
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  )ق .م.ش( لبنك التجاري القطري ا
  القوائم المالية الموحدة

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١



 

 المحتويات

  البيانات المالية الموحدة

  الصفحة    

  ٤-٣  تقرير مراقب الحسابات

  ٥  الموحد بيان المركز المالي

  ٦  بيان الدخل الموحد

  ٧  الموحدالشامل بيان الدخل 

  ٩-٨  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  ١٠  بيان التدفقات النقدية الموحد

  ٧٩- ١١  ة والمعلومات اإلضافيةإيضاحات حول البيانات المالية الموحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٥  
  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  بيان الدخل الموحد

  بآالف الرياالت القطرية                       ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 
 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٦  
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ إیضاحات  
     

 ٢,٨٧٦,١٥٠  ٢,٨٩٨,١٩٣ ٢٣ إیرادات فوائد
 (٩٣٨,٥٥٠)  (١,٠٣١,٩٣٩) ٢٤  مصروفات فوائد

 ١,٩٣٧,٦٠٠  ١,٨٦٦,٢٥٤   إجمالي إیرادات الفوائد
      

 ٧٥٢,٥٨٧  ٦٨٩,٠٩١ ٢٥  إیرادات رسوم وعموالت 
 (١٦٦,٩٧٨)  (١٧٠,٤٨٧) ٢٦  مصروفات رسوم وعموالت

 ٥٨٥,٦٠٩   ٥١٨,٦٠٤  صافي إیرادات رسوم وعموالت 
      

 ١٢٩,٥٣٦  ١٥٥,٥٦٣  ٢٧ صرف عمالت أجنبیة ربح
 ١٦٠,٤٩٥  ٣٦٥,٩٧٢ ٢٨ إیرادات استثمارات مالیة 

 ٥٠,٢٦٦  ٧٧,٥٩٨ ٢٩  إیرادات تشغیلیة أخرى

 ٢,٨٦٣,٥٠٦  ٢,٩٨٣,٩٩١  صافي اإلیرادات التشغیلیة
     

 (٤٥٣,٣٧٣)  (٤٩٩,٣٨٢) ٣٠ تكالیف الموظفین
 (١١٣,٧٠٤)  (١٢١,٩٤٨)  ١٣ إھالك

 (٦٨,١٩٧)  (٦١,٩١٧)  )د( ١١  خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة
 (٢٣٩,٤٠٣)  (١٣٩,٩٤٤)  )ج( ١٠  خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالءصافى 

 (٣٠٨,٢٧٨)  (٤٠٧,٠٥٢)  ٣١  مصروفات أخرى
     

 ١,٦٨٠,٥٥١  ١,٧٥٣,٧٤٨  الربح قبل حصة النتائج من شركات زمیلة
 ٢٠٣,٤٢٠  ٢٥٨,٥٤٦ ١٢ الحصة من نتائج شركات زمیلة

     
 ١,٨٨٣,٩٧١  ٢,٠١٢,٢٩٤  للسنة الربح

     
     :السنة منسوب إلى ربح

 ١,٨٨٣,٩٧١  ٢,٠١٢,٢٩٤   حاملي حقوق ملكیة البنك
     

      العائدات على السھم

 ٧.٧١    ٨.١٣ ٣٢ )ریال قطري للسھم(المخفض للسھم األساسى و العائد
  

 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
   بيان الدخل الشامل الموحد

  بآالف الرياالت القطرية                       ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٧  
  

 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ إیضاحات  
     

 ١,٨٨٣,٩٧١  ٢,٠١٢,٢٩٤  للسنة الربح
       

       الدخل الشامل اآلخر للسنة
       

 (٢,١٦٢)  ١٠,٧١٧ ٢١  الحصة من الدخل الشامل اآلخر من االستثمار في شركات زمیلة
 (١٢٣,٠٣٤)  ٢٢١,٠٥٦ ٢١  لالستثمارات المتاحة للبیعصافي التغیر في القیمة العادلة 

      
 (١٢٥,١٩٦)  ٢٣١,٧٧٣   الشامل اآلخر للسنة )الخسارة( الدخل

      
 ١,٧٥٨,٧٧٥  ٢,٢٤٤,٠٦٧   إجمالي الدخل الشامل للسنة

      
      :إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة منسوب إلى

 ١,٧٥٨,٧٧٥  ٢,٢٤٤,٠٦٧   حاملي حقوق ملكیة البنك
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  د الموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

  بآالف الرياالت القطرية                       ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٨  
  

 
 
    أرباح مدورة               

  احتیاطي عاماحتیاطي قانوني رأس المال  إیضاحات 
احتیاطي 
 مخاطر

احتیاطي القیمة 
 العادلة

احتیاطیات 
  أخرى

أرباح مقترح 
  اخرى  توزیعھا

مجموع حقوق 
  الملكیة

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

                
                إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ١,٨٨٣,٩٧١  ١,٨٨٣,٩٧١  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠   السنة ربح
  (١٢٥,١٩٦)  ٠  ٠  ٠ (١٢٥,١٩٦) ٠  ٠ ٠ ٠  ٢١ الشاملة األخرىالخسارة 
  ١,٧٥٨,٧٧٥  ١,٨٨٣,٩٧١  ٠  ٠  (١٢٥,١٩٦)  ٠  ٠  ٠  ٠   لسنةللدخل الشامل اجمالي ا

             

 ٠ (١٥٧,٦٠٠)  ٠ ٠ ٠ ١٥٧,٦٠٠  ٠ ٠ ٠ )د(٢٠ محول إلى احتیاطي المخاطر

 ٠ (٨٦,٧٥٠)  ٠ ٨٦,٧٥٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠  )و(٢٠ خرىاألحتیاطیات اال صافى الحركة فى

 (٥٥,١٤٣) (٥٥,١٤٣) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢  المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة
             

التعامالت مع مالكي حقوق الملكیة، معترف بھا مباشرة في حقوق 
           الملكیة

             :مساھمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكیة
 ٢٠٦,٢٠٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٦,٢٠٦  )أ(٢٠  الزیادة في رأس المال 

  ١,٤٠٨,٣٨٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١,٤٠٨,٣٨٢  ٠  )ب(٢٠  الزیادة في االحتیاطي القانوني 
  (١,٥٨٧,٧٨١)  ٠  (١,٥٨٧,٧٨١)  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠    مدفوعةأرباح  توزیعات
  ٠  (١,٤٨٤,٦٧٨)  ١,٤٨٤,٦٧٨  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  ٠  ٢٠  مقترحةأرباح توزیعات 
  ٢٦,٨٠٧  (١,٤٨٤,٦٧٨)  (١٠٣,١٠٣)  ٠ ٠ ٠  ٠ ١,٤٠٨,٣٨٢ ٢٠٦,٢٠٦    لمساھمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكیةإجمالي ا

             
 ١٤,٢٣٠,٢٩٦ ٢١٠,٦٠٦  ١,٤٨٤,٦٧٨ ٥٥٦,٤٥٦ (٦٨,٥٤٨) ٨٠٥,٦٠٠  ٢٦,٥٠٠ ٨,٧٤٠,٥٤٠ ٢,٤٧٤,٤٦٤   ٢٠١١دیسمبر   ٣١الرصید في 

 
 
 
 
 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  د الموحالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

  بآالف الرياالت القطرية                       ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ٩  
  

    أرباح مدورة               

  احتیاطي عاماحتیاطي قانوني رأس المال  إیضاحات 
احتیاطي 
 مخاطر

احتیاطي القیمة 
 العادلة

احتیاطیات 
  أخرى

أرباح مقترح 
  اخرى  توزیعھا

مجموع حقوق 
  الملكیة

           
  ١٤,٢٣٠,٢٩٦  ٢١٠,٦٠٦  ١,٤٨٤,٦٧٨  ٥٥٦,٤٥٦  (٦٨,٥٤٨)  ٨٠٥,٦٠٠  ٢٦,٥٠٠  ٨,٧٤٠,٥٤٠ ٢,٤٧٤,٤٦٤   ٢٠١٢ینایر  ١الرصید في 

                
                إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ٢,٠١٢,٢٩٤  ٢,٠١٢,٢٩٤  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠   السنة ربح
  ٢٣١,٧٧٣  ٠  ٠  ٠ ٢٣١,٧٧٣ ٠  ٠ ٠ ٠   الدخل الشامل اآلخر

  ٢,٢٤٤,٠٦٧  ٢,٠١٢,٢٩٤  ٠  ٠  ٢٣١,٧٧٣  ٠  ٠  ٠  ٠   لسنةلاجمالي الدخل الشامل 

             

 ٠ (١١٩,٠٠٠)  ٠ ٠ ٠ ١١٩,٠٠٠  ٠ ٠ ٠ )د(٢٠ محول إلى احتیاطي المخاطر

 ٠ (١١٧,١٤٨)  ٠ ١١٧,١٤٨ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠ )و(٢٠ خرىاألحتیاطیات اال صافى الحركة فى

 (٥٠,٣٠٧) (٥٠,٣٠٧) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٢  المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة
             

في حقوق  التعامالت مع مالكي حقوق الملكیة، معترف بھا مباشرة
           الملكیة

                      :مساھمات من ومدفوعات لمالكي حقوق الملكیة
  (١,٤٨٤,٦٧٨)  ٠(١,٤٨٤,٦٧٨)  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠    مدفوعةأرباح  توزیعات
  ٠(١,٤٨٤,٦٧٨)  ١,٤٨٤,٦٧٨  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  ٠  )ز(٢٠  مقترحةأرباح توزیعات 

  (١,٤٨٤,٦٧٨)(١,٤٨٤,٦٧٨)  ٠  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠    إجمالي المساھمات من والمدفوعات لمالكي حقوق الملكیة
             

١٤,٩٣٩,٣٧٨  ٤٥١,٧٦٧  ١,٤٨٤,٦٧٨ ٦٧٣,٦٠٤ ١٦٣,٢٢٥ ٩٢٤,٦٠٠  ٢٦,٥٠٠ ٨,٧٤٠,٥٤٠ ٢,٤٧٤,٤٦٤   ٢٠١٢دیسمبر   ٣١الرصید في 
  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
   بيان التدفقات النقدية الموحد

  الرياالت القطريةبآالف                        ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 .من هذه البيانات المالية الموحدة ال يتجزأ تشكل جزء ٣٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  ١٠  
  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ اتإیضاح 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ١,٨٨٣,٩٧١  ٢,٠١٢,٢٩٤   السنة ربح

     :تعدیالت لـ
 ٢٣٩,٤٠٣  ١٣٩,٩٤٤    صافي خسارة انخفاض في قیمة قروض وسلف للعمالء

 ٦٨,١٩٧  ٦١,٩١٧  خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة
 ١١٣,٧٠٤  ١٢١,٩٤٨ ١٣ إھالك 

 ١٥,١١٣   ٢٠,٥٢٧ ١٨و١٧  اطفاءات تكالیف المعامالت
 ٠  (٢,٦٦٤) ٢٨ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمن استثمارات مالیة  الربح

 (١٣٦,٣٠٧)  (٣٣٧,١٦١) ٢٨ صافي ربح بیع استثمارات متاحة للبیع
 (٣٧)  (٣٦٤)   من استبعاد ممتلكات ومعدات ربح

 (٢٠٣,٤٢٠)  (٢٥٨,٥٤٦) ١٢  حصة في نتائج شركات زمیلة
 ١,٩٨٠,٦٢٤  ١,٧٥٧,٨٩٥  التشغیلیةقبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات  الربح

 (١٦٥,٨٧٨)  (٢,١٨٦,٢٩٧)    التغیر في أرصدة لدى بنوك
 (٨,٢٨٦,٥٤١)  (٧,٠٢٢,٦٣٦)  التغیر في القروض والسلف للعمالء

 (٢٦٧,٨٧٣)  (٤٧٥,٢١٧)  التغیر في الموجودات األخرى
 ٢٤٣,٥٢٥  ٥٩٧,٧٥٢   التغیر في أرصدة من بنوك 

 ٤,٧٠٨,٠٢١  ٣,٣٩٦,٨٦٣  العمالءالتغیر في ودائع 
 (٥٤,١٠٦)  ٣٠٠,٣٢٥  التغیر في المطلوبات األخرى

 (٤٠,٨٨٢)  (٤٧,٠٩٩)  المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة
  (٥,٤٣٦,٣٠٩)  (٣,٨٦٣,٧٣٤) 

 (١,٨٨٣,١١٠)  (٣,٦٧٨,٤١٤)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
     

     یةستثماراإلنشطة األالتدفقات النقدیة من 
 (٤,٧٩٥,٣٩٩)  (٧,٠٣١,٦٣٢)  اقتناء استثمارات مالیة

 (١,١٥٠)  ٠  االستثمار في شركات  زمیلة
 ١١٦,٦٧٠  ١٤١,٣٩٨  شركات زمیلة أرباح متحصالت من توزیعات

 ٣,١١١,٨٢١  ٨,١٠١,٢٤٤  متحصالت من بیع استثمارات مالیة
 (١١٥,١١٠)  (٢٤٨,٦٩٠) ١٣ ممتلكات ومعداتاقتناء 

 ١٣٧  ٣٦٥  متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
 (١,٦٨٣,٠٣١)  ٩٦٢,٦٨٥  یةستثماراإلنشطة األ) المستخدم في/ (صافي النقد الناتج من 

     
     یةنشطة التمویلاألالتدفقات النقدیة من 

 ١,٦١٤,٥٨٨  ٠   صدار أسھم رأس المال إمتحصالت من 
 ٠  ١,٧٩١,٩٣٤ ١٧  دین سنداتصدار إمتحصالت من 

 (١,٨٢٠,٠٠٠)  ٠ ١٧ مصدرة دین سنداتسداد 
 ٠  (٢,٣٦٦,٠٠٠) ١٨  قروض أخرى سداد 

 ١,٨١٦,٧١٤  ١,٦٥٠,٢١٩ ١٨ متحصالت من قروض أخرى
 (١,٥٨٧,٧٨١)  (١,٤٨٤,٦٧٨)  توزیعات أرباح مدفوعة

 ٢٣,٥٢١  (٤٠٨,٥٢٥)  یةنشطة التمویلاألالناتج من  /) المستخدم في( صافي النقد
     

 (٣,٥٤٢,٦٢٠)  (٣,١٢٤,٢٥٤)   النقد ومافى حكمھصافي النقصان في 
 ٧,٣٧٠,٣٣٩  ٣,٨٢٧,٧١٩  ینایر ١رصید النقد وما في حكمھ في 

 ٣,٨٢٧,٧١٩  ٧٠٣,٤٦٥ ٣٤ دیسمبر ٣١في  رصید النقد وما في حكمھ
       

       وتوزیعات األرباح الفوائدالتدفقات النقدیة التشغیلیة من 
 ٩٧٥,١٢١  ١,٠٠٢,٤٠٠    فوائد مدفوعة
 ٢,٨٨٣,١٥١  ٢,٨٧٢,٣٢٣    فوائد مستلمة

 ٢٤,١٨٨  ٢٦,١٤٧    أرباح مستلمةتوزیعات 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

 
  ١١  
  

 المنشأة الصادر عنها التقرير ١
بموجب المرسوم األمیري رقم كشركة مساھمة عامة  ١٩٧٥بدولة قطر فى ") البنك ) (" .ق.م.ش(تأسس البنك التجاري القطري 

. بمدینة الدوحة في دولة قطر ٣٢٣٢ھو صندوق برید المسجل  البنكعنوان . ١٥٠رقم السجل التجاري للبنك ھو  .١٩٧٤لسنة  ٧٣
ویشار إلیھا مجتمعة (ك وشركاتھ التابعة على البن ٢٠١٢دیسمبر  ٣١لسنة المالیة المنتھیة لتشتمل البیانات المالیة الموحدة للبنك 

وأعمال السماسرة وأعمال البطاقات اإلئتمانیة وتعمل من تعمل المجموعة بصفة أساسیة في األعمال المصرفیة ). "المجموعة"ــب
 .فرع في قطر ٢٩ البنك ولديخالل مقرھا الرئیسى وفروعھا المؤسسة فى دولة قطر 

  
 : للمجموعة ھي كما یلي الشركات التابعة األساسیة 
  

النسبة المئویة 
  للملكیة 

 رأس مال الشركة  أنشطة الشركة
بلد 

  ٢٠١٢  ٢٠١١ اســـم الشــركة التابعة التأسیس
       

 لیمیتد ١أورینت  برمودا دوالر أمیركي٢٠,٠٠٠,٠٠٠  شركة قابضة ١٠٠% ١٠٠%

١٠٠ %١٠٠% 
أعمال البطاقات 

 ریال عماني  ٥٠٠,٠٠٠ االئتمانیة
سلطنة  

  م. م . جلوبال كارد سرفیسز ذ   عمان

١٠٠ %١٠٠% 
إصدار سندات دین 

  سي بي كیو فاینانس لیمتد   برمودا دوالر امریكي ١,٠٠٠ للبنك
  البنك التجاري للخدمات االستثماریة  قطر  ریال قطري ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ خدمات الوساطة %١٠٠ %١٠٠

  
 أساس اإلعداد ٢
 االلتزامفقرة  )أ(
   
مصرف  تعلیماتأعدت البیانات المالیة الموحدة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة و 

  .ذات الصلة قطر المركزي
  

شھر  ١٢خالل التى ستسترد والمسددة المباالغ بتحلیل . ا وفقا لمراكز السیولة تقوم المجموعة باعداد بیانات مركزھا المالي عموًم
 ٤ر كما في ایضاح ـیظھ") غیر المتداولة (" شھر بعد تاریخ التقریر  ١٢ر من ثوخالل أك) "المتداولة (" بعد تاریخ نھایة التقریر 

 .)٣) (ج(
  
 أساس القياس )ب(
  :بعض البنود التالیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموحدة تم إعداد البیانات المالیة 

 األدوات المالیة المخصصة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 المشتقات. 
 الموجودات المالیة المتاحة للبیع.  
 وما غیر ذلك یتم  بھا كبنود متحوط لھا في عالقات تحوط القیمة العادلة المعترف الموجودات والمطلوبات المالیة ،

 .االعتراف بھ باستخدام التكلفة المطفأة ، یتم تعدیلھا لتعكس التغییرات فى القیمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط علیھا
  
 العملة الوظيفية وعملة العرض )ج(
فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ . للبنك وعملة العرض تم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة بالریاالت القطریة وھي العملة الوظیفیة 

كل شركة في المجموعة عملتھا تحدد . الریال القطري إلى أقرب ألف ریالبخالف ذلك، تم تقریب المعلومات المالیة المعروضة ب
 .الرئیسیة ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل شركة باستخدام تلك العملة
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  ١٢  
  

 )تتمة( أساس اإلعداد ٢
    
 استخدام التقديرات واألحكام )د(
یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات   

قد . والمطلوبات واإلیرادات والمصروفاتتؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات 
  .تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات

    
یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في السنة . تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر  

  .تتأثر بذلكالتي تتم فیھا مراجعة التقدیرات أو في أیة فترات مستقبلیة 
    
تم على وجھ التحدید وصف المعلومات عن المجاالت الھامة للشكوك حول التقدیرات واألحكام الحرجة في تطبیق السیاسات   

  .٥الموحدة باإلیضاحات  المحاسبیة التي لھا األثر األھم على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة
    
 السياسات المحاسبية الهامة ٣
تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الھامة التالیة بصورة ثابتة على جمیع الفترات المعروضة في ھذه البیانات المالیة الموحدة وقد تم  

 . تطبیقھا بانتظام على جمیع شركات المجموعة
    
 س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(
    
  الشركات التابعة )١(
یتم إدراج البیانات المالیة للشركات التابعة في البیانات المالیة . تسیطر علیھا المجموعةالشركات التابعة ھي الشركات التي   

  .الموحدة من تاریخ بدایة السیطرة وإلى تاریخ توقف تلك السیطرة
    
تولیھا في السیطرة ھي المقدرة على التحكم بالسیاسات المالیة والتشغیلیة لشركة بغرض الحصول على منافع من أنشطتھا ویتم   

عند تقییم السیطرة تضع . العادة عندما تحتفظ المجموعة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، بأغلبیة حقوق التصویت للشركة
  .المجموعة في االعتبار حقوق التصویت المحتملة التي تتم ممارستھا في الوقت الحالي

    
  .المحاسبیة التي تتبعھا المجموعةالسیاسات المحاسبیة للشركات التابعة تتماشى مع السیاسات   
    
  ذات الغرض الخاصالشركات   )٢(
مثل ضمان أصول محددة أو تنفیذ  واضحةھي شركة یتم تأسیسھا إلنجاز ھدف محدد بصورة ذات الغرض الخاص الشركة   

استنتجت، استنادا إلى تقییم لو كانت المجموعة قد ذات الغرض الخاص یتم توحید الشركة . معاملة اقتراض أو إقراض محددة
 تمكنقد تشیر الظروف التالیة إلى العالقة التي . ھا، أنھا تسیطر علیھاوحوافز ھامدى جوھریة عالقتھا بالمجموعة ومخاطر

  :علیھا، من حیث الجوھر، ومن ثم تقوم بتوحیدھا من السیطرةلمجموعة ا

   المجموعة لتلبي احتیاجات أعمال محددة لدیھا بحیث  یتم القیام بأنشطة الشركة ذات الغرض الخاص بالنیابة عن
  .تحصل المجموعة على منافع من العملیات التشغیلیة للشركة لغرض خاص

  تملك المجموعة صالحیات اتخاذ القرار للحصول على غالبیة المنافع من أنشطة الشركة لغرض خاص، أو بوضع
  .القرارات ، قد قامت بالتفویض بصالحیات اتخاذ"قیادة آلیة"آلیة 

  أن یكون لدى المجموعة الحقوق في الحصول على غالبیة المنافع من الشركة ذات الغرض الخاص وبالتالي قد
  .تتعرض لمخاطر مرافقة ألنشطة الشركة لغرض خاص

  أن تحتفظ المجموعة بغالبیة المخاطر الباقیة أو مخاطر الملكیة المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص أو موجوداتھا
  .غرض الحصول على منافع من أنشطتھاب
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  ١٣  
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  
 )تابع( س توحيد البيانات الماليةاأس )أ(
  
  المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )٣(
التعامالت بین الناشئة من ) فیما عدا مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبیة(یتم استبعاد األرصدة واإلیرادات والمصروفات   

  شركات المجموعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة
  
  الشركات الزميلة  )٤(
الشركات الزمیلة ھي الشركات التي یوجد لدى المجموعة نفوذا ھاما ولیست سیطرة علیھا وعموما فھي مصاحبة للمساھمة   

  .من حقوق التصویت% ٥٠إلى % ٢٠التي تتراوح ما بین 
  
متضمنة تكالیف (االستثمارات في الشركات الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة ویتم االعتراف بھا مبدئیا بالتكلفة  احتساب یتم  

یتضمن استثمار المجموعة في الشركات ). المعاملة التي تتعلق بصورة مباشرة باالستحواذ على االستثمار في الشركة الزمیلة
  .التي یتم تحدیدھا عند االستحواذ) اض في القیمة المتراكمةنخفلالخسائر  صافى أیة(الزمیلة الشھرة 

  
 الشركات الزمیلة في بیان الدخل الشامل على ستحواذالل الالحقةیتم االعتراف بحصة المجموعة في األرباح أو الخسائر   

 الالحقةتتم تسویة التغیرات التراكمیة . لالستحواذ في االحتیاطیات الالحقةالموحد بینما یتم االعتراف بالتغیرات في حصتھا 
عندما تعادل حصة المجموعة في خسائر الشركة الزمیلة أو تزید عن مساھمتھا . لالستحواذ في مقابل القیمة الدفتریة لالستثمار

ف بأیة خسائر أخرى ما لم یكن لدیھا في الشركة الزمیلة، متضمنة أیة ذمم مدینة بدون ضمانات، ال تقوم المجموعة باالعترا
  .بسداد مدفوعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة قامتالتزامات أو 

  
یتم استبعاد المكاسب فیما بین شركات المجموعة الناتجة من التعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة إلى حد مساھمة   

ما لم توفر المعاملة وشركاتھا الزمیلة كما یتم أیضا استبعاد الخسائر فیما بین شركات المجموعة . المجموعة في الشركة الزمیلة
  .ي قیمة الموجود المحولدلیال على وجود خسارة انخفاض ف

  
  .للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في نفس الظروف مطابقةالموحدة یتم استخدام سیاسات محاسبیة  إلعداد البیانات المالیة  
  
  المشاريع المشتركة  )٥(
للقیام بأنشطة من خالل كیانات تركة ھى الشركات التى تملك فیھا المجموعة ترتیبات تعاقدیة مع طرف أو أكثر شالمشاریع الم  

  .تخضع إلدارتھم المشتركة
  
لذا تنطبق . تعترف المجموعة بالمساھمات في الشركة المسیطر علیھا بصورة مشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  

  .على المشاریع المشتركة) ٤) (أ( ٣السیاسات المحاسبیة في إیضاح 
  
  إدارة األموال  )٦(
ال یتم إدراج البیانات . المستثمرینبالنیابة عن  أخرى المجموعة موجودات محتفظ بھا في وحدة ائتمان وأدوات استثمارتدیر   

المعلومات حول إدارة . المالیة لھذه المنشآت في ھذه البیانات المالیة الموحدة فیما عدا في حالة سیطرة المجموعة على المنشأة
  .٣٦اح رقم األموال بالمجموعة واردة باإلیض
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  ١٤  
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  العمالت األجنبية  )ب(
    
  تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية  )١(
    
جنبیة أو تلك التي تتطلب سدادا بعملة أجنبیة إلى العمالت الوظیفیة المعنیة للعملیات بمعدالت األ بالعمالتیتم تحویل التعامالت   

  .في تواریخ المعامالتالصرف اآلنیة 
    
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بعمالت أجنبیة في تاریخ التقریر إلى العملة الوظیفیة باستخدام معدالت الصرف   

النقدیة بالعمالت األجنبیة التي تقاس بالقیمة العادلة إلى  غیر یعاد تحویل الموجودات والمطلوبات. اآلنیة السائدة في ذلك التاریخ
یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر . العملة الوظیفیة بسعر الصرف اآلني في ذلك التاریخ الذي یتم فیھ تحدید القیمة العادلة

  .في تاریخ المعاملةالتي تقاس من حیث التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام معدل الصرف  النقدیة 
    
تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من اعادة تقییم االستثمارات المتاحة للبیع غیر النقدیة بعمالت أجنبیة في  البیان الموحد   

  . للتغیرات في حقوق المساھمین 
    
یتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة من سداد المعامالت بالعمالت األجنبیة والناشئة عن التحویل بأسعار   

  .بالعمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة النقدیةالصرف في نھایة الفترة للموجودات والمطلوبات 
    
  العمليات األجنبية  )٢(
    
وظیفیة مختلفة عن عملة العرض یتم تحویلھا إلى عملة العرض  عملةالنتائج والمركز المالي لجمیع منشآت المجموعة التي لدیھا   

  :كما یلي
   یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل بیان مركز مالي معروض بسعر اإلقفال في تاریخ التقریر.  

 ما لم یكن ھذا المتوسط مقارب غیر معقول (توسط أسعار الصرف إیرادات ومصروفات كل بیان دخل یتم تحویلھا بم
لألثر التراكمي للمعدالت السائدة في تواریخ المعامالت ففي ھذه الحالة یتم تحویل اإلیرادات والمصروفات في 

  ، و)تواریخ المعامالت
 یتم االعتراف بجمیع فروق صرف العملة في الدخل الشامل اآلخر.  

    
  المالية والمطلوبات الماليةالموجودات   )ج(
    
  االعتراف والقياس المبدئي  )١(
 وقروضمن بنوك وودائع العمالء وسندات الدین المصدرة / واألرصدة لدىللعمالء تعترف المجموعة مبدئیا بالقروض والسلف   

الذي تصبح  جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة یتم االعتراف بھا مبدئیا في تاریخ المتاجرة. أخرى في التاریخ الذي تنشأ فیھ
  .فیھ المجموعة طرفا في النصوص التعاقدیة لألداة

    
الذي لیس بالقیمة العادلة من خالل  یقاس الموجود المالي أو المطلوب المالي مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا، بالنسبة للبند  

  .بصورة مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار تتعلقالربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة التي 
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  ١٥  
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )ج(
    
  التصنيف  )٢(
  الموجودات المالیة  
  :تصنیف الموجود المالي في واحد من الفئات التالیة عند اإلنشاء یتم  
   القروض والذمم المدینة  

 محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق  
 متاحة للبیع  
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إما على أنھا:  

  محتفظ بھا للمتاجرة، أو -
  .مخصصة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

    
  المالیةالمطلوبات   
  .المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأةبتصنیف وقیاس المجموعة  تقوم  
    
  إلغاء االعتراف  )٣(
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود المالي أو عند   

فیھا تحویل جمیع مخاطر وحوافز ملكیة الموجود المالي أو في الحالة التي ال قیامھا بتحویل الموجود المالي في معاملة یتم 
یتم . تحتفظ فیھا المجموعة وال تحول جزء كبیرا من مخاطر وعوائد الملكیة كما أنھا ال تحتفظ بالسیطرة على الموجود المالي

تراف والتي یتم خلقھا أو االحتفاظ بھا من جانب االعتراف بأیة مصلحة في الموجودات المالیة المحولة والتي تؤھل إللغاء االع
عند إلغاء االعتراف عن موجود مالي یتم االعتراف . المجموعة كموجود أو مطلوب مالي منفصل في بیان المركز المالي

تضمنا أي م(والمقابل المستلم ) أو القیمة الدفتریة المخصصة لجزء من الموجود المحول(بالفرق بین القیمة الدفتریة للموجود 
  .في الربح أو الخسارة) موجود جدید یتم الحصول علیھ ناقصا أي مطلوب جدید یتم تحملھ

    
تدخل المجموعة في معامالت بحیث تقوم بتحویل موجودات معترف بھا في بیان مركزھا المالي ولكنھا تحتفظ إما بجمیع أو   

في حالة االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من المخاطر . منھا بجزء كبیر من المخاطر والعوائد للموجودات المالیة أو لجزء
یتضمن تحویل الموجودات مع االحتفاظ بجمیع أو بجزء كبیر من . والعوائد عندھا ال یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة

  .المخاطر والعوائد، كمثال، إقراض األوراق المالیة ومعامالت إعادة الشراء
    
  .االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدیةتلغي المجموعة   
    
  المقاصة  )٤(
یتم إجراء مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي، فقط عندما یكون لدى   

ورغبتھا إما في السداد على أساس الصافي أو تحقیق الموجود وسداد المجموعة الحق القانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا 
  .األصل في نفس الوقت

    
یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما یكون ذلك مسموحا بھ بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر   

  .مماثلة مثلما یحدث ذلك في األنشطة التجاریة للمجموعة المالیة أو بالنسبة لألرباح والخسائر الناشئة من مجموعة من معامالت
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  ١٦  
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  )تابع(الموجودات المالية والمطلوبات المالية   )ج(
    
  مبادئ القياس  )٥(
    
  قياس التكلفة المطفأة  )١(
یقاس بھ الموجود أو المطلوب المالي عند االعتراف المبدئي التكلفة المطفأة للموجود أو المطلوب المالي ھي المبلغ الذي   

مخصوما منھ مدفوعات السداد األصلیة مضافا إلیھ أو مخصوما منھ اإلطفاء المتجمع باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ألي 
یتضمن احتساب معدل . یمةفرق بین المبلغ المبدئي المعترف بھ ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفیض لخسارة االنخفاض في الق

  .الفائدة الفعلي جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متممَا لمعدل الفائدة الفعلي
    
  قياس القيمة العادلة  )٢(
تجاریة القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن في مقابلھ مبادلة موجود أو سداد مطلوب بین طرفین مطلعین وراغبین في معاملة   

  .ضمن األنشطة اإلعتیادیة في تاریخ القیاس
    
بالنسبة لالستثمارات غیر المدرجة تعترف . بأفضل سعر عند اإلغالقتقیس المجموعة القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة   

ھذه المؤشرات الموثوق ل تتمث. لدیھا مؤشرات موثوق بھا تدعم ھذه الزیادة عندما یكونالمجموعة بأیة زیادة في القیمة العادلة 
بھا في أحدث المعامالت لھذا االستثمار المحدد أو الستثمارات مماثلة تمت بالسوق على أساس تجاري بین أطراف راغبة 

  .ومطلعة لیس لدیھا أیة ردود أفعال قد تؤثر على السعر
    
في قیمة األصول في تاریخ القیمة العادلة لالستثمارات في الصنادیق المشتركة والمحافظ ذات وحدات غیر مدرجة بصا تقاس  

   .، عندما یكون صافى قیمة األصول قیاس معقول للقیمة العادلة التقریر
    
عندما یكون لدى .  تقاس الموجودات ومراكز الشراء بسعر العرض بینما تقاس المطلوبات ومراكز البیع بالسعر المطلوب  

المجموعة مراكز توجد بھا مخاطر مقاصة یتم استخدام أسعار السوق الوسیط لقیاس مراكز مخاطر المقاصة ویتم تطبیق تسویة 
تعكس القیم العادلة مخاطر االئتمان باألداة . المركز المفتوح أینما تنطبقسعر العرض أو السعر المطلوب فقط على صافي 

تتم تسویة . وھي تتضمن التسویات لألخذ في االعتبار مخاطر االئتمان للمجموعة والطرف المقابل، إن كان ذلك مالئما
النموذج  منالسیولة أو عدم التأكد تقدیرات القیمة العادلة التي یتم الحصول علیھا من نماذج بأیة عناصر أخرى مثل مخاطر 

  .لمعاملةلوضع سعر  دبالسوق سیأخذھا في االعتبار عن مشارك طرف ثالث إلى الحد الذي ترى فیھ المجموعة أن
    
تشمل . ترف بجمیع المشتقات كموجودات عندما تكون القیمة العادلة بالموجب وكمطلوبات عندما تكون القیمة العادلة بالسالبیعٍُ  

تبیع المجموعة تلك . عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة وعقود صرف تبادل أسعار فائدةالمجموعة المشتقة للمتاجرة  األدوات
بالقیمة المشتقة للمتاجرة  دواتاألتقیم . المخاطر الحالیة والمستقبلیةالمشتقات للعمالء لتمكنھم من نقل أو تعدیل او تخفیف 

  .بیان المركز المالى وتسجل التغییرات الموازیة فى القیمة العادلة فى بیان الدخل الشاملالعادلة كما فى نھایة تاریخ 
    
  تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة  )٣(
في تاریخ كل تقریر تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة موجود مالي غیر مسجل بالقیمة   

تنخفض قیمة الموجود المالي أو مجموعة الموجودات المالیة عندما یشیر دلیل موضوعي . خالل الربح أو الخسارةالعادلة من 
إلى وقوع حادثة خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجودات وأن لحادثة الخسارة أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة 

  .للموجودات التي یمكن تقدیرھا بصورة موثوق بھا
    
قد انخفضت قیمتھا، الصعوبات المالیة  )متضمنة أسھم حقوق الملكیة(قد یتضمن الدلیل الموضوعي على أن موجودات مالیة   

الكبیرة لدى المقترض أو المصدر والتقصیر أو التأخر من جانب المقترض وإعادة ھیكلة الدین أو السلفة من جانب المجموعة 
بشروط لم تكن المجموعة لتفكر فیھا بخالف ذلك والمؤشرات على أن المقترض أو المصدر سیدخل في إفالس أو اختفاء 

النشطة للورقة المالیة أو البیانات األخرى التي یمكن مالحظتھا فیما یتعلق بمجموعة موجودات مثل التغیرات السلبیة في السوق 
 .مركز الدفع لدى المقترضین أو المصدرین بالمجموعة أو الظروف االقتصادیة المتعلقة بحاالت التقصیر في المجموعة
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  )تابع(الموجودات المالية والمطلوبات المالية   )ج(
    
  )تابع( تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة  )٣(
تأخذ المجموعة باالعتبار دلیل االنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ   

یتم تقییم جمیع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة . والمستوى الجماعياالستحقاق على كل من مستوى الموجود 
جمیع القروض . المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق الھامة بصفة فردیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض في القیمة الفردیة

الھامة بصفة فردیة والتي ال یوجد انخفاض محدد في والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق 
. قیمتھا یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض في القیمة یتم تكبدھا ولكنھ لم یتم تحدیدھا بعد

ورة فردیة یتم تقییمھا القروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق التي ال تعتبر ھامة بص
بصورة جماعیة لتحدید ما إذا كانت ھناك خسائر انخفاض في القیمة وذلك بتجمیع القروض والسلف للعمالء واالستثمارات 

  .المالیة المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق ذات خصائص المخاطر المتماثلة في مجموعات
    
الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة للموجود یتم قیاس خسائر االنخفاض في القیمة على   

یتم االعتراف بخسائر . المالي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود
  .ب مخصص في مقابل القروض والسلف للعمالءاالنخفاض في القیمة في الربح أو الخسارة ویتم إظھارھا كحسا

    
وتتصل . ألغراض التقییم الجماعي النخفاض القیمة، یتم تجمیع األصول المالیة على أساس مزایا مخاطر االئتمان المتشابھة   

قدرة المدین على ھذه المزایا بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة للمجوعات الخاصة بھذه األصول من خالل كونھا داللیة على 
  .دفع كافة المبالغ المستحقة وفقًا لألحكام التعاقدیة لألصول الجاري تقییمھا

    
یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة أصول مالیة تخضع لتقییم جماعي للتحري عن وجود انخفاض في قیمتھا على   

أساس التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصول في المجموعة والخبرة السابقة في الخسارة ألصول ذات مزایا لمخاطر االئتمان 
یتم تعدیل الخبرة السابقة في الخسارة على أساس المعطیات الحالیة الظاھرة للعیان بما  .مشابھة لتلك الموجودة في المجموعة

یعكس آثار الظروف الحالیة التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إلیھا الخبرة السابقة في الخسارة ولحذف آثار الظروف في 
  . الفترة السابقة التي لم تعد موجودة حالیًا

    
أو  متتالیة أشھر ٩أو أكثر عن التكلفة أو لمدة % ٢٠لالستثمارات المدرجة فإن االنخفاض في القیمة السوقیة بنسبة بالنسبة   

  .أكثر تعتبر مؤشرات على انخفاض القیمة
    
بھا في خسائر االنخفاض في قیمة االستثمارات المالیة المتاحة للبیع یتم االعتراف بھا بتحویل الخسارة التراكمیة المعترف   

الخسارة التراكمیة التي یعاد تصنیفھا من الدخل الشامل . الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كتسویة إعادة تصنیف
اآلخر إلى الربح أو الخسارة ھي الفرق بین تكلفة االستحواذ، بالصافي من أي مدفوعات للمبلغ واإلطفاء، والقیمة العادلة 

یتم إظھار التغیرات في مخصصات . انخفاض في القیمة معترف بھا سابقا في الربح أو الخسارةالحالیة، ناقصا أیة خسارة 
  .القیمة العادلة التي تنسب إلى القیمة الزمنیة كأحد مكونات إیراد الفائدة

    
المتاحة للبیع التي انخفضت  فى أدوات حقوق الملكیةیتم تسجیل الزیادة في القیمة العادلة لالستثمارات  ، الحقةال الفتراتفي   

وكان من الممكن ربط  فى فترة الحقةوإذا زادت القیمة العادلة ألداة دین مصنفة كمتاحة للبیع  .قیمتھا في احتیاطي القیمة العادلة
ھذه الزیادة بشكل موضوعى بحدث یقع بعد احتساب خسارة إنخفاض القیمة فى بیان الدخل الشامل ، عندھا یتم عكس خسارة 

  .نخفاض القیمة من خالل بیان الدخل الشاملإ
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  فى حكمهالنقد وما   )د(
 المصرف المركزىمحتفظ بھا لدا  مقیدةأوراقا نقدیة وعمالت معدنیة بالصندوق وأرصدة غیر  فى حكمھیتضمن النقد وما   

وموجودات مالیة عالیة السیولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غیر ھامة 
یتضمن النقد وما فى  .من التغییرات في قیمتھا العادلة ویتم استخدامھا من جانب المجموعة في إدارة ارتباطاتھا قصیرة األجل

  .یوم أو أقل ٩٠من البنوك ذات تاریخ استحقاق أولى  حكمھ أرصدة لدى البنوك وأرصدة
    
  القروض والسلف للعمالء  )هـ(
القروض والسلف للعمالء ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة وغیر مدرجة في سوق نشطة وال ترغب   

  . المجموعة في بیعھا على الفور أو في المستقبل القریب
    
قروض "والسلف للعمالء واألرصدة النقدیة لدى المصرف المركزي واألرصدة لدى بنوك یتم تصنیفھا على أنھا القروض   

  ".وذمم مدینة
    
یتم القیاس المبدئي للقروض والسلف للعمالء بسعر المعاملة وھو القیمة العادلة زائدَا تكالیف المعاملة المباشرة اإلضافیة وفي   

  .بتكلفتھا المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعليأعقاب ذلك یتم قیاسھا 
    
  االستثمارات المالية  )و(
أو " محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق"استنادا إلى تصنیفھا إما ضمن االستثمارات المالیة بعد االعتراف المبدئي، تتم المحاسبة عن   

  ".للبیعمتاحة "، أو "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"
    
  الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  )١(
تاریخ ھي موجودات غیر مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید و محتفظ بھا لتاریخ االستحقاقالموجودات المالیة ال  

االستحقاق والتي ال یتم تخصیصھا كقیمة یوجد لدى المجموعة النیة والمقدرة اإلیجابیة على االحتفاظ بھا حتى واستحقاق ثابت 
بالتكلفة  محتفظ بھا لتاریخ االستحقاقتم تسجیل االستثمارات ال. عادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنھا متاحة للبیع

  .المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي
    
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )٢(
المجموعة بتصنیف استثماراتھا ضمن المحتفظ بھا للمتاجرة حیث أن مثل ھذه االستثمارات تدار بغرض تحقیق أرباح قامت   

یتم االعتراف بتغیرات القیمة . على المدى القصیر أو ضمن استثمارات مخصصة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة
   .العادلة مباشرة في الربح أو الخسارة

    
  متاحة للبيعالموجودات المالية ال  )٣(
الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي استثمارات غیر مشتقة مخصصة على أنھا متاحة للبیع أو لم یتم تصنیفھا كأیة فئة أخرى   

االنخفاض سجلت االستثمارات المالیة في أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة بالتكلفة ناقصا خسارة . من فئات الموجودات المالیة
  .یتم تسجیل جمیع االستثمارات المتاحة للبیع األخرى بالقیمة العادلة. في القیمة

    
یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح . باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي الربح أو الخسارةیتم االعتراف بإیراد الفائدة في   

مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبیة عن . لتلقي توزیعات األرباح عندما تصبح المجموعة مستحقة الربح أو الخسارةفي 
  .الربح أو الخسارةمحتفظ بھا للبیع یتم االعتراف بھا في  أوراق دیناالستثمارات في 

    
یتم االعتراف بالتغیرات األخرى في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر إلى أن یباع االستثمار أو تنخفض قیمتھ عندھا یعاد   

  .الربح أو الخسارةإلى  الدخل الشامل اآلخروالخسائر التراكمیة المعترف بھا سابقا في  األرباحتصنیف 
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  ١٩  
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  المشتقات  )ز(
    
  المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط   )١(
تتضمن المشتقات التي یتم االحتفاظ بھا ألغراض إدارة المخاطر جمیع الموجودات والمطلوبات المشتقة التي لم یتم تصنیفھا   

في بیان المركز  القیمة العادلةألغراض إدارة المخاطر بتقاس المشتقات التي یحتفظ بھا . كموجودات أو مطلوبات للمتاجرة
تقوم المجموعة بتخصیص بعض المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر إضافة إلى بعض األدوات المالیة غیر  .المالي

بتوثیق العالقة بین عند التخصیص المبدئي للتحوط تقوم المجموعة رسمیا . المشتقة كأدوات تحوط في العالقات المؤھلة للتحوط
األداة أو األدوات المشتقة للتحوط والبنود المتحوط لھا، متضمنا ھدف وإستراتیجیة إدارة المخاطر عند القیام بالتحوط بجانب 

تقوم المجموعة بإجراء تقییم عند البدء في عالقة التحوط وعلى نحو . الطریقة التي سیتم استخدامھا لتقییم فعالیة عالقة التحوط
التحوط ذات فعالیة عالیة في مقاصة التغیرات في ) أدوات(مر أیضا للتعرف على ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة مست

المتحوط لھا خالل الفترة التي یتم تخصیص التحوط لھا وما إذا كانت النتائج الفعلیة ) البنود(القیمة العادلة للتدفقات النقدیة للبند 
تقوم المجموعة بإجراء تقییم لتحوط التدفق النقدي  .في المائة ١٢٥إلى  ٨٠بة تتراوح ما بین لكل تحوط تقع ضمن مدى نس

بالنسبة لمعاملة متوقعة عما إذا كان احتمال حدوث المعاملة المتوقعة عالیا ویشكل تعرضا الختالفات في التدفقات النقدیة التي 
  .اقشة عالقات التحوط أدناهتمت من .الربح أو الخسارةیمكن أن تؤثر في النھایة على 

    
   تحوطات القيمة العادلة  
لموجود أو مطلوب معترف بھ أو ارتباط مؤكد قد  القیمة العادلةعندما یتم تخصیص مشتقة كأداة تحوط في تحوط للتغیر في   

بجانب التغیرات في  أو الخسارةالربح ، یتم االعتراف بالتغیر في القیمة العادلة للمشتقة مباشرة في الربح أو الخسارةیؤثر على 
في حالة انتھاء أو بیع أو إنھاء أو ممارسة مشتقة التحوط أو . للبند المتحوط لھ التي تنسب إلى الخطر المتحوط لھ القیمة العادلة

التحوط  أو إلغاء تخصیص التحوط عندھا یتم إیقاف محاسبة القیمة العادلةعندما ینتفي وفاء التحوط بمعاییر محاسبة التحوط ب
في  طریقة معدل الفائدة الفعليیتم إطفاء أیة تسویة حتى تلك النقطة على البند المتحوط لھ والذي یتم استخدام . بأثر مستقبلي

  .للبند على مدى عمره المتبقي معدل الفائدة الفعليكجزء من  الربح أو الخسارة
    
  المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة  )٢(
تقوم المجموعة ببیع ھذه المشتقات . الفائدة عقود تبادل أسعاراألدوات المشتقة للمتاجرة عقود صرف أجنبي آجلة وتتضمن   

القیمة یتم تقییم ھذه األدوات المشتقة ب. لعمالء بغرض تمكینھم من تحویل أو تعدیل أو تخفیف المخاطر الحالیة والمستقبلیة
   .الربح أو الخسارةإلى  القیمة العادلةأخذ التغیرات ذات الصلة بھا في  كما في نھایة فترة التقریر ویتم العادلة

    
  الممتلكات والمعدات  )ح(
    
  االعتراف والقياس  )١(
  . تقاس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة  
    
تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخلیا تكلفة المواد . تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود  

والعمالة المباشرة وأیة تكالیف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل وفقا ألغراض االستخدام المطلوبة منھا 
  . رجاع الموقع الكائنة علیھ إلى وضعھ السابق وتكالیف االقتراض المرسملةوتكالیف تفكیك وإزالة البنود وإ

    
  .تتم رسملة البرنامج المشترى الذي یشكل جزءا مكمال لوظیفة للمعدات ذات الصلة كجزء من تلك المعدات  
    
) مكونات رئیسیة(كبنود مستقلة عندما یكون ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا   

  .للممتلكات والمعدات
    
الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات یتم تحدیدھا بمقارنة متحصالت البیع مع القیمة الدفتریة  الربح أو الخسارة  

  .في الربح أو الخسارة ىاآلخر اتالمصروف/  ىاآلخر اتللممتلكات والمعدات ویتم االعتراف بھا بالصافي في اإلیراد
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  )تتمة( الممتلكات والمعدات  )ح(
    
  التكاليف الالحقة  )٢(
والمعدات في القیمة الدفتریة للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع  الممتلكاتیتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات   

یتم عكس االعتراف . االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانیة قیاس تكلفتھا بصورة موثوق بھا
المعدات في الربح أو الخسارة عند یتم االعتراف بتكالیف الخدمة الیومیة للممتلكات و. بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل

  .تكبدھا
    
  اإلهالك  )٣(
  .المبلغ القابل لإلھالك ھو تكلفة الممتلكات والمعدات أو أي مبلغ بدیل عن التكلفة ناقصا قیمتھا الباقیة  
    
بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل جزء من بند  الربح أو الخسارةیتم االعتراف باإلھالك في   

یعكس النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة  مقیاسالممتلكات والمعدات حیث أن ھذه ھي أفضل 
ك الموجودات المستأجرة بموجب إیجارات یتم إھال. في الموجود وھي تستند إلى تكلفة الموجود ناقصا قیمتھ الباقیة المقدرة

   .ال یتم إھالك األرض. تمویلیة على مدى فترة اإلیجار أو أعمارھا اإلنتاجیة، أیھما أقصر
    
  :األعمار اإلنتاجیة المقدرة للسنة الحالیة وسنة المقارنة على النحو التالي  

  سنة ٢٠            مباني  
  سنة ٣-٨  أثاث ومعدات  
  سنة ٥  مركبات   

    
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  )ط(
. ال تخضع لإلطفاء، یتم اختبارھا بشكل سنوي للتحري عن انخفاض القیمةوھي األصول التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد،   

القیمة الممكن . یتم احتساب خسارة انخفاض في القیمة للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ الممكن استردادھا
انھ ولغرض تقدیر االنخفاض . دام أیھما أعلىاستردادھا ھي القیمة العادلة لألصل ناقصًا تكالیف البیع أو القیمة قید  االستخ

الوحدات المدرة (الى الحد االدنى التى یمكن ان تتحق عنده تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا منفردة  یتم تجمیع األصولفى القیمة، 
كل فترة مالیة  االصول غیر الملموسة بخالف الشھرة والتى تعانى من انخفاض فى القیمة یتم اعادة تقییمھا فى نھایة). للنقد

  .لغرض الغاء تلك الخسارة
    
  المخصصات  )ي(
یمكن قیاسھ بصورة  بقاس دثحل یجةتحالي ن أو استداللي نونياق تزاملا مجموعةلا ىدل ونكی دمانع بمخصص االعتراف میت  

المخصصات عن طریق یتم تحدید . االلتزام كلذ دادسل ارج للمنافع االقتصادیةخ فقتدلب طأن یت محتمللا نمموثوق بھا و
ة الزمنیة للنقود، مخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدالت ما قبل الضریبة التي تعكس تقدیرات السوق الحالیة للقی

  .والمخاطر المحددة لذلك االلتزام، إن كان ذلك مالئما
    
  الضمانات المالية   )ك(
الضمانات المالیة ھي عقود تتطلب من المجموعة أن تقوم بسداد مدفوعات محددة لصرفھا لحاملھا مقابل خسارة یتكبدھا   

یتم االعتراف بمطلوبات الضمانة المالیة . بسبب عجز مدین محدد عن الدفع عند حلول موعد استحقاقھ وفقا لبنود أداة الدین
في أعقاب ذلك یتم تسجیل مطلوب . المبدئیة على مدى عمر الضمان المالي مة العادلةالقیمبدئیا بقیمتھا العادلة ویتم إطفاء 

یتم . الضمان المالي بمبلغھ المطفأ والقیمة الحالیة ألیة دفعة متوقعة عندما یصبح الدفع بموجب الضمان محتمال، أیھما أكثر
  .إدراج الضمانات المالیة ضمن المطلوبات األخرى
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 )تابع(المحاسبية الهامة السياسات  ٣
    
  منافع الموظفين  )ل(
    
  خطة المساهمات المحددة  
تحتسب المجموعة مخصص الشتراكات في صندوق التقاعد الذي تدیره الدولة بالنسبة للموظفین القطریین وفقا لقانون التقاعد   

. العمومیة واإلداریة في بیان الدخل الموحدویتم إدراج المصروف الناتج عن ذلك ضمن تكلفة الموظفین تحت المصروفات 
  .یتم االعتراف بالمساھمات عند حلول موعد استحقاقھا. لیس لدى المجموعة أیة التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساھمة

    
  خطة المكافأت المحددة  
على أساس فترة خدمة الموظف وفقًا تقوم المجموعة برصد مخصص لمكافآت نھایة الخدمة مستحقة األداء لموظفیھا األجانب    

یتم إدراج ھذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى كجزء . لسیاسة التوظیف في المجموعة وأحكام قانون العمل في قطر
  .توقعة لھده المكافأت على مدى خدمة الموظفین میتم تحقیق  التكالیف ال. من االلتزامات األخرى في  بیان المركز المالي 

    
  الموظفين قصيرة األجلمنافع   
یتم . تقاس مكافآت نھایة الخدمة قصیرة األجل للموظفین على األساس غیر المخصوم ویتم دفعھا عند تقدیم الخدمة ذات الصلة  

االعتراف بالمطلوب للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب خطط الحافز النقدي قصیر األجل أو خطط مشاركة الربح لو كان لدى 
ھذا المبلغ نتیجة لخدمة سابقة تم تقدیمھا من جانب الموظف ومن الممكن قیاس المجموعة التزام قانوني أو استداللي بدفع 

  . االلتزام بصورة موثوق بھا
    
  رأس المال واالحتياطيات  )م(
    
  تكاليف رأس المال  )١(
  .حقوق الملكیةیتم خصم تكالیف الزیادة التي تنسب بصورة مباشرة إلى إصدار أداة حقوق ملكیة من القیاس المبدئي ألدوات   
    
  توزيعات األرباح لألسهم العادية  )٢(
. البنكیتم االعتراف بتوزیعات األرباح لألسھم العادیة في حقوق الملكیة في الفترة التي یتم اعتمادھا فیھا من جانب مساھمي   

  ).ز( ٢٠موضحة فى إیضاح لموحد ابعد تاریخ بیان المركز المالي  المعلنةتوزیعات األرباح 
    
  الفائدة  ومصروفاتإيرادات   )ن(
الفائدة بالنسبة لكافة األدوات المالیة المحملة بفائدة، باستثناء تلك المصنفة على أنھا محتفظ  اتیتم احتساب إیرادات ومصروف   

في قائمة " مصروفات الفوائد"و" إیرادات الفوائد"بھا للمتاجرة أو المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ضمن 
  . لفعليالدخل الشامل الموحدة باستخدام طریقة سعر الفائدة ا

    
بعد خفض األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المتشابھة نتیجة لخسارة انخفاض القیمة، یتم احتساب إیرادات الفائدة   

 .باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة انخفاض القیمة
    
  الرسوم والعموالت ومصروفاتإيرادات   )س(
المطلوب  وأالموجود على  معدل الفائدة الفعليالرسوم والعموالت التي تعتبر جزء متمما ل اتومصروف اتیتم إدراج إیراد  

  .طریقة معدل الفائدة الفعليعند قیاس  المالي
    
یتم االعتراف بإیرادات الرسوم والعموالت األخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات ورسوم إدارة االستثمار وعموالت   

عندما یكون من غیر المتوقع أن . عند أداء الخدمات ذات الصلة بھا القرضالمبیعات ورسوم اإلیداع ورسوم المشاركة في 
اف بالرسوم ذات الصلة بارتباط القرض على أساس القسط الثابت على ینتج من ارتباط قرض أن یتم سحب القرض یتم االعتر

تتعلق مصروفات الرسوم والعموالت األخرى بصفة أساسیة بالمعاملة ورسوم الخدمة ویتم سدادھا عند  .مدى فترة االرتباط
  .تلقي الخدمة
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
   االستثمارات الماليةإيراد   )ع(
في الربح أو الخسارة وذلك عن الفرق بین القیمة العادلة للمقابل  االستثمارات المالیةیتم االعتراف بأرباح أو خسائر بیع   

  . المستلم والقیمة الدفتریة لالستثمار
    
المصنفة على أنھا محتفظ بھا  االستثمارات المالیةاألرباح أو الخسائر غیر المحققة من تغیرات القیمة العادلة عند إعادة قیاس   

  .الربح أو الخسارةیتم االعتراف بھا في  الربح أو الخسارةللمتاجرة أو مخصصة بالقیمة العادلة من خالل 
    
  إيراد توزيعات األرباح  )ف(
  . یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالم اإلیراد  
    
  العائدات على السهم  )ص(
یحتسب العائد األساسي للسھم بقسمة . یقوم البنك بعرض بیانات العائد األساسي والمخفف للسھم بالنسبة ألسھمھا العادیة  

یتم تحدید . الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسھم العادیة بالبنك على عدد المتوسط المرجح لألسھم القائمة خالل الفترة
المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة وعدد المتوسط المرجح لألسھم العادیة  الربح أو الخسارةة العائدات المخففة للسھم بتسوی

  .القائمة بأثر جمیع األسھم العادیة المخففة المحتملة
    
  تقارير القطاعات  )ق(
ان . قرارات التشغیل تعرض بیانات قطاع التشغیل بطریقة تنسجم مع التقاریر الداخلیة التي تقدم الى المسؤول عن اتخاذ   

الموارد على قطاعات التشغیل وتقییم اآلداء  تخصیصقوم بت مجموعةشخص أو ؤؤل عن اتخاذ قرارات التشغیل ھو المس
  .لقد حددت المجموعة أن یكون مجلس ادارة البنك ھو الشخص المسؤؤل عن اتخاذ القرارات . فیھا 

    
أساس األسعار الحرة بالسوق ، مع استبعاد االیرادات والتكالیف فیما بین تتم جمیع المعامالت بین قطاعات التشغیل على   

  .تستخدم االیرادات والمصاریف المتعلقة مباشرة بكل قطاع في تحدید أداء قطاعات التشغیل. القطاعات في المركز الرئیسي
    
  أنشطة االئتمان  )ر(
عنھا االحتفاظ بموجودات أو إیداعھا بالنیابة عن األفراد تعمل المجموعة كمدیر لألموال وبصفات ائتمان أخرى ینتج   

یتم استبعاد ھذه الموجودات واإلیرادات األخرى الناتجة من تلك األنشطة من ھذه البیانات . والشركات والمؤسسات األخرى
  .المالیة الموحدة حیث أنھا لیست أصوال من أصول المجموعة

    
  الضمان المعاد حيازته  )ش(
" موجودات أخرى"إثبات الضمانات المعاد حیازتھا مقابل سداد دیون العمالء ضمن بیان المركز المالي الموحد تحت بند یتم   

  .بقیمة استحواذھا بالصافي من مخصص خسارة االنخفاض في القیمة
    
وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي یجب على المجموعة أن تستبعد أي أرض أو عقارات مستحوذ علیھا في مقابل سداد   

یمكن تمدید ھذه الفترة بعد الحصول على موافقة مصرف والدیون خالل فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من تاریخ االستحواذ 
  .قطر المركزي

    
  أرقام المقارنة  )ت(
عدا في الحاالت التي یسمح فیھا معیار أو تفسیر أو یتطلب خالف ذلك یجب اإلبالغ أو اإلفصاح عن جمیع المبالغ مع فیما   

   .معلومات مقارنة
    
  معلومات البنك الرئيسي  )ث(
بإتباع نفس السیاسات المحاسبیة  كمعلومات إضافیة مایتم إعداد بیان المركز المالي وبیان الدخل للبنك الرئیسي المفصح عنھ  

، وتسجل بالتكلفة المذكورة أعاله فیما عدا االستثمار في الشركات التابعة والشقیقة والمشاریع المشتركة التي ال یتم توحیدھا 
  .ویعترف بأیة توزیعات أرباح مستلمة فى بیان الدخل
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  ٢٣  
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  ٣
    
  المعايير والتفسيرات الجديدة   )خ(
    
  ٢٠١٢ رینای ١المجموعة المعاییر التالیة الساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  طبقتخالل الفترة   
    
  ) االفصاحات ( األدوات المالیة :  ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة   

 :تتعلق بتحویالت الموجودات المالیة ، عندما یتطلب ھذا التعدیل افصاحات كمیة ونوعیة 
  

  خیارات أو ضمانات على : مثال ( یتم الغاء تحقیق موجودات مالیة بكاملھا ، ولكن یكون للمؤسسة ارتباط مستمر فیھا
 ) .الموجودات المحولة 

  
  ال یتم الغاء تحقیق موجودات مالیة بكاملھا. 

  
  .من االفصاحات السابقة ، لم یكن لھذا التعدیل أي تأثیر على المجموعة ان االفصاحات المعدلة أكثر توسعا وصعوبة 

  
، ولكن لم یكن لھا أي تأثیر على السیاسات المحاسبیة أو  ٢٠١٢التعدیالت التالیة على المعاییر أصبحت ساریة المفعول في 

  :المركز المالي أو على أداء المجموعة
 

  المحتوى  رییاالمع
  )تعدیل( الموجودات األساسیةب الضریبة الخاصةإسترداد  –الدخل  ضرائب  ١٢ة الدولي بمعیار المحاس

  )تعدیل( الثابتة من مطبقي المعیار ألول مرة  التواریخ إستبعادو الشدیدالتضخم  –ألول مرة  التطبیق  ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  
  كنھا لم تطبق المصدرة ولوالتعدیالت  المعاییر  

المالیة والتي یسري مفعولھا للفترات المالیة المستقبلیة ، ولم تطبق  ریراثار المعاییر الدولیة الجدیدة للتقاالمجموعة تدرس 
   : مبكرا أي من المعاییر المذكورة أو المعدلة أدناه

  
  تاریخ النفاذ  المحتوى  یرایالمع

  ٢٠١٥ ینایر  ١  )الجزء األول ( التصنیف والقیاس : األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  البیانات المالیة الموحدة   ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  الترتیبات المشتركة   ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  االفصاح عن الحقوق في مؤسسات اخرى   ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  قیاس القیمة العادلة   ١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  ٢٠١٣ ینایر  ١  )تعدیل ( عرض بنود الدخل الشامل االخرى   ١معیار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  )مراجعة(منافع الموظفین   ١٩معیار المحاسبة الدولي 
 ٢٠١٣ ینایر  ١  اإلستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة  ٢٨معیار المحاسبة الدولي 
 ٢٠١٤ ینایر  ١  )تعدیل( تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ٣٢معیار المحاسبة الدولي 

 ٢٠١٣ ینایر  ١  )تعدیل( والمطلوبات المالیة اإلفصاحات، تسویة الموجودات المالیة  ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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  ٢٤  
  

  إدارة المخاطر المالية  ٤
    
  مقدمة ولمحة عامة  )أ(
الوظائف األساسیة إلدارة المخاطر . تشتمل أعمال المجموعة على تحمل مخاطر بالصورة المستھدفة وإدارتھا بصورة مھنیة  

بالمجموعة وقیاس تلك المخاطر وإدارة مراكز الخطر وتحدید المخصصات بالمجموعة ھي تحدید جمیع المخاطر الرئیسیة 
تقوم المجموعة بالمراجعة المنتظمة لسیاسات وأنظمة المخاطر لدیھا لتعكس التغیرات في األسواق والمنتجات . الرأسمالیة

  .وأفضل الممارسات بالسوق
    
. وتقلیص اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعةھدف المجموعة ھو تحقیق توازن مناسب بین الخطر والعائد   

  .تعرف المجموعة المخاطر على أنھا احتمال الخسائر أو ضیاع األرباح والتي یمكن أن تتسبب بھا عوامل داخلیة أو خارجیة
    
  األدوات المالية  
  

  

  

  

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزىتمثل األدوات المالیة للمجموعة في األصول وااللتزامات المالیة، وتتضمن األصول المالیة 
خرى مالیة وبعض األصول االالمشتقات اللدى البنوك، وقروض وسلف العمالء ، واالستثمارات المالیة ، وأصول  واألرصدة

 وسندات دین مصدرةالء وقروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء والمسستحق للبنوك ودائع العم وااللتزامات المالیة تشمل. 
، كما تتضمن األدوات المالیة الحقوق  مالیة والتزامات معینة اخرىالمشتقات الوأرصدة مقترضة اخرى ومطلوبات 
  .بیان المركز الماليوالتعھدات المدرجة ضمن  بنود خارج 

  
بشأن أسس االعتراف والقیاس ألھم األدوات من قبل المجموعة السیاسات المحاسبیة المتبعة ) ج٣(اإلیضاح رقم  یشرح

  . المالیة وما یرتبط بھا من إیرادات ومصروفات
    
  ادارة المخاطر   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

المخاطر  ومن خالل ھیكل اداري قوي وموجھ فإن.  تستمد المجموعة عائدتھا من تولي وإدارة مخاطر العمالء بغرض الربح
 ھىان اھم انواع المخاطر  .والعائد قد ّقیمت إلنتاج عائد مناسب ومستمر، للتقلیل من الدخل المتقلب وزیادة حقوق المساھمین

مخاطر االئتمان ھي عدم تمكن العمیل من الوفاء  .خطر االئتمان ، خطر السیولھ ، خطر السوق ، ومخاطر العملیات االخرى
، وھي التقلبات بقیمة الفائدة ومخاطر األسعار األخرىمخاطر السـوق وتشمل مخاطر العمالت األجنبیة وأسعار .  بالتزاماتھ

ستحقاقات مخاطر السیولة ھي عدم التمكن من االلتزام باال .األصول والسلع الناتجة عن التغیرات بأسعار السوق والعوائد
مخاطر العملیات ھي .  والسحوبات لاللتزامات وتمویل نمو األصول أو الوفاء بااللتزامات التعاقدیة بأسعار السوق المناسبة

تكنولوجیة و امور قانونیة و أحداث خارجیة أو امور تنفیذیة وإحتمال الخسارة الناتجة عن أحداث سببھا أشخاص و إجراءات 
  .أو تنظیمیة

  
استخدام عقود المشتقات المالیة ألسعار الفائدة وأسعار العمالت  تتضمنإدارة المخاطر للمجموعة ومخاطر السوق إن سیاسة 

  .لتزاماتاالصول واألاألجنبیة كجزء من عملیة إدارة 
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  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤
    
  )تابع(مقدمة ولمحة عامة   )أ(
    
  واللجان األخرى لجان المخاطر  

 یقّیم أعضاء مجلس االدارة االخطار من خالل الرئیس التنفیذي للمجموعة.  الھیكل االداري للمجموعة من مجلس االدارةیبدأ 
  : واللجان االداریة التالیة اللجان المنبثقة من مجلس االدارةو
  

على سبیل  جنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عن كل جوانب إدارة مخاطر المؤسسة بما في ذلكل )١
تقوم اللجنة بمراجعة السیاسة المعتمدة في . المثال ال الحصر مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة

عن طریق لجنة المخاطر المنبثقة  المجموعةكما تقوم باإلشراف على المخاطر عبر . كل المسائل المتعلقة بالمخاطر
  .عن اإلدارة التنفیذیة

 
مسؤولة عن وضع السیاسة الخاصة بجمیع مسائل التدقیق وتتولى االشراف  المنبثقة عن مجلس اإلدارة لجنة التدقیق )٢

خالل لجنة التدقیق باالدارة وھي مسؤولة أیضا عن االنضباط ومكافحة  على جمیع المسائل المتعلقة بالتدقیق في البنك
 .غسیل األموال

  
السیاسات  المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عنة وھى لجن لجنة السیاسات واالستراتیجیات والحوكمة )٣

 .واستراتیجیات العمل والنضباط مع حوكمة الشركات
  

والموافقة على التسھیالت االئتمانیة  بتقییم ومنح التنفیذیة مسؤولة عن تولي المسائل المتعلقة بشكل خاص اإلدارة لجنة )٤
 . ضمن الحدود المصرح بھا وفقًا إلرشادات مصرف قطر المركزي ومجلس اإلدارةنشاطات المجموعة االستثماریة 

 
لجنة االئتمان ھي أعلى سلطة إداریة بخصوص كافة برامج منتجات تعرضات المخاطر المقابلة، ووبرامج  )٥

 .والسندات القروض الجماعیةعملیات لة ومخاطر ضمان المصروفات ذات الص
  

تتمتع بأعلى الصالحیات اإلداریة على كافة األمور المتعلقة بالمخاطر في المجموعة لجنة المخاطر ھي لجنة إداریة  )٦
تقوم ھذه اللجنة بتقدیم توصیات على جمیع  كما .وشركاتھا التابعة والزمیلة والتي تملك فیھا استثمارات استراتیجیة

 .جنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارةلسیاسات المخاطر ومشاكل المحفظة ل
  

لجنة األصول وااللتزامات ھي لجنة إداریة تتولى اتخاذ القرار بخصوص صیاغة السیاسات المرتبطة بكافة أمور  )٧
  ..إدارة األصول وااللتزامات

  
 مخاطر االئتمان   )ب(

معرضا  المجموعة تتعرض لمخاطر االئتمان ، والذى یمثل خطر عدم وفاء الطرف االخر من المعاملھ بالوفاء بالتزاماتھ
ان خطر االئتمان ھو من اھم المخاطر التى تتعرض لھا انشطة المجموعة ، ولذلك فان االدارة وبحذر . المجموعة لخسارة مالیة

مثل القروض المركز المالي ُتعزى مخاطر االئتمان الى كل من أدوات المالیة فى . تدیر تعرض المجموعة لخطر االئتمان
 والمبالغ المعادلة لالئتمان المتعلق باألدوات المالیة  والقبوالت سندات الدین وفواتیر أخرىالسحب على المكشوف ووالحسابات 

تنتھج المجموعة في إدارة المخاطر االئتمانیة إسلوبًا یتسم باالستقاللیة والنزاھة في تقییم المخاطر، .  خارج بیان المركز المالي
واالجراءات المعمول بھا في المجموعة توّجھ االدارة الیومیة للتعرض االئتماني السیاسات . حین دمجھ مع االعمال االداریة

ھدف إدارة مخاطر االئتمان ھو تقییم وإدارة مخاطر االئتمان بغرض تعزیز ھذه الثقافة . وتبقى جزءًا مكمال لطبیعة العمل
  .االئتمانیة
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  ٢٦  
  

  )تابع(إدارة المخاطر المالية   ٤
    
  )تابع( مخاطر االئتمان  )ب(
    
  قياس مخاطر االئتمان  )١(
  القروض والسلفيات) أ (   )  

 
 تھدف المجموعة الى الحفاظ على محفظة األصول السلیمة من خالل تعزیز مزیج قروضھ ویجري تحقیق ذلك من خالل
استراتیجیة الحد من التعرض لعالقات العمالء الغیر أساسیة مع زیادة حجم محفظة العمالء المكونة من القروض االستھالكیة 

قیاس خطر عند  .وقروض السیارات والبطاقات االئتمانیة وقروض الرھن العقارى والتى سجلت معدالت خسائر منخفضة
احتمال عدم الوفاء من ) ١(والبنوك المناظرة فان المجموعة تعكس ثالثة مكونات  تمان للقروض والسلفیات الممنوحھ للعمالءئاال

االخر واحتمال تحسنھ مستقبال، والتى  الطرفالمخاطر التى یتعرض لھا ) ٢(المقابل اللتزاماتھ التعاقدیة ،  الطرفقبل العمیل او 
خسارة الفقد "ة المحتملة لاللتزامات غیر المسددة نسبة التغطی) ٣(،  من بینھا تشتق المجموعة تعرضھا لخطر عدم الوفاء

  ".االفتراضى
  

تقدر المجموعة احتمال عدم الوفاء للطرف المقابل باستخدام وسائل التصنیف الداخلى المصمم للفئات المختلفة من تلك  )١(
وقد تم تطویره داخلیا ویتضمن تحلیال احصائیا والحكم الشخصى لمسئول االئتمان ویتم التحقق منھ كلما كان . االطراف

مستویات  ٥ان عمالء المجموعة تم توزیعھا وفقا لعشرة نقاط ما بین . المتاحةذلك مناسبا بالمقارنة مع البیانات الخارجیة 
بما یعنى . ان مستویات تقییم المجموعة تعكس مدى احتمال عدم الوفاء لكل مستوى من مستویات التقییم على حده. للتقییم

ان اجمالیات التقییم یتم مراجعتھا وتعدیلھا . ان الخطر یتدرج بین تلك المستویات وفقا للتغیر فى تقدیر احتمالیة عدم الوفاء
  . كلما لزم االمر

  
وفقا للمتوسط طویل المدى لمعدالت عدم الوفاء لكل ربط تقییم وكالة التصنیف الرئیسیة لمستویات تقییم المجموعة  یتم

ان مخاطر . تستخدم المجموعة التقییم الخارجى كلما كان متاحا لتقیس علیھ تقییم خطر االئتمان الداخلى. مستوى خارجى
  .نة الخرى، وبخاصة تلك التى تعاود دورة اقتصادیةعدم الوفاء تحت المالحظة یختلف تقییمھا  من س

  
، على سبیل المثال. ا فى ذلك الوقتالتعرض لخطر عدم المقدرة على الوفاء یتم وفقا للقیم التى تتوقع المجموعھ ان تدین بھ) ٢(

ضافة الى ایة مبالغ اضافیة الممنوح بھا، وبالنسبة لاللتزام فان المجموعة تدرج القیمة المسحوبة باال القرض یقیم وفقا لقیمتھ
  .قد یمكن سحبھا مع الوقت ، بمجرد حدوثھا

  
ویتم . خسارة عدم الوفاء المحتملة ، او الخسارة الصارمة، تمثل توقع المجموعة لمدى الخسارة لمطالبة ما عند حدوثھا )٣(

طبیعة واھمیة المطالبة ، وتوافر التعبیر عنھا كنسبة الخسارة لكل وحدة مخاطر ، وتختلف وفقا لطبیعة الطرف االخر، و
  .الضمانات ، او محددات خطر االئتمان االخرى
    

  المالية المدينة والسندات االخرى السندات) ب(  
  

تم استخدامھ یاو ما یماثلھما وتقییم مودیز مثل تقییم ستاندرد اند بور  األخرى المالیة المدینة والسندات للسنداتان التقییم الخارجى 
ان االستثمار فى تلك االوراق المالیة یتم النظر الیھا كوسیلة لتحقیق . المجموعة  الدارة خطر االئتمانب الخزینةمن قبل ادارة 

  .مستویات ائتمانیة متمیزة والمحافظة على مصادر سھلة لمواجھة متطلبات التمویل فى نفس الوقت
  

  مواجهتها الرقابة على حدود المخاطر وسياسات  )٢(
    
  تنويع المحفظة  

تنویع المحفظة ھو مبدأ تحّوطي إضافي، لھذا فإن سیاسات االئتمان نظمت للتأكد من أن االئتمان في المجموعة ال یترّكز لدى 
بسداد ولتفادى الخسارة الكبیرة إن لم یتمكن أحد االطراف من الوفاء .  عمیل معّین، أو قطاع صناعي أو منطقة جغرافیة واحدة

كما ُوضعت حدود إلدارة االتركزات االئتمانیة لقطاع أو .  التزاماتھ، فقد تم تحدید السقوف االئتمانیة الكبیرة وفقٍا للسیاسة االئتمانیة
  .عندما یعد ذلك ضروربا خضع للمراجعھ السنویھ او الدوریھویتم رصد ھذه المخاطر على اساس التدویر وت. بلد معّین
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  ٢٧  
  

  )تابع(المخاطر المالية إدارة   ٤
    
  )تابع(مخاطر االئتمان   )ب(
    
  )تابع(الرقابة على حدود المخاطر وسياسات مواجهتها   )٢(
    
  الضمانات  
مجموعة من السیاسات والممارسات للتخفیف من مخاطر  المجموعة تستخدم. من اجل االستجابة بشكل استباقي لتدھور االئتمان  

  . االئتمان

  

تتطبق المجموعة ادوات ومبادئ . تقلیدیھ ھو اخذ الضمانات لمبالغ السلف الممنوحة، والتي ھي من الممارسات الشائعھأكثرھا 
القروض   االنواع الرئیسیة لضمانات. توجیھیة بشأن مقبولیھ فئات معینة من الضمانات او التخفیف من مخاطر االئتمان

  : والسلفیات ھى 
  نیھ ؛الرھون على الممتلكات السك• 
  الرسوم على أصول تجاریة مثل المبانى والمخزون والمدینون ؛ • 
  .الرسوم على االدوات المالیة مثل سندات الدین واالسھم• 
   

الفردیة المدورة ھى غیر مضمونھ  ئتمانیةالتمویل طویل االجل واالقراض الى الشركات ھى مضمونھ عموما ؛ التسھیالت اال
وباالضافة الى ذلك ، من اجل تقلیل حد خسائر االئتمان فان المجموعة سوف تسعى للحصول على ضمانات اضافیة . عموما

  .من الطرف المقابل بمجرد مالحظة ایة مؤشرات النخفاض قیمة القروض والسلفیات الفردیة
 

سندات الدین .بخالف القروض والسلفیات یتم تحدیدھا وفقا لطبیعة المشتقة المالیةالضمانات المحتفظ بھا كضمان الصول مالیة 
فیما عدا االوراق المالیة المدعومھ باالصول ات االخرى ھى عموما غیر مضمونھ، ، وسندات الخزانة األخرى والسند

  .یتم ضمانھا من خالل محفظة األدوات المالیة والصكوك المماثلة ، والتي 
  

  االلتزامات ذات الصلة باالئتمان   
  

 خطابات الضمان. ھو ضمان ان تكون األموال متوافره لعمیل على النحو المطلوب األدواتالغرض الرئیسي من ھذه 
التي ھي تعھدات خطیة  -الوثائق وخطابات االعتماد التجاریة . وخطابات االعتماد تحمل نفس المخاطر االئتمانیھ كما القروض

عنھ لترخص لطرف ثالث استخالص تعھدات على المجموعة یصل الى المبلغ المنصوص  جموعة عن العمیل كبدیلمن قبل الم
أقل من قرض ھي مضمونھ بشحنات البضائع ذات الصلھ وبالتالي تحمل مخاطر  -علیھا بموجب االحكام والشروط المحددة 

  .مباشر
  

مة من السماح بتقدیم االئتمان في شكل قروض او خطابات الضمان او االلتزامات لتمدید االئتمان تمثل االجزاء غیر المستخد
مخاطر االئتمان على االلتزامات لتمدید االئتمان ، من المحتمل ان تعرض المجموعة لخسارة في مبلغا ان  . خطابات االعتماد

اقل من مجموع االلتزامات غیر  ومع ذلك ، فإنھ من المرجح ان مبلغ الخسارة ھو. مساویا لمجموع االلتزامات غیر المستغلھ
المجموعة تراقب مصطلح . المستخدمة ، كما ان معظم االلتزامات لتمدید االئتمان ھي مرھونھ وفقا لعمالء لدیھم معاییر ائتمان

  .ن االلتزامات طویلة االجل عموما تحتوى درجة اكبر من المخاطر االئتمانیھ من القصیرة االجلالتاریخ االستحقاق لالئتمان 
  

مخاطر االئتمان الناشئة من أدوات المشتقات المالیة تقتصر في أي وقت على المشتقات ذات القیمة العادلة الموجبة ، حسبما 
ومع المشتقات التي تسدد باالجمالي ، تكون المجموعة معرضة أیضا لمخاطر السداد وھي أن . تدرج في بیان المركز المالي 

  .ولكن یفشل الطرف األخر في تسلیم القیمة المقابلة  تقوم المجموعة بسداد التزاماتھا
  

  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

 
  ٢٨  
  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى )٤(
  
    :مسجلة في بیان المركز المالي كما یليالتعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات  
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     
 ٢,٢١١,٩٠٦  ٣,٠٢٤,٣٥٤ المصرف المركزىأرصدة لدى  
 ٩,٢٧١,٩٢٠  ٩,٧٣١,٥٦٢ والمؤسسات المالیة أرصدة لدى بنوك 
 ٤١,٧١١,٧٨٣  ٤٨,٥٩٤,٤٧٥  قروض وسلف للعمالء 
 ١٠,٥٢٥,٠٠٩  ١٠,٠١٠,٢٧٧  دین -استثمارات مالیة  
 ٨٢٧,٠٣٧  ٩١٢,٣٠٦ موجودات أخرى  
 ٦٤,٥٤٧,٦٥٥  ٧٢,٢٧٢,٩٧٤ دیسمبر  ٣١اإلجمالي كما في  
     
      :التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما یلي 
 ٩,٠٨٨,٦٢٢  ١٢,٠٤٨,٠٩٨ ضمانات 
 ٥,٢١٧,٥٩٢  ٧,٥٤١,٨٤٠ خطابات اعتمادات 
 ٥,٨٥٩,١٠٧  ٥,٣٢٦,١٢٥ تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 
 ٢٠,١٦٥,٣٢١  ٢٤,٩١٦,٠٦٣ دیسمبر  ٣١اإلجمالي كما في  
  ٨٤,٧١٢,٩٧٦  ٩٧,١٩٦,٨٠٨ 

األخذ في االعتبار أي ضمان محتفظ بھ بدون  ،یمثل الجدول أعاله سیناریو أسوأ الحاالت لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان
، استندت المخاطر الواردة أعاله على صافي القیم المركز الماليفي بیان بالنسبة للموجودات . للتعزیزات االئتمانیة األخرى المرفقة

   .الدفتریة الصادر عنھا التقریر في بیان المركز المالي الموحد

  )بلیون ریال قطري   ٢٣:  ٢٠١١( بلیون ریال قطري   ٢٣ یبلغ اجمالي أقصى مخاطر ائتمانیة بعد خصم الضمانات

    التعرض لمخاطر االئتمانتركز مخاطر الموجودات المالية مع  )٤(
      
    القطاعات الجغرافية 
      
بدون األخذ في االعتبار أي ضمان يتم االحتفاظ به أو أي (يحلل الجدول التالي مخاطر ائتمان المجموعة بقيمها الدفترية  

) هذه البيانات المالية التوضيحيةكتوضيح في (بهذا الجدول قامت المجموعة، . ، حسب المناطق الجغرافية) دعم ائتماني آخر
 .بتخصيص التعرض للمخاطر على المناطق استنادا إلى مقر إقامة أطرافها المقابلة

 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون 
الخلیجي 
  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  األخرى

باقي دول 
  العالم

٢٠١٢  
 اإلجمالي

                    
المصرف أرصدة لدى  

  ٣,٠٢٤,٣٥٤   ٠    ٠    ٠   ٣,٠٢٤,٣٥٤ المركزى
والمؤسسات  أرصدة لدى بنوك 

  ٩,٧٣١,٥٦١   ٢,٩٠٤,٨٥٨    ٢٧٣,٠١٤    ٢,٥٦٢,١٩٥    ٣,٩٩١,٤٩٥  المالیة
  ٤٨,٥٩٤,٤٧٥   ٨١٥,٢٤٥    ١٤٥,٦٠٠    ٢,٢٨١,٣٣٥    ٤٥,٣٥٢,٢٩٥  قروض وسلف للعمالء 
  ١٠,٠١٠,٢٧٧   ٦٣٦,٢٨١    ٠    ١,١٢٥,٦٢٩    ٨,٢٤٨,٣٦٧  دین -استثمارات مالیة  
  ٩١٢,٣٠٦   ٢٨١,٦٦٧    ٣٤١    ١٦٩,٦٢٧    ٤٦٠,٦٧١ أخرىموجودات  
   ٧٢,٢٧٢,٩٧٤   ٤,٦٣٨,٠٥١    ٤١٨,٩٥٥    ٦,١٣٨,٧٨٦    ٦١,٠٧٧,١٨٢  
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  ٢٩  
  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

    مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان تركز )٤(

    )تابع(القطاعات الجغرافية  
      
 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  األخرى

باقي دول 
  العالم

٢٠١١  
 اإلجمالي

          موجودات بالمیزانیة العمومیة 
 ٢,٢١١,٩٠٦  ٠   ٠   ٠   ٢,٢١١,٩٠٦ أرصدة لدى مصارف مركزیة 
أرصدة لدى بنوك والمؤسسات  

 ٩,٢٧١,٩٢٠  ٥٣٩,٤٠٣   ١٨,٦٦٥   ٢,٥٣٦,١٤٩   ٦,١٧٧,٧٠٣ المالیة
 ٤١,٧١١,٧٨٣  ٥٤١,٣٧٦   ٠   ٢,١٨٠,٤٨١   ٣٨,٩٨٩,٩٢٦  قروض وسلف للعمالء 
 ١٠,٥٢٥,٠٠٩  ٣٨٦,٣٤٦   ٠   ٥٠٩,٢٢٣   ٩,٦٢٩,٤٤٠  دین -استثمارات مالیة  
 ٨٢٧,٠٣٧  ٢٥١,٧٨٥    ٩   ١١٢,٦٤٣   ٤٦٢,٦٠٠ موجودات أخرى 
   ٦٤,٥٤٧,٦٥٥  ١,٧١٨,٩١٠   ١٨,٦٧٤   ٥,٣٣٨,٤٩٦   ٥٧,٤٧١,٥٧٥ 
  
 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  األخرى

باقي دول 
  العالم

٢٠١٢  
 اإلجمالي

           
                   
  ١٢,٠٤٨,٠٩٨   ٤,٢١٧,١٧٠    ٣٢٤,٥٩٦    ١,٨٦٤,٣٣٢    ٥,٦٤٢,٠٠٠ ضمانات 
  ٧,٥٤١,٨٤٠   ٣,٥٠٣,٩٨١    ١٠٠,٤٧٥    ٤٧,٩٩٥    ٣,٨٨٩,٣٨٩  خطابات اعتمادات 
  ٥,٣٢٦,١٢٥   ٠    ٠    ٢٩٩,٣٨٨    ٥,٠٢٦,٧٣٧ تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 
   ٢٤,٩١٦,٠٦٣   ٧,٧٢١,١٥١    ٤٢٥,٠٧١    ٢,٢١١,٧١٥    ١٤,٥٥٨,١٢٦  
  
 

  قطر 

دول مجلس 
التعاون الخلیجي 

  األخرى

دول الشرق 
األوسط 
  األخرى

باقي دول 
  العالم

٢٠١١  
 اإلجمالي

           
                   
 ٩,٠٨٨,٦٢٢  ٢,٠٠٣,٠٠٤   ٧٥٢,٤٠٢   ١,٣٣٥,٧٩٤   ٤,٩٩٧,٤٢٢ ضمانات 
 ٥,٢١٧,٥٩٢  ٣,٨٨١,٢٦١   ٧,٠٣١   ٣٧,٠٢٠   ١,٢٩٢,٢٨٠  خطابات اعتمادات 
 ٥,٨٥٩,١٠٧  ٠   ٠   ٣٧٢,٢٧٢   ٥,٤٨٦,٨٣٥ تسھیالت ائتمانیة غیر مستغلة 
   ٢٠,١٦٥,٣٢١  ٥,٨٨٤,٢٦٥   ٧٥٩,٤٣٣   ١,٧٤٥,٠٨٦   ١١,٧٧٦,٥٣٧ 
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  ٣٠  
  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤

    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(

    مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان تركز )٤(

    قطاعات الصناعة 
      

 
األخذ في الضمانات أو دعم ائتماني آخر مصنفة یحلل الجدول التالي، كتوضیح،  مخاطر ائتمان المجموعة بقیمھا الدفتریة قبل 

 .حسب قطاعات الصناعة لألطراف المقابلة للمجموعة
      
 إجمالي المخاطر  إجمالي المخاطر   
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     ممولة  
 ١٢,١٩١,١٩٩  ١٤,٩٠٨,٣٥٧  الحكومة 
 ٦,٨٠٢,٤٧٥  ٤,٠٤٣,٦٢٠  الھیئات الحكومیة 
 ٢,٠٢٠,٨٦٠  ١,٣٥٩,٥٤٤  الصناعة 
 ٥,٥٣٧,١٨٢  ٦,٨١٠,٦٢٣  التجارة 
 ١٣,٠٩٩,٢٩٢  ١٦,٥١١,١٧٩  الخدمات 
 ٢,٧٨٢,٧٣٨  ٣,٧٧٨,٩٦١  المقاوالت 
 ١٣,٢٥٧,٥٨٨  ١٦,١٧٩,٦١٤  العقارات 
 ٧,٣٣٨,٥١٩  ٦,٩٨٥,٥٠٢  الشخصیة 
 ١,٥١٧,٨٠٢  ١,٦٩٥,٥٧٤  أخرى 
 ٦٤,٥٤٧,٦٥٥  ٧٢,٢٧٢,٩٧٤  اجمالي ممولة 
      
     غیر ممولة 
 ٨٦٨,٥٢٧  ٣,١٣٥,٣٧٣  مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة 
 ٥,٥٥٩,١٩٦  ٦,٣٩٥,٤٨٣  الخدمات المالیة 
 ١٣,٧٣٧,٥٩٨  ١٥,٣٨٥,٢٠٧ التجاري وغیره  
 ٢٠,١٦٥,٣٢١  ٢٤,٩١٦,٠٦٣  اجمالي غیر ممولة 
      
      
 ٨٤,٧١٢,٩٧٦  ٩٧,١٨٩,٠٣٧  االجمالي 
      
     التعرض لمخاطر االئتمان 
      

 
یعرض الجدول أدناه تحلیال للموجودات المالیة حسب تصنیف وكاالت التصنیف استنادا إلى تصنیفات ستاندر آند بوورز أو ما 

 :یعادلھا
      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     التصنیف المعادل 
 ٣٨,٨٩٦,٢٦٩  ٣٨,٧٧٩,٧٥٩  -أأ أ أ أ إلى  
 ٧,٠١٨,٠٧٠  ٧,١١٧,٩٠٩  -إلى أ + أ  
 ٣٥,٥٠٠,٠٣٠  ٤٦,٦٦١,٦٠٢  -إلى ب ب ب + ب ب ب  
 ٢,٤٧١,٥٦٩  ٣,٧١٧,٤٦١  - إلى ب + ب ب  
 ٨٢٧,٠٣٨  ٩١٢,٣٠٦   غیر مصنفة 
   ٨٤,٧١٢,٩٧٦  ٩٧,١٨٩,٠٣٧ 

  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

 
  ٣١  
  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
     
    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
     
    جودة االئتمان )٥(
 .للمجموعة في التحمل قبل األخذ باالعتبار ضمانان محتفظ بھا أو تعزیزات ائتمانیة اخرى الجدول التالي یوضح جودة االئتمان   
 استثمارات مالیة مدینة  أرصدة لدى بنوك  قروض وسلف للعمالء  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
ز موعدھا ولم تتجاولم  

    :تنخفض قیمتھا
  

      
منخفضة  –  Aالفئة 

 ١٠,٠٤٦,٩٠١   ٩,١٥٤,٣١١   ٨,٠١٣,٥٨٩    ٧,٧١٣,٤٦١   ١٤,٢٥١,٣٣٥    ١٠,٦٩٥,٣٧٠ ممتازة -المخاطر 
 ٤٧٨,١٠٨   ٨٥٥,٩٦٦   ١,٢٥٨,٣٣١    ٢,٠١٨,١٠١   ٢٦,٩٧٨,٠٥٨    ٣٧,٠٨٤,١٧٦ طر عادیةامخ -  Bالفئة  
   ١٠,٥٢٥,٠٠٩   ١٠,٠١٠,٢٧٧   ٩,٢٧١,٩٢٠    ٩,٧٣١,٥٦٢   ٤١,٢٢٩,٣٩٣    ٤٧,٧٧٩,٥٤٦ 
             
تجاوزت موعدھا ولم  

            :تنخفض قیمتھا
منخفضة  –  Aالفئة 

  ٠   ٠   ٠    ٠   ٧,٢٨١    ٥,٢٣٨ ممتازة -المخاطر 
  ٠   ٠   ٠    ٠   ٥١٤,٨٨٥    ٩٧١,٣٣٩ مخطرة عادیة -  Bالفئة  
  ٠   ٠   ٠    ٠   ٥٢٢,١٦٦    ٩٧٦,٥٧٧  القیمة الدفتریة 
             
            انخفضت قیمتھا 
  ٠   ٠   ٠    ٠   ١٨٤,٢٥٥    ٩٢,٥٦٩ دون المستوى - Cالفئة  
مشكوك في  - Dالفئة  

  ٠   ٠   ٠    ٠   ٦٦,٠٩٦    ٧٣,٠٢٥ تحصیلھا
  ٢٦٠,٨٤٢   ٢٠٢,١٢٦   ٠    ٠   ٢٥٧,٢٧٥    ٢٩٩,٥٦٩ ردیئة -  Eالفئة  
   ٤٦٥,١٦٣    

 
٢٦٠,٨٤٢   ٢٠٢,١٢٦   ٠    ٠   ٥٠٧,٦٢٦  

ناقصا مخصص االنخفاض     
  (٣٧٥,٤١٥)  محدد -    

 
(٣٢١,٨٨١)  (٢٦٠,٨٤٢)  (٢٠٢,١٢٦)  ٠  ٠ 

ناقصا مخصص االنخفاض     
  (٢٤٣,٦٢٥)  مجمع -    

 
(٢٢٥,٥٢١)  ٠  ٠  ٠  ٠ 

   (١٥٣,٨٧٧)  (٣٩,٧٧٦)   ٠  ٠   ٠   ٠ 
                 
 ٠٠٩,,١٠,٥٢٥  ١٠,٠١٠,٢٧٧   ٩,٢٧١,٩٢٠   ٩,٧٣١,٥٦٢   ٤١,٧١١,٧٨٣  ٤٨,٦٠٢,٢٤٦  بالصافي –القیمة الدفتریة 
             
           )سندات دین(استثمارات مالیة  
  محتفظ بھا حى تاریخ االستحقاق 

 
 

 
 

 
 ٥,٦٤٨,٧١٥  ٣,٣٢٤,٥١١ 

 متاحة للبیع 
 

 
 

 
 

 
 

 ٥,١٣٧,١٣٦  ٦,٨٣٠,٦٢٨ 
  االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

 
 

 
 

 
 ٠  ٥٧,٢٦٤ 

 مخصص خسارة االنخفاض في القیمة: ناقصا 
 

 
 

 
 

 (٢٠٢,١٢٦)  (٢٦٠,٨٤٢) 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  بالصافي –القیمة الدفتریة  
 

 
 

 
 

 
 

 ١٠,٥٢٥,٠٠٩  ١٠,٠١٠,٢٧٧ 
              
 ٢٠١١دیسمبر  ٣١و ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ضة القیمة كما في فلم یكن ھناك أي موجودات اخرى متأخرة أو منخ: ایضاح  
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  ٣٢  
  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
   
  )تابع( جودة االئتمان )٥(
   
 واالستثمار في سندات الدینالقروض والسلف للعمالء التي انخفضت قیمتھا  
  

 

بخالف تلك (القروض والسلف للعمالء واإلستثمارات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة فردیة والسلف وسندات الدین 
 التي تحدد المجموعة أن ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا وال) المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 .سند الدین/ القرض) اتفاقیات(على الشروط التعاقدیة التفاقیة  اًًًتحصیل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة بكاملھما بناءتتوقع 
   

 
القروض والسلف للعمالء وسندات الدین المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ال یتم تقییمھا لالنخفاض في القیمة 

  . ولكنھا تخضع لنفس نظام التصنیف الداخلي أینما ینطبق
      
     القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدھا ولكنھ لم تنخفض قیمتھا 
      

 

القروض والسلف للعمالء التي تجاوزت موعدھا ولكنھ لم تنخفض قیمتھا ھي تلك تجاوزت مدفوعات فائدتھا التعاقدیة أو مبلغھا 
األصلي موعد استحقاقھا ولكن المجموعة ترى بأنھ من غیر المناسب تكوین مخصص النخفاض القیمة على أساس مستوى 

 .المبالغ المستحقة للمجموعة أو مرحلة تحصیل/ الضمانات المتاحة و/ الضمان
   

 

ال تعتبر منخفضة القیمة ، ما لم  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في  یوم ٩٠ان القروض وسلف العمالء التي تأخر سدادھا أقل من 
المبلغ االجمالي للقروض وسلف العمالء حسب درجتھا والتي استحق موعد استحقاقھا . تتوفر معلومات اخرى تشیر الى العكس 

  :ولم تنخفض قیمتھا كانت على النحو التالي 
      
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 ٣٢٨,٧٩٨  ٥٨١,١٩٩  یوما ٣٠حتى  
 ٦٦,٤٩٢  ٢٧٢,٥٩١  یوما ٦٠إلى  ٣٠ 
 ١٢٦,٨٧٦  ١٢٢,٧٨٧   یوما ٦٠أكثر من  
 ٥٢٢,١٦٦  ٩٧٦,٥٧٧  االجمالي  
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  ٣٣  
  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
      
    )تابع(مخاطر االئتمان  )ب(
      
     )تابع( جودة االئتمان )٥(
      
     جدولتهاالمعاد  للعمالءالقروض والسلف  

 

تستند سیاسات . تتضمن أنشطة إعادة الجدولة ترتیبات دفع ممنوحة وخطط إدارة خارجیة معتمدة وتصحیح وتأجیل المدفوعات
تتم . وممارسات إعادة الجدولة إلى مؤشرات أو معاییر، حسب تقدیر اإلدارة المحلیة، تشیر إلى أنھ من المرجح جدا استمرار الدفع

بعد إعادة الجدولة یتم معاملة حسابات العمالء المتأخرة كحسابات عادیة ویتم إدارتھا مع . تمرمراجعة ھذه السیاسات على نحو مس
دیسمبر  ٣١السلف المعاد جدولتھا كما في وقروض لل الدفتریة قیمةال تبلغ .الحسابات المماثلة كحسابات غیر منخفضة القیمة

  ) .ملیون ریال قطري  ٣,٠٥٨: ٢٠١١( ملیون ریال قطري  ٤,٢٩٧:  ٢٠١٢
      
     الضمانات  )٦(

 
یستند تحدید أھلیة وقیمة الضمان إلى لوائح مصرف قطر المركزي ویتم تقییمھما بالرجوع إلى سعر السوق أو المؤشرات 

 .لموجودات مماثلة
   

 
القروض والسلف للعمالء التي لدى المجموعة ضمان في شكل ودیعة محتجزة أو رھن على أسھم أو رھن قانوني في مقابل 

  .تجاوزت موعد استحقاقھا
   

 

بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت موعد ) ٢٠١١ملیون ریال قطري في عام  ١٨٩(ملیون ریال قطري  ٣٢٤إجمالي مبلغ الضمان ھو
للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقھا لما ) ٢٠١١ملیون قطري في عام  ٢٤(ملیون ریال قطري  ١١یوما و ٣٠استحقاقھا حتى 

 ٦٠للمبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقھا لمدة ) ٢٠١١ملیون قطري في عام  ٤١(ملیون ریال قطري  ٨٩یوم و ٦٠إلى  ٣١بین 
  .یوما فأكثر

   
  الضمان المعادة حيازته )٧(

 
ملیون ریال  ٣٤٤بمبلغ كضمان  یحتفظ بھعن طریق الحیازة على ضمان یتم  أرض ومبنىخالل السنة حصلت المجموعة على 

  ) ال شئ :  ٢٠١١( قطري 
      

 
یتم تصنیف العقارات . یتم بیع العقارات المعاد حیازتھا في أقرب وقت ممكن مع استخدام المتحصالت لتخفیض المدیونیة القائمة

  . المعاد حیازتھا في بیان المركز المالي الموحد ضمن الموجودات األخرى
   
  سياسة الشطب )٨(

 

تقوم المجموعة بشطب قرض أو رصید سند دین استثماري وأیة مخصصات ذات صلة بخسائر االنخفاض في القیمة عندما تحدد 
لشطب  موافقة مصرف قطر المركزي یجب الحصول على .غیر قابل للتحصیل السندإدارة االئتمان بالمجموعة أن القرض أو 

  .لالمبالغ الواجب شطبھا والتي تتجاوز مائة ألف ریا
   

 

المصدر مثل عدم / یتم القیام بھذا التحدید بعد وضع اعتبار لمعلومات مثل حدوث تغییرات كبیرة في المركز المالي للمقترض
بالنسبة للقروض . المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفایة متحصالت الضمان اإلضافي لسداد المبلغ بكاملھ/ مقدرة المقترض

كان المبلغ الذي تم . ذات المبالغ الصغیرة، تستند قرارات الشطب عموما على مركز تجاوز المنتج المحدد لموعد استحقاقھ العادیة
  ). ٢٠١١ملیون ریال قطري في سنة  ٨٦٧(ریال قطري ملیون  ١٢٧شطبھ خالل السنة ھو 
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  ٣٤  
  

  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
   
    مخاطر السيولة )ج(

 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن المجموعة من مقابلة متطلباتھا التمویلیة عند حلول موعد استحقاقھا، كمثال 
أو متطلبات النقد من االرتباطات التعاقدیة أو التدفقات النقدیة الخارجة األخرى مثل  عمیلعلى ذلك، نتیجة لسحب ودائع 
ستؤدي ھذه التدفقات الخارجة إلى نضوب الموارد المالیة . مستدعاة بالنسبة للمشتقات وخالفھااستحقاقات الدین أو الھوامش ال

في ظل الظروف القاسیة قد ینتج عن عدم توفر السیولة تخفیضات في . المتاحة إلقراض العمالء وأنشطة المتاجرة واالستثمارات
إن المخاطر التي ال یمكن . مقدرة على الوفاء بارتباطات اإلقراضالموجودات أو احتمال عدم ال وبیعبیان المركز المالي الموحد 

للمجموعة أن تقوم بمعالجتھا متأصلة في جمیع العملیات التشغیلیة المصرفیة ویمكن أن تتأثر بمجموعة من األحداث المحددة 
ائتمان واندماج واستحواذ الخاصة بالمؤسسة وأحداث على مستوى السوق بأكملھا ویتضمن ذلك ولكنھ ال یقتصر على، أحداث 

  .والصدمات المنتظمة والكوارث الطبیعیة
   
  إدارة مخاطر السيولة )١(

 

والھدف االول إلدارة مخاطر السیولة، التى تتابع أعمالھا لجنة .  تخضع إدارة مخاطر السیولة لسیاسة المجموعة الخاصة بالسیولة
غیر المتوقعة حین الطلب أو االحتیاج للسیولة الناتجة من تصرفات العمالء أو األصول وااللتزامات، ھو إیجاد خطة آلیة للتغیرات 

تشدد لجنة األصول وااللتزامات على بلوغ الحد االقصى من ودائع العمالء ومصادر االموال .  حاالت السوق غیر الطبیعیة
ویات واالتجاھات والتغیرات الكبیرة و خطط وتراقب لجنة األصول وااللتزامات  أسعار الودائع والمست.  االخرى والحفاظ علیھا

أیضًا لدى لجنة األصول وااللتزامات خطة .تسویق الودائع التي تراجع باستمرار للتأكد من اتساقھا مع متطلبات سیاسة السیولة
ر فیھا إن قدرة المجموعة على جذب تمویالت ضخمة أو طویلة األجل بأسعار منافسة یؤث. طوارىء تتم مراجعتھا بشكل دوري

  -:بشكل مباشر تصنیفنا االئتماني المبّین فیما یلي
 .مستقر: المستقبل ،  -C،  قوة المركز المالي ١ ممتاز ،  قصیر األمدA١طویل األمد : مودیز
  . مستقر: المستقبل  ،C،  قوة المركز المالي F١،  قصیر األمد Aطویل األمد : فیتش

  .  مستقر: ، المستقبل  ٢- A : ، قصیر األمد  -Aطویل األمد : ز رستاندر آند بو
   
  التعرض لمخاطر السيولة )٢(

 

التدبیر الرئیسي الذي یتم استخدامھ من جانب المجموعة إلدارة مخاطر السیولة ھو معدل صافي الموجودات السائلة إلى ودائع 
وسندات الدین في درجة االستثمار  فى حكمھلھذا الغرض یعتبر صافي الموجودات السائلة على أنھ یتضمن النقد وما . العمالء

والتي یوجد لھا سوق نشط ناقصا الودائع من البنوك وسندات الدین المصدرة والقروض األخرى واالرتباطات التي تستحق خالل 
ھة یتم استخدام احتساب مماثل، ولكنھ غیر مطابق، لقیاس التزام المجموعة بحدود السیولة الموضوعة من جانب الج. الشھر التالي

إن الحد األدنى المقرر من قبل  ،"نسبة كفایة السیولة"وھى مصرف قطر المركزى تحت عنوان  الرقابیة الرئیسیة للمجموعة
  %.١٠٠مصرف قطر المركزي ھو

   

 
السنة تفاصیل معدل صافي الموجودات السائلة إلى الودائع من العمالء للمجموعة الصادر عنھا التقریر في تاریخ التقریر وخالل 

  .على النحو التالي
   
   ٢٠١١  ٢٠١٢ 
      
 ١١٢.٥٥  ١٠٢.١٨ دیسمبر ٣١في  
 ١١٠.٠٧  ١٠٦.٢٣ المتوسط للسنة 
 ١٣٠.٣٨  ١١١.٩١ الحد األقصى للسنة 
 ١٠٤.٥٨  ١٠٠.١١  الحد األدنى للسنة 

  
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

 
  ٣٥  
  

    )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
     
    )تابع(مخاطر السيولة  )ج(
     
    )متضمنا جميع المطلوبات والموجودات(تحليل االستحقاق  )٣(

  

لألصول المتوقعة /  تواریخ التعاقدیةالوقد تم تحدید . یعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق أصول والتزامات المجموعة
دیسمبر وحتى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعین االعتبار  ٣١وااللتزامات بالجدول على أساس الفترة المتبقیة  في 

تراقب اإلدارة بصورة مستمرة . تواریخ االستحقاق الفعلیة التي تعكسھا الوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع وتوفر السیولة
  .استحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من توفر سیولة كافیة

 

 القیمة الدفتریة 
أقل من / الطلبع 

 أشھر ٣-١  شھر
أشھر إلى  ٣

 سنة
االجمالي خالل 

 سنوات ٥-١ السنة
 ٥أكثر من 
 سنوات

من غیر 
  استحقاق

         ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
نقد وأرصدة لدى مصارف 

 ٢,٤١٤,٤٠٧ ٠ ٠ ١,٠٣٣,٧٢١ ٠ ٠ ١,٠٣٣,٧٢١ ٣,٤٤٨,١٢٨ مركزية
 ٠ ٠ ١٨٢,٠٠٠ ٩,٥٤٩,٥٦٢ ٢,٠٨٧,١٧٦ ٤٨٤,٨٠٠ ٦,٩٧٧,٥٨٦ ٩,٧٣١,٥٦٢  أرصدة لدى بنوك

 ٠ ٣٠,٧٢١,٢٠٨ ١٠,١٧٣,٢٢٤ ٧,٧٠٠,٠٤٣ ٤,٢٦٢,٣٨٣ ١,٢٧٤,٨٥١ ٢,١٦٢,٨٠٩ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ قروض وسلف للعمالء
 ١,١٥١,٩٠٢ ٣,٧٣٦,٦٤٢ ٤,٢٤٥,٩٠٠ ٢,٠٢٧,٧٣٥ ١,٤٨١,٨١٢ ٥٣٤,٥٠٢ ١١,٤٢١ ١١,١٦٢,١٧٩  استثمارات مالية

 ٤,٠٥٤,١٥٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤,٠٥٤,١٥٧  استثمار في شركة زميلة
 ١,١٩٧,٠٦٩ ٠ ٨٦٦,٠٤٧ ٩٨٤,١٣٥ ١٢٤,٧٤١ ١٤٤,٢٧٠ ٧١٥,١٢٤ ٣,٠٤٧,٢٥١ موجودات أخرى

 ٨,٨١٧,٥٣٥ ٣٤,٤٥٧,٨٥٠ ١٥,٤٦٧,١٧١ ٢١,٢٩٥,١٩٦ ٧,٩٥٦,١١٢ ٢,٤٣٨,٤٢٣ ١٠,٩٠٠,٦٦١ ٨٠,٠٣٧,٧٥٢  إجمالي
         

 ٠ ٠ ١,٧٤٨,٥٦٢ ٨,١٠٧,١٢٠ ٠ ٥٢٢,٥٧٢ ٧,٥٨٤,٥٤٨ ٩,٨٥٥,٦٨٢  أرصدة من بنوك 
 ٠ ٠ ٥٤٩,٢٥٧ ٤٠,٨٣٦,٢٨٩ ٣,٠٦٢,٦٠٠ ٧,٥٠٩,٣١٥ ٣٠,٢٦٤,٣٧٤ ٤١,٣٨٥,٥٤٦ ودائع عمالء
 ٠ ٢,١٥٥,٩٢٩ ٦,٥٤٩,٨٨٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨,٧٠٥,٨١٦ أوراق دين

 ٠ ٠ ١,٦٥٣,١٧٠ ١,٨١٨,٣٤٥ ١,٨١٨,٣٤٥ ٠ ٠ ٣,٤٧١,٥١٥ ذمم دائنة اخري
 ٠ ٠ ١٥٧,٣٧٢ ١,٥٢٢,٤٤٣ ١٧٥,٠٦٥ ٣٠١,٤١٢ ١,٠٤٥,٩٦٦ ١,٦٧٩,٨١٥ مطلوبات أخرى

 ٠ ٢,١٥٥,٩٢٩ ١٠,٦٥٨,٢٤٨ ٥٢,٢٨٤,١٩٧ ٥,٠٥٦,٠١٠ ٨,٣٣٣,٢٩٩ ٣٨,٨٩٤,٨٨٨ ٦٥,٠٩٨,٣٧٤  اإلجمالي
 ٨,٨١٧,٥٣٥ ٣٢,٣٠١,٩٢١ ٤,٨٠٨,٩٢٣ )٣٠,٩٨٩,٠٠١( ٢,٩٠٠,١٠٢ )٥,٨٩٤,٨٧٦( (٢٧,٩٩٤,٢٢٧) ١٤,٩٣٩,٣٧٨ الفرق

 

 القیمة الدفتریة 
أقل من / ع الطلب

 أشھر ٣-١  شھر
إلى أشھر  ٣

 سنة
االجمالي خالل 

 سنوات ٥-١ السنة
 ٥أكثر من 
 سنوات

من غیر 
  استحقاق

         ٢٠١١ديسمبر  ٣١
نقد وأرصدة لدى مصارف 

 ٢,١١٣,٩٢٢ ٠ ٠ ٤٦٢,٥٧٢ ٠ ٠ ٤٦٢,٥٧٢ ٢,٥٧٦,٤٩٤ مركزية

 ٠ ٠ ٠ ٩,٢٧١,٩٢٠ ٤٣٣,١٦٠ ١,٥٤٢,٧٤٥ ٧,٢٩٦,٠١٥ ٩,٢٧١,٩٢٠  أرصدة لدى بنوك
 ٠ ٢٧,٠٩٢,٠٦٦ ٧,٩٨١,٩٣١ ٦,٦٣٧,٧٨٦ ١,٠٨١,٦٢٣ ٥٦٤,٣٩٠ ٤,٩٩١,٧٧٣ ٤١,٧١١,٧٨٣ قروض وسلف للعمالء

 ١,٢٠٧,٦٣٠ ٤,٣١٦,٩٩٤ ٣,٨٢٢,٢٧٢ ٢,٣٨٥,٧٤٣ ٢,٢٠٠,٠١٨ ١٧٣,٦٧٠ ١٢,٠٥٥ ١١,٧٣٢,٦٣٩  استثمارات مالية
 ٣,٩٢٦,٤٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣,٩٢٦,٤٨٠  استثمار في شركة زميلة

 ١,٠٧٠,٣٢٨ ٠ ٤٢٦,٢٩٥ ٩٢٢,١٠٥ ٩٤,٤٤٩ ١٣١,٤٥٤ ٦٩٦,٢٠٢ ٢,٤١٨,٧٢٨ موجودات أخرى
 ٨,٣١٨,٣٦٠ ٣١,٤٠٩,٠٦٠ ١٢,٢٣٠,٤٩٨ ١٩,٦٨٠,١٢٦ ٣,٨٠٩,٢٥٠ ٢,٤١٢,٢٥٩ ١٣,٤٥٨,٦١٧ ٧١,٦٣٨,٠٤٤  إجمالي

         
 ٠ ٠ ١,١٥٠,٨١٠ ٥,٨٣٧,٨٨٧ ٠ ١٣٤,٦٨٠ ٥,٧٠٣,٢٠٧ ٦,٩٨٨,٦٩٧  أرصدة من بنوك 

 ٠ ٠ ١٩,١٩٥ ٣٧,٩٦٩,٤٨٨ ٢,٧٤٢,١٤٠ ٧,٣٥١,٦٧٢ ٢٧,٨٧٥,٦٧٦ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ودائع عمالء
 ٠ ٢,١٥٢,٩٣٨ ٤,٧١٨,٧٣٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦,٨٧١,٦٧٤ أوراق دين

 ٠ ٠ ١,٦٣٤,٧١٤ ٢,٥٤٧,٦٩٨ ١٨٢,٠٠٠ ٢,٣٦٥,٦٩٨ ٠ ٤,١٨٢,٤١٢ ذمم دائنة اخري
 ٠ ٠ ١٤٩,٨٩٢ ١,٢٢٦,٣٩٠ ٨٦,٩١٩ ٢٢٢,١٣٠ ٩١٧,٣٤١ ١,٣٧٦,٢٨٢ مطلوبات أخرى

 ٠ ٢,١٥٢,٩٣٨ ٧,٦٧٣,٣٤٧ ٤٧,٥٨١,٤٦٣ ٣,٠١١,٠٥٩ ١٠,٠٧٤,١٨٠ ٣٤,٤٩٦,٢٢٤ ٥٧,٤٠٧,٧٤٨  اإلجمالي
 ٨,٣١٨,٣٦٠ ٢٩,٢٥٦,١٢٢ ٤,٥٥٧,١٥١ (٢٧,٩٠١,٣٣٧) ٧٩٨,١٩١ (٧,٦٦١,٩٢١) (٢١,٠٣٧,٦٠٧) ١٤,٢٣٠,٢٩٦ الفرق



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٣٦  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
   
 )تابع(مخاطر السيولة   )ج(
   
   التدفقات النقدية للمطلوبات المالية 
   

 

 

  غیر المخصومة التزامات السداد التعاقدیة استنادا إلى دیسمبر ٣١كما في  المالیة للمجموعة استحقاق المطلوبات لخصیالتالي الجدول 
               
 

 القیمة الدفتریة

إجمالي التدفقات 
النقدیة غیر 
 سنوات ٥-١ سنة - أشھر  ٣ أشھر ٣-١أقل من شھر واحد  المخصومة

 ٥أكثر من 
 سنوات

        ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
        مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 ٠ ١,٧٥٢,٣٨١ ٠ ٥٢٣,٧١٤ ٧,٦٠١,١١٥ ٩,٨٧٧,٢١٠ ٩,٨٥٥,٦٨٢ أرصدة لدى بنوك
 ٠ ٥٥٥,٣٩٧ ٣,٠٩٦,٨٣٦ ٧,٥٩٣,٢٥٩ ٣٠,٦٠٢,٦٨٨ ٤١,٨٤٨,١٨٠ ٤١,٣٨٥,٥٤٦ ودائع العمالء

 ٢,٦٤١,٩٦٤ ٨,٠٧٤,١٥٩ ٠ ٠ ٠ ١٠,٧١٦,١٢٣ ٨,٧٠٥,٨١٦ سندات دین
 ٠ ١,٦٩٨,٢٦٣ ١,٨٦٧,٩٤٤ ٠ ٠ ٣,٥٦٦,٢٠٧ ٣,٤٧١,٥١٥ ذمم دائنة اخري
 ٠ ١٥٧,٣٧٢ ١٧٥,٠٦٥ ٣٠١,٤١٢ ٦٩٦,٠٠٨ ١,٣٢٩,٨٥٧ ١,٣٢٩,٨٥٧ مطلوبات أخرى

 ٢,٦٤١,٩٦٤ ١٢,٢٣٧,٥٧٢ ٥,١٣٩,٨٤٥ ٨,٤١٨,٣٨٥ ٣٨,٨٩٩,٨١١ ٦٧,٣٣٧,٥٧٧ ٦٤,٧٤٨,٤١٦ المطلوبات مجموع
          

          أدوات المشتقات المالیة
  .بصفة عامة تتم تسویة عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة على أساس االجمالي وتتم تسویة عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي 

 

   
إجمالي التدفقات النقدیة 

 سنوات ٥أكثر من    سنوات ٥-١  حتى سنة  غیر المخصومة
          :المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة

          العمالت األجنبیة باألجلعقود صرف 
 ٠  ٠  (٢,٠٦٧,٦١١)  (٢,٠٦٧,٦١١)  تدفقات مدفوعة  -
 ٠  ٠  ٢,٠٩٠,٦٩٣  ٢,٠٩٠,٦٩٣  تدفقات مستلمة  -

         عقود تبادل أسعار الفائدة 
 (١١٢,٥٩٨)  (١٠٢,٤٥٣)  (٢٨,٨٥٣)  (٢٤٣,٩٠٤)  تدفقات مدفوعة  -
 ١١٣,٦٩٨  ١٠٣,٣٦٥  ٢٩,٦٨٦  ٢٤٦,٧٤٩  تدفقات مستلمة  -

المشتقات المحتفظ بھا حسب القیمة العادلة 
        :للتحوط

 
 

عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على 
         العمالت

 
 

   (١,٠٨٨,١٩٤)  (٢٩,٤٤٤)  (١,١١٧,٦٣٨)  تدفقات مدفوعة  -
   ١,١٥٩,٠٤٠  ٣٢,٩٠٤  ١,١٩١,٩٤٤  تدفقات مستلمة  -

          
 (١١٢,٥٩٨)  (١,١٩٠,٦٤٧)  (٢,١٢٥,٩٠٨)  (٣,٤٢٩,١٥٣)   اجمالي التدفقات المدفوعة 
 ١١٣,٦٩٨  ١,٢٦٢,٤٠٥  ٢,١٥٣,٢٨٣  ٣,٥٢٩,٣٨٦  اجمالي التدفقات المستلمة

  
 

  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٣٧  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤ 
  
 )تابع(مخاطر السيولة   )ج(
  
   )تابع (   التدفقات النقدية للمطلوبات المالية 
 

 

 

 القیمة الدفتریة

إجمالي التدفقات 
النقدیة غیر 
 سنوات ٥-١ سنة - أشھر  ٣ أشھر ٣-١أقل من شھر واحد  المخصومة

 ٥أكثر من 
 سنوات

        ٢٠١١دیسمبر  ٣١
        مطلوبات مالیة غیر مشتقة

 ٠ ١,١٦٥,١٩٥ ٠ ١٣٥,٠٧٥ ٥,٧١٩,٩١٨ ٧,٠٢٠,١٨٨ ٦,٩٨٨,٦٩٧ أرصدة لدى بنوك
 ٠ ١٩,٤٠٩ ٢,٧٧٢,٨٧٦ ٧,٤٣٤,٠٧٥ ٢٨,١٨٨,١٢٧  ٣٨,٤١٤,٤٨٧ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ودائع العمالء

 ٣,٥٨٦,٢٢٤ ٥,٥٨٠,٢٣٥ ٠ ٠ ٠ ٩,١٦٦,٤٥٩ ٦,٨٧١,٦٧٤ سندات دین
 ٠ ١,٦٥٠,٦٤٥ ١٨٢,٣٤١ ٢,٣٧٠,١٢٩ ٠ ٤,٢٠٣,١١٥ ٤,١٨٢,٤١٢ ذمم دائنة اخري
 ٠ ١٤٩,٨٩٢ ٨٦,٩١٩ ٢٢٢,١٣٠ ٦٥١,٧٤٩ ١,١١٠,٦٩٠ ١,١١٠,٦٩٠ مطلوبات أخرى

 ٣,٥٨٦,٢٢٤ ٨,٥٦٥,٣٧٦ ٣,٠٤٢,١٣٦ ١٠,١٦١,٤٠٩ ٣٤,٥٥٩,٧٩٤ ٥٩,٩١٤,٩٣٩ ٥٧,١٤٢,١٥٦ المطلوبات مجموع
          

  
إجمالي التدفقات النقدیة غیر 

 سنوات ٥-١ حتى سنة المخصومة
 ٥أكثر من 

 سنوات
         :المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة

         عقود صرف العمالت األجنبیة باألجل
 ٠ ٠  (٩٧٩,٤٢٢)  (٩٧٩,٤٢٢)  تدفقات مدفوعة  -
 ٠ ٠  ٩٧٩,١٩٩  ٩٧٩,١٩٩  تدفقات مستلمة  -

        عقود تبادل أسعار الفائدة 
 (١٣٦,٣٦٣) (١٠٦,٢٢٧)  (٢٩,٤١٦)  (٢٧٢,٠٠٦))  تدفقات مدفوعة  -
 ١٣٧,٧٧٩ ١٠٨,٧١٩  ٣٠,٧٩٦  ٢٧٧,٢٩٤  تدفقات مستلمة  -

حسب القیمة المشتقات المحتفظ بھا 
         :العادلة للتحوط

عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على 
          العمالت
 ٠ (١,١٢٤,٦٣٢)  (٣١,٧٧٦)  (١,١٥٦,٤٠٨)  تدفقات مدفوعة  -
 ٠ ١,١٥٤,٨٦٦  ٣١,٨٨٠  ١,١٨٦,٧٤٦  تدفقات مستلمة  -

 (١٣٦,٣٦٣) (١,٢٣٠,٨٥٩)  (١,٠٤٠,٦١٤)  (٢,٤٠٧,٨٣٦)   اجمالي التدفقات المدفوعة 
 ١٣٧,٧٧٩ ١,٢٦٣,٥٨٥  ١,٠٤١,٨٧٥  ٢,٤٤٣,٢٣٩  اجمالي التدفقات المستلمة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٣٨  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 )تابع(مخاطر السيولة   )ج(
  
   بيان المركز الماليبنود خارج  
 
      
 المجموع   أكثر من عام   أقل من عام 

      ٢٠١٢دیسمبر   ٣١كما في 
 ٥,٣٢٦,١٢٥  ٤,٠٠٢,٩٤٩  ١,٣٢٣,١٧٦ التزامات الدین

 ١٩,٥٨٩,٩٣٨  ٢,٦٣٧,٦٥٦  ١٦,٩٥٢,٢٨٢ الضمانات والقبوالت والتسھیالت المالیة االخرى 
 ٣٩٣,٨٢٢  ٠  ٣٩٣,٨٢٢  التزامات رأس المال 

 ٢٥,٣٠٩,٨٨٥  ٦,٦٤٠,٦٠٥  ١٨,٦٦٩,٢٨٠ المجموع
      

      ٢٠١١دیسمبر   ٣١كما في 
 ٥,٨٥٩,١٠٧  ٤,٨٠٤,٥٢٥  ١,٠٥٤,٥٨٢ التزامات الدین

 ١٤,٣٠٦,٢١٤  ٢,٠٩١,٨٠٥  ١٢,٢١٤,٤٠٩ الضمانات والقبوالت والتسھیالت المالیة االخرى 
 ٤٧٩,٢٤٣  -  ٤٧٩,٢٤٣ التزامات رأس المال 

 ٢٠,٦٤٤,٥٦٤  ٦,٨٩٦,٣٣٠  ١٣,٧٤٨,٢٣٤ المجموع
  
 مخاطر السوق )د(

 

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق وھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار 
تنجم مخاطر السوق من مراكز مفتوحة في أسعار الفائدة ومؤشرات العمالت واألسھم وكل ما یتعرض لتغیرات عامة أو . السوق

التغیرات في معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وھامش االئتمان وأسعار صرف  محددة في السوق والتغیرات في مستوى
وبنوع  المتاجرة أو غیر المتاجرة تقوم المجموعة بفصل تعرضھا لمخاطر السوق إلى محافظ. العمالت األجنبیة وأسعار األسھم

 .المنتج

. في خزینة المجموعة وتتم مراقبتھا من قبل فریقین منفصلین مخاطر السوق الناجمة عن أنشطة المتاجرة وغیر المتاجرة تتركز
 .یتم رفع تقاریر منتظمة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء كل وحدة عمل

تتضمن محفظة المتاجرة تلك المراكز الناجمة من تعامالت تتم في السوق حیث یكون للمجموعة دور الرئیس مع العمالء أو 
 .السوق

تتكون  .بشكل أساسي من إدارة سعر الفائدة لموجودات ومطلوبات المنشأة المصرفیة لألفراد والشركاتتنشأ محافظ المتاجرة 
محافظ لغیر المتاجرة من صرف العمالت األجنبیة ومخاطر السھم الناشئة من استثمارات المجموعة المحتفظ بھا لتاریخ ال

 .االستحقاق و المتاحة للبیع

  
 إدارة مخاطر السوق )١(
  
مخاطر السوق في المجموعة مسؤولة عن وضع . تسند الصالحیة العامة عن مخاطر السوق إلى لجنة األصول وااللتزامات 

 .وعن المراجعة الیومیة لتطبیقھا) تخضع لمراجعة وموافقة لجنة األصول وااللتزامات(سیاسات إدارة مخاطر مفصلة 
   
 

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٣٩  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 )تابع( مخاطر السوق )د(
  
 )تابع( إدارة مخاطر السوق )١(

  

 

تخضع االستثمارات لصالح المجموعة لسیاسة االستثمار الداخلیة للمجموعة الموافق علیھا من قبل مجلس االدارة والمعدة حسب 
یتم القیام بأنشطة المتاجرة في المجموعة من قبل شعبة الخزانة واالستثمارات، وتخضع . تعلیمات مصرف قطر المركزي 

تستخدم المجموعة أسالیب متعددة لقیاس ومراقبة األنشطة بما في . جال العمل المحدداألنشطة للتوجیھات والسیاسات الخاصة بم
تحدد سیاسة االستثمار الحد االقصى لمجموع محافظ االستثمارات لصالح .  ذلك تحلیل الحساسیة والحدود االئتمانیة لكل مركز

الیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة والمحتفظ بھا لتاریخ االستثمارات الم القیمة العادلة من خالل الربح والخسارةأي (المجموعة 
لكن، الحد المخصص ).    ١ Tierرأس المال االساسي ( من رأسمال البنك واحتیاطیاتھ % ٧٠بنسبة ) االستحقاق والمتاحة للبیع

) ١ Tierرأس المال االساسي ( من رأسمال المجموعة واحتیاطیاتھ % ١٠لمحفظة االستثمارات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة ھو
تتم مراجعة سیاسة .  مع حد أقصى للخسارة مسموح بھ ألحد بنود االستثمار أو لمحفظة االستثمار ككل في اي وقت من االوقات

  .المخاطراالستثمار من قبل مجلس االدارة سنویًا وتتم مراقبة الحدود بشكل یومي من قبل قسم إدارة 
  

قرارات االستثمار موّجھة وفقًا الستراتیجیة االستثمار، ویتم إتخاذھا مجال العمل تحت إشراف لجنة األصول وااللتزامات وبموافقة 
  . مجلس اإلدارة

 
  
 محافظ لغير المتاجرة - التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  )٢(

  

المتاجرة ھي مخاطر الخسارة من تقلبات في التدفقات النقدیة المستقبلیة أو القیم المخاطر الرئیسیة التي تتعرض لھا محافظ لغیر 
تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئیسي من خالل مراقبة . العادلة لألدوات المالیة بسبب تغیر في أسعار الفائدة في السوق

لجنة األصول وااللتزامات ھي الجھة . إعادة التسعیرفجوات أسعار الفائدة والحصول على حدود موافق علیھا مسبقا لنطاقات 
  .المراقبة لاللتزام بھذه الحدود وتساندھا الخزینة المركزیة للمجموعة أثناء أنشطة رقابتھا الیومیة

  
تعتاد المجموعة خطر التعرض آلثار التقلبات السائده لمستویات أسعار الفائده في السوق على كل من القیمھ العادلھ ومخاطر 

مجلس . ھوامش الفائده قد تزید نتیجة لھذه التغیرات ولكن قد یقلل من الخسائر حال ان تنشأ حركات غیر متوقعة. التدفق النقدي
االدارة یضع المحددات الالزمة على مستویات تضارب اعادة تسعیر الفائده التي یمكن االضطالع بھا ، والتي ترصد یومیا عن 

  .لمجموعةطریق ادارة النقد والخزانة با
  

من قبل لجنة األصول وااللتزامات ، تدیر مخاطر سعر الفائدة المرتبطة باألدوات المالیة غیر  التابعةإدارة األصول وااللتزامات 
  .وتعتبر مخاطر سعر الفائدة من أكثر مخاطر السوق المعرض لھا البنك في أدواتھ المالیة غیر التجاریة   .التجاریة

  
 . حساسیة سعر الفائدة بحیث أن التغیرات في أسعار الفائدة ال تنعكس سلبًا على دخل الفائدة الصافيھدف المجموعة إدارة 

كالعادة تقوم  المحتملة على دخل الفائدة الصافي بسبب تغیرات أسعار الفائدة بالسوق مخاطر سعر الفائدة تقاس بأنھا المؤثرات
التجاریة بفصل ھذه األصول وااللتزامات إلى  المشتقات المالیة غیرالمجموعة بإدارة مخاطر سعر الفائدة الخاص بأدوات 

بعمالء المجموعة  المحفظة غیر اإلختیاریة تحتوي على القروض والودائع الخاصة. غیر إختیاریة وإختیاریة: محفظتین كبیرتین
اسیة سعر الفائدة بالمحفظة غیر والضمانات الالزمة لدعم المتطلبات الرقابیة المطلوبة لكي تتمكن المجموعة من إدارة حس

محفظة أوراق مالیة إختیاریة،ودائع طویلة األمد ، واإلیداعات واإلقراض بین البنوك والمشتقات  االختیاریة،تستعمل المجموعة
دة اإلختیاریة تتمكن المجموعة بشكل واسع من إدارة حساسیة سعر الفائ إستراتیجیًا بواسطة وضع المحفظة المالیة عند الحاجة

  .في المحفظة غیر اإلختیاریة 
    

دیسمبر، بالرجوع إلى فترة إعادة تسعیر موجودات المجموعة  ٣١في  أو الربح حساسیة الفائدةموقف  الجدول التالي یلخص  
  .والمطلوبات والتعرض خارج المیزانیة العمومیة

  
    



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٤٠  

  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 )تابع(مخاطر السوق )د(
  
  :فیما یلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على محافظ لغیر المتاجرة 

  

 القیمة الدفتریة 
 ٣أقل من 
 سنوات ٥-١ شھر ١٢-٣ أشھر

أكثر من 
 خمس سنوات

غیر حساسة 
 للفائدة

معدل 
الفائدة 
 الفعلي

٢٠١٢        
  ٢,٤١٤,٤٠٧ - - - ١,٠٣٣,٧٢١ ٣,٤٤٨,١٢٨ النقد وما یعادلھ

 ٠.٨٩ - - ١٨٢,٠٠٠ ٢,٠٨٧,١٧٦ ٧,٤٦٢,٣٨٦ ٩,٧٣١,٥٦٢  لدى بنوكأرصدة 
 ٥.١٥ ٢٨٥,٤٤٢ - ١,٥٠٣,٧٧٩ ١٨,٨٣٨,٢٦٢ ٢٧,٩٦٦,٩٩٢ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ قروض وسلف للعمالء

 ٤.٦٩ ١,١٥١,٩٠٢ ٤,٢٩٣,٨٠١ ٣,٣٤٢,٠٠٤ ٢,١١٢,٦٤٩ ٢٦١,٨٢٣ ١١,١٦٢,١٧٩ استثمارات مالیة
 - ٤,٠٥٤,١٥٧ - - - - ٤,٠٥٤,١٥٧ استثمار في شركات زمیلة
عقارات ومعدات وأصول 

 - ٣,٠٤٧,٢٥١ - - - - ٣,٠٤٧,٢٥١ اخرى  

 ١٠,٩٥٣,١٥٩ ٤,٢٩٣,٨٠١ ٥,٠٢٧,٧٨٣ ٢٣,٠٣٨,٠٨٧ ٣٦,٧٢٤,٩٢٢ ٨٠,٠٣٧,٧٥٢  
        

 ٠.٦٤ - - - (١,١٣٦,٨٧٥) (٨,٧١٨,٨٠٧) (٩,٨٥٥,٦٨٢)  أرصدة من بنوك 
 ١.٥٢ (٩,٥١٧,٠٢٩) - (٥٤٩,٢٥٧) (٣,٠٦٢,٦٠٠) (٢٨,٢٥٦,٦٦٠) (٤١,٣٨٥,٥٤٦) ودائع العمالء

 ٥.٣٤ - (٢,١٥٥,٩٢٩) (٦,٥٤٩,٨٨٧) - - (٨,٧٠٥,٨١٦) أوراق دین مصدرة
 ١.٦٦ - - - (١,٨١٨,٣٤٥) (١,٦٥٣,١٧٠) (٣,٤٧١,٥١٥) مدیونیات أخرى

 - )١,٦٧٩,٨١٥( - - - - )١,٦٧٩,٨١٥( التزامات أخرى   
 - (١٤,٩٣٩,٣٧٨) - - - - (١٤,٩٣٩,٣٧٨) حقوق المساھمین  
 )٢٦,١٣٦,٢٢٢( (٢,١٥٥,٩٢٩) (٧,٠٩٩,١٤٤) (٦,٠١٧,٨٢٠) (٣٨,٦٢٨,٦٣٧) )٨٠,٠٣٧,٧٥٢(   

فجوة حساسیة سعر 
  )١٥,١٨٣,٠٦٣( ٢,١٣٧,٨٧٢ (٢,٠٧١,٣٦١) ١٧,٠٢٠,٢٦٧ (١,٩٠٣,٧١٥) - الفائدة

فجوة حساسیة سعر 
    - ١٥,١٨٣,٠٦٣ ١٣,٠٤٥,١٩١ ١٥,١١٦,٥٥٢ (١,٩٠٣,٧١٥) - الفائدة المتراكم

  

               

 القیمة الدفتریة 
 ٣أقل من 
 سنوات ٥-١ شھر ١٢-٣ أشھر

أكثر من 
 خمس سنوات

غیر حساسة 
 للفائدة

معدل 
الفائدة 
 الفعلي

٢٠١١        
  ٢,١١٣,٩٢٢ - - - ٤٦٢,٥٧٢ ٢,٥٧٦,٤٩٤ النقد وما یعادلھ

 ٠.٨٣  - - ٤٣٣,١٦٠ ٨,٨٣٨,٧٦٠ ٩,٢٧١,٩٢٠  أرصدة لدى بنوك
 ٦.٠٣ ٩٧,٩٧٩ - ١,٩٨٦,٦١٤ ١٣,٣١٧,٢٨١ ٢٦,٣٠٩,٩٠٩ ٤١,٧١١,٧٨٣ للعمالءقروض وسلف 
 ٤.٦٩ ١,٢٠٧,٦٣٠ ٣,٥٥٤,٦٨٤ ٤,٣١٩,٠١٨ ٢,٢٢٠,٩٨١ ٤٣٠,٣٢٦ ١١,٧٣٢,٦٣٩ استثمارات مالیة

  ٣,٩٢٦,٤٨٠ - - - - ٣,٩٢٦,٤٨٠ استثمار في شركات زمیلة
عقارات ومعدات وأصول 

  ٢,٤١٨,٧٢٨ - - - - ٢,٤١٨,٧٢٨ اخرى  

 ٩,٧٦٤,٧٣٩ ٣,٥٥٤,٦٨٤ ٦,٣٠٥,٦٣٢ ١٥,٩٧١,٤٢٢ ٣٦,٠٤١,٥٦٧ ٧١,٦٣٨,٠٤٤  
        

 ٠.٥١  - - (١,١٥٠,٨١٠) (٥,٨٣٧,٨٨٧) (٦,٩٨٨,٦٩٧)  أرصدة من بنوك 
 ١.٧١ (٨,٠٤٣,٨٥٨) - (١٩,١٩٥) (٢,٥٥١,٤٦٠) (٢٧,٣٧٤,١٧٠) (٣٧,٩٨٨,٦٨٣) ودائع العمالء

 ٤.٧٣  (٢,١٥٢,٩٣٨) (٤,٧١٨,٧٣٦)  - (٦,٨٧١,٦٧٤) أوراق دین مصدرة
 ٠.٩٤ - - (١,٦٣٤,٧١٤) (٢,٥٤٧,٦٩٨) - (٤,١٨٢,٤١٢) مدیونیات أخرى

  (١,٣٧٦,٢٨٢) - - - - (١,٣٧٦,٢٨٢) التزامات أخرى   
  (١٤,٢٣٠,٢٩٦) - - - - (١٤,٢٣٠,٢٩٦) حقوق المساھمین  
 (٧١,٦٣٨,٠٤٤) (٣٣,٢١٢,٠٥٧) (٦,٢٤٩,٩٦٨) (٦,٣٧٢,٦٤٥) (٢,١٥٢,٩٣٨) (٢٣,٦٥٠,٤٣٦)  

فجوة حساسیة سعر 
  (١٣,٨٨٥,٦٩٧) ١,٤٠١,٧٤٦ (٦٧,٠١٣) ٩,٧٢١,٤٥٤ ٢,٨٢٩,٥١٠ - الفائدة

فجوة حساسیة سعر 
    - ١٣,٨٨٥,٦٩٧ ١٢,٤٨٣,٩٥١ ١٢,٥٥٠,٩٦٤ ٢,٨٢٩,٥١٠  الفائدة المتراكم



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٤١  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 )تابع(مخاطر السوق )د(
  
 )تابع( محافظ لغير المتاجرة - لمخاطر أسعار الفائدة التعرض  )٢(
  
  تحليل الحساسية  )٣(

 

إدارة مخاطر أسعار الفائدة مقابل حدود فجوة سعر الفائدة مدعومة بمراقبة حساسیة الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة 
السیناریوھات المعیاریة التي تؤخذ في االعتبار بشكل شھري . لمختلف السیناریوھات المعیاریة وغیر المعیاریة ألسعار الفائدة

نقطة أساس صعودا أو ھبوطا في  ٥٠و صعود متناظر في كافة منحنیات العائدات حول العالم ونقطة أساس لھبوط أ ٥٠تتضمن 
فیما یلي تحلیل لحساسیة المجموعة لزیادة أو نقصان في أسعار فائدة . أكبر من جزء االثني عشر شھرا في كافة منحنیات العائدات

  :ت ومركز مالي ثابتالسوق بافتراض عدم وجود حركة ال متماثلة في منحنیات العائدا
 

  زیادة متناظرة 
 نقطة أساس   ٥٠

  رمتناظ نقصان
 نقطة أساس   ٥٠

   
   حساسیة لصافي إیراد الفائدة

٢٠١٢    
 ٦١,١٤١ (٦١,١٤١) دیسمبر ٣١في 

 ٧٢,١٧٠ (٧٢,١٧٠) المتوسط للسنة
   

٢٠١١   
 ٨٠,٣٨٧ (٨٠,٣٨٧) دیسمبر ٣١في 

 ٧٠,٧٩٨ (٧٠,٧٩٨) المتوسط للسنة
 

  

 

 
  زیادة متناظرة

 نقطة أساس   ٥٠
  متناظرة نقصان

 نقطة أساس   ٥٠
   
   

   حساسیة األسھم الصادر عنھا التقریر لتغیرات أسعار الفائدة
٢٠١٢   

 (١,٣٥٠) ١,٣٥٠ دیسمبر ٣١في 
 (١,٤٠٠) ١,٤٠٠ المتوسط للسنة

   
٢٠١١   

 (١,٤٥٠) ١,٤٥٠ دیسمبر ٣١في 
 (١,٣٠٨) ١,٣٠٨ المتوسط للسنة

 

 

 :تؤثر تغیرات أسعار الفائدة على األسھم الصادر عنھا التقریر بالطرق التالیة

  األرباح المدورة الناجمة عن االرتفاعات أو االنخفاضات في صافي إیراد الفوائد وتغیرات القیمة العادلة الصادر عنھا التقریر
 .في الربح أو الخسارة

  الناشئة عن ارتفاعات أو انخفاضات في القیم العادلة لألدوات المالیة المتاحة للبیع تسجل مباشرة في احتیاطیات القیمة العادلة
 .الدخل الشامل اآلخر

 
تدار المراكز الشاملة لمخاطر سعر الفائدة لغیر المتاجرة من قبل الخزینة المركزیة للمجموعة، والتي تستخدم االستثمارات المالیة 

  . والدفعات المقدمة للبنوك والودائع من بنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز الشامل الناشئ عن أنشطة المجموعة لغیر المتاجرة
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٤٢  

  

 )تابع(ر المالية إدارة المخاط ٤
  
 )تابع(مخاطر السوق )د(
  
 محافظ لغير المتاجرة -التعرض لمخاطر السوق األخرى  )٤(
  
  ةالتعامالت بالعمالت األجنبي 

 

تقوم المجموعة بمراقبة أیة مخاطر تركیز فیما یتعلق بأیة عملة فردیة بخصوص تحویل تعامالت العملة األجنبیة والموجودات 
مع حساسیة یوضح الجدول اآلتى صافى التعرض للعمالت األجنبیة المھمة فى تاریخ بیان المركز المالى . والمطلوبات النقدیة

 .التغیر فى سعر صرف العملة
  

 

  صافى التعرض للعملة األجنبیة
   ٢٠١١ ٢٠١٢ 

     
 (٨,٦٧٧) ١٩,٢٢١   جنبیھ إسترلیني

 (١٠,٠٨١) ٥٢٨,٨٥٧    یورو
 (٢,٤٧٥,٧٧٤) (٢,٦٨٥,٩٥٩)   أمریكي دوالر

 ٣,٠٣٩,٢٧٨ ٣,٢٠٣,٤٥٩   عمالت أخرى
     

 

  في الدخل الشامل اآلخر) النقص/ (الزیادة  في الربح والخسارة) النقص/ (الزیادة   
           
   ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
          في معدل صرف العملة) نقص/ (زیادة% ٥ 
 ٣٥  ٤٥ (٤٣٤)  ٩٦١  جنیھ إسترلیني  
 ٢٣٨ ٢٦٨ (٥٠٤) ٢٦,٤٤٣  یورو 
 ١٢,٠٢٥  ١٦,٦٤٦ ١٥١,٩٦٤  ١٦٠,١٧٣  عمالت أخرى 
           

 
إن  وبما. مراكز النقد المفتوحة فى العمالت األخرى تمثل استثمار المجموعة فى الشركات الزمیلة بالریال العمانى والدرھم اإلماراتى

  . ھذه العمالت والریال القطرى مربوطة بالدوالر األمریكى لم یكن ھنال أى تأثیر على بیان الدخل واألثر على حقوق الملكیة غیر مھم
  
 مخاطر سعر السهم 

 

ینشأ  .مخاطر سعر السھم ھي مخاطر انخفاض القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستوى مؤشرات األسھم واألسھم الفردیة
في مؤشر %  ١٠ن زیادة إ .التعرض لمخاطر سعر السھم لغیر المتاجرة من أسھم حقوق الملكیة المصنفة للمتاجرة ومتاحة للبیع

كانت ستزید حقوق  ٢٠١٢دیسمبر ٣١سوق أبوظبي لألوراق المالیة  في  فى % ١٥و وسوق بومباي لألوراق المالیة سوق الدوحة
ان نقصا معادال كان سینتج عنھا تأثیر معادل ولكن ) . ملیون ریال قطري  ٣٩:  ٢٠١١ (   قطري ملیون ریال٤٣ المساھمین بمبلغ 

  .عكسي وسوف یسبب انخفاضا محتمال في القیمة ، مما سینقص صافي الربح 
   

 

  :تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر السھم وفیما یلي تحلیل الحساسیة لتلك المخاطر
          
    ٢٠١١    ٢٠١٢  

          فى الدخل الشامل األخر) النقصان/ (الزیادة 
  ١٤,٥٦٤    ٩,٢٢٩    بورصة قطر

  ٢٠,٣٨٨    ٢٩,٥١١    لألوراق المالیةومباي ب سوق
  ٣,٩٤١    ٤,١٢٨   سوق أبوظبي لألوراق المالیة

            
   

 

. وأسعار صرف العمالت األجنبیة الخ تم إعداد التحلیل أعاله على افتراض بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة مثل أسعار الفائدة
 قد تكون التغیرات الفعلیة مختلفة عن المعروضة أعاله. ویستند إلى االرتباط التاریخي ألسھم حقوق الملكیة بالمؤشر ذي الصلة

 .ویخضع لتقییم انخفاض القیمة في نھایة كل فترة مالیة  
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٤٣  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 التشغيليةالمخاطر  )هـ(

 

المخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة التي تنشأ من أسباب مختلفة عدیدة مرافقة الرتباط المجموعة 
والتكنولوجیا والبنیة التحتیة ومن عوامل خارجیة بخالف مخاطر االئتمان  واألشخاصبما في ذلك العملیات ، باألدوات المالیة 

  . والسوق والسیولة كتلك التي تنشأ من المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموما لسلوك الشركات
 

واإلضرار بسمعة المجموعة مع الفاعلیة إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل موازنة تجنب الخسائر المالیة 
  .الكلیة من حیث التكلفة ومن أجل تجنب إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع

 
ھذه . تسند المسؤولیة الرئیسیة عن وضع وتطبیق الضوابط لمعالجة المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارة العلیا ضمن كل وحدة

 :الكلیة للمجموعة إلدارة المخاطر التشغیلیة في النواحي التالیة المسؤولیة مدعمة بوضع المعاییر
 متطلبات للفصل المناسب بین المھام متضمنة االعتماد المستقل للمعامالت. 
 متطلبات تسویة المعامالت ومراقبتھا. 
 االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى. 
 توثیق الضوابط واإلجراءات 
 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تتم مواجھتھا وكفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر التي یتم  متطلبات

 .تحدیدھا
 متطلبات اإلبالغ عن الخسائر المالیة واإلجراء التصحیحي المقترح 
 وضع خطط الطوارئ 
 التدریب والتطویر المھني 
 المعاییر األخالقیة والعملیة 
  بما في ذلك التأمین أینما كان قابال للتطبیقتخفیف المخاطر. 

  
 إدارة رأس المال )و(
  
 رأس المال النظامي 

 

إن سیاسة المجموعة ھي االحتفاظ بقاعدة رأسمالیة قویة من أجل الحرص على ثقة المستثمر والمقرض والسوق والستدامة 
رأس المال على عائد المساھمین وتعترف المجموعة بالحاجة إلى یتم أیضا االعتراف بأثر مستوى . التطویر المستقبلي لألعمال

اإلبقاء على التوازن بین العائدات األعلى التي یمكن تحقیقھا بمعدالت دین أعلى والمنافع والضمان االذین یمكن الحصول علیھما 
  .بمركز رأس مال متین

  .متطلبات رأس المال المفروضة خارجیالقد التزمت المجموعة وعملیاتھا المنظمة بشكل فردي خالل الفترة ب

  .یتم احتساب معدل كفایة رأس المال وفقا إلرشادات لجنة بازل التي تم تبنیھا من قبل مصرف قطر المركزي

في  االستثمارات بعد خصم مصرف قطر المركزي وتعلیمات ٢كان مركز رأس المال النظامي للمجموعة بموجب بازل 
 :على النحو التالي دیسمبر ٣١في  االستثمار من الشركات الزمیلة

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 

   
 ١٠,٠٥١,٧٠٣ ١٠,٣٤٦,٨١٢  رأس المال األساسي 
 ٩٢٤,٦٨٣ ١,٠٧٥,٩٨٢ رأس المال المساعد 

 ١٠,٩٧٦,٣٨٦ ١١,٤٢٢,٧٩٤ إجمالي رأس المال النظامي
 

  

 

االحتیاطي العام واحتیاطیات اخرى واألرباح المحتجزة یتضمن رأس المال ، االحتیاطي القانوني ،  رأس المال األساسي
  .متضمنة أرباح العام الحالي باستثناء التوزیعات المقترحة 

   
واحتیاطي القیمة العادلة ) من الموجودات المرجحة بالمخاطر% ١.٢٥لغایة (یتضمن رأس المال المساعد احتیاطي المخاطر 

 .إن وجد مساندالدین الو) إذا كان سالبا% ١٠٠إذا كان موجبا و% ٤٥(
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٤٤  

  

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  ٤
  
 )تابع(إدارة رأس المال  )و(
  
 )تابع(رأس المال النظامي 
  
 الموجودات المرجحة بالمخاطر والقیم الدفتریة 

 

 

٢٠١٢ 
المبلغ  ٢ بازل

المرجح 
 بالمخاطر

٢٠١١ 
المبلغ  ٢بازل 

المرجح 
 بالمخاطر

القیمة  ٢٠١٢
 الدفتریة

القیمة  ٢٠١١
 الدفتریة

     
 ٢,٥٧٦,٤٩٤ ٣,٤٤٨,١٢٨ ٠ ٠ النقد واألرصدة لدى مصارف مركزیة

 ٩,٢٧١,٩٢٠ ٩,٧٣١,٥٦٢ ٤,١٦٨,٨٨٠ ٤,٧٤٩,١٦٠ أرصدة لدى بنوك
 ٤١,٧١١,٧٨٣ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ ٣٧,١٣٨,٢٩٧ ٤٠,٣٧٣,١١١ قروض وسلف للعمالء

 ١١,٧٣٢,٦٣٩ ١١,١٦٢,١٧٩ ١,٧٦٥,٤٠٣ ١,٥٦٢,٠٩٩ استثمارات مالیة
 ٣,٩٢٦,٤٨٠ ٤,٠٥٤,١٥٧ ١٣,٧١٦  ١٢,٧٥٤ استثمار في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة

 ٢,٤١٨,٧٢٨  ٣,٠٤٧,٢٥١ ٢,٤١٨,٧٢٨ ٣,٠٤٧,٢٥١ موجودات أخرى
 ٢٦,٣٠٨,٨٨٢ ٣٣,١٨٢,٢٥٠ ٧,٧٩٩,٥٨٤ ٨,٧٨١,٠١٨ موجودات خارج المیزانیة العمومیة

المخاطر إجمالي الموجودات المرجحة باوزان 
 ٠ ٠ ٥٣,٣٠٤,٦٠٨ ٥٨,٥٢٥,٣٩٣ فیما یتعلق بمخاطر االئتمان

الموجودات المرجحة باوزان المخاطر فیما یتعلق 
 ٠ ٠ ٢,٥٣٦,٧٩٠ ٣,١١٥,٥٤٩ بمخاطر السوق

الموجودات المرجحة بالمخاطر فیما یتعلق  
 ٠ ٠ ٥,٣٨٩,٨٩٩ ٥,٤٤٦,٥٩٣ بمخاطر التشغیلیة

 ٦١,٢٣١,٢٩٧ ٦٧,٠٨٧,٥٣٥   
     
 ٢٠١١ ٢٠١٢   
     

   ٦١,٢٣١,٢٩٧ ٦٧,٠٨٧,٥٣٥ موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر 
   ١٠,٩٧٦,٣٨٦ ١١,٤٢٢,٧٩٤ رأس المال النظامي

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس 
   ١٧.٩% %١٧.٠ )معدل رأس المال(المال النظامي 

 

  
 %.٨ھو  ٢بازل نسبة كفایة متطلبات لووفق % ١٠الحد األدنى للمعدل المحدد من قبل مصرف قطر المركزي ھو  
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٤٥  

  

 استخدام التقديرات واألحكام ٥
  
 المصادر الرئيسية للشك في التقديرات )أ(

  

یتم إجراء تقییم . الصادر عنھا التقریرتقوم المجموعة بإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ  الموجودات والمطلوبات 
مستمر للتقدیرات واألحكام وھي تستند إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى متضمنة توقعات أحداث مستقبلیة یعتقد على أنھا 

 .معقولة بالنظر إلى الظروف
  
  مخصصات خسائر االئتمان    )١(

 

المطفأة لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة على أساس موصوف في السیاسات یتم تقییم الموجودات التي تم قیاسھا بالتكلفة 
  .المحاسبیة

 
إن المكونات المحددة للطرف المقابل إلجمالي مخصصات انخفاض القیمة تنطبق على الموجودات المالیة المقیمة بشكل فردي 

. ر لإلدارة للقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التي یتوقع استالمھالتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمتھا وتستند على أفضل تقدی
تقوم اإلدارة عند تقدیر ھذه التدفقات النقدیة بوضع أحكام حول الحالة المالیة للطرف المقابل وصافي القیمة المحققة ألي ضمان 

تتم الموافقة المستقلة على تقدیر التدفقات یتم تقییم كل أصل منخفض في القیمة حسب خصائصھ واستراتیجیة التدریب و. یتعلق بھ
یتم تحدید الحد األدنى النخفاض القیمة بالنسبة ألطراف مقابلة . النقدیة التي تعتبر قابلة لالسترداد من قبل إدارة مخاطر االئتمان

  .محددة باالستناد إلى لوائح مصرف قطر المركزي
 

ضمنة في محافظ القروض والسلف للعمالء تتغطي خسائر االئتمان الممخصصات االنخفاض في القیمة المقیمة بشكل جماعي 
أنھا ب للتوقعواالستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي 

عند تقییم الحاجة إلى . المنخفضة في القیمة تحتوي على موجودات مالیة منخفضة في القیمة، لكن ال یمكن بعد تحدید البنود الفردیة
. مخصصات خسارة جماعیة تأخذ اإلدارة في االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم المحفظة والتركزات والعوامل االقتصادیة

تحدید وضع االفتراضات لتحدید الطریقة التي تحدث على غرارھا الخسائر المضمنة ول یتم من أجل تقدیر المخصص المطلوب
تعتمد صحة المخصصات على تقدیرات . معالم المدخالت الالزمة استنادا إلى الخبرة التاریخیة والظروف االقتصادیة الحالیة

التدفقات النقدیة المستقبلیة أو مخصصات الطرف المقابل المحدد وافتراضات النموذج والمعالم المستخدمة في تحدید المخصصات 
  . الجماعیة

 
وفي تحدید ما إذا كان . فى نھایة كل فترة تقریربمراجعة محفظة القروض الخاصة بھ لتقییم االنخفاض في قیمتھا  تقوم المجموعة

ینبغي قید خسارة لالنخفاض في القیمة في بیان الدخل، فإن المجموعة تلجأ إلى إبداء الرأي بخصوص وجود معطیات جدیرة 
التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة من محفظة القروض قبل أن یكون بالمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض یمكن قیاسھ في 

وقد یشمل ھذا الدلیل معطیات جدیرة بالمالحظة تشیر . باإلمكان تحدید االنخفاض في كل قرض بشكل منفصل في تلك المحفظة
یة الوطنیة أو المحلیة المقترنة إلى وجود تغیر كبیر في حالة السداد للمقترضین في إحدى المجموعات، أو الظروف االقتصاد

تستخدم اإلدارة التقدیرات بناًء على الخبرة السابقة في الخسارة . بحاالت العجز عن السداد بخصوص األصول في تلك المجموعة
 لألصول مع صفات مخاطر االئتمان والدلیل الموضوعي لالنخفاض في القیمة بشكل مشابھ لتلك في المحفظة عند جدولة تدفقاتھا

تتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتقدیر كل من المبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة بشكل . النقدیة المستقبلیة
  .منتظم للتقلیل من أیة فروقات بین تقدیرات الخسائر والخبرة بالخسائر الفعلیة

 
 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٤٦  

  

 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
 بآالف الرياالت القطرية      ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

 
 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥
  
 )تابع(المصادر الرئيسية للشك في التقديرات  )أ(
  
 تحديد القيم العادلة )٢(

 

یتطلب استخدام أسالیب التقییم التي تم  ملحوظإن تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لیس لھا سعر سوق 
بالنسبة لألدوات المالیة التي تتم المتاجرة بھا بشكل غیر متكرر ولھا شفافیة سعر قلیلة فإن القیمة . شرحھا في السیاسة المحاسبیة

أقل موضوعیة، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام استنادا إلى مخاطر السیولة والتركیز والشك حول عوامل العادلة لھا تكون 
  .السوق وافتراضات التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على األداة بحد ذاتھا

 
من األسواق النشطة ، یتم  المركز المالي بیان عندما ال یمكن أخد القیم العادلة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة المدرجة في

تؤخد المعطیات لھده النمادج من األسواق النشطة ادا . تحدید ھده القیم باستخدام أنواع من تقنیات التقییم والتي تشمل نمادج حسابیة 
مودج تتضمن القرارات اعتبارات السیولة ومعطیات الن. یجب اتخاد قرار لتحدید القیمة العادلة  تھوفي حال عدم جدو ,أمكن 

 .الحسابي مثل التداخل والتقلبات للمشتقات طویلة األجل
    
  السياسات المحاسبية للمجموعة في تطبيقالهامة المحاسبية التقديرات   )ب(
    
  تقييم األدوات المالية  )١(

 

 .الھامةالسیاسة المحاسبیة للمجموعة حول قیاس القیمة العادلة تمت مناقشتھا في قسم السیاسات المحاسبیة 

تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام القیمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء 
 .القیاس

  في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غیر المعدلة(األسعار المتداولة : ١المستوى. 
  مثل (أو غیر مباشر ) مثل األسعار(أسالیب تقییم استنادا إلى مدخالت یمكن مالحظتھا سواء بشكل مباشر : ٢المستوى

ألدوات مماثلة أسواق نشطة أسعار سوق مدرجة في : تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا باستخدام). المشتقات من األسعار
أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أسالیب تقییم أخرى حیث یمكن بشكل مباشر أو أو أسعار مدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في 

 .غیر مباشر مالحظة المدخالت الھامة من بیانات السوق
  تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات حیث یتضمن أسلوب . أسالیب تقییم باستخدام مدخالت ھامة ال یمكن مالحظتھا: ٣المستوى

. ات یمكن مالحظتھا ویكون للمدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أثر ھام على تقییم األداةالتقییم مدخالت ال تستند إلى بیان
تتضمن ھذه الفئة أدوات تم تقییمھا استنادا إلى أسعار مدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت أو االفتراضات الھامة 

 .التي ال یمكن مالحظتھا مطلوبة لتعكس االختالفات بین األدوات
    
  

  

 

القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المتاجر بھا في سوق نشطة إلى أسعار سوق مدرجة أو عروض أسعار تستند 
تتضمن أسالیب التقییم  .تقوم المجموعة بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب التقییم. المتعامل

  .ونماذج التدفق النقدي المخصوم مقارنة بأدوات مماثلة حیث تتوفر أسعار السوق التي یمكن مالحظتھا صافي القیمة الحالیة 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٤٧  

  

 

 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥
  
 )تابع(المحاسبية للمجموعة  في تطبيق السياساتالهامة المحاسبية التقديرات  )ب(
  
 )تابع(تقييم األدوات المالية  )١(
القیمة العادلة الذي یصنف فیھ  تدرج مستوىل ًاالجدول أدناه األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر وفقیحلل  

  :قیاس القیمة العادلة
 

   ٢المستوى  ١المستوى  
  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١

  القیمة الدفتریة
     

 ٤٣١,٢٠٢  ٤٣١,٢٠٢ ٠ موجودات مشتقة 
 ٧,٩٤٨,٣٥١  ٧,٠٦٤,٤٨٩ ٤٣١,٢٦٨ استثمارات مالیة

 ٨,٣٧٩,٥٥٣  ٧,٤٩٥,٦٩١ ٤٣١,٢٦٨ 
     

 ٣٤٩,٩٥٨  ٣٤٩,٩٥٨ ٠ مطلوبات مشتقة 
 ٣٤٩,٩٥٨  ٣٤٩,٩٥٨ ٠ 
     
     
 

 ٢المستوى  ١المستوى 
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١ 

 القیمة الدفتریة
     

 ٣٤٣,٧٩٩  ٣٤٣,٧٩٩ - موجودات مشتقة
 ٦,٢٢٩,٦٦٣  ٥,٣٥٨.٢٥٣ ٣٩٣,٨٦٨ استثمارات مالیة

 ٦,٥٧٣,٤٦٢  ٥,٧٠٢,٠٥٢ ٣٩٣,٨٦٨ 
     

 ٢٦٥,٥٩٢  ٢٦٥,٥٩٢ - مطلوبات مشتقة
 - ٢٦٥,٥٩٢  ٢٦٥,٥٩٢ 

 

   
ملیون ریال   ٤٥٣تدرج بالقیمة العادلة بإستثناء استثمارات متاحة للبیع تبلغ قیمتھا الدفتریةالغیر مدرجة جمیع األسھم المتاحة للبیع  

لم تتم تحویالت و  تدرج بالتكلفة حیث ال یمكن تقدیر قیمتھا الدفتریة بصورة موثوقة) ملیون ریال قطري  ٤٧٨: ٢٠١١( قطري
  .٢٠١١ و ٢٠١٢خالل عامي  ٣و ٢و ١بین القیمة العادلة بالمستوى 

  
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )٢(
 :للموجودات والمطلوبات لیتم تسجیلھا مبدئیا في فئات محاسبیة مختلفة في ظروف معینةتقدم السیاسات المحاسبیة للمجموعة نطاقا  

  عند تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة للمتاجرة بھا أوضحت المجموعة أنھا ستستوفي شروط وصف
 .الموجودات والمطلوبات المتاجر بھا الموضح في السیاسات المحاسبیة

 لوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أوضحت المجموعة أنھا استوفت عند تسجیل موجودات أو مط
 .أحد معاییر ھذا التسجیل الموضحة في السیاسات المحاسبیة

  عند تصنیف موجودات مالیة ضمن المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق قررت المجموعة أن لدیھا كل من النیة اإلیجابیة
 .االحتفاظ بالموجودات حتى تاریخ استحقاقھا كما ھو مشترط في السیاسات المحاسبیةوالمقدرة على 

 
 .٧تم إدراج التفاصیل حول تصنیف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالیة في اإلیضاح 

  
   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٤٨  

  

 

 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  ٥
  
 )تابع(المحاسبية للمجموعة  في تطبيق السياساتالهامة المحاسبية التقديرات  )ب(
  
 عالقات التحوط المؤهلة )٣(
عند تسجیل األدوات المالیة في عالقات تحوط مؤھلة أوضحت المجموعة أنھا تتوقع أن تكون التحوطات ذات فاعلیة عالیة على  

  .مدى فترة التحوط
  
 انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين )٤(
انخفاض في القیمة وفق األساس المشروح في قسم لتحدید ما إذا كان ھناك یتم تقییم االستثمارات في حقوق الملكیة وسندات الدین  

 .السیاسات المحاسبیة الھامة
  
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات )٥(
یتم تحدید ھذا التقدیر مع األخذ باالعتبار . الحتساب اإلھالكتحدد إدارة المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات   

  .االستخدام المتوقع لألصل والتقادم الفعلي والفني والتجاري
  
 مبدأ اإلستمرارية )٦(
 على قادرة تجعلھا مصادر تملك المجموعة بأن وأقتنعت أعمالھا في االستمرار على المجموعة مقدرة بتقییم اإلدارة قامت 

 مقدرة على الشك تثیر أمور بأیة علم على لیست المجموعة إدارة إن ذلك إلى باإلضافة ، المستقبلیة أعمالھا في االستمرار
 .االستمراریة مبدأ أساس على الموحدة المالیة البیانات بإعداد اإلدارة تقوم وعلیھ. أنشطتھا في لالستمرار المجموعة

  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في كما فى و
 

  
٤٩  

  

    القطاعات التشغيلية ٦
     :تشغیل على أساس األعمال والشركات الزمیلة كالتالي  قطاعات  ثالثة  االدارة ، تنقسم المجموعة الىألغراض  

  
  : التجاریةالخدمات المصرفیة 

 
ة  .١ ات البنكی ركات العملی ة  للش ھیالت التقلیدی ن التس ع م اق واس دم نط ت    وتق ع تح دمات الودائ ة ، وخ ر ممول ة والغی الممول

ة ،   ب واألجل روض          الطل رى ، والق ة االخ تقات التجاری دة والمش عار الفائ ة أس ود مبادل دمات عق ة وخ الت األجنبی والعم
یات        ددة الجنس ة والمتع ركات التجاری ل للش دمات التموی تركة وخ واق       . المش نادیق أس ادارة ص اع ب ذا القط وم ھ ا یق كم

 .المال والمحافظ االستثماریة المملوكة للغیر 
 

ة   .٢ ات البنكی دمات          العملی تثماریة ، وخ ابات االس ة والحس وفیر واآلجل ة والت ابات الجاری دمات الحس دم خ راد وتق لألف
دمات            ة وخ ون العقاری دمات الرھ یارات وخ روض الس تھالكیة وق روض االس م ، والق ان والخص ات الإلئتم بطاق

 .الحیازة لألفراد 
  

 الشركات التابعة
 

  خدمات البطاقات االئتمانیة في سلطنة عمان  وامارسوی . م.م.وجلوبال كارد سیرفیسز ذ ١أورینت ) أ 
 .و والذي یوفر خدمات الوساطة في دولة قطر .ش.البنك التجاري للخدمات االستثماریة ش) ب

  .سي بي كیو فایننس ) ت 
 

األصول وااللتزامات واالیرادات غیر الموزعة تتعلق ببعض األنشطة المركزیة والعملیات غیر البنكیة األساسیة مثل رئاسة 
 بعد استبعاد وأعمال النقد والمدفوعات المتعلقة بمشاریع التطویرالمشتركة المجموعة وسكن الموظفین والعقارات والمعدات 

  .المعامالت بین شركات المجموعة 
 

والبنك العربي المتحد في في سلطنة عمان  في البنك الوطني العماني تشمل االستثمارات االستراتیجیة للمجموعة – الشركات الزمیلة
یتم  وكل الشركات التابعة.في دولة قطرالذین یعملون . م.م.وماسن لخدمات التأمین ذ  م ،.م.وجیكو ذ ، م.م.قطر ذ االمارات وأستكو

  .الملكیة  یقةلطر احتسابھا وفقا
 

تكون أسعار . تراقب االدارة نتائج التشغیل لقطاعات التشغیل بصورة منفصلة التخاذ القرارات حول توزیع الموارد وتقییم األداء 
  .التحویل بین قطاعات التشغیل على أساس التعامل الحر 

  
  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٠  

  

         )تابع ( القطاعات التشغيلية  – ٦
         
         حسب قطاع التشغیل  ) أ ( 
              الخدمات المصرفیة التقلیدیة  

  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في 

  بنوك 

    الشركات

  بنوك 

  المجموع    غیر موزع    الشركات التابعة    االجمالي    األفراد

 ١,٨٦٦,٢٥٤  (٥,٤٨١)  ٢,٦٤٠  ١,٨٦٩,٠٩٥  ٥١٠,٧٣٩    ١,٣٥٨,٣٥٦ صافي ایرادات الفوائد واالیرادات المشابھة
 ١,١١٧,٧٣٧  ٣٧,٦٧٩  ٦,٢٦١  ١,٠٧٣,٧٩٧  ٢٥٩,٤٤٣   ٨١٤,٣٥٤ ایرادات اخرى

 ٢,٩٨٣,٩٩١  ٣٢,١٩٨  ٨,٩٠١  ٢,٩٤٢,٨٩٢  ٧٧٠,١٨٢   ٢,١٧٢,٧١٠ ایراد القطاع
 (٦١,٩١٧)  ٠  ٠  (٦١,٩١٧)  ٠   (٦١,٩١٧) مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

 (١٣٩,٩٤٤)   ٠   ٣٣٣  (١٤٠,٢٧٧)  (٩,٨٣٩)   (١٣٠,٤٣٨) مخصص تدني قیمة الدیون بعد االسترداد
 ١,٧٥٣,٧٤٨   )١,١٤٠(  (٦,٧٨٩)  ١,٧٦١,٦٧٧      أرباح القطاع

 ٢٥٨,٥٤٦            حصة في نتائج الشركات الزمیلة
 ٢,٠١٢,٢٩٤            العامصافي الربح خالل 

                       معلومات اخرى
 ٧٥,٩٨٣,٥٩٥   ٢,٦١٧,٦٠٦  ٢٨٨,٤٩٩  ٧٣,٠٧٧,٤٩٠  ١٢,٠٥٨,٩٤٨   ٦١,٠١٨,٥٤٢ األصول

 ٤,٠٥٤,١٥٧            االستثمار في الشركات الزمیلة
 ٦٥,٠٩٨,٣٧٤  ١٥٦,٥٣١  ٢٢,٥٢٨  ٦٤,٩١٩,٣١٥  ١١,٩٤٨,٦٥٥   ٥٢,٩٧٠,٦٦٠ االلتزامات
 ٢٤,٩١٦,٠٦٣  ٠  ٠  ٢٤,٩١٦,٠٦٣  ١,٠٤٧,٧٠٣   ٢٣,٨٦٨,٣٦٠ بنود طارئة

                        
.)  ملیون ریال قطري  ٢٧٩:  ملیون ریال قطري ، االلتزامات ٤٥١  :األصول  ( المعامالت بین شركات المجموعة استبعدت من ھذه البیانات القطاعیة* 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥١  

  

                )تابع ( القطاعات التشغيلية  – ٦

                

                )تابع(حسب قطاع التشغیل  ) أ ( 

              الخدمات المصرفیة التقلیدیة  

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 

  بنوك 

    الشركات

  بنوك 

  المجموع    غیر موزع    الشركات التابعة    االجمالي    األفراد

 ١,٩٣٧,٦٠٠  (٣,٨٩٨)  ٢,٠٥٩  ١,٩٣٩,٤٣٩  ٤١٥,٠٢٣   ١,٥٢٤,٤١٦ صافي ایرادات الفوائد واالیرادات المشابھة
 ٩٢٥,٩٠٦  ٣٤,٦١٥  ٦,٣١٠  ٨٨٤,٩٨١  ٢٧٩,٥٨٢   ٦٠٥,٣٩٩ ایرادات اخرى

   ٢,١٢٩,٨١٥ ایراد القطاع
             

٦٩٤,٦٠٥  
          

٢,٨٦٣,٥٠٦  ٣٠,٧١٧  ٨,٣٦٩  ٢,٨٢٤,٤٢٠ 
 (٦٨,١٩٧)  ٠  ٠  (٦٨,١٩٧)  ٠   (٦٨,١٩٧)   مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

 (٢٣٩,٤٠٣)  ٠  ٥١٢  (٢٣٩,٩١٥)  (٣٠,٣٢٩)   (٢٠٩,٥٨٦)   مخصص تدني قیمة الدیون بعد االسترداد
 ١,٦٨٠,٥٥١  (٣,٦١٣)  ١,٥٩٧   ١,٦٨٢,٥٦٧      أرباح القطاع

 ٢٠٣,٤٢٠            حصة في نتائج الشركات الزمیلة
 ١,٨٨٣,٩٧١            العامصافي الربح خالل 

                       معلومات اخرى
 ٦٧,٧١١,٥٦٤  ١,٦٤١,٧٦٨  ٢٥٠,٨٥٧  ٦٥,٨١٨,٩٣٩  ٩,٢٤٣,٧٩٨   ٥٦,٥٧٥,١٤١ األصول

 ٣,٩٢٦,٤٨٠            االستثمار في الشركات الزمیلة
 ٥٧,٤٠٧,٧٤٨  ٨٨,٤٣٦  ٦٤,٤٢٤  ٥٧,٢٥٤,٨٨٨  ١٠,١٦٧,٤٠٧   ٤٧,٠٨٧,٤٨١ االلتزامات
 ٢٠,١٦٥,٣٢١  ٠  ٠  ٢٠,١٦٥,٣٢١  ١,٦٣٠,٢٩٥   ١٨,٥٣٥,٠٢٦ بنود طارئة

                        
  )  .ملیون ریال قطري  ٢٤٧:  ملیون ریال قطري ، االلتزامات ٤١٩  :األصول  ( المعامالت بین شركات المجموعة استبعدت من ھذه البیانات القطاعیة* 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٢  

  

 
 

  )تابع ( القطاعات التشغيلية  – ٦  
  
  )تابع(رافیة غالقطاعات الجحسب ) ب    
 

    بیان المركز المالي
  قطر

دول مجلس التعاون 
  الخلیجي االخرى

دول الشرق األوسط 
  االخرى

  المجموع  دول اخرى  الشمالیةأمریكا   أوروبا

                  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في 

 ٣,٤٤٨,١٢٨ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣,٤٤٨,١٢٣   نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
 ٩,٧٣١,٥٦٢ ٨١٢,٧٣٧ ٣٥٥,٩٠٨ ١,٧٣٦,٢١٣ ٢٧٣,٠١٤ ٢,٥٦٢,١٩٥ ٣,٩٩١,٤٩٥    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
 ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ ٤٢٣,٢٢٩ ١٠١ ٣٩١,٩١٥ ١٤٥,٦٠٠ ٢,٢٨١,٣٣٥ ٤٥,٣٥٢,٢٩٥   قروض وسلف وأنشطة تمویل للعمالء

 ١١,١٦٢,١٧٩ ٥٩٦,٠٢٩ ٤٧٧,١٢٣ ٢٧٨,٣٨٢ ٣٣,٠٩١ ١,٢١٦,٣٥٢ ٨,٥٦١,٢٠٢   استثمارات مالیة
 ٤,٠٥٤,١٥٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤,٠٤١,٤٠٤ ١٢,٧٥٣   استثمار في شركات زمیلة 

 ٣,٠٤٧,٢٥١ ٣,٢٥٦ ٩٦٨ ٢٨٠,٤٥٦ ٣٤١ ١٦٩,٦٢٧ ٢,٥٩٢,٦٠٣    عقارات ومعدات وموجودات اخرى

 ٨٠,٠٣٧,٧٥٢ ١,٨٣٥,٢٥٦ ٨٣٤,١٠٠ ٢,٦٨٦,٩٦٦ ٤٥٢,٠٤٦ ١٠,٢٧٠,٩١٣ ٦٣,٩٥٨,٤٧١   مجموع األصول 

           
 ٩,٨٥٥,٦٨٢ ٦٩,٦٢٩ ٧٨,١٢٥ ٩٩٣,١٥٩ ١,٠٦٨,٩٧٦ ٥,٢٥٦,٠٦٠ ٢,٣٨٩,٧٣٣       ارصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

وحسابات , ودائـــــع العمــــالء
 االستثمار المطلق

  
٤١,٣٨٥,٥٤٦ ٢,٨٨٢,٦٠٤ ٣٤٠ ٣,٠٢٠,٨٤٥ ٦٨,٨٦٨ ٣,٩٩٧,٢٤٣ ٣١,٤١٥,٦٤٦ 

 ٨,٧٠٥,٨١٦ ٠ ٠ ٨,٧٠٥,٨١٦ ٠ ٠ ٠   سندات دین
 ٣,٤٧١,٥١٥ ٣٦٣,٥٥٣ ٠ ٣٦٣,٧٢٧ ٠ ٢,٧٤٤,٢٣٥ ٠   مقترضة اخرى أموال

 ١,٦٧٩,٨١٥ ٥,٨٧٥ ١٢ ١٨٢,٨٣٨ ٦٢٦ ١٧٢,١٠٦ ١,٣١٨,٣٥٨   التزامات اخرى
 ١٤,٩٣٩,٣٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤,٩٣٩,٣٧٨   المساھمینحقوق 

 ٨٠,٠٣٧,٧٥٢ ٣,٣٢١,٦٦١ ٧٨,٤٧٧ ١٣,٢٦٦,٣٨٥ ١,١٣٨,٤٧٠ ١٢,١٦٩,٦٤٤ ٥٠,٠٦٣,١١٥   مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٣  

  

  )تابع ( القطاعات التشغيلية  – ٦     
  
  )تابع(القطاعات الجغرافیة حسب ) ب    
 

  قائمة الدخل
  

  قطر
دول مجلس التعاون 

  الخلیجي االخرى
دول الشرق األوسط 

  االخرى
  المجموع  دول اخرى  أمریكا الشمالیة  أوروبا

                  

          ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في 
 ١,٨٦٦,٢٥٤ (٢٨,٩٦٢) ٨,٦٤٩ (٣٢,٩٨٥) (٨٧٥) ٢٦,٠٢٨ ١,٨٩٤,٣٩٩   الفوائد و االیراداتصافي 

 ١.١١٧.٧٣٧ ١٠,٨٥٤ ٥,٢١٣ ٤,٤٤٧ ١,٣٧٨ ٥٠,٨٣٧ ١.٠٤٥.٠٠٨   وایرادات اخرىرسوم وعمالت 

 ٢.٩٨٣.٩٩١ (١٨,١٠٨) ١٣,٨٦٢ (٢٨,٥٣٨) ٥٠٣ ٧٦,٨٦٥ ٢.٩٣٩.٤٠٧   صافي ایرادات تشغیلیة
 )٤٩٩.٣٨٢( (١٠,٣٤٦) ٠ ٠ ٠  ٠ )٤٨٩.٠٣٦(   تكالیف الموظفین

 (١٢١,٩٤٨) (٣٤٤) ٠ ٠ ٠ ٠ (١٢١,٦٠٤)   استھالكات
 (٦١,٩١٧) (٣٠,٦٨٧) (١٤,٨٧١) (١,١٧٤) ٠ (٨,١٩١) (٦,٩٩٤)   تدني قیمة االستثمارات المالیةمخصص 

صافي مخصص تدني قیمة القروض 
 )١٣٩.٩٤٤( ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٣٣ )١٤٠.٢٧٧(   والسلف

 )٤٠٧.٠٥٢( ٣٤٩ ٠ ٠ ٠ ٠ )٤٠٧.٤٠١(    مصاریف اخرى
األرباح  قبل الحصة من الشركات 

 ١,٧٥٣,٧٤٨ (٥٩,١٣٦) (١,٠٠٩) (٢٩,٧١٢) ٥٠٣ ٦٩,٠٠٧ ١,٧٧٤,٠٩٥   الزمیلة
 ٢٥٨,٥٤٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥٧,٢٦٨ ١,٢٧٨   حصة في األرباح من الشركات الزمیلة

 ٢,٠١٢,٢٩٤ (٥٩,١٣٦) (١,٠٠٩) (٢٩,٧١٢) ٥٠٣ ٣٢٦,٢٧٥ ١,٧٧٥,٣٧٣   صافي ربح العام
          



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٤  

  

 
 

  )تابع ( القطاعات التشغيلية  – ٦     
  

  )تابع(القطاعات الجغرافیة حسب ) ب     
 

  بیان المركز المالي
  

  قطر
دول مجلس التعاون 

  الخلیجي االخرى
دول الشرق األوسط 

  االخرى
  المجموع  دول اخرى  أمریكا الشمالیة  أوروبا

                  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 

 ٢,٥٧٦,٤٩٤ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢,٥٧٦,٤٨٩   نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٩,٢٧١,٩٢٠ ١٢٥,٥٠٦ ١٣,٧٧٦ ٤٠٠,٤١٨ ١٨,٣٦٧ ٢,٥٣٦,١٤٩ ٦,١٧٧,٧٠٤    والمؤسسات المالیة أرصدة لدى البنوك

 ٤١,٧١١,٧٨٣ ٥٩,٥٨٤ ٥٤,٦٠٠ ٤٢٧,١٩٢ ٠ ٢,١٨٠,٤٨١ ٣٨,٩٨٩,٩٢٦   قروض وسلف وأنشطة تمویل للعمالء

 ١١,٧٣٢,٦٣٩ ٢٢٣,١٢٢ ٥٣٤,١٨٥ ٢٣١,٦٨٤ ٤٨,٣٣٩ ٦٩٥,٦٤٦ ٩,٩٩٩,٦٦٣   استثمارات مالیة

 ٣,٩٢٦,٤٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣,٩١٣,٧٢٧ ١٢,٧٥٣   استثمار في شركات زمیلة 

 ٢,٤١٨,٧٢٨ ٢,٢٢٦ ٧٨٢ ٢٥٠,٥٠٦ ٩ ١١٢,٦٤٣ ٢,٠٥٢,٥٦٢    عقارات ومعدات وموجودات اخرى

 ٧١,٦٣٨,٠٤٤ ٤١٠,٤٤٣ ٦٠٣,٣٤٣ ١,٣٠٩,٨٠٠ ٦٦,٧١٥ ٩,٤٣٨,٦٤٦ ٥٩,٨٠٩,٠٩٧   مجموع األصول 

           
 ٦,٩٨٨,٦٩٧ ٦,٢٣٠ ٦٧,٨٠٠ ٦٥٠,٠٦٤ ٥١٠,٧٦٧ ٢,٩٨٠,٥٩٩ ٢,٧٧٣,٢٣٧       المالیةارصدة للبنوك والمؤسسات 

وحسابات , ودائـــــع العمــــالء
 االستثمار المطلق

  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٩٠٢ ٣٠٩ ٢,٧٤٢,١٤٥ ٤٧,١٢٣ ٢,٣٩٢,٤٤١ ٣٢,٨٠٥,٧٦٣ 

 ٦,٨٧١,٦٧٤ ٠ ٠ ٦,٨٧١,٦٧٤ ٠ ٠ ٠   سندات دین

 ٤,١٨٢,٤١٢ ٣٦٣,١٠١ ٠ ٣٦٣,٦٣٥ ٠ ٣,٢٧٤,٦٨٧ ١٨٠,٩٨٩   مقترضة اخرى أموال

 ١,٣٧٦,٢٨٢ ٨٠٢ ٤١ ١٧٨,٤٩٢ ٨٤ ١٠٤,٣٢٧ ١,٠٩٢,٥٣٦   التزامات اخرى

 ١٤,٢٣٠,٢٩٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤,٢٣٠,٢٩٦   حقوق المساھمین

 ٧١,٦٣٨,٠٤٤ ٣٧١,٠٣٥ ٦٨,١٥٠ ١٠,٨٠٦,٠١٠ ٥٥٧,٩٧٤ ٨,٧٥٢,٠٥٤ ٥١,٠٨٢,٨٢١   مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٥  

  

  )تابع ( القطاعات التشغيلية  – ٦        
  

  )تابع(رافیة غالقطاعات الجحسب ) ب     
 

  قائمة الدخل
  

  قطر
دول مجلس التعاون 

  الخلیجي االخرى
دول الشرق األوسط 

  االخرى
  المجموع  دول اخرى  أمریكا الشمالیة  أوروبا

                  

          ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
 ١,٩٣٧,٦٠٠ ٣,٤٣٧ ٧,٣١٤ (٣٦,٢٧٢) (٥٠٢) ١٠٧,٢٠٥ ١,٨٥٦,٤١٨   الفوائد  و االیراداتصافي 

 ٩٢٥,٩٠٦ ١٤,٤١٢ ٥,٧٦٨ ١,٣٣٨ ١١ ١٢,٧٥٨ ٨٩١,٦١٩   رسوم وعمالت وایرادات اخرى

 ٢,٨٦٣,٥٠٦ ١٧,٨٤٩ ١٣,٠٨٢ (٣٤,٩٣٤) (٤٩١) ١١٩,٩٦٣ ٢,٧٤٨,٠٣٧   صافي ایرادات تشغیلیة
 (٤٥٣,٣٧٣) (٢,٤٠٢) ٠ ٠ ٠ ٠ (٤٥٠,٩٧١)   تكالیف الموظفین

 (١١٣,٧٠٤) (٦١) ٠ ٠ ٠ ٠ (١١٣,٦٤٣)   استھالكات
 (٦٨,١٩٧) (١٥,٥١٨) (٧,٨٢٢) (٢٣,١٣٣) - (٢٠,٤١٠) (١,٣١٤)   مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

صافي مخصص تدني قیمة القروض 
 (٢٣٩,٤٠٣) ٠ ٠ ٠ ٠ ٥١٢ (٢٣٩,٩١٥)   والسلف

 (٣٠٨,٢٧٨) (٩٦٤) ٠ ٠ ٠ ٠ (٣٠٧,٣١٤)    مصاریف اخرى
األرباح  قبل الحصة من الشركات 

 ١,٦٨٠,٥٥١ (١,٠٩٦) ٥,٢٦٠ (٥٨,٠٦٧) (٤٩١) ١٠٠,٠٦٥ ١,٦٣٤,٨٨٠   الزمیلة
 ٢٠٣,٤٢٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٤,٣٨٢ (٩٦٢)   حصة في األرباح من الشركات الزمیلة

 ١,٨٨٣,٩٧١ (١,٠٩٦) ٥,٢٦٠ (٥٨,٠٦٧) (٤٩١) ٣٠٤,٤٤٧ ١,٦٣٣,٩١٨   صافي ربح العام
            

    
  
  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٦  

  

 الموجودات والمطلوبات المالية ٧
  
 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )أ(
 :یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة 

القیمة العادلة من   
خالل الربح أو 

 *الخسارة 
حتى محتفظ بھا 

  تاریخ االستحقاق
القروض والذمم 

 المتاحة للبیع المدینة
التكلفة المطفأة 

 األخرى
إجمالي القیمة 

 القیمة العادلة الدفتریة
        ٢٠١٢دیسمبر  ٣١

 ٣,٤٤٨,١٢٨ ٣,٤٤٨,١٢٨ ٠ ٠ ٣,٤٤٨,١٢٨ ٠ ٠ النقد وما یعادلھ
 ٩,٧٣١,٥٦٢ ٩,٧٣١,٥٦٢ ٠  ٠ ٩,٧٣١,٥٦٢ ٠ ٠  أرصدة لدى بنوك

 ٤٣١,٢٠٢ ٤٣١,٢٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠  ٤٣١,٢٠٢ موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
 ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ ٠ ٠ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ ٠ ٠ القروض والسلف للعمالء

        االستثمارات المالیة
 ٧,٩٤٨,٣٥١ ٧,٩٤٨,٣٥١ ٠  ٧,٨٩١,٠٨٧ ٠  ٠ ٥٧,٢٦٤ مقاسة بالقیمة العادلة
 ٣,٨٤٥,٣٩٥ ٣,٢١٣,٨٢٨ ٠ ٠  ٠ ٣,٢١٣,٨٢٨ ٠ مقاسة بالقیمة المطفأة

 ٧٣,٩٩٩,١١٣ ٧٣,٣٦٧,٥٤٦ ٠ ٧,٨٩١,٠٨٧ ٦١,٧٧٤,١٦٥ ٣,٢١٣,٨٢٨ ٤٨٨,٤٦٦ 
        

 ٣٤٩,٩٥٨ ٣٤٩,٩٥٨ ٠ ٠ ٠ ٠  ٣٤٩,٩٥٨ مطلوبات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
 ٩,٨٤٩,٠٩٨ ٩,٨٤٩,٠٩٨ ٩,٨٤٩,٠٩٨  ٠ ٠ ٠ ٠  أرصدة من بنوك 

 ٤١,٣٨٥,٥٤٦ ٤١,٣٨٥,٥٤٦ ٤١,٣٨٥,٥٤٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ودائع العمالء
 ٩,٥٥٠,٤٤٨ ٨,٧٠٥,٨١٦ ٨,٧٠٥,٨١٦ ٠ ٠ ٠ ٠  أوراق دین

 ٣,٤٧١,٥١٥ ٣,٤٧١,٥١٥ ٣,٤٧١,٥١٥ ٠ ٠ ٠ ٠ مدیونیات أخرى
 ٦٤,٦٠٦,٥٦٥ ٦٣,٧٦١,٩٣٣ ٦٣,٤١١,٩٧٥ ٠ ٠ ٠ ٣٤٩,٩٥٨ 

 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٧  

  

 )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية  ٧
  
 )تابع(التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  )أ(
 :یوضح الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة 

القیمة العادلة من   
خالل الربح أو 

 *الخسارة 
حتى محتفظ بھا 

  تاریخ االستحقاق
القروض والذمم 

 المتاحة للبیع المدینة
التكلفة المطفأة 

 األخرى
إجمالي القیمة 

 القیمة العادلة الدفتریة
        ٢٠١١دیسمبر  ٣١

 ٢,٢١١,٩٠٦ ٢,٢١١,٩٠٦ ٠ ٠ ٢,٢١١,٩٠٦ ٠ ٠ النقد وما یعادلھ
 ٩,٢٧١,٩٢٠ ٩,٢٧١,٩٢٠ ٠ ٠ ٩,٢٧١,٩٢٠ ٠ ٠  أرصدة لدى بنوك

 ٣٤٣,٧٩٩ ٣٤٣,٧٩٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٤٣,٧٩٩ موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
 ٤١,٦١٣,٨٠٤ ٤١,٦١٣,٨٠٤ ٠ ٠ ٤١,٦١٣,٨٠٤ ٠ ٠ القروض والسلف للعمالء

        االستثمارات المالیة
 ٦,٢٢٩,٦٦٣ ٦,٢٢٩,٦٦٣ ٠ ٦,٢٢٩,٦٦٣ ٠ ٠ ٠ مقاسة بالقیمة العادلة
 ٦,١٣٣,٠٨٣ ٥,٥٠٢,٩٧٦ ٠ ٠ ٠ ٥,٥٠٢,٩٧٦ ٠ مقاسة بالقیمة المطفأة

 ٦٥,٨٠٤,١٧٥ ٦٥,١٧٤,٠٦٨ ٠ ٦,٢٢٩,٦٦٣ ٥٣,٠٩٧,٦٣٠ ٥,٥٠٢,٩٧٦ ٣٤٣,٧٩٩ 
        

 ٢٦٥,٥٩٢ ٢٦٥,٥٩٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٥,٥٩٢ مطلوبات مشتقة محتفظ بھا إلدارة المخاطر
 ٦,٩٨٨,٦٩٧ ٦,٩٨٨,٦٩٧ ٦,٩٨٨,٦٩٧ ٠ ٠ ٠ ٠  أرصدة من بنوك 

 ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ودائع العمالء
 ٧,٤٢٢,٧٢٦ ٦,٨٧١,٦٧٤ ٦,٨٧١,٦٧٤ ٠ ٠ ٠ ٠  أوراق دین

 ٤,١٨٥,٣٠٨ ٤,١٨٢,٤١٢ ٤,١٨٢,٤١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ مدیونیات أخرى
 ٥٦,٨٥١,٠٠٦ ٥٦,٢٩٧,٠٥٨ ٥٦,٠٣١,٤٦٦ ٠ ٠ ٠ ٢٦٥,٥٩٢ 

 

  
  
  



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٨  

  

 المصرف المركزىالنقد واألرصدة لدى  ٨
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ٣٦٤,٥٨٨ ٤٢٣,٧٧٤  النقد     
 ١,٧٤٩,٣٣٤ ١,٩٩٠,٦٣٣ *احتیاطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي 
 ٤٦٢,٥٧٢ ١,٠٣٣,٧٢١ أرصدة أخرى لدى مصرف قطر المركزي 
  ٢,٥٧٦,٤٩٤ ٣,٤٤٨,١٢٨ 
  في العملیات الیومیةاالحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي ھو احتیاطي الزامي وغیر متاح لالستخدام *     
  
 بنوك لدىأرصدة  ٩
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ٨٩,٧٤٤ ٨٠,٢٣٠ الحسابات الجاریة     
  ٨,٩٢٩,٨٢٧ ٨,٨٦٦,٨١٦ الودائع 
  ٢٥٢,٣٤٩ ٧٨٤,٥١٦ قروض لبنوك  
  ٩,٢٧١,٩٢٠ ٩,٧٣١,٥٦٢ 
    

 القروض والسلف للعمالء ١٠
    
 حسب النوع )أ(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ٤٠,٧٨٨,٠٦٨ ٤٦,٩٩٦,٣٦٤  قرض      
 ١,٩٤٦,٨٤٨ ١,٨٦١,٦٠٠ سحب على المكشوف 
 ١١٢,٩٠٥ ٢٧٨,٥٣٣ أوراق مخصومة 
 ٩٧,٩٧٩ ٢٨٥,٤٤٢  قبوالت بنكیة 
  ٤٢,٩٤٥,٨٠٠ ٤٩,٤٢١,٩٣٩ 
 (٦٨٦,٦١٥)  (٢٠٠,٦٥٢)  ربح مؤجل 
 (٣٢١,٨٨١) )٣٥٩,٩٩٢( المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء  
 (٢٢٥,٥٢١) )٢٦٦,٨٢٠(  المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة  
 ٤١,٧١١,٧٨٣ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ )إیضاح(صافي القروض والسلف للعمالء  
    
من إجمالي القروض % ١.٠٩ملیون ریال قطري والذي یمثل  ٥٣٩بلغ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف للعمالء المتعثرة  

 )من إجمالي القروض والسلف للعمالء% ١.٢٠ملیون ریال قطري  ٥٠٨: ٢٠١١(والسلف للعمالء 

    
ملیون ریال قطري من الفوائد المعلقة  ٩٨یتضمن المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء مبلغ  

 )ملیون ریال قطري ٧٣: ٢٠١١(

    
  إیضاح 

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ٧,٣٩٩,٢٥٢ ٧,٦٩٤,٤٠٩ الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بھا     
 ٢٥,٥٥٩,٩٦٥ ٢٩,٤٨٨,٥٧٤ الشركات 
 ٨,٧٥٢,٥٦٦ ١١,٤١١,٤٩٢ التجزئة 
  ٤١,٧١١,٧٨٣ ٤٨,٥٩٤,٤٧٥ 
      
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٥٩  

  

 )تابع( القروض والسلف للعمالء ١٠
  
         حسب القطاع )ب(
  

 قروض :٢٠١٢دیسمبر  ٣١في  
  سحوبات

 على المكشوف
أوراق 
 المجموع قبوالت بنكیة مخصومة

        
 ٧,٦٩٤,٤٠٩ ٠ ٠ ٣٩١,٨٤٥ ٧,٣٠٢,٥٦٤ والمؤسسات ذات الصلة بھاالحكومة  
 ١,٠٢٠,٠٠٨ ٠ ٠ ٣,١٨٨ ١,٠١٦,٨٢٠  مؤسسات مالیة غیر مصرفیة 
 ١,٤١٠,٨٧٧ ٤,٤٨١ ٠ ٩٧,٥٨٩ ١,٣٠٨,٨٠٧  صناعة 
 ٦,٩٠٩,١٨٣ ١٧٦,٩١٤ ٤٧,٢٥٤ ١٤٨,٤٠٤ ٦,٥٣٦,٦١١ تجاریة 
 ٤,٩١١,٧٩٤ ٢٦,٢٥٠ ١٦,١٥٠ ١٧٢,١٩٢ ٤,٦٩٧,٢٠٢ خدمات 
 ٣,٨٦١,٤٠٥ ٧٧,٦٤٨ ٧٢,٦٤٨ ٢٧٨,٥٤١ ٣,٤٣٢,٥٦٨ مقاوالت 
 ١٦,١١٦,٠٢٢ ٠ ١٣٦,١٣٩ ١١١,٢٨٧ ١٥,٨٦٨,٥٩٦ عقارات 
 ٧,٢٤١,٤٠٥ ٠ ٦,٣٤٢ ٦٥٧,٥٢٧ ٦,٥٧٧,٥٣٦ شخصیة 
 ٢٥٦.٨٣٦ ١٤٩ ٠ ١,٠٢٧ ٢٥٥,٦٦٠ أخرى 
  ٤٩.٤٢١.٩٣٩ ٢٨٥,٤٤٢ ٢٧٨,٥٣٣ ١,٨٦١,٦٠٠ ٤٦,٩٩٦,٣٦٤ 
       
  (٢٠٠,٦٥٢)    ربح مؤجل: ناقصا 
 )٣٥٩,٩٩٢(  المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء 
 )٢٦٦,٨٢٠(  المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة 
   )٨٢٧,٤٦٤( 
 ٤٨,٥٩٤,٤٧٥  صافي القروض والسلف للعمالء 
       

 قروض :٢٠١١دیسمبر  ٣١في  
  سحوبات

 على المكشوف
أوراق 
 المجموع قبوالت بنكیة مخصومة

        
 ٧,٣٩٩,٢٥٢ ٠ ٠ ٦٥١,٣٥٣ ٦,٧٤٧,٨٩٩ والمؤسسات ذات الصلة بھاالحكومة  
 ٦٥٣,٣٣٩ ٠ ٠ ٧,٧٢٣ ٦٤٥,٦١٦  مؤسسات مالیة غیر مصرفیة 
 ٢,٣٨١,٨٦٠ ٢٣,٤١٠ ٠ ٧٨,٥٩٣ ٢,٢٧٩,٨٥٧  صناعة 
 ٥,٦٥٣,٦٢٩ ٢٤,٥٩٧ ٤٩,٥٤٩ ١٤٢,٣٠٢ ٥,٤٣٧,١٨١ تجاریة 
 ٢,٦٩٧,٤١٠ ١٠,٨٢٢ ٩,٤٥٤ ١٠٧,٣٤١ ٢,٥٦٩,٧٩٣ خدمات 
 ٢,٨٥٥,٩٤٧ ٣٩,١٥٠ ٤٨,٩٢٦ ١٧٠,١٩٥ ٢,٥٩٧,٦٧٦ مقاوالت 
 ١٣,٢٨٩,٦٠٩ ٠ ٩٩٨ ١٥,٨٢٤ ١٣,٢٧٢,٧٨٧ عقارات 
 ٧,٦٢٣,٨٢٦ ٠ ٣,٩٧٨ ٧٧٣,٥١٧ ٦,٨٤٦,٣٣١ شخصیة 
 ٣٩٠,٩٢٨ ٠ ٠ ٠ ٣٩٠,٩٢٨ أخرى 
  ٤٢,٩٤٥,٨٠٠ ٩٧,٩٧٩ ١١٢,٩٠٥ ١,٩٤٦,٨٤٨ ٤٠,٧٨٨,٠٦٨ 
       
 (٦٨٦,٦١٥)    ربح مؤجل: ناقصا 
 (٣٢١,٨٨١)  المخصص الخاص لالنخفاض في قیمة القروض والسلف للعمالء 
 (٢٢٥,٥٢١)  المخصص المجمع لالنخفاض في القیمة 
   (١,٢٣٤,٠١٧) 
 ٤١,٧١١,٧٨٣   صافي القروض والسلف للعمالء 
  
  
  
  
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٦٠  

  

 )تابع(القروض والسلف للعمالء  ١٠
  
 التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء )ج(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ٩٧٩,٨٢٣ ٥٤٧,٤٠٢ ینایر ١الرصید في      
 ٤٤٢,٣٠٤ ٢٨٣,٣٢٦ مخصصات مكونة خالل السنة 
 (٤٩,٧٥٧) (١١٣,٧٨٥) استردادات خالل السنة 
 ٣٩٢,٥٤٧ ١٦٩,٥٤١  *صافي مخصص انخفاض القیمة خالل العام  
 (٨٢٤,٩٦٨) )٩٠,١٣١( خالل السنةمشطوبات  
 ٥٤٧,٤٠٢ ٦٢٦,٨١٢ دیسمبر ٣١الرصید في  
    
تتضمن التغیرات أثر و). ریال قطري ملیون١٥٣: ٢٠١١(ریال قطري ملیون  ٣٠وھذا یشمل صافي الفوائد المعلقة خالل العام *  

 .المركزيالفائدة المعلقة على تصنیف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر 
       

 
 االجمالي األفراد الشركات

 ٥٤٧,٤٠٢ ١٧٠,٦٥٠ ٣٧٦,٧٥٢ ٢٠١٢ینایر ١الرصید في      

 ٢٨٣,٣٢٦ ٦٢,٢٩٠ ٢٢١,٠٣٦ مخصصات مكونة خالل السنة
 (١١٣,٧٨٥) (٣٣,٦١٩) (٨٠,١٦٦) خالل السنة مخصصات مستردة

 )٩٠,١٣١( (٦,٩٨٠) )٨٣,١٥١(  السنةالمشطوب خالل 
 ٦٢٦,٨١٢ ١٩٢,٣٤١ ٤٣٤,٤٧١ ٢٠١٢دیسمبر  ٣١في الرصید 

 ٩٧٩,٨٢٣ ٦٨٤,٩٤١ ٢٩٤,٨٨٢ ٢٠١١ینایر ١الرصید في 

 ٤٤٢,٣٠٤ ١٨٦,٩١١ ٢٥٥,٣٩٣ مخصصات مكونة خالل السنة
 (٤٩,٧٥٧) (٣٣,٩٦٩) (١٥,٧٨٨) مخصصات مستردة خالل السنة

 (٨٢٤,٩٦٨) (٦٦٧,٢٣٣) (١٥٧,٧٣٥)  السنةالمشطوب خالل 
 ٥٤٧,٤٠٢ ١٧٠,٦٥٠ ٣٧٦,٧٥٢ ٢٠١١دیسمبر  ٣١الرصید في 

     
  االستثمارات المالیة ١١

ریال  ١١,٧٣٢,٦٣٩: ١٢٠١(ریال قطري   : ١١,١٦٢,١٧٩ ٢٢٠١دیسمبر  ٣١بلغ إجمالي االستثمارات المالیة كما في 
  :فیما یلي تفصیل لتحلیل االستثمارات المالیة). قطري

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    

 ٦,٢٢٩,٦٦٣ ٧,٨٩١,٠٨٧ للبیعمتاحة 
 ٥,٥٠٢,٩٧٦ ٣,٢١٣,٨٢٨ محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 ٠ ٥٧,٢٦٤ بیان الدخلالمالیة المخصصة بالقیمة العادلة من خالل  االستثمارات
 ١١,٧٣٢,٦٣٩ ١١,١٦٢,١٧٩ المجموع

 

        
: ٢٠١١(ملیون ریال قطري  ١,٩٦٨لقیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة المرھونة تحت اتفاقیة اعادة شراء تبلغ   

   . )ملیون ریال قطري  ١,٢٨١
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
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٦١  

  

 
  )تابع( االستثمارات المالية       ١١

        
   متاحة للبيع )أ(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 غیرمدرجة مدرجة غیرمدرجة مدرجة  
       
 ٤٣٠,١٨٠ ٣٩١,٠١٠ ٣٨٦,٢٨٤ ٤٢٧,٨٧٦ أسھم 
 ٣,١٠٢,٦٥٨ ٥٤٧,٤٤٨ ٢,٠٢٠,٠٦٠ ٢,٩٢٦,٤٠٠ دین من حكومة قطر سندات  
 ٣٨٩,١١٦ ٩٨٢,٨١١ ٢٠٨,٦٠٢ ١,٥٨٤,١٢٣ *دین أخرى سندات 
 ٣٨٦,٤٤٠ ٠ ٣٣٧,٧٤٢ ٠ صنادیق مشتركة 
 ٤,٣٠٨,٣٩٤ ١,٩٢١,٢٦٩ ٢,٩٥٢,٦٨٨ ٤,٩٣٨,٣٩٩ المجموع 
      
ملیون ریال قطري  ٢٧٠ملیون ریال قطري و  ١,٥٢٣بلغت األوراق المالیة ذات المعدل الثابت وذات المعدل المتغیر * 

 )ملیون ریال قطري على التوالي ٢٩٠ملیون ریال قطري و  ١,٠٨١: ٢٠١١(على التوالي 
  
   محتفظ بها لتاريخ االستحقاق )ب(
   ٢٠١١  ٢٠١٢  
 غيرمدرجة مدرجة غيرمدرجة مدرجة حسب المصدر 
 ٣,٨٤٣,٠١٩ ١,٥٣٩,٠٨٤ ٢,٣٥٨,٣٧٧ ٧٤٠,٦٩٨ دین من حكومة قطر سندات 
 ١٢٠,٨٧٣ ٠ ١١٤,٧٥٣ ٠ دین أخرى سندات 
 ٣,٩٦٣,٨٩٢ ١,٥٣٩,٠٨٤ ٢,٤٧٣,١٣٠ ٧٤٠,٦٩٨ *المجموع 
     حسب معدل الفائدة 
 ٣,٨٤٣,٠١٩ ١,٥٣٩,٠٨٤ ٢,٣٥٨,٣٧٧ ٧٤٠,٦٩٨ دین ذات معدل ثابت سندات 
 ١٢٠,٨٧٣ ٠ ١١٤,٧٥٣ ٠ دین ذات معدل متغیر سندات 
 ٣,٩٦٣,٨٩٢ ١,٥٣٩,٠٨٤ ٢,٤٧٣,١٣٠ ٧٤٠,٦٩٨ المجموع 
 
: ٢٠١١( ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ملیون ریال قطري في  ٣,٨٤٥بلغت القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق * 

 .)ملیون ریال قطري ٦,١٣٣

    
 بيان الدخلبالقيمة العادلة من خالل  المخفضةمالية الستثمارات الا )ج(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٠ ٥٧,٢٦٤ دین سندات 
 ٠ ٥٧,٢٦٤ دیسمبر ٣١الرصید في  
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٦٢  

  

      )تابع (  االستثمارات المالية       ١١
        
    الماليةالتغيرات في مخصص انخفاض قيمة االستثمارات  )د(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ٢٨٣,٣٠٣ ٢٦٠,٨٤٢ ینایر ١الرصید في   
 ٢١.٥٠٩ ١,٣٤٤ مخصص االنخفاض في القیمة للسنة  
 (٢,٣١٤) (٢٣,٦٦٠) عكس مخصصات خالل السنة  
 (٤١,٦٥٦) (٣٦,٤٠٠)  السنةالمشطوب خالل   
 ٢٦٠,٨٤٢ ٢٠٢,١٢٦ *دیسمبر ٣١الرصید في   
      
  تفكك على النحو التالي  
    ٢٠١١ ٢٠١٢  

      
  ١١٥,١٠٣ ٩١,٤٤٣  سندات دین متاحة للبیع

  ١٤٥,٧٣٩  ١١٠,٦٨٣  محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق
  ٢٦٠,٨٤٢  ٢٠٢,١٢٦  
        

    
    
ملیون  ٦٠.٦ السنةخالل  في األسھم والصنادیق المشتركةلالستثمارات   القیمة انخفاضاتخذت المجموعة أیضا مخصص *  

  )ملیون ریال قطري ٤٦.٧:  ٢٠١١(   يریال قطر
        

 ٢٠١١ ٢٠١٢ زميلة ومشاريع مشتركةاالستثمارات في شركات   ١٢
     
 ٣,٨٣٩,٥٤٢ ٣,٩٢٦,٤٨٠ ینایر ١الرصید في  
 ١,٩٤٠ ٠ استثمارات مقتناة خالل السنة 
 ٢٠٣,٤٢٠ ٢٥٨,٥٤٦ الخسارة/ الحصة من صافي الربح 
 (١١٦,٦٧٠) (١٤١,٣٩٨) توزیعات أرباح نقدیة 
 (١,٧٥٢) ١٠,٥٢٩ تغیرات أخرى 
 ٣,٩٢٦,٤٨٠ ٤,٠٥٤,١٥٧ دیسمبر ٣١الرصید في  
 

  النسبة المملوكة  أنشطة الشركة  بلد التأسیس  القیمة الدفتریة  االسم
  ٢٠١١  ٢٠١٢      ٢٠١١  ٢٠١٢  

          
 %٣٤.٩ %٣٤.٩  البنوك  عمان ١,٥٣٨,٩٩٠ ١,٦٠٤,٢٤٣  البنك الوطني العماني) أ 

 %٤٠ %٤٠  البنوك  االمارات ٢,٣٧٤,٧٣٧ ٢,٤٣٥,٨٨٣  البنك العربي المتحد) ب 
 %٣٠ %٣٠  المنشأتادارة   قطر ٢,٢٥٦ ١,٩٠٦  م.م.أستكو ذ)  ج

  قطر ٠ ٠  م.م.جیكو ذ) د 

البنیة التحتیة 
 الدفع

 %٥٠ %٥٠  االلكنروني

  قطر ١٠,٤٩٧ ١٢,١٢٥  م.م.مسوون للتأمین ذ) ه 
خدمات وساطة 

 %٥٠ %٥٠  التأمین
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٦٣  

  

  )تابع( االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  ١٢
  

  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١لمركز المالي ونتائج الشركات الزمیلة كما في تلخیص بافیما یلي 
 ٢٠١١  ٢٠١٢  
     

  ٣١,٨٣٨,١٣٤  ٣٨,٩٠٠,١٤٠ إجمالي الموجودات
  ٢٧,١٣٧,٧٦١   ٣٣,٧٥٧,٨٦٨ إجمالي المطلوبات

  ١,٤٥٥,٦١٥   ١,٦٩٨,٤٣٠  التشغیلیة اإلیرادات
  ٦٤٨,٥٨٦   ٧٨٨,٨٢٧  الخسارة/ صافي الربح
  ٢٠٣,٤٢٠   ٢٥٨,٥٤٦  النتائجالحصة من 

  
: ٢٠١١(ریال قطري ملیون  ١,٠٤٢ولھا قیمة عادلة تبلغ  سوق مسقط لألوراق المالیةمدرجة في  حصة البنك الوطني العماني

  ).ریال قطري ملیون١,١٤١
: ٢٠١١(ریال قطري ملیون  ١,٢١٦مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة ولھا قیمة عادلة تبلغ  العربي المتحدحصة البنك 

  ).ریال قطري ملیون١,٤٣٨
  

              الممتلكات والمعدات ١٣

 ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في  

أراضي 
  ومباني

  تحسینات 
وتجدیدات 
المباني 
  المستأجرة

 سیارات أثاث ومعدات
أعمال  

رأسمالیة قید 
 التنفیذ

 المجموع

       التكلفة 
 ١,٥٧٢,٦٩٨ ٢١٦,٤٨٧ ٦,٩١٥ ٤٩٠,٣٦١ ٧٠,١١٢ ٧٨٨,٨٢٣ ٢٠١١ینایر  ١الرصید في  

  ٣٥٤ ١٢١,١٨٣ ٢٢٧ ٢١,٨٧٣ تحویل/ اقتناء 
     

(٢٨,٥٢٧) ١١٥,١١٠ 
 (٥٥١) ٠ (٥٥١) ٠ ٠ ٠ استبعاد 
 (٢) ٠ ٠ (٢) ٠ ٠ تحویل العملة األجنبیة 
 ١,٦٨٧,٢٥٥ ١٨٧,٩٦٠ ٦,٧١٨ ٦١١,٥٤٢ ٧٠,٣٣٩ ٨١٠,٦٩٦ ٢٠١١دیسمبر  ٣١الرصید في  

 ١,٦٨٧,٢٥٥  ١٨٧,٩٦٠  ٦,٧١٨ ٦١١,٥٤٢ ٧٠,٣٣٩ ٨١٠,٦٩٦ ٢٠١٢ینایر  ١ الرصید في 
 ٢٤٨,٦٩٠  ١٤,٧٠٨  ٩٨١ ٦٤,٦٢٠ ١٨,٨٦٣ ١٤٩,٥١٨ تحویل/ اقتناء 
 (٤,٤٩٥)  ٠  (١,٤٩٥) ٠ (١,٤٦٠) (١,٥٤٠) استبعاد 
 ١,٩٣١,٤٥٠  ٢٠٢,٦٦٨  ٦,٢٠٤ ٦٧٦,١٦٢ ٨٧,٧٤٢ ٩٥٨,٦٧٤ ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في  

       المتراكمااإلھالك  
 ٥٠٣,٦٧٦ ٠ ٥,٦٠٤ ٣٠٧,٥٧٣ ٥٢,١٠١ ١٣٨,٣٩٨ ٢٠١١ینایر  ١الرصید في  
 ١١٣,٧٠٤ ٠ ٧٥٦ ٧٩,٠٨٥ ٦,٥٨٩ ٢٧,٢٧٤ إھالك السنة 
 (٤٥١) ٠ (٤٥١) ٠ ٠ ٠ استبعاد 
 (٢) ٠ ٠ (٢) ٠ ٠ تحویل العملة األجنبیة 
 ٦١٦,٩٢٧ ٠ ٥,٩٠٩ ٣٨٦,٦٥٦ ٥٨,٦٩٠ ١٦٥,٦٧٢ ٢٠١١دیسمبر  ٣١الرصید في  

        
 ٦١٦,٩٢٧  ٠  ٥,٩٠٩ ٣٨٦,٦٥٦ ٥٨,٦٩٠ ١٦٥,٦٧٢ ینایر ١الرصید في  
 ١٢١,٩٤٨  ٠  ٥٥٩ ٨٤,٥١٣ ٧,٩٧٠ ٢٨,٩٠٦ إھالك السنة 
 (٤,٤٩٤)  ٠  (١,٤٩٤) ٠ (١,٤٦٠) (١,٥٤٠) استبعاد 
 ٧٣٤,٣٨١  ٠  ٤,٩٧٤ ٤٧١,١٦٩ ٦٥,٢٠٠ ١٩٣,٠٣٨ ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في  

       الدفتریةالقیمة صافي  
 ١,٠٧٠,٣٢٨ ١٨٧,٩٦٠ ٨٠٩ ٢٢٤,٨٨٦ ١١,٦٤٩ ٦٤٥,٠٢٤  ٢٠١١دیسمبر  ٣١الرصید في  
 ١,١٩٧,٠٦٩  ٢٠٢,٦٦٨  ١,٢٣٠  ٢٠٤,٩٩٣ ٢٢,٥٤٢ ٧٦٥,٦٣٦  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في  
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٦٤  

  

 الموجودات األخرى  ١٤
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٢٩٥,٨٢٨ ٣٢١,٦٩٨  مستحفة وایرادات  فوائد مدینة 
 ١٩,٠٨٠ ٣٢,٠٦٨ مصاریف مدفوعة مسبقا 
 ١٥٠,٧٨٨  ١٢٨,٧١٥  مبالغ مدینة 
 ٤١٢,٢٠٦ ٨٥٦,٠٩٣ )١(موجودات آلت ملكیتھا   للبنك  
 ٣٤٣,٧٩٩ ٤٣١,٢٠٢ )٣٥إیضاح (قیمة عادلة موجبة للمشتقات  
 ٣٦,٦٢٢  ٣٠,٦٩١  شیكات تحت التسویة 
 ٩٠,٠٧٧ ٤٩,٧١٥ أخرى 
  ١,٣٤٨,٤٠٠ ١,٨٥٠,١٨٢ 
  
تھا الدفتریة صافیة من مخصص إدراجھا بقیم تموالتي  واضافتھا الالحقة تسویة الدیون مقابلتمثل قیمة الممتلكات المقتناة  )١(

 .ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة ٢٠١٢دیسمبر  ٣١القیم السوقیة المقدرة لھذه الممتلكات كما في  . االنخفاض
  

   أرصدة من بنوك  ١٥
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ٧٠٠,٠٠٠ ١٦,٣٨٠ أرصدة مستحقة لمصارف مركزیة 
 ٢٨١,٧٠٠ ٥٨٣,٤٨٥ حسابات جاریة 
 ٤,٨٥٦,١٨٧ ٧,٥٠٧,٢٥٥ ودائع 
 ١,١٥٠,٨١٠ ١,٧٤٨,٥٦٢ عقود عملیات البیع مقابل االلتزام باعادة الشراء 
  ٦,٩٨٨,٦٩٧ ٩,٨٥٥,٦٨٢ 
     

   ودائع العمالء  ١٦
     
 ٢٠١١ ٢٠١٢ حسب النوع )أ(
 ١١,٣٥٠,٦٣٦ ١٤,٨٤٥,١٧١ ودائع جاریة وتحت الطلب 
 ٣,٦٣٠,٨٩٨ ٣,٦٩٢,٩٠٦ ودائع توفیر 
 ٢٣,٠٠٧,١٤٩ ٢٢,٨٤٧,٤٦٩ ودائع ألجل  
  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٤١,٣٨٥,٥٤٦ 
    
   حسب القطاع )ب(
 ٥,٧٩١,٣١٦ ٣,٢٥٠,٧٥٥ الحكومة 
 ٨,٧٧٨,٠١٢ ٦,٥٠٩,٣٢٨ حكومیةمؤسسات حكومیة وشبھ  
 ١٠,٠٧١,٤٢٣ ١١,٧٥٦,١١٠ األفراد 
 ٩,٩٦٢,٨١٤ ١٤,٣٨٥,٠١٤ الشركات 
 ٣,٣٨٥,١١٨ ٥,٤٨٤,٣٣٩ مؤسسات مالیة غیر بنكیة 
  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٤١,٣٨٥,٥٤٦ 
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٦٥  

  

  دين سندات ١٧
  

سي بي كیو البنك التجاري القطري من خالل أكمل  ٢٠١٢أبریل  ١١في : الرئیسیة وغیر المضمونة  – EMTNسندات ال 
ملیون  ١,٨٢٠یعادل ( ملیون دوالر أمیركي  ٥٠٠إصدار سندات بقیمة  وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، لیمتدفاینانس 

إلصدار سندات أوروبیة  ٢٠١١مدتھا خمس سنوات غیر مضمونة وتحمل فوائد ثابتة وفقا لبرنامجھا المقرر في ) ریال قطري
ویستحق دفع الفوائد  سنویا % ٣.٣٧٥ ل السندات كوبون فوائد بسعر ثابتتحم. بلیون دوالر أمریكي   ٥بقیمة متوسطة األجل

:  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في  EMTNوالقیمة العادلة المتوقعة لسندات ال  .كل نصف سنة، والسندات مدرجة ببورصة لندن
  . ریال قطري بلیون ١.٨٩

  
أكمل البنك التجاري من خالل شركة سي بي كیو المالیة المحدودة وھي  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٨في : سندات رئیسیة وثانویة 

  :شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل البنك ، أكمل البنك اصدار السندات التالیة 
  
 ملیون ریال قطري وتدفع فائدة ثابتة  ٣,٦٤٠ملیون دوالر أمریكي أو   ١,٠٠٠مدتھا خمس سنوات بقیمة  :سندات رئیسیة

د االستحقاق بعد     .سنویا % ٥بمعدل  وتكون الفوائد مستحقة الدفع بنھایة كل نصف سنة ویستحق بھا الدین األصلي بالكامل عن
:  ٢٠١١ ( بلیون ریال قطري  ٣.٨٥بلغت القیمة العادلة التقدیریة للسندات الرئیسیة  ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في  .خمس سنوات

 ) .بلیون ریال قطري  ٣.٧٩
  
  ملیون ریال قطري  وتدفع فائدة ثابتة   ٢,١٨٤ملیون دوالر أمریكي أو   ٦٠٠دتھا عشر سنوات بقیمة م: سندات ثانویة

د االستحقاق بعد         .سنویا% ٧,٥بمعدل  دین األصلي بالكامل عن وتكون الفوائد مستحقة الدفع بنھایة كل نصف سنة ویستحق ال
:  ٢٠١١ (بلیون ریال قطري   ٢.٦٨بلغت القیمة العادلة التقدیریة للسندات الرئیسیة  ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في  .عشر سنوات

 ).بلیون ریال قطري  ٢.٥٢
 

 .ھده السندات مضمونة من قبل البنك التجاري القطري وھي مدرجة للتداول في بورصة لندن 
  
 من خالل شركة سي  التجاري القطري ، اتم البنك ٢٠١٠دیسمبر  ٧في :  لسویسريسندات مقومة بفائدة ثابتة بالفرنك ا

ملیون فرنك سویسري لمدة خمس سنوات بفائدة سنویة  ٢٧٥بي كیو المالیة المحدودة اصدار سندات بالفرنك السویسري بقیمة 
ي بعد وتكون الفوائد مستحقة الدفع سنویا ویستحق بھا الدین األصل%  ٠.٠١و فائدة للوكالة بنسبة %  ٣.٠ثابتة نسبتھا 

‘ سیكس‘وھذه السندات مضمونة من قبل البنك التجاري القطري  وتم ادراجھا في بورصي . خمس سنین االستحقاق في 
  .السویسریة ، زیورخ 

 
ملیون فرنك سویسري  إلى  ٢٧٥دخلت المجموعة في عقود متقابلة لتبادل أسعار فائدة على العمالت لتحویل قروضھا البالغة 

ر األمریكى وتدفع فوائد بسعر لیبور عائم للدوالر األمریكي لثالثة أشھر زائدًا الھوامش السائدة على قروض مستحقة بالدوال
 .في السنة على المبلغ اإلفتراضى بالفرنك السویسري% ٣المبلغ اإلفتراضي بالدوالر األمریكى وتستلم فائدة بنسبة 

 
    ٢٠١١   ٢٠١٢  

  ٠   ١,٧٩٦,٠٢٤    الرئیسیة وغیر المنتظمة - EMTNسندات 
 ٣,٦١٥,٠٩٣    ٣,٦٢٣,٣٣٢   سندات رئیسیة
 ٢,١٥٢,٩٣٨    ٢,١٥٥,٩٢٩    سندات ثانویة 

 ١,١٠٣,٦٤٣    ١,١٣٠,٥٣١    ة ثابتة بالفرنك السویسري بفائدسندات 
 ٦,٨٧١,٦٧٤    ٨,٧٠٥,٨١٦    اجمالي
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٦٦  

  

  )تابع (   دين سندات  ١٧
  

 : التغیر في حركة الدیون المصدرة واألموال المقترضة االخرى كما یلي   
 

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
        

 ٨,٦٢٩,٨٧٦   ٦,٨٧١,٦٧٤ السنة الرصید في بدایة
 ٠   ١,٧٩١,٩٣٤ اضافات 
 (١,٨٢٠,٠٠٠)   ٠  تسددیدات

 ٤٨,٦٩٧   ٢٦,٥٦٥  القبمة العادلة تعدیالت على
 ١٣,١٠١   ١٥,٦٤٣ اطفاء الخصومات وتكالیف المعامالت

 ٦,٨٧١,٦٧٤   ٨,٧٠٥,٨١٦ دیسمبر ٣١الرصید في  
  
 : كما یلي  تحلیل االستحقاق لسندات الدینالجدول أدناه یوضح  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
        

 ٠   ٠ سنة  ١حتى 
 ٣,٦١٥,٠٩٣   ٤,٧٥٣,٨٦٣ سنوات ٣الى  ١من 

 ٣,٢٥٦,٥٨١   ٣,٩٥١,٩٥٣ سنوات  ٣أكثر من 
   ٦,٨٧١,٦٧٤   ٨,٧٠٥,٨١٦ دیسمبر ٣١الرصید في 

    
 قروض أخرى  ١٨
     ٢٠١١   ٢٠١٢  

 ٢,٣٦٥,٦٩٨    ٠    )أ( -قرض مشترك 
 ١,٨١٦,٧١٤    ١,٨١٨,٣٤٥   )ب( - قرض ثنائي 
 -    ١,٦٥٣,١٧٠    )ج( -قرض مجمع

 ٤,١٨٢,٤١٢    ٣,٤٧١,٥١٥   اجمالي
  
  
تسدیدھا في  تم   )ملیون ریال قطري  ٢,٣٦٦یعادل أو ما( أمیركي ملیون دوالر ٦٥٠القرض المشترك بقیمة ) أ 

 . ٢٠١٢فبرایر  ٢٨
 
 ١,٨٢٠ملیون دوالر أمریكي أو  ٥٠٠دخلت المجموعة في بعض اتفاقات القروض الثنائیة تصل حتى :  قرض ثنائي )ب

 ,العامةعائمة على الشروط التجاریة فائدة جمیعھا بأسعار  ;للحصول على تسھیالت تمویلیة  ٢٠١١ملیون ریال قطري خالل 
ملیون ریال قطري ، حیث من حق المقرض أن یطالب بتسویة  ٣٦٤ملیون دوالر أمریكي أو  ١٠٠باستثناء قرض واحد بمبلغ 

  .القرض بما یعادل سعر الصرف السائد للریال القطري في تاریخ االستحقاق 
 
ملیون ١,٦٥٦ یعادل ( أمیركي ملیون دوالر ٤٥٥بقیمة  ٢٠١٢ فبرایر ٦أنشأ البنك تسھیالت لقرض مجمع في ) ج

 .مع مجموعة من البنوك الدولیة    )ریال قطري 
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٦٧  

  

 )تابع (  قروض أخرى  ١٨
 : االخرى كما یلي  القروضالتغیر في حركة   

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
        

 ٢,٣٦٣,٦٨٦   ٤,١٨٢,٤١٢ السنةالرصید في بدایة 
 ١,٨١٦,٧١٤   ١,٦٥٠,٢١٩ اضافات 
 ٠   (٢,٣٦٦,٠٠٠)  تسددیدات

 ٢,٠١٢   ٤,٨٨٤ اطفاء الخصومات وتكالیف المعامالت
 ٤,١٨٢,٤١٢   ٣,٤٧١,٥١٥ دیسمبر ٣١الرصید في  

  
 : االخرى كما یلي  تحلیل استحقاق القروضالجدول أدناه یوضح  

 
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
        

 ٢,٥٤٧,٦٩٨   ١,٨١٨,٣٤٥ سنة  ١حتى 
 ١,٦٣٤,٧١٤   ١,٦٥٣,١٧٠ سنوات ٣الى  ١من 

 ٠   ٠ سنوات  ٣أكثر من 
   ٤,١٨٢,٤١٢   ٣,٤٧١,٥١٥ دیسمبر ٣١الرصید في 

    
 مطلوبات أخرى  ١٩
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    
 ١٣٣,٩٦٣ ١٦٣,٥٠٢ فائدة مستحقة الدفع 
 ٦٥,٤٨٨  ٥٠,٧١٩ مصاریف مستحقة دائنة 
 ١٣٧,٥٠٤ ١٤٣,٦٩٤ )إیضاح أ(مخصصات أخرى  
 ٢٦٥,٥٩٢ ٣٤٩,٩٥٨ )٣٥إیضاح (قیمة عادلة سالبة للمشتقات  
 ٦٦,٦٣١ ٨٠,٣٠٤ غیر مستحقة إیرادات 
 ١٢٠,٧٣٣ ١٣٨,١١٩ نقدیة ھوامش 
 ٢٦٦,٤٦٥ ٢٨٦,٣٠٤ ذمم دائنة 
 ٣٦,٠٠٠ ٤٠,٥٠٠ أجور أعضاء مجلس االدارة 
 ٣,٢٨٢ ٢٢٥ صندوق  االلتزامات االجتماعیة 
 ٤٧,٠٩٩ ٥٠,٣٠٧  ) ٢٢ایضاح " ) (دعم(" صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة  
 ٩,٩٨٨ ١١,٩٥٧ توزیعات أرباح مستحقة الدفع 
 ١٦,٧٠٤ ٢٢,٠٦٠  الشیكات المصرفیة وأوامر الدفع 
 ١٠,٩٧٧ ٧,٨٩٦ أرصدة غیر مطالب بھا 
 ٩٧,٩٧٩ ٢٨٥,٤٤٢  مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكیة  
 ٩٧,٨٧٧ ٤٨,٨٢٨ أخرى 
 ١,٣٧٦,٢٨٢ ١,٦٧٩,٨١٥ اجمالي 
    
 
 
 

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٦٨  

  

          )تابع ( مطلوبات أخرى  ١٩
            
         مخصصات أخرى )أ(

 دخارصندوق اإل  
صندوق 
 ٢٠١١إجمالي  ٢٠١٢إجمالي  التقاعد

      
 ١٣٠,١٦٧ ١٣٧,٥٠٤ ٩٣٩ ١٣٦,٥٦٥ ینایر ١الرصید في  
       
 ١٩,١٢٨ ١٤,٨٧٩ ٧,٩١٤ ٦,٩٦٥ مخصصات مكونة خالل السنة 
 ٣,٦٨٤  ٤,١١٤  ٠  ٤,١١٤  الصندوقعائدات  
 ٩,٦٥٤  ١٠,٨٥٨  ٤,٢٠٧  ٦,٦٥١ االدخار ومساھمة الموظفینصندوق  
 (٧,٠٩١)  (١١,٤٦٩)  (١١,٤٦٩)  ٠ صندوق التقاعد  ھیئةالمحول إلى  
 (١٨,٠٣٨)  (١٢,١٩٢)  ٠  (١٢,١٩٢)  المبالغ المدفوعة خالل العام 
 ١٣٧,٥٠٤ ١٤٣,٦٩٤ ١,٥٩١ ١٤٢,١٠٣ دیسمبر ٣١الرصید في  
  

 القطري قانون العمل حسب غیر القطریینصندوق االدخار یشمل مجموعة من االلتزامات لمكافآت نھایة الخدمة للموظفین    ) أ(
 .وعقود العمل

 
وتم .تدفع المساھمات لھیئة صندوق التقاعد القطري بنھایة كل شھر وال یوجد أي التزام على المجموعة بعد دفع المساھات    ) ب(

  .استحقاقھااالعتراف بالمساھمات عند 
  

 حقوق الملكية  ٢٠
    رأس المال )أ(
ریال   ٢,٤٧٤,٤٦٣,٧٢٠:  ٢٠١١( ریال قطري  ٢,٤٧٤,٤٦٣,٧٢٠  یبلغ رأس المال المصدر والمكتتب فیھ والمدفوع  

ریال قطري  ١٠بقیمة اسمیة ) سھما  ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢:  ٢٠١١( ھمًا عادیًا س  ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢ على  موزع ) قطري 
  .للسھم الواحد

 أسهم عادية   

 ٢٠١١ ٢٠١٢    باأللف سھم 
      
 ٢٢٦,٨٢٦ ٢٤٧,٤٤٦   المصدرة في بدایة فترة التقریر 
 ٢٠,٦٢٠ -   أسھم جدیدة مصدرة 
 ٢٤٧,٤٤٦ ٢٤٧,٤٤٦   دیسمبر ٣١المصدرة في  
  
  
واحد لكل سھم في  لھم صوتیحق لحاملي األسھم العادیة استالم توزیعات األرباح المعلن عنھا من وقت آلخر ویحق  

  .العادیة والغیر عادیة  اجتماعات البنك
  

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

 ٢١جتماع الجمعیة العمومیة الغیر عادیة للبنك التي عقدت في باالستناد الى ا. ریال قطري للسھم   ٦٨,٣٠قدرھا 
قیدت ھذه  لكل سھمریال قطري  ١٠سمیة ابقیمة   ٢٠١١فبرایر  ٢٢فى العادیة الجدیدة سھماأل صدرت ھذه ,٢٠١١فبرایر

 . المدفوع الدفعة تحت حساب رأس المال
 

  
 احتياطي قانوني )ب(
من صافي ربح السنة إلى االحتیاطي % ١٠وتعدیلھ، یشترط تحویل  ٢٠٠٦لسنة  ٣٣وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم  

ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع إال في . من رأس المال المدفوع% ١٠٠القانوني حتى یصبح االحتیاطي القانوني مساویا 
  . وھي رھن موافقة مصرف قطر المركزي ٢٠٠٢لسنة  ٥م الحاالت التي حددھا قانون مصرف قطر المركزي رق

  
لعام  ٥یتضمن االحتیاطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسھم جدیدة وفقَا لقانون الشركات القطري رقم 

٢٠٠٢. 
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٦٩  

  

  حقوق الملكية ٢٠
    
  احتياطي عام  ) ج(
بموجب قرار من الجمعیة العمومیة بناء على توصیة مجلس اإلدارة  وفقا للنظام األساسي للبنك ، یتم استخدام االحتیاطي العام  

  .وبعد موافقة مصرف قطر المركزي
    
 احتياطي المخاطر )د(
% ٢وفقا للوائح مصرف قطر المركزي یجب تكوین احتیاطي مخاطر لتغطیة تمویل كل من القطاعین العام والخاص بنسبة  

الممنوح من جانب المجموعة داخل وخارج قطر بعد استبعاد المخصصات كحد أدنى من إجمالي تعرض القطاع الخاص 
تضمنھ وزارة المالیة، أو التمویل مقابل ضمانات مالیة من إجمالي  أو یتم استبعاد التمویل الذي تقدمھ. المحددة والربح المعلق

ریال قطري  ملیون ١١٩.٠خاطر مبلغ كان إجمالي التحویل إلى احتیاطي الممن الربح الذي یمكن توزیعھ .التمویل المباشر 
 ).ریال قطري ملیون ١٥٧.٦: ٢٠١١(

  
 احتياطي القيمة العادلة )ه(
احتیاطي القیمة العادلة من إعادة تقییم االستثمارات المتاحة للبیع وتغیر احتیاطي القیمة العادلة بعد تملك الشركات الزمیلة ینشأ  

 .البیانات المالیة للشركات التابعةوربح أو خسارة صرف العمالت عند توحید 
  
 احتياطيات أخرى )و(
حصة المجموعة من صافي الربح غیر الموزع من االستثمارات في شركات زمیلة ومشاریع  االحتیاطیات األخرى تمثل 

 .مشتركة بعد خصم توزیعات األرباح النقدیة المستلمة طبقا للوائح مصرف قطر المركزي
        
  ٢٠١١    ٢٠١٢  

 ٤٦٩,٧٠٦   ٥٥٦,٤٥٦ ینایر ١الرصید في 
 ٢٠٣,٤٢٠   ٢٥٨,٥٤٦ الزمیلة ات الشرك نتائج الحصة في

والمحولة الى  الزمیلة اتاألرباح المستلمة من الشرك
 (١١٦,٦٧٠)   (١٤١,٣٩٨)  األرباح المحتجزة

 ٨٦,٧٥٠   ١١٧,١٤٨  صافي التغیر
 ٥٥٦,٤٥٦   ٦٧٣,٦٠٤ دیسمبر ٣١الرصید في 

 

   
  مقترحة  توزيعات أرباح )ي(
  ٢٠١٢عن عام   )ریاالت قطریة لكل سھم  ٦%  (  ٦٠على المســاھمین بنسبةاقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة  

  .العامة  جمعیةلل االجتماع السنوي للموافقة في ھذا یخضع .
   
  األرباح المدفوعة   )ر(
بلیون ریال قطري وذالك ١.٤٨ ریاالت قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ٦وافق المساھمون علي توزیع أرباح بقیمة  ، العامخالل  

بلیون ریال  ١,٥٩ریاالت قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ٧:  ٢٠١١( ٢٠١١دیسمبر  ٣١عن أرباح السنة المالیة المنتھیة في 
  ).٢٠١٠سمبر دی ٣١للسنة المالیة المنتھیة في  قطري  وذالك بالنسبة

  
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  بآالف الرياالت القطرية                       ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٧٠  

  

  الدخل الشامل األخر.  ٢١

  

      ٢٠١١ ٢٠١٢  

         :استثمارات مالیة متاحة للبیع

  ٦٢,٢٠٧  ٣٦٢.٢٦٧      التغیر اإلیجابي في القیمة العادلة

  (١٤٢,٨٧٤)  (٤,٩٦٦)      التغیر السلبي في القیمة العادلة

  (٨٠,٦٦٧)  ٣٥٧,٣٠١      صافي التغیر في القیمة العادلة

  (٤٢,٣٦٧)  (١٣٦,٢٤٥)     المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارةصافي 

  (٢,١٦٢)  ١٠,٧١٧      حصة الدخل الشامل األخر للشركات الزمیلة

    (١٢٥,١٩٦)  ٢٣١,٧٧٣      إجمالي الدخل الشامل اآلخر
 
        

      )دعم  (المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية   ٢٢
  

ملیون ریال قطري من األرباح المدورة  من أجل  ٥٠البنك  مبلغ  ، خصص  ٢٠٠٨لسنة    ١٣استنادا  الى القانون رقم 
من %  ٢.٥ومبلغ المساھمة یشكل ما نسبتھ . في قطر)  "دعم "(المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

  . ٢٠١٢ دیسمبر ٣١صافي األرباح للسنة المنتھیة في 
        

   إيراد الفوائد ٢٣
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

 ٩,٩٣٨ ٧,٢٨٨ مبالغ مودعة لدى مصارف مركزیة 
 ٤١,٦٥٤ ٥٦,٥٨٦ مبالغ مودعة لدى بنوك 
 ٥٠٨,٩٢٢ ٥٢١,٦٦٥ دین سندات 
 ٢,٣١٥,٦٣٦ ٢,٣١٢,٦٥٤ قروض وسلف للعمالء 
  ٢,٨٧٦,١٥٠ ٢,٨٩٨,١٩٣ 

    
   مصروف الفوائد ٢٤

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ٢٧,٠٤٣ ٤٩,٩٥٢ مبالغ مودعة من بنوك 
 ٤٩٣,٥٠٢ ٤٧٦,٨١١ ودائع عمالء 
 ٢٥,٦٩٦ ٦٨,٦٠٢ قروض أخرى 
 ٣٩٢,٣٠٩ ٤٣٦,٥٧٤ دین سندات 
  ٩٣٨,٥٥٠ ١,٠٣١,٩٣٩ 

 
   إيراد الرسوم والعموالت ٢٥

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
 ٣٥٨,٤١٨ ٢٨٠,٥٩٦ خدمات استشارات تمویلیة وقروض 
 ٢٣٢,٧٥٢ ٢٤١,٩٥٤ رسوم بطاقات ائتمان وخصم 
 ١١٧,٧٥٢ ١٢٠,٣٢٤ تسھیالت إئتمانیة غیر ممولة 
 ٢٦,٠٥٢ ٢٦,٤٠١ عملیات بنكیة وعملیات اخرى 
 ١٧,٦١٣ ١٩,٨١٦  أنشطة استثماریة للعمالء 
  ٧٥٢,٥٨٧ ٦٨٩,٠٩١ 

    



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
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٧١  

  

   مصروف الرسوم والعموالت ٢٦
   ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٦٤٢ ٩٩٤ خدمات الوساطة 
 ١٤٩,١٢٧ ١٥٥,٠٤٣ والخصم االئتمان بطاقة رسوم 
 ١٧,٢٠٩ ١٤,٤٥٠ أخرى 
  ١٦٦,٩٧٨ ١٧٠,٤٨٧ 

        
   عمالت أجنبية ربح ٢٧

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    

 ١٢٦,٨٠٢ ١٣٧,٤٣٠ العمالت األجنبیة التداول في 
 ٢,٧٣٤ ١٨,١٣٣ إعادة تقییم موجودات ومطلوبات 
  ١٢٩,٥٣٦ ١٥٥,٥٦٣ 
    

   استثمارات مالية ٢٨
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ١٣٦,٣٠٧ ٣٣٧,١٦١  المتاحة للبیعصافي الربح من بیع استثمارات مالیة  
 ٠  ٢,٦٦٤  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات مالیة الربح من 
 ٢٤,١٨٨ ٢٦,١٤٧ إیراد توزیعات أرباح 
  ١٦٠,٤٩٥ ٣٦٥,٩٧٢ 

        
   إيرادات تشغيلية أخرى ٢٩
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٣٣,٦١٤ ٣٠,٥٢٢ ایرادات ایجار   
 ١٥,٩١١  ٤٧,٠٧٦ األرباح من بیع عقارات ومعدات وایرادات اخرى   
 ٧٤١  ٠ زمیلةشركات رسوم اداریة من    
  ٥٠,٢٦٦ ٧٧,٥٩٨ 

    
   تكاليف الموظفين ٣٠
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٤٢٨,٠٣٧ ٤٦٥,١٣٤ تكالیف موظفین 
 ١٩,١٢٨ ١٤,٨٧٩  ) )i( ١٩(ایضاح (االدخار وصندوق التقاعد  تكالیف صندوق 
 ٦,٢٠٨ ١٩,٣٦٩ تدریب 

  ٤٥٣,٣٧٣ ٤٩٩,٣٨٢ 
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
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٧٢  

  

   مصاريف أخرى  ٣١
   ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٤٤,٢٠٧ ٦١,٦١٥ دعایة وتسویق 
 ٥١,٦١٠ ٧٤,٠٥٥ أتعاب مھنیة 
 ٤٠,٨٠٦ ٣٩,١٨٣ وتأمینوخدمات اتصاالت  
 ٣٨,٢٣٠ ٤٢,٧٢٠  ورسوم حضور اجتماعات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ٧٧,٢٦١ ٩١,٢٧٢ تكالیف كمبیوتر وتقنیة المعلومات وإشغال وصیانة  
 ٧,١٧٣ ٨,٧٠٣ مطبوعات وقرطاسیة 
 ٢,٨٧٥ ٣,٣٢٤ تكالیف سفر وترفیھ 
 ٢٦,٣٠١ ٦٤,٧٦٢  استعانة بخدمات خارجیةتكالیف  
 ١٩,٨١٥ ٢١,٤١٨ أخرى 
  ٣٠٨,٢٧٨ ٤٠٧,٠٥٢ 

  
   العائد على السهم ٣٢

بتقسیم ربح أو خسارة السنة منسوبا إلى حاملي أسھم البنك على متوسط العدد المرجح لألسھم  البنكیتم احتساب العائد على سھم  
 :العادیة المصدرة خالل السنة

  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
    

 ١,٨٨٣,٩٧١ ٢,٠١٢,٢٩٤ ربح السنة منسوب إلى حاملي أسھم البنك 
 ٢٤٤,٥٠٩ ٢٤٧,٤٤٦ باأللف سھممتوسط العدد المرجح لألسھم القائمة  
 ٧.٧١ ٨.١٣ )بالریال القطري(العائدات للسھم  

    
   :كما یلي باأللف سھم تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسھم 
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٢٢٦,٨٢٦  ٢٤٧,٤٤٦  األسھم المؤھلة في بدایة السنة 
 ١٧,٦٨٣  ٠  المصدرة لقطر القابضةتأثیر األسھم  
 ٢٤٤,٥٠٩ ٢٤٧,٤٤٦ دیسمبر ٣١متوسط العدد المرجح لألسھم في  

    
   األخرى تالمطلوبات المحتملة وااللتزاما ٣٣
    
   المطلوبات المحتملة )أ(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٥,٨٥٩,١٠٧ ٥,٣٢٦,١٢٥  تسھیالت غیر مستغلة  
 ٩,٠٨٨,٦٢٢ ١٢,٠٤٨,٠٩٨ خطابات ضمانات 
 ٥,٢١٧,٥٩٢ ٧,٥٤١,٨٤٠ خطابات اعتماد 
 ٢٠,١٦٥,٣٢١ ٢٤,٩١٦,٠٦٣ اإلجمالى 
    
   التزامات أخرى )ب(
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
 ٦,١٤٣,٥٦١ ٨,٢٦٦,١٨٧ ومشتقات بالقیمة االسمیة عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة 
 ٤٧٩,٢٤٣  ٣٩٣,٨٢٢  التزامات رأسمالیة 
 ٦,٦٢٢,٨٠٤ ٨,٦٦٠,٠٠٩ المجموع 
  

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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٧٣  

  

 
   )تابع( األخرى تالمطلوبات المحتملة وااللتزاما ٣٣
    
   )تابع( التزامات أخرى )ب(
    
   تسهيالت غير مستغلة 
  

بما أن االلتزامات قد تنتھي دون أن یتم السحب . تمثل اإللتزامات بتقدیم اإلئتمان التزامات تعاقدیة لمنح قروض وائتمان مدور
 إجمالي المبلغ التعاقدي ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیةبموجبھا فإن 

     
   ضمانات وخطابات اعتماد 

الضمان وخطابات  تخطابا. إن الضمانات وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنیابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد 
 .االعتماد تحمل مخاطر االئتمان ذاتھا التي تحملھا القروض

  
 التزامات اإليجار 

 :عقود اإلیجار التشغیلي تستحق الدفع كما یلي. تستأجر المجموعة عددا من الفروع ومنشآت المكاتب بموجب عقود إیجار تشغیلي 
    
  ٢٠١١ ٢٠١٢ 

    
    

 ٥,٦٠٢ ٧,١٠٨ أقل من سنة 
 ٣٣,٦١٠ ٢٣,٣١١ بین سنة وخمسة سنوات 
 ٥,٩٢٤ ١,٤٩٧ خمس سنواتأكثر من  
  ٤٥,١٣٦ ٣١,٩١٧ 
    
 

 النقد وما يعادله ٣٤ 
 

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
    

    
 ٨٢٧,١٦٠   ١,٤٥٧,٤٩٥ *نقدیة وأرصـدة لدى مصرف قطر المركزي 

 ٨,٨٣٨,٤٤٦   ٧,٣٥٣,٠٩٠ یوم  ٩٠أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة أقل من 
 (٥,٨٣٧,٨٨٧)   (٨,١٠٧,١٢٠)  یوم ٩٠والمؤسسات المالیة أقل من  للبنوك  أرصدة

 ٣,٨٢٧,٧١٩   ٧٠٣,٤٦٥   الرصید في نھایة العام
 

.یشمل النقد واألرصدة لدى مصرف قطر المركزي على االحتیاطي النقدي االلزامي ال * 
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٧٤  

  

 
٣٥ 
 

   المشتقات
      

   
 المتوقعة من حیث االستحقاق/ القیمة االسمیة

      
       سنوات ٥أكثر من  سنة ٥-١ شھر ١٢-٣ أشھر ٣خالل  قیمة اسمیة قیمة عادلة سالبة موجبةقیمة عادلة 

                   :٢٠١٢دیسمبر  ٣١في  
         :مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة

 ٩٥٧,٥٢٠ ٢,٠٦٤,٧٥٧ ٣٩,٨٠٩ ٤,١٧٤,٧٩٥ ٧,٢٣٦,٨٨١ ٣٤٩,٩٥٨ ٣٢٩,٠٢٨  وعقود تبادل أسعار الفائدة عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة

 
 

         
 :مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة

 ٠ ١,٠٢٩,٣٠٦ ٠ ٠ ١,٠٢٩,٣٠٦ ٠ ١٠٢,١٧٤   عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت

 ٩٥٧,٥٢٠ ٣,٠٩٤,٠٦٣ ٣٩,٨٠٩ ٤,١٧٤,٧٩٥ ٨,٢٦٦,١٨٧ ٣٤٩,٩٥٨ ٤٣١,٢٠٢     المجموع  
                    

                 ٢٠١١دیسمبر  ٣١في 
                 :مشتقات محتفظ بھا للمتاجرة

 ١,٠٢٧,٣٧١ ٢,٠٤٨,٢٠٤ ٦١,٢٤٦ ١,٩٧٧,٤٣٤ ٥,١١٤,٢٥٥ ٢٦٥,٥٩٢ ٢٦٨,١٨٩  وعقود تبادل أسعار الفائدة عقود آجلة لصرف عمالت أجنبیة

             :مشتقات محتفظ بھا كتحوطات للقیمة العادلة  
 ٠ ١,٠٢٩,٣٠٦ ٠ ٠ ١,٠٢٩,٣٠٦ ٠ ٧٥,٦١٠   عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت

 ١,٠٢٧,٣٧١ ٣,٠٧٧,٥١٠ ٦١,٢٤٦ ١,٩٧٧,٤٣٤ ٦,١٤٣,٥٦١ ٢٦٥,٥٩٢ ٣٤٣,٧٩٩     المجموع
 

  
   

وقت یتم تقیید المبلغ الخاضع لمخاطر االئتمان بالقیمة  صافي مراكز المشتقات المالیة المفتوحة ، وھو ما یمثل الفرق ما بین عقود الشراء والبیع ، عن طریق كل من مبلغ وفترة العقود ، ففي أي یحتفظ البنك بقیود رقابیة متشددة على
تتم ادارة ھذه المخاطر االئتمانیة . یما یتعلق بالمشتقات المالیة سوى جزء بسیط من العقد ، أو بالقیم االسمیة المستخدمة للتعبیر عن حجم األدوات القائمة والتي ال تمثل ف) أي األصول ( العادلة الحالیة لألدوات المالیة االیجابیة للبنك 

  .بوصفھا جزءا من القیود االئتمانیة  العامة مع العمالء مع المخاطر المحتملة من التحركات في السوق 
 .ة من األطراف المقابلة الحصول على كفاالت أو ضمانات اخرى للمخاطر االئتمانیة المتعلقة بھذه األدوات ، باستثناء الحاالت التي یتطلب فیھا البنك ودائع ضامنوعادة ال یتم 
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  معلومات إضافية
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٧٥  

  

  أنشطة األمـانة   ٣٦
  

ملیون  ١٧٥: ٢٠١١( ملیون ریال قطري ١٩١ تحتفظ المجموعة باستثمارات مالیة دولیة قیمتھا في تاریخ بیان المركز المالي ، 
ملیون ریال قطري ما  ١٥٢وأوراق مالیة قیمتھا   استثمارات شاملة . نیابة عن عمالئھ بتاریخ المركز المالي ) ریال قطري 

یحتفظ بھا  البنك لدى شركة ) ملیون دوالر  ٣٦.٥ملیون ریال قطري ما یعادل  ١٣٣:  ٢٠١١(ملیون دوالر أمریكي   ٤٢یعادل 
تلك المؤسسات . باقي األسھم االستثماریة محتفظ بھا لدى المؤسسة المالیة التي تم شراء األسھم بواسطتھا. امانة وتسویة عالمیة

رائدة  في مجاالت الصناعة المصرفیة  لقد وضعت المجموعة سقوف لمثل تلك المحافظ مع كل مؤسسة مالیة وفقًا  المالیة
  . لسیاستھا في إدارة المخاطر

  
   
  
   
   

    



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  معلومات إضافية

  بآالف الرياالت القطرية                     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٧٦  

  

٣٧  
  
  
  
 

  األطراف ذات العالقة
ي         ة ، أو الشركات الت ة ومع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذی تتضمن معامالت المجموعة المختلفة مع الشركات الزمیل

ة أو التشغیلیة بالمجموعة           رارات المالی ام في صنع الق أثیر ھ د  . یملكون فیھا حصصًا رئیسیة أو أي أطراف أخرى ذات ت وق
  -: ألطراف كما یلي بلغت األرصدة في نھایة السنة مع ھذه ا

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     أعضاء مجلس اإلدارة

 ٢,٥١٦,٧٨٩  ٢,٦٠٤,٥٧٩  )أ ( قروض وسلف وأنشطة التمویل - 
 ١٨٣,٦٤٠  ٣٣١,٢٨٣  الودائع- 
 ٢٣,٣٥٦  ٢٩,٥٠٧  التزامات طارئة وضمانات وتعھدات أخرى- 
 ٣٥,٢٣٣  ٢٧,٧٣٩  مجلس االدارة ءسب من التسھیالت الممنوحة لألعضاعائد الدخل المكت-

 ٣,٢٥٢  ٣٨٧  رسوم اخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة -
 ١٥,٦٧١  ١٠,٧٨٨  الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة- 
ور وأتعاب حضور اجتماعات ، والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس أج- 

 ٤١,٤٥٤  ٤٦,٠٨٠   االدارة
     

     الزمیلة اتالشرك
 ٦٧٥  ٣٢٩,٤٧٨   البنكلدى الودائع من البنك  الوطني العماني - 
 ٢٣٧,٠٥٣  ٩١,٥٣٣  الودائع من البنك التجاري إلى البنك الوطني العماني- 
     من البنك الوطني العماني للمجموعة محتملة التزامات -

 ١١,١٩٢  ١٠,٥٧٥  ضمانات أداء -
 ٢٥٤,٨٠٠  ٢٥٤,٨٠٠   مباشرة غیر مستعملةتسھیالت  -
 ١٤,١٨٢  ٠  ) االسمیةالقیم ( مبادالت أسعار فائدة   -
 ٤٨٨  ٠  )القیم العادلة( مبادالت أسعار فائدة  -

 ١٨٣,٣٦٩  ١٠١,٠٧٥   لدى المجموعة الودائع من البنك  العربي المتحد- 
 ١٨٢,٧٣٧  ٣٦٤,٩٨٧   الودائع من البنك  التجاري الى البنك العربي المتحد -
      :من البنك العربي المتحد للمجموعة محتملة التزامات- 

 ٢٩,٢٨١  ٢٧,٨٥٠   ضمانات أداء -
 ٦٢٠  ٥,٤٧٠   خطاب االئتمان -

 ٦,١٤٨  ٥,٤٣٩   لدى المجموعة الودائع من أستكو - 
 ٥٨٠  ١٢٦   لدى المجموعة الودائع من جیكو- 
 ١٩,٨٥٥  ١٩,٣١٧   لدى المجموعة ونمسالودائع من - 
 ٥٥٠  ١,٩١٨   الزمیلة الشركات فوائد الدخل المكتسبة من- 
 ٨٣٦  ٣٦٨   الزمیلة  الشركات فوائد الدخل المدفوعة من- 
      

     مكافأة اإلدارة العلیا
     
 ٣٥,٩٧٥  ٤٣,٤١٥  أجر ثابت- 
 ١٢,٨٦٤  ٢١,٩٨٠  حوافز متغیرة- 
 ٤,٧٧٢  ٤,٨٨٤  أجر إضافي- 
 ٢٦,٢٦٧  ٢٤,٠٠٤  )ب( وسلفقروض -
  
أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي  وأنشطة تمویل دیسمبر لقروض وسلف  ٣١إن جزءًا كبیرًا من األرصدة القائمة في ) أ ( 

ویتم الوفاء بھذه القروض والسلف . یملكون فیھا حصصاًَ رئیسیة ، مضمونة مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصیة
أن تسعیر المعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة ، یعتمد . بصورة ُمرضیة ، ویجري سداد جمیع االلتزامات حسب االتفاق

 .س العالقة التي تربط البنك بالعمیل ووفقًا لألسعار السائدة في السوق على أسا

لم یتم تسجیل خسائر انخفاص في القیمة على األرصدة القائمة خالل الفترة لدى كبار مسؤولي اإلدارة ولم یتم وضع ) ب ( 
  .ھم المباشرین في نھایة الفترةمخصص خاص لخسائر االنخفاض في القیمة على األرصدة لدى كبار مسؤولي اإلدارة وأقربائ

  
  
 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  معلومات إضافية

  بآالف الرياالت القطرية                     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٧٧  

  

 المقارنات ٣٨
تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة في القوائم المالیة واإلیضاحات المرفقة لتتوافق مع الشكل العام للبیانات المالیة الحالیة وذلك 

األرباح الصافیة أو على الدخل ولكن ھذه التغیرات لیست جوھریة ولیس لھا أثر على . وفقًا لتعلیمات مصرف قطر المركزي
  .الشامل اآلخر أو على حقوق الملكیة للسنة السابقة

وقد قامت المجموعة بإعادة . في بیان المركز المالي القبوالت البنكیةتتطلب لوائح مصرف قطر المركزي على ضرورة وجود 
وقامت المجموعة .القبوالت البنكیةوكنتیجة لذلك ، فإن أرقام المقارنة قد تأثرت في بیان المركز المالي لتضم . تصنیفھ للسنة السابقة

  .٢٠١١دیسمبر  ٣١بتعدیل بیان المركز المالي للسنة المنتھیة في 

  :تعدیالت على بیان المركز المالي الموحدالل تفاصییوضح الجدول أدناه 
  

  بعد التعدیالت     أثر التعدیالت    كما تم إقراره سابقًا    
              

 ٤٢,٩٤٥,٨٠٠  ٩٧,٩٧٩  ٤٢,٨٤٧,٨٢١    إجمالي القروض والسلف للعمالء 
         

 ١,٣٧٦,٢٨٢  ٩٧,٩٧٩  ١,٢٧٨,٣٠٣    مطلوبات أخرى 
         

 ٧١,٦٣٨,٠٤٤  ٩٧,٩٧٩  ٧١,٥٤٠,٠٦٥    إجمالي الموجودات
         

 ٥٧,٤٠٧,٧٤٨  ٩٧,٩٧٩  ٥٧,٣٠٩,٧٦٩    إجمالي المطلوبات
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  معلومات إضافية

  بآالف الرياالت القطرية                     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٧٨  

  

 البيانات المالية للبنك الرئيسي 

  األم البنك -بيان المركز المالي   )أ( 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     

     الموجودات
 ٢,٥٧٦,٤٨٩  ٣,٤٤٨,١٢٣  المصرف المركزىنقد وأرصدة لدى 
 ٩,٢٧١,٦٢١  ٩,٧٣١,٤٣٧   أرصدة لدى بنوك 

 ٤١,٧٠٩,٦٣٨  ٤٨,٥٨٧,٨٥٥   قروض وسلف للعمالء
 ١١,٩٠٥,٤٤٣  ١١,٣٣٤,٩٨٣   استثمارات مالیة

 ٣,٤٠٣,٦٨٢  ٣,٤٠٣,٦٨٢  تابعة وزمیلة ومشاریع مشتركةاستثمارات في شركات 
 ١,٠٧٠,٠٢١  ١,١٩٥,٣٩٦  ممتلكات ومعدات
 ١,٣٤٦,٨٥٧  ١,٨٤٨,٧٢١  موجودات أخرى

 ٧١,٢٨٣,٧٥١  ٧٩,٥٥٠,١٩٧  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
 ٦,٩٨٧,٨٦٣  ٩,٨٤٩,٠٩٨   أرصدة من بنوك

 ٣٨,١٧٩,٣٦٣  ٤١,٥٧٤,٥٩٥  ودائع
 ٦,٨٧١,٦٧٤  ٨,٧٠٥,٨١٦   أوراق دین مصدرة

 ٤,١٨٢,٤١٢  ٣,٤٧١,٥١٥   قروض أخرى
 ١,٣٦٨,٥٧٤  ١,٦٧٢,٧٨٤  مطلوبات أخرى

 ٥٧,٥٨٩,٨٨٦  ٦٥,٢٧٣,٨٠٨  إجمالي المطلوبات
     

    حقوق الملكیة
 ٢,٤٧٤,٤٦٤ ٢,٤٧٤,٤٦٤  رأس المال

 ٨,٧٤٠,٣٦٥ ٨,٧٤٠,٣٦٥   احتیاطي قانوني
 ٢٦,٥٠٠  ٢٦,٥٠٠   احتیاطي عام

 ٨٠٥,٦٠٠ ٩٢٤,٦٠٠   احتیاطي مخاطر
 (٦٣,٤٠٣) ١٥٧,٦٦٥   احتیاطیات القیمة العادلة

 ١,٤٨٤,٦٧٨ ١,٤٨٤,٦٧٨  أرباح مقتــرح تـوزیـعـھــــا
 ٢٢٥,٦٦١ ٤٦٨,١١٧  أرباح مدورة

 ١٣,٦٩٣,٨٦٥ ١٤,٢٧٦,٣٨٩  إجمالي حقوق الملكیة
    

 ٧١,٢٨٣,٧٥١  ٧٩,٥٥٠,١٩٧   الملكیةإجمالي المطلوبات وحقوق 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

   



 )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  معلومات إضافية

  بآالف الرياالت القطرية                     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 
 

  
٧٩  

  

  )تابع(البيانات المالية للبنك الرئيسي 
 األم البنك -بيان الدخل   )ب(

 
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 
     

 ٢,٨٧٥,٧٧١  ٢,٨٩٧,١١٩  إیراد الفوائد
 (٩٤٠,٢٣٠)  (١,٠٣٣,٥٠٥)  مصروف الفوائد

 ١,٩٣٥,٥٤١  ١,٨٦٣,٦١٤  الفوائدصافي إیراد 
     

 ٧٥٠,٥٧٣  ٦٨٤,٠٦٠  إیراد رسوم وعموالت 
 (١٦٦,٣٦٦)  (١٦٩,٣٦٥)  مصروف رسوم وعموالت

 ٥٨٤,٢٠٧  ٥١٤,٦٩٥  صافي إیراد الرسوم والعموالت
     

 ١٢٩,٤٦٨  ١٥٥,٤٨٤  صافي اإلیراد من التعامل بالعمالت األجنبیة
 ١٦٠,٤٩٥  ٣٦٥,٩٧٢  إیرادات استثمار

 ٤٥,٤٢٦  ٧٥,٣٢٥  إیرادات تشغیلیة أخرى
 ٢,٨٥٥,١٣٧  ٢,٩٧٥,٠٩٠  صــــافى اإلیـرادات التشـغیلیــة

      
     

)٤٨٩,٠٣٦(  تكالیف الموظفین   (٤٤٩,٠٥٧) 
 (١١٣,٦٤٣)  (١٢١,٦٠٤)  إھالك وإطفاء

 (٦٨,١٩٧)  (٦١,٩١٧)   خسارة انخفاض في قیمة استثمارات مالیة
)١٤٠,٢٧٧(   انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافيخسارة    (٢٣٩,٩١٥) 

)٤٠٧,٤٠١(   مصروفات أخرى   (٣٠٥,٣٧١) 
     

 ١,٦٧٨,٩٥٤  ١,٧٥٤,٨٥٥   ایرادات توزیعات أرباح من الشركة الزمیلةقبل   الربح
      

 ١١٦,٦٧٠  ١٤١,٣٩٨   ایرادات توزیعات أرباح من الشركة الزمیلة
     

  ١,٧٩٥,٦٢٤  ١,٨٩٦,٢٥٣  لسنةا خالل  الربح
 

  


