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

 ٢٠١١مبر دیس ٣١كما في 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 

   ٢٠١١ دیسمبــر ٣١كما في )  "المیزانیة العمومیة" (بیان المركز المالي الموحد 
  المبلغ باأللف ریال قطري          

        ٢٠١٠    ٢٠١١  
         إیضاحات    

              األصول
 ٨,٧٠٢,٨٢٤   ٢,٥٧٦,٤٩٤   ٦    نقدیة وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٤,٢٣٧,٨٤٣    ٩,٢٧١,٩٢٠    ٧    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
  ٣٣,٥٦٦,٦٦٦    ٤١,٦١٣,٨٠٤    ٨    قروض وسلفیات وأنشطة تمویل للعمالء

  ١٠,٠٢٣,٦٥٠    ١١,٧٣٢,٦٣٩    ٩    رات مالیةاستثما
  ٣,٨٣٩,٥٤٢    ٣,٩٢٦,٤٨٠    ١٠    زمیلة اتاستثمار في شرك
  ١,٠٦٩,٠٢٢    ١,٠٧٠,٣٢٨    ١١    عقارات ومعدات

  ١,٠٨٠,٥٢٧    ١,٣٤٨,٤٠٠    ١٢    أصول أخرى
  ٦٢,٥٢٠,٠٧٤    ٧١,٥٤٠,٠٦٥        إجمالي ااألصول

             
             االلتزامات

  ٣,٥٥٣,٣٩٨    ٥,٨٣٧,٨٨٧    ١٣    المالیة أرصدة للبنوك والمؤسسات
  ٣٣,٢٨٠,٦٦٢    ٣٧,٩٨٨,٦٨٣    ١٤     وحسابات االستثمار المطلق ودائع العمالء

  ٩٠٧,٢٨٥    ١,١٥٠,٨١٠        قروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء
  ١٠,٩٩٣,٥٦٢    ١١,٠٥٤,٠٨٦    ١٥    أموال مقترضة أخرىدیون مصدرة و
  ١,٢٨٥,٣١٠    ١,٢٧٨,٣٠٣    ١٦    التزامات أخرى

  ٥٠,٠٢٠,٢١٧    ٥٧,٣٠٩,٧٦٩        مجموع االلتزامات 
            
             

              حقوق المساھمین
  ٢,٢٦٨,٢٥٨    ٢,٤٧٤,٤٦٤    ١٧    رأس المال المدفوع

  ٧,٣٣٢,١٥٨    ٨,٧٤٠,٥٤٠    ١٧    احتیاطي قانوني
  ٢٦,٥٠٠    ٢٦,٥٠٠    ١٧    احتیاطي عام

  ٥٦,٦٤٨    (٦٨,٥٤٨)    ١٧    تغیرات تراكمیة في القیمة العادلة
  ٦٤٨,٠٠٠    ٨٠٥,٦٠٠    ١٧    احتیاطي مخاطر
  ٤٦٩,٧٠٦    ٥٥٦,٤٥٦    ١٧    احتیاطیات أخرى

  ١,٥٨٧,٧٨١    ١,٤٨٤,٦٧٨    ١٧    أرباح مقترح توزیعھا
  ١١٠,٨٠٦    ٢١٠,٦٠٦        أرباح مدورة

  ١٢,٤٩٩,٨٥٧    ١٤,٢٣٠,٢٩٦        إجمالي حقوق المساھمین
             

  ٦٢,٥٢٠,٠٧٤    ٧١,٥٤٠,٠٦٥        مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین
  

  :،  ووقع علیھا نیابة عنھم ٢٠١٢ینایر   ٢٥تمت الموافقة على ھذه البیانات المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ   
  
  
  

  عبد اهللا بن خلیفة العطیة/ سعادة السید 
  رئیس مجلس االدارة

  حسین ابراھیم الفردان/ السید 
  العضو المنتدب

  شارلز ستیفنزأندرو ت/ السید 
    الرئیس التفیذي للمجموعة

  
  جزءا من البیانات المالیة المرحلیة الموحدة ٣١الى  ١تشكل االیضاحات المرفقة من 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري      
 ٢٠١١دیسمبر  ٣١عن السنة المنتھیة في   الموحدة الشامل قائمة الدخل  

  المبلغ باأللف ریال قطري    
  ٢٠١٠   ٢٠١١  ایضاحات  
          
          

  ٢,٩٨٨,٧٢٧   ٢,٨٧٦,١٥٠  ١٩  من التجاري واألرباح من العملیات االسالمیة ایرادات الفوائد
  (١,٢١١,٠٧٩)    (٩٣٨,٥٥٠)  ٢٠  من التجاري والحصة في األرباح من العملیات االسالمیة مصروفات الفوائد

  ١,٧٧٧,٦٤٨    ١,٩٣٧,٦٠٠    میةواألرباح من العملیات االسال صافي ایرادات الفوائد
          

  ٦٤٣,١٦٨    ٧٥٢,٥٨٧  ٢١  ایرادات عموالت ورسوم
  (١١٦,٨١٢)    (١٦٦,٩٧٨)    مصروفات عموالت ورسوم

  ٥٢٦,٣٥٦    ٥٨٥,٦٠٩    صافي ایرادات عموالت ورسوم
          

  ١١,٨٨٣    ٢٤,١٨٨    ایرادات التوزیعات
  ١٢٢,٦٩٧    ١٢٩,٥٣٦  ٢٢  صافي أرباح عملیات النقد األجنبي

  ٦٣,٥٠٦    ١٣٦,٣٠٧  ٢٣  صافي أرباح االستثمارات مالیة
  ٥٩,٧٩٨    ٥٠,٢٦٦  ٢٤  ایرادات تشغیلیة اخرى

    ٢٥٧,٨٨٤    ٣٤٠,٢٩٧  
        

  ٢,٥٦١,٨٨٨    ٢,٨٦٣,٥٠٦    صافي االیرادات التشغیلیة 
          

  (٦٨٣,٤١٤)    (٧٦١,٦٥١)  ٢٥  مصروفات اداریة وعمومیة
  (١٠٣,٨٤٨)    (١١٣,٧٠٤)  ١١  استھالكات

 (١٦٦,٥٢٣)   (٢٣٩,٤٠٣)    للعمالء   -صافي مخصص تدني قیمة الدیون 
  (١٢٧,٩٩٥)    (٦٨,١٩٧)    صافي مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

  (١,٠٨١,٧٨٠)    (١,١٨٢,٩٥٥)    اجمالي مصروفات تشغیلیة ومخصصات
          

  ١,٤٨٠,١٠٨    ١,٦٨٠,٥٥١    الربح قبل حصة النتائج من شركات زمیلة
  ١٥٥,١٧٣    ٢٠٣,٤٢٠  ١٠  تائج الشركات الزمیلة حصة من ن

  ١,٦٣٥,٢٨١    ١,٨٨٣,٩٧١    صافي أرباح السنة
     بنود الدخل الشامل االخرى

 ١٥,٢٩٩  (٢,١٦٢)  الحصة من بنود الدخل الشامل االخرى للشركات الزمیلة
 ١٤٧,٢١٣  (٠٣٤ ,١٢٣)  صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

 ١٦٢,٥١٢  (١٢٥,١٩٦)  السنةبنود الدخل الشامل االخرى خالل 
 ١,٧٩٧,٧٩٣  ١,٧٥٨,٧٧٥  السنةاجمالي بنود الدخل الشامل خالل 

         
  ٧.٢٤    ٧.٧١  ٢٦  ) ریال قطري ( المخفض من األرباح / عائد السھم األساسي 

          

  لیة المرحلیة الموحدة جزءا من البیانات الما ٣١الى  ١تشكل االیضاحات المرفقة من 
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 المبلغ باأللف ریال قطري                                                                                                  ٢٠١١دیسمبر   ٣١قائمة التغیر في حقوق المساھمین الموحدة عن السنة المنتھیة في 

    األرباح المدورة                

  رأس  
  المال

  احتیاطي
  قانوني

سلفة من 
  مساھم

  احتیاطي
  عام

التغیرات 
التراكمیة في 

  القیمة
  العادلة

  احتیاطي
  مخاطر

  احتیاطیات
  اخرى

  أرباح مقترح
  توزیعھا

  االجمالي  اخرى

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

 ١,٦٣٥,٢٨١ ١,٦٣٥,٢٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  الربح خالل العام
 ١٦٢,٥١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦٢,٥١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ بنود الدخل الشامل االخرى خالل العام

 ١,٧٩٧,٧٩٣ ١,٦٣٥,٢٨١ ٠ ٠ ٠ ١٦٢,٥١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ اجمالي الدخل الشامل خالل السنة
 ٢٠٠٩       ن الشركات الزمیلة عام أرباح موزعة  م

 ٠ ١٠٢,٠٣٢ ٠ (١٠٢,٠٣٢) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ محولة الى األرباح المدورة 
المساھمة في صندوق التمیة االجتماعیة والریاضیة 

 (٧٠,٩٢٨) (٧٠,٩٢٨) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ) ١٨ایضاح  (
 ٤١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤١ ٠  احتیاطي قانوني جلوبال كارد سرفیسز

 ٠ (١٥٥,١٧٣) ٠ ١٥٥,١٧٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ائج الشركات الزمیلةحصة من نت
 ٠ (٩,٧٠٠) ٠ ٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ احتیاطي  مخاطر حسب تعلیمات مصرف قطر المركزي

 (١,٢٩٩,٠٩٣) ٠ (١,٢٩٩,٠٩٣) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠   ٢٠٠٩أرباح موزعة عن عام 
 ٦١,٨٦١ ٦١,٨٦١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ) ١٧ایضاح ( أرباح متنازل عنھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (١٠٣,١٠٢) ٠ ١٠٣,١٠٢  ) ١٧ایضاح (الزیادة في رأس المال المدفوع 
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (٧٠٤,١٩٢) ٧٠٤,١٩٢ ٠   )١٧ایضاح (الزیادة في االحتیاطي القانوني 

 ٠ (١,٥٨٧,٧٨١) ١,٥٨٧,٧٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ) ١٧ایضاح ( توزیعات نقدیة مقترحة 
 ١٢,٤٩٩,٨٥٧ ١١٠,٨٠٦ ١,٥٨٧,٧٨١ ٤٦٩,٧٠٦ ٦٤٨,٠٠٠ ٥٦,٦٤٨ ٢٦,٥٠٠ ٠ ٧,٣٣٢,١٥٨ ٢,٢٦٨,٢٥٨ ٢٠١٠ دیسمبر  ٣١الرصید في 

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

 ١,٨٨٣,٩٧١ ١,٨٨٣,٩٧١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  الربح خالل العام
 (١٢٥,١٩٦) ٠ ٠ ٠ ٠ (١٢٥,١٩٦) ٠ ٠ ٠ ٠  الدخل الشامل االخرى خالل العامبنود 

  ١,٧٥٨,٧٧٥  ١,٨٨٣,٩٧١  ٠ ٠ ٠  (١٢٥,١٩٦) ٠ ٠  ٠ ٠  اجمالي الدخل الشامل خالل السنة
محولة  ٢٠١٠أرباح موزعة من الشركات الزمیلة عام 

  ٠  ١١٦,٦٧٠  ٠  (١١٦,٦٧٠) ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  الى األرباح المدورة
صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة  المساھمة في

 (٥٥,١٤٣) (٥٥,١٤٣) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠    ) ١٨ ایضاح(
  ٠  (٢٠٣,٤٢٠)  ٠  ٢٠٣,٤٢٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  حصة من نتائج الشركات الزمیلة

 ٠ (١٥٧,٦٠٠) ٠ ٠ ١٥٧,٦٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  احتیاطي  مخاطر حسب تعلیمات مصرف قطر المركزي
  (١,٥٨٧,٧٨١)  ٠  (١,٥٨٧,٧٨١) ٠  ٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠   ٢٠١١أرباح موزعة عن عام 

 ٢٠٦,٢٠٦  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٠  ٢٠٦,٢٠٦  ) ١٧ایضاح (الزیادة في رأس المال المدفوع 
 ١,٤٠٨,٣٨٢  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ١,٤٠٨,٣٨٢  ٠   )١٧ایضاح (الزیادة في االحتیاطي القانوني 

 ٠ (١,٤٨٤,٦٧٨) ١,٤٨٤,٦٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  ) ١٧ایضاح ( توزیعات نقدیة مقترحة 
  ١٤,٢٣٠,٢٩٦  ٢١٠,٦٠٦  ١,٤٨٤,٦٧٨  ٥٥٦,٤٥٦  ٨٠٥,٦٠٠  (٦٨,٥٤٨)  ٢٦,٥٠٠  ٠  ٨,٧٤٠,٥٤٠  ٢,٤٧٤,٤٦٤ ٢٠١١ دیسمبر ٣١الرصید في 

 
  الموحدة المالیة البیانات من جزءا ٣١ الى ١ من المرفقة االیضاحات تشكل
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
 ٢٠١١دیسمبــر ٣١نة المنتھیـة في عن الس  قائمة التدفقات النقدیة الموحدة

  طريقباأللف ریال المبلغ                                                                                                                                                        
        ٢٠١٠    ٢٠١١  
          ایضاحات    

              :ن أنشطة التشغیل التدفقات النقدیة م
  ١,٦٣٥,٢٨١    ١,٨٨٣,٩٧١        العام  صافي أرباح

            :تعدیالت 
  ١٠٣,٨٤٨    ١١٣,٧٠٤    ١١  استھالكات

  ١٤,٥٧٩    ١٥,١١٣    ١٥    اطفاءات تكالیف المعامالت
  ١٦٦,٥٢٣    ٢٣٩,٤٠٣       خسائر تدني قیمة الدیون ، صافي
  ١٢٧,٩٩٥    ٦٨,١٩٧       خسائر تدني االستثمارات المالیة

  (٩٩)    (٣٧)        عقارات ومعداتأرباح  من بیع 
  (١,١٤٤)    ٠        أرباح من بیع أصول أخرى

  (١٥٥,١٧٣)    (٢٠٣,٤٢٠)    ١٠   حصة من نتائج الشركة الزمیلة
  (٦٣,٥٠٦)    (١٣٦,٣٠٧)       صافي أرباح  استثمارات مالیة

  ١,٨٢٨,٣٠٤    ١,٩٨٠,٦٢٤        یةرباح قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلاأل
              

              :النقصان في األصول التشغیلیة) الزیادة(صافي 
  (٤٩٦,٥٢١)    (١٦٥,٨٧٨)       أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
  (١,٨٠٣,٩٢١)    (٨,٢٨٦,٥٤١)       قروض وسلفیات أنشطة تمویل للعمالء

  ٢,٨٤٤    ٠        المتحصالت من بیع أصول اخرى
  (٢٢١,٥٦٧)    (٢٦٧,٨٧٣)       أصول أخرى

             في االلتزامات التشغیلیة )النقصان  (صافي الزیادة 
  ٧,٠٠٩,١١٤    ٤,٧٠٨,٠٢١        وحسابات االستثمار المطلق ودائع العمالء

  (٦٦,٦٨٩)    (٥٤,١٠٦)       التزامات أخرى
  (٣٨,٠٩٠)    (٤٠,٨٨٢)        ) دعم(المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

  ٦,٢١٣,٤٧٤    (٢,١٢٦,٦٣٥)        أنشطة التشغیلمن  )مستخدمة فيال( صافي التدفقات النقدیة
             التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

  (٢,٠٢٩,٦٧٨)    (٤,٧٩٥,٣٩٩)       مشتریات استثمارات مالیة
  (١١,٥١٧)    (١,١٥٠)       زمیلة  اتاالستثمار في شرك

  ١٠٢,٠٣٢    ١١٦,٦٧٠       ةزمیل اتمتحصالت من توزیعات شرك
  ١,٨٠٣,٠٩٧    ٣,١١١,٨٢١       استثمارات مالیة واستحقاقاتأ متحصالت من بیع

  (١٤٣,٤٣٤)    (١١٥,١١٠)    ١١   شراء عقارات ومعدات
  ٢٩٥    ١٣٧       عقارات ومعداتمتحصالت من بیع 

  (٢٧٩,٢٠٥)    (١,٦٨٣,٠٣١)        صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار
             التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

 ٥٣٩,٣٤٩    ٢٤٣,٥٢٥       صافي التغیرات في القروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء
  ١,٠٢٧,٧١٣    ١,٨١٦,٧١٤    ١٥   متحصالت من الدیون المصدرة و أموال مقترضة اخرىصافي 

  ٠    (١,٨٢٠,٠٠٠)    ١٥   سداد دیون مصدرة و أموال مقترضة اخرى
  ٠    ١,٦١٤,٥٨٨    ١٧   ت من اصدار أسھم رأس المال وسلفة من مساھمینمتحصال

  (١,٢٩٩,٠٩٣)    (١,٥٨٧,٧٨١)       أرباح موزعة
  ٦١,٨٦١    ٠    ١٧    أرباح متنازل عنھا

 ٣٢٩,٨٣٠    ٢٦٧,٠٤٦        أنشطة التمویل منصافي التدفقات النقدیة 
  ٦,٢٦٤,٠٩٩    (٣,٥٤٢,٦٢٠)       الزیادة في النقدیة وما في حكمھا خالل السنة  )النقصان  (صافي

  ١,١٠٦,٢٤٠    ٧,٣٧٠,٣٣٩    ٣١  ینایر ١رصید النقدیة وما في حكمھا في 
  ٧,٣٧٠,٣٣٩    ٣,٨٢٧,٧١٩    ٣١   دیسمبر ٣١رصید النقدیة وما في حكمھا في 

              التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد والتوزیعات
  ١,٢٤٣,٨٢٤    ٩٧٥,١٢١        أرباح مدفوعة/ فوائد 
  ٣,٠٢٦,٤٤٦    ٢,٨٨٣,١٥١        أرباح مستلمة/ فوائد 

  ١١,٨٨٣    ٢٤,١٨٨        أرباح موزعة مستلمة
 

  الموحدة المالیة البیانات من جزءا ٣١ الى ١ من المرفقة االیضاحات تشكل
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

 ٢٠١١ دیسمبر  ٣١كما في 
 

 الوضع القانوني واألنشطة   ١ .
 والشركات البنك ویقوم ، ١٩٧٤ لسنة ٧٣ رقم األمیري المرسوم بموجب ١٩٧٥ عام في " )البنك ( " ) قطریة مساھمة شركة(القطري التجاري البنك تأسس

 مركزه خالل من وذلك ، االئتمان بطاقات وأنشطة مالیةوخدمات الوساطة ال  االسالمیة المصرفیة واألعمال المصرفیة األعمال كافة بتقدیم)  المجموعة(  الزمیلة
 في االئتمانیة البطاقات خدمات تمارس ، ١أورینت ) أ   : تابعة لشركات قابضة كشركة البنك ویعمل ، قطر دولة في العاملة وفروعھ الدوحة بمدینة الرئیسي

البنك التجاري لالستثمار والذي یوفر خدمات ) اصدار الدیون نیابة عن البنك و ج  سي بي كیو فایننس والتي تعمل في المقام األول لغرض) و ب  عمان سلطنة
  .الوساطة وخدمات االستثمار في دولة قطر 

 
  السیاسات المحاسبیة. ٢

  
  أساس اإلعداد٢-١ 

  
  ،لبیع ، ومشتقات األدوات المالیة ، واألصول المالیةباستثناء االستثمارات المتاحة ل’ لقد تم إعداد القوائم المالیة الموحدة طبقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة 

إن القیم الدفتریة للمطلوبات المدرجة والتى ھي بنود محوطة داخل تحوطات القیمة العادلة ، وغیر ذلك تدرج . العادلة والتي تم قیاسھا بالقیمة 
  . ة بالمخاطر المتحوط منھابالتكلفة المطفاة ، یتم تعدیلھا لتسجیل التغیرات في القیمة العادلة المتعلق

  .ر ذلك یتم اعداد البیانات المالیة الموحدة بالریال القطري ، ویتم تدویر كافة المبالغ الى أقرب ألف ریال قطري اال في حالة االشارة الى غی
  

  بیان االلتزام بالنظم                   
  .وتعلیمات مصرف قطر المركزي ذات الصلة یة للتقاریر المالیة تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا للمعاییر الدول  

نھایة التقریر                 شھر بعد تاریخ  ١٢الغ المستردة والمسددة خالل  المباتحلیل .  ا وفقا لمراكز السیولةتقوم المجموعة باعداد بیانات مركزھا المالي عموًم
  ٣.٤.٣كما في ایضاح  یظھر " )غیر المتداولة ( "  التقریربعد تاریخ شھر  ١٢وخالل أكثر من " ) المتداولة ( " 

 
  أسس التوحید   

یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس . دیسمبر من كل عام ٣١تتضمن البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في           
  .متطابقةللبنك وباستخدام سیاسات محاسبیة السنة المالیة 

  
استبعادھا بالكامل  جمیع األرصدة والمعامالت واإلیرادات والمصاریف بین شركات المجموعة واألرباح والخسائرالناتجة من  المعامالت بین شركات المجموعة یتم        

  .عند التوحید
  

تتم السیطرة عندما تكون للمجموعة السلطة للتحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة . مل من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعةیتم توحید الشركات التابعة بالكا                  
أوحتى تاریخ  إن نتائج الشركات التابعة التي یتم تملكھا أو بیعھا خالل السنة تدرج في بیان الدخل من تاریخ التملك. للشركة التابعة للحصول على منافع من أنشطتھا

  .البیع

مؤسسات األغراض  بتوحیدتقوم المجموعة  . ترعى المجموعة انشاء مؤسسات ذات أغراض خاصة تتمثل أساسا في اصدارات الدین وتنفیذ أھداف محددة تماما 
 .الخاصة ھذه اذا كان موضوع العالقة معھا تشیر الى أن لھا سیطرة علیھا 

  
.المملوكة بالكامل من قبل المجموعة ) المذكورة أدناه( للمجموعة على البیانات المالیة للبنك وشركاتھا التابعة تشتمل البیانات المالیة الموحدة   

 
 التابعة اســـم الشــركة بلد التأسیس رأس مال الشركة

 لیمیتد ١أورینت  برمودا دوالر أمیركي٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 

  م.  م. سرفیسز ذ  دجلوبال كار  عمان ریال عماني  ٥٠٠,٠٠٠

  سي بي كیو فاینانس لیمتد   برمودا دوالر امریكي ١,٠٠٠

  یةالستثمارا للخدمات البنك التجاري  قطر  ریال قطري ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  
  



٩ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١كما في   
  

  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ٢/٢
 

ینایر  ١فعول اعتبارا من إن السیاسات المحاسبیة المتبعة مطابقة لتلك المستخدمة للسنة المالیة السابقة، فیما عدا التعدیالت والتفسیرات التي أصبحت ساریة الم
٢٠١١. 

 
 )تعدیل(إفصاحات األطراف ذات العالقة :  ٢٤معیار المحاسبة الدولي 

تم إدخال استثناء جزئي من متطلبات اإلفصاح . تم إیضاح تعریف الطرف ذي العالقة لتسھیل تحدید ھذه العالقات خاصة بالنسبة للتأثیر الھام واإلدارة المشتركة
وبدًال من ذلك ادخلت . ٢٤عیار المحاسبة الدولي بالنسبة لھذه المؤسسات سوف لن تنطبق اإلفصاحات العامة المطلوبة لم. بالنسبة للمؤسسات ذات العالقة بالحكومة

تحدید نوع وقیمة حجم ) ج(طبیعة وقیمة المعلومات الفردیة الھامة ) ب(إسم الحكومـة وطبیعة عالقتھا بالمؤسسة مقدمھ التقریر ) أ: (إفصاحات بدیلة وتتطلب 
 .غییرات على البیانات المالیة للمجموعةسوف لن تنشأ عن ھذا التعدیل أیة ت. المعامالت األخرى الھامة في مجموعھا

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

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

ات مع إدراج تغیرات القیمة العادلة في من معاملة الحقوق كمشتق) ثابتھ بعملة غیر عملتھا الرسمیة(یقدم التعدیل إعفاءات للمؤسسات التى تصدر حقوقًا . بأیة عملھ
ھذا التعدیل سوف لن تنشأ عنھ أیة تغییرات . إن الحقوق المصدرة بعمالت أجنبیة والمحتسبة سابقًا كمشتقات یتم تصنیفھا األن كأدوات رأسمالیة. الربح أو الخسارة

 .في البیانات المالیة للمجموعة
 

 ) ٢٠١٠أصدرت في مایو (لمالیة تحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر ا
، وكذلك تعدیالت تشتمل التحسینات على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على تعدیالت تنتج عنھا تغیرات محاسبیة ألغراض العرض أو التحقیق أو القیاس 

،  ٢٠١١ینایر  ١سري مفعولھا للفترات المالیة التى تبدأ في أو بعد إن معظم التعدیالت ی. صیاغیة أو تحریریة تتعلق بمختلف المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة
 .ال یتوقع حدوث تغیرات جوھریة في السیاسات المحاسبیة نتیجة لھذه التعدیالت. ویسمح بالتطبیق المبكر

 
  : ولكنھا لم تكن ذات عالقة بعملیات المجموعة ٢٠١١أصبحت التفسیرات التالیة ساریة المفعول في 

 
  المحتوى  التفسیر/ المعیار

  )تعدیل ( استرداد ضرائب الموجودات األساسیة  –ضریبة الدخل   ١٢معیار المحاسبة الدولي 
  )تعدیل ( التضخم الشدید واستبعاد التواریخ الثابتة من مطبقي المعیار ألول مرة  –التطبیق ألول مرة   ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  ) تعدیل ( وب دفعھا مقدما من الحد األدنى للتمویلالمبالغ المطل  ١٤التفسیر 
  سداد مطلوبات مالیة بأدوات رأسمالیة  ١٩التفسیر 

  
  .ولكنھا لم تطبق التفسیرات الصادرة والتعدیالت و المعاییر

 
 : المحاسبیة في المستقبلالمجموعة تقوم حالیا بدراسة اآلثار المترتبة على المعاییر الجدیدة ، والتي تصبح ساریة المفعول في الفترات 

  
  التاریخ الفعلي  المحتوى  التفسیر/ المعیار

  ٢٠١٥ ینایر  ١   التحقیق والقیاس : ١الجزء األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  البیانات المالیة الموحدة   ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  ٢٠١٣ ینایر  ١  الترتیبات المشتركة   ١١ر المالیة المعیار الدولي للتقاری
  ٢٠١٣ ینایر  ١  االفصاح عن الحقوق في مؤسسات اخرى   ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  ٢٠١٣ ینایر  ١  قیاس القیمة العادلة   ١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 

  مة للقوائم المالیة الموحدةاإلیضاحات المتم
  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١كما في   
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ٢/٣
  

  االستثمار في الشركات الزمیلة 
  

مؤسسة تمارس المجموعة علیھا تأثیرا ھاما  الشركة الزمیلة ھي أي. طریقة حقوق الملكیة المحاسبیةالزمیلة وفقا ل اتتحتسب استثمارات المجموعة في الشرك
 .ولكن ال تسیطر علیھا 

 
  .یر الملموساألصول غیر ملموسة المحددة عند اقتناء الشركات الزمیلة یتم ادراجھا ضمن القیمة العادلة ویتم اھالكھا وفقا للعمر االفتراضى لالصل غ

 
  

بالتكلفة زائدا التغیرات بعد الشراء في حصة الشركة من صافي بیان المركز المالي الموحد  في الزمیلة اتیدرج االستثمار في الشرك طریقة الملكیةوفقا ل
  . یتم ادراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم اطفاؤھا وال یعالج االنخفاض فیھ بصورة منفصلة. موجودات الشركة الزمیلة 

  
في حالة ادراج أي تغییر مباشرة في حقوق مساھمي الشركة الزمیلة ، تدرج  .الموحد حصة الشركة من نتائج عملیات الشركة الزمیلة املالشیعكس بیان الدخل 

مجموعة األرباح والخسائر غیر المحققة والناتجة من المعامالت بین ال.المجموعة حصتھا من ھذه التغیرات وتفصح عنھا في بیان التغیرات في حقوق المساھمین 
  .والشركة الزمیلة یتم استبعادھا بقدر حصة المجموعة في الشركة الزمیلة 

  
  .تعد البیانات المالیة للشركة الزمیلة لنفس الفترات المالیة  للمجموعة وتستخدم نفس السیاسات المحاسبیة 

  
في تاریخ  . تھا الزمیلةاخسارة انخفاض الستثمار المجموعة في شركب فاالعتراتقرر المجموعة ما اذا كان ضروریا  حقوق الملكیة المحاسبیة  بعد تطبیق طریقة

ت ذلك تحتسب كل بیان المركز المالي  تقرر المجموعة ما اذا كان یوجد أي دلیل موضوعي بأن استثمارھا في الشركة الزمیلة قد انخفضت قیمتھ ، فاذا ثب
  .  الموحد الشامل ركة الزمیلة وتكلفة الشراء ویتم ادراج المبلغ في بیان الدخلقیمة االنخفاض وھي الفرق بین القیمة العادلة للش المجموعة

  
 الحصة في مشروع مشترك 

  
تركة ، ولكن یوجد مشروع مشترك عندما تكون للمجموعة ترتیبات تعاقدیة مع طرف واحد أو عدة أطراف للقیام بأنشطة من خالل كیانات تخضع الدارتھم المش

وعلیھ تنطبق . و الحال في االستثمارات في الشركات الزمیلة ، تحقق المجموعة حصتھا في المشروع المشترك باستخدام حقوق الملكیةكما ھ. لیس بالضرورة 
  .االیضاحات المبینة أعاله على المشاریع المشتركة 

  
  التقاریر القطاعیة 

  
ان المسؤؤل عن اتخاذ قرارات التشغیل ھو . الى المسؤول عن اتخاذ قرارات التشغیل تعرض بیانات قطاع التشغیل بطریقة تنسجم مع التقاریر الداخلیة التي تقدم 

لقد حددت المجموعة أن یكون مجلس ادارة البنك ھو الشخص . الموارد على قطاعات التشغیل وتقییم اآلداء فیھا  تخصیصالذي یقوم ب المجموعةالشخص أو 
  .المسؤؤل عن اتخاذ القرارات 

  
تستخدم . ت بین قطاعات التشغیل على أساس األسعار الحرة بالسوق ، مع استبعاد االیرادات والتكالیف فیما بین القطاعات في المركز الرئیسيتتم جمیع المعامال

 .االیرادات والمصاریف المتعلقة مباشرة بكل قطاع في تحدید أداء قطاعات التشغیل
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  ت المتممة للقوائم المالیة الموحدةاإلیضاحا

  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١كما في   
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

   
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة . ٣/  ٢
 

  تحویل العمالت األجنبیة
  

 عملة العمل وعرض التقاریر  )أ 
  

تقرر كل مؤسسة بالمجموعة عملة العمل الخاصة بھا ، ویتم  .رض التقاریر بالمجموعةیتم عرض القوائم المالیة الموحدة بالریال القطري وھي عملة العمل وع
  .قیاس البنود المضمنة في البیانات المالیة لكل مؤسسة باستخدام تلك العملة 

  
 المعامالت واألرصدة )ب 

  
إن أرباح وخسائر تحویل العمالت الناتجة عن . تواریخ المعامالتالمعامالت الناشئة بعمالت أجنبیة إلى عملة العمل باستخدام أسعار الصرف السائدة ب سجبلیتم ت

قات الى بیان  الدخل تحویل األصول وااللتزامات المالیة المقیمة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي   تحول كافة الفرو
  .الموحد

  
والبنود غیر النقدیة التي تقاس بالقیمة . یخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف في تاریخ المعاملة االولى البنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التار

ادة تقییم تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من اع.العادلة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاریخ التي حددت فیھ القبمة العادلة 
  . االستثمارات المتاحة للبیع غیر النقدیة بعمالت أجنبیة في  البیان الموحد للتغیرات في حقوق المساھمین 

  
  

 شركات المجموعة )ج 
  

، ویتم تحویل  التقریرنھایة في تاریخ البیانات المالیة یتم تحویل أصول والتزامات الشركات التابعة الى العملة الرسمیة للمجموعة بسعر الصرف السائد في تاریخ 
فروقات الصرف الناتجة عن التحویل تدرج مباشرة في بند منفصل في حقوق المساھمین عند بیع . بمتوسط أسعار الصرف المرجحة للسنة  الشامل بیانات الدخل

  . الموحد  الشاملي بیانات الدخل المؤجل في حقوق المساھمین والمتعلق بتلك الشركة األجنبیة فشركة اجنبیة تابعة ، یدرج المبلغ التراكمي 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  



١٢ 
 

  
  
  
  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١كما في   
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

 
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٢/٣
 
 

 المبدئي والقیاس الحقا  االقرار -األدوات المالیة
 

تقوم اإلدارة   . ان التصنیف یعتمد على الغرض الذى من أجلھ تم إقتناء األداة المالیة وعلى مواصفاتھا: تقوم المجموعة بتصنیف أدواتھا المالیة في الفئات التالیة
  . بتحدید تصنیف أدواتھا المالیة عند االحتساب األولي

  
  
 قروض والسلف للعمالء الات المالیة واألرصدة لدى البنوك والمؤسس )أ (
  

والتي ال یمكن تداولھا في أي عات ثابتة أو ممكنة التحدید ودفذات م أصول مالیة غیر المشتقات للعمالء ھيوالسلف   والقروض البنوك المستحقة مناألرصدة 
  . سوق

  
مة واألرباح یتدني الق مخصص المبلغ الذي تتسلمھ ، بعد خصماألصلي االجمالي عملیات التمویل االسالمي مثل المرابحة واالجارة والمساومة بناء على المبلغ 

المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة والقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي األرصدة  بعد القیاس المبدئي ، تدرج .الغیر مكتسبة
  .ناقص المخصص لتدني القیمة 

  
 ات المالیة المحتفظ بھا لحین استحقاقھا االستثمار )ب (
  

ابتة وھناك رغبة وقدرة االستثمارات المحتفظ بھا لحین استحقاقھا ھي عبارة عن أصول مالیة غیر المشتقات لھا دفعات ثابتة أو ممكنة التحدید وتواریخ استحقاق ث
بیع جزء صغیر من األصول المحتفظ بھا لحین استحقاقھا فإن الفئة بكاملھا یعاد  إذا قررت المجموعة. لدى إدارة المجموعة على االحتفاظ بھا لحین استحقاقھا

  . تصنیفھا إلى أصول متوفرة للبیع
  

و عالوة عند الشراء االستثمارات المالیة المحتفظ بھا لحین االستحقاق تدرج بالتكلفة المطفأة ، تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في عین االعتبار أي خصوم أ
یتم ادراج . الموحد  الشامل في بیان الدخل" ایرادات الفوائد " یتم ادراج االطفاء في . وم والتكالیف التي تعتبر جزءا ال یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي والرس

  .الموحد  الشامل الخسائر الناتجة من التدني  في بیان الدخل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



١٣ 
 

 
 
  
  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  احات المتممة للقوائم المالیة الموحدةاإلیض

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما في 
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٢/٣

 
  االستثمارات المالیة المتوفرة للبیع  )ج (
  

یمكن بیعھا استجابة الحتیاجات السیولة أو التغیرات في أسعار الصرف أو االستثمارات المتوفرة للبیع ھي تلك التي یعتزم االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة، والتي 
  . وأوراق الدین للبیع تشمل األسھم المتاحة واالستثمارات. أسعار األسھم

  
مبدئیا بالقیمة العادلة زائدا تكالیف  األصول المالیة تدرج. عند قید األصول وااللتزامات المالیة  العادیةالتي تتم بالطریقة للعقود تستخدم المجموعة تاریخ المتاجرة 

  .المعامالت 
  

  . االستثمارات المالیة المتاحة للبیع یتم ادراجھا بالقیمة العادلة بعد االدراج المبدئي 
  
قوق الملكیة، حتى یتم إیقاف احتساب أما األرباح والخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة المتوفرة للبیع فیتم احتسابھا مباشرة في ح 

في ھذا الوقت، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة والتي تم احتسابھا في السابق في حقوق الملكیة یتم احتسابھا في . األصل المالي أو یتعرض النخفاض في قیمتھ
فائدة الفعلي وأرباح وخسائر العمالت األجنبیة بخصوص األصول المالیة مع ذلك، فإن الفائدة التي تم حسابھا باستخدام طریقة سعر ال. قائمة الدخل الموحدة

  . المصنفة كمتوفرة للبیع یتم احتسابھا في قائمة الدخل الموحدة 
  
  الدیون المصدرة واألرصدة المقترضة االخرى )  د
  

دیون مصدرة " خالل الربح والخسارة ، یتم تصنیفھا كالتزامات تحت األدوات المالیة أو أجزائھا المصدرة من قبل المجموعة ، والتي ال تصنف بالقیمة العادلة 
، عندما ینشأ عن موضوع الترتیبات التعاقدیة التزام على المجموعة اما لدفع مبلغ نقدي أو أصل مالي اخر لحامل العقد أو لسداد " وأرصدة مقترضة اخرى 

  .االلتزام بعدد محدد من أسھم المجموعة 
  

  .ي ، یتم قیاس الدین المصدر واألرصدة المقترضة االخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعلي بعد القیاس المبدئ
  

 الغاء تحقیق األصول وااللتزامات المالیة 
 

دیة في استالم تدفقات نقدیة من یتم الغاء تحقیق أصول مالیة عند انتھاء الحق في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات أو عندما تحول المجموعة حقوقھا التعاق
  .األصول ، یتم الغاء تحقیق التزامات مالیة عندما یتم اطفاءھا ، ودلك عند دفع او الغاء أو انتھاء االلتزام 

 
  القیمة العادلة 

  
ل مالي، تقوم المجموعة بتحدید القیمة وعند عدم وجود سوق نشطة ألص. تستند القیم العادلة لالستثمارات المدرجة في أسواق نشطة على أسعار الطلب الحالیة

وتقنیات التقییم  لمخصومة،العادلة باستخدام أسالیب التقییم، وتشمل ھذه استخدام المعامالت التي جرت مؤخرًا باألسعار الحرة بالسوق، وتحلیل التدفقات النقدیة ا
  . االخرى المستخدمة بشكل عام من قبل المشاركین في السوق 

  
یتم تحدید القیمة العادلة . ات المالیة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب تقییم ال توجد فیھا صفقات متداولة بالسوق أو معلومات سوقیة واضحة تقید بعض األدو

فتراضات نموذج التقییم باستخدام نموذج التقییم تم اختباره مقابل أسعار أو بیانات تتعلق بصفقات فعلیة بالسوق وباستخدام أفضل تقدیرات المجموعة الخاصة با
   .والقیود في النماذج  األكثر مالئمة ، تعدل النماذج لتعكس الفروقات للشراء وأسعار الطلب لتعكس التكالیف لقفل المراكز ورصید الطرف األخر وفروقات السیولة
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١دیسمبر ٣١ ي كما ف
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٢/٣
  

  تسویة األدوات المالیة فیما بینھا
  

في ووجود النیة في صااألصول و اإللتزامات المالیة یتم تسویتھا علي ان تظھر في بیان المركز المالي  بالقیمة الصافیة عند وجود الزام قانوني باظھارھا بال
  .تسویتھا بالقیمة الصافیة، او االعتراف باالصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت

  
  األدوات المالیة المشتقة 

  
إلى القیم العادلة من  یتم الوصول. یتم احتساب المشتقات مبدئیًا بالقیمة العادلة بالتاریخ الذي یتم فیھ إبرام عقد المشتقات والحقًا تتم إعادة قیاسھا بقیمتھا العادلة

النقدیة المخصومة حسبما أسعار السوق المدرجة في األسواق الفعالة، بما فیھا المعامالت التي جرت مؤخرًا في السوق وأسالیب التقییم التي تشمل نماذج التدفقات 
  . عندما تكون القیمة العادلة سالبة یتم إدراج كافة المشتقات كأصول عندما تكون القیمة العادلة موجبة وكالتزامات. یكون مالئمًا

  
وتقوم المجموعة ببیع .  وتبادل العمالت ومعدل الربحسعار الصرف األجنبي وأسعار الفائدة ألالمتاجرة في أدوات المشتقات للمجموعة تشتمل على العقود األجلة 

والتغیرات  المركز الماليوتكون أدوات المشتقات عادلة القیمة في تاریخ . مستقبلیة تلك المشتقات للعمالء لتمكینھم من تحویل ، تعدیل أو تقلیل المخاطر الحالیة وال
  .الموحد الشامل في القیمة العادلة المعلنة قد أدرجت في بیان الدخل

  
  محاسبة التحوط 

  
من أجل إدارة مخاطر معینة تطبق المجموعة . تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالیة إلدارة تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبیة

  .محاسبة التحوط بالنسبة للمعامالت التى تستوفي المعاییر المحددة
  

راتیجیة القیام بالتحوط في بدایة معاملة التحوط أیضًا تقوم المجموعة بتوثیق رسمي للعقد بین البند المحوط واداة التحوط، ویشمل ذلك طبیعة المخاطر وھدف وإست
  .ریقة التى سوف تستخدم لتقییم فعالیة معاملة التحوطوالط

  
یتم . البند المحوط وفي بدایة معاملة التحوط أیضًا تقوم الموجموعة بتقییم رسمي لضمان أن اداة التحوط تكون فعالة بدرجة عالیة في تعویض الخطر المعین في

ًال بدرجة عالیة إذا كانت التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المتعلقة بالمخاطر یتوقع أن یكون التحوط فعا. تقییم التحوطات بشكل رسمي كل ربع سنة
  %.١٢٥إلى % ٨٠موضوع التحوط خالل الفترة التى یصنف خاللھا التحوط یتوقع أن تعوض في حدود 

  
  تحوطات القیمة العادلة 

  
بینما یدرج التغیر في القیمة . الموحد الشامل رج التغیر في القیمة العادلة لمشتقات التحوط في بیان الدخلبالنسبة لتحوطات القیمة العادلة المصنفة والمؤھلة، یتم إدا

  .الموحد الشامل العادلة للبند المحوط المتعلق بالمخاطر موضوع التحوط كجزء من القیمة الدفتریة للبند المحوط ویدرج أیضًا في بیان الدخل
  

بالنسبة للبنود . أو تم بیعھا أو إنھاؤھا أو ممارستھا أو إذا لم یعد التحوط یستوفي المعاییر لمحاسبة التحوط، یتم إنھاء معاملة التحوطإذا إنتھى أجل اداة التحوط 
یة من التحوط األصلي تبقالمحوطة المسجلة بتكلفة مطفأة، یتم إطفاء الفرق بین القیمة الدفتریة للبند المحوط عند اإلنھاء والقیمة اإلسمیة على مدى الفترة الم

  . الموحد الشامل في حالة إلغاء تحقیق البند المحوط، یتم إدارج تعدیل القیمة العادلة غیر المطفأ فورًا في بیان الدخل. بإستخدام سعر الفائدة الفعلي
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  مبر دیس٣١ كما في 
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٢/٣
  

  اتفاقیات اعادة الشراء 
مستلم یتم ادراج المبلغ النقدي ال. ال تلغى من بیان المركز المالي  ) ریبوس ( األوراق المالیة المباعة بموجب اتفاقیات العادة شرائھا في تاریخ مستقبلي معین 

تعامل الفروقات بین سعري البیع , ویشمل الفائدة المستحقة ، في المیزانیة العمومیة تحت قروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء باعتباره قرض مقدم للمجموعة 
 .واعادة الشراء كمصاریف فوائد ویتم تحقیقھا على مدى عمر االتفاقیة باستخدام سعر الفائدة الفعلي 

   
  المطلقةاالستثمارات 

یتم أخذ جمیع . یلتزم البنك في توزیع صافي األرباح على أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساھمین في الفرع اإلسالمي بتعلیمات مصرف قطر المركزي
ئع االستثمار المطلق من صافي یتم احتساب صافي حصة أصحاب ودا. إیرادات ومصروفات الفرع اإلسالمي للسنة المالیة ، في االعتبار عند توزیع صافي الربح

إن المصروفات والخسائر الناتجة عن مخالفة البنك . الربح على أساس األرصدة الیومیة لودائعھم خالل السنة بعد خصم مضاربة البنك المتفق علیھا والمعلن عنھا
في حالة إذا ما ظھرات نتائج أعمال الفرع اإلسالمي في نھایة السنة . یتحملھا أصحاب ودائع االستثمار المطلقالللوائح والتعلیمات والقواعد المصرفیة السلیمة ،

.الخسائر إال بما یقرره مصرف قطر المركزي باعتباره المسؤول عن تقدیر كل ھذه األمور المطلق ھذهراالستثماأصحاب ودائع  المالیة صافي خسائر ، ال یتحمل  
  

  االیجارات 
د ایجار أو یشتمل على ایجار یعتمد على موضوع االتفاقیة ویتطلب تقییم ما اذا كان تنفیذ االتفاقیة یعتمد على استخدام أصل ان تحدید ما اذا كانت اتفاقیة ما ھي عق

  .معین أو أصول معینة أو تنقل االتفاقیة حق استخدام األصل 
  

  المجموعة كمستأجرة 
صول المستأجرة تعتبر ایجارات تشغیلیة یتم ادراج مدفوعات االیجارات التشغیلیة عقود االیجار التي ال تحول الى المجموعة جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األ

  .الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة االیجار  الشاملكمصاریف في بیان الدخل 
  

  المجموعة كمؤجر 
في التفاوض حول االیجارات تتم  المقدرة  ىالتكالیف االول. یة جارات تشغیلعقود االیجار التي ال تحول فیھا المجموعة جمیع مخاطر وملكیة األصل تصنف كای

  .اضافتھا الى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر وتدرج على مدى فترة االیجار بنفس األسس التي تدرج بھا ایرادات االیجارات 
  

  احتساب االیرادات
  
  إیرادات ومصروف الفائدة) أ ( 
  
بالنسبة لكافة األدوات المالیة المحملة بفائدة، باستثناء تلك المصنفة على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة أو المصنفة بالقیمة یتم احتساب إیرادات ومصروف الفائدة  

  . الموحدة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي الشامل في قائمة الدخل" مصروفات الفوائد"و" إیرادات الفوائد"العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ضمن 
  

 الشامل في قائمة الدخل" إیرادات من أنشطة التمویل واالستثمار"یتم احتساب اإلیرادات من عقود التمویل واالستثمار بموجب العملیات البنكیة اإلسالمیة ضمن 
  . الموحدة باستخدام طریقة مماثلة لطریقة  سعر الفائدة الفعلي

  
ابھة نتیجة لخسارة انخفاض القیمة، یتم احتساب إیرادات الفائدة باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم بعد خفض األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المتش

  . التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة انخفاض القیمة
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦ 
 

  
  
  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما في 
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٢/٣
  
  إیرادات رسوم وعمولة ) ب ( 
  

إلى (یتم تأجیل رسوم االلتزام بالقروض بالنسبة للقروض المحتمل سحبھا . یتم احتساب الرسوم والعموالت بشكل عام على أساس االستحقاق عند تقدیم الخدمة
المشاركة في تقدیم القروض كإیرادات بعد االنتھاء یتم احتساب رسوم . واحتسابھا كتعدیل لسعر الفائدة الفعلي على القرض) ب التكالیف المباشرة المتصلة بھاجان

الفائدة الفعلي مثل باقي  من تكوین التجمع المقدم للقرض وبشرط عدم احتفاظ المجموعة بأي جزء من حزمة القرض لنفسھا أو تكون احتفظت بجزء بنفس سعر
یتم احتساب رسوم المحفظة وسواھا من رسوم االستشارات اإلداریة ورسوم الخدمات استنادًا إلى عقود الخدمات الساریة، وعادة ما . المشاركین في تقدیم القرض

. بشكل تقدیري على مدى الفترة التي یتم توفیر الخدمة فیھایتم احتساب رسوم إدارة األصول المتصلة بصنادیق االستثمار . تكون ھذه على أساس متناسب زمنیًا
  . یتم احتساب الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة باألداء عند تحقیق معاییر األداء

  
  
  إیرادات توزیعات األرباح )   ج ( 
  

  . احالموحدة بعد اعالن الحق في استالم األرب الشامل یتم احتساب توزیعات األرباح في قائمة الدخل
  

    االنخفاض في قیمة األصول المالیة 
 األصول المدرجة بالتكلفة المطفأة  )أ (

 
. بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة قد تعرضت النخفاض في قیمتھا تقریرتقوم المجموعة بتاریخ كل 

الیة فقط عند وجود دلیل موضوعي على حدوث انخفاض القیمة نتیجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول الم
أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة لألصل المالي أو ) أو أحداث الخسارة(ویكون لحدث الخسارة ھذا ") حدث خسارة("بعد االحتساب األولي لألصل 

  . ة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوقمجموعة األصول المالی
  

  : المعاییر التي تستخدمھا المجموعة لتحدید وجود دلیل موضوعي على حدوث خسارة انخفاض في القیمة تشمل ما یلي
  العجز عن أداء الدفعات بموجب العقد سواًء كانت متعلقة بالمبلغ األصلي أو الفائدة؛ 
 عاني منھا المقترض؛ الصعوبات الخاصة بالتدفقات المالیة التي ی 
  مخالفة أحكام أو شروط القرض؛ 
  البدء بإجراءات اإلفالس؛ 
  تدھور مركز المنافسة الخاص بالمقترض؛ 
  التراجع في قیمة الضمان؛ و 
 تدني التصنیف دون مستوى درجة االستثمار . 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  ة الموحدةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالی

  ٢٠١١دیسمبر ٣١ كما في  
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٢/٣
  

وعمومًا تتراوح الفترات المستخدمة ما بین . یتم تحدید الفترة ما بین حدوث الخسارة وتحدیدھا من قبل اإلدارة المحلیة بالنسبة لكل محفظة محددة بشكل منفصل
  . شھرًا؛ وفي حاالت استثنائیة قد یتم استخدام فترات أطول ١٢ثالثة أشھر و

  
ل منفصل أو تقوم المجموعة في البدایة بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على حدوث انخفاض القیمة بشكل منفصل لكل أصل مالي كبیر على حدة، وبشك

وعة عدم وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في القیمة لكل أصل مالي تم تقییمھ بشكل منفصل، وإذا قررت المجم. جماعي لألصول المالیة غیر الكبیرة
ي عن وجود انخفاض سواًء كان كبیرًا أم ال، فإنھا تقوم بإدراجھ ضمن مجموعة أصول مالیة لھا نفس مزایا مخاطر االئتمان وتقوم بتقییمھا بشكل جماعي للتحر

تقییمھا بشكل منفصل لوجود انخفاض القیمة والتي یتم احتساب خسارة انخفاض قیمة لھا أو یتواصل احتساب خسارة انخفاض القیمة أما األصول التي یتم . القیمة
  . لھا فال یتم إدراجھا في التقییم الجماعي النخفاض القیمة

  
باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم (النقدیة المستقبلیة المتوقعة  یتم قیاس مبلغ الخسارة بوصفھ الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات

نتیجة المخصص ال تختلف فعلیا عن النتائج الصادرة عند تطبیق تعلیمات مصرف قطر . مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي الخاص باألصل المالي) تكبدھا
إذا كان للقرض أو األداة . الموحدة الشامل خالل استخدام حساب خصم ویتم احتساب مبلغ الخسارة في قائمة الدخلیتم خفض القیمة الدفتریة لألصل من .المركزي 

وكإجراء احتیاطي عملي، یمكن للمجموعة . معدل الخصم یكون سعر الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقدالمحتفظ بھا لحین استحقاقھا سعر فائدة متغیر، فإن 
  . فاض القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر السوقيقیاس انخ

  
منھا تكلفھ الحصول على  ان احتساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لضمانات االصل المالى تعكس التدفق النقدى الذى قد ینتج عن االستحواذ مخصوما

  .ام ال او بیع الضمانة، سواء كان االستحواذ محتمال
  

وتتصل ھذه المزایا بتقدیر التدفقات النقدیة . ألغراض التقییم الجماعي النخفاض القیمة، یتم تجمیع األصول المالیة على أساس مزایا مخاطر االئتمان المتشابھة
ستحقة وفقًا لألحكام التعاقدیة لألصول الجاري المستقبلیة للمجوعات الخاصة بھذه األصول من خالل كونھا داللیة على قدرة المدین على دفع كافة المبالغ الم

  . تقییمھا
  

ت النقدیة التعاقدیة یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة أصول مالیة تخضع لتقییم جماعي للتحري عن وجود انخفاض في قیمتھا على أساس التدفقا
یتم تعدیل الخبرة السابقة في . مزایا لمخاطر االئتمان مشابھة لتلك الموجودة في المجموعةلألصول في المجموعة والخبرة السابقة في الخسارة ألصول ذات 

ة السابقة في الخسارة الخسارة على أساس المعطیات الحالیة الظاھرة للعیان بما یعكس آثار الظروف الحالیة التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إلیھا الخبر
  . ة السابقة التي لم تعد موجودة حالیًاولحذف آثار الظروف في الفتر

  
ویتم حذف ھذه القروض بعد اتخاذ كافة اإلجراءات . عندما یكون القرض غیر قابل للتحصیل، یتم شطبھ في مقابل المخصص المتعلق بانخفاض قیمة القروض

وكان باإلمكان ربط ھذا االنخفاض بشكل موضوعي بحدث یقع بعد إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القیمة في فترة الحقة . الضروریة وبعد تحدید مبلغ الخسارة
 ویتم احتساب مبلغ العكس في قائمة الدخل. احتساب انخفاض القیمة، یتم عندھا عكس خسارة انخفاض القیمة التي تم احتسابھا من خالل تعدیل حساب الخصم

  . الموحدة ضمن بند تكلفة انخفاض القیمة لخسائر االئتمان  الشامل
  
 األصول المصنفة متوفرة للبیع  )ب (

 
بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة قد تعرضت النخفاض في  مركز ماليتقوم المجموعة بتاریخ كل 

طویل األجل في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة لما دون حقوق الملكیة المصنفة على أنھا متوفرة للبیع، فإن التراجع الكبیر أو  في حالة استثمارات. قیمتھا
وعند وجود ھذا الدلیل بالنسبة لألصول المالیة المتوفرة للبیع، فإن . تكلفتھا یؤخذ في االعتبار في تحدید ما إذا كانت األصول قد تعرضت النخفاض في قیمتھا

  تكلفة االقتناء والقیمة العادلة الحالیة ناقصًا خسارة االنخفاض في القیمة الخاصة بذلك األصل المالي  الخسارة المتراكمة، والتي یتم قیاسھا على أنھا الفرق بین
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما  في 
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( یاسات المحاسبیة ملخص أھم الس. ٣.٢

  
الموحدة  الشامل الدخل إن خسائر انخفاض القیمة المحتسبة سابقًا في قائمة. الموحدة الشامل المحتسبة سابقًا، یتم حذفھا من حقوق الملكیة واحتسابھا في قائمة الدخل

حال تم تصنیف أدوات الدین كمحتفظ بھا للبیع، یقیم االنخفاض في في  .الموحدة الشاملبخصوص أدوات حقوق الملكیة ال یتم عكسھا من خالل قائمة الدخل 
إذا زادت في فترة الحقة القیمة العادلة ألداة دین مصنفة على أنھا متوفرة للبیع وكان  .القیمة بناءا على نفس الخصائص للموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

اب خسارة انخفاض القیمة في الربح أو الخسارة، عندھا یتم عكس خسارة انخفاض القیمة من خالل یمكن ربط ھذه الزیادة بشكل موضوعي بحدث یقع بعد احتس
  .الموحد الشامل قائمة الدخل

 
  القروض المعاد التفاوض علیھا -) ج (
  

ھا والتى ال تعد انھ قد مضى اجل ان القروض المعاد التفاوض علیھا ھى اما الخاضعھ الى انخفاض جماعي، أو غیر الھامة بمفردھا والتى یتم تعدیل شروط
 . فى السنوات الالحقة، االصل یعد انھ قد تأخر اجلھ ویجب االفصاح عنھ فقط في حالة اعادة التفاوض علیھ. استحقاقھا وانما تعتبر قروضا جدیدة

 
  

  العقارات والمعدات 
  

تشمل التكلفة . تلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصًا االستھالكیتم إظھار كافة المم. تتكون األرض والمباني بشكل رئیسي من الفروع والمكاتب
  . التاریخیة المصروفات المنسوبة بشكل مباشرة إلى امتالك بنود األصول

  
لمحتمل أن تتدفق إلى المجموعة یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصل منفصل، حسبما یكون مالئمًا، فقط عندما یكون من ا

یتم إدراج كافة تكالیف عملیات اإلصالح والصیانة األخرى . فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بذلك األصل ویكون باإلمكان قیاس تكلفة ذلك األصل بشكل موثوق
  . ضمن بند مصروفات عملیات أخرى خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا

  
شكل یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفة االستھالك على القیم المتبقیة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة التقدیریة على ال. ك األرضال یتم استھال

  : التالي
  
 سنة  ٢٠ مباني   
 سنوات  ٨-٣ أثاث ومعدات   
 سنوات  ٥ مركبات   
  

یتم خفض القیمة الدفتریة لألصل مباشرة إلى . اإلنتاجیة وتعدیلھا حسبما یكون مالئمًا بتاریخ كل بیان للمركز المالي  تتم مراجعة القیم المتبقیة لألصول وأعمارھا
صل ناقصًا إن القیمة الممكن استردادھا ھي القیمة العادلة لأل. القیمة الممكن استردادھا إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ التقدیریة الممكن استردادھا

 . تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام أیھما أعلى
  

 مصروفات عملیات أخرى في قائمة الدخل/ یتم تحدید أرباح وخسائر االستبعاد من خالل مقارنة العائدات  مع القیم الدفتریة، ویتم إدراجھا ضمن بند ایرادات 
  . الموحدة الشامل
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما  في 
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٣.٢

  
     العقارات المقتناة في مقابل تسویة دیون العمالء

بقیمة االقتناء الخاصة بھا صافیة من " أصول أخرى"في بیان المركز المالي الموحد  للبنك ضمن بند  یتم إظھار  العقارات المقتناة في مقابل تسویة دیون العمالء
  . أي مخصص النخفاض القیمة

  
ن ثالث سنوات م وفقًا لتعلیمات مصرف قطر المركزي، ینبغي على البنك بیع أي أرض وعقارات یتم اقتناؤھا في مقابل تسویة الدیون في غضون فترة ال تتجاوز

 . تاریخ االقتناء وال یمكن تمدید ھذه الفترة لفترات أخرى إال بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي
  

    غیر المالیة  األصولاالنخفاض في قیمة 
تتم مراجعة األصول . ھي األصول التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد، والتي ال تخضع لإلطفاء، والتي یتم اختبارھا بشكل سنوي للتحري عن انخفاض القیمة

یتم . بلة لالستردادالخاضعة لإلطفاء للتحري عن انخفاض القیمة في أي وقت تشیر فیھ األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قا
والقیمة الممكن استردادھا ھي القیمة العادلة لألصل . ھااحتساب خسارة انخفاض في القیمة للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ الممكن استرداد

انھ ولغرض تقدیر االنخفاض فى القیمة، األصول یتم تجمیعھا الى الحد االدنى التى یمكن ان تتحق عنده  .ناقصًا تكالیف البیع أو القیمة قید  االستخدام أیھما أعلى
االصول غیر الملموسة بخالف الشھرة والتى تعانى من انخفاض فى القیمة یتم اعادة تقییمھا فى نھایة ). قدالوحدات المدرة للن(تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا منفردة 

  .كل فترة مالیة لغرض الغاء تلك الخسارة
  

      النقد وما في حكمھ 
اریخ االقتناء، بما في ذلك األرصدة النقدیة ألغراض قائمة التدفقات النقدیة، فإن النقد وما في حكمة تتكون من األرصدة المستحقة خالل ثالثة أشھر من ت

  . واألرصدة غیر المقیدة لدى مصرف قطر المركزي
  

    مخصصات 
للموارد لتسویة ھذه یتم االعتراف بالمخصص عندما یكون ھناك التزام قانوني أو استداللي حالي كنتیجة ألحداث سابقة ویكون من المرجح أن یتطلب ذلك استخدام 

   .مكانیة إجراء تقدیر قابل لالعتماد علیھ لقیمة ھذا االلتزامااللتزامات، مع إ
  

الموحد بخصوص أیة مطالبة محتملة أو بخصوص أي انخفاض في القیمة یكون متوقعًا  الشامل تقوم المجموعة برصد المخصصات وإدراجھا في قائمة الدخل
  . المحتمل في القیمة ومدى احتمال حدوثھلألصول، مع األخذ في االعتبار قیمة المطالبة المحتملة أو االنخفاض 

  
الزیادة في . مرتبطة بااللتزامتقاس المخصصات بالقیمة الحالیة للنفقات المتوقعة للوفاء بااللتزام باستخدام معدل یعكس التقدیر السوقي للقیمة المالیة و المخاطر ال

  .ئدالمخصصات التي قد تنشأ بسبب التغیر في الزمن یعترف بھا كمصروف فوا
  

    عقود الضمانات المالیة 
ین محدد في أداء عقود الضمان المالي ھي عقود تقتضي من الجھة المصدرة أن تقوم بأداء دفعات محددة لتعویض حاملھا عن الخسارة التي یتكبدھا بسبب فشل مد

لمالیة ھذه إلى البنوك والمؤسسات المالیة وغیرھا من الھیئات نیابة عن یتم منح الضمانات ا. الدفعات عند استحقاقھا وفقًا لألحكام األصلیة أو المعدلة ألداة الدین
  . العمالء لضمان القروض وأرصدة السحب على المكشوف وسواھا من التسھیالت البنكیة األخرى

  
والحقًا لالحتساب األولي، یتم قیاس . لضمان الماليیتم احتساب الضمانات المالیة مبدئیًا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة وھي العالوة المستلمة  بتاریخ منح ا

ة القسط الثابت على مدى التزامات المجموعة ضمن ھذه الضمانات المالیة بالقیاس األولي ناقصًا اإلطفاء الذي یتم حسابھ الحتساب إیرادات الرسوم المكتسبة بطریق
یتم تحدید . الموحد أیھما أعلى نھایة التقریرفات المطلوبة لتسویة أي التزام مالي ینشأ بتاریخ الموحدة وأفضل تقدیر للمصرو الشامل فترة الضمان في قائمة الدخل

  . ھذه التقدیرات استنادًا إلى الخبرة السابقة بمعامالت مماثلة وتاریخ الخسائر السابقة، مدعومة برأي اإلدارة
  

  . الموحدة ضمن بند مصروفات عملیات أخرى الشاملخل یتم إدراج أیة زیادة في المطلوب المرتبط بالضمانات في قائمة الد
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما في 
  
  
  )تتمة (اھم السیاسات المحاسبیة .٢ 

  
  )تتمة ( ملخص أھم السیاسات المحاسبیة  ٣.٢

  
  

    منافع الموظفین 
ة الخدمة مكافأت نھای  

سیاسة التوظیف في تقوم المجموعة برصد مخصص لمكافآت نھایة الخدمة مستحقة األداء لموظفیھا األجانب  على أساس فترة خدمة الموظف في نھایة السنة وفقًا ل
  .ي  بیان المركز المالي یتم إدراج ھذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى كجزء من االلتزامات األخرى ف. المجموعة وأحكام قانون العمل في قطر

  .یتم تحقیق  التكالیف التوقعة لھده المكافأت على مدى خدمة الموظفین 
  

صندوق التقاعد  مساھمات  
ین ضمن بند كما تقوم المجموعة برصد مخصص لمساھمتھا في صندوق التقاعد وفقًا لقانون التقاعد للموظفین القطریین، وتقوم بتحمیلھ ضمن تكلفة الموظف

  .تسدد المساھمات عند استحقاقھا . ال تلتزم المجموعة بأي مدفوعات اخرى بمجرد دفع ھذه المساھمات . ت عمومیة وإداریة في بیان الدخل الموحدمصروفا
 

  
    أنشطة األمانات  

ھذه . ركات أوغیرھا من المؤسساتتعمل المجموعة كمدیر صندوق لبعض األمانات االخرى التي ینتج عنھا حفظ وایداع  االصول نیابة عن االفراد ، أوالش
  .األصول واالیرادات الناشئھ عن ذلك تستبعد من ھذه القوائم المالیة ،  حیث أنھا لیست من اصول المجموعة

   
  

      بیان المركز الماليبنود خارج 
ة، واتفاقیات أسعار الفائدة وسواھا، وھي ال تشكل التزامات المجموعة بخصوص العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبی بیان المركز الماليتشمل البنود خارج 

  .المشتقاتأصول أو التزامات فعلیة بتاریخ بیان المركز المالي  باستثناء األصول وااللتزامات المتصلة بربح أو خسارة القیمة العادلة المتعلقة ب
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
   المالیة الموحدة اإلیضاحات المتممة للقوائم

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما  في 
  

  
  االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣

  
  األدوات المالیة  ٣/١   

  
  تعریف والتصنیف      

  
الودائع لدى البنوك، وقروض تتمثل األدوات المالیة للمجموعة في األصول وااللتزامات المالیة، وتتضمن األصول المالیة أرصدة النقدیة والحسابات الجاریة و      

وااللتزامات المالیة تشمل  ودائع العمالء وقروض بموجب اتفاقیات . وسلف العمالء ، واالستثمارات المالیة ، وأصول مشتقات مالیة وبعض األصول االخرى  
وبات مشتقات مالیة والتزامات معینة اخرى  ، كما اعادة الشراء والمسستحق للبنوك والمؤسسات المالیة االخرى ودیون مصدرة وأرصدة مقترضة اخرى ومطل

  ". بیان المركز الماليبنود خارج " تتضمن األدوات المالیة الحقوق والتعھدات المدرجة ضمن 
  

من إیرادات  بشأن أسس االعتراف والقیاس ألھم األدوات المالیة وما یرتبط بھامن قبل المجموعة السیاسات المحاسبیة المتبعة ) ٢(اإلیضاح رقم  یشرح
 . ومصروفات

  
  

  إدارة المخاطر 
  

ومن خالل ھیكل اداري قوي وموجھ فإن المخاطر والعائد قد ّقیمت إلنتاج عائد مناسب .  تستمد المجموعة عائدتھا من تولي وإدارة مخاطر العمالء بغرض الربح
اطر ھو خطر االئتمان ، خطر السیولھ ، خطر السوق ، ومخاطر العملیات ان اھم انواع المخ .ومستمر، للتقلیل من الدخل المتقلب وزیادة حقوق المساھمین

  .االخرى
  
  

مخاطر السـوق وتشمل أیضًا مخاطر العمالت األجنبیة وأسعار الفوائد، وھي التقلبات بقیمة األصول .  مخاطر االئتمان ھي عدم تمكن العمیل من الوفاء بالتزاماتھ
مخاطر السیولة ھي عدم التمكن من االلتزام باالستحقاقات والسحوبات لاللتزامات وتمویل نمو األصول أو  .السوق والعوائدوالسلع الناتجة عن التغیرات بأسعار 

مخاطر العملیات ھي إحتمال الخسارة الناتجة عن أحداث سببھا أشخاص و إجراءات تكنولوجیة و امور .  الوفاء بااللتزامات التعاقدیة بأسعار السوق المناسبة
  .ونیة و أحداث خارجیة أو امور تنفیذیة أو تنظیمیةقان
  

من عملیة إدارة أصول إن سیاسة إدارة المخاطر للمجموعة ومخاطر السوق تتوقع استخدام عقود المشتقات المالیة ألسعار الفائدة وأسعار العمالت األجنبیة كجزء 
  .والتزامات البنك 

  
  لجان المخاطر   

  
واللجان االداریة  واللجان المنبثقة  یقّیم أعضاء مجلس االدارة االخطار من خالل الرئیس التنفیذي للمجموعة.  عة من مجلس االدارةیبدأ الھیكل االداري للمجمو

  : من مجلس االدارة التالیة
  
                                                   میع المسائل المتعلقة بالتدقیق في البنكلجنة المخاطر التابعة لمجلس االدارة مسؤولة عن وضع السیاسة الخاصة بجمیع مسائل التدقیق وتتولى االشراف على ج) ١

  خالل لجنة التدقیق باالدارة وھي مسؤولة أیضا عن االنضباط ومكافحة غسیل األموال     
  
مخاطر المشاریع التي تشمل لكن دون حصر مخاطر االئتمان والمخاطر  ھي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة وتتولى المسئولیة عن كافة جوانب إدارة قلجنة التدقی)  ٢

  . تضع اللجنة  السیاسة الخاصة بكافة قضایا المخاطر وتحتفظ باإلشراف على كافة مخاطر المجموعة من خالل لجنة مخاطر المجموعة. التشغیلیة
  
  . المسئولیة عن كافة سیاسات واستراتیجیات عمل البنك لجنة السیاسة واالستراتیجیة ھي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة تتولى)   ٣
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما في 
 

  
   )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣
  

 ) تتمة ( لجان المخاطر 
 

ة تابعة لمجلس اإلدارة تتولى المسئولیة عن تقییم ومنح التسھیالت االئتمانیة واعتماد أنشطة االستثمار الخاصة بالمجموعة ضمن اللجنة التنفیذیة ھي لجن)  ٤
 . السقوف المعتمدة وفقًا لتوجیھات المصرف المركزي في قطر

  
بلة، ووبرامج المصروفات ذات الصلة ومخاطر ضمان القروض لجنة االئتمان ھي أعلى سلطة إداریة بخصوص كافة برامج منتجات تعرضات المخاطر المقا)  ٥

 .الجماعیة 
  

اتھا التابعة والزمیلة لجنة المخاطر بالبنك التجاري  ھي لجنة إداریة تتمتع بأعلى الصالحیات اإلداریة على كافة األمور المتعلقة بالمخاطر في المجموعة وشرك ٦)
 . والتي تملك فیھا استثمارات استراتیجیة

  
 .لجنة األصول وااللتزامات ھي لجنة إداریة تتولى اتخاذ القرار بخصوص صیاغة السیاسات المرتبطة بكافة أمور إدارة األصول وااللتزامات٧)  

 
  

ضمان أن أنشطة ھیئة الرقابة الشرعیة ھي لجنة مستقلة تضم ثالثة علماء خارجیون متخصصون في التمویل االسالمي والعملیات المصرفیة االسالمیة وذلك ل٨)  
 . ھیئة الرقابة الشرعیة تقوم بإخالء مسئولیتھا من خالل إجراء مراجعة دوریة. وعملیات ومنتجات الفروع اإلسالمیة للبنك متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

 حسب البنوك التقلیدیة من قبل جمیع اإلسالمیة الفروع وقف مع .وذلك بخالف أي منتجات إسالمیة جدیدة تتطلب إعتماد ھیئة الرقابة قبل بدء التعامل بھا
   . ٢٠١١دیسمبر  ٣١الھیئة تتوقف عن أداء مھامھا اعتبارا من ھذه ا، فإن مصرف قطر المركزي تعلیمات

  
 

 مخاطر االئتمان  ٢.٣
  

ان خطر االئتمان ھو من اھم المخاطر التى . تھالمجموعة تتعرض لمخاطر االئتمان ، والذى یمثل خطر عدم وفاء الطرف االخر من المعاملھ بالوفاء بالتزاما
المركز ُتعزى مخاطر االئتمان الى كل من أدوات المالیة فى  تتعرض لھا انشطة المجموعة ، ولذلك فان االدارة وبحذر تدیر تعرض المجموعة لخطر االئتمان

بیان المركز خارج  والمبالغ المعادلة لالئتمان المتعلق باألدوات المالیة  القبوالتمثل القروض والحسابات الجاریة المدینة والتمویل اإلسالمي والموافقات والمالي 
السیاسات .   تنتھج المجموعة في إدارة المخاطر االئتمانیة إسلوبًا یتسم باالستقاللیة والنزاھة في تقییم المخاطر، حین دمجھ مع االعمال االداریة.  المالي

ھدف إدارة مخاطر االئتمان ھو تقییم وإدارة .  وعة توّجھ االدارة الیومیة للتعرض االئتماني وتبقى جزءًا مكمال لطبیعة العملواالجراءات المعمول بھا في المجم
  .مخاطر االئتمان بغرض تعزیز ھذه الثقافة االئتمانیة

  
  ادارة مخاطر االئتمان ١.٢.٣

  
  القروض والسلفیات ) أ(

 
احتمال عدم الوفاء من قبل ) ١(ات الممنوحھ للعمالء والبنوك المناظرة فان المجموعة تعكس ثالثة مكونات انھ ولغرض قیاس خطر االتمان للقروض والسلفی

المخاطر التى یتعرض لھا البنك االخر واحتمال تحسنھ مستقبال، والتى من بینھا تشتق المجموعة تعرضھا لخطر ) ٢(العمیل او البنك المقابل اللتزاماتھ التعاقدیة ، 
  ".خسارة الفقد االفتراضى"نسبة التغطیة المحتملة لاللتزامات غیر المسددة ) ٣(ء ، عدم الوفا

  
وقد تم تطویره داخلیا . تقدر المجموعة احتمال عدم الوفاء للطرف المقابل باستخدام وسائل التصنیف الداخلى المصمم للفئات المختلفة من تلك االطراف   )١(

ان عمالء المجموعة . ى لمسئول االئتمان ویتم التحقق منھ كلما كان ذلك مناسبا بالمقارنة مع البیانات الخارجیة المتاحةویتضمن تحلیال احصائیا والحكم الشخص
ان مستویات تقییم المجموعة، كما ھو ادناه، تعكس مدى احتمال عدم الوفاء لكل مستوى من مستویات . مستویات للتقییم ٥تم توزیعھا وفقا لعشرة نقاط ما بین 

ان اجمالیات التقییم یتم مراجعتھا وتعدیلھا كلما لزم . بما یعنى ان الخطر یتدرج بین تلك المستویات وفقا للتغیر فى تقدیر احتمالیة عدم الوفاء. تقییم على حدهال
 .ان المجموعة تتحقق وبانتظام من اداء التقییم وقدرتھ التنبؤیھ من تحدید حاالت عدم الوفاء. االمر
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  )ق.م.ش(تجاري القطري البنك ال
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما في 
  
  )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣
 

  ) تتمة   ( ادارة مخاطر االئتمان ١.٢.٣
  

. لمتوسط طویل المدى لمعدالت عدم الوفاء لكل مستوى خارجىان تصنیف وكالة التقییم كما ھو بعالیھ تم تقسیمھ الى مستویات تقییم للمجموعة وفقا ل
ان مخاطر عدم الوفاء تحت المالحظة یختلف تقییمھا  من سنة . تستخدم المجموعة التقییم الخارجى كلما كان متاحا لتقیس علیھ تقییم خطر االئتمان الداخلى

  .الخرى، وبخاصة تلك التى تعاود دورة اقتصادیة
  

 على سبیل المثال ، القرض یقیم وفقا لقیمتھ. عدم المقدرة على الوفاء یتم وفقا للقیم التى تتوقع المجموعھ ان تدین بھا فى ذلك الوقتالتعرض لخطر ) ٢(
  .احدوثھ الممنوح بھا، وبالنسبة لاللتزام فان المجموعة تدرج القیمة المسحوبة باالضافة الى ایة مبالغ اضافیة قد یمكن سحبھا مع الوقت ، بمجرد

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

  .ن االخرىوحدة مخاطر ، وتختلف وفقا لطبیعة الطرف االخر، وطبیعة واھمیة المطالبة ، وتوافر الضمانات ، او محددات خطر االئتما
  
  االوراق المالیة المدینة والسندات االخرى) ب(
  

ان . جموعة  الدارة خطر االئتمانان التقییم الخارجى لالوراق المالیة المدینة والسندات مثل تقییم ستاندرد اند بور او ما یماثلھما تم استخدامھ من قبل ادارة نقد الم
لیھا كوسیلة لتحقیق مستویات ائتمانیة متمیزة والمحافظة على مصادرة سھلة لمواجھة متطلبات التمویل فى نفس االستثمار فى تلك االوراق المالیة یتم النظر ا

  .الوقت
  

  : التحكم في حدود المخاطرة وسیاسة التخفیض  ٢.٢.٣
  
  

 تنویع المحفظة  ) أ(
  

ئتمان في المجموعة ال یترّكز لدى عمیل معّین، أو قطاع صناعي أو تنویع المحفظة ھو مبدأ تحّوطي إضافي، لھذا فإن سیاسات االئتمان نظمت للتأكد من أن اال
سة ولتفادى الخسارة الكبیرة إن لم یتمكن أحد االطراف من الوفاء بسداد التزاماتھ، فقد تم تحدید السقوف االئتمانیة الكبیرة وفقٍا للسیا.  منطقة جغرافیة واحدة

  ویتم رصد ھذه المخاطر على اساس التدویر وتخضع للمراجعھ السنویھ او الدوریھ . االئتمانیة لقطاع أو بلد معّینكما ُوضعت حدود إلدارة االتركزات .  االئتمانیة
  . عندما یعد ذلك ضروربا 

  
  الضمانات ) ب( 
أكثرھا تقلیدیھ ھو اخذ . االئتمانالمجموعة تستخدم مجموعة من السیاسات والممارسات للتخفیف من مخاطر . من اجل االستجابة بشكل استباقي لتدھور االئتمان  

تتطبق المجموعة ادوات ومبادئ توجیھیة بشأن مقبولیھ فئات معینة من الضمانات او . الضمانات لمبالغ السلف الممنوحة، والتي ھي من الممارسات الشائعھ
  : االنواع الرئیسیة لضمانات القروض والسلفیات ھى . التخفیف من مخاطر االئتمان

  
  لى الممتلكات السكنیھ ؛ الرھون ع• 
  الرسوم على أصول تجاریة مثل المبانى والمخزون والمدینون ؛ • 
  . الرسوم على االدوات المالیة مثل سندات الدین واالسھم• 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٤ 
 

 
 
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١دیسمبر ٣١ كما  في 
  
  
 )تتمة ( ات المالیــة و إدارة المخاطــراالدو -٣

 
 :  ) تتمة  ( التحكم في حدود المخاطرة وسیاسة التخفیض ٢.٢.٣

  
وباالضافة الى ذلك ، من . الفردیة المدورة ھى غیر مضمونھ عموما ئتمانیةالتمویل طویل االجل واالقراض الى الشركات ھى مضمونھ عموما ؛ التسھیالت اال

حد خسائر االئتمان فان المجموعة سوف تسعى للحصول على ضمانات اضافیة من الطرف المقابل بمجرد مالحظة ایة مؤشرات النخفاض  اجل تقلیل الى أدنى
 .قیمة القروض والسلفیات الفردیة

  .الضمانات المحتفظ بھا كضمان الصول مالیة بخالف القروض والسلفیات یتم تحدیدھا وفقا لطبیعة المشتقة المالیة
  ، والتي  لدین ، وسندات الخزانة األخرى والسندات االخرى ھى عموما غیر مضمونھ، وفیما عدا االوراق المالیة المدعومھ باالصول والصكوك المماثلةسندات ا

  .یتم ضمانھا من خالل محفظة األدوات المالیة 
  
  االلتزامات ذات الصلة باالئتمان ) ج(

  
الكفاالت وخطابات االعتماد الضامنھ تحمل نفس المخاطر . تكون األموال متوافره لعمیل على النحو المطلوبوالغرض الرئیسي من ھذه الصكوك ھو ضمان ان 

عنھ لترخص لطرف ثالث استخالص  التي ھي تعھدات خطیة من قبل المجموعة عن العمیل كبدیل -الوثائق وخطابات االعتماد التجاریة . االئتمانیھ كما القروض
  ھي مضمونھ بشحنات البضائع ذات الصلھ وبالتالي تحمل مخاطر  - یصل الى المبلغ المنصوص علیھا بموجب االحكام والشروط المحددة تعھدات على المجموعة 

  .أقل من قرض مباشر
  
  

مخاطر  نا . االعتمادااللتزامات لتمدید االئتمان تمثل االجزاء غیر المستخدمة من السماح بتقدیم االئتمان في شكل قروض او خطابات الضمان او خطابات 
ومع ذلك ، فإنھ من . االئتمان على االلتزامات لتمدید االئتمان ، من المحتمل ان تعرض المجموعة لخسارة في مبلغا مساویا لمجموع االلتزامات غیر المستغلھ

. ید االئتمان ھي مرھونھ وفقا لعمالء لدیھم معاییر ائتمانالمرجح ان مبلغ الخسارة ھو اقل من مجموع االلتزامات غیر المستخدمة ، كما ان معظم االلتزامات لتمد
  .ن االلتزامات طویلة االجل عموما تحتوى درجة اكبر من المخاطر االئتمانیھ من القصیرة االجلالالمجموعة تراقب مصطلح تاریخ االستحقاق لالئتمان 

  
. وقت على المشتقات ذات القیمة العادلة الموجبة ، حسبما تدرج في بیان المركز المالي مخاطر االئتمان الناشئة من أدوات المشتقات المالیة تقتصر في أي ) د 

رف األخر في تسلیم ومع المشتقات التي تسدد باالجمالي ، تكون المجموعة معرضة أیضا لمخاطر السداد وھي أن تقوم المجموعة بسداد التزاماتھا ولكن یفشل الط
  .القییمة المقابلة 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



٢٥ 
 

  
  
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما  في 
  

  )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر ٣
  اقصى مخاطر ائتمانیة قبل الضمانات أو أي تعزیزات ائتمانیة    ٣.٢.٣

  
تظھر أقصى المخاطر باالجمالي ، قبل تأثیر التخفیف . تتعرض لھا بنود بیان المركز المالي بما في ذلك المشتقات  الجدول التالي یبین أقصى مخاطر ائتمانیة

في حال تكون األدوات المالیة مدرجة بالقیمة العادلة ، تمثل المبالغ المبینة قیمة . باستخدام أي ضمانات تأخذھا المجموعة أو غیرھا من التعزیزات االئتمانیة 
 .خاطر االئتمانیة الحالیة ولكنھا لیست أقصى المخاطر التي یمكن ان تنشأ في المستقبل نتیجة للتغیرات في القیم الم
 

 المبلغ باأللف ریال قطري
          

    ٢٠١٠    ٢٠١١  
          :كما یلي  المركز الماليخاطرة مخاطر االئتمان وعالقتھ باألصول من بنود م
          
          

  ٤,٢٣٧,٨٤٣    ٩,٢٧١,٩٢٠    لمؤسسات المالیةأرصدة لدى البنوك وا
          :تمویل القروض والسلف للعمالء

  ٤,٥٧٤,١٤٣    ٨,٢١٩,٤٨٦    قروض األفراد
  ٢٦,٣٥٥,٩٤٩    ٣٠,٣١١,٤٧٨    قروض الشركات التجاریة

  ٢,٦٣٦,٥٧٤    ٣,٠٨٢,٨٤٠    التمویل االسالمي
  ٨,٨٨٤,٢٣٦    ١٠,٥٢٥,٠٠٩    استثمارات مالیة

  ٧١٠,٢٤٤    ٨٢٧,٠٣٧    اصول اخرى
  ٤٧,٣٩٨,٩٨٩    ٦٢,٢٣٧,٧٧٠    دیسمبر ٣١كما في  المركز المالياجمالي بنود

          
          :كما یلي  بیان المركزالماليمخاطرة مخاطر االئتمان وعالقتھا ببنود خارج 

  ٩١,٥٨٣    ٩٧,٩٧٩   قبوالت
  ٨,٥٣٢,٦٥٤    ٩,٠٨٨,٦٢٢   كفاالت

  ٣,٩٥٠,٤٩٢    ٥,٢١٧,٥٩٢   اعتمادات
  ٦,٣٧٦,٥٩٢    ٥,٨٥٩,١٠٧    ئتمانیة الممنوحة للعمالء الغیر مستخدمةالتسھیالت اال

          
  ١٨,٩٥١,٣٢١    ٢٠,٢٦٣,٣٠٠    دیسمبر ٣١كما في  بیان المركزالمالي بنود خارج

          
  ٦٦,٣٥٠,٣١٠    ٨٢,٥٠١,٠٧٠    االجمالي

          
  

  .ي جذب ھذه المخاطر السیادیة وزنا من الصفرف لمااألرصدة لدى البنك المركزي لیست مدرجة في التعرض للمخاطر االئتمانیة 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر ٣١ كما  في 
  

 )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر ٣
  اقصى درجات التعرض لمخاطر االئتمان حسب القطاعات  ٤.٢.٣ 

  
 :ي ع الصناعة تحلیل لمجموعة من األصول المالیة ، قبل أن تأخذ في االعتبار الضمانات التي عقدت التعزیزات االئتمانیة أو غیرھا ، كما یلفي قطا

 
 المبلغ باأللف ریال قطري             

    ٢٠١٠    ٢٠١١  

    
  الحد األقصى 

    للمخاطرة
  الحد األقصى 

  للمخاطرة
          المركز الماليداخل 
 ٨,٢٨٤,٥٥٥   ٩,٩٧٩,٢٩٣    مةحكو

 ٤,٩٣٦,٩١١   ٦,٨٠٢,٤٧٥    مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة
 ١,٤٣٥,١٠٢   ١,٦٣٩,٣٤٨   الصناعة 
 ٣,٧٠٤,٤٢٧   ٤,٣٠٥,٨٤٧   التجارة 
 ٩,٢٣٨,١٩٠   ١٢,٢٥٩,١٤٧    الخدمات المالیة  
 ٢,٦٥٥,٤٩٣   ٢,٥٦١,٣١٥   مقاوالت 
 ٦,٨٧٨,٣٩٨   ١٣,٢٥٧,٥٨٨   عقارات 
 ٦,٤٣٣,٦٥٢   ٧,٣٣٨,٥١٩   استھالكي 
 ٣,٨٣٢,٢٦١   ٤,٠٩٤,٢٣٨   قطاعات اخرى 
 ٤٧,٣٩٨,٩٨٩   ٦٢,٢٣٧,٧٧٠   المركز الماليمجموع داخل  

        
        المركز الماليخارج 

 ٤٩٨,٣٤٣   ٨٦٨,٥٢٧    مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة
 ٤,٠٣٢,٣٩٥   ٥,٥٥٩,١٩٦    الخدمات المالیة

 ١٤,٤٢٠,٥٨٣   ١٣,٨٣٥,٥٧٧   التجاري وغیره 
 ١٨,٩٥١,٣٢١   ٢٠,٢٦٣,٣٠٠   المركز الماليمجموع خارج  

        
 ٦٦,٣٥٠,٣١٠   ٨٢,٥٠١,٠٧٠   المجموع 

          
  

  : الضمانات والتعزیزات االئتمانیة االخرى 
تعلق بمقبولیة أنواع الضمانات وأسس تطبق المجموعة ارشادات توجیھیة ت. ان قیمة ونوع الضمان المطلوب یعتمدان على تقییم للمخاطر االئتمانیة للطرف األخر 

  . للتقییم 
  

  :ان األنواع الرئیسیة للضمانات التي تحصل علیھا المجموعة ھي كالتالي 
  لالقراض التجاري ، رسوم على الممتلكات العقاریة والبضاعة واألرصدة التجاریة المدینة. 
  لالقراض الفردي ، رھون على العقارات السكنیة. 

  
لقیمة السوقیة للضمان ، وتطلب ضمانات اضافیة اتراقب االدارة . أیضا على ضمانات من الشركات االم للقروض المقدمة الى شركاتھا التابعة  وتحصل المجموعة

   .ة وفقا ألحكام اتفاقیة االقراض ، وتراقب القیمة السوقیة للضمانات التي یتم الحصول علیھا خالل مراجعة كفایة المخصص لخسائر تدني القیم
  

وعموما ال یقوم البنك بشغل   .من سیاسة المجموعة أن تبیع العقارات التي تعید امتالكھا بطریقة نظامیة ، ویتم استخدام العائدات لخفض أو لسداد المدیونیة القائمة 
  .العقارات التي تمتلكھا لالستخدام التجاري 

  
ان األنواع الرئیسیة للضمانات التي ) بلیون ریال قطري   ٤١:  ٢٠١٠( ریال قطري  نبلیو ٤٧.٤یبلغ اجمالي أقصى مخاطر ائتمانیة بعد خصم الضمانات

،  % )٣: ٢٠١٠%( ٤  ن، األسھم وأوراق الدی% ) ٤٧:  ٢٠١٠(  %٤٦ ، الرھون % ) ٣: ٢٠١٠% (٢تحصل علیھا المجموعة ھي ضمانات نقدیة 
  .من اجمالي الضمانات  )% ٢٦:  ٢٠١٠% ( ٢٧ رى المقبولة واألوراق المالیة االخ    ) %٢١:  ٢٠١٠% ( ٢١   ضمانات حكومیة



٢٧ 
 

  
 
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري      
  تتمــةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما  في 
 

  )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣
 
  اطر االئتمانیة نوعیة االئتمان لألصول المالیة ذات المخ ٥.٢.٣ 

  
 .ویبین الجدول التالي التفاصیل االئتمانیة لمحفظھ القروض والسلفیات حسب التصنیفات الداخلیة للمجموعة ) أ 

 المبلغ باأللف ریال قطري

 
  غیر مستحقة الدفع
  مسبقا وغیر ضعیفة

غیر ولكن د داسمتأخرة ال
 االجمالي  منخفضة القیمة  منخفضة

         ٢٠١١دیسمبر  ٣١
         درجات المخاطر

 ١٤,١٦٠,٦٣٧  ٠  ٧,٢٨١  ١٤,١٥٣,٣٥٦ ممتازة - منخفضة المخاطر  –  Aالفئة
 ٢٧,٤٩٢,٩٤٣  ٠  ٥١٤,٨٨٥  ٢٦,٩٧٨,٠٥٨ مخطرة عادیة -  Bالفئة 
 ١٨٤,٢٥٥  ١٨٤,٢٥٥  ٠  ٠ دون المستوى - Cالفئة 
 ٦٦,٠٩٦  ٦٦,٠٩٦  ٠  ٠ مشكوك في تحصیلھا - Dالفئة 
 ٢٥٧,٢٧٥  ٢٥٧,٢٧٥  ٠  ٠ دیئةر -  Eالفئة 

        
 ٤٢,١٦١,٢٠٦  ٥٠٧,٦٢٦  ٥٢٢,١٦٦  ٤١,١٣١,٤١٤ االجمالي

 (٣٢١,٨٨١)        )محدد   - ( ناقصا مخصص االنخفاض  
 (٢٢٥,٥٢١)        ) مجمع  - ( ناقصا مخصص االنخفاض  

 ٤١,٦١٣,٨٠٤       الصافي
        

        ٢٠١٠دیسمبر  ٣١
         مخاطردرجات ال

 ١٢,٨٥٧,٣٦٠  ٠  ١٧,٤٧٠  ١٢,٨٣٩,٨٩٠ ممتازة - منخفضة المخاطر  –  Aالفئة
 ٢٠,٥٩٧,١٢٦  ٠  ١,٣١٥,٧٥٣  ١٩,٢٨١,٣٧٣ مخطرة عادیة -  Bالفئة 
 ١٤١,٩٦٦  ١٤١,٩٦٦  ٠  ٠ دون المستوى - Cالفئة 
 ٦١,١٥٥  ٦١,١٥٥  ٠  ٠ مشكوك في تحصیلھا - Dالفئة 
 ٨٨٨,٨٨٢  ٨٨٨,٨٨٢  ٠  ٠ ردیئة -  Eالفئة 

        
 ٣٤,٥٤٦,٤٨٩  ١,٠٩٢,٠٠٣  ١,٣٣٣,٢٢٣  ٣٢,١٢١,٢٦٣ االجمالي

 (٨٩٩,٧٨٥)        )محدد   - ( ناقصا مخصص االنخفاض  
 (٨٠,٠٣٨)        )مجمع   - ( ناقصا مخصص االنخفاض  

 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦       الصافي
  
 
 
 
 
 
 
 



٢٨ 
 

 
  
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  تتمــةضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة اإلی

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
 

 )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر٣
 

  نوعیة االئتمان لألصول المالیة ذات المخاطر االئتمانیة  ٥.٢.٣
  
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة ) ب 

  . في الغالبؤسسات المالیة اما منخفضة المخاطر والمالمخاطر بالنسبة لألرصدة لدى البنوك 

   ) ال شئ :  ٢٠١٠(  ٢٠١١دیسمبر  ٣١في محفظة األوراق المالیة كما في  األرصدةواطفاء أولیس ھناك مستحقات للدفع مسبقا 
  

 ) أوراق الدین ( االستثمارات المالیة ) ج 

    المبلغ باأللف ریال قطري     

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
ستحقاقالمحتفظ بھ لال  ٦,١٦٦,٩٠٠  ٥,٦١٢,٣١٥ 

 ٣,٠٠٠,٦٤٠  ٥,١٣٧,١٣٦ المتاحة للبع
 (٢٨٣,٣٠٤)  (٢٢٤,٤٤٢) ناقصا مخصص االنخفاض

 ٨,٨٨٤,٢٣٦  ١٠,٥٢٥,٠٠٩ االجمالي 
 

 ٧.٩:  ٢٠١٠ (" AA" والمصنفة تصنیف أذونات الخزانة/ بلیون ریال قطري  تتكون من سندات حكومة قطر ٩.٠٣ المالیة تتضمن مبلغ مخاطرة االستثمارات
    .") -AA" بلیون ریال قطري والمصنفة 

  
  األصول االخرى) د(

  )ال شيء:  ٢٠١٠( ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في متدنیة القیمة أو متأخرة السداد  ال توجد أرصدة
  
   المتأخرة ولكن لم تنخفض قیمتھا  القروض والسلف واألنشطة التمویلیة للعمالء) ه( 

 
ال تعتبر منخفضة القیمة ، ما لم تتوفر معلومات اخرى تشیر الى  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في  یوم ٩٠مالء التي تأخر سدادھا أقل من ان القروض وسلف الع

  :المبلغ االجمالي للقروض وسلف العمالء حسب درجتھا والتي استحق موعد استحقاقھا ولم تنخفض قیمتھا كانت على النحو التالي . العكس 
  

    ریال قطريالمبلغ باأللف 
                      
  ٢٠١٠    ٢٠١١    االسالمي    التقلیدیة    

              أفراد    شركات    
                      

 ٤١٨,٤٦١    ٣٢٨,٧٩٨    ٢٧,٣١٤    ٢٦٢,٩٨٠    ٣٨,٥٠٤    یوم ٣٠متأخرة حتى 
  ٧٥٩,١٦٠    ٦٦,٤٩٢    ٤,٥٦٨    ٤٨,٠٤٧    ١٣,٨٧٧    یوم ٦٠ - ٣١متأخرة من 
  ١٥٥,٦٠٢    ١٢٦,٨٧٦    ٩٥١    ٦٧,٠٥٦    ٥٨,٨٦٩    یوم وما أعاله – ٦١متأخرة من 

  ١,٣٣٣,٢٢٣    ٥٢٢,١٦٦    ٣٢,٨٣٣    ٣٧٨,٠٨٣    ١١١,٢٥٠    المجموع
  
 .لدى المجموعة ضمانات في شكل ودائع مجمدة ، رھن أسھم أو رھن قانوني مقابل القروض المتاخرة  

  
ملیون  ٢٠١٠:٢٩( ملیون ریال قطري ٢٤ یوم ، و  ٣٠ حتي للتأخیر) ملیون ریال قطري  ١٠٨:  ٢٠١٠(ملیون ریال قطري ١٨٩ غ اجمالي الضماناتلیب 

 . وما أعالهیوم  ٦١للتأخیر من ) ملیون ریال قطري  ٣٤: ٢٠١٠(ملیون ریال قطري  ٤١ یوم ، و ٦٠یوم الى  ٣١للتاخیر من ) ریال قطري 
  
  

    
  



٢٩ 
 

     
  
  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري      

  وحدةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الم
 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 

 
 )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر٣
 

  نوعیة االئتمان لألصول المالیة ذات المخاطر االئتمانیة  ٥.٢.٣
  
  تدنى قیمة القروض والسلف واألنشطة التمویلیة للعمالء) ه(
  

ات مصرف ق      ا لتعلیم رده وفق ة      طر المركزي  یتم تحدید قیمة االنخفاض بتقییم كل قرض بمف اییر الدولی ة والمع لف واألنشطة     .  ، واألنظم روض والس ت الق بلغ
  ) . ملیون ریال قطري  ١,٠٩٢:  ٢٠١٠( ملیون ریال قطري  ٥٠٨ التمویلیة للعمالء قبل احتساب التدفقات النقدیة من الضمانات 

  : فیما یلي تحلیل الجمالي القروض المتدنیة القیمة بحسب قطاعات التشغیل 
 
  المبلغ باأللف ریال قطري         
          
    ٢٠١٠   ٢٠١١  

        القروض منخفضة القیمة
 ٣٠٤,٠٧٨   ١١٤,٧٣٩    الشركات -
 ٧٠٥,١٤٢   ١٧٦,٦١٠    األفراد  -
 ٨٢,٧٨٣   ٢١٦,٢٧٧    التمویل االسالمي  -

    ١,٠٩٢,٠٠٣   ٥٠٧,٦٢٦ 
  
 اعادة التفاوض على  قروض وسلف العمالء ) و(
 

بعد اعادة الھیكلھ ، فان حساب العمیل الذى . مل تمدید ترتیبات الدفع ، والموافقة على خطط االدارة الخارجیة ، وتعدیل تأجیل المدفوعاتاعادة ھیكلة االنشطھ تش
ستند الى ان سیاسات اعادة الھیكلة والممارسات ت. مضى اجل استحقاقھ یتم اعادتة الى الوضع الطبیعي وادارتھ جنبا الى جنب مع غیره من حسابات مماثلة

. ان ھذه السیاسات ھي قید المراحعھ المستمره . سیستمرالمعاییر او المؤشرات التي ، في التقدیر الشخصى لالدارة المحلیة ، تشیر الى ان الدفع على االرجح 
لتفاوض على القروض التي من شأنھا ان اعادة ا. اعادة الھیكلھ ھى االكثر شیوعا من ناحیة التطبیق على القروض الشخصیة ، وخاصة عمیل القروض الفردیة 

 . )ملیون ریال قطري  ١,٣٢٩:  ٢٠١٠( ملیون ریال قطري ٣,٠٥٨  مبلغ٢٠١١   دیسمبر ٣١كما في  تكون قد مضى موعد استحقاقھا بلغ مجموعھا
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري       

  موحدةاإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة ال
  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما  في 

 
  )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر ٣

 

 مخاطر السوق ٣.٣
. رات فى اسعار السوقتتعرض المجموعة لمخاطر السوق ، والذي ھو خطر ان القیمھ العادلھ او التدفقات النقدیة المستقبلیھ لالداة مالیة سوف تتقلب بسبب التغی

من المراكز المالیة المفتوحة لسعر الفائده ، والعمالت ومنتج حقوق الملكیة ، وھي كلھا معرضة بشكل عام او محدد لحركات السوق  تنشأ مخاطر السوق
ل وتفص. ه ، وانتشار االئتمان ، وأسعار صرف العمالت االجنبیة ، وأسعار األسھمئدوالتغیرات في مستوى تقلب اسعار السوق أو األسعار ، مثل اسعار الفا

  .المجموعة التعرض لمخاطر السوق الى محافظ تجاریة وغیر تجاریة
  

. قطر المركزي  تخضع االستثمارات لصالح المجموعة لسیاسة االستثمار الداخلیة للمجموعة الموافق علیھا من قبل مجلس االدارة والمعدة حسب تعلیمات مصرف
تستخدم . زانة واالستثمارات، وتخضع األنشطة للتوجیھات والسیاسات الخاصة بمجال العمل المحددیتم القیام بأنشطة المتاجرة في المجموعة من قبل شعبة الخ

  .المجموعة أسالیب متعددة لقیاس ومراقبة األنشطة بما في ذلك تحلیل الحساسیة والحدود االئتمانیة لكل مركز
  

االستثمارات المالیة المحتفظ  القیمة العادلة من خالل الربح والخسارةأي (مجموعة تحدد سیاسة االستثمار الحد االقصى لمجموع محافظ االستثمارات لصالح ال  
لكن، الحد ).    ١ Tierرأس المال االساسي ( من رأسمال البنك واحتیاطیاتھ % ٧٠بنسبة ) بھا بغرض المتاجرة والمحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق والمتاحة للبیع

مع حد أقصى ) ١ Tierرأس المال االساسي ( من رأسمال المجموعة واحتیاطیاتھ % ١٠ھا بغرض المتاجرة ھوالمخصص لمحفظة االستثمارات المحتفظ ب
تتم مراجعة سیاسة االستثمار من قبل مجلس االدارة سنویًا وتتم .  للخسارة مسموح بھ ألحد بنود االستثمار أو لمحفظة االستثمار ككل في اي وقت من االوقات

  .ومي من قبل قسم إدارة المخاطرمراقبة الحدود بشكل ی
  

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



٣١ 
 

 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري    
  مالیة الموحدة اإلیضاحات المتممة للقوائم ال

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما  في  
  
  )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر ٣

  
   جنبیةألمخاطر العمالت ا ١.٣.٣

 
الت وبالنظر الى طبیعة عمل المجموعة، فإن التعرض لمخاطر العم.  مخاطر العمالت االجنبیة ھي مخاطر الخسارة الناتجة من تقّلبات  أسعار الصرف االجنبي

مسموح بھا للمتاجرة االجنبیة محدود ومسیطر علیھ بإحكام من قبل سیاسة مخاطر السوق وسیاسة إدارة المخاطر الھیكلیة اللتین تغطیان إدارة الحدود القصوى ال
  والتعرض لمخاطر العمالت األجنبیة

 المبلغ باأللف ریال قطري
  المجموع  ىعمالت اخر  جنیھ استرلیني  یورو  دوالر أمریكي  ریال قطري  

             ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
              بنود المركز المالي

  ٧١,٥٤٠,٠٦٥  ٤,٤٠٧,٦١٧  ٩٥,١٩٦  ٤٠٠,٣٩٦  ٢٤,٠٩٩,١٩٦  ٤٢,٥٣٧,٦٦٠  األصول
  (٧١,٥٤٠,٠٦٥)  (١,٣٦٨,٣٣٩)  (١٠٣,٨٧٣)  (٤١٠,٤٧٧)  (٢٦,٥٧٤,٩٧٠)  (٤٣,٠٨٢,٤٠٦)  وحقوق المساھمین االلتزامات

  ٠  ٣,٠٣٩,٢٧٨  (٨,٦٧٧)  (١٠,٠٨١)  (٢,٤٧٥,٧٧٤) (٥٤٤,٧٤٦)  صافي مركز العمالت
              

              بنود خارج بیان المركز المالي
  ٢٠,٢٦٣,٣٠٠  ١٦٨,٧٦٩  ٣٦,٩٥٤  ٦٩٧,٧١٤  ٧,٨٨٣,٩١٥  ١١,٤٧٥,٩٤٨  )التزامات طارئة ( التزامات دائنة 

              
              ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 

              بنود المركز المالي
  ٦٢,٥٢٠,٠٧٤  ٣,٩٤١,٠٦٧  ١٣٣,٦٤١  ١٨٦,٨٢١  ١٤,٥٨١,٨٨٢  ٤٣,٦٧٦,٦٦٣  األصول

  (٦٢,٥٢٠,٠٧٤)  (١,١٨١,٠٣٨)  (١٣٢,٤٦٣)  (١٨٤,٢١٦)  (١٦,٦١٥,٤٩٢)  (٤٤,٤٠٦,٨٦٥)  االلتزامات وحقوق المساھمین
  ٠  ٢,٧٦٠,٠٢٩  ١,١٧٨  ٢,٦٠٥  (٢,٠٣٣,٦١٠)  (٧٣٠,٢٠٢)  صافي مركز العمالت

              
              بنود خارج بیان المركز المالي

  ١٨,٩٥١,٣٢١  ١٨٢,٦٣١  ٢٢,٥٧٨  ٦٦٩,٩٧٥  ٦,٨٤٢,٠١٣  ١١,٢٣٤,١٢٤  )التزامات طارئة ( التزامات دائنة 
              
  
ان أي نقص . الموحد ألسعار العمالت مقابل الریال القطري ، مع ثبات جمیع المتغیرات االخرى ، على بیان الدخل أدناه یوضح تأثیر تغیر محتمل  الجدول التالي 

 .في كل من العمالت التالیة مقابل الریال القطري كان سوف ینتج عنھا تأثیر معادل ولكنھ عكسي معادل 
  

  المبلغ باأللف ریال قطري
 الشامل التأثیر على بیان الدخل  % التغیر في سعر العملة 

  ٢٠١٠ ٢٠١١ 
     

 ٢٦١ (١,٠٠٨) %١٠ الیورو
 ١٧٧ (١,٣٠٢)  %١٥ جنیھ استرلیني

  
ادل المفتوح بالعمالت األخرى استثمار المجموعة في شركات زمیلة مقومة بالریال العماني والدرھم اإلماراتي، وحیث أن ھذه العمالت یمثل مركز التب

  . مربوطة بالدوالر األمریكي، فال یوجد لھا تأثیر على بیان الدخل ویعتبر التأثیر ضئیال على حقوق المساھمین
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  یضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة اإل

 ٢٠١١دیسمبر ٣١كما في  
  
  )تتمة ( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر - ٣
  

  مخاطر أسعار الفائدة / أرباح ٢.٣.٣  
  

  مخاطر اسعار الفائده) أ ( 
  

القیمھ العادلھ . لالداة المالیة بسبب التغیرات فى اسعار الفائدة في السوق التدفق النقدي لمخاطر اسعار الفائده ھو خطر التقلب فى التدفقات النقدیة المستقبلیھ
تعتاد المجموعة خطر التعرض آلثار التقلبات السائده . لمخاطر اسعار الفائده ھو خطر تقلب قیمة االدوات المالیة بسبب التغیرات فى اسعار الفائده في السوق

ھوامش الفائده قد تزید نتیجة لھذه التغیرات ولكن قد یقلل من الخسائر . ن القیمھ العادلھ ومخاطر التدفق النقديلمستویات أسعار الفائده في السوق على كل م
مجلس االدارة یضع المحددات الالزمة على مستویات تضارب اعادة تسعیر الفائده التي یمكن االضطالع بھا ، والتي . حال ان تنشأ حركات غیر متوقعة

  .ادارة النقد والخزانة بالمجموعة ترصد یومیا عن طریق
  

وتعتبر مخاطر   .ریةإدارة األصول وااللتزامات المتابعة من قبل لجنة األصول وااللتزامات ، تدیر مخاطر سعر الفائدة المرتبطة باألدوات المالیة غیر التجا
  .ة سعر الفائدة من أكثر مخاطر السوق المعرض لھا البنك في أدواتھ المالیة غیر التجاری

  
مخاطر سعر الفائدة تقاس بأنھا  . ھدف المجموعة إدارة حساسیة سعر الفائدة بحیث أن التغیرات في أسعار الفائدة ال تنعكس سلبًا على دخل الفائدة الصافي   

ر سعر الفائدة الخاص بأدوات كالعادة تقوم المجموعة بإدارة مخاط المحتملة على دخل الفائدة الصافي بسبب تغیرات أسعار الفائدة بالسوق المؤثرات
المحفظة غیر اإلختیاریة تحتوي على . غیر إختیاریة وإختیاریة: التجاریة بفصل ھذه األصول وااللتزامات إلى محفظتین كبیرتین المشتقات المالیة غیر

تتمكن المجموعة من إدارة حساسیة سعر الفائدة  لكي بعمالء المجموعة والضمانات الالزمة لدعم المتطلبات الرقابیة المطلوبة القروض والودائع الخاصة
محفظة أوراق مالیة إختیاریة،ودائع طویلة األمد ، واإلیداعات واإلقراض بین البنوك والمشتقات المالیة عند  بالمحفظة غیر االختیاریة،تستعمل المجموعة

 .ع من إدارة حساسیة سعر الفائدة في المحفظة غیر اإلختیاریة اإلختیاریة تتمكن المجموعة بشكل واس إستراتیجیًا بواسطة وضع المحفظة الحاجة
                                

بیان المركز دیسمبــر وفقا لفترة اعادة تسعیر الموجودات والمطلوبات والبنود خارج  ٣١الربح  في / الجدول التالي یلخص مركز حساسیة أسعار الفائدة   
 :للمجموعة  المالي 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١١دیسمبر ٣١كما في  
  
   )تتمة( االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر  .٣

  باأللف ریال قطريالمبلغ 

      
خالل ثالثة 

    أشھر
من ثالثة أشھر 

    أكثر من سنة    الى سنة
ة غیر الحساس

  المجموع    للفوائد
                      ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في   
  ٢,٥٧٦,٤٩٤    ٢,١١٣,٩٢٢    ٠    ٠    ٤٦٢,٥٧٢    نقد وأرصدة لدى البنك المركزي  
  ٩,٢٧١,٩٢٠    ٠    ٠    ٤٣٣,١٦٠    ٨,٨٣٨,٧٦٠    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة  
  ٤١,٦١٣,٨٠٤    ٠    ١,٩٨٦,٦١٤    ١٣,٣١٧,٢٨١    ٢٦,٣٠٩,٩٠٩   :قروض وسلف وأنشطة مالیة لعمالء   
  ١١,٧٣٢,٦٣٩    ١,٢٠٧,٦٣٠    ٧,٨٧٣,٧٠٢    ٢,٢٢٠,٩٨١    ٤٣٠,٣٢٦   استثمارات مالیة  
  ٣,٩٢٦,٤٨٠    ٣,٩٢٦,٤٨٠    ٠    ٠    ٠   زمیلة اتاستثمار في شرك  
  ٢,٤١٨,٧٢٨    ١,٧٧٩,١٠١    ٠    ٤٤,٣٧٤    ٥٩٥,٢٥٣   عقارات ومعدات وأصول اخرى    
  ٧١,٥٤٠,٠٦٥    ٩,٠٢٧,١٣٣    ٩,٨٦٠,٣١٦    ١٦,٠١٥,٧٩٦    ٣٦,٦٣٦,٨٢٠   مجموع األصول   

                      
  ٥,٨٣٧,٨٨٧    ٠    ٠    ٠    ٥,٨٣٧,٨٨٧   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة   
 وحسابات االستثمار , ودائـــــع العمــــالء  
  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣    ٨,٠٤٣,٨٥٨    ١٩,١٩٥    ٢,٥٥١,٤٦٠    ٢٧,٣٧٤,١٧٠   المطلق  
  ١,١٥٠,٨١٠    ٠    ٠    ١,١٥٠,٨١٠    ٠   ت اعادة الشراءقروض بموجب اتفاقیا  
  ١١,٠٥٤,٠٨٦    ٠    ٨,٥٠٦,٣٨٨    ٢,٥٤٧,٦٩٨    ٠   وأموال مقترضة اخرى دیون مصدرة  
  ١,٢٧٨,٣٠٣    ٨٠٦,٨٠٧    ٠    ٥٠,٤٥٣   ٤٢١,٠٤٣   التزامات أخرى   
  ١٤,٢٣٠,٢٩٦    ١٤,٢٣٠,٢٩٦    ٠    ٠    ٠   حقوق المساھمین  
  ٧١,٥٤٠,٠٦٥    ٢٣,٠٨٠,٩٦١    ٨,٥٢٥,٥٨٣    ٦,٣٠٠,٤٢١    ٣٣,٦٣٣,١٠٠   مساھمینمجموع االلتزامات وحقوق ال  
  ٠    (١٤,٠٥٣,٨٢٨)    ١,٣٣٤,٧٣٣    ٩,٧١٥,٣٧٥    ٣,٠٠٣,٧٢٠   فرق حساسیة أسعار الفائدة  
  ٠    ٠    ١٤,٠٥٣,٨٢٨    ١٢,٧١٩,٠٩٥    ٣,٠٠٣,٧٢٠   الفرق المتراكم في حساسیة أسعار الفائدة 

                      
                     ٢٠١٠بر دیسم ٣١كما في    

 ٨,٧٠٢,٨٢٤  ١,٩٥٠,٨٩٨  ٠  ٠  ٦,٧٥١,٩٢٦    نقد وأرصدة لدى البنك المركزي  
  ٤,٢٣٧,٨٤٣    ٠    ٢٥١,١٦٠    ٢٠٨,٣٤٠    ٣,٧٧٨,٣٤٣    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة  
 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦  ٠  ١,٨٥٦,٨١٧  ١٢,٧٥٥,٠٠٣  ١٨,٩٥٤,٨٤٦   :قروض وسلف وأنشطة مالیة لعمالء   
 ١٠,٠٢٣,٦٥٠  ١,١٣٩,٤١٤  ٧,٢٨١,٦٤٢  ٤٥٦,٣٠٩  ١,١٤٦,٢٨٥   استثمارات مالیة  
 ٣,٨٣٩,٥٤٢  ٣,٨٣٩,٥٤٢  ٠  ٠  ٠   زمیلة اتاستثمار في شرك  
 ٢,١٤٩,٥٤٩  ١,٥٨٨,١٠٣  ٠  ٤٧,٨٥٨  ٥١٣,٥٨٨   عقارات ومعدات وأصول اخرى    
 ٦٢,٥٢٠,٠٧٤  ٨,٥١٧,٩٥٧  ٩,٣٨٩,٦١٩  ١٣,٤٦٧,٥١٠  ٣١,١٤٤,٩٨٨   مجموع األصول   

                      
 ٣,٥٥٣,٣٩٨  ٠  ٠  ٠  ٣,٥٥٣,٣٩٨   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة   
 وحسابات االستثمار , ودائـــــع العمــــالء  
 ٣٣,٢٨٠,٦٦٢  ٨,٦٥٢,٩٧٩  ٨٧,٦٦٠  ٣,٠٨٤,١٧٢  ٢١,٤٥٥,٨٥١   المطلق  
 ٩٠٧,٢٨٥  ٠  ٠  ٠  ٩٠٧,٢٨٥   قروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء  
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢  ٠  ٦,٨١٢,٠٦٩  ٢,٣٦٣,٦٨٦  ١,٨١٧,٨٠٧   وأموال مقترضة اخرى دیون مصدرة  
 ١,٢٨٥,٣١٠  ٨٤٩,٢٤٣  ٣٠١  ٣٦,٤٤٠  ٣٩٩,٣٢٦   التزامات أخرى   
 ١٢,٤٩٩,٨٥٧  ١٢,٤٩٩,٨٥٧  ٠  ٠  ٠   حقوق المساھمین  
 ٦٢,٥٢٠,٠٧٤  ٢٢,٠٠٢,٠٧٩  ٦,٩٠٠,٠٣٠  ٥,٤٨٤,٢٩٨  ٢٨,١٣٣,٦٦٧   مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین  
 ٠  (١٣,٤٨٤,١٢٢)  ٢,٤٨٩,٥٨٩  ٧,٩٨٣,٢١٢  ٣,٠١١,٣٢١   فرق حساسیة أسعار الفائدة  
 ٠  ٠  ١٣,٤٨٤,١٢٢  ١٠,٩٩٤,٥٣٣  ٣,٠١١,٣٢١   الفرق المتراكم في حساسیة أسعار الفائدة  
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  تممة للقوائم المالیة الموحدة اإلیضاحات الم

 ٢٠١١دیسمبر ٣١كما في  
  
 )تتمة(االدوات المالیــة و إدارة المخاطــر.٣
  
  حساسیة أسعار الفائدة     ) ج

 .یمثل الجدول أدناه حساسیة بیان الدخل ألي تغیرات معقولة محتملة على أسعار الفائدة مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة
  

لعائمة للموجودات إن حساسیة بیان الدخل ھو تأثیر تغیرات مفترضة على أسعار الفائدة وذلك على صافي إیرادات الفوائد لسنة واحدة ، بناءًا على األسعار ا                  
لیس ھناك تأثیر على حقوق مساھمي . بینةیتوقع أن یكون تأثیر النقص  معادال ومعاكسا لتأثیر الزیادات الم. والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا لغیر المتاجرة 

  .للمجموعة  الموحدة كما ھو موضح أدناه في قائمة دخل وحقوق المساھمین. المجموعة
  المبلغ باأللف ریال قطري

  في  نقاط )نقصان ( زیادة  
  األساس 

  حساسیة صافي   
  حساسیة في    ایرادات الفوائد

  حقوق المساھمین

    ٢٠١٠    ٢٠١١    ٢٠١٠    ٢٠١١  
                    

                    العملة
  ٣,٨٠٠    ٧,٧٥٧    (٤٤,١٣٧)    (٣٦,٥٥٠)   نقطة أساس ٢٥  ریال قطري

  ٣,٣٥١    ٤,٧٩٨    (٢٠,٦٠٥)    (٣٧,١٧٤)   نقطة أساس ٢٥  اخرى/ دوالر أمریكي 
                    

  مخاطر أسعار األسھم ٣.٣.٣
تنشأ مخاطر أسعار األسھم لغیر . ي مستوى مؤشرات األسھم وأسعار األسھم الفردیة مخاطرأسعار األسھم ھي أن تنقص األسعار العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات ف

سوق أبوظبي لألوراق   % ١٥و  ومباي لألوراق المالیةبوسوق  في مؤشر سوق الدوحة%  ١٠ان زیادة . المتاجرة من األوراق الرأسمالیة المصنفة متاحة للبیع 
ان نقصا معادال كان سینتج ) . ملیون ریال قطري  ١٨:  ٢٠١٠( ملیون ریال قطري ٣٩ ق المساھمین بمبلغ كانت ستزید حقو ٢٠١١دیسمبر ٣١المالیة  في 

  .عنھا تأثیر معادل ولكن عكسي وسوف یسبب انخفاضا محتمال في القیمة ، مما سینقص صافي الربح 
 

)لف ریال قطري باأل المبلغ(األثر على حقوق المساھمین  التغیر في مؤشرات األسھم مؤشرات السوق  
  ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 ١١,٥٥٧ ١٤,٥٦٤  %١٠ بورصة قطر
لألوراق المالیةومباي ب سوق  ٠ ٢٠,٣٨٨ %١٠ 

 ٦,٢٢٤ ٣,٩٤١ %١٥ سوق أبوظبي لألوراق المالیة
  

 مخاطر السیولة   ٤.٣
لتزامات التعاقدیة االخرى في الوقت المحدد وبطریقة السیولة ھي القدرة المستمرة على الوفاء باستحقاقات االلتزامات و زیادة أموال الموجودات وسداد اال

إدارة السیولة تتضمن االحتفاظ بقدرة كبیرة ومتنوعة على التمویل، واألصول السائلة ومصادر نقدیة اخرى تقي من التقلبات في مستویات .  منخفضة التكالیف
  .وقاألصول وااللتزامات الناتجة عن أحداث أو إضطرابات غیر متوقعة في الس

  
  عملیة إدارة مخاطر السیولة١.٤.٣

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

وتراقب لجنة األصول وااللتزامات  أسعار الودائع والمستویات واالتجاھات .  على بلوغ الحد االقصى من ودائع العمالء ومصادر االموال االخرى والحفاظ علیھا
أیضًا لدى لجنة األصول وااللتزامات خطة .لتي تراجع باستمرار للتأكد من اتساقھا مع متطلبات سیاسة السیولةوالتغیرات الكبیرة و خطط تسویق الودائع ا

إن قدرة المجموعة على جذب تمویالت ضخمة أو طویلة األجل بأسعار منافسة یؤثر فیھا بشكل مباشر تصنیفنا االئتماني . طوارىء تتم مراجعتھا بشكل دوري
  - :المبّین فیما یلي

 .مستقر: المستقبل ،  -C،  قوة المركز المالي ١-P،  قصیر األمد A١طویل 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
  

  منھج التمویل ٢.٤.٣
  .والشروط در السیولھ یتم مراجعتھا بشكل منتظم بواسطة ألكو للحفاظ على التنویع حسب العمالت ، واالماكن الجغرافیھ ، والمانح ، والمنتجمصا



٣٥ 
 

  
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
   اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
 

  )تتمة(مخاطــراالدوات المالیــة و إدارة ال  ٣
  

 التدفقات النقدیة غیر المشتقة الضمنیة ٣.٤.٣
لألصول وااللتزامات بالجدول على المتوقعة /  وقد تم تحدید تواریخ التعاقدیة. یعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنود أصول والتزامات المجموعة الرئیسیة

اق التعاقدي دون األخذ بعین االعتبار تواریخ االستحقاق الفعلیة التي تعكسھا الوقائع التاریخیة لالحتفاظ دیسمبر وحتى تاریخ االستحق ٣١أساس الفترة المتبقیة  في 
   .تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من توفر سیولة كافیة. بالودائع وتوفر السیولة

 
:  ٢٠١٠(   %١١٢.٥٥السیولة ، كانت نسبة  ٢٠١١دیسمبر  ٣١ح مصرف قطر المركزي ، في یخضع البنك لبعض المتطلبات االلزامیة وفقا للوائ

 %١٠٠إن الحد األدنى المقرر من قبل مصرف قطر المركزي ھو  . %) ١٢٤.٣٨
باأللف ریال قطري                 المبلغ 

  خالل  شھر  بنود داخل المركز المالي
من شھر إلى 
  ثالثة أشھر

 الىمن ثالثة أشھر
  شھر ١٢

  حتىالمجموع 
  عام

  أكثر من 
  عام

  لیس لھا
تاریخ 
  مجموع  استحقاق

                ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
  ٢,٥٧٦,٤٩٤  ٢,١١٣,٩٢٢  ٠  ٤٦٢,٥٧٢  ٠  ٠  ٤٦٢,٥٧٢ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٩,٢٧١,٩٢٠  ٨٩,٧٤٤  ٠  ٩,١٨٢,١٧٦  ٤٣٣,١٦٠  ١,٥٤٢,٧٤٥  ٧,٢٠٦,٢٧١ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
  ٤١,٦١٣,٨٠٤  ٠  ٣٥,٠٧٢,٦٥٣  ٦,٥٤١,١٥١  ١,٠٧٠,٣٣٢  ٥٢٥,٣٥٣  ٤,٩٤٥,٤٦٦ قروض وسلف وأنشطة مالیة للعمالء

  ١١,٧٣٢,٦٣٩  ١,٢٠٧,٦٣٠  ٨,١٣٩,٢٦٦  ٢,٣٨٥,٧٤٣  ٢,٢٠٠,٠١٨  ١٧٣,٦٧٠  ١٢,٠٥٥ استثمارات مالیة
  ٣,٩٢٦,٤٨٠  ٣,٩٢٦,٤٨٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ زمیلة اتاستثمار في شرك

  ٢,٤١٨,٧٢٨  ١,٧٧٩,١٠١  ٠  ٦٣٩,٦٢٧  ٤٤,٣٧٤  ١١٨,٣٣١  ٤٧٦,٩٢٢ ـودات أخــرىعقارات ومعدات و موجـ
  ٧١,٥٤٠,٠٦٥  ٩,١١٦,٨٧٧  ٤٣,٢١١,٩١٩  ١٩,٢١١,٢٦٩  ٣,٧٤٧,٨٨٤  ٢,٣٦٠,٠٩٩  ١٣,١٠٣,٢٨٦ مجمـــوع األصول

  ٥,٨٣٧,٨٨٧  ٢٨١,٧٠٠  ٠  ٥,٥٥٦,١٨٧  ٠  ١٣٤,٦٨٠  ٥,٤٢١,٥٠٧ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة
وحسابات , ـــالءودائـــــع العمـ

  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣  ٠  ١٩,١٩٥  ٣٧,٩٦٩,٤٨٨  ٢,٧٤٢,١٤٠  ٧,٣٥١,٦٧٢  ٢٧,٨٧٥,٦٧٦ االستثمار المطلق
  ١,١٥٠,٨١٠  ٠  ١,١٥٠,٨١٠  ٠  ٠  ٠  ٠ قروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء
  ١١,٠٥٤,٠٨٦  ٠  ٨,٥٠٦,٣٨٨  ٢,٥٤٧,٦٩٨  ١٨٢,٠٠٠ ٢,٣٦٥,٦٩٨  ٠ دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى

  ١,٢٧٨,٣٠٣  ٧٢٣,٧٠٨  ٠  ٥٥٤,٥٩٥  ٥٠,٤٥٣  ١٣١,٤٨٠  ٣٧٢,٦٦٢ ــــرىالتزامات أخـ
  ٥٧,٣٠٩,٧٦٩  ١,٠٠٥,٤٠٨  ٩,٦٧٦,٣٩٣  ٤٦,٦٢٧,٩٦٨  ٢,٩٧٤,٥٩٣  ٩,٩٨٣,٥٣٠  ٣٣,٦٦٩,٨٤٥ مجموع االلتزامات

  ١٤,٢٣٠,٢٩٦  ٨,١١١,٤٦٩  ٣٣,٥٣٥,٥٢٦  (٢٧,٤١٦,٦٩٩)  ٧٧٣,٢٩١  (٧,٦٢٣,٤٣١)  (٢٠,٥٦٦,٥٥٩) الفــرق
               ٢٠١٠دیسمبر ٣١كما في 

  ٨,٧٠٢,٨٢٤  ١,٩٥٠,٨٩٨  ٠  ٦,٧٥١,٩٢٦  ٠  ٠  ٦,٧٥١,٩٢٦ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي
  ٤,٢٣٧,٨٤٣  ٦١,١٣٢  ٢٥١,١٦٠  ٣,٩٢٥,٥٥١  ٢٠٨,٣٤٠  ٢٦١,١٢٠  ٣,٤٥٦,٠٩١  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

  ٣٣,٥٦٦,٦٦٦  ٠  ٢٦,٢٦٦,٤١٣  ٧,٣٠٠,٢٥٣  ١,٤٢٤,٠١٧  ١,٤٤٠,٠٨١  ٤,٤٣٦,١٥٥ قروض وسلف للعمالء
  ١٠,٠٢٣,٦٥٠  ١,١٣٩,٤١٤  ٧,٤٥٦,٦٩٥  ١,٤٢٧,٥٤١  ٣٤١,١٦٤  ٧,٩٠٨  ١,٠٧٨,٤٦٩ استثمارات مالیة
  ٣,٨٣٩,٥٤٢  ٣,٨٣٩,٥٤٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ زمیلةات استثمار في شرك

 عقارات ومعدات و موجــودات 
  ٢,١٤٩,٥٤٩  ١,٥٨٨,١٠٣  ٠  ٥٦١,٤٤٦  ٤٧,٨٥٨  ١٢٧,٦٢٢  ٣٨٥,٩٦٦ أخــرى

  ٦٢,٥٢٠,٠٧٤  ٨,٥٧٩,٠٨٩  ٣٣,٩٧٤,٢٦٨  ١٩,٩٦٦,٧١٧  ٢,٠٢١,٣٧٩  ١,٨٣٦,٧٣١  ١٦,١٠٨,٦٠٧ مجمـــوع األصول
  ٣,٥٥٣,٣٩٨  ٠  ٠  ٣,٥٥٣,٣٩٨  ٠  ٥٤٥,١٦٠  ٣,٠٠٨,٢٣٨ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

وحسابات , ودائـــــع العمــــالء
  ٣٣,٢٨٠,٦٦٢  ٠  ٨٧,٦٦٠  ٣٣,١٩٣,٠٠٢  ٤,٥٨٧,٣٧٢  ٧,٠٤٢,٠٦٦  ٢١,٥٦٣,٥٦٤  االستثمار المطلق

  ٩٠٧,٢٨٥  ٠  ٠  ٩٠٧,٢٨٥  ٠  ٩٠٧,٢٨٥  ٠ قروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء
  ١٠,٩٩٣,٥٦٢  ٠  ٩,١٧٥,٧٥٥  ١,٨١٧,٨٠٧  ١,٨١٧,٨٠٧  ٠  ٠ دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى

  ١,٢٨٥,٣١٠  ٨٤٩,٢٤٣  ٣٠١  ٤٣٥,٧٦٦  ٣٦,٤٤٠  ٧١,٢٩١  ٣٢٨,٠٣٥ التزامات أخـــــرى
  ٥٠,٠٢٠,٢١٧  ٨٤٩,٢٤٣  ٩,٢٦٣,٧١٦  ٣٩,٩٠٧,٢٥٨  ٦,٤٤١,٦١٩  ٨,٥٦٥,٨٠٢  ٢٤,٨٩٩,٨٣٧ مجموع االلتزامات

  ١٢,٤٩٩,٨٥٧  ٧,٧٢٩,٨٤٦  ٢٤,٧١٠,٥٥٢  (١٩,٩٤٠,٥٤١)  (٤,٤٢٠,٢٤٠)  (٦,٧٢٩,٠٧١)  (٨,٧٩١,٢٣٠) الفــرق



٣٦ 
 

  
 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
    اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في  
 
    )تتمة(لیــة و إدارة المخاطــراألدوات الما .٣ 

                 
.                                                دیسمبر  على أساس تسدید االلتزامات التعاقدیة  غیر المخصومة  ٣١یلخص الجدول أدناه استحقاق االلتزامات المالیة للمجموعة كما في 

 

 غ باأللف ریال قطريلالمب     
 اللخ 

 شھر
 حتى

 شھور ٣
 ٣-١٢من 

 شھر
  أكثر من

 المجموع  عام

      ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
 ٥,٨٥٤,٩٩٣ ٠ ٠ ١٣٥,٠٧٥ ٥,٧١٩,٩١٨ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

 ٣٨,٤١٤,٤٨٧ ١٩,٤٠٩ ٢,٧٧٢,٨٧٦ ٧,٤٣٤,٠٧٥ ٢٨,١٨٨,١٢٧ وحسابات االستثمار المطلق, ودائـــــع العمــــالء
 ١,١٦٥,١٩٥ ١,١٦٥,١٩٥ ٠ ٠ ٠ قیة اعادة الشراءقروض تحت اتفا

 ١٣,٣٦٩,٥٧٤ ١٠,٨١٧,١٠٤ ١٨٢,٣٤١ ٢,٣٧٠,١٢٩ ٠ دیون مصدرة  وأموال مقترضة اخرى
 ٥٨,٨٠٤,٢٤٩ ١٢,٠٠١,٧٠٨ ٢,٩٥٥,٢١٧ ٩,٩٣٩,٢٧٩ ٣٣,٩٠٨,٠٤٥ اجمالي االلتزامات

      
      ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 

 ٣,٥٧٢,٠٣٨ ٠ ٠ ٥٤٨,٠٢٠ ٣,٠٢٤,٠١٨ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة
 ٣٤,٠٠٩,٢٣٧ ١١٠,٠٣٩ ٤,٧٣٤,٠٦٥ ٧,١٦٧,١٠٠ ٢١,٩٩٨,٠٣٣ وحسابات االستثمار المطلق, ودائـــــع العمــــالء

 ٩١٥,٠٨٢ ٠ ٠ ٩١٥,٠٨٢ ٠ قروض تحت اتفاقیة اعادة الشراء
 ١٣,٣٦٦,٥٤٦ ١١,٥٣٦,٤٥٤ ١,٨٣٠,٠٩٢ ٠ ٠ دیون مصدرة  وأموال مقترضة اخرى

 ٥١,٨٦٢,٩٠٣ ١١,٦٤٦,٤٩٣ ٦,٥٦٤,١٥٧ ٨,٦٣٠,٢٠٢ ٢٥,٠٢٢,٠٥١ مالي االلتزاماتاج
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
    اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في  
 

                    )تتمة(األدوات المالیــة و إدارة المخاطــر .٣ 
 

 أدوات المشتقات المالیة       ٤.٤.٣
  

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

  غ باأللف ریال قطريبلالم                                            

  
  حتى
  عام

 من
 تسنوا١-٣

 أكثر من
 المجموع ٣سنوات 

         ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
          :المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة

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

         عقود تبادل أسعار الفائدة 
  (٢٧٢,٠٠٦)  (١٨٦,٥١٢)  (٥٦,٠٧٨)  (٢٩,٤١٦) تدفقات مدفوعة  -
  ٢٧٧,٢٩٤  ١٨٨,٣٩٤  ٥٨,١٠٤  ٣٠,٧٩٦ تدفقات مستلمة  -

          :المشتقات المحتفظ بھا حسب القیمة العادلة للتحوط
           عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت

  (١,١٥٦,٤٠٨)  (١,٠٦١,٠٨١)  (٦٣,٥٥١)  (٣١,٧٧٦) تدفقات مدفوعة  -
  ١,١٨٦,٧٤٦  ١,٠٩١,١٠٥  ٦٣,٧٦١  ٣١,٨٨٠ مة تدفقات مستل -

  (٢,٤٠٧,٨٣٦)  (١,٢٤٧,٥٩٣)  (١١٩,٦٢٩)  (١,٠٤٠,٦١٤)  اجمالي التدفقات المدفوعة 
  ٢,٤٤٣,٢٣٩  ١,٢٧٩,٤٩٩  ١٢١,٨٦٥  ١,٠٤١,٨٧٥ اجمالي التدفقات المستلمة

          
         ٢٠١٠  دیسمبر  ٣١كما في 

          :المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
          العمالت األجنبیة باألجلعقود صرف 

 (٨٨٦,٢٠٠) ٠ ٠ (٨٨٦,٢٠٠) تدفقات مدفوعة  -
 ٨٨٦,٠٤٤ ٠ ٠ ٨٨٦,٠٤٤ تدفقات مستلمة  -

     عقود تبادل أسعار الفائدة 
 (٣١٢,٢٣١) (٢١٩,٦٩٨) (٥٩,٥٤٣) (٣٢,٩٩٠) تدفقات مدفوعة  -
 ٣١٧,٨٢٥ ٢٢١,٨٢٢ ٦١,٥٩٣ ٣٤,٤١٠ تدفقات مستلمة  -

      :حسب القیمة العادلة للتحوط المشتقات المحتفظ بھا
       عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت

 (١,١٧٦,١٥٩) (١,٠٨٨,٠٤٧) (٥٨,٧٤١) (٢٩,٣٧١) تدفقات مدفوعة  -
 ١,٢٢٧,٠٦٥ ١,١٣٠,٧٦٢ ٦٤,٢٠٢ ٣٢,١٠١ تدفقات مستلمة  -

 (٢,٣٧٤,٥٩٠) (١,٣٠٧,٧٤٥) (١١٨,٢٨٤) (٩٤٨,٥٦١)  اجمالي التدفقات المدفوعة 
 ٢,٤٣٠,٩٣٤ ١,٣٥٢,٥٨٤ ١٢٥,٧٩٥ ٩٥٢,٥٥٥ اجمالي التدفقات المستلمة
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
   اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في  
 

                    )تتمة(األدوات المالیــة و إدارة المخاطــر .٣ 
  

 
  بیان المركز المالي بنود خارج ٥.٤.٣  

  
  .بناء على االستحقاقات التعاقدیة  بیان المركز الماليالجدول أدناه یلخص تواریخ استحقاق األدوات المالیة خارج بنود 

  
المبلغ باأللف ریال قطري                     
 المجموع أكثر من عام أقل من عام 
     

    ٢٠١١دیسمبر   ٣١كما في 
 ٥,٨٥٩,١٠٧ ٤,٨٠٤,٥٢٥ ١,٠٥٤,٥٨٢ نالتزامات الدی

 ١٤,٤٠٤,١٩٣ ٢,٠٩٣,١٤٩ ١٢,٣١١,٠٤٤ الضمانات والقبوالت والتسھیالت المالیة االخرى 
 ٤٧٩,٢٤٣ ٠ ٤٧٩,٢٤٣ التزامات رأس المال 

 ٢٠,٧٤٢,٥٤٣ ٦,٨٩٧,٦٧٤ ١٣,٨٤٤,٨٦٩ المجموع
    

    ٢٠١٠دیسمبر   ٣١كما في 
 ٦,٣٧٦,٥٩٢ ٢,٦٠٦,٥٨٥ ٣,٧٧٠,٠٠٧ التزامات الدین

 ١٢,٥٧٤,٧٢٩ ٢,٥٢٣,٩١٣ ١٠,٠٥٠,٨١٦ الضمانات والقبوالت والتسھیالت المالیة االخرى 
 ٤٧٠,٠٠٠ ٢٠٦,٩٠٠ ٢٦٣,١٠٠ التزامات رأس المال 

 ١٩,٤٢١,٣٢١ ٥,٣٣٧,٣٩٨ ١٤,٠٨٣,٩٢٣ المجموع
                                                          

   لألصول وااللتزامات المالیةالقیم العادلة   ١.٥.٣
  

، والقیمھ العادلھ ألصول وخصوم المجموعة ، ال تختلف اختالفا  ٢واستنادا الى االسالیب المستخدمة لتحدید القیمھ العادلھ لألدوات المالیة الموضح في المالحظھ 
 : المالیة  فیما یلى أھم االصول والخصوم.  المركز الماليجوھریا عن القیمھ الدفتریھ في تاریخ 

 باأللف ریال قطري لغالمب                                                                                               
  القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  

  ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ 
         األصول المالیة

         
 ٨,٣٠٥,٧١٦ ٢,٢١١,٩٠٦ ٨,٣٠٥,٧١٦ ٢,٢١١,٩٠٦ باستثناء النقدیة أرصدة مع البنك المركزي

 ٤,٢٣٧,٨٤٣ ٩,٢٧١,٩٢٠ ٤,٢٣٧,٨٤٣ ٩,٢٧١,٩٢٠ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦ ٤١,٦١٣,٨٠٤ ٣٣,٥٦٦,٦٦٦ ٤١,٦١٣,٨٠٤ قروض وسلف وأنشطة مالیة للعمالء

 ١٠,٦٢٢,٤١٣ ١٢,٣٦٢,٧٤٦ ١٠,٠٢٣,٦٥٠ ١١,٧٣٢,٦٣٩ مالیة استثمارات
     

     التزامات مالیة
     

 ٣,٥٥٣,٣٩٨ ٥,٨٣٧,٨٨٧ ٣,٥٥٣,٣٩٨ ٥,٨٣٧,٨٨٧ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة
 ٣٣,٢٨٠,٦٦٢ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٣٣,٢٨٠,٦٦٢ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ وحسابات االستثمار المطلق, ودائـــــع العمــــالء

 ٩٠٧,٢٨٥ ١,١٥٠,٨١٠ ٩٠٧,٢٨٥ ١,١٥٠,٨١٠ قروض بموجب اتفاقیة اعادة الشراء
 ١١,٤٦٤,٠٣٣ ١١,٦٠٨,٠٣٤ ١٠,٩٩٣,٥٦٢ ١١,٠٥٤,٠٨٦ دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 

  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 
 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما  في 

 
 )تتمة(األدوات المالیــة و إدارة المخاطــر .٣ 

  
  ) تتمة ( وااللتزامات المالیة  القیم العادلة لألصول   ١.٥.٣   

                                             

   األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة ) أ
داه المالیة ال القیمھ العادلھ لھذه اال. المبالغ المستحقة من البنوك تضم التعامالت بین البنوك كاالیداعات واالقتراض للبنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة

  . تختلف كثیرا عن القیمھ الدفتریھ حیث ان القیمھ االجمالیھ للمحفظة مدتھا قصیرة للغایة وكثیرا ما یعاد تسعیرھا
  

  القروض والسلفیات واالنشطھ التمویلیھ للعمالء ) ب
العادلھ للقروض والسلفیات ال تختلف كثیرا عن القیمھ  القیمة المقدرة للقیمھ. القروض والسلفیات تعرض بالصافى بعد خصم مخصص االنخفاض فى القیمة

  . الدفتریھ حیث ان القیمھ االجمالیھ للمحفظة قابلھ لتكرار اعادة التسعیر وفقا لسعر السوق في مدة قصیرة
  
  ستثمارات المالیة الا) ج

االستثمارات المصنفة كأصول . متاحة للبیع   والمحتفظ بھا للمتاجرة استثمارات األوراق المالیة تشمل المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  ؛ والمصنفة كاصول 
وفي حالة عدم  –القیمھ العادلھ لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تقوم على اسعار السوق . متاحة للبیع والمحتفظ بھا للمتاجرة تقاس بالقیمھ العادلھ

لعادلة باستخدام أسالیب تقییم تتضمن تحلیل القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة والمعامالت العادیة الحدیثة وأسالیب تقییم توفر سعر السوق فان المجموعة تحدد القیمة ا
  .  ٩والقیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق یفصح عنھا في االیضاح  –تستخدم عادة من قبل المشاركین في السوق 

  
  وك والمؤسسات المالیة لبنل األرصدة) د

القیمھ العادلھ لھذه االداه المالیة ال تختلف كثیرا . المبالغ المستحقة للبنوك المعامالت بین البنوك ، واالقتراض قصیر األجل ، والودائع الجاریھ بین عشیة وضحاھا
  سعیرھا في كثیرعن القیمة الدفتریة حیث ان القیمھ االجمالیھ للمحفظة ذات مدى قصیر جدا ویتم اعادة ت

  
  الدیون المصدرة واألموال المقترضة االخرى  )  ه

ار السوق الحالیة للقروض القیمھ العادلھ التقدیریة لالموال المقرضھ االخرى تمثل القیمة المخصومة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع ان تدفع باستخدام اسع
   .١٥لمقرضھ تم االفصاح عنھا فى ایضاح  القیمھ العادلھ لالموال ا. والتسھیالت المماثلة

 
  ودائع العمالء ) و

  . القیمھ العادلھ المقدرة للودائع بدون تواریخ استحقاق ، والتى تشمل الودائع بدون فائده ، ھو المبلغ الذي یدفع عند الطلب
  .، اذ ان استحقاق اجمالى المحفظة یتم فى مده قصیرة للغایةمركز المالي الالقیمھ العادلھ المقدرة للودائع بفائدة التختلف مادیا عن القیمة الدفتریة فى تاریخ 

  
  انواع األدوات المالیة  ٢.٥.٣

 ٣٩یبین الجدول التالي األدوات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة حسب فئات معیار المحاسبة الدولي 
 باأللف ریال قطري لغالمب 

 
 األصول المالیة 

 
المحتفظ بھا 

  للمتاجرة

 
 قروض وذمم مدینة

 
محتفظ بھا 
 لالستحقاق

 
 متاحة للبیع

 
 االجمالي 

      ٢٠١١  دیسمبر  ٣١
 ٢,٢١١,٩٠٦ ٠ ٠ ٢,٢١١,٩٠٦ ٠  باستثناء النقدیة المركزي البنكأرصدة لدى 

 ٩,٢٧١,٩٢٠ ٠ ٠ ٩,٢٧١,٩٢٠ ٠ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
 ٤١,٦١٣,٨٠٤ ٠ ٠ ٤١,٦١٣,٨٠٤ ٠ قروض وسلف للعمالء

 ١١,٧٣٢,٦٣٩ ٦,٢٢٩,٦٦٣ ٥,٥٠٢,٩٧٦ ٠ ٠ استثمارات مالیة
 ٣٤٣,٧٩٩ ٠ ٠ ٠ ٣٤٣,٧٩٩ القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 

      
      ٢٠١٠  دیسمبر  ٣١

 ٨,٣٠٥,٧١٦ ٠ ٠ ٨,٣٠٥,٧١٦ ٠  باستثناء النقدیة المركزي البنكأرصدة لدى 
 ٤,٢٣٧,٨٤٣ ٠ ٠ ٤,٢٣٧,٨٤٣ ٠ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة

 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦ ٠ ٠ ٣٣,٥٦٦,٦٦٦ ٠ قروض وسلف للعمالء
 ١٠,٠٢٣,٦٥٠ ٣,٩٩٩,٧٤٣ ٦,٠٢٣,٩٠٧ ٠ ٠ استثمارات مالیة

 ٢٤٢,٣٩١ ٠ ٠ ٠ ٢٤٢,٣٩١  القیمة العادلة الموجبة للمشتقات



٤٠ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما  في  
           )تتمة(األدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣

                                                         
  )تتمة( ملخص األصول المالیة وااللتزامات المالیة  ٢.٥.٣

 باأللف ریال قطري لغالمب

   االلتزامات المالیة
 بالتكلفة المطفأة

ظ بھا حسب المشتقات المحتف
  القیمة العادلة للتحوط

 
المحتفظ بھا 

 للمتاجرة

 
 االجمالي

         ٢٠١١  دیسمبر  ٣١
 ٥,٨٣٧,٨٨٧ ٠ ٠ ٥,٨٣٧,٨٨٧ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

 ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ ٠ ٠ ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ وحسابات االستثمار المطلق, ودائـــــع العمــــالء
 ١,١٥٠,٨١٠ ٠ ٠ ١,١٥٠,٨١٠ قروض بموجب اتفاقات إعادة الشراء
 ١١,٠٥٤,٠٨٦ ٠ ١,١٠٣,٦٤٣ ٩,٩٥٠,٤٤٣  دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى

 ٢٦٥,٥٩٢ ٢٦٥,٥٩٢ ٠ ٠ القیمة العادلة السالبة للمشتقات   
     

     ٢٠١٠  دیسمبر  ٣١
 ٣,٥٥٣,٣٩٨ ٠ ٠ ٣,٥٥٣,٣٩٨ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

 ٣٣,٢٨٠,٦٦٢ ٠ ٠ ٣٣,٢٨٠,٦٦٢ االستثمار المطلقوحسابات , ودائـــــع العمــــالء
 ٩٠٧,٢٨٥ ٠ ٠ ٩٠٧,٢٨٥ قروض بموجب اتفاقات إعادة الشراء
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢ ٠ ١,٠٥٤,٦٢٥ ٩,٩٣٨,٩٣٧  دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى

     ٢١٢,٣٧٣ ٢١٢,٣٧٣ ٠ ٠  القیمة العادلة السالبة للمشتقات
  افصاحات القیمة العادلة ٣.٥.٣

  مجموعة التسلسل التالي لتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییمتستخدم ال
  .في األسواق النشطة ألصول والتزامات متماثلة ) غیر معدلة ( األسعار المتداولة :  ١المستوى 
  . قیمة العادلة المسجلة واضحة ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة التقنیات االخرى التي تكون كافة معطیاتھا التي لھا تأثیر ھام على ال:  ٢المستوى 
  .التقنیات التي تستخدم معطیات لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تقوم على أساس بیانات سوقیة واضحة :  ٣المستوى 

  
 :  في تسلسل القیمة العادلة الجدول التالي یحلل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب المستوى 

 باأللف ریال قطري لغالمب
  ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١١دیسمبر  ٣١  

        األصول المالیة
        استثمارات مالیة متاحة للبیع

        :استثمارات مدرجة
  ٥٤٧,٤٤٨  ٠  ٥٤٧,٤٤٨  سندات وأوراق دین حكومة قطر

  ٩٨٢,٨١١  ٠  ٩٨٢,٨١١  أوراق دین اخرى
  ٠  ٣٩١,٠١٠  ٣٩١,٠١٠  أسھم

        :استثمارات غیر مدرجة
  ٣,١٠٢,٦٥٨  ٠  ٣,١٠٢,٦٥٨  سندات وأوراق دین حكومة قطر

  ٣٨٩,١١٦  ٠  ٣٨٩,١١٦  أوراق دین اخرى
  ٩٤٩  ٠  ٤٣٠,١٨٠  أسھم

  ٣٣٥,٢٧١  ٢,٨٥٨  ٣٨٦,٤٤٠  محافظ استثماریة
  ٥,٣٥٨,٢٥٣  ٣٩٣,٨٦٨  ٦,٢٢٩,٦٦٣  

     المشتقات المالیة
  ٢٦٧,٤٧٠  ٠  ٢٦٧,٤٧٠  مبادالت أسعار الفوائد

  ٧١٩  ٠  ٧١٩  عقود العمالت األجنبیة األجلة
  ٧٥,٦١٠  ٠  ٧٥,٦١٠  عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت

  ٣٤٣,٧٩٩  ٠  ٣٤٣,٧٩٩  
        االلتزامات المالیة
        المشتقات المالیة 

  ٢٦٥,٠٩٤  ٠  ٢٦٥,٠٩٤  مبادالت أسعار الفوائد
  ٤٩٨  ٠  ٤٩٨  عقود العمالت األجنبیة األجلة

  ٢٦٥,٥٩٢  ٠  ٢٦٥,٥٩٢  
 



٤١ 
 

 
  
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في  
  
         )تتمة(األدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣
 

جمیع األسھم المتاحة للبیع تدرج  . ٢والقیمة العادلة بالمستوى  ١ادلة بالمستوى لم تتم تحویالت بین القیمة الع ٢٠١١دیسمبر  ٣١خالل الفترة المالیة المنتھیة في 
تدرج بالتكلفة حیث ال یمكن ) ملیون ریال قطري   ٤٦٩:   ٢٠١٠( ملیون ریال قطري   ٤٧٨بالقیمة العادلة بإستثناء استثمارات متاحة للبیع تبلغ قیمتھا الدفتریة 

  .قة تقدیر قیمتھا الدفتریة بصورة موثو
    
 
 :  الجدول التالي یحلل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب المستوى في تسلسل القیمة العادلة   

 باأللف ریال قطري لغالمب
  ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٠دیسمبر  ٣١   

        األصول المالیة
        استثمارات مالیة متاحة للبیع

        استثمارات مدرجة
 ٤٧٩,٧٦٢ ٠ ٤٧٩,٧٦٢  دین حكومة قطر سندات وأوراق

 ٤٤١,٣٦٢ ٠ ٤٤١,٣٦٢  أوراق دین اخرى
 ٠ ١٨١,١٠٩ ١٨١,١٠٩  أسھم

     استثمارات غیر مدرجة
 ١,٥٢٠,٠٦٠ ٠ ١,٥٢٠,٠٦٠  سندات وأوراق دین حكومة قطر

 ٣٩٦,٢٥٣ ٠ ٣٩٦,٢٥٣  أوراق دین اخرى
 ٢٢,٨٩٢ ٠ ٢٢,٨٩٢  أوراق دین اسالمیة

 ١,٥٢٨ ٠ ٤٠٨,٠٤٦  أسھم
 ٤٢٧,١٨٦ ٦٠,٢٤٢ ٥٥٠,٢٥٩  محافظ استثماریة

  ٣,٢٨٩,٠٤٣ ٢٤١,٣٥١ ٣,٩٩٩,٧٤٣ 
     المشتقات المالیة

 ٢١٤,٧٧٩ ٠ ٢١٤,٧٧٩  مبادالت أسعار الفوائد
 ١٩٤ ٠ ١٩٤  عقود العمالت األجنبیة األجلة

 ٢٧,٤١٨ ٠ ٢٧,٤١٨  عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت
  ٢٤٢,٣٩١ ٠ ٢٤٢,٣٩١ 

     االلتزامات المالیة
     المشتقات المالیة 

 ٢١٢,٣١٦ ٠ ٢١٢,٣١٦  مبادالت أسعار الفوائد
 ٥٧ ٠ ٥٧  عقود العمالت األجنبیة األجلة

  ٢١٢,٣٧٣ ٠ ٢١٢,٣٧٣ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٢ 
 

 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في  
  
                                                                    )تتمة(األدوات المالیــة و إدارة المخاطــر -٣

                                                                                        
   ادارة رأس المال  ٦.٣

  : ، ھي  لمركز المالي كما ھو موضح با' حقوق الملكیة ' ، التي ھي اوسع بكثیر من مفھومان اھداف المجموعة من ادارة رأس المال 
  االمتثال لمتطلبات رأس المال التي حددھا المنظمون لالسواق المصرفیة التى تعمل بھا المجموعة ؛ • 
  مین والفوائد الصحاب المصلحھ اآلخرین ؛ و لحمایھ قدرة المجموعة على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في تقدیم عوائد للمساھ• 
  . المحافظة على قاعدة راسمالیھ قویة لدعم تطویر اعمالھا• 
  

اتھا في الشركات تحتسب نسبة كفایة رأس المال بالمجموعة وفقا لتعلیمات لجنة بازل المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي ، باستخدام طریقة الخصم الستثمار
 . الزمیلة 

 باأللف ریال قطري لغالمب
          

          كفایة رأس المال
          
    ٢٠١٠    ٢٠١١  

 ٨,٢٩٣,٥٤٥   ١٠,٠٥١,٧٠٣   Tier I  رأس المال األساسي
 ٩١٨,٣٦٥   ٩٢٤,٦٨٣   Tier II    رأس المال المساند

 ٩,٢١١,٩١٠   ١٠,٩٧٦,٣٨٦   اجمالي رأس المال 
       

 ٤٩,٨٢٠,٥٢١   ٦١,٢٨٧,٥٣٥   الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر
       

 %١٦,٦٥    %١٦.٤٠   Tier I     نسبة رأس المال األساسي
 %١٨.٤٩   %١٧.٩١   اجمالي نسبة رأس المال 

  
 

واألرباح المحتجزة متضمنة أرباح العام  وسلفة من مساھم یتضمن رأس المال ، االحتیاطي القانوني ، االحتیاطي العام واحتیاطیات اخرى  ١رأس المال األساسي 
  . حالي باستثناء التوزیعات المقترحة ال

          
من األداة المالیة اذا %٤٥( ، واحتیاطي القیمة العادلة ) من الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر% ١,٢٥لحد ( یتضمن احتیاطي المخاطر  ٢رأس المال المساند 

  .والدیون الثانویة ) اذا كانت سالبة % ١٠٠كانت القیمة العادلة موجبة ، و 
  
  % . ٨، والحد األدنى المقرر من لجنة بازل % ١٠إن الحد األدنى المقرر من قبل مصرف قطر المركزي ھو 

 
  مخاطر إدارة استثمارات الغیر  ٧.٣

طة المجموعة قد تقود أو أن إدارة ھذه االستثمارات بواس. تدیر المجموعة استثمارات العمالء سواء بشكل مباشر من خالل تعلیماتھم أو في شكل محافظ استثماریة
  .  لذا، فإن المجموعة تتخذ التدابیر الالزمة للسیطرة على تلك المخاطر. إلى بعض المخاطر القانونیة والمھینة والتشغیلیة

.  البنك إلدارة ھذه المحافظان إدارة البنك لمحافظ إستثمارات العمالء تتم حسب الشروط واالحكام المتفق علیھا في االتفاقیة المبرمة والموقعة من قبل العمیل و
تحفظ سجالت ھذه المحافظ حسب تعلیمات .  وتستثمر ھذه المحافظ في المقام االول في أدوات محددة الدخل، وضمان رأس المال أو ذات عوائد تدفع بقسائم

  .مصرف قطر المركزي 
  

  مخاطر العملیات  ٨.٣ 
اشرة الناتجة من تكنولوجیا غیر كافیة أو قاصرة، أو من  االداء الشخصي، أو  إجراءات أو أحداث مخاطر العملیات ھي مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المب

ام تسعى المجموعة الى الحد من خسائر العملیات بالتاكد من وجود بنیة تحتیة فاعلة، وضوابط، ونظم فعالة وكوادر ذات كفاءة تعمل في كل أقس.  خارجیة
بتنفیذ نموذج تقریر حوادث لكل المجموعة، وسوف یتم التقید بھ في حالة وقوع أي خسارة تشغیلیة أو عواقب ذات صلة  المجموعة  لقد قام البنك مؤخرًا

  .للمجموعة



٤٣ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما  في 
  
  
  ة الھامة التقدیرات والقرارات  واآلراء المحاسبی   .٤

             
یتم تقییم التقدیرات واآلراء بشكل متواصل . تقوم المجموعة بوضع تقدیرات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات المعلن عنھا في غضون السنة المالیة القادمة

 . یعتقد أنھا معقولة بموجب الظروفوھي تستند إلى الخبرة السابقة والعوامل األخرى، والتي من بینھا التوقعات باألحداث المستقبلیة التي 
 
  

  خسائر انخفاض القیمة على القروض والسلفیات  )أ 
  

وفي تحدید ما إذا كان ینبغي قید خسارة لالنخفاض . تقوم المجموعة بمراجعة محفظة القروض الخاصة بھ لتقییم االنخفاض في قیمتھا على األقل بشكل ربع سنوي
ة تلجأ إلى إبداء الرأي بخصوص وجود معطیات جدیرة بالمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات فإن المجموعفي القیمة في بیان الدخل، 

وقد یشمل ھذا الدلیل . النقدیة المستقبلیة التقدیریة من محفظة القروض قبل أن یكون باإلمكان تحدید االنخفاض في كل قرض بشكل منفصل في تلك المحفظة
الحظة تشیر إلى وجود تغیر كبیر في حالة السداد للمقترضین في إحدى المجموعات، أو الظروف االقتصادیة الوطنیة أو المحلیة المقترنة معطیات جدیرة بالم

ر تستخدم اإلدارة التقدیرات بناًء على الخبرة السابقة في الخسارة لألصول مع صفات مخاط. بحاالت العجز عن السداد بخصوص األصول في تلك المجموعة
تتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات . االئتمان والدلیل الموضوعي لالنخفاض في القیمة بشكل مشابھ لتلك في المحفظة عند جدولة تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة

  .لخسائر والخبرة بالخسائر الفعلیةالمستخدمة لتقدیر كل من المبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة بشكل منتظم للتقلیل من أیة فروقات بین تقدیرات ا
  

 انخفاض في قیمة االستثمارات في األسھم المتوفرة للبیع  )ب 
 

القیمة العادلة إلى  تحدد المجموعة أن االستثمارات في األسھم المتوفرة للبیع قد تعرضت النخفاض في قیمتھا عندما یكون ھناك انخفاض كبیر أو طویل األجل في
وفي إبداء الرأي، فإن المجموعة تقوم بتقییم التقلب الطبیعي في سعر . وتحدید مدى االنخفاض أو طول المدة یقتضي إبداء الرأي. ماراتما دون تكلفة ھذه االستث

ا یتطلب ان ھذ. تقوم المجموعة بمراجعة أوراق الدین لدیھا المصنفة أدوات دین متاحة للبیع ، في تاریخ كل میزانیة عمومیة  . السھم، من بین عوامل أخرى
باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یكون انخفاض القیمة ذا صلة عند توفر دلیل على تراجع  .تقدیرات مماثلة للتقدیرات المطبقة على التقییم الفردي للقروض والسلف 

وعند وجود دلیل . ات النقدیة من العملیات والتمویلفي الصحة المالیة للشركة المستثمر فیھا، أو أداء المجال االقتصادي أو القطاع، أو تغیرات في التقنیة، والتدفق
التي یتم قیاسھا بوصفھا الفرق بین تكلفة االقتناء والقیمة العادلة الحالیة، ناقصًا أیة  –على االنخفاض في قیمة االستثمارات المتوفرة للبیع، فإن الخسارة المتراكمة 

  . یتم حذفھا من الملكیة واحتسابھا في بیان الدخل –ة سابقًا في الربح أو الخسارة خسارة النخفاض القیمة بخصوص ذلك األصل المالي المحتسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  



٤٤ 
 

  
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١كما  في 
  

  )  تتمة ( التقدیرات والقرارات  واآلراء المحاسبیة الھامة    .٤
  

  االستثمارات المحتفظ بھا لحین استحقاقھا )ج 
  

عند تصنیف الموجودات المالیة غیر المشتقة التي یوجد لھا دفعات ثابتة أو یمكن  ٣٩تتبع المجموعة اإلرشاد الذي ینص علیھ المعیار المحاسبي الدولي رقم 
وفي إبداء رأیھ، فإن المجموعة  تقوم بتقییم . لتصنیف إبداء الرأي بدرجة كبیرةویقتضي ھذا ا. تحدیدھا وتاریخ استحقاق ثابت على أنھا محتفظ بھا لحین استحقاقھا

وعند فشل المجموعة في االحتفاظ بھذه االستثمارات لحین استحقاقھا، بخالف وجود ظروف محددة . نیتھا وقدرتھا على االحتفاظ بھذه االستثمارات لحین استحقاقھا
وتحسب . ستحقاق بوقت وجیز، عندھا ینبغي أن تقوم المجموعة بإعادة تصنیف كامل الفئة على أنھا استثمارات متوفرة للبیعمثًال بیع كمیة غیر كبیرة قبل تاریخ اال

  على أساس القیمة العادلة ولیس تكلفة االطفاء 
  
  تـدني االستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق   )د
  

ق یقوم البنك تقییمھا فردیا للتأكد من وجود أدلة موضوعیة بتدني قیمتھا بصورة دائمة إذا وجد دلیل بأن البنك قد بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بھا لتاریخ االستحقا
دفتریة یتم تخفیض القیمة ال. بلیةتكبد خسارة من التدني ، یحدد مبلغ الخسارة كفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة التقدیریة المستق

  .ویدرج قیمة الخسارة في بیان الدخل
  

خسائر تدني االستثمارات " اذا، في سنة الحقة، نقصت خسارة التدني التقدیریة نتیجة لحدث  وقع بعد أن تم إدراج التدني، تضاف أیة مبالغ مدرجة سابقا في 
  " المالیة

  
  القیمة العادلة لالدوات المالیة     )ه 
  

الي یم العادلة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة المدرجة في عندما ال یمكن أخد الق ن            المركز الم واع م یم باستخدام أن ده الق د ھ تم تحدی ن األسواق النشطة ، ی م
ة     وفي حال عدم جدوى ھدا یجب اتخاد, تؤخد المعطیات لھده النمادج من األسواق النشطة ادا أمكن . تقنیات التقییم والتي تشمل نمادج حسابیة  د القیم رار لتحدی ق

  .تتضمن القرارات اعتبارات السیولة ومعطیات النمودج الحسابي مثل التداخل والتقلبات للمشتقات طویلة األجل . العادلة 
  

  االعمار االنتاجیة للعقارات والمعدات  )و 
  

ع لألصول   . ك تحدد ادارة المجموعة األعمار االنتاجیة التقدیریة للعقارات والمعدات الحتساب االستھال یتم ھذا التقدیر بعد أن یؤخذ في االعتبار االستخدام المتوق
  .  والتأكل الطبیعي والتقادم الفني والتجاري 

  
  مبدأ االستمراریة   )ز 
  

ت   ا للمس ا . قبل المنظور  قامت االدارة بتقییم مقدرة المجموعة باالستمرار في أنشطتھا واقتنصت بأن المجموعة لدیھا الموارد لالستمرار في أعمالھ ك    فةاض ى ذل ال
ى   . لیس لدى االدارة علم بأي شكوك جوھریة یمكن أن تثیر الشك في مقدرة المجموعة على االستمراریة  دة عل وبالتالي تقوم االدارة باعداد البیانات المالیة الموح

  .أساس مبدأ االستمراریة 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٥ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  ممة للقوائم المالیة الموحدة اإلیضاحات المت

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما  في 
  
  القطاعي التحلیل . ٥
  
  

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

  :الخدمات المصرفیة التقلیدیة 
 

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

 .أسواق المال والمحافظ االستثماریة تدار من قبل قطاع األعمال 
 
           وفیر ات الت راد ، ومنتج ة لألف ة الخاص ابات الجاری ة ، والحس ة الخاص امالت البنكی دمات المع ى خ تمل عل راد وتش ة لألف ات البنكی  العملی

 .والودائع االستثماریة ، وبطاقات االئتمان والخصم والقروض والرھون وخدمات االستثمار والوساطة لألفراد 
 
 الجاریة والحسابات ، الخاصة البنكیة المعامالت خدمات على وتشتمل )شریعة (  االسالمیة الشریعة أحكام جببمو -  الخدمات المصرفیة االسالمیة ،  

طالب بنك قطر المركزي جمیع  ٢٠١١خالل مارس . شركاتلوا لألفراد والرھون والقروض والخصم االئتمان وبطاقات ، االستثماریة والودائعیر التوف ومنتجات
لذلك وبناءا على التعلیمات الموجھة من بنك قطر المركزي ، قامت .  ٢٠١١دیسمبر  ٣١بایقاف التعامل في الخدمات البنكیة االسالمیة اعتبارا من  البنوك التقلیدیة

میة واالیداعات االسال مویالتتال بجمیع سیتم االحتفاظ.  ٢٠١١ دیسمبر ٣١عد بالمجموعة بایقاف أي تمویالت اسالمیة جدیدة أو ایداعات اسالمیة جدیدة 
 .تحت العملیات البنكیة التقلیدیة حتى االستحقاق أو التخلص من العقود القائمة  ٢٠١١دیسمبر  ٣١االسالمیة القائمة كما في 

 
  الشركات التابعة 

 . عمان سلطنة في االئتمان بطاقات خدمات بتقدیم تقوم للبنك تابعة شركة وھي -  ١ أورینت)  أ    
 .قطر  في دولة الوساطة وخدمات االستثمار خدمات ویقدم للبنك وھي شركة تابعة - یةاالستثمار للخدمات التجاريالبنك )  ب        

 
الموظفین األصول وااللتزامات واالیرادات غیر الموزعة تتعلق ببعض األنشطة المركزیة والعملیات غیر البنكیة األساسیة مثل رئاسة المجموعة وسكن 

  .صافي من المعامالت بین شركات المجموعة  ، العامة وأعمال النقد والمدفوعات المتعلقة بمشاریع التطویروالعقارات والمعدات 
 

 م.م.قطر ذ وأستكو االمارات في المتحد العربي والبنكفي سلطنة عمان  العماني الوطني البنك في تشمل االستثمارات االستراتیجیة للمجموعة – الزمیلة الشركات
 . الملكیة لطریقة یتم احتسابھا وفقا وكل الشركات التابعة.في دولة قطر والتي تعمل . م.م.وماسن لخدمات التأمین ذ  ، م.م.وجیكو ذ ،
  
 

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

  
التشغیلیة والتي تدار من قبل قطاع التشغیل واالیرادات والمصاریف تنسب وفقا ألصول  العملیات والتزامات أصول من للقطاع واالتزامات األصول تتكون

  :التشغیل  قطاع أداء ملخص یوضح أدناه والجدول .والتزامات المساھمین
 
  



٤٦ 
 

 
  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

  اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 
 ٢٠١١دیسمبر   ٣١كما في 

 
  ) تتمة (  التحلیل القطاعي . ٥
 
 : حسب قطاع التشغیل  ) أ ( 

 باأللف ریال قطري لغالمب
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 

                  الخدمات المصرفیة التقلیدیة  

  

  بنوك 

    الشركات

  بنوك 

  المجموع    غیر موزع    الشركات التابعة    االسالمي    االجمالي    األفراد

                            

  ١,٩٣٧,٦٠٠    (٣,٨٩٨)   ٢,٠٥٩    ١٥٣,٧٥٥    ١,٧٨٥,٦٨٤    ٣٧٧,٥٠٠   ١,٤٠٨,١٨٤ صافي ایرادات الفوائد واالیرادات المشابھة
  ٩٢٥,٩٠٦    ٣٤,٦١٥    ٦,٣١٠    ٢١,٢٤٦    ٨٦٣,٧٣٥    ٢٧١,٢٤٨    ٥٩٢,٤٨٧ ایرادات اخرى

  ٢,٨٦٣,٥٠٦    ٣٠,٧١٧    ٨,٣٦٩    ١٧٥,٠٠١    ٢,٦٤٩,٤١٩    ٦٤٨,٧٤٨    ٢,٠٠٠,٦٧١ ایراد القطاع

  (٢٣٩,٤٠٣)    ٠    ٥١٢    (٣٦,٣٩٣)    (٢٠٣,٥٢٢)   (٢٤,٨٢٥)    (١٧٨,٦٩٧) مخصص تدني قیمة الدیون بعد االسترداد
  (٦٨,١٩٧)    ٠    ٠    (٦,٩٠٨)    (٦١,٢٨٩)    ٠    (٦١,٢٨٩) مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

  ١,٦٨٠,٥٥١    (٣,٦١٣)    ١,٥٩٧    ١٠٦,٩٤٠    ١,٥٧٥,٦٢٧         اعأرباح القط

  ٢٠٣,٤٢٠                         حصة في نتائج الشركات الزمیلة

  ١,٨٨٣,٩٧١                         العامصافي الربح خالل 

                            
                           معلومات اخرى

  ٦٧,٦١٣,٥٨٥    ١,٦٤١,٧٦٨    ٢٥٠,٨٥٧    ٣,٢٥٦,٧٤١    ٦٢,٤٦٤,٢١٩    ٨,٨٥٠,٧٩٠    ٥٣,٦١٣,٤٢٩ األصول
  ٣,٩٢٦,٤٨٠    ٠    ٠    ٠    ٠    ٠    ٠ االستثمار في الشركات الزمیلة

  ٥٧,٣٠٩,٧٦٩    ٨٨,٤٣٦    ٦٤,٤٢٤    ٢,٨٥١,٨٨٥    ٥٤,٣٠٥,٠٢٤    ٩,٦٩٨,١٦٨    ٤٤,٦٠٦,٨٥٦ االلتزامات
  ٢٠,٢٦٣,٣٠٠    ٠    ٠    ١١٩,٤٢١    ٢٠,١٤٣,٨٧٩    ١,٦٣٠,٢٩٥    ١٨,٥١٣,٥٨٤ بنود طارئة

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



٤٧ 
 

  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة الموحدة 

 ٢٠١١دیسمبر   ٣١كما في 
 
  )  تتمة(  التحلیل القطاعي . ٥
 
 :   حسب قطاع التشغیل) أ ( 

 باأللف ریال قطري لغالمب
  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 

                  الخدمات المصرفیة التقلیدیة  

  

  بنوك 

    الشركات

  بنوك 

  المجموع    غیر موزع    الشركات التابعة    االسالمي    االجمالي    األفراد

                            

  ١,٧٧٧,٦٤٨    (٣,٣٦٧)    ٢,٩٣٠    ٨٢,٤٩٢    ١,٦٩٥,٥٩٣    ٢٧٧,٢٣٥   ١,٤١٨,٣٥٨ ھةصافي ایرادات الفوائد واالیرادات المشاب

  ٧٨٤,٢٤٠    ٤٣,٧٦٣    ٧,٣٨٦    ١٥,٧٥٩    ٧١٧,٣٣٢    ١٨٩,٠٤٩    ٥٢٨,٢٨٣ ایرادات اخرى

  ٢,٥٦١,٨٨٨    ٤٠,٣٩٦    ١٠,٣١٦    ٩٨,٢٥١    ٢,٤١٢,٩٢٥    ٤٦٦,٢٨٤    ١,٩٤٦,٦٤١ ایراد القطاع

  (١٦٦,٥٢٣)    ٠    ٤٣٠    (٣٠,٨٢٧)    (١٣٦,١٢٦)    (٦٢,٢٢٨)    (٧٣,٨٩٨) مخصص تدني قیمة الدیون بعد االسترداد

  (١٢٧,٩٩٥)    ٠    ٠    (٩,٣٤١)    (١١٨,٦٥٤)    ٠    (١١٨,٦٥٤) مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

  ١,٤٨٠,١٠٨    ٥,١٧١    ٩,٦٥٩    ٢٦,٥٩٦    ١,٤٣٨,٦٨٢         أرباح القطاع

  ١٥٥,١٧٣    ١٥٥,١٧٣                     حصة في نتائج الشركات الزمیلة

  ١,٦٣٥,٢٨١                         العامصافي الربح خالل 

                            

                           معلومات اخرى

  ٥٨,٦٨٠,٥٣٢    ١,٦٨٥,٥٥٤    ٨٧,٣٠٧    ٤,٣٦٣,٧٤٧    ٥٢,٥٤٣,٩٢٤    ٥,١٥٨,٠٦٤    ٤٧,٣٨٥,٨٦٠ األصول

  ٣,٨٣٩,٥٤٢                         االستثمار في الشركات الزمیلة

  ٥٠,٠٢٠,٢١٧    ٣٦٩,٣٧٩    ٢,٤٥٩    ٤,٠٣٩,١٥١    ٤٥,٦٠٩,٢٢٨    ٨,٩٣٤,٥٨٣    ٣٦,٦٧٤,٦٤٥ االلتزامات

  ١٨,٩٥١,٣٢١    ٠    ٠    ١٩٤,٠٦٩    ١٨,٧٥٧,٢٥٢    ٦٠٢,٥٢٨    ١٨,١٥٤,٧٢٤ بنود طارئة

                            
  . ) ملیون ریال قطري  ٨٥ : ملیون ریال قطري ، االلتزامات ١٥٧  :األصول  ( المعامالت بین شركات المجموعة استبعدت من ھذه البیانات القطاعیة* 



٤٨ 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في  
  

  )تتمة( التحلیل القطاعي  -  ٥
  

  رافیة غالقطاعات الجحسب ) ب 
 . مارات العربیة المتحدةجغرافیا تعمل المجموعة في قطر ، ولھا شركات تابعة وزمیلة في قطر وسلطنة عمان واال

 المبلغ باأللف ریال قطري    

  قطر  بیان المركز المالي
دول مجلس 

 التعاون الخلیجي
  االخرى

  المجموع  دول اخرى  أمریكا الشمالیة  أوروبا

             ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
  ٢,٥٧٦,٤٩٤  ٥  ٠  ٠  ٠  ٢,٥٧٦,٤٨٩ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

  ٩,٢٧١,٩٢٠  ١٤٣,٨٧٣  ١٣,٧٧٦  ٤٠٠,٤١٨  ٢,٥٣٦,١٤٩  ٦,١٧٧,٧٠٤  مؤسسات المالیةأرصدة لدى البنوك وال
  ٤١,٦١٣,٨٠٤  ٥٩,٥٨٤  ٥٤,٦٠٠  ٤٢٧,١٩٢  ٢,١٨٠,٤٨١  ٣٨,٨٩١,٩٤٧ قروض وسلف وأنشطة تمویل للعمالء

  ١١,٧٣٢,٦٣٩  ٢٧١,٤٦١  ٥٣٤,١٨٥  ١,٥٢٦,٦٦١  ٦٩٥,٦٤٦  ٨,٧٠٤,٦٨٦ استثمارات مالیة
  ٣,٩٢٦,٤٨٠  ٠  ٠  ٠  ٣,٩١٣,٧٢٧  ١٢,٧٥٣ استثمار في شركات زمیلة 

  ٢,٤١٨,٧٢٨  ١,٧٢٩  ٠  ٠  ٠  ٢,٤١٦,٩٩٩  عقارات ومعدات وموجودات اخرى
  ٧١,٥٤٠,٠٦٥  ٤٧٦,٦٥٢  ٦٠٢,٥٦١  ٢,٣٥٤,٢٧١  ٩,٣٢٦,٠٠٣  ٥٨,٧٨٠,٥٧٨ مجموع األصول 

              
  ٥,٨٣٧,٨٨٧  ٥١٦,٩٩٧  ٦٧,٨٠٠  ٦٥٠,٠٦٤  ١,٨٢٩,٧٨٩  ٢,٧٧٣,٢٣٧     ارصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

وحسابات , ودائـــــع العمــــالء
  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣  ٤٨,٠٢٥  ٣٠٩  ٢,٧٤٢,١٤٥  ٢,٣٩٢,٤٤١  ٣٢,٨٠٥,٧٦٣ االستثمار المطلق

  ١,١٥٠,٨١٠  ٠  ٠  ٠  ١,١٥٠,٨١٠  ٠  قروض بموجب اتفاقیة اعادة الشراء
  ١١,٠٥٤,٠٨٦  ٣٦٣,١٠١  ٠  ٧,٢٣٥,٣٠٩  ٣,٢٧٤,٦٨٧  ١٨٠,٩٨٩ مقترضة اخرى أموالدیون مصدرة و

  ١,٢٧٨,٣٠٣  ٦٠٣  ٠  ٠  ٠  ١,٢٧٧,٧٠٠ مات اخرىالتزا
  ١٤,٢٣٠,٢٩٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤,٢٣٠,٢٩٦ حقوق المساھمین

  ٧١,٥٤٠,٠٦٥  ٩٢٨,٧٢٦  ٦٨,١٠٩  ١٠,٦٢٧,٥١٨  ٨,٦٤٧,٧٢٧  ٥١,٢٦٧,٩٨٥ مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین
              

             ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 
 ٨,٧٠٢,٨٢٤ ٥ ٠ ٠ ٠ ٨,٧٠٢,٨١٩ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

 ٤,٢٣٧,٨٤٣ ٤٩,٧٦٨ ١٦,٧٩٣ ٢٢٩,٣٣٠ ٤٩٠,٢٢٠ ٣,٤٥١,٧٣٢  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦ ٢٠١,٩٥٠ ٩١,٠٠٠ ٢٧٣,٠٠٠ ٢,١٥٣,١٢٧ ٣٠,٨٤٧,٥٨٩ قروض وسلف وأنشطة تمویل للعمالء

 ١٠,٠٢٣,٦٥٠ ١٣١,٩٨٢ ١,٠٥٤,٦٥٩ ٣٤٥,٤٥٤ ١,٧٤٠,٠١٨ ٦,٧٥١,٥٣٧ استثمارات مالیة
 ٣,٨٣٩,٥٤٢ ٠ ٠ ٠ ٣,٨٢٦,٢١٢ ١٣,٣٣٠ استثمار في شركات زمیلة 

 ٢,١٤٩,٥٤٩ ٣١٢ ٠ ٠ ٠ ٢,١٤٩,٢٣٧  عقارات ومعدات وموجودات اخرى
 ٦٢,٥٢٠,٠٧٤ ٣٨٤,٠١٧ ١,١٦٢,٤٥٢ ٨٤٧,٧٨٤ ٨,٢٠٩,٥٧٧ ٥١,٩١٦,٢٤٤ مجموع األصول 

        
 ٣,٥٥٣,٣٩٨ ١٠٧,٢٦٣ ٨٩,٩٣١ ٥٦,١٨٣ ٢,٦٢٩,٦٧١ ٦٧٠,٣٥٠     ارصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

وحسابات , ودائـــــع العمــــالء
 ٣٣,٢٨٠,٦٦٢ ٣٤٤,٨٢٥ ٠ ٢,٨٠٨,٦١٧ ٣,٠٨١,٩٨٩ ٢٧,٠٤٥,٢٣١ االستثمار المطلق

 ٩٠٧,٢٨٥ ٠ ٠ ٩٠٧,٢٨٥ ٠ ٠  قروض بموجب اتفاقیة اعادة الشراء
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢ ٠ ٠ ٨,٦٢٩,٨٧٦ ٢,٣٦٣,٦٨٦ ٠ مقترضة اخرى أموالدیون مصدرة و
 ١,٢٨٥,٣١٠ ٢,٨٣٥ ٠ ٠ ٠ ١,٢٨٢,٤٧٥ التزامات اخرى

 ١٢,٤٩٩,٨٥٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢,٤٩٩,٨٥٧ حقوق المساھمین
 ٦٢,٥٢٠,٠٧٤ ٤٥٤,٩٢٣ ٨٩,٩٣١ ١٢,٤٠١,٩٦١ ٨,٠٧٥,٣٤٦ ٤١,٤٩٧,٩١٣ مجموع االلتزامات وحقوق المساھمین

 



٤٩ 
 

  
  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 

  لیة الموحدة اإلیضاحات المتممة للقوائم الما
 ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 

  
  )تتمة( التحلیل القطاعي  -  ٥

 )تتمة (رافیة غالقطاعات الجحسب ) ب 
 المبلغ باأللف ریال قطري     

  قطر  قائمة الدخل

 دول مجلس
التعاون 
  الخلیجي
  االخرى

 أمریكا  أوروبا
  المجموع  دول أخرى  الشمالیة

             ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
  ١,٩٣٧,٦٠٠  ٢,٩٣٦  ٧,٣١٤  (٣٦,٢٧٢)  ١٠٧,٢٠٥ ١,٨٥٦,٤١٧ الفوائد المشابھھ  /ادات االیرصافي 

  ٩٢٥,٩٠٦  ١٤,٤٢٣  ٥,٧٦٨  ١,٣٣٨  ١٢,٧٥٨  ٨٩١,٦١٩ رسوم وعمالت وایرادات اخرى
  ٢,٨٦٣,٥٠٦  ١٧,٣٥٩  ١٣,٠٨٢  (٣٤,٩٣٤)  ١١٩,٩٦٣  ٢,٧٤٨,٠٣٦ ایرادات تشغیلیة صافي

  (٧٦١,٦٥١)  (٧,٢٢٣)  ٠  ٠  ٠  (٧٥٤,٤٢٨) مصاریف اداریة وعمومیة
  (١١٣,٧٠٤)  (٦١)  ٠  ٠  ٠  (١١٣,٦٤٣) استھالكات 

  (٢٣٩,٤٠٣)  ٥١٢  ٠  ٠  (١٠٩,٨١٧)  (١٣٠,٠٩٨) قروض والسلفلمخصص تدني قیمة ا صافي
  (٦٨,١٩٧)  (١٥,٥١٨)  (٧,٨٢٢)  (٢٣,١٣٣)  (٢٠,٤١٠)  (١,٣١٤) صافي مخصص تدني قیمة الدیون للمؤسسات المالیة

  ١,٦٨٠,٥٥١  (٤,٩٣١)  ٥,٢٦٠  (٥٨,٠٦٧)  (١٠,٢٦٤)  ١,٧٤٨,٥٥٣ الزمیلة ات ركاألرباح  قبل الحصة من الش
  ٢٠٣,٤٢٠  ٠  ٠  ٠  ٢٠٤,٣٨٢  (٩٦٢) الزمیلة  اتحصة في األرباح من الشرك

  ١,٨٨٣,٩٧١  (٤,٩٣١)  ٥,٢٦٠  (٥٨,٠٦٧)  ١٩٤,١١٨  ١,٧٤٧,٥٩١ صافي ربح العام

              
             ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 
 ١,٧٧٧,٦٤٨ ٣,٥٢٢ ٧,٢٣٤ (٥٨,١٠٣) ٦٢,٥٩٤ ١,٧٦٢,٤٠١ ائد المشابھھ الفو /االیرادات صافي 

 ٧٨٤,٢٤٠ ٩,٩١٢ ٨,٢٦٨ ١,٢٠٥ (٤٣٥) ٧٦٥,٢٩٠ رسوم وعمالت وایرادات اخرى

 ٢,٥٦١,٨٨٨ ١٣,٤٣٤ ١٥,٥٠٢ (٥٦,٨٩٨) ٦٢,١٥٩ ٢,٥٢٧,٦٩١ ایرادات تشغیلیة صافي
 (٦٨٣,٤١٤) (١,٠٨٣) ٠ ٠ ٠ (٦٨٢,٣٣١) مصاریف اداریة وعمومیة

 (١٠٣,٨٤٨) (٤) ٠ ٠ ٠ (١٠٣,٨٤٤) استھالكات
 (١٦٦,٥٢٣) ٤٣٠ ٠ ٠ (٢٧,٦٠٥) (١٣٩,٣٤٨) قروض والسلفلمخصص تدني قیمة ا صافي

 (١٢٧,٩٩٥) (٧,٢٩٧) (٣٧,١١٨) (٦٥,٠٠٦) (١٨,٥٧٤) ٠ صافي مخصص تدني قیمة الدیون للمؤسسات المالیة

 ١,٤٨٠,١٠٨ ٥,٤٨٠ (٢١,٦١٦) (١٢١,٩٠٤) ١٥,٩٨٠ ١,٦٠٢,١٦٨ الزمیلةات األرباح  قبل الحصة من الشرك
 ١٥٥,١٧٣ ٠ ٠ ٠ ١٥٥,٧٢٧ (٥٥٤) الزمیلة اتحصة في األرباح من الشرك

 ١,٦٣٥,٢٨١ ٥,٤٨٠ (٢١,٦١٦) (١٢١,٩٠٤) ١٧١,٧٠٧ ١,٦٠١,٦١٤ صافي ربح العام

              
  
 
 
 
 
 
 
 



٥٠ 
 

 
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  الموحدة اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
  
  

    
 نقدیة وأرصدة لــدى البنك المركزي -  ٦

 بااللف ریال قطريالمبلغ                               
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
         
 ٣٩٧,١٠٨    ٣٦٤,٥٨٨    نقد

 ١,٥٥٣,٧٩٠    ١,٧٤٩,٣٣٤    *االحتیاطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي 
 ٦,٧٥١,٩٢٦    ٤٦٢,٥٧٢    المركزيأرصدة أخرى لدى مصرف قطر 

 ٨,٧٠٢,٨٢٤    ٢,٥٧٦,٤٩٤    المجموع

          
 االحتیاطیات النقدیة لدى مصرف قطر المركزي ھي احتیاطات الزامیة وغیر متاحة لالستخدام من قبل المجموعة في العملیات الیومیة* 
 
  
  

  
  
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة  -  ٧

 بااللف ریال قطريالمبلغ 
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
         
 ٦١,٥١٨    ٨٩,٧٤٤    حسابات جاریة تحت الطلب 
 ٣,٨٥٨,٧٨٥    ٨,٩٢٩,٨٢٧   إیداعات  
 ٣١٧,٥٤٠    ٢٥٢,٣٤٩    لبنوك والمؤسسات المالیةلدي ا قروض 

 ٤,٢٣٧,٨٤٣    ٩,٢٧١,٩٢٠    إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
          

 



٥١ 
 

 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  لمتممة للقوائم المالیة الموحدة احات ااإلیض

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
 
 
 قروض وسلفیات وانشطة تمویل العمالء  -  ٨

  
 بااللف ریال قطريالمبلغ 

      القطاع حسب.  أ
      
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

 ٤١٤,١٦٣  ٦٥١,٣٥٣ الحكومة
 ٤,٨٧٩,٨٢٢  ٦,٧٤٧,٨٩٩ مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

 ١,٤٥٩,٢٦١  ١,٦٧٨,٤٨٦ الصناعة
 ٣,٧٤٣,٣٢٣  ٤,٣٢٨,٦٠٦ يالتجار

 ٤,٥٨٥,٦٢٢  ٢,٤٨١,٢٩٦ الخدمات
 ٢,٧١٥,٨٤٢  ٢,٦٣٤,٠٥٥ المقاوالت

 ٦,٧٧٦,٢٨٠  ١٣,٢٠٧,٧٧٥ العقار
 ٧,٠٥٩,٦٠٢  ٧,٤٦٤,٣٧٢ االستھالكي

 ٢,٩١٢,٥٧٤  ٢,٩٦٧,٣٦٤ أخرى
    

 ٣٤,٥٤٦,٤٨٩  ٤٢,١٦١,٢٠٦ المجموع
 (٩٧٩,٨٢٣)  (٥٤٧,٤٠٢)  مخصص االنخفاض

 ٣٣,٥٦٦,٦٦٦  ٤١,٦١٣,٨٠٤  وأنشطة التمویل صافي السلف والقروض
  

من اجمالي القروض %  ١.٢٠ملیون ریال ما یعادل  ٥٠٨مبلغ  ٢٠١١دیسمبر  ٣١والسلفیات وأنشطة التمویل غیر المنتظمة في  بلغ اجمالي القروض 
من اجمالي القروض % ٣.١٦ملیون ریال ما یعادل  ١,٠٩٢: ٢٠١٠(ظمة یوم لالعتراف بالقروض الغیر المنت ٩٠على أساس  وأنشطة التمویل والسلفیات

 .  ) وأنشطة التمویل والسلف
 

 .  ٢٠١١ . ٦٨ملیون ریال قطري  حسب توجیھات مصرف قطر المركزي بتعمیم رقم  ٨٢٥بشطب الدیون السیئة بمبلغ  المجموعة خالل الفترة الحالیة قام 
  

والتي تم احتسابھا وفقا لمتطلبات وتعلیمات مصرف قطر المركزي تم ) ملیون ریال قطري  ٢٧٠:  ٢٠١٠( ل قطري ملیون ریا ٧٣الفوائد المعلقة قدرھا 
  اضافتھا الى مبالغ المخصصات المذكورة 

  
 ) .ري ملیون ریال قط ٥٤٠: ٢٠١٠( ریال قطري ملیون  ٦٨٦  اي بعد خصم األرباح المؤجلة وقدرھأنشطة التمویل االسالمي تم ادراجھا بالصاف

 
 
 
 
  
  
 
 



٥٢ 
 

 
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
 تتمة –قروض وسلفیات وانشطة تمویل للعمالء -  ٨
 
 

 بااللف ریال قطريالمبلغ 
        
    ٢٠١٠    ٢٠١١  

          حسب النوع –ب 
         
  ٢٩,٧١٧,٥٤٨   ٣٦,٩٤٣,٠٠٨    قروض  
  ٢,٠٧٥,١٤٨    ١,٩٤٦,٨٤٨    جاري مدین 
  ٦٩,٢٨٦    ١١٢,٩٠٥    سندات مخصومة 
  ٢,٦٨٤,٥٠٧    ٣,١٥٨,٤٤٥    أنشطة التمویل االسالمي 
  ٣٤,٥٤٦,٤٨٩    ٤٢,١٦١,٢٠٦    المجموع الجزئي  

  (٩٧٩,٨٢٣)    (٥٤٧,٤٠٢)    مخصص تدني القیمة -
  ٣٣,٥٦٦,٦٦٦    ٤١,٦١٣,٨٠٤    صافي القروض والسلف وأنشطة التمویل  
 
 
 

 بااللف ریال قطريالمبلغ                  
    
  ٢٠١٠  ٢٠١١  حركة المخصص للتدني - ج
  المجموع  المجموع  
      
  ٧٢٢,٤٤٢  ٩٧٩,٨٢٣  ینایر ١الرصید في  

      

 ٣٩٨,٠١٥  ٢٩٦,٨٢٠  لسنةخالل افردیة  تدنيمخصصات 
 ٧٥,٧٠٣  ١٤٥,٤٨٤  لسنةخالل ا جماعیة تدنيمخصصات 

 (١٨٨,٤٠٣)  (٤٩,٧٥٧) لسنةل امستردة خال مبالغ

 ٢٨٥,٣١٥  ٣٩٢,٥٤٧ *لسنة خالل ا للتدنيصافي المخصصات 
 (٢٧,٩٣٤)  (٨٢٤,٩٦٨) مخصصات التدني المستخدمة للدیون المعدومة خالل السنة

  ٩٧٩,٨٢٣  ٥٤٧,٤٠٢  دیسمبر ٣١الرصید في 

      
 
 ) .ملیون ریال قطري  ١١٩:  ٢٠١٠( ملیون ریال قطري ،  ١٥٣بلغ صافي الفوائد المعلقة خالل العام * 

  
  
  
  
 



٥٣ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما  في 
  

  االستثمارات المالیة  – ٩
  

 المبلغ باأللف ریال قطري     
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 

      االستثمارات تتضمن ما یلي 

 ٣,٩٩٩,٧٤٣  ٦,٢٢٩,٦٦٣  لمتاحة للبیعا) أ 
 ٦,٠٢٣,٩٠٧  ٥,٥٠٢,٩٧٦  المحتفظ بھا لالستحقاق) ب

 ١٠,٠٢٣,٦٥٠  ١١,٧٣٢,٦٣٩  الرصید في نھایة السنة
  
 

 المبلغ باأللف ریال قطري
          استثمارات مالیة متاحة للبیع. أ 
          

  ٢٠١٠  ٢٠١١  حسب النوع
  غیر مدرجة  مدرجة  غیر مدرجة  مدرجة  القیمة العادلةب

 ٤٠٨,٠٤٦ ١٨١,١٠٩  ٤٣٠,١٨٠  ٣٩١,٠١٠  سھمأ  
 ٠ ٤٧٩,٧٦٢  ٠  ٥٤٧,٤٤٨ سندات حكومة قطر بالدوالر األمریكي   
 ١,٥٢٠,٠٦٠ ٠  ٣,١٠٢,٦٥٨  ٠   بالریال القطري سندات حكومة قطر   
 ١٨٦,٠٠٧ ٤٤١,٣٦٢  ٢٢٦,٤٩٢  ٨٥٥,٤١١ فائدة ثابتة -سندات أخرى    
 ٢٣٣,١٣٨ ٠  ١٦٢,٦٢٤  ١٢٧,٤٠٠ فائدة عائمة -سندات أخرى    
  ٥٥٠,٢٥٩  ٠  ٣٨٦,٤٤٠  ٠ صنادیق االستثمار   
  ٢,٨٩٧,٥١٠  ١,١٠٢,٢٣٣  ٤,٣٠٨,٣٩٤  ١,٩٢١,٢٦٩ المجموع  
          
  
  

 ) .ملیون ریال قطري  ١٢٤: ٢٠١٠( ملیون ریال قطري  ٦٥  خالل العاملالستثمارات المالیة   تدني القیمة مخصص بلغ
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 



٥٤ 
 

 
  
  

  )ق.م.ش(قطري البنك التجاري ال
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما  في 
 
 

 تتمة   –االستثمارات المالیة  -  ٩
 

 المبلغ باأللف ریال قطري
  استثمارات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا. ب
          

  ٢٠١٠  ٢٠١١  حسب النوع
  ر مدرجةغی  مدرجة  غیر مدرجة  مدرجة  التكلفة المطفأة

        
 ٠ ٧٥٣,٩٧٦ ٠ ٧٤٧,٥٢٩ سندات حكومة قطر بالدوالر األمریكي

 ٣,٨١١,٥٦٨ ٠ ٣,٨٤٣,٠١٩ ٠ سندات حكومة قطر بالریال القطري
 ٠ ٠ ٠ ٧٩١,٥٥٥  أذونات الخزانة

 ١,٣٠٥,٠٢٧ ٠ ٠ ٠  سندات صادرة من البنك المركزي 
 ١٥٣,٣٣٦ ٠ ١٢٠,٨٧٣ ٠ أوراق دین اخرى 

 ٥,٢٦٩,٩٣١ ٧٥٣,٩٧٦ ٣,٩٦٣,٨٩٢ ١,٥٣٩,٠٨٤ *الـمـجـموع 
     حسب طبیعة اإلیرادات

 ٥,١١٩,٧٣٤ ٧٥٣,٩٧٦ ٣,٨٤٣,٠١٩ ١,٥٣٩,٠٨٤ سندات بفائدة ثابتة
 ١٥٠,١٩٧ ٠ ١٢٠,٨٧٣ ٠ سندات بفائدة عائمة

 ٥,٢٦٩,٩٣١ ٧٥٣,٩٧٦ ٣,٩٦٣,٨٩٢ ١,٥٣٩,٠٨٤ *الـمـجـموع 
          
 
  
  

ملیون ریال  ٦,٦٢٣:  ٢٠١٠(  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١ملیون ریال قطري كما في  ٦,١٣٣فظ بھا لالستحقاق بلغت القیمة العادلة لالستثمارات المحت*   
 ) .قطري 

 
 ) .ملیون ریال قطري  ٤: ٢٠١٠( ملیون ریال قطري  ٣  خالل العاملالستثمارات المالیة   تدني القیمة مخصص بلغ
  
  

  . )ملیون ریال قطري  ١,١٠٢:  ٢٠١٠(ملیون ریال قطري  ١,٢٨١اتفاقیة اعادة شراء تبلغ القیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة المرھونة تحت 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
  



٥٥ 
 

  
  
  
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في  
  

  -: زمیلة  اتاستثمار في شرك - ١٠
  

 :لة كالتالي الزمی اتحصة المجموعة في الشرك
 المبلغ باأللف ریال قطري

  القیمة الدفتریة  %النسبة المملوكة   بلد التأسیس  االسم
      ٢٠١٠  ٢٠١١  

          
 ١,٤٩٩,١٤٥ ١,٥٣٨,٩٩٠  %٣٤.٩٠  عمان  البنك الوطني العماني) أ 
          

  ٢,٣٢٨,٦٢١  ٢,٣٧٤,٧٣٧  %٤٠.٠٠  االمارات  البنك العربي المتحد) ب 
          
  ٢,١٨١  ٢,٢٥٦  %٣٠.٠٠  قطر  م.م.أستكو ذ) ج 
          
  ٠  ٠  %٥٠.٠٠  قطر  م.م.جیكو ذ) د 
          
  ٩,٥٩٥  ١٠,٤٩٧  %٥٠.٠٠  قطر  م.م.مسوون للتأمین ذ) ه 
          

  ٣,٨٣٩,٥٤٢  ٣,٩٢٦,٤٨٠      االجمالي 
          
  
 

  :ملخص المعلومات المالیة للشركات الزمیلة 
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠  ٢٠١١      
  ٩,٠٣٤,٩٧٧  ١١,٦٦٢,١٥١  ولاجمالي األص

  ٧,٤١٦,٥٧٦  ٩,٩١٦,٢٤٠  اجمالي االلتزامات
  ٤٥٣,١١١  ٥٣٧,٧٠٤  التشغیلیة اجمالي االیرادات

  ١٥٥,١٧٣  ٢٠٣,٤٢٠  اجمالي األرباح
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
  



٥٦ 
 

 
 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
  

  -)  : تتمة ( زمیلة  اتستثمار في شركا - ١٠
 

 :كالتالي  باالضافة الى بیانات الشركات الزمیلة
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠   ٢٠١١  
        

 ٣,٧٥٩,٨٦٥  ٣,٨٣٩,٥٤٢ ینایر   ١الرصید في 
 ١١,٥١٧  ١,٩٤٠  السنةالمشتراة خالل  / تعدیل

 (١٠٢,٠٣٢)  (١١٦,٦٧٠) األرباح المستلمة: یطرح 
 ١٥٥,١٧٣  ٢٠٣,٤٢٠ حصة البنك من أرباح الشركة الزمیلة من الضرائب

 ١٥,٢٩٩  (٢,١٦٢) للقیمة العادلة حصة احتیاطي التقییم : یضاف
 (٢٨٠)  ٤١٠  فرق سعر الصرف

 ٣,٨٣٩,٥٤٢  ٣,٩٢٦,٤٨٠ دیسمبر  ٣١الـرصـیـد في 
 
 البنك الوطني العماني ) أ 
 

:  ٢٠١٠( ریال عماني ٠.٣٢٠ ٢٠١١: دیسمبر  ٣١ي سوق مسقط لألوراق المالیة وكان سعر السھم المعلن كما في أسھم البنك الوطني العماني مدرجة ف
االستثمار في  ) .ملیون ریال قطري  ١,٢٦٢:  ٢٠١٠( ملیون ریال قطري  ١,١٤١تقدر القیمة العادلة لالستثمار على أساس السعر ). ریال عماني ٠.٣٥٤

دیسمبر  ٣١في  . )ملیون ریال قطري ٥٧٤:  ٢٠١٠( ملیون ریال قطري  ٥٧٤مبلغ  المحل متضمنة شھرة ٢٠١١دیسمبر  ٣١في  البنك الوطني العماني كما
أخذ نموذج القیمة في حال االستعمال في االعتبار . لم یسجل أي تدني . قامت المجموعة باجراء تحلیل للقیمة في حال االستعمال لتحدید التدني ، اذا وجد  ٢٠١١

  .ع التغیرات المعقولة المحتملة على البیاناتجمی
الیومیة ألعمال فرع  البنك الوطني العماني ویخضع لالشراف العام من  مسؤول عن االدارة البنك وفقا التفاقیة االدارة الموقعة مع البنك الوطني العماني فان 

أعضاء فقط من أعضاء  ٤یطر على أعمال  البنك الوطني العماني حیث أن لھا  والمجموعة ال تس.  ٢٠١١حتى مارس  قبل مجلس ادارة البنك الوطني العماني
  .عضوا  ١١البنك والمتألف من 

في الشركة %  ٣٤,٩٠للقیمة المدفوعة المتالك حصة " توزیع سعر الشراء " ، قام البنك لمرة واحدة بعملیة  ٣بالتوافق مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
/ القیمة المدفوعة للموجودات الملموسة والموجودات غیر الملموسة والعالوة " توزیع سعر الشراء " تحدد عملیة ) ع.ع.م.ش( بنك الوطني العماني ال –الزمیلة 

نتاجي للموجودات غیر ملیون ریال قطري على مدار العمر اال ١٠٤یتم اطفاء القیمة المستخرجة من الموجودات غیر الملموسة البالغة . الشھرة لعملیة االمتالك 
 الملموسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٧ 
 

  
  
.  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
  

  -)  : تتمة ( زمیلة  اتاستثمار في شرك - ١٠
 
 

  شركة مساھمة عامة  البنك العربي المتحد) ب 
  

درھم  ٣.٦٤بیان المركز المالي ٢٠١١دیسمبر  ٣١مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة وكان سعر السھم المعلن بتاریخ   أسھم البنك العربي المتحد
 ٢٠١٠( ملیون ریال قطري  ١.٤٣٨:   ٢٠١١دیسمبر  ٣١تقدر القیمة العادلة لالستثمار على أساس السعر كما في . ) اماراتي درھم ٥.٤٣:  ٢٠١٠(اماراتي 

:  ٢٠١٠( بلیون ریال قطري ١.٤متضمنة الشھرة مبلغ  ٢٠١١دیسمبر  ٣١االستثمار في للبنك العربي المتحد  كما في ) یون ریال قطري مل ٢,١٤٤: 
  .)بلیون ریال قطري ١,٤

خذ نموذج القیمة في حال أ. لم یسجل أي تدني . قامت المجموعة باجراء تحلیل للقیمة في حال االستعمال لتحدید التدني ، اذا وجد  ٢٠١١دیسمبر  ٣١في  
  .االستعمال في االعتبار جمیع التغیرات المعقولة المحتملة على البیانات

 
الیومیة ألعمال فرع  البنك العربي المتحد ویخضع لالشراف العام من  وفقا التفاقیة االدارة الموقعة مع البنك العربي المتحد فان المجموعة مسؤولة عن االدارة

 ٩أعضاء فقط من أعضاء البنك والمتألف من  ٤والمجموعة ال تسیطر على أعمال  البنك العربي المتحد حیث أن لھا . بنك العربي المتحد قبل مجلس ادارة ال
  .عضوا 

  
في الشركة %  ٤٠صة للقیمة المدفوعة المتالك ح" توزیع سعر الشراء " ، قام البنك لمرة واحدة بعملیة  ٣بالتوافق مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

الشھرة لعملیة / القیمة المدفوعة للموجودات الملموسة والموجودات غیر الملموسة والعالوة " توزیع سعر الشراء " تحدد عملیة . البنك العربي المتحد  –الزمیلة 
  .ي على مدار العمر االنتاجي للموجودات غیر الملموسة ملیون ریال قطر ٢٨٠یتم اطفاء القیمة المستخرجة من الموجودات غیر الملموسة البالغة . االمتالك 

 
 
 

 م . م . ذأستكو ) ج 
  

 . شركة تم تأسیسھا في قطر وتعمل بشكل رئیسي في مجال ادارة وبیع العقارات  أستكو
  
  م . م . جیكو ذ) د 

  
  . وتعمل بشكل رئیسي في مجال اقامة البنیة التحتیة للدفع االلكتروني   محلیةشركة  جیكو

 
 م . م . مسوون للتأمین ذ ) ه
 

 .وساطة التأمینو  مجال األعمال التجاریة في تعمل، و مسجلة محلیامسسون عبارة عن شركة مشتركة 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 



٥٨ 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
 

 عقارات ومعدات  - ١١
 باأللف ریال قطري المبلغ

  أراضي ومباني  
  تحسینات 
وتجدیدات 
المباني 
  المستأجرة

أعمال  رأسمالیة  سیارات أثاث ومعدات
 المجموع قید التنفیذ

              ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
             :التكلفة  

 ١,٥٧٢,٦٩٨ ٢١٦,٤٨٧ ٦,٩١٥ ٤٩٠,٣٦١ ٧٠,١١٢ ٧٨٨,٨٢٣ ینایر ١الرصید في 
 ١١٥,١١٠ ١١١,٦٠٦ ٣٥٤ ١,٧٢١ ٢٢٧ ١,٢٠٢ اضافات

 (٥٥١) ٠ (٥٥١) ٠ ٠ ٠ اسنبعادات
 ٠ (١٤٠,١٣٣) ٠ ١١٩,٤٦٢ ٠ ٢٠,٦٧١ تحویل

 (٢) ٠ ٠ (٢) ٠ ٠ فروق العمالت
 ١,٦٨٧,٢٥٥ ١٨٧,٩٦٠ ٦,٧١٨ ٦١١,٥٤٢ ٧٠,٣٣٩ ٨١٠,٦٩٦ 
       

       االستھـــالك المتراكم
 ٥٠٣,٦٧٦ ٠ ٥,٦٠٤ ٣٠٧,٥٧٣ ٥٢,١٠١ ١٣٨,٣٩٨ ینایر ١الرصید في 

 ١١٣,٧٠٤ ٠ ٧٥٦ ٧٩,٠٨٥ ٦,٥٨٩ ٢٧,٢٧٤ االستھالك خالل العام
 )٤٥١( ٠ )٤٥١( ٠ ٠ ٠ استبعادات

 )٢( ٠ ٠ )٢( ٠ ٠ فروق العمالت
 ٦١٦,٩٢٧ ٠ ٥,٩٠٩ ٣٨٦,٦٥٦ ٥٨,٦٩٠ ١٦٥,٦٧٢ 

 ١,٠٧٠,٣٢٨ ١٨٧,٩٦٠ ٨٠٩ ٢٢٤,٨٨٦ ١١,٦٤٩ ٦٤٥,٠٢٤ صافي القیمة الدفتریة
              ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما في 
             :التكلفة  

 ١,٤٣٦,٦٥٣ ١٢٣,٥٤٥ ٧,٥٦٧ ٤٦٢,٢٧٢ ٧٢,٢١٨ ٧٧١,٠٥١ ینایر ١الرصید في 
 ١٤٣,٤٣٤ ١١٥,٠٣١ ٠ ١٣,٢٢٢ ٨٢ ١٥,٠٩٩ اضافات

 (٧,٤٦٩) ٠ (٦٦١) (٢,٧٦٤) (٤,٠٤٤) ٠ اسنبعادات
 ٠ (٢٢,٠٨٩) ٠ ١٧,٥٦٠ ١,٨٥٦ ٢,٦٧٣ تحویل

 ٨٠ ٠ ٩ ٧١ ٠ ٠ فروق العمالت
 ١,٥٧٢,٦٩٨ ٢١٦,٤٨٧ ٦,٩١٥ ٤٩٠,٣٦١ ٧٠,١١٢ ٧٨٨,٨٢٣ 

       االستھـــالك المتراكم
 ٤٠٧,٠٢١ ٠ ٥,٠٧١ ٢٤٥,٦٥٨ ٤٤,٤٣٣ ١١١,٨٥٩ ینایر ١الرصید في 

 ١٠٣,٨٤٨ ٠ ١,٠٥٧ ٦٤,٥٤٠ ١١,٧١٢ ٢٦,٥٣٩ االستھالك خالل العام
 (٧,٢٧٣) ٠ (٥٣٣) (٢,٦٩٦) (٤,٠٤٤) ٠ استبعادات

 ٨٠ ٠ ٩ ٧١ ٠ ٠ فروق العمالت
 ٥٠٣,٦٧٦ ٠ ٥,٦٠٤ ٣٠٧,٥٧٣ ٥٢,١٠١ ١٣٨,٣٩٨ 

 ١,٠٦٩,٠٢٢ ٢١٦,٤٨٧ ١,٣١١ ١٨٢,٧٨٨ ١٨,٠١١ ٦٥٠,٤٢٥ صافي القیمة الدفتریة
              

 
ن ریال قطري ملیو٢٥ مبلغ   و ، لترمیم الفروعملیون ریال قطري ٦٣ مبلغ   و ،  لفروع جدیدةملیون ریال قطري   ٦٣تضمن مبلغ تأعمال رأسمالیة قید التنفیذ  

 .ملیون ریال قطري لمشاریع التكنولوجیا المتنوعة  ٣٧ومبلغ ،  لمواقف البالزا
       



٥٩ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
 

 
 األخرى األصول - ١٢
 

 المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
     

 ٣١٩,٠٥٥  ٢٩٥,٨٢٨ دات  مستحقةإیرا
 ١٠,١٥٦  ١٩,٠٨٠ مصروفات مدفوعة مقدمًا

 ١١٥,٢٣٢  ١٥٠,٧٨٨ مبالغ مدینة
 ٢٩٥,٦٢٨  ٤١٢,٢٠٦ *عقارات آلت ملكیتھا للبنك وفاء للدیون 

 ٢٤٢,٣٩١  ٣٤٣,٧٩٩ ) ٢٨إیضاح رقم ( المشتقات المالیة ذات القیمة العادلة الموجبة   
 ٣٣,٥٦٦  ٣٦,٦٢٢ شیكات تحت التسویة

 ٦٤,٤٩٩  ٩٠,٠٧٧ أصول متنوعة
 ١,٠٨٠,٥٢٧  ١,٣٤٨,٤٠٠  دیسمبر ٣١الرصید في 

 
          

  
القیمة السوقیة المتوقعة  لتلك . ھذه الدیون تقاس بقیمة التملك صافي مخصصات االطفاء. ھذا  البند یتضمن قیمة العقارات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاءًا للدیون* 

   .التختلف جوھریا في قیمتھا الدفتریة ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما ھو في تاریخ العقارات 
  



٦٠ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما  في 
  
  

   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة - ١٣
 لف ریال قطريباألالمبلغ 

  ٢٠١٠   ٢٠١١  
     

 ٠  ٧٠٠,٠٠٠  لدى البنك المركزي األرصدة 
 ٢٧٧,٤٤٧  ٢٨١,٧٠٠ حسابات جاریة  

 ٣,٢٧٥,٩٥١  ٤,٨٥٦,١٨٧   والمؤسسات المالیةودائـع البنوك 
 ٣,٥٥٣,٣٩٨  ٥,٨٣٧,٨٨٧  دیسمبر ٣١الرصید في 

    
  

 وحسابات االستثمار المطلقودائـــــــع العمالء  - ١٤
 لف ریال قطريباألالمبلغ 

  ٢٠١٠   ٢٠١١  
     سب النوع ح. ١
     

 ٧,٢٠٧,٠٢٤  ١٠,١٠٧,٥٧٠ حســـابات تحت الطلب
 ٢,٧٤٠,٥٧٢  ٣,٣٤٦,٨١٠ حســـابات تـوفیر 
 ١٩,٥٥٠,٥١٥  ٢٢,٩٤٠,٩٤٥ ودائــــــع ألجــــل
 ٣,٧٨٢,٥٥١  ١,٥٩٣,٣٥٨  الودائع االسالمیة

 ٣٣,٢٨٠,٦٦٢  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ دیسمبر ٣١الرصید في 
     
     حسب القطاع. ٢

 لف ریال قطريباألالمبلغ     
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
    

 ٢,٧١٧,٠٤٥  ٥,٧٩١,٣١٦ حكومیة 
 ٥,٠٦٧,٣٢٠  ٨,٧٧٨,٠١٢ مؤسسات حكومیة وشبھ حكومیة

 ٩,٦٦٩,٠٨٦  ١٠,٠٧١,٤٢٣ االفراد  
 ١٥,٨٠٧,٢١١  ١٣,٣٤٧,٩٣٢  الشركات

 ٣٣,٢٦٠,٦٦٢  ٣٧,٩٨٨,٦٨٣ دیسمبر ٣١الرصید في  
     
 
  

  .محتفظ بھا كضمانات ) لیون ریال قطري م ٣,١١٤:  ٢٠١٠( ریال قطري ملیون  ٢,٩٠٥ء على ودائع تشمل حسابات العمال



٦١ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما  في 
  

 دیون مصدرة  وأموال مقترضة أخرى – ١٥
  
   

متوسطة األجل حصل علیھا البنك عبر تسھیالت قرض مشترك من مجموعة من البنوك العالمیة واإلقلیمیة لدعم عبارة عن قروض    : قرض مشترك
  : االحتیاجات التمویلیة للبنك وتضییق فجوة عدم التماثل في میزانیة البنك ، وھي كما یلي 

  ال قطري     ٢,٣٦٦ون دوالر أمریكي ، أو ملی ٦٥٠، قامت المجموعة بالدخول في اتفاقیة قرض مشترك بما قیمتھ ٢٠٠٧في ابریل ون ری دة خمس   وملی م
ل قرضین قصیري       ادة تموی ال األجل سنوات بغرض إع ي     ٤٩٠ يبإجم ون دوالر أمریك ال قطري    ١,٧٨٤أو  ملی ون ری ای  ملی ي ین ل ف  .٢٠٠٧ ربالكام
وال المقترضھ   . ة علي التوالينقط  ٢٧.٥مضافا الیھ  بالدوالر األمریكي وتحتسب علیھما فائدة بمعدل یعادل سعر اللیبور علما بان القیمة العادلة لتلك االم

 ) .ریال قطريلیون ب ٢.٣٩:  ٢٠١٠( ریال قطريلیون ب٢.٣٧ بلغت   ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما في 
 
  
  

بعة ومملوكة بالكامل من قبل أكمل البنك التجاري من خالل شركة سي بي كیو المالیة المحدودة وھي شركة تا ٢٠١٠نوفمبر  ١٨في : سندات رئیسیة وثانویة 
  :البنك ، أكمل البنك اصدار السندات التالیة 

  
 ة   :سندات رئیسیة ي أو     ١,٠٠٠مدتھا خمس سنوات بقیم ون دوالر أمریك دل         ٣,٦٤٠ملی ة بمع دة ثابت دفع فائ ال قطري وت ون ری نویا  % ٥ملی ون  .س وتك

ي    .صلي بالكامل عند االستحقاق بعد خمس سنواتالفوائد مستحقة الدفع بنھایة كل نصف سنة ویستحق بھا الدین األ ا ف ة    ٢٠١١دیسمبر  ٣١كم ت القیم بلغ
 ) .بلیون ریال قطري  ٣.٨٠:  ٢٠١٠ ( بلیون ریال قطري  ٣.٧٩العادلة التقدیریة للسندات الرئیسیة 

  
  ي أو    ٦٠٠مدتھا عشر سنوات بقیمة : سندات ثانویة ال قطري  و     ٢,١٨٤ملیون دوالر أمریك ون ری دل     ملی ة بمع دة ثابت دفع فائ نویا % ٧,٥ت ون   .س وتك

ي    .الفوائد مستحقة الدفع بنھایة كل نصف سنة ویستحق بھا الدین األصلي بالكامل عند االستحقاق بعد عشر سنوات   ا ف ة    ٢٠١١دیسمبر  ٣١كم ت القیم بلغ
 ).قطري بلیون ریال  ٢.٤٣:  ٢٠١٠ (بلیون ریال قطري   ٢.٥٢العادلة التقدیریة للسندات الرئیسیة 

 
  .ھده السندات مضمونة من قبل البنك التجاري القطري وھي مدرجة للتداول في بورصة لندن لألسھم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٦٢ 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
 

  )تتمة (دیون مصدرة أموال مقترضة أخرى   – ١٥
  

 اتم البنك من خالل شركة سي بي كیو المالیة المحدودة اصدار سندات بالفرنك  ٢٠١٠دیسمبر  ٧في : دات مقومة بفائدة ثابتة بالفرنك الفرنسي سن ،
مستحقة  وتكون الفوائد % ٠.٠١و فائدة للوكالة بنسبة %  ٣.٠ملیون فرنك سویسري لمدة خمس سنوات بفائدة سنویة ثابتة نسبتھا  ٢٧٥السویسري بقیمة 

ري القطري  وتم ادراجھا في ھذه السندات مضمونة من قبل البنك التجاو. ٢٠١٥ دیسمبر ٧في الدفع سنویا ویستحق بھا الدین األصلي بعد االستحقاق 
  .السویسریة ، زیورخ  ‘سیكس‘بورصي 

 
ملیون فرانك سویسري  إلى قروض مستحقة بالدوالر  ٢٧٥ دخلت المجموعة في عقود متقابلة لتبادل أسعار فائدة على العمالت لتحویل قروضھا البالغة

بنسبة  ةكى وتستلم فائداألمریكى وتدفع فوائد بسعر لیبور عائم للدوالر األمریكي لثالثة أشھر زائدًا الھوامش السائدة على المبلغ اإلفتراضي بالدوالر األمری
 .في السنة على المبلغ اإلفتراضى بالفرنك السویسري% ٣
 

 ملیون ریال قطري خالل العام ١,٨٢٠ون دوالر أمریكي أو یمل ٥٠٠تصل حتى  دخلت المجموعة في بعض اتفاقات القروض الثنائیة: ائیة قروض ثن 
 ٣٦٤ملیون دوالر أمریكي أو  ١٠٠باستثناء قرض واحد بمبلغ  ,الشروط التجاریة العامة علىجمیعھا بأسعار عائمة  ;للحصول على تسھیالت تمویلیة 

 .ریال قطري ، حیث من حق المقرض أن یطالب بتسویة القرض بما یعادل سعر الصرف السائد للریال القطري في تاریخ االستحقاق ملیون 
 لف ریال قطريباألالمبلغ 

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

 ٢,٣٦٣,٦٨٦   ٢,٣٦٥,٦٩٨ قروض مشتركة
 ١,٨١٧,٨٠٧   ٠  *EMTNسندات 

 ٣,٦٠٧,٢٧٨   ٣,٦١٥,٠٩٣ سندات رئیسیة
 ٢,١٥٠,١٦٦   ٢,١٥٢,٩٣٨  ثانویة سندات 

 ١,٠٥٤,٦٢٥   ١,١٠٣,٦٤٣  سندات بفائة ثابتة بالفرنك السویسري 
 ٠   ١,٨١٦,٧١٤  قرض ثنائي

 ١٠,٩٩٣,٥٦٢   ١١,٠٥٤,٠٨٦ دیسمبر ٣١الرصید في 
 ٢٠١١أكتوبر  ١٢تم استحقاقھا وسدادھا بتاریخ   EMTNال ) سندات * ( 

  
 : وال المقترضة االخرى كما یلي التغیر في حركة الدیون المصدرة واألم

 لف ریال قطريباألالمبلغ 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

 ٩,٩٢٤,٣٥٨   ١٠,٩٩٣,٥٦٢ الرصید في بدایة العام
 ١,٠٢٧,٧١٣   ١,٨١٦,٧١٤ اضافات على األموال المقترضة

 ٠   (١,٨٢٠,٠٠٠)  التسددیدات
 ٢٦,٩١٢   ٤٨,٦٩٧  القبمة العادلة المعدلة

 ١٤,٥٧٩   ١٥,١١٣ المعامالت اطفاء الخصومات وتكالیف
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢   ١١,٠٥٤,٠٨٦ دیسمبر ٣١ الرصید في 

  
 : تسدید األموال المقترضة االخرى كما یلي الجدول أدناه یوضح  

 لف ریال قطريباألالمبلغ 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

 ١,٨١٧,٨٠٧   ٢,٥٤٧,٦٩٨ سنة  ١حتى 
 ٢,٣٦٣,٦٨٦   ٥,٢٤٩,٨٠٧ سنوات ٣الى  ١من 

 ٦,٨١٢,٠٦٩   ٣,٢٥٦,٥٨١ سنوات  ٣أكثر من 
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢   ١١,٠٥٤,٠٨٦ دیسمبر ٣١الرصید في 

  



٦٣ 
 

  
  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 

  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١كما  في 

 
  

 االلتزامات األخرى  - ١٦
 لف ریال قطريباألالمبلغ 

        
  ٢٠١٠   ٢٠١١  
        

 ٨١,٢٢٠   ٦٦,٦٣١ ةإیرادات مؤجل
 ٢٢٣,٦٩٤   ١٩٩,٤٥١ مصروفات مستحقة

 ١٣٠,١٦٧   ١٣٧,٥٠٤ )أدناه   ) أ (انظر الجدول ( مخصصـات أخرى  
 ٢١٢,٣٧٣   ٢٦٥,٥٩٢ ) ٢٨إیضاح ( المشتقات المالیة ذات القیمة العادلة السالبة 

 ١٤٧,٥٦٥   ١٢٠,٧٣٣ ضمانات نقـدیة
 ٢٩١,٤٠٣   ٢٦٦,٤٦٥ ذمم دائنة

 ٣٦,٠٠٠   ٣٦,٠٠٠ ء مجلس االدارةأجور أعضا
 ٧,٨٣٣   ٣,٢٨٢ صندوق  االلتزامات االجتماعیة

 ٣٢,٨٣٨   ٤٧,٠٩٩  ) ١٨ایضاح ()  "دعم "(صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
 ٧,٩٥٠   ٩,٩٨٨ أرباح موزعــة

 ١٨,٤٩٤   ١٦,٧٠٤ الشیكات المصرفیة وأوامر الدفع
 ٧,٨١٦   ١٠,٩٧٧ مبالغ غیر مطالب بھا

 ٨٧,٩٥٧   ٩٧,٨٧٧ مطلوبات متنوعة
 ١,٢٨٥,٣١٠   ١,٢٧٨,٣٠٣ المجمــوع

        
  
 مخصصـات أخرى  ) أ(

 لف ریال قطريباألالمبلغ 

  
صندوق ادخار 

  )أ ( الموظفین 
صندوق التقاعد 

  )ب ( 
  مجموع

٢٠١٠  ٢٠١١  
      
 ١١٩,٨٣١ ١٣٠,١٦٧ ٧٢٨ ١٢٩,٤٣٩ ینایر ١رصید المخصص في  
 ١١,٩٥٦ ١٩,١٢٨ ٤,٨٦٨ ١٤,٢٦٠ مساھمة البنك – ل العامالمخصص المكون خال 

 ٢,٢٤٠ ٣,٦٨٤ ٠ ٣,٦٨٤   عائدات الفوائد 
 ١٠,٣٦٧ ٩,٦٥٤ ٢,٤٣٤ ٧,٢٢٠ صندوق تقاعد الموظفین  
 (٦,٤٧٦) (٧,٠٩١) (٧,٠٩١) ٠ المحول إلى ادارة  صندوق التقاعد 
 (٧,٧٥١) (١٨,٠٣٨) ٠ (١٨,٠٣٨)  المبالغ المدفوعة خالل العام  

 ١٣٠,١٦٧ ١٣٧,٥٠٤ ٩٣٩ ١٣٦,٥٦٥ دیسمبر ٣١الرصید في 
 
 
  .قانون العمل وعقود العمل حسب صندوق االدخار ویشمل مجموعة من االلتزامات لمكافآت نھایة الخدمة للموظفین المغتربین في قطر) أ(

  
صندوق المعاشات والتقاعد القطري ، ویشتمل ذلك المخصص  صندوق التقاعد التزامات المجموعة تجاه الموظفین القطریین وفقا لقانونیغطي مخصص  ) ب(

  . علي مكافأة نھایة الخدمة وفقا لقانون العمل القطري وعقود العمل بالبنك 
  

  



٦٤ 
 

  
  

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١في 
  
 
  
  حقوق المساھمین  -  ٧١
  

  المصدر والمدفوع رأس المال
 على  موزع ) ریال قطري   ٢,٢٦٨,٢٥٨,٤٢٠:  ٢٠١٠( ریال قطري ٢,٤٧٤,٤٦٣,٧٢٠ یبلغ رأس المال المصدر والمكتتب فیھ والمدفوع

  .ریال قطري للسھم الواحد ١٠بقیمة اسمیة ) سھما  ٢٢٦,٨٢٥,٨٤٢:  ٢٠١٠( ھمًا عادیًا س  ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢ 
  

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

ریال قطري  ١٠سمیة ابقیمة   ٢٠١١ر فبرای ٢٢فى العادیة الجدیدة سھماأل صدرت ھذه ,٢٠١١رفبرای ٢١للبنك التي عقدت في الجمعیة العمومیة الغیر عادیة 
 . المدفوع قیدت ھذه الدفعة تحت حساب رأس المال لكل سھم

 
 

  االحتیاطي القانوني 
القیمة (    تكالیف متعلقة مباشرة بالمعامالت تضاف مباشرة الى رأس المالبعد خصم أي  خالل العام المبالغ المستلمةا  ویسھما عاد ٢٠,٦٢٠,٥٣٠تم اصدار 

ودلك عند اصدار أسھم بأعلى من قیمتھا ریال قطري  ٦٨,٣٠ بقیمة  ) عالوة األسھم ( والى االحتیاطي القانوني  ریاالت للسھم العادي ١٠بقیمة  )االسمیة 
  .وال یوجد تكالیف مباشرة على العملیة  . ٢٠٠٢لسنة )  ٥( اریة رقم من قانون الشركات التج ١٥٤االسمیة ، وفقا للمادة 

  
من رأس % ١٠٠من صافي األرباح السنویة الى حساب االحتیاطي القانوني حتى یعادل االحتیاطي % ١٠وفقا لقانون مصرف قطر المركزي یجب تحویل 

وبعد أخد موافقة  ٢٠٠٢لسنة )  ٥( تي أجازھا قانون الشركات التجاریة القطري رقم ھدا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع اال في الحاالت ال. المال المدفوع 
  . ویشمل االحتیاطي القانوني أیضا عالوة األسھم الناشئة من اصدار الحقوق من تاریخ االصدار . مصرف قطر المركزي 

  

  االحتیاطي العام 
دامھ بموجب قرار من الجمعیة العمومیة بناء على توصیة مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصرف تتمثل في احتیاطي عام بموجب النظام األساسي للبنك یتم استخ

  .قطر المركزي
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



٦٥ 
 

 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١في  كما
  

  ) تتمة ( حقوق المساھمین  -  ١٧
 

  راكمیة في القیمة العـــادلةالتغییرات الت
  

ربح أو خسارة صرف العمالت ینشأ احتیاطي القیمة العادلة من إعادة تقییم االستثمارات المتاحة للبیع وتغیر احتیاطي القیمة العادلة  بعد تملك الشركات الزمیلة و
 :ة في احتیاطي القیمة العادلة خالل السنةعند توحید البیانات المالیة للشركات التابعة والزمیلة ویوضح الجدول التالي الحرك

  المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

 (١٠٥,٨٦٤)   ٥٦,٦٤٨ ینایر ١الرصــید في 
 ١٧٧,٩١٠   (٨٠,٦٥٧) ربح نتائج إعــادة التقییم )خسارة(

 (٣٠,٦٥٢)   (٤٢,٣٦٧) صافي, المحــول إلى بیـــان الدخـــل 
 ١٥,٢٩٩   (٢,١٦٢) یم الشركات الزمیلةحصة من احتیاطي إعادة تقی 

 (٤٥)   (١٠) تعدیل نتیجة تقلبات أسعار الصرف
 ٥٦,٦٤٨   (٦٨,٥٤٨) دیسمبر  ٣١الرصــید في 

   
  

  احتیاطیات المخاطر
  

علقة واألرباح من  القروض من المخصصات والفوائد الم %٢.٠تتمثل في احتیاطي المخاطر بموجب تعلیمات مصرف قطر المركزي  لتغطیة على االقل 
  . التوزیع  دون الموافقة المسبقة من  مصرف قطر المركزي غیر قابلاالسالمي ماعدا القروض الخاصة بحكومة قطر  ھذه االحتیاطي  للتمویلالمؤجلة 

  
 االحتیاطیات األخرى

  
  :یرات في االحتیاطیات االخرى خالل العام كما یلي غتوحركة ال. تتمثل في صافي أرباح األسھم من اإلستثمار للشركة الزمیلة من التوزیعات النقدیة 

  
  المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

 ٤١٦,٥٦٥   ٤٦٩,٧٠٦ ینایر ١الرصید في 
 (١٠٢,٠٣٢)   (١١٦,٦٧٠) والمحولة الى األرباح المحتجزة األرباح المستلمة من الشركة الزمیلة: ناقصا 

 ١٥٥,١٧٣   ٢٠٣,٤٢٠ للعام ة الحصة في أرباح الشركة الزمیل:مضاف 
 ٤٦٩,٧٠٦   ٥٥٦,٤٥٦ دیسمبر ٣١الرصید في 

  
  

   أرباح موزعة مقترحة 
  

االجتماع  للموافقة في ھذا یخضع .  ٢٠١١عن عام   )ریاالت قطریة لكل سھم  ٦%  (  ٦٠على المســاھمین بنسبةاقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة 
  .العامة  جمعیةلل السنوي

  
  
  
  
  



٦٦ 
 

  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١ دیسمبر  ٣١في  كما 
  

  ) تتمة ( حقوق المساھمین  -  ٧١
  

  )تتمة (  أرباح موزعة مقترحة 
  

ال قطري وذالك عن أرباح السنة ری ونلیب١,٥٩ قطري للسھم بإجمالي مبلغ  التریا ٧وافق المساھمون علي توزیع أرباح بقیمة  ،خالل السنة 
سنة المالیة لل بالنسبةریال قطري  وذالك  ونلیب ١,٣٠قطري للسھم بإجمالي مبلغ  ریاالت ٦:  ٢٠١٠( ٢٠١٠دیسمبر  ٣١المالیة المنتھیة في 

  ).٢٠٠٩دیسمبر  ٣١المنتھیة في 
  

وھذا ینعكس علي األرباح المدورة في قائمة  ٢٠٠٩لعام ریال قطري  ملیون ٦٢والبالغة   م عن حقھا في توزیعات األرباح .م.ذ تنازلت قطر القابضة
    . ٢٠١٠لعام   التغیر في حقوق المساھمین

  
  
  

  ) دعم(المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة . ٨١
  

من األرباح ملیون ریال قطري  ٤٧البنك  مبلغ   خصص ، ٢٠١١لعام  والتوضیحات الصادرة من القانون الصادر  ٢٠٠٨لسنة    ١٣الى القانون رقم  استنادا 
 من صافي األرباح%  ٢.٥ومبلغ المساھمة یشكل ما نسبتھ . في قطر) دعم ( المدورة  من أجل المساھمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة 

   . ٢٠١١ دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
  

 إدارة مجلس رئیس من المستلم التوضیح على بناء ةوالریاضی االجتماعیة األنشطة دعم لصندوق قطري ریال ملیون ٨ بمبلغ البنك ساھم الفترة خالل
  .المطلوبة المساھمة احتساب بأسس والمتعلقة الصندوق

  
  من التقلیدیة واألرباح من العملیات االسالمیة إیـرادات الفــــوائد - ١٩

 المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ٢,٤٧١,٧٠٣   ٢,٣١٥,٦٣٦ قــروض وســلفیات للعمــالء
 ٣٩٩,٥٥٤   ٥٠٨,٩٢٢ المالیة االستثمارات

 ١١٧,٤٧٠   ٥١,٥٩٢ البنوك والمؤسسات المالیة
 ٢,٩٨٨,٧٢٧   ٢,٨٧٦,١٥٠ المجمــوع

        
  
  من التقلیدیة الحصة من أرباح العملیات االسالمیة مصــروفات الفــــوائد  - ٠٢
 

 لف ریال قطريالمبلغ باأل
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ٧٨١,٠٩٩   ٤٩٣,٥٠٢ وحسابات االستثمار المطلق ودائـــــــع العمـــــــالء
 ٣٩٤,٧٨٠   ٤١٨,٠٠٥ أمــــوال مقتــرضــــة أخــرىاصدار دین و

 ٣٥,٢٠٠   ٢٧,٠٤٣ البنوك والمؤسسات المالیة 
 ١,٢١١,٠٧٩   ٩٣٨,٥٥٠ المجمــوع

        
 
 



٦٧ 
 

 
  
  

  )ق.م.ش(القطري  البنك التجاري
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
  

 
 إیـرادات عمــوالت ورســوم  - ١٢

 المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ٢٦٨,٤٩٦   ٣٥٨,٤١٨ قروض وتمویل الخدمات االستشاریة
 ١٨٥,٤١٧   ٢٢٢,١٩٢ بطاقات االئتمان  

 ١٣٤,٩٨٥   ١١٧,٧٥٢ تمانیة غیر مباشـرةتســھیالت ائ
 ٣٩,٢٦٨   ٣٦,٦١٢ خدمات بنكیــة وعملیات أخرى

 ١٥,٠٠٢   ١٧,٦١٣ أ نشـطة االستثمار للعمالء
 ٦٤٣,١٦٨   ٧٥٢,٥٨٧ المجمــوع

        
 

  

 أرباح عملیات النقد األجنبي  صافي –٢٢
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ١٢٤,٢٤٤   ١٢٦,٨٠٢ ألجنبيأرباح عملیات النقد ا
 (١,٥٤٧)   ٢,٧٣٤ الناتجة عن اعادة تقییم الموجودات والمطلوبات )الخسائر(األرباح 

 ١٢٢,٦٩٧   ١٢٩,٥٣٦ المجمــوع
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١في  كما
  
 االستثمارات المالیة  األرباح من – ٣٢

 المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      
 ٦٣,٠٥١   ١٣٥,٠٢٦ متوفر للبیع 

 ٤٥٥   ١,٢٨١  المحنفظ بھا لالستحقاق
 ٦٣,٥٠٦   ١٣٦,٣٠٧ المجمــوع

        
  

 ایرادات تشغیلیة اخرى  - ٤٢
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      
 ٣٦,٧٢٠   ٣٣,٦١٤ جارایرادات ای  
 ٢٠,٩٨٣   ١٥,٩١١ األرباح من بیع عقارات ومعدات وایرادات اخرى  
 ٢,٠٩٥   ٧٤١ رسوم اداریة من الزمیلة  
 ٥٩,٧٩٨   ٥٠,٢٦٦ المجمــوع  

 
  

 مصروفات إداریة وعمومیة  - ٥٢
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ٤٠٩,٠٥١   ٤٢٨,٠٣٧ رواتب ومزایا أخــرى
 ٧٠,٣٣٦   ٧٧,٢٦١ مصاریف متعلقة بتكنولوجیا المعلومات

 ٤٤,٢٨٦   ٥١,٦١٠ أتعــاب قـانونیة ومھنیة
 ٤٣,٥٣٣   ٤٤,٢٠٧ مصــاریف دعـایة وتسـویق

 ٣١,٧١٨   ٤٠,٨٠٦ اتصاالت ومرافق وتأمین
 ٣٧,٨٣٠   ٣٨,٢٣٠ رسوم وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس االدارة

 ٥,٨٥٧   ٢٦,٣٠١  تكلفة المصادر الخارجیة
 ١١,٩٥٦   ١٩,١٢٨ )) i( ١٦ایضاح ( مساھمة البنك في صندوق االدخار وصندوق التقاعد للقطریین

 ٦,٥٥٧   ٧,١٧٣ امدادات
 ٢,٣٢٤   ٦,٢٠٨ تكلفة البرامج التدریبیة

 ٢,٥٤٢   ٢,٨٧٥ مصاریف سفر وضیافة
 ١٧,٤٢٤   ١٩,٨١٥  اخرىمصروفات 

 ٦٨٣,٤١٤   ٧٦١,٦٥١ المجمــوع 
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  )ق.م.ش(نك التجاري القطري الب
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١في  كما
  
  عـــائد الســھم من األربـاح - ٦٢

 المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
     األساسي والمخفف 
 ١,٦٣٥,٢٨١   ١,٨٨٣,٩٧١ باأللف ریال قطري  صافي الربح للسنة 
 ٢٢٥,٧٢٣   ٢٤٤,٥٠٩ باآلفرجح لعدد األسھم خالل العام المتوسط الم 

     
     :المتوسط المرجح لعدد األسھم یتم حسابھ كما یلي  
  ٢٠١٠   ٢٠١١ 

      
 ٢١٦,٥١٥   ٢٢٦,٨٢٦ السنةاألسھم المؤھلة في بدایة  
 ٩,٢٠٨   ١٧,٦٨٣  لقطر القابضةاألسھم المصدرة تأثیر  

 ٢٢٥,٧٢٣   ٢٤٤,٥٠٩ لمجمــوعا  
      
 ٧.٢٤   ٧.٧١ )ریال قطري ( عائد السھم المعدل األساسي والمخفف  
 

 
  

 المركز الماليبیان بنـود خارج  – ٧٢
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      
     التزامات مؤجلة أو محتملة. أ 
 ٩١,٥٨٣   ٩٧,٩٧٩ قبوالت 

 ٨,٥٣٢,٦٥٤   ٩,٠٨٨,٦٢٢ خطابات الضمان
 ٣,٩٥٠,٤٩٢   ٥,٢١٧,٥٩٢ اعتمادات مستندیة

 ٦,٣٧٦,٥٩٢   ٥,٨٥٩,١٠٧ تسھیالت ائتمان غیر مستخدمة لحساب العمالء
 ١٨,٩٥١,٣٢١   ٢٠,٢٦٣,٣٠٠ 
     
     تعھدات وارتباطات أخرى . ب 

 ٦,٠٥١,٨٠٧   ٦,١٤٣,٥٦١  بالقیمة االسمیةمالیة المشتقات الجنبي واألصرف العقود 
 ٤٧٠,٠٠٠   ٤٧٩,٢٤٣  التزامات رأسمالیة
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 

  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 
  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١في  كما

  
. 

  أدوات المشتقات المالیة - ٢٨
  

العتباریة للمشتقات المالیة تشكل مؤشرًا القیمة ا. یبین الجدول التالي القیمة العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات المالیة مع قیمتھا االعتباریة  حسب االستحقاق 
ل علیھا من القیمة العادلة لحجم العملیات في نھایة السنة ، ال تعكس بالضرورة قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة وال مخاطر السوق واالئتمان والتي یمكن االستدال

 .للمشتقات المالیة 
 

 المبلغ باأللف ریال قطري

  
القیمة العادلة 

  بةالموج
القیمة العادلة 

  القیمة االسمیة  السالبة

  القیمة االساسیة حسب االستحقاق

  خالل
  ثالثة أشھر

من ثالثة 
أشھر إلى 

  سـنة

من سنة إلى 
خمس 
  سـنوات

أكثر من 
  خمس سنوات

                

                ١٢٠١دیسمبر  ٣١كما فى 

                محتفظ بھا للمتاجرة –مشتقات 
  ،عقود تبادل أسعار الفائدة 

وعقود صرف عمالت أجنبیة 
  ١,٠٢٧,٣٧١  ٢,٠٤٨,٢٠٤  ٦١,٢٤٦  ١,٩٧٧,٤٣٤  ٥,١١٤,٢٥٥  ٢٦٥,٥٩٢  ٢٦٨,١٨٩  آجلة

محتفظ بھا حسب  –مشتقات 
                القیمة العادلة  للتحوط

عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة 
  ٠  ١,٠٢٩,٣٠٦  ٠  ٠  ١,٠٢٩,٣٠٦  ٠  ٧٥,٦١٠  على العمالت

                

                ٢٠١٠دیسمبر  ٣١كما فى 

                محتفظ بھا للمتاجرة –مشتقات 
  عقود تبادل أسعار الفائدة ،

وعقود صرف عمالت أجنبیة 
  ١,٠٩٣,٥٧٥  ٢,٠٥٩,٢٢٨  ٨٦,٥٥٤  ١,٧٨٣,١٤٤  ٥,٠٢٢,٥٠١  ٢١٢,٣٧٣  ٢١٤,٩٧٣  آجلة

محتفظ بھا حسب  –مشتقات 
                القیمة العادلة  للتحوط

عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة 
  ٠  ١,٠٢٩,٣٠٦  ٠  ٠  ١,٠٢٩,٣٠٦  ٠  ٢٧,٤١٨  على العمالت

                
 

 
ریق كل من مبلغ وفترة یحتفظ البنك بقیود رقابیة متشددة على صافي مراكز المشتقات المالیة المفتوحة ، وھو ما یمثل الفرق ما بین عقود الشراء والبیع ، عن ط

والتي ال تمثل فیما یتعلق )  األصولأي ( االئتمان بالقیمة العادلة الحالیة لألدوات المالیة االیجابیة للبنك العقود ، ففي أي وقت یتم تقیید المبلغ الخاضع لمخاطر 
تتم ادارة ھذه المخاطر االئتمانیة بوصفھا جزءا . بالمشتقات المالیة سوى جزء بسیط من العقد ، أو بالقیم االسمیة المستخدمة للتعبیر عن حجم األدوات القائمة 

  .لقیود االئتمانیة  العامة مع العمالء مع المخاطر المحتملة من التحركات في السوق من ا
نك ودائع ضامنة من وعادة ال یتم الحصول على كفاالت أو ضمانات اخرى للمخاطر االئتمانیة المتعلقة بھذه األدوات ، باستثناء الحاالت التي یتطلب فیھا الب

  .األطراف المقابلة 
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  )ق.م.ش(اري القطري البنك التج

  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 
  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١في كما 

 
  أنشطة األمـانة  - ٢٩

شاملة . المركز المالي نیابة عن عمالئھ بتاریخ ) ملیون ریال قطري  ١٥٦: ٢٠١٠( لیون ریال قطريم ١٧٥ باستثمارات مالیة دولیة قیمتھا  تحتفظ المجموعة
ملیون  ٣١ملیون ریال قطري ما یعادل  ١١٣:  ٢٠١٠(ملیون دوالر أمریكي   ٣٦.٥ملیون ریال قطري ما یعادل  ١٣٣یة وأوراق مالیة قیمتھا  أسھم دول

تلك . سطتھاباقي األسھم االستثماریة محتفظ بھا لدى المؤسسة المالیة التي تم شراء األسھم بوا. یحتفظ بھا  البنك لدى شركة امانة وتسویة عالمیة) دوالر 
في إدارة المؤسسات المالیة رائدة  في مجاالت الصناعة المصرفیة  لقد وضعت المجموعة سقوف لمثل تلك المحافظ مع كل مؤسسة مالیة وفقًا لسیاستھا 

  . المخاطر
  

  ة ـمعامالت مع أطـراف ذات العالق - ٣٠
  

ع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ، أو الشركات التي یملكون فیھا حصصًا تتضمن معامالت المجموعة المختلفة مع الشركات التابعة والزمیلة وم
وقد بلغت األرصدة في نھایة السنة مع ھذه األطراف كما . رئیسیة أو أي أطراف أخرى ذات تأثیر ھام في صنع القرارات المالیة أو التشغیلیة بالمجموعة 

  -: یلي 
 المبلغ باأللف ریال قطري

  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
     أعضاء مجلس اإلدارة

 ١,٨٢٣,١٩١  ٢,٥١٦,٧٨٩  )أ ( وأنشطة التمویل قروض وسلف - 
 ٢٥٩,٦٠٢  ١٨٣,٦٤٠  الودائع- 
 ٢١,٥٢٩  ٢٣,٣٥٦  التزامات طارئة وضمانات وتعھدات أخرى- 
 ٤٤,٩٢٩  ٣٥,٢٣٣  عائد الدخل المكتسب من التسھیالت الممنوحة لألعضاء   مجلس االدارة-

 ٧٨٢  ٣,٢٥٢  م اخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء مجلس االدارةرسو -
 ٢٠,٤٢٤  ١٥,٦٧١  الفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس االدارة- 
 ٣٩,٥٥٨  ٤١,٤٥٤   ور وأتعاب حضور اجتماعات ، والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس االدارةأج- 

     
     الشركة الزمیلة

 ١٠٩,٩٥٧  ٦٧٥   لدى المجموعةع من البنك  الوطني العماني الودائ- 
 ٦٦٣  ٢٣٧,٠٥٣  الودائع من البنك التجاري إلى البنك الوطني العماني- 
     التزامات من البنك الوطني العماني للمجموعة -

 ٥٨,٨٤٦  ١١,١٩٢  ضمانات أداء -
 ٢٥٤,٨٠٠  ٢٥٤,٨٠٠   تسھیالت مباشرة غیر مستعملة -
 ٢٨,٣٦٤  ١٤,١٨٢  )القیم االعتباریة ( عار الفوائد مبادالت أس -
 ١,٥١٦  ٤٨٨  )القیم العادلة( مبادالت أسعار الفوائد  -

 ٣٠٩,٧٩٦  ١٨٣,٣٦٩   لدى المجموعة الودائع من البنك  العربي المتحد- 
 ١٤٦,٠٠١  ١٨٢,٧٣٧   التجاري الى البنك العربي المتحدالودائع من البنك   -
      :نك العربي المتحد للمجموعةالتزامات من الب- 

 ٢٩,٥٣٦  ٢٩,٢٨١   ضمانات أداء -
 ٣٣٩  ٦٢٠   خطاب االئتمان -

 ٧,٣١١  ٦,١٤٨   لدى المجموعة الودائع من أستكو - 
 ٣٣٥  ٥٨٠   لدى المجموعة الودائع من جیكو- 
 ١٩,٠٨٩  ١٩,٨٥٥   لدى المجموعة نومسالودائع من - 
 ٢٣  ٥٥٠   ةفوائد الدخل المكتسبة من الزمیل- 
 ٣,٦٣٣  ٨٣٦   فوائد الدخل المدفوعة من الزمیلة - 

     مكافأة اإلدارة العلیا
     
 ٣١,٢٨٠  ٣٥,٩٧٥  أجر ثابت- 
 ١٤,٦٠٤  ١٢,٨٦٤  حوافز متغیرة- 
 ٦,٦٤٨  ٤,٧٧٢  أجر إضافي- 
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  )ق.م.ش(البنك التجاري القطري 
  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة الموحدة 

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١ما في ك
 

  ) تتمة ( معامالت مع أطـراف ذات العالقـة  - ٠٣  
 

  
  معلومات إضافیة 

  
دیسمبر لقروض وسلف أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي یملكون فیھا حصصاًَ رئیسیة ، مضمونة   ٣١إن جزءًا كبیرًا من األرصدة القائمة في ) أ ( 

كما أن . ویتم الوفاء بھذه القروض والسلف بصورة ُمرضیة ، ویجري سداد جمیع االلتزامات حسب االتفاق. شخصیةمقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت 
 .تسعیر المعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة ، یعتمد على أساس العالقة التي تربط البنك بالعمیل ووفقًا لألسعار السائدة في السوق 

 
  

 
 بغرض إعداد قائمة التدفق النقدي وتشمل التاليالنقدیة وما في حكمھا  - ١٣
 

 المبلغ باأللف ریال قطري
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ٧,١٤٩,٠٣٤   ٨٢٧,١٦٠ *نقدیة وأرصـدة لدى مصرف قطر المركزي 
 ٣,٧٧٤,٧٠٣   ٨,٨٣٨,٤٤٦ یوم  ٩٠أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة أقل من 

 (٣,٥٥٣,٣٩٨)   (٥,٨٣٧,٨٨٧)  یوم ٩٠والمؤسسات المالیة أقل من  للبنوك  أرصدة
 ٧,٣٧٠,٣٣٩   ٣,٨٢٧,٧١٩   نھایة العامالرصید في 

  
 
  

  .ال تشتمل على االحتیاطي النقدي اإللزامي لدى مصرف قطر المركزي * 
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  )ق.م.ش(لبنك التجاري القطري ا
   معلومات اضافیـة

 ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
  

  لبنك األم القوائم المالیة ل
 باأللف ریال قطريالمبلغ 

  ٢٠١١دیسمبر ٣١كما ھي في ) للبنك األم( المركز المالي

      
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

       األصول
 ٨,٧٠٢,٨١٩   ٢,٥٧٦,٤٨٩ نقدیة وأرصدة لـــدى البنــــك المركزي

 ٤,٢٣٧,٤٥٧   ٩,٢٧١,٦٢١ أرصـــدة لـــدى البنوك والمؤسسات المالیة
 ٣٣,٥٦٤,٧٣٩   ٤١,٦١١,٦٥٩ فیات أنشطة تمویل العمالءقــروض و سل

 ١٠,٠٩٦,٤٥٤   ١١,٩٠٥,٤٤٣ استثمارات مالیة
 ٣,٤٠٢,٥٣٢   ٣,٤٠٣,٦٨٢ زمیلة اتاستثمار في شرك

 ١,٠٦٩,٠١٦   ١,٠٧٠,٠٢١ عـقــارات ومعــدات 
 ١,٠٨٠,٢٢١   ١,٣٤٦,٨٥٧ أصول أخـــــرى
 ٦٢,١٥٣,٢٣٨   ٧١,١٨٥,٧٧٢ إجمالي األصول

        
       االلتزامات 

 ٣,٥٥٣,٣٩٨   ٥,٨٣٧,٠٥٣ أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالیة
 ٣٣,٣٦٥,٣٤٣   ٣٨,١٧٩,٣٦٣ وحسابات االستثمار المطلق ودائع العمالء

 ٩٠٧,٢٨٥   ١,١٥٠,٨١٠ قروض بموجب اتفاقیة اعادة الشراء
 ١٠,٩٩٣,٥٦٢   ١١,٠٥٤,٠٨٦ دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى

 ١,٢٨٢,٤٧٥   ١,٢٧٠,٥٩٥ التزامات أخرى
 ٥٠,١٠٢,٠٦٣   ٥٧,٤٩١,٩٠٧ مجموع االلتزامات 

        
     حـقــوق المســـاھمین

 ٢,٢٦٨,٢٥٨   ٢,٤٧٤,٤٦٤ رأس المـــال المدفــــوع
 ٧,٣٣١,٩٨٢   ٨,٧٤٠,٣٦٥ احتیاطي قانوني

 ٢٦,٥٠٠   ٢٦,٥٠٠ احتیاطي عام
 ٥٩,٦٢١   (٦٣,٤٠٣) تغیرات تراكمیة في  القیمة العادلة 

 ٦٤٨,٠٠٠   ٨٠٥,٦٠٠ احتیاطي مخاطر
 ١,٥٨٧,٧٨١   ١,٤٨٤,٦٧٨ أرباح مقتــرح تـوزیـعـھــــا

 ١٢٩,٠٣٣   ٢٢٥,٦٦١ أرباح مــدورة
 ١٢,٠٥١,١٧٥   ١٣,٦٩٣,٨٦٥ إجمالي حـقــوق المســـاھمین

      
 ٦٢,١٥٣,٢٣٨   ٧١,١٨٥,٧٧٢ إجمالي االلتزامات  وحقوق المساھمین
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  )ق.م.ش(قطري البنك التجاري ال
   معلومات اضافیـة

  ٢٠١١  دیسمبر  ٣١كما في 
  

  )تتمة (القوائم المالیة للبنك األم 
 

 باأللف ریال قطريالمبلغ 

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١عن السـنة المنتھیـــة في ) للبنك األم(قـائمـة الدخـــل 
      
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ٢,٩٨٨,٢٥١   ٢,٨٧٥,٧٧١  ت االسالمیةمن التجاري واألرباح من العملیا ایرادات الفوائد
 (١,٢١٣,٥٣٣)   (٩٤٠,٢٣٠)  من التجاري والحصة في األرباح من العملیات االسالمیة مصروفات الفوائد

 ١,٧٧٤,٧١٨   ١,٩٣٥,٥٤١ واألرباح من العملیات االسالمیة صافي ایرادات الفوائد
     

 ٦٤٢,٧٧٥   ٧٥٠,٥٧٣ إیـــرادات عمـــــوالت ورســـــوم
 (١١٦,٦٩٦)   (١٦٦,٣٦٦) مصـــروفـــات عمـــــوالت ورســـــوم

 ٥٢٦,٠٧٩   ٥٨٤,٢٠٧ صـــــافــى إیـــرادات عمـــــوالت ورســـــوم
     

 ١١,٨٨٣   ٢٤,١٨٨ ایرادات التوزیعات
 ١٢٢,٦٥٥   ١٢٩,٤٦٨ صافي أرباح عملیات النقد األجنبي 

 ٦٣,٥٠٦   ١٣٦,٣٠٧ صافي أرباح استثمارات مالیة
 ٥٢,٧٣١   ٤٥,٤٢٦ ایـرادات تشغـیلیـة اخــرى

 ٢٥٠,٧٧٥   ٣٣٥,٣٨٩ 
     

 ٢,٥٥١,٥٧٢   ٢,٨٥٥,١٣٧ صــــافى اإلیـرادات التشـغیلیــة
     

 (٦٨٢,٣٣١)   (٧٥٤,٤٢٨) مصــروفات إداریة وعمومیة 
 (١٠٣,٨٤٤)   (١١٣,٦٤٣) استھالكات

 (١٦٦,٩٥٣)   (٢٣٩,٩١٥) للعمــالء -صافي مخــصص تـدنـى قیمة الـدیــون 
 (١٢٧,٩٩٥)   (٦٨,١٩٧) خسائر التدني في قیمة االستثمارات المالیة/ مخصص  

 (١,٠٨١,١٢٣)   (١,١٧٦,١٨٣) مجموع المصاریف التشغیلیة والمخصصات
     

 ١,٤٧٠,٤٤٩   ١,٦٧٨,٩٥٤ صافي أرباح العام
     

 
 
 
 
 

      


