152,281 

 336,122,636  1614116  464881  1646844827  1741844316  2344214181  7347644126 االلتزامات

 11,661,515  -  5714343  347374766  2646344721  142184851  2544254871 بنود محتملة

              

  
.مليون لاير قطري (   423: 4 االلتزامات مليون لاير قطري 24372: األصول ( من هذه البيانات القطاعية تم حذف المعامالت بين شركات المجموعة
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          القطاعات التشغيلية ) تابع (  6

          

     الشركات التابعة  البنك التجاري 

 2116مارس  31

الخدمات المصرفية 

  التجارية

الخدمات 

 ABank  االجمالي  المصرفية لألفراد

 

 المجموع  غير موزع  اخرى

 576,116  (164761)  832  1214756  5184481  1174214  3214187 صافي ايرادات الفوائد 

 111,651  214464  44163  (74552)  2824585  1114148  1734537 رسوم وعمالت وايرادات اخرىصافي 

 676,256  34714  54715  1144214  8114166  3164342  4144724 ايراد القطاع

 (71,756)  -  -  -  (214264)  -  (214264) مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المالية

صافي مخصص انخفاض قيمة القروض 
 والسلفيات المقدمة للعمالء

(1364178)  (414771)  (1784741)  (814417)  15  -  (786,363) 

 766,351  (5,527)  3,171  (88,256)  118,261     أرباح القطاع

والترتيب حصة في نتائج الشركات الزميلة 
 المشترك

            11,115 

 726,355             صافي الربح خالل العام

              

              معلومات اخرى

 335,551,121  541824217  2364152  1744154116  1641214115  1442644335  8148644671 األصول

والترتيب  الشركات الزميلةاالستثمار في 
 المشترك

-  -  -  -  -  -  6,666,316 

 316,853,113  6134151  234326  1641214286  8748334461  2341864815  6446464664 االلتزامات

 11,612,553  -  5714343  445764626  2542514612  144344563  2348254121 بنود محتملة

              

  
 مليون لاير قطري (  .  551: مليون لاير قطري 4 االلتزامات  14521: األصول ( من هذه البيانات القطاعية المعامالت بين شركات المجموعة تم حذف
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 القروض والسلف للعمالء  .8
 

 :المقدمة للعمالء تشمل القروض والسلف
       

 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  

 مدققة   مراجعة   مراجعة   

       
 7245134171  7343634651  7745524414  قرض 

 444884163  346114116  341124463  سحب على المكشوف

 6674118  5254287  5144118  أوراق مخصومة

 343634146  6334522  346134641  قبوالت بنكية

  58,287,265  7842144374  8141234178 

 (114517)  (254152)  (174632)  ربح مؤجل

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة 
 القروض والسلف للعمالء

 (347154577)  (246744724)  (342164164) 

 7747174517  7545134618  57,176,852  صافي القروض والسلف للعمالء 

       
% من اجمالي القروض  5813مليون لاير قطري ما يعادل  44315مبلغ  2117 مارس 31في  المتعثرةوالسلفيات وأنشطة التمويل  بلغ اجمالي القروض 

: 2116ديسمبر   31وأنشطة التمويل4 % من اجمالي القروض والسلف4851مليون لاير ما يعادل  34516: 2116مارس  31) وأنشطة التمويل والسلفيات
 .  )% من اجمالي القروض والسلف وأنشطة التمويل5811قطري ما يعادل  مليون لاير 44162

 
ديسمبر  31مليون لاير قطري 4  362: 2116مارس  31مليون لاير قطري من الفوائد المعلقة ) 418قيمة مبلغ اليتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في 

 .مليون لاير قطري ( 445 : 2116
 
 
 االستثمارات المالية  .5
 

 :يلي تفصيل لتحليل االستثمارات الماليةفيما 
      
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13 

 مدققة   مراجعة   مراجعة  

      
 1441544713  1341664215  1641144741 متاحة للبيع

 االستثمارات المالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 *والخسارة

2634871  4344411  4234171 

 1543774783  1345114615  32,355,536 المجموع **

      
 
 31في  مليون لاير قطري 184بلغت  المحتفظ بها للمتاجرةباالضافة الى االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالقيمة الدفترية لالستثمارات المالية *

 مليون لاير قطري ( . 365 ; 2116ديسمبر  31 في و مليون لاير قطري  371 ;2116مارس  31)في   2117مارس 
 
ملياون لاير قطاري  24271 ; 2116ماارس  31) يمليون لاير قطر 44267القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة تحت اتفاقيات اعادة الشراء بلغت **

 مليون لاير قطري ( . 34713 ; 2116ديسمبر  31 وفي
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 االستثمارات في شركات زميلة والترتيب المشترك  .2
 
 : فيما يلي تفصيل الستثمارات المجموعة  في شركات زميلة والترتيب المشترك 

      ونسبة التملك  القيمة الدفترية

 بلد 7132 مارس 13  2116 مارس 31  2116ديسمبر  31
 التأسيس

 الشركةاسم  التصنيف
 مراجعة %  مراجعة %  مدققة %

           

 بنك الوطني العماني ال زميلة عمان 241674112 3481%  141364313 34813  241234455 34813

 البنك العربي المتحد زميلة االمارات 242114413 4181%  245124162 41813  242684333 41813

 أستكو قطر ذ.م.م زميلة قطر - -  14264 31813  - -

 شراكة قطر 114255 5181%  14385 51813  84851 51813
  سون لخدمات التأميام

 ذ.م.م

 الرصيد في نهاية الفترة / العام  6,152,281   444414114   443114647 

 
 . 2116في عام  أستيكو قطر ذ.م.متم تصفية 

 
 
 ممتلكات ومعدات.  5 

 
 التملك واالستبعاد 

 
       مليون لاير  58: 2116 مارس 31)مليون لاير قطري 21 تملكت المجموعة أصوال بلغت تكلفتها 2117 مارس 31أشهر المنتهية  في   ثالثة خالل
  (.قطري

 
  : 2116مارس  31)4  مليون لاير قطري 571بما قيمته  2117مارس   31تم استبعاد  أصول من قبل المجموعة خالل فترة الثالثة  أشهر المنتهية في

 . بقيمته األصلية4  ( الف لاير قطري 784
 

  
 أرصدة من بنوك . 6

       
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  

 مدققة   مراجعة   مراجعة  

       

 141834548  684422  2514687  أرصدة مستحقة لمصارف مركزية

 4884216  3374631  8414377  حسابات جارية

 745884414  548724737  843684723  ودائع

 244744145  241864137  348484111  عقود عمليات البيع مقابل االلتزام باعادة الشراء

  31,116,255  843644826  1146344313 
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 ودائع العمالء . 31
       
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31   7132مارس  13  

 مدققة   مراجعة   مراجعة   

       

 1746734432  1148764254  1746514121  الودائع الجارية وتحت الطلب

 541464171  545264111  541614161  ودائع التوفير

 4842154111  4647284122  4141514776  الودائع ألجل

 7141264411  7241314466  23,525,626  اجمالي

 
 

 سندات دين  .33
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  

 مدققة  مراجعة   مراجعة   

       

 742384665  445274118  742424518  الرئيسية  -EMTNسندات 

 141534348  141824238  141154125  سندات رئيسية

 344254247  243414126  344284671  سندات ثانوية 

 1147174261  741584562  33,252,316  اجمالي

 

 الجدول أدناه يوضح تحليل االستحقاق لسندات الدين كما يلي : 

 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  

 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       

 141684541  1774478  241114168  سنة  1حتى 

 448874784  148134457  547144325  سنوات 3الى  1من 

 448614136  541674627  341614811  سنوات  3أكثر من 

 1147174261  741584562  33,252,316  اجمالي

 
 

 قروض أخرى . 37
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 -  441184781  345714135  قرض ثنائي 
 644734878  646714541  541274171  قرض مشترك

 443134364  6174141  147114547  اخرى

 1147774242  1241154487  31,132,553  اجمالي

 

 الجدول أدناه يوضح تحليل استحقاق القروض االخرى كما يلي : 
       
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 441174563  448224611  445114521  سنة  1حتى 
 446364171  642784243  445854112  سنوات 3الى  1من 

 141434518  141144634  142124221  سنوات 3أكثر من 

 1147774242  1241154487  31,132,553  اجمالي
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 رأس المال  .31 
 2116ديسمبر  31  2116 مارس 31  7132 مارس 13  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
لاير قطري لكل  11دد األسهم)القيمة االسمية للسهم العادي ع

 سهم(
 

158,687,216  32646214211  32646214211 

       
 342664212  342664212  1,586,872  رأس المال المصدور والمدفوع ) باأللف لاير قطري ( 

 
لاير قطري إلى  3826682128111للفصل في الزيادة في رأس المال المصدر للبنك من  2116نوفمبر  16عقد اجتماع الجميعة العامة غير العادية للبنك في 

لاير قطري( خمسة وعشرون رياال قطريا  25851سهما عاديا جديدا لالكتتاب بسعر ) 5888238521لاير قطري عن طريق عرض  3885485278311
مليون لاير قطري  588824بقيمة  لاير قطري عالوة إصدار( )أسهم حقوق(. مما سينتج عنه زيادة في رأس المال 15851 )تتضمنوخمسون درهما لكل سهم 
 .2117يناير  25لاير قطري. تم االنتهاء من أسهم الحقوق في  مليون 14511وعالوة اإلصدار بمبلغ  مليون لاير قطري 111876واحتياطي قانوني بقيمة 

 
 جميع االسهم تحمل نفس الدرجة وحقوق تصويت متساوية

 
 

  حقوق اخرى . 36
 

في عام اهمين غير المسيطرين. على الحصص المسيطرة اللترناتيف بنك )"ايه بنك"( تركيا4 وأبرم عقد خيار بيع مع المس 2113استحوذ البنك في يوليو 
% لصالح 111مما يجعل اي بنك مملوك بنسبة  2116ديسمبر  11في  اكتمال عملية الخيار اآلجل لالستحواذ على الحصة المتبقية في )"ايه بنك"( تم 2116

 .)ش.م.ع.ق( البنك التجاري

 
 

 أرباح مقترح توزيعها .38
 

مت وت %(31تم توزيع ارباح نقدية بنسبة  2115, )2116عام سهم مملوك بالنسبة ل 21واحد لكل  سهمو أ% 5بنسبة  المســاهمين على نقدية أرباح توزيعات
 .2117ابريل  4الموافقة على التوزيع على المساهمين في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ 
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 العائد على السهم .35
     

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

 ثالثة أشهر المنتهية في  

 2116مارس  31  7132مارس  13  

 مراجعة  مراجعة  

     األساسي والمخفف

 2884115  114226  الربح المنسوب الى حاملي األسهم في البنك

     

 3314226  3744666  متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة باأللف سهم

 1885  1276   (لاير قطري العائد األساسى والمخفف للسهم )

     

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

 ثالثة أشهر المنتهية في  

 2116مارس  31  7132مارس  13  

 مراجعة  مراجعة  

     

ةاية الفتراألسهم المؤهلة في بد   3264621  3264621 

 124517  484137  تأثير اصدار أسهم مجانية

 3314226  126,555   المتوسط المرجح لعدد األسهم في الفترة

 
 المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى .32

   7132 مارس 13  2116 مارس 31  2116ديسمبر  31
 المطلوبات المحتملة) أ (   مراجعة  مراجعة  مدققة

       
 تسهيالت غير مستغلة   741254684  541614422  641754111

 خطابات ضمان  2147164138  2144444575  2146444321

 خطابات اعتماد  242214216  241134664  245154758

 اإلجمالى  11,661,515  3144174661  3143254278

       
 التزامات أخرى) ب (       

       
 التزامات رأسمالية  1154111  5164815  1684174

 
 النقد وما يعادله . 35

   7132 مارس 13  2116 مارس 31  2116ديسمبر  31
   مراجعة  مراجعة  مدققة

       
 وأرصـدة لدى مصرف قطر المركزي *نقد   141314811  241214324  241284141

 يوم  11أرصدة لدى البنوك أقل من   1248144112  1241244151  1241864126

1443154866  1541534483  31,666,511   
 
 

 مصرف المركزي على االحتياطي النقدي االلزامي .اليشمل النقد واألرصدة لدى * ال 
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17 

 

 تقييم األدوات المالية . 36
 

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

 
       
 القيمة الدفترية  7المستوى   3المستوى   

       
       )مراجعة( 7132 مارس 13

 3154253  3154253  -  موجودات مشتقة 

 1741684611  1442414138  246814451  استثمارات مالية

  7,553,681  36,886,763  32,621,527 

       

 2324421  2324421  -  مطلوبات مشتقة 

  -  2324421  2324421 

       
       

       )مدققة( 2116 ديسمبر 31
       

 2264523  2264523  -  موجودات مشتقة

 1543774783  1244864481  246554263  استثمارات مالية

  246554263  1247134114  1546144316 

       

 1564117  1564117  -  مطلوبات مشتقة

  -  1564117  1564117 

 
:  2116 ديسمبر 31مليون لاير قطري ) 238 قيمتها الدفتريةجميع األسهم المتاحة للبيع الغير مدرجة تدرج بالقيمة العادلة بإستثناء استثمارات متاحة للبيع تبلغ 

 .مليون لاير قطري ( تدرج بالتكلفة حيث ال يمكن تقدير قيمتها الدفترية بصورة موثوقة 236
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 األطراف ذات العالقة . 71
 

مع الشركات الزميلة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 4 أو الشركات التي يملكون فيها حصصا  معامالت تتضمن معامالت المجموعة المختلفة 
مع هذه األطراف كما  خالل فترة التقريررئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثير هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمجموعة . وقد بلغت األرصدة 

 -يلي : 
 

   7132 مارس 13  2116 مارس 31  2116ديسمبر  31
   مراجعة  مراجعة  مدققة

       
 أعضاء مجلس االدارة      

 قروض وسلف وأنشطة التمويل ) أ (-   244554121  241114578  242464411

 الودائع-   1174854  1864832  624182

 وتعهدات أخرى التزامات طارئة وضمانات-   1114447  34381  1114817

 الفوائد ورسوم الدخل -  34171  14851  14441

 الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة-   54473  14718  54873

 مكافآت وبدل حضور جلسات -   -  -  184511

 والترتيب المشترك الشركات الزميلة      

 أرصدة لدى البنوك-   1514115  84878  24625

 أرصدة من بنوك  -  4374147  3234723       4364116

 الودائع -   114485  124826  114327

 التزامات محتملة من الزميلة للمجموعة  -  7744553  7814466  7814153

 فوائد الدخل المكتسبة من الشركات الزميلة -   -  263  24583

 الزميلة  الشركاتفوائد الدخل المدفوعة من  -   273  77  441

 مكافأة اإلدارة العليا      

 ومزايا اخرى  أجر ثابت-  124147  144613  554121

 قروض وسلف )ب(-  44743  84118  54481

       
       

 نفوذا هامالقروض وسلف وأنشطة تمويل أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي يملكون فيها  2117 مارس  31) أ ( إن جزءا  كبيرا  من األرصدة القائمة في 
  تفاق.4 مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية. ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة ُمرضية 4 ويجري سداد جميع االلتزامات حسب اال

 
 

 المقارنة  . 73
  

متى كان ذلك ضروريا4 لتنسجم مع الفترة الحالية. ليس إلعادة التبويب أي تأثير على صافي الربح الموحد أو إجمالي حقوق  المقارنة  تمت إعادة تبويب أرقام
 الملكية الموحد لفترة المقارنة.

 
 
 
 

  


