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 .)ق.م.ش( القطري التجاري البنك
 الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة القوائم

 ٢٠١١ یونیو ٣٠
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 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةقائمة الدخل المرحلیة الموحدة لفترة 

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 أشھر المنتھیة في ستةلفترة  لفترة ثالثة أشھر المنتھیة في 

 ٢٠١٠ یونیو ٣٠ ٢٠١١ یونیو ٣٠ ٢٠١٠ یونیو ٣٠ ٢٠١١ یونیو ٣٠ 
 مراجعة مراجعة مراجعة مراجعة 

         
 ١,٣٨٧,٧٨١  ١,٣١٢,٥٣٤  ٧٠٥,٠١٣  ٦٥٦,٩٣٢  ایرادات الفوائد

 (٥٨٦,٦٤٠)  (٤٥١,٢٧٤)  (٢٩٢,٦٨٠)  (٢١٥,٤٢٤)  مصروفات الفوائد
 ٨٠١,١٤١  ٨٦١,٢٦٠  ٤١٢,٣٣٣  ٤٤١,٥٠٨  صافي ایرادات الفوائد

         
 ٨١,٥٠٤  ٨٦,٧٤٦  ٣٦,٣٩٨  ٤٥,٤٣٣  ایرادات من التمویل االسالمي وأنشطة االستثمار

 (٤١,٦١٥)  (٢٦,٠٢٤)  (١٦,٥٥٢)  (٩,٥٠٠)  حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح: ناقصا
 ٣٩,٨٨٩  ٦٠,٧٢٢  ١٩,٨٤٦  ٣٥,٩٣٣  واالستثمار االسالمیةصافي ایرادات من أنشطة التمویل 

         
 ٣٦٢,١٩٥  ٤٠٠,٢٧٤  ١٧٠,٩٥٢  ٢٢٠,٧١٣  ایرادات عموالت ورسوم

 (٥٦,٨٠١)  (٧٢,٥٣٢)  (٢٩,٠٣٦)  (٣٨,٢١٠)  مصروفات عموالت ورسوم
 ٣٠٥,٣٩٤  ٣٢٧,٧٤٢  ١٤١,٩١٦  ١٨٢,٥٠٣  صافي ایرادات عموالت ورسوم

         
 ٦,٧٣٦  ١٤,٧٧٩  ٢,٥٠٦  ٣,٢٣٢  ایرادات التوزیعات

 ٥٩,٧٢٩  ٦٠,٧٨٦  ٣١,٧٢٣  ٣١,٧٤٨  صافي أرباح عملیات النقد األجنبي
 ٢,٨٦٨  ٦٥,٣٨٩  ٢,٨٦٣  ١٨,١٧١  أرباح االستثمارات مالیة
 ٢٧,٢٦٨  ٢٣,٨٤٥  ١٣,٥٩٣  ١٢,٩٣٦  ایرادات تشغیلیة اخرى

  ٩٦,٦٠١  ١٦٤,٧٩٩  ٥٠,٦٨٥  ٦٦,٠٨٧ 

 ١,٢٤٣,٠٢٥  ١,٤١٤,٥٢٣  ٦٢٤,٧٨٠  ٧٢٦,٠٣١  صافي االیرادات التشغیلیة 
         

 (٣٣١,٤٨٥)  (٣٧٠,٤٦٤)  (١٦١,٨٢٥)  (١٨٩,٤٨٣)  مصروفات اداریة وعمومیة
 (٥٢,٢٨٧)  (٥٢,٥٤٢)  (٢٦,٢٩٢)  (٢٧,٩٣٧)  استھالكات

 (٦١,٠٢٧)  (٨٧,٩٧٤)  (٤٩,٠٤٠)  (٣٥,٠٥٧)    للعمالء - الدیون قیمة تدني مخصص صافي
 (٤٧,٤٧٤)  (٣٦,٧٣٧)  (٢٥,٨٦٢)  (١٣,٦٥٣)  المالیة االستثمارات قیمة تدني مخصص

 (٤٩٢,٢٧٣)  (٥٤٧,٧١٧)  (٢٦٣,٠١٩)  (٢٦٦,١٣٠)  اجمالي مصروفات تشغیلیة ومخصصات
         

 ٧٥٠,٧٥٢  ٨٦٦,٨٠٦  ٣٦١,٧٦١  ٤٥٩,٩٠١  الربح قبل حصة النتائج من شركات زمیلة
 ٦٧,٥٤٨  ٨٨,٧٧٩  ٤٦,٤٠٣  ٤٩,٢٤٩  حصة من نتائج الشركات الزمیلة 

         
 ٨١٨,٣٠٠  ٩٥٥,٥٨٥  ٤٠٨,١٦٤  ٥٠٩,١٥٠  صافي أرباح الفترة

         
         بنود الدخل الشامل االخرى

 ١,٩٦١  (٢,١٣٦)  (٣,٠٧١)  ٩٨٣  الزمیلة للشركات االخرى الشامل الدخل بنود من الحصة
 (٥,٠٦٨)  ٤٩  (٤٥,٧٧٧)  ٢٦,٣٤٣  للبیع المتاحة لالستثمارات العادلة القیمة في التغیر صافي

 (٣,١٠٧)  (٢,٠٨٧)  (٤٨,٨٤٨)  ٢٧,٣٢٦  الفترة خالل االخرى الشامل الدخل بنود
 ٨١٥,١٩٣  ٩٥٣,٤٩٨  ٣٥٩,٣١٦  ٥٣٦,٤٧٦  الفترة خالل الشامل الدخل بنود اجمالي

         
) ریال قطري ( المخفض من األرباح / عائد السھم األساسي 

 ٣.٦٤  ٣.٩٦  ١.٨٠  ٢.٠٦  ) ١٥ایضاح (
         

 .جزءا من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  ١٨الى  ١تشكل االیضاحات المرفقة من 
 



٤ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةالتغیر في حقوق المساھمین المرحلیة الموحدة لفترة قائمة 

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 
  األرباح المدورة        
 رأس 

 المال
 احتیاطي
 قانوني

دفعة تحت 
حساب زیادة 
 رأس المال

 احتیاطي
 عام

التغیرات 
التراكمیة في 

 القیمة
 العادلة

 احتیاطي
 مخاطر

 احتیاطیات
 اخرى

 أرباح مقترح
 توزیعھا

 االجمالي اخرى

           
 ١٢,٠١٠,١٨٣ ١٣٥,٢١٤ ١,٢٩٩,٠٩٣ ٤١٦,٥٦٥ ٦٣٨,٣٠٠ (١٠٥,٨٦٤) ٢٦,٥٠٠ ٨٠٧,٢٩٤ ٦,٦٢٧,٩٢٥ ٢,١٦٥,١٥٦ ٢٠١٠ینایر  ١الرصید في 

 ٨١٥,١٩٣ ٨١٨,٣٠٠ ٠ ٠ ٠ (٣,١٠٧) ٠ ٠ ٠ ٠ خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 
 ٢٠٠٩أرباح موزعة من الشركات الزمیلة عام 

 ٠ ١٠٢,٠٣٢ ٠ (١٠٢,٠٣٢) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محولة الى األرباح المدورة

 (٣٤,١٨١) (٣٤,١٨١) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة   
 ٠ (٦٧,٥٤٨) ٠ ٦٧,٥٤٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حصة من نتائج الشركات الزمیلة

 (١,٢٩٩,٠٩٣) ٠ (١,٢٩٩,٠٩٣) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠٩ أرباح موزعة عن عام 
 ٦١,٨٦١ ٦١,٨٦١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ) ١٣ایضاح ( ارباح التنازل 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (١٠٣,١٠٢) ٠ ١٠٣,١٠٢ الزیادة في رأس المال المدفوع

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (٧٠٤,١٩٢) ٧٠٤,١٩٢ ٠ الزیادة في االحتیاطیات القانونیة
 ١١,٥٥٣,٩٦٣ ١,٠١٥,٦٧٨ ٠ ٣٨٢,٠٨١ ٦٣٨,٣٠٠ (١٠٨,٩٧١) ٢٦,٥٠٠ ٠ ٧,٣٣٢,١١٧ ٢,٢٦٨,٢٥٨ ٢٠١٠ یونیو ٣٠الرصید في 

           
 ١٢,٤٩٩,٨٥٧ ١١٠,٨٠٦ ١,٥٨٧,٧٨١ ٤٦٩,٧٠٦ ٦٤٨,٠٠٠ ٥٦,٦٤٨ ٢٦,٥٠٠ ٠ ٧,٣٣٢,١٥٨ ٢,٢٦٨,٢٥٨ ٢٠١١ینایر  ١الرصید في 

 ٩٥٣,٤٩٨ ٩٥٥,٥٨٥ ٠ ٠ ٠ (٢,٠٨٧) ٠ ٠ ٠ ٠ خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 
 ٢٠١٠أرباح موزعة من الشركات الزمیلة عام 

 ٠ ١١٦,٦٧١ ٠ (١١٦,٦٧١) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محولة الى األرباح المدورة
 ٠ (٨٨,٧٧٩) ٠ ٨٨,٧٧٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حصة من نتائج الشركات الزمیلة

احتیاطي مخاطر حسب تعلیمات مصرف قطر 
 ٠ (١٠٩,٠٠٠) ٠ ٠ ١٠٩,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المركزي

 (١,٥٨٧,٧٨١) ٠ (١,٥٨٧,٧٨١) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )١٣ایضاح ( ٢٠١٠أرباح موزعة عن عام 
 ٢٠٦,٢٠٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٦,٢٠٦ ) ١١ایضاح (الزیادة في رأس المال المدفوع 

ایضاح (الزیادة في االحتیاطیات القانونیة  
١,٤٠٨,٣٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٤٠٨,٣٨٢ ٠  )١١،١٢ 

 ١٣,٤٨٠,١٦٢ ٩٨٥,٢٨٣ ٠ ٤٤١,٨١٤ ٧٥٧,٠٠٠ ٥٤,٥٦١ ٢٦,٥٠٠ ٠ ٨,٧٤٠,٥٤٠ ٢,٤٧٤,٤٦٤ ٢٠١١ یونیو ٣٠الرصید في 
           

  . الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة البیانات من جزءا ١٨ الى ١ من المرفقة االیضاحات تشكل



٥ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في ةستقائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموحدة لفترة 
  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 في السنة المنتھیة  أشھر المنتھیة ةست  

 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل
 ١,٦٣٥,٢٨١  ٨١٨,٣٠٠  ٩٥٥,٥٨٥  العام/ الفترة صافي أرباح 

       : تعدیالت
 ١٠٣,٨٤٨  ٥٢,٢٨٧  ٥٢,٥٤٢  استھالكات

 ١٤,٥٧٩  ٧,١٩٢  ٧,٦٤٠  اطفاءات تكالیف المعامالت
 ١٦٦,٥٢٣  ٦١,٠٢٧  ٨٧,٩٧٤  صافي ، القروض والسلفیاتتدني قیمة  مخصص
 ١٢٧,٩٩٥  ٤٧,٤٧٤  ٣٦,٧٣٧  تدني االستثمارات المالیة مخصص

 (٩٩)  (٣٧)  (٣٧)    من بیع عقارات ومعدات الربح
 (١,١٤٤)  (١,١٤٤)  ٠  الربح من بیع أصول اخرى

 (١٥٥,١٧٣)  (٦٧,٥٤٨)  (٨٨,٧٧٩)  الزمیلة حصة من نتائج الشركات
 (٦٣,٥٠٦)  (٢,٨٦٨)  (٦٥,٣٨٩)  ستثمارات مالیةالا من الربح 

 ١,٨٢٨,٣٠٤  ٩١٤,٦٨٣  ٩٨٦,٢٧٣  التشغیلیة قبل التغیرات قي األصول وااللتزامات األرباح
       النقصان في األصول التشغیلیة) الزیادة( صافي

 (٤٩٦,٥٢١)  (٢٣٦,٦٦٩)  (١٠٣,٥٩١)  والمؤسسات المالیةأرصدة لدى البنوك 
 (١,٨٠٣,٩٢١)  (١,٤٧٨,٩٣٦)  (٦,٣٠٩,١٨١)  قروض وسلفیات أنشطة تمویل العمالء

 ٢,٨٤٤  ٢,٨٤٤  ٠  متحصالت من بیع أصول اخرى
 (٢٢١,٥٦٧)  (٣١١,٦٨٨)  (١٠١,٠٩١)  أصول اخرى
       التشغیلیةفي االلتزامات ) النقصان(صافي الزیادة
 ٧,٠٠٩,١١٤  ٤,١٤٢,٧٧٧  ١,٤٥٥,٨٥٥  ودائع العمالء

 (٦٦,٦٨٩)  ١,٩٠٢  (٥٠,٩٩٠)  التزامات اخرى
 (٣٨,٠٩٠)  (٣٤,١٨١)  (٣٢,٨٣٨)  االجتماعیة والریاضیة    التنمیة صندوق

 ٦,٢١٣,٤٧٤  ٣,٠٠٠,٧٣٢  (٤,١٥٥,٥٦٣)  أنشطة التشغیلمن  ) في المستخدمة(  صافي التدفقات النقدیة
       التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

 (٢,٠٢٩,٦٧٨)  (١,٣٩٠,٧٤٢)  (٢,٩٤٤,٢٧٥)  مشتریات استثمارات مالیة
 (١١,٥١٧)  (١,٥١٧)  (٥٠٠)  االستثمار في شركات زمیلة

 ١٠٢,٠٣٢  ١٠٢,٠٣٢  ١١٦,٦٧١  زمیلة اتمتحصالت من توزیعات شرك
 ١,٨٠٣,٠٩٧  ١,٧٦١,٧٩٩  ٢٩٩,١٢٢  استثمارات مالیة استحقاق/  متحصالت من بیع

 (١٤٣,٤٣٤)  (٣٢,٢٩٤)  (٣١,٥٢٦)  شراء عقارات ومعدات
 ٢٩٥  ٣٧  ١٣٦   متحصالت من بیع عقارات ومعدات

 (٢٧٩,٢٠٥)  ٤٣٩,٣١٥  (٢,٥٦٠,٣٧٢)  أنشطة االستثمار من) المستخدمة في( صافي التدفقات النقدیة
       أنشطة التمویلالتدفقات النقدیة من 

 ٥٣٩,٣٤٩  (٣٦٧,٩٣٦)  ١٤٣,٢٧٩  الدیون المصدرة وأموال مقترضة اخرىمن  صافي التغیرات
 ١,٠٢٧,٧١٣  ٠  ٠  الدیون المصدرة وأموال مقترضة اخرىمتحصالت من 

 ٠  ٠  ١,٦١٤,٥٨٨   متحصالت من اصدار أسھم رأس المالصافي 
 (١,٢٩٩,٠٩٣)  (١,٢٩٩,٠٩٣)  (١,٥٨٧,٧٨١)  أرباح موزعة

 ٦١,٨٦١  ٠  ٠  أرباح متنازل عنھا
 ٣٢٩,٨٣٠  (١,٦٦٧,٠٢٩)  ١٧٠,٠٨٦  أنشطة االتمویل  ) في المستخدمة(   من صافي التدفقات النقدیة

في النقدیة وما في حكمھا خالل الزیادة ) لنقصانا(صافي 
  العام/الفترة

 (٦,٥٤٥,٨٤٩)  ٦,٢٦٤,٠٩٩  ١,٧٧٣,٠١٨ 

 ١,١٠٦,٢٤٠  ١,١٠٦,٢٤٠  ٧,٣٧٠,٣٣٩  ینایر ١رصید النقدیة وما في حكمھا في 
 ٧,٣٧٠,٣٣٩  ٢,٨٧٩,٢٥٨  ٨٢٤,٤٩٠  )١٨ایضاح (العام / الفترة  نھایة رصید النقدیة وما في حكمھا في

       
       :التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد والتوزیعات

 ١,٢٤٣,٨٢٤  ٥٨٢,٦٢٨  ٤٧٥,٦٩٢  أرباح مدفوعة/ فوائد 
 ٣,٠٢٦,٤٤٦  ١,٤٦٠,٥٤٨  ١,٣٣٠,٨٩٩  أرباح مستلمة/ فوائد 

 ١١,٨٨٣  ٦,٧٣٦  ١٤,٧٧٩  أرباح موزعة مستلمة 
 

 .جزءا من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  ١٨الى  ١تشكل االیضاحات المرفقة من 



٦ 
 

 
 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستلفترة الموحدة  االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 
  واألنشطة القانوني الوضع. ١
 

 البنك ویقوم ، ١٩٧٤ لسنة ٧٣ رقم األمیري المرسوم بموجب ١٩٧٥ عام في " )البنك ( "  )قطریة مساھمة شركة(القطري التجاري البنك تأسس
 مركزه خالل من وذلك ، االئتمان بطاقات وأنشطة االسالمیة المصرفیة واألعمال المصرفیة األعمال كافة بتقدیم)  المجموعة(  الزمیلة والشركات

 البطاقات خدمات تمارس ، ١أورینت ) أ   : تابعة لشركات قابضة كشركة البنك ویعمل ، قطر دولة في العاملة وفروعھ الدوحة بمدینة الرئیسي
البنك التجاري ) و ج والتي تعمل في المقام األول لغرض اصدار الدیون نیابة عن البنك  سي بي كیو فایننس) و ب  عمان سلطنة في االئتمانیة
 .في دولة قطر والذي یوفر خدمات الوساطة واالستثمار  لالستثمار

  ةالمحاسبی تالسیاساو االعداد سسأ .٢

  داالعدا سسأ
 ٣٤ رقم معیار المحاسبة الدولي بموجب ٢٠١١ یونیو ٣٠ في المنتھیة أشھر ةست لفترة الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة  البیانات إعداد تم
 . المركزي قطر مصرف وتعامیم المرحلیة المالیة البیانات بإعداد المتعلق،
 
 المالیة البیانات مع تقرأ أن ویجب  مالیة بیانات العداد الضروریة واالیضاحات المعلومات كافة تتضمن ال المختصرة المرحلیة المالیة البیانات  

 المالیة للنتائج مؤشرا بالضرورة لیست ٢٠١١ یونیو ٣٠ فى المنتھیة أشھر ةستلل المالیة النتائج أن كما.   ٢٠١٠دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة
 . ٢٠١١ دیسمبر ٣١ في المنتھیة المالیة للسنة المتوقعة

 
 المحاسبیة السیاسات

 في المتبعة المحاسبیة واألسالیب للسیاسات مطابقة المجمعة المختصرة المرحلیة البیانات ھذه اعداد في المتبعة المحاسبیة واألسالیب السیاسات ان
 : باستثناء ما ھو مذكور أدناه ،  ٢٠١٠ دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة المالیة البیانات اعداد

 
 . ٢٠١١ رینای ١خالل الفترة طبقت المجموعة المعاییر التالیة الساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

 

 )تعدیل(إفصاحات األطراف ذات العالقة :  ٢٤معیار المحاسبة الدولي 
تم إدخال استثناء جزئي من . تم إیضاح تعریف الطرف ذي العالقة لتسھیل تحدید ھذه العالقات خاصة بالنسبة للتأثیر الھام واإلدارة المشتركة

اسبة بالنسبة لھذه المؤسسات سوف لن تنطبق اإلفصاحات العامة المطلوبة لمعیار المح. متطلبات اإلفصاح بالنسبة للمؤسسات ذات العالقة بالحكومة
طبیعة وقیمة ) ب(إسم الحكومـة وطبیعة عالقتھا بالمؤسسة مقدمھ التقریر ) أ: (وبدًال من ذلك ادخلت إفصاحات بدیلة وتتطلب . ٢٤الدولي 

ى سوف لن تنشأ عن ھذا التعدیل أیة تغییرات عل. تحدید نوع وقیمة حجم المعامالت األخرى الھامة في مجموعھا) ج(المعلومات الفردیة الھامة 
 .البیانات المالیة للمجموعة

 
 )تعدیل(تصنیف إصدارات الحقوق  -العرض األدوات المالیة :  ٣٢معیار المحاسبة الدولي 

أعطیت الحقوق ) أ: (كأدوات رأسمالیة إذا) وبعض الخیارات أو الضمانات(تم تعدیل تعریف المطلوبات المالیة من أجل تصنیف إصدارات الحقوق 
من أجل شراء عدد محدد من األدوات الرأسمالیة الخاصة ) ب(كي األدوات الرأسمالیة للمؤسسة الحالیین غیر المشتقات ، بالتناسب لجمیع مال

من معاملة الحقوق ) ثابتھ بعملة غیر عملتھا الرسمیة(یقدم التعدیل إعفاءات للمؤسسات التى تصدر حقوقًا . بالمؤسسة  مقابل مبلغ محدد بأیة عملھ
إن الحقوق المصدرة بعمالت أجنبیة والمحتسبة سابقًا كمشتقات یتم تصنیفھا األن . اج تغیرات القیمة العادلة في الربح أو الخسارةكمشتقات مع إدر
 .ھذا التعدیل سوف لن تنشأ عنھ أیة تغییرات في البیانات المالیة للمجموعة. كأدوات رأسمالیة

 
 ) ٢٠١٠صدرت في مایو أ(تحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

، وكذلك تشتمل التحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على تعدیالت تنتج عنھا تغیرات محاسبیة ألغراض العرض أو التحقیق أو القیاس 
تى تبدأ في أو بعد إن معظم التعدیالت یسري مفعولھا للفترات المالیة ال. تعدیالت صیاغیة أو تحریریة تتعلق بمختلف المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 .ال یتوقع حدوث تغیرات جوھریة في السیاسات المحاسبیة نتیجة لھذه التعدیالت. ، ویسمح بالتطبیق المبكر ٢٠١١ینایر  ١
 

 
 



٧ 
 

 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  ةست االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة  الموحدة لفترة
 )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك( 

 ) تتمة (  ةالمحاسبی السیاسات
 

 : ولكنھا غیر ضروریة لعملیات المجموعة ٢٠١١أصبحت التفسیرات التالیة ساریة المفعول في 
 

 )تعدیل( إسترداد ضرائب الموجودات األساسیة –ضریبة الدخل  ١٢ة الدولي بمعیار المحاس
 التضخم الشدید وإستبعاد التواریخ الثابتھ من مطبقي المعیار ألول مرة –التطبیق ألول مرة  ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 )تعدیل(
 )تعدیل(المبالغ المطلوب دفعھا مقدمًا من الحد األدنى للتمویل  ١٤التفسیر 
 سداد مطلوبات مالیة بأدوات رأسمالیة ١٩التفسیر 

 
 : ٢٠١٣ینایر  ١والتي تصبح ساریة المفعول اعتبارا من   تقوم حالیا بدراسة اآلثار المترتبة على المعاییر الجدیدة ، المجموعة

 
 التحقیق والقیاس : ١الجزء األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 المالیة الموحدة البیانات ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 الترتیبات المشتركة ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 خرى امؤسسات  الحقوق فياالفصاح عن  ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 قیاس القیمة العادلة ١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 
 

  القطاعي التحلیل. ٣
 

    :تشغیل على أساس األعمال والشركات الزمیلة كالتالي  قطاعات أربعة   الى المجموعة ألغراض االدارة ، تنقسم
 

  :الخدمات المصرفیة التقلیدیة 
 

 ات ة العملی ركات  البنكی المیة  ( للش ر اس ة   ) غی ر التمویلی ة وغی ملالتمویلی ى وتش ھیالت عل م تس رة الخص ابات ، المباش  والحس
ةا ع ، لجاری ة    والودائ ركات التجاری ل للش دمات التموی تركة وخ روض المش تقات والق ات المش ة ومنتج الت األجنبی والعم

 .محافظ أسواق المال والمحافظ االستثماریة تدار من قبل قطاع األعمال . والمتعددة الجنسیات 
 
    ابات الج ة ، والحس ة الخاص امالت البنكی دمات المع ى خ تمل عل راد وتش ة لألف ات البنكی ات  العملی راد ، ومنتج ة لألف ة الخاص اری

 .لألفراد وخدمات االستثمار والوساطة والودائع االستثماریة ، وبطاقات االئتمان والخصم والقروض والرھون  التوفیر
 
 الجاریة والحسابات ، الخاصة البنكیة المعامالت خدمات على وتشتمل – االسالمیة الشریعة أحكام بموجب - البنك التجاري االسالمي عملیات ، 

 من مصرف قطر المركزيطلب خالل الفترة  . لألفراد والرھون والقروض والخصم االئتمان وبطاقات ، االستثماریة والودائع یرالتوف ومنتجات
الخیارات المتاحة لمستقبل و بتقییم البدائل ادارة المجموعة حالیاتقوم و. منح أي عملیات اسالمیة جدیدة الدخول في التوقف عن لتجاریةالبنوك ا

 . في ضوء توجیھات مصرف قطر المركزيأعمالھا المصرفیة االسالمیة 
 

 عمان سلطنة في االئتمان بطاقات خدمات بتقدیم تقوم للبنك تابعة شركة وھي - ١ أورینت . 
 

البنكیة األساسیة مثل رئاسة المجموعة وسكن األصول وااللتزامات واالیرادات غیر الموزعة تتعلق ببعض األنشطة المركزیة والعملیات غیر 
 . بعد استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة ، الموظفین والعقارات والمعدات العامة وأعمال النقد والمدفوعات المتعلقة بمشاریع التطویر

 
 االمارات في المتحد العربي والبنكفي سلطنة عمان  العماني الوطني البنك في االستراتیجیة للمجموعة االستثماراتتشمل  – الزمیلة الشركات
 . الملكیة لطریقة ویتم احتسابھا وفقا في دولة قطر  والتي تعمل .م.م.ذ لخدمات التأمینوماسن   ، م.م.وجیكو ذ ، م.م.ذ قطر وأستكو



٨ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستلفترة  الموحدة المرحلیة المختصرةاالیضاحات المتممة للبیانات المالیة 

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 
  )تتمة(القطاعي التحلیل . ٣
 

 .ت التشغیل على أساس التعامل الحرتكون أسعار التحویل بین قطاعا .تراقب االدارة نتائج التشغیل لقطاعات التشغیل بصورة منفصلة التخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم األداء 
 

 قطاع أداء ملخص یوضح أدناه والجدول .التشغیلیة والتي تدار من قبل قطاع التشغیل واالیرادات والمصاریف تنسب وفقا ألصول والتزامات المساھمین العملیات والتزامات أصول من للقطاع واالتزامات األصول تتكون
  : التشغیل

 
 البنك التجاري  التقلیدیة ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ةست لفترة

 االسالمي
 

 ١أورینت 
 

 غیر موزعة
 

     االجمالي بنوك األفراد بنوك الشركات  المجموع
               
               

 ٩٢١,٩٨٢  (١,٧٤٢)  ٦٩٧  ٦٠,٧٢٢  ٨٦٢,٣٠٥  ١٦٠,٥٧٥  ٧٠١,٧٣٠  المشابھةاالیرادات  / صافي ایرادات الفوائد

 ٤٩٢,٥٤١  ٢٠,٥٠٥  ١,٩٧٧  ١٤,٩٨٢  ٤٥٥,٠٧٧  ١٦٨,٢٦٢  ٢٨٦,٨١٥  ایرادات اخرى
 ١,٤١٤,٥٢٣  ١٨,٧٦٣  ٢,٦٧٤  ٧٥,٧٠٤  ١,٣١٧,٣٨٢  ٣٢٨,٨٣٧  ٩٨٨,٥٤٥  طاعایراد الق

 (٨٧,٩٧٤)  ٠  ٢٤٢  (٦,١٩٤)  (٨٢,٠٢٢)  (١٩,٥٨٩)  (٦٢,٤٣٣)  مخصص تدني قیمة الدیون بعد خصم االسترداد

 (٣٦,٧٣٧)  ٠  ٠  (٢,٤٨٢)  (٣٤,٢٥٥)  ٠  (٣٤,٢٥٥)  مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

 ٨٦٦,٨٠٦  ١,٨٦٥  ٢,١٨٨  ٥٤,٨٣٥  ٨٠٧,٩١٨      أرباح القطاع

 ٨٨,٧٧٩              ائج الشركات الزمیلةحصة في نت
 ٩٥٥,٥٨٥              صافي الربح خالل الفترة 

               
               معلومات اخرى

 ٦٣,٩٠٨,٠٠٧  ١,٦٣٢,٦١٩  ٩٠,٢١٠  ٣,٤٢٧,١٣١  ٥٨,٧٥٨,٠٤٧  ٧,٥٦٠,٩٧٥  ٥١,١٩٧,٠٧٢  األصول 
 ٣,٨١١,١٠٢              االستثمار في الشركات الزمیلة

 ٥٤,٢٣٨,٩٤٧  ٩٨,٣٦٢  ٣,١٧٥  ٣,٠٧٣,٠٢٢  ٥١,٠٦٤,٣٨٨  ١٠,٠٣٢,٨٤٧  ٤١,٠٣١,٥٤١  االلتزامات
 ١٩,٦٢٤,٦٤٢  ٠  ٠  ١٥٠,٦٧٢  ١٩,٤٧٣,٩٧٠  ١,٦٩٧,٠٩٢  ١٧,٧٧٦,٨٧٨  محتملةبنود 

 
 ملیون ریال قطري  ٢٢١  :یال قطري ، االلتزامات ملیون ر  ٣٩٤ :األصول ( ه البیانات القطاعیة المعامالت بین شركات المجموعة استبعدت من ھذ(.  



٩ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستاالیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لفترة 

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 
  )تتمة(القطاعي التحلیل . ٣
 

  لتقلیدیةا ٢٠١٠ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستلفترة 
 البنك التجاري

 االسالمي

      

 
 المجموع  غیر موزعة  ١أورینت    االجمالي بنوك األفراد بنوك الشركات

               

 ٨٤١,٠٣٠  (١,٦١١)  ١,٧٢٢  ٣٩,٨٨٩  ٨٠١,٠٣٠  ١٣٠,٤٧٥  ٦٧٠,٥٥٥  المشابھة االیرادات/  الفوائد صافي ایرادات

 ٤٠١,٩٩٥  ٢٠,٥٢٠  ٤,٩١٨  ٨,٨٣٦  ٣٦٧,٧٢١  ٩٥,٠٨٥  ٢٧٢,٦٣٦  ایرادات اخرى

 ١,٢٤٣,٠٢٥  ١٨,٩٠٩  ٦,٦٤٠  ٤٨,٧٢٥  ١,١٦٨,٧٥١  ٢٢٥,٥٦٠  ٩٤٣,١٩١  طاعایراد الق

 (٦١,٠٢٧)  ٠  ٢٠٨  (١٣,٣٦٢)  (٤٧,٨٧٣)  (٢٨,٢٠٧)  (١٩,٦٦٦)  مخصص تدني قیمة الدیون بعد خصم االسترداد

 (٤٧,٤٧٤)  ٠  ٠  (٧,١٤٣)  (٤٠,٣٣١)  ٠  (٤٠,٣٣١)  مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

 ٧٥٠,٧٥٢  ٥٤٩  ٤,٩٠٥  ١١,٩٩٧  ٧٣٣,٣٠١      طاعأرباح الق

 ٦٧,٥٤٨              ائج الشركات الزمیلةحصة في نت

 ٨١٨,٣٠٠              صافي الربح خالل الفترة 
               

               معلومات اخرى

 ٥٣,٦٣٣,٦٦٧  ١,٧١٦,٤٢٤  ١٢,٥١٦  ٣,٣٥٧,٩٠٢  ٤٨,٥٤٦,٨٢٥  ٥,١٤٩,٥٥٦  ٤٣,٣٩٧,٢٦٩  األصول 

 ٣,٧٢٩,١٦٦              االستثمار في الشركات الزمیلة

 ٤٥,٨٠٨,٨٧٠  ٢٩٦,١١٤  ٢,٣٧٧  ٣,٠٤٧,٩٠٥  ٤٢,٤٦٢,٤٧٤  ٨,٣٦٠,٢٠١  ٣٤,١٠٢,٢٧٣  االلتزامات

 ١٧,٥٦٣,٦٨٢  ٠  ٠  ٢٤٠,٨٠٦  ١٧,٣٢٢,٨٧٦  ٨٧٤,٢١١  ١٦,٤٤٨,٦٦٥  محتملةبنود 
 
 
  ملیون ریال قطري  ٧٠ :ملیون ریال قطري ، االلتزامات   ١٤٣ :األصول ( المعامالت بین شركات المجموعة استبعدت من ھذه البیانات القطاعیة .( 



١٠ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستلفترة  الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
  )یذكرغیرذلككل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم ( 

 
 قروض وسلفیات وأنشطة تمویل العمالء. ٤
 

 :قروض وسلفیات وأنشطة تمویل العمالء تشتمل على 
 
 ٢٠١٠ دیسمبر ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢٩,٧١٧,٥٤٨  ٢٨,٢٣٦,٥٦٠  ٣٤,٨٣٤,٩٥٩  قروض
 ٢,٠٧٥,١٤٨  ٣,٢٨٢,٩٦٣  ٢,٧٤٩,٥٤٥  جاري مدین

 ٦٩,٢٨٦  ٨١,٢٤٩  ١٢٩,٥٥٤  سندات مخصومة
 ٢,٦٨٤,٥٠٧  ٢,٥٧٤,١٦٩  ٣,٢١٨,٠٣٨  التمویل االسالمي

 ٣٤,٥٤٦,٤٨٩  ٣٤,١٧٤,٩٤١  ٤٠,٩٣٢,٠٩٦  السلف وأنشطة التمویل، جمالي القروضا
 (٩٧٩,٨٢٣)  (٨٢٧,٧٦٤)  (١,١٤٤,٢٢٣)  مخصص تدني القیمة -

 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦  ٣٣,٣٤٧,١٧٧  ٣٩,٧٨٧,٨٧٣  التمویلالسلف وأنشطة ض، القرو صافي
 

من اجمالي %  ٢.٩٩ لیون ریال ما یعادلم ١,٢٢٢مبلغ  ٢٠١١ یونیو ٣٠والسلفیات وأنشطة التمویل غیر المنتظمة في  بلغ اجمالي القروض 
ملیون ریال ما یعادل  ٩١٢ :٢٠١٠ یونیو ٣٠ ( یوم لالعتراف بالقروض الغیر المنتظمة ٩٠على أساس  وأنشطة التمویل القروض والسلفیات

من اجمالي القروض % ٣.١٦ما یعادل  قطري ملیون ریال ١,٠٩٢ :٢٠١٠دیسمبر   ٣١وأنشطة التمویل، من اجمالي القروض والسلف% ٢.٦٧
 .   )والسلف وأنشطة التمویل

 
 

 .)ملیون ریال قطري  ٢٧٠ :٢٠١٠دیسمبر  ٣١قطري،ملیون ریال  ٢٢١ :٢٠١٠ یونیو  ٣٠(ملیون ریال قطري  ٣٤٨ الفوائد المعلقة بلغت 
 .والتي تم احتسابھا وفقا لمتطلبات وتعلیمات مصرف قطر المركزي وتم اضافتھا الى مبالغ المخصصات المذكورة 

 
 

 االستثمارات المالیة . ٥ 
 
 ٢٠١٠ دیسمبر ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
       :االستثمارات تتضمن مایلي  

 ٣,٩٩٩,٧٤٣  ٣,٨١٣,٧٥٩  ٦,٤٠٥,٨٦٨   المتاحة للبیع)  أ  
       

 ٦,٠٢٣,٩٠٧  ٥,٥١٢,٧٠٩  ٦,٢٩٠,٥٤٨  المحتفظ بھا لالستحقاق) ب 
       

 ١٠,٠٢٣,٦٥٠  ٩,٣٢٦,٤٦٨  ١٢,٦٩٦,٤١٦   العام/ الفترة  الرصید في نھایة
       
 

ت           ادة الشراء بلغ ات اع ة تحت اتفاقی ة المرھون تثمارات المالی ة لالس ال قطري     ١,٢٣٦القیمة الدفتری ون ری و  ٣٠( ملی  ٣١ ; الشئ  : ٢٠١٠یونی
 ) .ملیون ریال قطري  ١,١٠٢ : ٢٠١٠دیسمبر 

 
 

 
 
 
 



١١ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستلفترة  الموحدة  االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

  زمیلة شركة في استثمار. ٦
 
 :  كالتالي الزمیلة الشركة في المجموعة صةح
 

   %  القیمة الدفتریة ونسبة التملك
 بلد ٢٠١١ یونیو ٣٠  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١

 التأسیس
 الشركة
 مراجعة %  مراجعة %  مدققة % الزمیلة

          

 البنك الوطني العماني ) أ  عمان ١,٤٨٧,٢٦٥ ٣٤.٩%  ١,٤٥٦,٧٢٥ ٣٤.٩%  ١,٤٩٩,١٤٥ ٣٤.٩%
          

 البنك العربي المتحد) ب  االمارات ٢,٣١١,٣٠٧ ٤٠.٠%  ٢,٢٧٠,٣٠٩ ٤٠.٠%  ٢,٣٢٨,٦٢١ ٤٠.٠%
          

 م.م.ذ قطر أستكو) ج  قطر ٢,١٨٧ ٣٠.٠%  ٢,١٣٢ ٣٠.٠%  ٢,١٨١ ٣٠.٠%
          

 م.م.ذجیكو  ) د   قطر ٣٥٧ ٥٠.٠%  ٠ ٥٠.٠%  ٠ ٥٠.٠%
          

 قطر ٩,٩٨٦ ٥٠.٠%  ٠ ٠  ٩,٥٩٥ ٥٠.٠%
  ماسن التأمین للخدمات )  ه

 م.م.ذ    
         
 العام/ الفترة الرصید في نھایة  ٣,٨١١,١٠٢   ٣,٧٢٩,١٦٦   ٣,٨٣٩,٥٤٢ 

 
 

 
 
 
 
  والمعدات العقارات. ٧
 

 واالستبعاد التملك 
 

ال قطري     ٣٢ كلفتھاتبلغت  التملكت المجموعة أصو ٢٠١١ یونیو ٣٠منتھیة  في ال أشھر  ةست خالل ون ری و  ٣٠( ملی و   ٣٢ :٢٠١٠ یونی  نملی
 ) . قطري ملیون ریال   ٢٠١٠:١٤٣دیسمبر  ٣١ السنة المنتھیة في ،  ریال قطري

 
 یونیو  ٣٠المنتھیة فيشھور  ستةلامن قبل المجموعة خالل فترة  ھاتم استبعادالتي  ، ألف ریال قطري ٩٩ بلغ صافي القیمة الدفتریة لألصول

 .) ریال قطري  ألف ١٩٦: ٢٠١٠دیسمبر ٣١ السنة المنتھیة في  الشئ ، : ٢٠١٠یونیو  ٣٠ (  ٢٠١١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٢ 
 

 )ق .م.ش( التجاري القطري البنك 
 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستة لفترة الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 
 

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة . ٨
 
 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٠  ١٥,٥١٧  ٣٦٤,٠٠٠  لبنك المركزيل أرصدة
 ٢٧٧,٤٤٧  ١٨٨,٧٠٥  ٣٥٦,١٣٨  حسابات جاریة 

 ٣,٢٧٥,٩٥١  ٣,٩٠٤,٨٧٢  ٥,٣٧٧,٤٦٠  ودائع البنوك والمؤسسات المالیة 
 ٣,٥٥٣,٣٩٨  ٤,١٠٩,٠٩٤  ٦,٠٩٧,٥٩٨  العام / الرصید في نھایة الفترة 

 
 

     أخرى مقترضة أموالدیون مصدرة و. ٩
 
 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یوینو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢,٣٦٣,٦٨٦  ٢,٣٦٢,٦٥٩  ٢,٣٦٤,٦٦٠  قروض مشتركة
 ١,٨١٧,٨٠٧  ١,٨١٦,٥١٥  ١,٨١٩,٠٩٩  EMTNسندات 

 ٣,٦٠٧,٢٧٨  ٣,٦٠٣,٥٢٠  ٣,٦١١,١٣٥  سندات رئیسیة
 ٢,١٥٠,١٦٦  ٢,١٤٨,٨٥٦  ٢,١٥١,٥٢٦  سندات ثانویة 

 ١,٠٥٤,٦٢٥  ٠  ١,٢٠٦,٣٦٦  سندات بفائدة ثابتة بالفرنك السویسري
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢  ٩,٩٣١,٥٥٠  ١١,١٥٢,٧٨٦  العام / الرصید في نھایة الفترة 

 

 

 :األمول المقترضة االخرى و الدیون المصدرة تسدید

 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ١,٨١٧,٨٠٧  ٠  ٤,١٨٣,٧٥٩  سنة ١حتى 
 ٢,٣٦٣,٦٨٦  ٤,١٧٩,١٧٤  ٠  سنوات ٣الى  ١من 

 ٦,٨١٢,٠٦٩  ٥,٧٥٢,٣٧٦  ٦,٩٦٩,٠٢٧  سنوات   ٣أكثر من 
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢  ٩,٩٣١,٥٥٠  ١١,١٥٢,٧٨٦  العام / الرصید في نھایة الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةلفترة  الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   

 حسابات االستثمار المطلق. ١٠

 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ١٩٢,٤٠١  ١٨٨,٩٩٢  ٢٠٥,١٥٨  توفیر حسابات
 ١٩١,٩٠٥  ٤٩٧,٦٨٥  ١٥٦,٧٩٤  ودائع تحت الطلب

 ٢,٩٨٥,٠٥٢  ١,٦٣٠,١١٤  ١,٢٤١,١٨٤  استثمار حسابات
 ٣,٣٦٩,٣٥٨  ٢,٣١٦,٧٩١  ١,٦٠٣,١٣٦  العام/ الرصید في نھایة الفترة 

  المال رأس .١١

 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 عدد األسھم
 ٢٢٦,٨٢٥,٨٤٢  ٢٢٦,٨٢٥,٨٤٢  ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢  )ریال قطري لكل منھا ١٠القیمة االسمیة للسھم العادي (
       

 ٢,٢٦٨,٢٥٨  ٢,٢٦٨,٢٥٨  ٢,٤٧٤,٤٦٤  ) باأللف ریال قطري ( المدفوع و المصدور رأس المال
 

لیون ریال قطري وھو قیمة ب ١.٦١ وقدرھا  من عائدات االكتتاب الخاصة من قطر القابضة ذ م م األخیرةاستلم البنك الدفعة  ٢٠١١ ینایر ١٧في 
باالستناد . ریال قطري للسھم   ٦٨,٣٠ریال قطري للسھم ویشمل عالوة اصدار قدرھا  ٧٨,٣٠ اصدار بسعر جدید سھم عادي ٢٠,٦٢٠,٥٣٠

بقیمة   ٢٠١١ر فبرای ٢٢فى العادیة الجدیدة سھماأل صدرت ھذه ,٢٠١١رفبرای ٢١الجمعیة العمومیة الغیر عادیة للبنك التي عقدت في  جتماعاالى 
  .المدفوع قیدت ھذه الدفعة تحت حساب رأس المال لكل سھمریال قطري  ١٠سمیة ا
 
   القانوني االحتیاطي. ١٢

 
ریال  ١٠بقیمة  )القیمة االسمیة (الى  رأس  المال  ةمباشر درجتوا الفترةخالل   اضافیا جدیدا سھما عادیا    ٢٠,٦٢٠,٥٣٠صدارالعائدات من ا

من قانون الشركات  ١٥٤وفقا للمادة لكل سھم عادي  ریال قطري ٦٨,٣٠بقیمة  ) عالوة األسھم ( والى االحتیاطي القانوني  ،قطري لكل سھم
 .وال یوجد تكالیف مباشرة على العملیة . ٢٠٠٢لسنة )  ٥(   التجاریة رقم

 
 رباح األتوزیعات  .١٣

 
 ٦ :٢٠٠٩( ٢٠١٠ دیسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتھیة  في)  سھم لكل قطري ریال ٧ أو (%  ٧٠بنسبة المســاھمین على نقدیة أرباح توزیعات

في الجمعیة العمومیة   علیھا الموافقة تم ) ملیون ریال قطري  ١,٢٩٩ : ٢٠٠٩ ( قطري ریال ملیون ١,٥٨٨  بقیمة )  سھم لكل قطري ریال
 . ٢٠١١فبرایر  ٢١السنویة بتاریخ 

 
 .ملیون ریال قطري  ٦٢والبالغة   ٢٠٠٩م عن حقھا في توزیعات األرباح لعام .م.ذ تنازلت قطر القابضة    
 

  والریاضیة االجتماعیة األنشطة دعم صندوق في المساھمة. ١٤
 

ملیون ریال  ٧٠.٩البنك  مبلغ   ، خصص ٢٠١٠لعام  والتوضیحات الصادرة من القانون الصادر  ٢٠٠٨لسنة    ١٣الى القانون رقم  استنادا 
ومبلغ المساھمة یشكل ما نسبتھ . في قطر) دعم ( من األرباح المدورة  من أجل المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة قطري 

  . ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١و  ٢٠١٠ دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  من صافي األرباح%  ٢.٥
 
 
 



١٤ 
 

 
 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةلفترة الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

)كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

 عائد السھم من األرباح  - ١٥
 

 
 أشھر المنتھیة في ستة  أشھر المنتھیة في ثالثة  
 ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  
         

         األساسي والمخفف
 ٨١٨,٣٠٠  ٩٥٥,٥٨٥  ٤٠٨,١٦٤  ٥٠٩,١٥٠  صافي الربح خالل الفترة باأللف ریال قطري

 ٢٢٤,٦٠٤  ٢٤١,٥٢٣  ٢٢٦,٨٢٥  ٢٤٧,٤٤٧  فلالمتوسط المرجح لعدد األسھم باآل
 ٣.٦٤  ٣.٩٦  ١.٨٠  ٢.٠٦  )ریال قطري ( عائد السھم من األرباح 

         
         :المتوسط المرجح لعدد األسھم یتم حسابھ كما یلي 

 أشھر المنتھیة في ستة  أشھر المنتھیة في ثالثة  
 ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  
         

 ٢١٦,٥١٥  ٢٢٦,٨٢٦  ٢١٦,٥١٥  ٢٢٦,٨٢٦       األسھم المؤھلة في بدایة الفترة
 ٨,٠٨٩  ١٤,٦٩٧  ١٠,٣١٠  ٢٠,٦٢١  االكتتاب الخاص 
 ٢٢٤,٦٠٤  ٢٤١,٥٢٣  ٢٢٦,٨٢٥  ٢٤٧,٤٤٧  الفترةالرصید في نھایة 

         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



١٥ 
 

 
 )ق .م.ش( التجاري القطري البنك 

 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ةستلفترة  الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

 معامالت مع أطراف ذات العالقة   .١٦
 

تابعة والزمیلة ومع أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفیذیة ، أو الشركات التي یملكون فیھا لاتتضمن معامالت المجموعة المختلفة مع الشركات 
وقد بلغت األرصدة في نھایة الفترة كما  .ھام في صنع القرارات المالیة أو التشغیلیة بالمجموعة  تأثیر حصصا رئیسیة أو أي أطراف اخرى ذات

 : یلي 
 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       أعضاء مجلس االدارة
 ١,٨٢٣,١٩١  ١,٨٦٢,٢٩٣  ١,٩٢٤,٤٢٦  )أ ( قروض وسلف وأنشطة التمویل  -
 ٢٥٩,٦٠٢  ٣٥٦,٧٥٩  ١٨١,٧٩٢  الودائع -
 ٢١,٥٢٩  ٢٥,٨٩٠  ٣٣,١٣٣  وضمانات وتعھدات اخرى محتملةالتزامات  -
الدخل المكتسب من التسھیالت الممنوحة ألعضاء  یرادا -

 ٤٤,٩٢٩  ٢٣,٨٠١  ١٦,٨٥٣  مجلس االدارة

رسوم اخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء  -
 ٧٨٢  ٥٠٤  ٢,٦٤٩  مجلس االدارة

 ٢٠,٤٢٤  ١٢,٦١١  ٥,٦٠٨  الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة -
 ٣٩,٥٥٨  ١,٩٩٤  ٢,٩٣٩  ألعضاء مجلس االدارة وبدل حضور جلسات ثابتاجر -

       
       الزمیلة  اتالشرك
 ١٠٩,٩٥٧  ٢٥٦,٥٢٠  ٣,٥٤٥  موعةجالودائع من البنك الوطني العماني لدى الم -
 ٦٦٣  ٤٨١  ٧٤٧  الودائع من البنك التجاري الى البنك الوطني العماني -
       من البنك الوطني العماني للمجموعة محتملة التزامات -

 ٥٨,٨٤٦  ٢٦,٠٣٥  ١٠,٧١٧  خطاب الضمان       -
 ٠  ٠  ١٥٧  اعتمادات مستندیة      -
 ٢٥٤,٨٠٠  ٢٥٤,٨٠٠  ٢٥٤,٨٠٠  غیر مستخدمة یةتسھیالت ائتمان     -
 ٢٨,٣٦٤  ٣٥,٤٥٥  ٢١,٢٧٣  )القیم االعتباریة ( مبادالت أسعار الفوائد      -
 ١,٥١٦  ٢,٢٠٧  ٩٥٠  )القیم العادلة ( مبادالت أسعار الفوائد      -

 ٣٠٩,٧٩٦  ٢٠٢,٨٣٨  ١٣٥  من البنك العربي المتحد للمجموعة الودائع  -
 ١٤٦,٠٠١  ٢٤٨  ٦٢٨  الودائع من البنك التجاري الى البنك العربي المتحد -
       من البنك العربي المتحد للمجموعةمحتملة التزامات  -

 ٢٩,٥٣٦  ١٦,٢٢٨  ٣١,٧٤٥  خطاب الضمان      -
 ٣٣٩  ٢٢٩  ٦٥٠  اعتمادات مستندیة      -

 ٧,٣١١  ٥,٧٢٦  ٦,٢٢٨  الودائع من أستكو لدى المجموعة -
 ٣٣٥  ١,٤٣٠  ١٤٦  الودائع من جیكو لدى المجموعة -
 ١٩,٠٨٩  ٠  ١٨,٧١٣  الودائع من ماسن لدى المجموعة -
 ٢٣  ١٩  ٧٣  الزمیلةالفوائد المستلمة من الشركات  -
 ٣,٦٣٣  ١,٦٣٣  ٧٥٧  الشركات الزمیلة فوائد المصروفات المحملة على -

       
       مكافأة االدارة العلیا

 ٣١,٢٨٠  ١٥,٥٧٢  ١٥,١٥٤  أجر ثابت -
 ١٤,٦٠٤  ٧,٣٠٢  ٦,٤٣٢  حوافز متغیرة -
 ٦,٦٤٨  ٣,٦٥٠  ٢,٣٨٤  أجر اضافي  -

 
 معلومات إضافیة

أعضاء مجلس اإلدارة و  وأنشطة تمویل لقروض وسلف   ٢٠١١ یونیو ٣٠إن جزءًا كبیرًا من األرصدة القائمة في نھایة الفترة كما في  ) أ (  
شخصیة ، ویتم الوفاء بھذه القروض والسلف بصورة  ضماناتالشركات التي یملكون فیھا حصصاًَ رئیسیة ، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو 

كما أن تسعیر المعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة ، یعتمد على أساس العالقة التي . ُمرضیة ، ویجري سداد جمیع االلتزامات حسب االتفاق 
 .تربط البنك بالعمیل ووفقًا لألسعار السائدة في السوق 

 



١٦ 
 

 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ستةلفترة الموحدة  االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

 
 بنود خارج المیزانیة . ١٧

 
 
 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
       ألتزامات محتملة ) أ 
       

 ٩١,٥٨٣  ١٢٦,٣٣٧  ٥٥٧,٤٨٠  قبوالت 
 ٨,٥٣٢,٦٥٤  ١٠,٤٢٤,٨٠٤  ٨,٨٤٦,٣٢٦  خطابات الضمان

 ٣,٩٥٠,٤٩٢  ٢,٨٩٧,٦٨١  ٤,٦٥٥,٤٢٧  اعتمادات مستندیة 
 ٦,٣٧٦,٥٩٢  ٤,١١٤,٨٦٠  ٥,٥٦٥,٤٠٩  غیر مستخدمة  ئتماناتسھیالت 

  ١٨,٩٥١,٣٢١  ١٧,٥٦٣,٦٨٢  ١٩,٦٢٤,٦٤٢ 
       

       تعھدات وارتباطات اخرى) ب 
       

 ٦,٠٥١,٨٠٧  ٨,٨٥٨,٦٧٨  ٨,٠٣١,٩٥٩  حسب القیمة االعتباریةعقود صرف أجنبي ومشتقات 
 ٤٧٠,٠٠٠  ١٢٧,٢٠٠  ٤٦٨,٢٠٠  التزامات رأسمالیة 

       
 

 
 

 النقدیة وما في حكمھا بغرض اعداد قائمة التدفق النقدي . ١٨
 
 ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١٠ یونیو ٣٠  ٢٠١١ یونیو ٣٠  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٧,١٤٩,٠٣٤  ٣,٩٦٠,٤٣٤  ١,٢٣٣,٠٩٦  *نقدیة وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
 ٣,٧٧٤,٧٠٣  ٣,٠٢٧,٩١٨  ٥,٦٨٨,٩٩٢  یوم ٩٠ حتىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

 (٣,٥٥٣,٣٩٨)  (٤,١٠٩,٠٩٤)  (٦,٠٩٧,٥٩٨)  یوم  ٩٠ حتىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
 ٧,٣٧٠,٣٣٩  ٢,٨٧٩,٢٥٨  ٨٢٤,٤٩٠   العام/ الفترة الرصید في نھایة 

 
 

 اإللزامي النقدي االحتیاطي تشتمل ال النقدیة واألرصدة لدى البنك المركزي. 
 


