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 .)ق.م.ش( القطري التجاري البنك

 الموحدة المختصرة المرحلية المالية القوائم

 ٢٠١١ مارس ٣١
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 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةقائمة الدخل المرحلية الموحدة لفترة 

  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 لفترة ثالثة أشهر المنتهية في  

 ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مراجعة مراجعة  

     
 ٦٨٢,٧٦٨  ٦٥٥,٦٠٢  ايرادات الفوائد

 (٢٩٣,٩٦٠)  (٢٣٥,٨٥٠)  الفوائدمصروفات 
 ٣٨٨,٨٠٨  ٤١٩,٧٥٢  صافي ايرادات الفوائد

     
 ٤٥,١٠٦  ٤١,٣١٣  ايرادات من التمويل االسالمي وأنشطة االستثمار

 (٢٥,٠٦٣)  (١٦,٥٢٤)  حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق من الربح: ناقصا
 ٢٠,٠٤٣  ٢٤,٧٨٩  االسالميةصافي ايرادات من أنشطة التمويل واالستثمار 

     
 ١٩١,٢٤٣  ١٧٩,٥٦١  ايرادات عموالت ورسوم

 (٢٧,٧٦٥)  (٣٤,٣٢٢)  مصروفات عموالت ورسوم
 ١٦٣,٤٧٨  ١٤٥,٢٣٩  صافي ايرادات عموالت ورسوم

     
 ٤,٢٣٠  ١١,٥٤٧  ايرادات التوزيعات

 ٢٨,٠٠٦  ٢٩,٠٣٨  صافي أرباح عمليات النقد األجنبي
 ٥  ٤٧,٢١٨  االستثمارات ماليةأرباح 

 ١٣,٦٧٥  ١٠,٩٠٩  ايرادات تشغيلية اخرى
  ٤٥,٩١٦  ٩٨,٧١٢ 
     

 ٦١٨,٢٤٥  ٦٨٨,٤٩٢  صافي االيرادات التشغيلية 
     

 (١٦٩,٦٦٠)  (١٨٠,٩٨١)  مصروفات ادارية وعمومية
 (٢٥,٩٩٥)  (٢٤,٦٠٥)  استهالآات

 (١١,٩٨٧)  (٥٢,٩١٧)    للعمالء - الديون قيمة تدني مخصص صافي
 (٢١,٦١٢)  (٢٣,٠٨٤)  المالية االستثمارات قيمة تدني مخصص

 (٢٢٩,٢٥٤)  (٢٨١,٥٨٧)  اجمالي مصروفات تشغيلية ومخصصات
     

 ٣٨٨,٩٩١  ٤٠٦,٩٠٥  الربح قبل حصة النتائج من شرآات زميلة
 ٢١,١٤٥  ٣٩,٥٣٠  حصة من نتائج الشرآات الزميلة 

    
 ٤١٠,١٣٦  ٤٤٦,٤٣٥  الفترةصافي أرباح 

    
     بنود الدخل الشامل االخرى

 ٥,٠٣٢  (٣,١١٩)  الزميلة للشرآات االخرى الشامل الدخل بنود من الحصة
 ٤٠,٧٠٩  (٢٦,٢٩٤)  للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي
 ٤٥,٧٤١  (٢٩,٤١٣)  لفترةا خالل االخرى الشامل الدخل بنود

 ٤٥٥,٨٧٧  ٤١٧,٠٢٢  فترةال خالل الشامل الدخل بنود اجمالي
    

 ١.٨٤  ١.٩٠  ) ١٥ايضاح () ريال قطري ( المخفض من األرباح / عائد السهم األساسي 
    

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



٤ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالتغير 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

           
 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 

 ٤٥٥,٨٧٧ ٤١٠,١٣٦ ٠ ٠ ٠ ٤٥,٧٤١ ٠ ٠ ٠ ٠ خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 
 ٢٠٠٩أرباح موزعة من الشرآات الزميلة عام 

 ٠ ٥٩,٢٤٠ ٠ (٥٩,٢٤٠) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محولة الى األرباح المدورة
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية   

 (٣٤,١٨١) (٣٤,١٨١) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ) ١٤ايضاح ( 

 ٠ (٢١,١٤٥) ٠ ٢١,١٤٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حصة من نتائج الشرآات الزميلة
 (١,٢٩٩,٠٩٣) ٠ (١,٢٩٩,٠٩٣) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٠٩أرباح موزعة عن عام 

 ٦١,٨٦٢ ٦١,٨٦٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ارباح التنازل 

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

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (٧٠٤,١٩٢) ٧٠٤,١٩٢ ٠ الزيادة في االحتياطيات القانونية
 ١١,١٩٤,٦٤٨ ٦١١,١٢٦ ٠ ٣٧٨,٤٧٠ ٦٣٨,٣٠٠ (٦٠,١٢٣) ٢٦,٥٠٠ ٠ ٧,٣٣٢,١١٧ ٢,٢٦٨,٢٥٨ ٢٠١٠ مارس ٣١الرصيد في 

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

 ٤١٧,٠٢٢ ٤٤٦,٤٣٥ ٠ ٠ ٠ (٢٩,٤١٣) ٠ ٠ ٠ ٠ خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 
 ٢٠١٠أرباح موزعة من الشرآات الزميلة عام 

 ٠ ١١٦,٦٧١ ٠ (١١٦,٦٧١) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محولة الى األرباح المدورة
 ٠ (٣٩,٥٣٠) ٠ ٣٩,٥٣٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ حصة من نتائج الشرآات الزميلة

احتياطي مخاطر حسب تعليمات مصرف قطر 
 ٠ (٣٢,٦٠٠) ٠ ٠ ٣٢,٦٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المرآزي

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

ايضاح (الزيادة في االحتياطيات القانونية  
١,٤٠٨,٣٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٤٠٨,٣٨٢ ٠  )١١،١٢ 

 ١٢,٩٤٣,٦٨٦ ٦٠١,٧٨٢ ٠ ٣٩٢,٥٦٥ ٦٨٠,٦٠٠ ٢٧,٢٣٥ ٢٦,٥٠٠ ٠ ٨,٧٤٠,٥٤٠ ٢,٤٧٤,٤٦٤ ٢٠١١ مارس ٣١الرصيد في 
           

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



٥ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في ثالثةقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة لفترة 
  )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك ( 
 السنة المنتهية في  أشهر المنتهية ثالثة  
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ١,٦٣٥,٢٨١  ٤١٠,١٣٦  ٤٤٦,٤٣٥  العام/ الفترة صافي أرباح 

       : تعديالت
 ١٠٣,٨٤٨  ٢٥,٩٩٥  ٢٤,٦٠٥  استهالآات

 ١٤,٥٧٩  ٣,٥٣٨  ٣,٨٣١  اطفاءات تكاليف المعامالت
 ١٦٦,٥٢٣  ١١,٩٨٧  ٥٢,٩١٧  صافي ، القروض والسلفياتتدني قيمة  مخصص
 ١٢٧,٩٩٥  ٢١,٦١٢  ٢٣,٠٨٤  تدني االستثمارات المالية مخصص

 (٩٩)  (٣٧)  (٧)    من بيع عقارات ومعدات الربح
 (١,١٤٤)  (١,١٤٤)  ٠  الربح من بيع أصول اخرى

 (١٥٥,١٧٣)  (٢١,١٤٥)  (٣٩,٥٣٠)  حصة من نتائج الشرآات الزميلة
 (٦٣,٥٠٦)  (٥)  (٤٧,٢١٨)  ستثمارات ماليةالا من الربح 

 ١,٨٢٨,٣٠٤  ٤٥٠,٩٣٧  ٤٦٤,١١٧  التشغيلية قبل التغيرات قي األصول وااللتزامات األرباح
       النقصان في األصول التشغيلية) الزيادة( صافي

 (٤٩٦,٥٢١)  (١٧١,٣٨٣)  ٢٢٨,٥٠٦  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
 (١,٨٠٣,٩٢١)  ٢٩٤,٢٤٢  (١,٢٩٣,٧٥٥)  قروض وسلفيات أنشطة تمويل العمالء

 ٢,٨٤٤  ٢,٨٤٤  ٠  متحصالت من بيع أصول اخرى
 (٢٢١,٥٦٧)  (١١٠,٩٣٤)  (١٣٩,١٦٧)  أصول اخرى
       في االلتزامات التشغيلية) النقصان(صافي الزيادة

 ٥٣٩,٣٤٩  (٢٩٥,١٣٦)  ١٤٣,٢٧٩  األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
 ٧,٠٠٩,١١٤  ٢,٥٣٦,٤٢٢  (٢,٩٩٢,٠٥٧)  ودائع العمالء

 (٦٦,٦٨٩)  ١٤٨,١٦١  ٨٢٢,٤٧٢  التزامات اخرى
 (٣٨,٠٩٠)  (٣٤,١٨١)  ٠ االجتماعية والرياضية    التنمية صندوق

 ٦,٧٥٢,٨٢٣  ٢,٨٢٠,٩٧٢  (٢,٧٦٦,٦٠٥)  أنشطة التشغيل ) في المستخدمة( من   صافي التدفقات النقدية
       التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (٢,٠٢٩,٦٧٨)  (٣١٨,٢٤٢)  (٢,٤٨٥,٨٨٧)  مشتريات استثمارات مالية
 (١١,٥١٧)  (١,٥١٧)  (٥٠٠)  في شرآات زميلة االستثمار

 ١٠٢,٠٣٢  ٥٩,٢٤٠  ١١٦,٦٧١  زميلة اتمتحصالت من توزيعات شرآ
 ١,٨٠٣,٠٩٧  ٢٧١,٦٧٣  ١٦٨,٩٧٦  استثمارات مالية استحقاق/  متحصالت من بيع

 (١٤٣,٤٣٤)  (٢١,٠٢٠)  (٤٢,٤٦٠)  شراء عقارات ومعدات
 ٢٩٥  ٣٧  ٧   متحصالت من بيع عقارات ومعدات

 (٢٧٩,٢٠٥)  (٩,٨٢٩)  (٢,٢٤٣,١٩٣)  أنشطة االستثمار المستخدمة في صافي التدفقات النقدية
       التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 ١,٠٢٧,٧١٣  ٠  ٠  الديون المصدرة وأموال مقترضة اخرىمتحصالت من 
 ٠  ٠  ١,٦١٤,٥٨٨   متحصالت من اصدار أسهم رأس المالصافي 

 (١,٢٩٩,٠٩٣)  (١,٢٩٩,٠٩٣)  (١,٥٨٧,٧٨١)  أرباح موزعة
 ٦١,٨٦١  ٠  ٠  أرباح متنازل عنها

 (٢٠٩,٥١٩)  (١,٢٩٩,٠٩٣) ٢٦,٨٠٧ أنشطة االتمويلمن )فيالمستخدمة(  صافي التدفقات النقدية
في النقدية وما في حكمها خالل  )النقصان( صافي الزيادة

  العام/الفترة
 (٤,٩٨٢,٩٩١)  ٦,٢٦٤,٠٩٩  ١,٥١٢,٠٥٠ 

 ١,١٠٦,٢٤٠  ١,١٠٦,٢٤٠  ٧,٣٧٠,٣٣٩  يناير ١رصيد النقدية وما في حكمها في 
 ٧,٣٧٠,٣٣٩  ٢,٦١٨,٢٩٠  ٢,٣٨٧,٣٤٨  )١٨ايضاح (العام / الفترة  نهاية رصيد النقدية وما في حكمها في

       
       :التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد والتوزيعات

 ١,٢٤٣,٨٢٤  ٢٢٣,٦٠٤  ١٦٣,٩٧٧  أرباح مدفوعة/ فوائد 
 ٣,٠٢٦,٤٤٦  ٦٨١,٥٧٤  ٦٣٩,٧٥٩  أرباح مستلمة/ فوائد 

 ١١,٨٨٣  ٤,٢٣٠  ١١,٥٤٧  أرباح موزعة مستلمة 
 

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



٦ 
 

 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة 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
 .واحدى شرآاته التابعة والتي تعمل في المقام األول لغرض اصدار الديون نيابة عن البنك  عمان

  ةالمحاسبي تالسياساو االعداد سسأ .٢

  داالعدا سسأ
 
 ٣٤ رقم معيار المحاسبة الدولي بموجب ٢٠١١ مارس ٣١ في المنتهية أشهر ثالثة 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 ٢٠١١ مارس ٣١ فى المنتهية أشهر للثالثة المالية النتائج أن آما.   ٢٠١٠ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة
 . ٢٠١١ 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 ،  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة المالية البيانات اعداد
 

 . ٢٠١١ ريناي ١خالل الفترة طبقت المجموعة المعايير التالية السارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 )تعديل(إفصاحات األطراف ذات العالقة :  ٢٤معيار المحاسبة الدولي 
 

تم إدخال استثناء جزئي من . تم إيضاح تعريف الطرف ذي العالقة لتسهيل تحديد هذه العالقات خاصة بالنسبة للتأثير الهام واإلدارة المشترآة
اسبة بالنسبة لهذه المؤسسات سوف لن تنطبق اإلفصاحات العامة المطلوبة لمعيار المح. متطلبات اإلفصاح بالنسبة للمؤسسات ذات العالقة بالحكومة

طبيعة وقيمة ) ب(إسم الحكومـة وطبيعة عالقتها بالمؤسسة مقدمه التقرير ) أ: (وبدًال من ذلك ادخلت إفصاحات بديلة وتتطلب . ٢٤الدولي 
ى سوف لن تنشأ عن هذا التعديل أية تغييرات عل. تحديد نوع وقيمة حجم المعامالت األخرى الهامة في مجموعها) ج(المعلومات الفردية الهامة 
 .البيانات المالية للمجموعة

 

 )تععديل(تصنيف إصدارات الحقوق  -العرض :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي 
 

أعطيت الحقوق ) أ: (آأدوات رأسمالية إذا) وبعض الخيارات أو الضمانات(تم تعديل تعريف المطلوبات المالية من أجل تصنيف إصدارات الحقوق 
من أجل شراء عدد محدد من األدوات الرأسمالية الخاصة ) ب(الرأسمالية للمؤسسة الحاليين غير المشتقات ، بالتناسب لجميع مالكي األدوات 

من معاملة الحقوق ) ثابته بعملة غير عملتها الرسمية(يقدم التعديل إعفاءات للمؤسسات التى تصدر حقوقًا . بالمؤسسة  مقابل مبلغ محدد بأية عمله
إن الحقوق المصدرة بعمالت أجنبية والمحتسبة سابقًا آمشتقات يتم تصنيفها األن . لقيمة العادلة في الربح أو الخسارةآمشتقات مع إدراج تغيرات ا

 .هذا التعديل سوف لن تنشأ عنه أية تغييرات في البيانات المالية للمجموعة. آأدوات رأسمالية
 

 
 
 



٧ 
 

 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثة للبيانات المالية المرحلية المختصرة  الموحدة لفترةااليضاحات المتممة 
 )آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك( 

 ) تتمة (  ةالمحاسبي السياسات
 

 ) ٢٠١٠أصدرت في مايو (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 

، وآذلك تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت تنتج عنها تغيرات محاسبية ألغراض العرض أو التحقيق أو القياس 
تى تبدأ في أو بعد إن معظم التعديالت يسري مفعولها للفترات المالية ال. تعديالت صياغية أو تحريرية تتعلق بمختلف المعايير الدولية للتقارير المالية

 .ال يتوقع حدوث تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت. ، ويسمح بالتطبيق المبكر ٢٠١١يناير  ١
 

 : ولكنها غير ضرورية لعمليات المجموعة ٢٠١١أصبحت التفسيرات التالية سارية المفعول في 
 

 إسترداد ضرائب الموجودات األساسية –ضريبة الدخل  ١٢ة الدولي بمعيار المحاس
 التضخم الشديد وإستبعاد التواريخ الثابته من مطبقي المعيار ألول مرة –التطبيق ألول مرة  ١المعيار الدولي للتقارير المالية 

 )تعديل(المبالغ المطلوب دفعها مقدمًا من الحد األدنى للتمويل  ١٤التفسير 
 بأدوات رأسماليةسداد مطلوبات مالية  ١٩التفسير 

 
 

  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 
 
ات            • راد ، ومنتج ة لألف ة الخاص ابات الجاري ة ، والحس ة الخاص امالت البنكي دمات المع ى خ تمل عل راد وتش ة لألف ات البنكي العملي

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

 من مصرف قطر المرآزيطلب خالل الفترة  . لألفراد والرهون والقروض والخصم االئتمان وبطاقات ، االستثمارية والودائع يرالتوف ومنتجات
الخيارات المتاحة لمستقبل و بتقييم البدائل ادارة المجموعة حالياتقوم و .منح أي عمليات اسالمية جديدة الدخول في التوقف عن لتجاريةالبنوك ا

 . في ضوء توجيهات مصرف قطر المرآزيأعمالها المصرفية االسالمية 
 

 . عمان سلطنة في االئتمان بطاقات خدمات بتقديم تقوم للبنك تابعة شرآة وهي - ١ أورينت •
 

تتعلق ببعض األنشطة المرآزية والعمليات غير البنكية األساسية مثل رئاسة المجموعة وسكن األصول وااللتزامات وااليرادات غير الموزعة 
 .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  والتي تعمل .م.م.وماسن التأمين للخدمات ذ  ، م.م.وجيكو ذ  ، م.م.ذقطروأستكو



٨ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة  الموحدة المرحلية المختصرةااليضاحات المتممة للبيانات المالية 

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

 .ت التشغيل على أساس التعامل الحرتكون أسعار التحويل بين قطاعا .تراقب االدارة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة التخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء 
 

 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 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثة لفترة

 االسالمي

الشرآات  
 التابعة

 

 غير موزعة

 

     االجمالي بنوك األفراد بنوك الشرآات  المجموع
               
               

 ٤٤٤,٥٤١  (٨٧١)  ٣٥٠  ٢٤,٧٨٩  ٤٢٠,٢٧٣  ٧٥,٧١٨  ٣٤٤,٥٥٥  المشابهةااليرادات  / صافي ايرادات الفوائد

 ٢٤٣,٩٥١  ٩,٢٧٦  ٨١٦  ٦,١٥٨  ٢٢٧,٧٠١  ١٠٠,٢٧٢  ١٢٧,٤٢٩  ايرادات اخرى
 ٦٨٨,٤٩٢  ٨,٤٠٥  ١,١٦٦  ٣٠,٩٤٧  ٦٤٧,٩٧٤  ١٧٥,٩٩٠  ٤٧١,٩٨٤  طاعايراد الق

 (٥٢,٩١٧)  ٠  ١٧٩  (٦,٣٣٩)  (٤٦,٧٥٧)  (١٢,٢٧٤)  (٣٤,٤٨٣)  مخصص تدني قيمة الديون بعد خصم االسترداد

 (٢٣,٠٨٤)  ٠  ٠  (٢,٢٥٠)  (٢٠,٨٣٤)  ٠  (٢٠,٨٣٤)  مخصص تدني قيمة االستثمارات المالية

 ٤٠٦,٩٠٥  (٥٢١)  ١,٠٩٧  ١٦,٠٤٩  ٣٩٠,٢٨٠      أرباح القطاع

 ٣٩,٥٣٠              ائج الشرآات الزميلةحصة في نت
 ٤٤٦,٤٣٥              صافي الربح خالل الفترة 

               
               معلومات اخرى

 ٥٧,٠١٩,٣٩٠  ١,٧٨١,٩١٩  ٨٨,٤٠٢  ٤,٠٢٣,٤٨٦  ٥١,١٢٥,٥٨٣  ٥,٨٩١,٢٢١  ٤٥,٢٣٤,٣٦٢  األصول 
 ٣,٧٦٠,٨٧٥              االستثمار في الشرآات الزميلة

 ٤٧,٨٣٦,٥٧٩  ٤٠٢,٧٩٧  ٢,٤٥٨  ٣,٧٠٩,٤٣٨  ٤٣,٧٢١,٨٨٦  ١٠,٣٤٦,٦٠٦  ٣٣,٣٧٥,٢٨٠  االلتزامات
 ١٧,٩٤٧,٨٨٢  ٠  ٠  ١٥١,٧٧٠  ١٧,٧٩٦,١١٢  ١,٢٩٣,٦٢٣  ١٦,٥٠٢,٤٨٩  محتملةبنود 

 
  .)مليون ريال قطري  ١٨٥ :يال قطري ، االلتزامات مليون ر  ٢٥٨ :األصول ( ه البيانات القطاعية المعامالت بين شرآات المجموعة استبعدت من هذ •



٩ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةااليضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة 

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

  لتقليديةا ٢٠١٠ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة 

 البنك التجاري
 االسالمي

      

 
   االجمالي بنوك األفراد بنوك الشرآات

الشرآات 
 المجموع  غير موزعة  التابعة

               

 ٤٠٨,٨٥١  (٧٧٨)  ٨٩٥  ٢٠,٠٤٣  ٣٨٨,٦٩١  ٦٥,١٣٢  ٣٢٣,٥٥٩  المشابهة االيرادات/  ايرادات الفوائد صافي

 ٢٠٩,٣٩٤  ١٠,٥٧٨  ١,٢٩٥  ٣,٦٥٩  ١٩٣,٨٦٢  ٤٩,٩٥٧  ١٤٣,٩٠٥  ايرادات اخرى

 ٦١٨,٢٤٥  ٩,٨٠٠  ٢,١٩٠  ٢٣,٧٠٢  ٥٨٢,٥٥٣  ١١٥,٠٨٩  ٤٦٧,٤٦٤  طاعايراد الق

 (١١,٩٨٧)  ٠  ٨١  (٧٨٦)  (١١,٢٨٢)  (١١,٢٨٢)  ٠  مخصص تدني قيمة الديون بعد خصم االسترداد

 (٢١,٦١٢)  ٠  ٠  (٥,٩٠٨)  (١٥,٧٠٤)  ٠  (١٥,٧٠٤)  مخصص تدني قيمة االستثمارات المالية

 ٣٨٨,٩٩١  ٤٥٤  ١,٤٠٠  ٨,٧٦٧  ٣٧٨,٣٧٠      طاعأرباح الق

 ٢١,١٤٥              ائج الشرآات الزميلةحصة في نت

 ٤١٠,١٣٦              صافي الربح خالل الفترة 
               

               معلومات اخرى

 ٥١,٧٢٢,٩٢٨  ١,٠٨٤,٩١٢  ٧٩,٧٨٤  ٣,٤٧٨,٥٨٥  ٤٧,٠٧٩,٦٤٧  ٥,٠٠٢,٣٣٧  ٤٢,٠٧٧,٣١٠  األصول 

 ٣,٧٢٨,٤٣٩              االستثمار في الشرآات الزميلة

 ٤٤,٢٥٦,٧١٩  ٤٤٢,٣٧٣  ٣,٠٩٨  ٣,١٧٢,١٤٨  ٤٠,٦٣٩,١٠٠  ٨,٠٢١,٦٣٧  ٣٢,٦١٧,٤٦٣  االلتزامات

 ٢٠,٠٧٦,٥٨٨  ٠  ٠  ٠  ٢٠,٠٧٦,٥٨٨  ١,٠٢٣,١٤٧  ١٩,٠٥٣,٤٤١  محتملةبنود 
 
 
 ). مليون ريال قطري  ٦٩ :مليون ريال قطري ، االلتزامات   ١٤٢ :األصول ( المعامالت بين شرآات المجموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعية  •



١٠ 
 

 
 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ مارس  ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثلفترة  الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة
  )يذآرغيرذلكآل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم ( 

 
 قروض وسلفيات وأنشطة تمويل العمالء. ٤
 

 :قروض وسلفيات وأنشطة تمويل العمالء تشتمل على 
 
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ سرما ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢٩,٧١٧,٥٤٨  ٢٧,٥٤٤,٤٨٥  ٣١,٣٦٦,٧٦٢  قروض
 ٢,٠٧٥,١٤٨  ٢,٢٢٦,٧٩٠  ١,٣٨٧,٧٩٢  جاري مدين

 ٦٩,٢٨٦  ٨٧,٠٧٥  ٨٠,١٢٧  سندات مخصومة
 ٢,٦٨٤,٥٠٧  ٢,٥١٩,٥٦٣  ٣,٠٤١,٣٩٨  التمويل االسالمي

 ٣٤,٥٤٦,٤٨٩  ٣٢,٣٧٧,٩١٣  ٣٥,٨٧٦,٠٧٩  السلف وأنشطة التمويل، جمالي القروضا
 (٩٧٩,٨٢٣)  (٧٥٤,٨٧٤)  (١,٠٦٨,٥٧٥)  مخصص تدني القيمة -

 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦  ٣١,٦٢٣,٠٣٩  ٣٤,٨٠٧,٥٠٤  التمويلالسلف وأنشطة ض، القرو صافي
 

من اجمالي %  ٣.٢٤ ليون ريال ما يعادلم ١,١٦١مبلغ  ٢٠١١ مارس ٣١والسلفيات وأنشطة التمويل غير المنتظمة في  بلغ اجمالي القروض 
وأنشطة  القروض والسلف من اجمالي% ٢.٤٣مليون ريال ما يعادل  ٧٨٨:  ٢٠١٠ مارس ٣١(  وأنشطة التمويل  القروض والسلفيات

 ٢٠١٠يونيوفي .   )من اجمالي القروض والسلف وأنشطة التمويل% ٣.١٦ما يعادل  قطري مليون ريال ١,٠٩٢ :  ٢٠١٠ديسمبر   ٣١التمويل،
في السابق آانت تدرج على أساس ( يوم   ٩٠غًير البنك طريقته الدارج القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة لتكون على أساس فوق 

آانت القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة سوف تمثل  ٢٠١٠مارس  ٣١اذا آانت الطريقة الجديدة مطبقة آما في ) . يوم ١٨٠فوق 
 .من مجموع القروض والسلف واألنشطة التمويلية غير المنتظمة %  ٣.٠٢

 
 

 .)مليون ريال قطري  ٢٧٠:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١مليون ريال قطري، ١٩٤:  ٢٠١٠ سرما  ٣١(مليون ريال قطري  ٣٠٧ الفوائد المعلقة بلغت 
 .والتي تم احتسابها وفقا لمتطلبات وتعليمات مصرف قطر المرآزي وتم اضافتها الى مبالغ المخصصات المذآورة 

 
 

 االستثمارات المالية . ٥ 
 
 ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
       :االستثمارات تتضمن مايلي  

 ٣,٩٩٩,٧٤٣  ٢,٨٣٢,٨٤٦  ٦,١٥٨,٨٥٢   المتاحة للبيع)  أ  
       

 ٦,٠٢٣,٩٠٧  ٦,٩٧٨,٤٧٧  ٦,١٩٥,٧٧١  المحتفظ بها لالستحقاق) ب 
       

 ١٠,٠٢٣,٦٥٠  ٩,٨١١,٣٢٣  ١٢,٣٥٤,٦٢٣   العام/ الفترة  الرصيد في نهاية
       
 

ادة الشراء بلغت         ات اع ة تحت اتفاقي ة المرهون ال قطري     ١,٢٢٤القيمة الدفترية لالستثمارات المالي ون ري ا  ٣١( ملي  ٣١ ; الشئ  :  ٢٠١٠ سرم
 ) .مليون ريال قطري  ١,١٠٢ : ٢٠١٠ديسمبر 

 
 

 
 



١١ 
 

 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة  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 ٢٠١١ مارس ٣١ ٢٠١٠ مارس ٣١ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 التأسيس
 الشرآة
 مراجعة % مراجعة % مدققة % الزميلة

 
 البنك الوطني العماني ) أ  عمان ١,٤٦١,٨٨٢ ٣٤.٩%  ١,٤٧٨,٨٢٣ ٣٤.٩%  ١,٤٩٩,١٤٥ ٣٤.٩%

          
 البنك العربي المتحد) ب  االمارات ٢,٢٨٦,٢٤٦ ٤٠.٠%  ٢,٢٤٧,٤٠٦ ٤٠.٠%  ٢,٣٢٨,٦٢١ ٤٠.٠%

          
 م.م.ذ قطر أستكو) ج  قطر ٢,١٦٣ ٣٠.٠%  ٢,٢١٠ ٣٠.٠%  ٢,١٨١ ٣٠.٠%

          
 م.م.ذجيكو  ) د   قطر ٧٧٢ ٥٠.٠%  ٠ ٥٠.٠%  ٠ ٥٠.٠%

          

 قطر ٩,٨١٢ ٥٠.٠%  ٠ ٠  ٩,٥٩٥ ٥٠.٠%
  ماسن التأمين للخدمات )  ه

 م.م.ذ    
         
 العام/ الفترة الرصيد في نهاية  ٣,٧٦٠,٨٧٥   ٣,٧٢٨,٤٣٩   ٣,٨٣٩,٥٤٢ 

 
 

 
 
 
 
  والمعدات العقارات. ٧
 

 واالستبعاد التملك 
 

ة  خالل  ي   ال أشهر   ثالث ة  ف ا  ٣١منتهي ا تبلغت   التملكت المجموعة أصو    ٢٠١١ سرم ال قطري     ٤٢ كلفته ون ري   ٢١:   ٢٠١٠ مارس  ٣١( ملي
 ) . قطري مليون ريال   ١٤٣:  ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١ السنة المنتهية في ،  ريال قطري نمليو

 
  ٢٠١٠و  ٢٠١١ مارس  ٣١المنتهية فيشهور  لثالثةامن قبل المجموعة خالل فترة  هاتم استبعادالتي  ، ال شئ بلغ صافي القيمة الدفترية لألصول

 .) ريال قطري  ألف ١٩٦:  ٢٠١٠ديسمبر ٣١ السنة المنتهية في  ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٢ 
 

 
 
 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ةثالث لفترة الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   
 
 
 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية . ٨
 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢٧٧,٤٤٧  ٧٦,٠٧٢  ٢٤٣,٣٤٥  حسابات جارية 
 ٣,٢٧٥,٩٥١  ٣,٩٤٤,٦٢١  ٣,١٣١,٥٧٧  ودائع البنوك والمؤسسات المالية 

 ٣,٥٥٣,٣٩٨  ٤,٠٢٠,٦٩٣  ٣,٣٧٤,٩٢٢  العام / الرصيد في نهاية الفترة 
 
 

     أخرى مقترضة أموالديون مصدرة و. ٩
 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٢,٣٦٣,٦٨٦  ٢,٣٦٢,١٣٠  ٢,٣٦٤,٢٠٦  قروض مشترآة
 ١,٨١٧,٨٠٧  ١,٨١٥,٨٦٩  ١,٨١٨,٤٥٣  EMTNسندات 

 ٣,٦٠٧,٢٧٨  ٣,٦٠١,٦٧٧  ٣,٦٠٩,١٩٤  سندات رئيسية
 ٢,١٥٠,١٦٦  ٢,١٤٨,٢٢٠  ٢,١٥٠,٨٣٩  سندات ثانوية 

 ١,٠٥٤,٦٢٥  ٠  ١,٠٧٢,٠١٤  سندات بفائدة ثابتة بالفرنك السويسري
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢  ٩,٩٢٧,٨٩٦  ١١,٠١٤,٧٠٦  العام / الرصيد في نهاية الفترة 

 

 :تسديد األمول المقترضة االخرى 

 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ١,٨١٧,٨٠٧  ٠  ٤,١٨٢,٦٥٩  سنة ١حتى 
 ٢,٣٦٣,٦٨٦  ٤,١٧٧,٩٩٩  ٠  سنوات ٣الى  ١من 

 ٦,٨١٢,٠٦٩  ٥,٧٤٩,٨٩٧  ٦,٨٣٢,٠٤٧  سنوات   ٣أآثر من 
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢  ٩,٩٢٧,٨٩٦  ١١,٠١٤,٧٠٦  العام / الرصيد في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 



١٣ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة  الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة

) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   

 حسابات االستثمار المطلق. ١٠

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ سرما ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ١٩٢,٤٠١  ١٨٠,٥٣٠  ٢٣٧,٩٤٣  توفير حسابات
 ١٩١,٩٠٥  ١٢٤,٧١٢  ١٧٨,٥٨٦  ودائع تحت الطلب

 ٢,٩٨٥,٠٥٢  ١,٨٨١,٦١٢  ١,٧٦٦,٢٥٩  استثمار حسابات
 ٣,٣٦٩,٣٥٨  ٢,١٨٦,٨٥٤  ٢,١٨٢,٧٨٨  العام/ الرصيد في نهاية الفترة 

  المال رأس .١١

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 عدد األسهم

 )ريال قطري لكل منها ١٠القيمة االسمية للسهم العادي (

 ٢٢٦,٨٢٥,٨٤٢  ٢٢٦,٨٢٥,٨٤٢  ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢ 

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

 
ليون ريال قطري وهو قيمة ب ١.٦١وقدرها    من عائدات االآتتاب الخاصة من قطر القابضة ذ م م األخيرةاستلم البنك الدفعة  ٢٠١١ يناير ١٧في 

باالستناد . ريال قطري للسهم   ٦٨,٣٠ريال قطري للسهم ويشمل عالوة اصدار قدرها  ٧٨,٣٠ اصدار بسعر جديد سهم عادي ٢٠,٦٢٠,٥٣٠
بقيمة   ٢٠١١ر فبراي ٢٢فى العادية الجديدة سهماأل صدرت هذه ،٢٠١١رفبراي ٢١الجمعية العمومية الغير عادية للبنك التي عقدت في  جتماعاالى 
  .المدفوع قيدت هذه الدفعة تحت حساب رأس المال لكل سهمريال قطري  ١٠سمية ا
 
   القانوني االحتياطي. ١٢

 
ريال  ١٠بقيمة  )القيمة االسمية (الى  رأس  المال  ةمباشر درجتوا الفترةخالل   اضافيا جديدا سهما عاديا    ٢٠,٦٢٠,٥٣٠ 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

 
 رباح األتوزيعات  .١٣

 
:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية  في)  سهم لكل قطري ريال ٧.٠ أو (%  ٧٠بنسبة المســاهمين على نقدية أرباح توزيعات

في الجمعية   عليها الموافقة تم ) مليون ريال قطري  ١,٢٩٩:  ٢٠٠٩ (  قطري ريال مليون ١,٥٨٨  بقيمة )  سهم لكل قطري ريال ٦.٠
 . ٢٠١١فبراير  ٢١العمومية السنوية بتاريخ 

 
 

  والرياضية االجتماعية األنشطة دعم صندوق في المساهمة. ١٤
 

مليون ريال  ٧٠.٩البنك  مبلغ   ، خصص ٢٠١٠لعام  والتوضيحات الصادرة من القانون الصادر  ٢٠٠٨لسنة    ١٣الى القانون رقم  استنادا 
ومبلغ المساهمة يشكل ما نسبته . في قطر) دعم ( من األرباح المدورة  من أجل المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية قطري 
  . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  من صافي األرباح%  ٢.٥

 
 
 
 



١٤ 
 

 )ق .م.ش(  البنك التجاري القطري
 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة الموحدة االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة 

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

 
  ثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٠ مارس  ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
  مراجعة  مراجعة  
      

      األساسي والمخفف
  ٤١٠,١٣٦  ٤٤٦,٤٣٥ صافي الربح خالل الفترة باأللف ريال قطري

  ٢٢٢,٣٥٧  ٢٣٥,٥٣٣ فلالمتوسط المرجح لعدد األسهم باآل
  ١.٨٤  ١.٩٠ )ريال قطري ( عائد السهم من األرباح 

      
      :آما يلي المتوسط المرجح لعدد األسهم يتم حسابه 

  ثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
  مراجعة  مراجعة  
      

  ٢١٦,٥١٥  ٢٢٦,٨٢٦       األسهم المؤهلة في بداية الفترة
  ٥,٨٤٢  ٨,٧٠٧  االآتتاب الخاص 
  ٢٢٢,٣٥٧  ٢٣٥,٥٣٣  الفترةالرصيد في نهاية 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٥ 
 

 )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١ مارس ٣١أشهر المنتهية في  ةثالثلفترة  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 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ سرما ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  

       أعضاء مجلس االدارة
 ١,٨٢٣,١٩١  ١,٨١٢,٦٠٣  ١,٧٤٥,٤٦٥  )أ ( قروض وسلف وأنشطة التمويل  -
 ٢٥٩,٦٠٢  ٣١٦,٢٥٦  ٢٦٧,٢٥٤  الودائع -
 ٢١,٥٢٩  ٢٣,٨١٩  ٤١,٦٠١  وضمانات وتعهدات اخرى محتملةالتزامات  -
الدخل المكتسب من التسهيالت الممنوحة ألعضاء  يرادا -

 ٤٤,٩٢٩  ١٢,٠١٧  ٨,٤٧٠  مجلس االدارة

رسوم اخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء  -
 ٧٨٢  ٣٩٠  ١,٠١٦  مجلس االدارة

 ٢٠,٤٢٤  ٥,٦٩٠  ٣,١٢٣  الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة -
 ٣٩,٥٥٨  ٨٥٢  ١,٣٢٤  ألعضاء مجلس االدارة وبدل حضور جلسات ثابتاجر -

       
       الزميلة  اتالشرآ
 ١٠٩,٩٥٧  ٩١,٣٤٤  ١٢٨,٣٨٧  موعةجالودائع من البنك الوطني العماني لدى الم -
 ٦٦٣  ٧٥٥  ٥٤٤  الودائع من البنك التجاري الى البنك الوطني العماني -
       من البنك الوطني العماني للمجموعة محتملة التزامات -

 ٥٨,٨٤٦  ٨,٤٤٣  ٥٤,٠١٣  خطاب الضمان       -
 ٢٥٤,٨٠٠  ٠  ٢٥٤,٨٠٠  غير مستخدمة يةتسهيالت ائتمان     -
 ٢٨,٣٦٤  ٣٥,٤٥٥  ٢١,٢٧٣  )القيم االعتبارية ( مبادالت أسعار الفوائد      -
 ١,٥١٦  ٢,٠٧٦  ٩١٥  )القيم العادلة ( مبادالت أسعار الفوائد      -

 ٣٠٩,٧٩٦  ١٧٥,١٦٧  ٨٣١  من البنك العربي المتحد للمجموعة الودائع  -
 ١٤٦,٠٠١  ١٤٥,٦٠٠  ٨٤٥  الودائع من البنك التجاري الى البنك العربي المتحد -
       من البنك العربي المتحد للمجموعةمحتملة التزامات  -

 ٢٩,٥٣٦  ٢٢,٨٤٠  ٢٨,١٧٨  خطاب الضمان      -
 ٣٣٩  ٤٧٩  ١,٢٨٢  اعتمادات مستندية      -

 ٧,٣١١  ٧,٠٥٤  ٨,٧٣٧  الودائع من أستكو لدى المجموعة -
 ٣٣٥  ١,٩٣٣  ٦٠٤  الودائع من جيكو لدى المجموعة -
 ١٩,٠٨٩  ٠  ١٨,٩٨٦  الودائع من ماسن لدى المجموعة -
 ٢٣  ٦  ٦٧  الفوائد المستلمة من الشرآات الزميلة -
 ٣,٦٣٣  ٧٠٤  ٧٢٠  الشرآات الزميلة المحملة علىفوائد المصروفات  -

       
       مكافأة االدارة العليا

 ٣١,٢٨٠  ٨,٠٩٠  ٧,٣٧١  أجر ثابت -
 ١٤,٦٠٤  ٣,٦٥١  ٣,٢١٦  حوافز متغيرة -
 ٦,٦٤٨  ١,٨٣١  ١,٢١٩  أجر اضافي  -

 
 معلومات إضافية

أعضاء مجلس اإلدارة و  وأنشطة تمويل لقروض وسلف   ٢٠١١ مارس ٣١إن جزءًا آبيرًا من األرصدة القائمة في نهاية الفترة آما في  ) أ (  
شخصية ، ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة  ضماناتالشرآات التي يملكون فيها حصصاًَ رئيسية ، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو 

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

 
 
 



١٦ 
 

 
 )ق .م.ش (البنك التجاري القطري 

 ٢٠١١ سرما ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة الموحدة  االيضاحات المتممة للبيانات المالية المرحلية المختصرة 
) آل المبالغ باأللف ريال قطري ما لم يذآرغيرذلك(   

 
 

 بنود خارج الميزانية . ١٧
 
 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ سرما ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       
       ألتزامات محتملة ) أ 
       

 ٩١,٥٨٣  ١٠٠,٧٥٨  ١٥١,٠٥٩  قبوالت 
 ٨,٥٣٢,٦٥٤  ١٠,٧٢٨,١٢١  ٨,١٤٩,٩٣٤  خطابات الضمان

 ٣,٩٥٠,٤٩٢  ٤,٥٨٤,٠٧٦  ١,٩٨٠,٨١٥  اعتمادات مستندية 
 ٦,٣٧٦,٥٩٢  ٤,٦٦٣,٦٣٣  ٧,٦٦٦,٠٧٤  غير مستخدمة  ئتماناتسهيالت 

  ١٨,٩٥١,٣٢١  ٢٠,٠٧٦,٥٨٨  ١٧,٩٤٧,٨٨٢ 
       

       تعهدات وارتباطات اخرى) ب 
       

 ٦,٠٥١,٨٠٧  ٧,٥٧٨,٨٢٠  ٦,٢٢٦,٠٦٧  حسب القيمة االعتباريةعقود صرف أجنبي ومشتقات 
 ٠  ١,١٦٥  ٠  صناديق استثمارية مضمونة

 ٤٧٠,٠٠٠  ٤٨,١٠٠  ٤٢٩,٥٠٠  التزامات رأسمالية 
       
 

 
 

 النقدية وما في حكمها بغرض اعداد قائمة التدفق النقدي . ١٨
 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  
 مدققة  مراجعة  مراجعة  
       

 ٧,١٤٩,٠٣٤  ٢,٨٧٨,٩٣٠  ٨٣٧,٥٤٠  *نقدية وأرصدة لدى مصرف قطر المرآزي 
 ٣,٧٧٤,٧٠٣  ٣,٦٨٧,٢٥٣  ٤,٩٢٤,٧٣٠  يوم ٩٠ حتىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 (٣,٥٥٣,٣٩٨)  (٣,٩٤٧,٨٩٣)  (٣,٣٧٤,٩٢٢)  يوم  ٩٠ حتىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 ٧,٣٧٠,٣٣٩  ٢,٦١٨,٢٩٠  ٢,٣٨٧,٣٤٨   العام/ الفترة الرصيد في نهاية 

 
 

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


