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 .)ق.م.ش( القطري التجاري البنك

 الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائم

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠
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 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةقائمة الدخل المرحلية الموحدة لفترة 
  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة   لفترة ثالثة أشهر المنتهية في  

 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ 
 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 

         
 ٢,٢١٧,٢٧٨  ٢,١١٦,١٤٥  ٧١٢,٤٢١  ٧٢٨,٣٦٤  الفوائدت يراداا

 (١,٠٢٧,٥١٠)  (٨٦٦,٧٧٣)  (٣٠٩,٤٥٤)  (٢٨٠,١٣٣)  مصروفات الفوائد
 ١,١٨٩,٧٦٨  ١,٢٤٩,٣٧٢  ٤٠٢,٩٦٧  ٤٤٨,٢٣١  صافي ايرادات الفوائد

         
 ١٦٨,٧٠٠  ١٢١,٦٢١  ٤٩,٩٦٤  ٤٠,١١٧  االستثمار وأنشطة االسالمي التمويل من ايرادات
 (١١٠,٦٧٣)  (٦٣,٢٧١)  (٣٣,٣١٩)  (٢١,٦٥٦) الربحمنالمطلقاالستثمار ودائع أصحابحصة:ناقصا
 ٥٨,٠٢٧  ٥٨,٣٥٠  ١٦,٦٤٥  ١٨,٤٦١  االسالمية واالستثمار التمويل أنشطة من ايرادات صافي

         
 ٦٢١,٤٨٨  ٥١٤,١٤٠  ٢١١,٠٢٥  ١٥١,٩٤٥  ورسومايرادات عموالت 

 (٧٢,١٣٣)  (٨٦,٠١٢)  (٢٤,٧٧١)  (٢٩,٢١١)  مصروفات عموالت ورسوم
 ٥٤٩,٣٥٥  ٤٢٨,١٢٨  ١٨٦,٢٥٤  ١٢٢,٧٣٤  صافي ايرادات عموالت ورسوم

         
 ٦١,٨٢٧  ٩,٥٩١  ٦٤٣  ٢,٨٥٥  أرباح التوزيعات

 ٩٠,٧١٠  ٩٤,٠٨٤  ٣٠,٤٢١  ٣٤,٣٥٥  صافي أرباح عمليات النقد األجنبي
 ٣٥,٤٠٩  ٥٣,٥٧٧  ٣٦,٥٧١  ٥٠,٧٠٩  ستثمارات ماليةالاالربح من 

 ١٩٦,٠٥٤  ٣٨,٥٣٣  ١١,٨٢٤  ١١,٢٦٥  ايرادات تشغيلية اخرى
  ٣٨٤,٠٠٠  ١٩٥,٧٨٥  ٧٩,٤٥٩  ٩٩,١٨٤ 
         

 ٢,١٨١,١٥٠  ١,٩٣١,٦٣٥  ٦٨٥,٣٢٥  ٦٨٨,٦١٠  دات التشغيليةصافي االيرا
         

 (٤٨٣,٦٣٢)  (٤٩٩,٧٥٢)  (١٦٠,٢٨١)  (١٦٨,٢٦٧)  مصروفات ادارية وعمومية
 (٧٥,٨٧٤)  (٧٨,٣٥٦)  (٢٦,١٨٩)  (٢٦,٠٦٩)  استهالآات

 (٢٨٨,٩٤٥)  (٥٦,٩٤٤)  (٨٦,٥٨٥)  ٤,٠٨٣  مخصص تدني قيمة القروض والسلفيات للعمالء،صافي
 (١٠٨,١٢٠)  (٨٠,٩٦٢)  (٥٦,٠٦٢)  (٣٣,٤٨٨)  مخصص تدني قيمة االستثمارات المالية
 (٩٥٦,٥٧١)  (٧١٦,٠١٤)  (٣٢٩,١١٧)  (٢٢٣,٧٤١)  اجمالي مصروفات تشغيلية ومخصصات

         
 ١,٢٢٤,٥٧٩  ١,٢١٥,٦٢١  ٣٥٦,٢٠٨  ٤٦٤,٨٦٩  الربح قبل حصة النتائج من شرآات زميلة

 ١١٣,١٨٦  ١١٠,٨٧٠  ٣٨,٢٦٩  ٤٣,٣٢٢  من نتائج الشرآات الزميلة حصة
         

 ١,٣٣٧,٧٦٥  ١,٣٢٦,٤٩١  ٣٩٤,٤٧٧  ٥٠٨,١٩١  صافي أرباح الفترة
         

) ريال قطري ( المخفض من األرباح / عائد السهم األساسي 
 ٦.٢٣  ٥.٨٩  ١.٨٢  ٢.٢٤  ) ١٥ايضاح (
 

 جزءا من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   ١٨الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالمرحلية الموحدة لفترة الشامل  قائمة الدخل 

  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة   لفترة ثالثة أشهر المنتهية في  

 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ ٢٠٠٩ سبتمبر ٢٠١٠٣٠ سبتمبر ٣٠ 
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  
         
         

 ١,٣٣٧,٧٦٥  ١,٣٢٦,٤٩١  ٣٩٤,٤٧٧  ٥٠٨,١٩١  صافي أرباح الفترة
         

         شامل االخرى بنود الدخل ال
 ٣٠,٥٤٩  ٧,٣٨٣  ٢,٥٣٣  ٥,٤٢٢  الحصة من بنود الدخل الشامل االخرى للشرآات الزميلة
 ٢٠٣,٤٤٠  ٧٢,٨٤٥  ٩,٠٧٨  ٧٧,٩١٣  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 ٢٣٣,٩٨٩  ٨٠,٢٢٨  ١١,٦١١  ٨٣,٣٣٥  لفترة الشامل االخرى لبنود الدخل 
         

 ١,٥٧١,٧٥٤  ١,٤٠٦,٧١٩  ٤٠٦,٠٨٨  ٥٩١,٥٢٦  لفترة لالدخل الشامل  اجمالي بنود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءا من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة   ١٨الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالتغير في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة لفترة قائمة 

  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 
  األرباح المدورة        
 رأس 

 المال
 احتياطي
 قانوني

دفعة تحت 
حساب زيادة 
 رأس المال

 احتياطي
 عام

التغيرات 
التراآمية في 

 القيمة
 العادلة

 احتياطي
 مخاطر

 احتياطيات
 اخرى

 أرباح مقترح
 توزيعها

 االجمالي اخرى

           
 ٩,٩٧٨,٤٤٥ ١,٣٤٨ ١,٤٤٣,٤٣٧ ٣٢٥,٩٣٣ ٦٣٨,٣٠٠ (٤٤٢,٨٥٧) ٢٦,٥٠٠ - ٥,٩٢٣,٧٣١ ٢,٠٦٢,٠٥٣ ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 

 ١,٥٧١,٧٥٤ ١,٣٣٧,٧٦٥ - - - ٢٣٣,٩٨٩ - - - - خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 
 ٢٠٠٨أرباح موزعة من الشرآات الزميلة عام 

 - ٦٢,٣٠٧ - (٦٢,٣٠٧) - - - - - - محولة الى األرباح المدورة
 حصة من نتائج الشرآات الزميلة

- - - - - - 
(١١٣,١٨٦) - ١١٣,١٨٦ - 

 (١,٤٤٣,٤٣٧) - (١,٤٤٣,٤٣٧) - - - - - - - ٢٠٠٨أرباح موزعة عن عام 
 - ١٠٣,١٠٣ الزيادة في رأس المال المدفوع 

- - - - - - - 
١٠٣,١٠٣ 

 ٧٠٤,١٩١ -  الزيادة في االحتياطيات القانونية
- - - - - - - 

٧٠٤,١٩١ 

 ١٠,٩١٤,٠٥٦ ١,٢٨٨,٢٣٤ - ٣٧٦,٨١٢ ٦٣٨,٣٠٠ (٢٠٨,٨٦٨) ٢٦,٥٠٠ - ٦,٦٢٧,٩٢٢ ٢,١٦٥,١٥٦ ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠الرصيد في 
           

 ١٢,٠١٠,١٨٣ ١٣٥,٢١٤ ١,٢٩٩,٠٩٣ ٤١٦,٥٦٥ ٦٣٨,٣٠٠ (١٠٥,٨٦٤) ٢٦,٥٠٠ ٨٠٧,٢٩٤ ٦,٦٢٧,٩٢٥ ٢,١٦٥,١٥٦ ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
 ١,٤٠٦,٧١٩ ١,٣٢٦,٤٩١ - - - ٨٠,٢٢٨ - - - - خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 

 ٢٠٠٩أرباح موزعة من الشرآات الزميلة عام 
 - ١٠٢,٠٣٢ - (١٠٢,٠٣٢) - - - - - - محولة الى األرباح المدورة

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية   
 (٣٨,٠٩٠) (٣٨,٠٩٠) - - - - - - - - ) ١٤ايضاح ( 

 - (١١٠,٨٧٠) - ١١٠,٨٧٠ - - - - - - حصة من نتائج الشرآات الزميلة
احتياطي مخاطر حسب تعليمات مصرف قطر 

 - (٢٧,٥٠٠) - - ٢٧,٥٠٠ - - - - - المرآزي

 (١,٢٩٩,٠٩٣) - (١,٢٩٩,٠٩٣) - - - - - - - )١٣ايضاح ( ٢٠٠٩أرباح موزعة عن عام 
 ٦١,٨٦١ ٦١,٨٦١ - - - - - - - - )١٣ايضاح (ارباح التنازل 

 - - - - - - - (١٠٣,١٠٢) - ١٠٣,١٠٢ ) ١١ايضاح (الزيادة في رأس المال المدفوع 
ايضاح (الزيادة في االحتياطيات القانونية  

(٧٠٤,١٩٢) ٧٠٤,١٩٢ -  )١١،١٢ - - - - - - - 
 ١٢,١٤١,٥٨٠ ١,٤٤٩,١٣٨ - ٤٢٥,٤٠٣ ٦٦٥,٨٠٠ (٢٥,٦٣٦) ٢٦,٥٠٠ - ٧,٣٣٢,١١٧ ٢,٢٦٨,٢٥٨ ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

           
   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات من جزءا ١٨ الى ١ من المرفقة االيضاحات تشكل

 



٦ 
 

 )ق .م.ش( التجاري القطري البنك 
 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في تسعةقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لفترة 

  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 
 السنة المنتهية في  أشهر المنتهية تسعة  
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١,٥٢٣,٥٩٤  ١,٣٣٧,٧٦٥  ١,٣٢٦,٤٩١  العام/ الفترة صافي أرباح 

       : تعديالت
 ٩٢,٧٤٢  ٧٥,٨٧٤  ٧٨,٣٥٦  استهالآات

 ١٠,٠١٣  ٩,٧٥٠  ١٠,٨٦٧  اطفاءات تكاليف المعامالت
 ٤٦١,٠٥٠  ٢٨٨,٩٤٥  ٥٦,٩٤٤  صافي ، القروض والسلفياتتدني قيمة  مخصص
 ١٨١,٩٤٣  ١٠٨,١٢٠  ٨٠,٩٦٢  تدني االستثمارات المالية مخصص
 ٤,٥٢١  -  -  تدني أصول اخرى مخصص

 (١٧٠,٠٦٠)  (١٦٥,٠٠٠)  (٩٧)    من بيع عقارات ومعدات الربح
 -  -  (١,١٤٤)  الربح من بيع أصول اخرى

 (١٥٢,٩٣٩)  (١١٣,١٨٦)  (١١٠,٨٧٠)  حصة من نتائج الشرآات الزميلة
 (٣٦,٦٤٤)  (٣٥,٤٠٩)  (٥٣,٥٧٧)  ستثمارات ماليةالا من الربح 

 ١,٩١٤,٢٢٠  ١,٥٠٦,٨٥٩  ١,٣٨٧,٩٣٢  التشغيلية قبل التغيرات قي األصول وااللتزامات األرباح
       النقصان في األصول التشغيلية) الزيادة(صافي

 ٦١٧,٠٨٠  ٤٠٢,٠٥٠  (٣٢٤,٦٠٥)  الماليةأرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 (١,٢٦٦,٥٤٨)  (٦٥٢,٤٩٩)  (٢,٨٠٥,٦٣٣)  قروض وسلفيات أنشطة تمويل العمالء

 -  -  ٢,٨٤٤  متحصالت من بيع أصول اخرى
 (١٢٩,٥٣٧)  (٤٠٠,٢٢١)  (٤٧١,٤٥٨)  أصول اخرى
       في االلتزامات التشغيلية) النقصان(صافي الزيادة

 (٤١٣,٢٩٠)  (٢,٢٤٢)  ٥٣١,٢٧٤  للبنوك والمؤسسات الماليةاألرصدة 
 (٥,٩١٤,٣٢٦)  (١,٥٤٤,٣١٣)  ٥,٦٧٠,٦٥٨  ودائع العمالء

 (١٦٨,١٦٧)  ١٣٦,١٩٩  (٣٨,٨٨٤)  التزامات اخرى
 -  -  (٣٨,٠٩٠) االجتماعية والرياضية    التنمية صندوق

 (٥,٣٦٠,٥٦٨)  (٥٥٤,١٦٧)  ٣,٩١٤,٠٣٨  أنشطة التشغيل ) في المستخدمة( من   صافي التدفقات النقدية
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (٣,١١٥,٥٢٣)  (٢,٤٣١,٨٠٩)  (١,٥٦٥,٩٣٤)  مشتريات استثمارات مالية
 (١,٣٠٠)  (١,٣٠٠)  (١١,٥١٧)  االستثمار في شرآات زميلة

 ٦٢,٣٠٧  ٦٢,٣٠٧  ١٠٢,٠٣٢  زميلة اتمتحصالت من توزيعات شرآ
 ١,٠٨٢,٩٩٠  ٨٨٩,٧٨١  ٢,٢١٦,٨٦٩  استثمارات مالية استحقاق/  متحصالت من بيع

 (٢٧١,٥٣٩)  (١٠٧,١٨٩)  (٥٦,٤٨٢)  شراء عقارات ومعدات
 ٤٥١,٣٠٠  ٤٥٠,٠٠٠  ٩٧   متحصالت من بيع عقارات ومعدات

 (١,٧٩١,٧٦٥)  (١,١٣٨,٢١٠)  ٦٨٥,٠٦٥  أنشطة االستثمار المستخدمة في صافي التدفقات النقدية
       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 ٥,٧٤٧,٤٥٤  -  -  الديون المصدرة وأموال مقترضة اخرىمتحصالت من 
 (١,٩٢٩,٢٠٠)  (٥٤٦,٠٠٠)  -  أموال مقترضة اخرىو ديون مصدرة سداد

ودفعات تحت  متحصالت من اصدار أسهم رأس المالصافي 
   المال حساب زيادة رأس

 -  ١,٦١٤,٥٨٨  ٨٠٧,٢٩٤ 

 (١,٤٤٣,٤٣٧)  (١,٤٤٣,٤٣٧)  (١,٢٩٩,٠٩٣)  أرباح موزعة
 ٠  ٠  ٦١,٨٦١  أرباح متنازل عنها

 ٣,٩٨٩,٤٠٥  (١,١٨٢,١٤٣)  (١,٢٣٧,٢٣٢)  أنشطة االتمويلمن   ) في المستخدمة(  صافي التدفقات النقدية
 (٣,١٦٢,٩٢٨)  (٢,٨٧٤,٥٢٠)  ٣,٣٦١,٨٧١   العام/حكمها خالل الفترةفي النقدية وما في )النقصان(صافي الزيادة

 ٤,٢٦٩,١٦٨  ٤,٢٦٩,١٦٨  ١,١٠٦,٢٤٠  يناير ١رصيد النقدية وما في حكمها في 
 ١,١٠٦,٢٤٠  ١,٣٩٤,٦٤٨  ٤,٤٦٨,١١١  )١٨: ايضاح(العام / الفترة  نهاية رصيد النقدية وما في حكمها في

       
       :التشغيلية من الفوائد والتوزيعاتالتدفقات النقدية 

 ٢,٧٢٢,٣٢٠  ١,٢٤١,٣٩٤  ٨٤٨,٧٣٩  أرباح مدفوعة/ فوائد 
 ٥,٥٨٣,٣٣٣  ٢,٣٠٤,٨٠٤  ٢,١٩٦,٢٨٠  أرباح مستلمة/ فوائد 

 ٦٢,٧١٠  ٦١,٨٢٧  ٩,٥٩١  أرباح موزعة مستلمة 
 .جزءا من البيانات المالية المرحلية المختصرة  ١٨الى  ١تشكل االيضاحات المرفقة من 



٧ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة الموحدة  االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 
  واألنشطة القانوني الوضع. ١
 

 البنك ويقوم ، ١٩٧٤ لسنة ٧٣ رقم األميري المرسوم بموجب ١٩٧٥ عام في " )البنك ( "  )قطرية مساهمة شرآة(القطري التجاري البنك تأسس
 مرآزه خالل من وذلك ، االئتمان بطاقات وأنشطة االسالمية المصرفية واألعمال المصرفية األعمال آافة بتقديم)  المجموعة(  الزميلة والشرآات
 سلطنة في االئتمانية البطاقات خدمات تمارس تابعة لشرآات قابضة آشرآة البنك ويعمل ، قطر دولة في العاملة وفروعه الدوحة بمدينة الرئيسي
 . عمان

 

  ةالمحاسبي تالسياساو االعداد سسأ .٢

 
  داالعدا سسأ
 
 ٣٤ رقم الخاص الدولي المعيار بموجب ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر تسعة لفترة الموحدة المختصرة المرحلية المالية  البيانات إعداد تم

 . المرآزي قطر مصرف وتعاميم المرحلية المالية البيانات بإعداد المتعلق
 
 المالية البيانات مع تقرأ أن ويجب  مالية بيانات العداد الضرورية وااليضاحات المعلومات آافة تتضمن ال المختصرة المرحلية المالية البيانات  

 المالية للنتائج مؤشرا بالضرورة ليست ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ فى المنتهية أشهر للتسعة المالية النتائج أن آما.   ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة
 . ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية المالية للسنة المتوقعة

 
 المحاسبية السياسات

 
 في المتبعة المحاسبية واألساليب للسياسات مطابقة المجمعة المختصرة المرحلية البيانات هذه اعداد في المتبعة المحاسبية واألساليب السياسات ان

 : باستثناء ما هو مذآور أدناه ،  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة المالية البيانات اعداد
 

 .٢٠١٠يناير  ١خالل الفترة طبقت المجموعة المعايير التالية السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 .تكلفة اإلستثمار في شرآة تابعة أو شرآة مشترآة أو زميلة ،٢٧ومعيار المحاسبة الدولي  ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
للمؤسسات التي تطبقه ألول مرة أن تستخدم تكلفة تقديرية للقيمة العادلة أو القيمة الدفترية وفقًا لمحاسبة سابقة لقياس التكلفة  هذا المعيار المعدل يسمح

آذلك يحذف هذا التعديل تعريف طريقة التكلفة من . المبدئية لإلستثمارات في الشرآات التابعة والمشترآة والزميلة في البيانات المالية المنفصلة
ويتطلب من المؤسسة أن تدرج األرباح الموزعه من اإلستثمارات في الشرآات التابعه والمشترآة والزميلة آإيراد في   ٢٧ معيار المحاسبة الدولي
 .البيانات المالية للمستثمر

 
 ‘  األعمال المجمعة‘  ،٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

جميع المدفوعات لشراء : على سبيل المثال. يستمر هذ المعيار المعدل في تطبيق طريقة الشراء على تجميع األعمال، مع بعض التعديالت الهامه
ار على هنالك خي. نشاط تجاري تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء، مع تصنيف المدفوعات المحتملة آدين ويعاد تقييمها الحقًا خالل بيان الدخل

مشتراه، أساس آل شراء لوحده، لقياس حصة األقلية في األعمال المشتراه إما بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة األقلية في صافي موجودات األعمال ال
للفترات ) عدلالم( ٣جميع التكاليف المتعلقة بمعاملة الشراء يجب أن تقيد آمصاريف، وسوف تطبق المجموعه المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .٢٠١٠يناير  ١المستقبلية على جميع األعمال المجمعه من 
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 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةااليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة  الموحدة لفترة 
  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 

 ) تتمة (  ةالمحاسبي السياسات
 

 . البيانات المالية الموحدة والمنفصلة ٢٧ : معيارالمحاسبة الدولي 
وأن هذه المعامالت . يتطلب المعيار المعدل أن تقيد آثار جميع المعامالت مع حصص األقلية في حقوق الملكية اذا لم يكن هنالك تغير في السيطرة

د قياسها أي حصة متبقية في الكيان يعا. يحدد المعيار أيضًا طريقة المحاسبة في حال فقدان السيطرة. سوف لن تنتج عنها شهرة أو أرباح أو خسائر
مستقبًال على ) المعدل( ٢٧سوف تطبق المجموعه معيار المحاسبة الدولي . بالقيمة العادلة، ويتم إدراج ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة

يما يتعلق أو األرباح ف/ في المستقبل سوف يميل أيضًا إلعطاء تغيرًا أآبر في حقوق الملكية و . ٢٠١٠يناير  ١المعامالت مع حصص األقلية من 
 .لشراء حصص من قبل المجموعة

 
 ’التحقيق والقياس، بنود التحوط المؤهلة –األدوات المالية ,‘  ٣٩معيار المحاسبة الدولي 

عند تصنيف مخاطر ذات جانب واحد في أصل . ، ويعطي توجيهًا للمعالجة لحالتين اثنتين٢٠٠٨ يوليو بنود التحوط المؤهلة، في. تم إصدار التعديل
وإن تصنيف . أن الخيار المشتري والمصنف بكاملة آأداة التحوط لمخاطر ذات جانب واحد ال يكون فعاًال تمامًا ٣٩يقرر معيار المحاسبة . محوط

 .هذا المعيار لن تنشأ عنه أي تغيرات على البيانات المالية للمجموعة. ت معينهالتضخم آخطر يتم التحوط له غير مسموح به إال في حاال
 

 تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية
ياس، تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت سوف تنتج عنها تغيرات محاسبية ألغراض العرض أو التحقيق أو الق

إن معظم التعديالت يسرى مفعولها للفترات المالية التي تبدأ في . ك تعديالت في المفردات أو الصياغة التحريرية تتعلق ببعض المعايير الدوليةوآذل
 ال يتوقع أن تكون هنالك تغيرات جوهرية على السياسات. على التوالي، مع السماح بالتطبيق المبكر ٢٠١٠يناير  ١و  ٢٠٠٩يناير  ١أو بعد 

 .المحاسبية لهذه التعديالت
 

 :، ولكنها ال تالئم أنشطة المجموعة٢٠١٠التفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول في 
 توزيع الموجودات غير النقدية للمالكين: ١٧التفسير 
 تحويالت الموجودات من العمالء: ١٨التفسير 

 
 
  القطاعي التحليل. ٣
 

    :تشغيل على أساس األعمال والشرآات الزميلة آالتالي  قطاعات أربعة   الى المجموعة ألغراض االدارة ، تنقسم
 

  :الخدمات المصرفية التقليدية 
 
 

ات • ة العملي رآات  البنكي المية ( للش ر اس ة ) غي ر التمويلي ة وغي ملالتمويلي ى وتش هيالت عل م تس رة الخص ابات ، المباش  والحس
ةا ع ، لجاري دمات   والودائ ترآة وخ روض المش تقات والق ات المش ة ومنتج الت األجنبي اطة والعم تثمار والوس دمات االس وخ

 .محافظ أسواق المال والمحافظ االستثمارية تدار من قبل قطاع األعمال . التمويل للشرآات التجارية والمتعددة الجنسيات 
 
امالت البن      • دمات المع ى خ تمل عل راد وتش ة لألف ات البنكي ات     العملي راد ، ومنتج ة لألف ة الخاص ابات الجاري ة ، والحس ة الخاص كي

 . والودائع االستثمارية ، وبطاقات االئتمان والخصم والقروض والرهون لألفراد  التوفير
 
 
             التوفير ومنتجات ، لألفراد الخاصة الجارية والحسابات ، الخاصة البنكية المعامالت خدمات على وتشتمل – البنك التجاري االسالمي عمليات •

 . االسالمية الشريعة أحكام بموجب لألفراد والرهون والقروض والخصم االئتمان وبطاقات ، االستثمارية والودائع
 
 . عمان سلطنة في االئتمان بطاقات خدمات بتقديم تقوم للبنك تابعة شرآة وهي ١ أورينت •

 
وااليرادات غير الموزعة تتعلق ببعض األنشطة المرآزية والعمليات غير البنكية األساسية مثل رئاسة المجموعة وسكن  األصول وااللتزامات

 .الموظفين والعقارات والمعدات العامة وأعمال النقد والمدفوعات المتعلقة بمشاريع التطوير 
 االمارات في المتحد العربي والبنكفي سلطنة عمان  العماني الوطني البنك في االستراتيجية للمجموعة االستثماراتتشمل  – الزميلة الشرآات
 . الملكية لطريقة ويتم احتسابها وفقا في دولة قطر . م.م.وماسن التأمين للخدمات ذ  ، م.م.وجيكو ذ  ، م.م.ذ وأستيكو



٩ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة  الموحدة المالية المرحلية المختصرةااليضاحات المتممة للبيانات 

  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 
  )تتمة(القطاعي التحليل . ٣
 

تكون أسعار التحويل بين قطاعات التشغيل على أساس التعامل الحر بطريقة تماثل المعامالت مع  .تراقب االدارة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة التخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء 
 .٢٠٠٩  في  أو ٢٠١٠ أو أآثر من اجمالي ايرادات المجموعة في %  ١٠أي عميل أو طرف خارجي واحد 

 قطاع أداء ملخص يوضح أدناه والجدول .التشغيلية والتي تدار من قبل قطاع التشغيل وااليرادات والمصاريف تنسب وفقا ألصول والتزامات المساهمين العمليات والتزامات أصول من للقطاع واالتزامات األصول تتكون
  : التشغيل

 
 البنك التجاري  التقليدية 

 االسالمي

 

 ١أورينت 

 

 غير موزعة

 

     االجمالي بنوك األفراد بنوك الشرآات  المجموع
               

               ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 

 ١,٣٠٧,٧٢٢  (٢,٤٧٩)  ٢,٥١١  ٥٨,٣٥٠  ١,٢٤٩,٣٤٠  ٢٠٢,٩٤٧  ١,٠٤٦,٣٩٣  المشابهةااليرادات  / صافي ايرادات الفوائد

 ٦٢٣,٩١٣  ٣٠,٦٠٧  ٦,١٢٥  ١٢,٥٧٦  ٥٧٤,٦٠٥  ١٤٢,٤٩٢  ٤٣٢,١١٣  ايرادات اخرى
 ١,٩٣١,٦٣٥  ٢٨,١٢٨  ٨,٦٣٦  ٧٠,٩٢٦  ١,٨٢٣,٩٤٥  ٣٤٥,٤٣٩  ١,٤٧٨,٥٠٦  طاعايراد الق

 (٥٦,٩٤٤)  -  ٢٩٤  (٢٩,٩٠٢)  (٢٧,٣٣٦)  (٤٧,٦٤٧)  ٢٠,٣١١  مخصص تدني قيمة الديون بعد خصم االسترداد

 (٨٠,٩٦٢)  -  -  (٧,٩٦٨)  (٧٢,٩٩٤)  -  (٧٢,٩٩٤)  مخصص تدني قيمة االستثمارات المالية

 ١,٢١٥,٦٢١  ١,٦٦٥  ٦,١٦٠  ٩,١٩٢  ١,١٩٨,٦٠٤      أرباح القطاع

 ١١٠,٨٧٠              ائج الشرآات الزميلةحصة في نت
 ١,٣٢٦,٤٩١              صافي الربح خالل الفترة 

               
               معلومات اخرى

 ٥٦,٤٠٣,٥٧٥  ١,٢٩٩,٥٨٨  ١٢,٤٧٣  ٤,٥١٠,٥٢٢  ٥٠,٥٨٠,٩٩٢  ٥,١٤٦,٧٧١  ٤٥,٤٣٤,٢٢١  األصول 
 ٣,٧٨٧,٦١٧              االستثمار في الشرآات الزميلة

 ٤٨,٠٤٩,٦١٢  ٢٩٤,٣٨٢  ٣,٠١٢  ٤,٢٠٣,٣٣٠  ٤٣,٥٤٨,٨٨٨  ٨,٤٠٦,٧٧٠  ٣٥,١٤٢,١١٨  االلتزامات
 ١٨,٣٢٢,٣٧٠  -  -  ٢٢٧,١٨٥  ١٨,٠٩٥,١٨٥  ٧٤٤,٩٧١  ١٧,٣٥٠,٢١٤  محتملةبنود 

 
  .)مليون ريال قطري   ٧٢ :يال قطري ، االلتزامات مليون ر  ١٤٥ :األصول ( ه البيانات القطاعية المعامالت بين شرآات المجموعة استبعدت من هذ •



١٠ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةااليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة 

  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 
  )تتمة(القطاعي التحليل . ٣
 

  لتقليديةا ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 
 البنك التجاري
 االسالمي

      

 
 المجموع  غير موزعة  ١أورينت    االجمالي بنوك األفراد بنوك الشرآات

               

 ١,٢٤٧,٧٩٥  (٢,٠٦٨)  ٢,٦٤٩  ٥٨,٠٢٧  ١,١٨٩,١٨٧  ٢٦٥,٢٦١  ٩٢٣,٩٢٦  المشابهة االيرادات/  ايرادات الفوائدصافي 

 ٩٣٣,٣٥٥  ١٩٣,٩١٩  ٥,٣٣١  ٢٩,٦٣١  ٧٠٤,٤٧٤  ١٢٤,٥٠١  ٥٧٩,٩٧٣  ايرادات اخرى

 ٢,١٨١,١٥٠  ١٩١,٨٥١  ٧,٩٨٠  ٨٧,٦٥٨  ١,٨٩٣,٦٦١  ٣٨٩,٧٦٢  ١,٥٠٣,٨٩٩  طاعايراد الق

 (٢٨٨,٩٤٥)  -  ٥٨  (٤,٠٩٨)  (٢٨٤,٩٠٥)  (١٣٨,١٤٣)  (١٤٦,٧٦٢)  مخصص تدني قيمة الديون بعد خصم االسترداد

 (١٠٨,١٢٠)  -  -  (١١,٣٧٧)  (٩٦,٧٤٣)  -  (٩٦,٧٤٣)  مخصص تدني قيمة االستثمارات المالية

 ١,٢٢٤,٥٧٩  ١٠٥,٨٧٧  ٤,٨٦٤  ٤٦,٦٤٣  ١,٠٦٧,١٩٥      طاعأرباح الق

 ١١٣,١٨٦              ائج الشرآات الزميلةحصة في نت

 ١,٣٣٧,٧٦٥              صافي الربح خالل الفترة 
               

               معلومات اخرى

 ٥٢,٦٥٦,٣٥٣  ١,٢٣٧,٨٥٢  ١٥,١٣٨  ٤,٠٠٩,٩٤٢  ٤٧,٣٩٣,٤٢١  ٥,٢٧٢,٤٦١  ٤٢,١٢٠,٩٦٠  األصول 

 ٣,٧٢٤,٦٩٧              االستثمار في الشرآات الزميلة

 ٤٥,٤٦٦,٩٩٤  ٢٥٧,٨٧٥  ٣,٥٢٩  ٣,٦٨٣,١٢٥  ٤١,٥٢٢,٤٦٥  ٧,٧٤١,٣٥١  ٣٣,٧٨١,١١٤  االلتزامات

 ٢٤,٣٩٩,٣٢٦  -  -  ٨٢٥,٢٣٢  ٢٣,٥٧٤,٠٩٤  ١,٠٧٤,٦٣٦  ٢٢,٤٩٩,٤٥٨  محتملةبنود 
 
 
 ). مليون ريال قطري  ٦٧ :مليون ريال قطري ، االلتزامات   ١٤٠ :األصول ( المعامالت بين شرآات المجموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعية  •



١١ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة  الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة
  )يذآرغيرذلك آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم( 

 
 قروض وسلفيات وأنشطة تمويل العمالء. ٤
 

 :قروض وسلفيات وأنشطة تمويل العمالء تشتمل على 
 
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢٧,٤٢٩,١٠٢  ٢٧,٣١٩,١٧٥  ٣٠,٤١٧,٧٠٣  قروض
 ٢,٨١٣,١٧٦  ٢,٣٤٠,٤١٤  ٢,٣٤٠,٢٣٤  جاري مدين

 ٩٤,٠٢٦  ٨٩,٥٨٧  ٨٧,٤١٢  سندات مخصومة
 ٢,٣١٥,٤٠٦  ٢,٢٧٧,٦٤٦  ٢,٦٧٠,٦٦٣  التمويل االسالمي

 ٣٢,٦٥١,٧١٠  ٣٢,٠٢٦,٨٢٢  ٣٥,٥١٦,٠١٢  جمالي القروض والسلف وأنشطة التمويلا
 (٧٢٢,٤٤٢)  (٥٣١,٧٠٦)  (٨٣٨,٠٥٥)  مخصص تدني القيمة -

 ٣١,٩٢٩,٢٦٨  ٣١,٤٩٥,١١٦  ٣٤,٦٧٧,٩٥٧  الصافي
 
 

في السابق آانت تدرج ( يوم   ٩٠غًير البنك طريقته الدارج القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة لتكون على أساس فوق  ٢٠١٠في 
ليون ريال ما ب ١.٠٥١  مبلغ  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠غير المنتظمة في وأنشطة التمويل  والسلفيات  بلغ اجمالي القروض. )يوم ١٨٠على أساس فوق 

مليون ريال ما يعادل  ٦٧٤:  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  (  يوم ٩٠على أساس  وأنشطة التمويل من اجمالي القروض والسلفيات%  ٢.٩٦يعادل 
من اجمالي القروض والسلف % ٢.٢٢مليون ريال ما يعادل  ٧٢٥ :  ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١،وأنشطة التمويل من اجمالي القروض والسلف% ٢.١٠

آانت القروض والسلف واألنشطة  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١اذا آانت الطريقة الجديدة مطبقة آما في  .)  يوم ١٨٠  على أساس  التمويلوأنشطة 
 .من مجموع القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة %  ٣.٥٦تمثل  سوف التمويلية غير المنتظمة

 
 .)مليون ريال قطري  ١٧٣:  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري، ١٥٣:  ٢٠٠٩ سبتمبر  ٣٠(مليون ريال قطري  ٢٣٧ الفوائد المعلقة بلغت 

 .والتي تم احتسابها وفقا لمتطلبات وتعليمات مصرف قطر المرآزي وتم اضافتها الى مبالغ المخصصات المذآورة 
 
 

 االستثمارات المالية . ٥ 
 
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
       :االستثمارات تتضمن مايلي  

 ٢,٥٠٢,٧٠٤  ٢,١٣٧,٧٨٠  ٣,٦٢٣,٣٩٨   المتاحة للبيع)  أ  
       

 ٧,٢٤٤,٦٦٤  ٧,٠٧٦,٥٣٦  ٥,٥١٨,٦٢١  المحتفظ بها لالستحقاق) ب 
       

 ٩,٧٤٧,٣٦٨  ٩,٢١٤,٣١٦  ٩,١٤٢,٠١٩   العام/ الفترة  الرصيد في نهاية
       
 

ال    ٩٩٨ :  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠( مليون ريال قطري  ٩٤٠القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة تحت اتفاقيات اعادة الشراء بلغت  ون ري ملي
 ) .مليون ريال قطري  ٤٢٠ : ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ;قطري 

 
 

 
 



١٢ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة  الموحدة  للبيانات المالية المرحلية المختصرةااليضاحات المتممة 
) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   
 
  زميلة شرآة في استثمار. ٦
 
 :  آالتالي الزميلة الشرآة في المجموعة صةح
 

   %  القيمة الدفترية ونسبة التملك
 بلد ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

 التأسيس
 الشرآة
 مراجعة % مراجعة % مدققة % الزميلة

 
 البنك الوطني العماني ) أ  عمان ١,٤٧٧,٣٧٤ ٣٤.٩٠%  ١,٤٥٧,٢٧٠ ٣٤.٨٥%  ١,٤٧٤,٧١٤ ٣٤.٨٥%

     

 البنك العربي المتحد) ب  االمارات ٢,٢٩٨,٢٢٦ ٤٠.٠٠%  ٢,٢٦٣,٦٠١ ٤٠.٠٠%  ٢,٢٨٢,٨٢١ ٤٠.٠٠%
     

 م.م.ذ أستكو) ج  قطر ٢,١٦٨ ٣٠.٠٠%  ٢,٥٢٦ ٣٠.٠٠%  ٢,٣٣٠ ٣٠.٠٠%
     

 م.م.ذجيكو ) د  قطر - ٥٠.٠٠%  ١,٣٠٠ ٥٠.٠٠%  - ٥٠.٠٠%
          

 قطر ٩,٨٤٩ ٥٠.٠٠%  - -  - -
  ماسن التأمين للخدمات )  ه

 م.م.ذ    
 

          
 العام/ الفترة الرصيد في نهاية  ٣,٧٨٧,٦١٧   ٣,٧٢٤,٦٩٧   ٣,٧٥٩,٨٦٥ 

 
 

 
 
 
 
  والمعدات العقارات. ٧
 

 واالستبعاد التملك 
 

ا تبلغت   التملكت المجموعة أصو  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠منتهية  في ال أشهر  تسعة خالل ال قطري     ٥٦ كلفته ون ري بتمبر  ٣٠( ملي   ١٠٧:   ٢٠٠٩ س
 ) . قطري مليون ريال    ٢٧٢:  ٢٠٠٩ ديسمبر  ٣١،   ريال قطري نمليو

 
  ٣٠المنتهية فيشهور  تسعةالمن قبل المجموعة خالل فترة  الف ريال قطري  ٩٧مبلغ ب هاتم استبعادالتي  بلغ صافي القيمة الدفترية لألصول

 .) مليون ريال قطري  ٢٨٥:  ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١، مليون ريال قطري  ٢٨٥:  ٢٠٠٩ سبتمبر  ٣٠(   ٢٠١٠سبتمبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣ 
 

 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعة لفترة الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   
 
 
 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية . ٨
 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢٣,١٧٢  -  ١٥٧,٢٢٠  األرصدة للبنك المرآزي 
 ٨٤,٨٦٠  ١١٧,٤٥٨  ٧٠,٢٤٢  حسابات جارية 

 ٧,٢٨٣,٣٠٣  ٦,٨٩٥,٧٠٥  ٣,٧٣٢,٣٩٤  ودائع البنوك والمؤسسات المالية 
 ٧,٣٩١,٣٣٥  ٧,٠١٣,١٦٣  ٣,٩٥٩,٨٥٦  العام / الرصيد في نهاية الفترة 

     أخرى مقترضة أموالديون مصدرة و. ٩
 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢,٣٦١,٦٨١  ٣,٧٤٣,٤١٥  ٢,٣٦٣,١٧٢  قروض مشترآة
 ١,٨١٥,٢٢٣  ١,٨١٦,٤٢٦  ١,٨١٧,١٦١  EMTNسندات 

 ٣,٥٩٩,٨٥٨  -  ٣,٦٠٥,٣٨٧  سندات رئيسية
 ٢,١٤٧,٥٩٦  -  ٢,١٤٩,٥٠٥  سندات ثانوية 

 ٩,٩٢٤,٣٥٨  ٥,٥٥٩,٨٤١  ٩,٩٣٥,٢٢٥  العام / الرصيد في نهاية الفترة 
 

 : التغير في حرآة األموال المقترضة االخرى آما يلي 

 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٦,٠٩٦,٠٩١  ٦,٠٩٦,٠٩١  ٩,٩٢٤,٣٥٨  العام  /الفترة  الرصيد في بداية
 ٥,٧٤٧,٤٥٤  -  -  اضافات على األموال المقترضة

 (١,٩٢٩,٢٠٠)  (٥٤٦,٠٠٠)  -  تسديد األموال المقترضة
 ١٠,٠١٣  ٩,٧٥٠  ١٠,٨٦٧  اطفاء الخصومات وتكاليف المعامالت

 ٩,٩٢٤,٣٥٨  ٥,٥٥٩,٨٤١  ٩,٩٣٥,٢٢٥  العام / الرصيد في نهاية الفترة 
 

 :تسديد األموال المقترضة االخرى 

 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 -  ١,٣٨٢,٢٥٢  -  سنة ١حتى 
 ٤,١٧٦,٩٠٤  ٤,١٧٧,٥٨٩  ٤,١٨٠,٣٣٣  سنوات ٣الى  ١من 

 ٥,٧٤٧,٤٥٤  -  ٥,٧٥٤,٨٩٢  سنوات   ٣أآثر من 
 ٩,٩٢٤,٣٥٨  ٥,٥٥٩,٨٤١  ٩,٩٣٥,٢٢٥  العام / الرصيد في نهاية الفترة 



١٤ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة  الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة
) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   

 حسابات االستثمار المطلق. ١٠

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ١٦٧,٠٤٢  ١٦٥,١٦٨  ٢٤٥,٣١٧  توفير حسابات
 ٢٤,٨٢٨  ٧٢,٣٣٣  ٣٠٨,٦٣٧  ودائع تحت الطلب

 ٢,٠٥٨,٣٠٣  ٢,٣٥٢,١١٣  ٢,٥٠٠,٦٦٢  استثمار حسابات
 ٢,٢٥٠,١٧٣  ٢,٥٨٩,٦١٤  ٣,٠٥٤,٦١٦  العام/ الرصيد في نهاية الفترة 

 

  المال رأس .١١

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 عدد األسهم

 )ريال قطري لكل منها ١٠القيمة االسمية للسهم العادي (

 ٢١٦,٥١٥,٥٧٧  ٢١٦,٥١٥,٥٧٧  ٢٢٦,٨٢٥,٨٤٢ 

       
 ٢,١٦٥,١٥٦  ٢,١٦٥,١٥٦  ٢,٢٦٨,٢٥٨  ) باأللف ريال قطري ( المدفوع  المصدور رأس المال

 
مليون ريال قطري وهو قيمة  ٨٠٧وقدرها    م م ذاستلم البنك الدفعة الثانية من عائدات االآتتاب الخاصة من قطر القابضة  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣٠في 

بانتظار اآتمال . ريال قطري للسهم   ٦٨,٣٠ريال قطري للسهم ويشمل عالوة اصدار قدرها  ٧٨,٣٠سهم عادي بسعر  ١٠,٣١٠,٢٦٥
 تم اصدار ،٢٠١٠رفبراي ٩ في تي عقدتال للبنك عادية الغير العمومية الجمعية اجتماع يف .االجراءات القانونية المتعلقة باصدار األسهم 

  .هذه الدفعة تحت حساب زيادة رأس المال قيدت العاديريال قطري للسهم  ١٠قيمة اآلسمية ب  ٢٠١٠ رفبراي فى سهم ١٠,٣١٠,٢٦٥
 
   القانوني االحتياطي. ١٢

 
ريال  ١٠بقيمة  )القيمة االسمية (الى  رأس  المال  امباشر درجتوا  ٢٠١٠فبراير  فيجديدا  سهما عاديا   ١٠,٣١٠,٢٦٥ صدارالعائدات من ا
من قانون الشرآات  ١٥٤وفقا للمادة لكل سهم عادي  ريال قطري ٦٨,٣٠بقيمة ) عالوة األسهم ( والى االحتياطي القانوني  ،قطري لكل سهم

 .وال يوجد تكاليف مباشرة على العملية . ٢٠٠٢لسنة )  ٥( التجارية رقم 
 
 مقترحةرباح أتوزيعات  .١٣

 
)  سهم لكل قطري ريال ٧:  ٢٠٠٨( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية  في  )  سهم لكل قطري ريال ٦ % (٦٠ النقدية التوزيعات بلغت
 ريال مليون  ١,٤٤٣ : ٢٠٠٨(  ٢٠١٠فبراير  ٩في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ   عليها الموافقة تم قطري ريال مليون ١,٢٩٩  بقيمة 
 . ) قطري

 
 .مليون ريال قطري  ٦٢ والبالغة  ٢٠٠٩في توزيعات األرباح لعام  حقهاعن  م.م.ذ تنازلت قطر القابضة

 
 

  االجتماعية والرياضية التنمية صندوقالمساهمة في  .١٤
 

مليون ريال  ٣٨.١مبلغ  البنك   خصصت،  ٢٠١٠لعام  من القانون الصادر والتوضيحات الصادرة  ٢٠٠٨لسنة    ١٣الى القانون رقم  استنادا 
ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  من صافي األرباح%  ٢.٥ يشكل ما نسبتهالمساهمة ومبلغ . االجتماعية والرياضية في قطر التنميةلصندوق  قطري
٢٠٠٩ .  



١٥ 
 

 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةتسعلفترة الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة 

) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   
 
 عائد السهم من األرباح  - ١٥

 
 أشهر المنتهية في تسعة  ثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مراجعة  مراجعة  مراجعة مراجعة  
         
         

         األساسي والمخفف
 ١,٣٣٧,٧٦٥  ١,٣٢٦,٤٩١  ٣٩٤,٤٧٧  ٥٠٨,١٩١ صافي الربح خالل الفترة باأللف ريال قطري

 ٢١٤,٧٤٠  ٢٢٥,٣٥٢  ٢١٦,٥١٥  ٢٢٦,٨٢٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم باآلف
 ٦.٢٣  ٥.٨٩  ١.٨٢  ٢.٢٤ )ريال قطري ( عائد السهم من األرباح 

         
: يتم حسابه آما يلي باآلف المتوسط المرجح لعدد األسهم

 أشهر المنتهية في تسعة  ثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مراجعة  مراجعة  مراجعة مراجعة  
         

 ٢٠٦,٢٠٥  ٢١٦,٥١٥  ٢٠٦,٢٠٥  ٢١٦,٥١٥       األسهم المؤهلة في بداية الفترة
 ٨,٥٣٥  ٨,٨٣٧  ١٠,٣١٠  ١٠,٣١٠  االآتتاب الخاص 
 ٢١٤,٧٤٠  ٢٢٥,٣٥٢  ٢١٦,٥١٥  ٢٢٦,٨٢٥  الفترةالرصيد في نهاية 

         
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٦ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة  الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة
) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   
 
 معامالت مع أطراف ذات العالقة   .١٦

 
تابعة والزميلة ومع أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ، أو الشرآات التي يملكون فيها لالمختلفة مع الشرآات اتتضمن معامالت المجموعة 

وقد بلغت األرصدة في نهاية الفترة آما  .هام في صنع القرارات المالية أو التشغيلية بالمجموعة  تأثير حصصا رئيسية أو أي أطراف اخرى ذات
 : يلي 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       أعضاء مجلس االدارة
 ١,٦٣٣,٦٥٤  ١,٥٥٠,٥٥٥  ١,٨٢٢,٩٤٢  *قروض وسلف وأنشطة التمويل  -
 ٢٨١,٥٢٣  ٤١٠,٤٤٩  ٢٩٣,٤٩٧  الودائع -
 ٢٢,٤٦٢  ٢٩,٧٢١  ٢٥,٠٤٩  وضمانات وتعهدات اخرى محتملةالتزامات  -
الدخل المكتسب من التسهيالت الممنوحة ألعضاء  يرادا -

 ٧٧,١٦٥  ٦٠,٧٧٩  ٣٥,٠٢١  مجلس االدارة

رسوم اخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء  -
 ٢,١٢٦  ١,٧٤٣  ٥٩٧  مجلس االدارة

 ٧٥,٥٠٧  ٦٤,١١٩  ١٦,٢٩٩  الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة -
 ٢٦,٣٣٣  ٢,٨٤٦  ٢,٧٢٦  ألعضاء مجلس االدارة اجر وبدل حضور جلسات -

       
       الزميلة  اتالشرآ
 ٢٥٥,١٨٤  ٣٤٣  ١٦٤,٢٣٧  موعةجالودائع من البنك الوطني العماني لدى الم -
 ٦٧٢  ٤٠٤  ٥٥٥  الودائع من البنك التجاري الى البنك الوطني العماني -
       من البنك الوطني العماني للمجموعة محتملة التزامات -
 ٨,١٤٣  ٦,٠٩٠  ٣١,٤٥٢  خطاب الضمان       -
 ٢٥٤,٨٠٠  -  ٢٥٤,٨٠٠  غير مستخدمة يةتسهيالت ائتمان -
 ٤٢,٥٤٥  ٤٢,٥٤٥  ٢٨,٣٦٤  )القيم االعتبارية ( مبادالت أسعار الفوائد     -
 ٢,٧٦٩  ٢,٧٢٩  ١,٥٨٧  )القيم العادلة ( مبادالت أسعار الفوائد      -
 ٢٤٩,١٤٩  ١٧٣,٢٤٦  ٢٠٠,٧٥٧  من البنك العربي المتحد للمجموعة الودائع  -
 ١٨٢,٠٠٠  -  ٧٨١  الودائع من البنك التجاري الى البنك العربي المتحد -
       من البنك العربي المتحد للمجموعةمحتملة التزامات  -
 ١٦,٧٢٤  ١٤,٨٤٧  ٣١,٥٤٤  خطاب الضمان      -
 ٦,٦٩٨  ٧,١٦٨  ١٠,٨٧٨  من أستكو لدى المجموعةالودائع  -
 ٢,٢٠٢  ٢,٦٠٠  ٩٥١  الودائع من جيكو لدى المجموعة -
 -  -  ٢٠,٠٠٠  الودائع من ماسن لدى المجموعة -
 ٢٣٧  ٢٣٢  ١٩  الفوائد المستلمة من الشرآات الزميلة -
 ٢,٧٥٢  ١,٧٦٤  ٢,٨٨٣  الشرآات الزميلة فوائد المصروفات المحملة على -

       
       مكافأة االدارة العليا

 ٣٤,٥٩٣  ٢٤,٥٦٠  ٢٢,٧٣٩  أجر ثابت -
 ١٧,٦٢٤  ١٣,٢١٨  ١٠,٩٥٣  حوافز متغيرة -
 ٩,٣٢٢  ٧,٠٧٩  ٥,١٥٩  أجر اضافي  -

 
 معلومات إضافية

أعضاء مجلس اإلدارة و  وأنشطة تمويل لقروض وسلف   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠إن جزءًا آبيرًا من األرصدة القائمة في نهاية الفترة آما في  * 
شخصية ، ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة  ضماناتالشرآات التي يملكون فيها حصصاًَ رئيسية ، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو 

قة ، يعتمد على أساس العالقة التي آما أن تسعير المعامالت التابعة لألطراف ذات العال. ُمرضية ، ويجري سداد جميع االلتزامات حسب االتفاق 
 .تربط البنك بالعميل ووفقًا لألسعار السائدة في السوق 

 
 
 



١٧ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة الموحدة  االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   

 
 

 بنود خارج الميزانية . ١٧
 
 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
       ألتزامات محتملة ) أ 
       

 ١٣٥,٦١٩  ١٧٦,٠٢١  ١٠٩,٨٢٨  قبوالت 
 ١١,٢٢٠,٤٣٦  ١٣,٤٦٧,١٢٣  ٩,٥٣١,٤٩٦  خطابات الضمان

 ٤,٩٦٤,٩٤٧  ٥,٨٤١,٣٨٥  ٤,١٨٥,٥٩٤  اعتمادات مستندية 
 ٤,٧١٧,٥٥٨  ٤,٩١٤,٧٩٧  ٤,٤٩٥,٤٥٢  غير مستخدمة  ئتماناتسهيالت 

  ٢١,٠٣٨,٥٦٠  ٢٤,٣٩٩,٣٢٦  ١٨,٣٢٢,٣٧٠ 
       

       تعهدات وارتباطات اخرى) ب 
       

 ٧,١٠٥,٢١٥  ٦,١٩٢,٤٩٣  ٥,٠١٣,٩٣١  القيمة االعتباريةحسب عقود صرف أجنبي ومشتقات 
 ١,١٦٥  ١,٢٩٢  -  صناديق استثمارية مضمونة

 ٣٦,١٠٠  ٦٠,٢٠٠  ٥٥١,٨٢٠  التزامات رأسمالية 
       
 

 
 

 النقدية وما في حكمها بغرض اعداد قائمة التدفق النقدي . ١٨
 
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٣,١١٧,٠٩٤  ٣,٥٧٦,٣٧١  ٤,٦٩١,٩٠٤  *نقدية وأرصدة لدى مصرف قطر المرآزي 
 ٥,٣٨٠,٤٨١  ٤,٨٣١,٤٤٠  ٣,٧٣٦,٠٦٣  يوم ٩٠ حتىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 (٧,٣٩١,٣٣٥)  (٧,٠١٣,١٦٣)  (٣,٩٥٩,٨٥٦)  يوم  ٩٠ حتىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 ١,١٠٦,٢٤٠  ١,٣٩٤,٦٤٨  ٤,٤٦٨,١١١   العام/ الفترة الرصيد في نهاية 

 
 

 .اإللزامي النقدي االحتياطي تشتمل ال النقدية واألرصدة لدى البنك المرآزي •
 


