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

 ٢٠١٢ مارس                  ٣١
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةالمرحلیة الموحدة لفترة  الشامل قائمة الدخل

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
 

  لفترة ثالثة أشھر المنتھیة في    
  ٢٠١١مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مراجعة    مراجعة    
          

  ٦٩٦,٩١٥    ٧١٤,٨٢٨    من التجاري واألرباح من العملیات االسالمیة ایرادات الفوائد
  (٢٥٢,٣٧٤)    (٢٣٧,١٧٧)    من التجاري والحصة في األرباح من العملیات االسالمیة مصروفات الفوائد

  ٤٤٤,٥٤١    ٤٧٧,٦٥١    واألرباح من العملیات االسالمیة صافي ایرادات الفوائد
          

  ١٧٩,٥٦١    ١٧٥,٥٠٢    ایرادات عموالت ورسوم
  (٣٤,٣٢٢)    (٤٦,٨٥٤)    مصروفات عموالت ورسوم

  ١٤٥,٢٣٩    ١٢٨,٦٤٨    ایرادات عموالت ورسومصافي 
          

  ١١,٥٤٧    ٨,٧٩٧    ایرادات التوزیعات
  ٢٩,٠٣٨    ٣٥,١٤٩    صافي أرباح عملیات النقد األجنبي

  ٤٧,٢١٨    ١٦,٧١٩    أرباح االستثمارات مالیة
  ١٠,٩٠٩    ١٣,٠٣٣    ایرادات تشغیلیة اخرى

    ٩٨,٧١٢    ٧٣,٦٩٨  
        

  ٦٨٨,٤٩٢    ٦٧٩,٩٩٧    صافي االیرادات التشغیلیة
          

  (١٨٠,٩٨١)    (١٨٣,٢٧٠)    مصروفات اداریة وعمومیة
  (٢٤,٦٠٥)    (٢٨,١٢٩)    استھالكات

  (٥٢,٩١٧)    (٤٤,٦٢٣)      للعمالء - الدیون قیمة تدني مخصص صافي
  (٢٣,٠٨٤)    (٥,٩٦٨)    المالیة االستثمارات قیمة تدني مخصص صافي

  (٢٨١,٥٨٧)    (٢٦١,٩٩٠)    اجمالي مصروفات تشغیلیة ومخصصات
          

  ٤٠٦,٩٠٥    ٤١٨,٠٠٧    الربح قبل حصة النتائج من شركات زمیلة
  ٣٩,٥٣٠    ٥٣,٢٢٤    حصة من نتائج الشركات الزمیلة 

  ٤٤٦,٤٣٥    ٤٧١,٢٣١    صافي أرباح السنة
          

         االخرى مل الشا الدخل بنود
  (٣,١١٩)    ٩,٦٤٨   الزمیلة للشركات االخرى الشامل الدخل بنود من الحصة
  (٢٦,٢٩٤)    ١٠٢,٠٤٤   للبیع المتاحة لالستثمارات العادلة القیمة في التغیر صافي

  (٢٩,٤١٣)    ١١١,٦٩٢   السنة خالل االخرى الشامل الدخل بنود
  ٤١٧,٠٢٢    ٥٨٢,٩٢٣   السنة خالل الشامل الدخل بنود اجمالي

         
  ١.٩٠    ١.٩٠    ) ١٣ایضاح () ریال قطري ( المخفض من األرباح / عائد السھم األساسي 

          
  .جزءا من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة  ١٧الى  ١تشكل االیضاحات المرفقة من 
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  )ق .م.ش (البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةالتغیر في حقوق المساھمین المرحلیة الموحدة لفترة قائمة 

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

  المال
  احتیاطي
  قانوني

  احتیاطي
  عام

التغیرات 
التراكمیة في 

  القیمة
  العادلة

  احتیاطي
  مخاطر

  احتیاطیات
  اخرى

  أرباح مقترح
  توزیعھا

  االجمالي  اخرى

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

           
 ٤٤٦,٤٣٥ ٤٤٦,٤٣٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  الربح خالل العام

 (٢٩,٤١٣) ٠ ٠ ٠ ٠ (٢٩,٤١٣) ٠ ٠ ٠ االخرى خالل العامبنود الدخل الشامل 
  ٤١٧,٠٢٢  ٤٤٦,٤٣٥  ٠ ٠ ٠  (٢٩,٤١٣) ٠  ٠ ٠  خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 

محولة  ٢٠١٠أرباح موزعة من الشركات الزمیلة عام 
  ٠  ١١٦,٦٧١  ٠  (١١٦,٦٧١) ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  الى األرباح المدورة

  ٠  (٣٩,٥٣٠)  ٠  ٣٩,٥٣٠ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  حصة من نتائج الشركات الزمیلة
احتیاطي مخاطر حسب تعلیمات مصرف قطر 

  ٠  (٣٢,٦٠٠)  ٠  ٠  ٣٢,٦٠٠ ٠ ٠  ٠ ٠  المركزي
  (١,٥٨٧,٧٨١)  ٠  (١,٥٨٧,٧٨١) ٠  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  )١٢ایضاح ( ٢٠١٠أرباح موزعة عن عام 

 ٢٠٦,٢٠٦  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠  ٠  ٢٠٦,٢٠٦  ) ١٠ایضاح (الزیادة في رأس المال المدفوع 
 ١,٤٠٨,٣٨٢  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠ ٠  ١,٤٠٨,٣٨٢  ٠   )١١و١٠ایضاح (الزیادة في االحتیاطي القانوني 

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

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

 ٤٧١,٢٣١ ٤٧١,٢٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  الربح خالل العام
 ١١١,٦٩٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١١,٦٩٢ ٠ ٠ ٠ بنود الدخل الشامل االخرى خالل العام

  ٥٨٢,٩٢٣  ٤٧١,٢٣١  ٠ ٠ ٠  ١١١,٦٩٢ ٠  ٠ ٠  خالل الفترةاجمالي الدخل الشامل 
محولة  ٢٠١١أرباح موزعة من الشركات الزمیلة عام 

  ٠  ١٤١,٣٩٩  ٠  (١٤١,٣٩٩) ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  الى األرباح المدورة
  ٠  (٥٣,٢٢٤)  ٠  ٥٣,٢٢٤ ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  حصة من نتائج الشركات الزمیلة

  (١,٤٨٤,٦٧٨)  ٠  (١,٤٨٤,٦٧٨) ٠  ٠ ٠ ٠  ٠ ٠  )١٢ایضاح ( ٢٠١١ أرباح موزعة عن عام 
  ١٣,٣٢٨,٥٤١  ٧٧٠,٠١٢  ٠  ٤٦٨,٢٨١  ٨٠٥,٦٠٠  ٤٣,١٤٤  ٢٦,٥٠٠  ٨,٧٤٠,٥٤٠ ٢,٤٧٤,٤٦٤ ٢٠١٢ مارس ٣١الرصید في 

                    
  . الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة البیانات من جزءا ١٧ الى ١ من المرفقة االیضاحات تشكل
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في ثالثةقائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموحدة لفترة 

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
  السنة المنتھیة في    أشھر المنتھیة ثالثة    
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ سرما ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١   
  مدققة    مراجعة    مراجعة    

             النقدیة من أنشطة التشغیلالتدفقات 
  ١,٨٨٣,٩٧١   ٤٤٦,٤٣٥   ٤٧١,٢٣١    العام/ الفترة صافي أرباح 

              : تعدیالت
  ١١٣,٧٠٤    ٢٤,٦٠٥    ٢٨,١٢٩    استھالكات

  ١٥,١١٣    ٣,٨٣١    ٤,٠٩٦    اطفاءات تكالیف المعامالت
  ٢٣٩,٤٠٣    ٥٢,٩١٧    ٤٤,٦٢٣   صافي ، الدیون قیمة تدني خسائر

  ٦٨,١٩٧    ٢٣,٠٨٤    ٥,٩٦٨   االستثمارات المالیةخسائر تدني 
  (٣٧)    (٧)    -    عقارات ومعدات بیع من  أرباح

  (٢٠٣,٤٢٠)    (٣٩,٥٣٠)    (٥٣,٢٢٤)    حصة من نتائج الشركات الزمیلة
  (١٣٦,٣٠٧)    (٤٧,٢١٨)    (١٦,٧١٩)    ستثمارات مالیةالا من الربح 

  ١,٩٨٠,٦٢٤    ٤٦٤,١١٧    ٤٨٤,١٠٤    التشغیلیة قبل التغیرات قي األصول وااللتزامات األرباح
              النقصان في األصول التشغیلیة) الزیادة( صافي

  (١٦٥,٨٧٨)    ٢٢٨,٥٠٦    ١٣٢,١٥٦    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة
  (٨,٢٨٦,٥٤١)    (١,٢٩٣,٧٥٥)    (٤٤١,٤٣١)    قروض وسلفیات أنشطة تمویل العمالء

  (٢٦٧,٨٧٣)    (١٣٩,١٦٧)    (٢٤٩,٢٥٥)    أصول اخرى
              في االلتزامات التشغیلیة) النقصان(صافي الزیادة
  ٤,٧٠٨,٠٢١    (٢,٩٩٢,٠٥٧)    (١٣٣,٠٣٩)     وحسابات االستثمار المطلق ودائع العمالء

  (٥٤,١٠٦)    ٨٢٢,٤٧٢   ١٩٧,٢٠٦    التزامات اخرى
 (٤٠,٨٨٢)   ٠    )(٤٧,٠٩٩    ) دعم( والریاضیة االجتماعیة األنشطة دعم صندوق في المساھمة

  (٢,١٢٦,٦٣٥)    (٢,٩٠٩,٨٨٤)   (٥٧,٣٥٨)    في أنشطة التشغیل المستخدمة  صافي التدفقات النقدیة
              التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

  (٤,٧٩٥,٣٩٩)    (٢,٤٨٥,٨٨٧)    (١,٤٧٠,٦٣٦)    استثمارات مالیة مشتریات
  (١,١٥٠)    (٥٠٠)    -    االستثمار في شركات زمیلة

  ١١٦,٦٧٠    ١١٦,٦٧١    ١٤١,٣٩٩    زمیلة اتمتحصالت من توزیعات شرك
  ٣,١١١,٨٢١    ١٦٨,٩٧٦    ٣٢٩,٦٦١    استثمارات مالیة استحقاق/  متحصالت من بیع

  (١١٥,١١٠)    (٤٢,٤٦٠)    (٣٩,٣١٨)    شراء عقارات ومعدات
  ١٣٧    ٧    -     متحصالت من بیع عقارات ومعدات

  (١,٦٨٣,٠٣١)    (٢,٢٤٣,١٩٣)    (١,٠٣٨,٨٩٤)    أنشطة االستثمار المستخدمة في صافي التدفقات النقدیة
              التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل

  ٢٤٣,٥٢٥    ١٤٣,٢٧٩    ٥٩١,٠٢٨    القروض بموجب اتفاقیات اعادة الشراء في صافي التغیرات
  ١,٨١٦,٧١٤    ٠    ١,٦٥٠,٢١٨    الدیون المصدرة وأموال مقترضة اخرىمتحصالت من صافي 

 (١,٨٢٠,٠٠٠)   ٠   (٢,٣٦٦,٠٠٠)    سداد دیون مصدرة وأموال مقترضة اخرى
 ١,٦١٤,٥٨٨   ١,٦١٤,٥٨٨   -    متحصالت من اصدار أسھم رأس المال وسلفة من مساھم

  (١,٥٨٧,٧٨١)    (١,٥٨٧,٧٨١)    (١,٤٨٤,٦٧٨)    ) ١٢(ایضاح  أرباح موزعة
  ٢٦٧,٠٤٦   ١٧٠,٠٨٦   (١,٦٠٩,٤٣٢)    أنشطة االتمویلمن  ) في المستخدمة(  صافي التدفقات النقدیة

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

  (٢,٧٠٥,٦٨٤)    (٤,٩٨٢,٩٩١)    (٣,٥٤٢,٦٢٠)  

  ٧,٣٧٠,٣٣٩    ٧,٣٧٠,٣٣٩    ٣,٨٢٧,٧١٩    )١٦ایضاح (ینایر ١رصید النقدیة وما في حكمھا في 
  ٣,٨٢٧,٧١٩    ٢,٣٨٧,٣٤٨    ١,١٢٢,٠٣٥    )١٦ایضاح (العام / الفترة  نھایة حكمھا فيرصید النقدیة وما في 

              
              :التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد والتوزیعات

  ٩٧٥,١٢١    ١٦٣,٩٧٧    ١٤٩,٢٠٤    أرباح مدفوعة/ فوائد 
  ٢,٨٨٣,١٥١    ٦٣٩,٧٥٩    ٦٥٨,٢٢١    أرباح مستلمة/ فوائد 

  ٢٤,١٨٨    ١١,٥٤٧    ٨,٧٩٧    أرباح موزعة مستلمة 
  

  .جزءا من البیانات المالیة المرحلیة المختصرة  ١٧الى  ١تشكل االیضاحات المرفقة من 
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة الموحدة  االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

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

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

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

   ةالمحاسبی تالسیاساو االعداد سسأ .٢

   داالعدا سسأ
 ٣٤ رقم معیار المحاسبة الدولي بموجب ٢٠١٢ مارس ٣١ في المنتھیة أشھر ثالثة لفترة الموحدة المختصرة المرحلیة المالیة  البیانات إعداد تم
  . المركزي قطر مصرف وتعامیم المرحلیة المالیة البیانات بإعداد المتعلق،
 

 للسنة المالیة البیانات مع تقرأ أن ویجب  مالیة بیانات العداد الضروریة واالیضاحات المعلومات كافة تتضمن ال المختصرة المرحلیة المالیة البیانات
 المتوقعة المالیة للنتائج مؤشرا بالضرورة لیست ٢٠١٢ مارس ٣١ فى المنتھیة أشھر ثالثة ل المالیة النتائج أن كما.   ٢٠١١دیسمبر ٣١ في المنتھیة

  . ٢٠١٢ دیسمبر ٣١ في المنتھیة المالیة للسنة
  

  الھامة   المحاسبیة السیاسات
 في المتبعة المحاسبیة واألسالیب للسیاسات مطابقة المجمعة المختصرة المرحلیة البیانات ھذه اعداد في المتبعة المحاسبیة واألسالیب السیاسات ان

 : باستثناء ما ھو مذكور أدناه ،  ٢٠١١ دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنة المالیة البیانات اعداد
  

  . ٢٠١٢ رینای ١المجموعة المعاییر التالیة الساریة المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  تبنتخالل الفترة 
  

  ) االفصاحات ( األدوات المالیة :  ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
  :یتطلب ھذا التعدیل افصاحات كمیة ونوعیة تتعلق بتحویالت الموجودات المالیة ، عندما 

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

  
  ال یتم الغاء تحقیق موجودات مالیة بكاملھا. 

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

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

  .أداء المجموعة 
  

  
 

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

  )تعدیل( بالنسبة للمؤسسات التي تتبناه للمرة األولى التواریخ  لغاءوإ الحادالتضخم  –ألول مرة  التبنى  ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
  ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثة الموحدة لفترةاالیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة  

 )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك( 

 ) تتمة (  الھامة ةالمحاسبی السیاسات
 

  تطبق كنھا لم ة وللمصدراوالتعدیالت  المعاییر
 

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

  
  تاریخ النفاذ  المحتوى  یرایالمع

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

  ٢٠١٣ ینایر  ١  )تعدیل ( عرض بنود الدخل الشامل االخرى   ١ة الدولي بمعیار المحاس
  ٢٠١٣ ینایر  ١  )مراجعة(منافع الموظفین   ١٩معیار المحاسبة الدولي 

 
   القطاعي التحلیل. ٣
  

     :تشغیل على أساس األعمال والشركات الزمیلة كالتالي  قطاعات  ثالثة  الى المجموعة تنقسمألغراض االدارة ، 
  

  :الخدمات المصرفیة التقلیدیة 
 

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

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

 .لألفراد وخدمات االستثمار والوساطة والودائع االستثماریة ، وبطاقات االئتمان والخصم والقروض والرھون  التوفیر
 

 
  الشركات التابعة 

 . عمان سلطنة في االئتمان بطاقات خدمات بتقدیم تقوم للبنك تابعة شركة وھي -  ١ أورینت  )أ    
 .قطر  في دولة االستثمارخدمات الوساطة و خدمات ویقدم للبنك وھي شركة تابعة - لخدمات االستثمار البنك التجاري ) ب        

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

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

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

 
   الخدمات المصرفیة االسالمیة

وتعتزم المجموعة االحتفاظ  .٢٠١١دیسمبر  ٣١اعتبارا من وفقا لتعلیمات مصرف قطر المركزي، أوقفت المجموعة عملیاتھا المصرفیة االسالمیة 
 .االستحقاق أو التخلص من العقود القائمة 
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

  ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة  الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة
   )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
  
  )تتمة(القطاعي التحلیل . ٣
  

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

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

                  ٢٠١٢ مارس ٣١لفترة ثالثة أشھر المنتھیة في 
              لتقلیدیةا    
  المجموع    غیر موزعة    الشركات التابعة    االجمالي    بنوك األفراد    بنوك الشركات    
                         

 ٤٧٧,٦٥١   (١,٦٣٦)   ٥٩٠   ٤٧٨,٦٩٧   ١٢٢,٦٦٢   ٣٥٦,٠٣٥    المشابھةاالیرادات  / صافي ایرادات الفوائد

  ٢٠٢,٣٤٦    ٧,٥٤١    ١,٣٨٥   ١٩٣,٤٢٠    ٦٣,٩٩٢    ١٢٩,٤٢٨    ایرادات اخرى
  ٦٧٩,٩٩٧    ٥,٩٠٥    ١,٩٧٥   ٦٧٢,١١٧    ١٨٦,٦٥٤    ٤٨٥,٤٦٣    ایراد القطاع

  (٤٤,٦٢٣)    ٠    ٣٠    (٤٤,٦٥٣)    (١,٣٣٢)    (٤٣,٣٢١)    مخصص تدني قیمة الدیون بعد خصم االسترداد

  (٥,٩٦٨)    ٠    ٠    (٥,٩٦٨)    ٠    (٥,٩٦٨)    مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

  ٤١٨,٠٠٧    (٢,٣٧١)    (٩٣٤)    ٤٢١,٣١٢            أرباح القطاع

  ٥٣,٢٢٤                        حصة في نتائج الشركات الزمیلة
  ٤٧١,٢٣١                       صافي الربح خالل الفترة 

                          
                          معلومات اخرى

 ٦٦,٠٥٩,١٤٥   ١,٦٦٦,٩٣٥   ٣٠٤,٨٢٨   ٦٤,٠٨٧,٣٨٢   ١٠,٠٢٥,٤٢٦   ٥٤,٠٦١,٩٥٦   األصول 
  ٣,٨٤٧,٧٧٠                      االستثمار في الشركات الزمیلة

  ٥٦,٥٧٨,٣٧٤   ٧٤,٦٢٠   ١١٩,٤٧٠   ٥٦,٣٨٤,٢٨٤   ١١,٧٨٢,٣١٤   ٤٤,٦٠١,٩٧٠    االلتزامات
  ١٩,١٠٥,٨١٦   ٠   ٠   ١٩,١٠٥,٨١٦   ٧٦٠,٥٤٤   ١٨,٣٤٥,٢٧٢    محتملةبنود 

 
  ملیون ریال قطري  ٣٠٠  :یال قطري ، االلتزامات ملیون ر  ٤٧٢ :األصول ( ه البیانات القطاعیة استبعدت من ھذالمعامالت بین شركات المجموعة(.  
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 

  ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةاالیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة لفترة 
   )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك ( 
  
   )تتمة(القطاعي التحلیل . ٣

                ٢٠١١ مارس ٣١لفترة ثالثة أشھر المنتھیة في 

              لتقلیدیةا  

  المجموع    غیر موزعة   الشركات التابعة    االجمالي  بنوك األفراد  بنوك الشركات  
                    

 ٤٤٤,٥٤١    (٨٧١)    ٣٥٠    ٤٤٥,٠٦٢    ٨١,٨٤٢   ٣٦٣,٢٢٠    المشابھة االیرادات/  صافي ایرادات الفوائد

  ٢٤٣,٩٥١    ٩,٢٧٦    ٨١٦    ٢٣٣,٨٥٩    ١٠٢,٢٨٧    ١٣١,٥٧٢    ایرادات اخرى

  ٦٨٨,٤٩٢    ٨,٤٠٥    ١,١٦٦    ٦٧٨,٩٢١    ١٨٤,١٢٩    ٤٩٤,٧٩٢    ایراد القطاع

  (٥٢,٩١٧)    ٠    ١٧٩    (٥٣,٠٩٦)    (١٣,١٥٦)    (٣٩,٩٤٠)    مخصص تدني قیمة الدیون بعد خصم االسترداد

  (٢٣,٠٨٤)    ٠    ٠    (٢٣,٠٨٤)    ٠    (٢٣,٠٨٤)    مخصص تدني قیمة االستثمارات المالیة

  ٤٠٦,٩٠٥    (٥٢١)    ١,٠٩٧    ٤٠٦,٣٢٩            أرباح القطاع

  ٣٩,٥٣٠                        حصة في نتائج الشركات الزمیلة

  ٤٤٦,٤٣٥                        صافي الربح خالل الفترة 
                          

                          معلومات اخرى

  ٥٧,٠١٩,٣٩٠    ١,٧٨١,٩١٩    ٨٨,٤٠٢    ٥٥,١٤٩,٠٦٩    ٦,٤٢٦,٦٩١    ٤٨,٧٢٢,٣٧٨    األصول 
  ٣,٧٦٠,٨٧٥                        االستثمار في الشركات الزمیلة

  ٤٧,٨٣٦,٥٧٩    ٤٠٢,٧٩٧    ٢,٤٥٨    ٤٧,٤٣١,٣٢٤    ١١,١٨٨,٦٢١    ٣٦,٢٤٢,٧٠٣    االلتزامات
  ١٧,٩٤٧,٨٨٢    ٠    ٠    ١٧,٩٤٧,٨٨٢    ١,٢٩٣,٦٢٣    ١٦,٦٥٤,٢٥٩    محتملةبنود 

  
  ملیون ریال قطري  ١٨٥ :ملیون ریال قطري ، االلتزامات   ٢٥٨ :األصول ( المعامالت بین شركات المجموعة استبعدت من ھذه البیانات القطاعیة .( 
 

 ٣١تم ادراجھا وتعدیلھا تحت بنوك الشركات واألفراد حسب االختصاص من أجل اعتماد النتائج عن الفترة المنتھیة في   ٢٠١١مارس  ٣١النتائج للبنوك االسالمیة للثالثة أشھر المنتھیة في : ایضاح 
. ٢٠١٢مارس 
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٢ مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة  الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة

  )كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك( 
 

  قروض وسلفیات وأنشطة تمویل العمالء. ٤
  

  :قروض وسلفیات وأنشطة تمویل العمالء تشتمل على 
  
  ٢٠١١ دیسمبر ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              

 ٤٠,١٠١,٤٥٣   ٣٤,٤٠٣,٣٤٨   ٤١,٤٢٥,٨٩٣    وسلف وأنشطة التمویل  قروض
  ١,٩٤٦,٨٤٨    ١,٣٩٢,٦٠٤    ١,٠٧٨,٥١٨    جاري مدین

  ١١٢,٩٠٥    ٨٠,١٢٧    ١٠٤,٩٧٠    سندات مخصومة

  ٤٢,١٦١,٢٠٦    ٣٥,٨٧٦,٠٧٩    ٤٢,٦٠٩,٣٨١    السلف وأنشطة التمویل، جمالي القروضا
  (٥٤٧,٤٠٢)    (١,٠٦٨,٥٧٥)    (٥٩٨,٧٦٩)    مخصص تدني القیمة -

  ٤١,٦١٣,٨٠٤    ٣٤,٨٠٧,٥٠٤    ٤٢,٠١٠,٦١٢    السلف وأنشطة التمویلض، القرو صافي
 

من اجمالي %  ١.٢٢ملیون ریال ما یعادل  ٥١٩مبلغ  ٢٠١٢ مارس ٣١والسلفیات وأنشطة التمویل غیر المنتظمة في  بلغ اجمالي القروض 
لیون ریال ما یعادل م ١,١٦١ :٢٠١١ مارس ٣١ ( یوم لالعتراف بالقروض الغیر المنتظمة ٩٠على أساس  وأنشطة التمویل القروض والسلفیات

من اجمالي القروض % ١.٢٠قطري ما یعادل  ملیون ریال ٥٠٨ :٢٠١١دیسمبر   ٣١وأنشطة التمویل، من اجمالي القروض والسلف% ٣.٢٤
  .   )وأنشطة التمویل والسلف

  
  

والتي  .)ملیون ریال قطري  ٧٣ :٢٠١١دیسمبر  ٣١ملیون ریال قطري، ٣٠٧ :٢٠١١ مارس  ٣١(ملیون ریال قطري  ٧٧الفوائد المعلقة بلغت 
  .تم احتسابھا وفقا لمتطلبات وتعلیمات مصرف قطر المركزي وتم اضافتھا الى مبالغ المخصصات المذكورة 

 
 

 االستثمارات المالیة . ٥ 
 
  ٢٠١١ دیسمبر ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              
             :االستثمارات تتضمن مایلي  

  ٦,٢٢٩,٦٦٣   ٦,١٥٨,٨٥٢   ٧,٦٦٧,٧٦٧     المتاحة للبیع)  أ  
           

  ٥,٥٠٢,٩٧٦    ٦,١٩٥,٧٧١    ٥,٣٣٣,٥٤٨    المحتفظ بھا لالستحقاق) ب 
              

  ١١,٧٣٢,٦٣٩    ١٢,٣٥٤,٦٢٣    ١٣,٠٠١,٣١٥     العام/ الفترة  الرصید في نھایة
              
  

ت   ال قطري     ٢,٠٠٢القیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة المرھونة تحت اتفاقیات اعادة الشراء بلغ ون ری ا  ٣١( ملی ون   ١,٢٢٤ : ٢٠١١ سرم ملی
 ) .ملیون ریال قطري  ١,٢٨١ : ٢٠١١دیسمبر  ٣١ ; ریال قطري
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  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
 ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة  الموحدة  االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 
  زمیلة شركة في استثمار. ٦
 
 :  كالتالي الزمیلة الشركة في المجموعة صةح
  

      القیمة الدفتریة ونسبة التملك
 بلد ٢٠١٢ مارس ٣١  ٢٠١١ مارس ٣١  ٢٠١١دیسمبر  ٣١

 التأسیس
 الشركة
 مراجعة %  مراجعة %  مدققة  % الزمیلة

          

  البنك الوطني العماني ) أ   عمان ١,٥١٠,٠٥٦  %٣٤.٩  ١,٤٦١,٨٨٢  %٣٤.٩  ١,٥٣٨,٩٩٠  %٣٤.٩
            

  البنك العربي المتحد) ب   االمارات ٢,٣٢٤,٨٥٨  %٤٠.٠  ٢,٢٨٦,٢٤٦  %٤٠.٠  ٢,٣٧٤,٧٣٧  %٤٠.٠
            

  م.م.ذ قطر أستكو) ج   قطر ٢,٠١٠ %٣٠.٠  ٢,١٦٣ %٣٠.٠  ٢,٢٥٦ %٣٠.٠
            

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

  قطر ١٠,٨٤٦ %٥٠.٠  ٩,٨١٢ %٥٠.٠  ١٠,٤٩٧ %٥٠.٠
  ماسن التأمین للخدمات )  ه

  م.م.ذ    
          
  العام/ الفترة الرصید في نھایة  ٣,٨٤٧,٧٧٠   ٣,٧٦٠,٨٧٥   ٣,٩٢٦,٤٨٠ 

  
  

 
 
 
  
  والمعدات العقارات. ٧
  

  واالستبعاد التملك 
  

ا  ٣١( ملیون ریال قطري  ٣٩ كلفتھاتبلغت  التملكت المجموعة أصو ٢٠١٢ مارس ٣١منتھیة  في ال أشھر  ةثالث خالل و   ٤٢ :٢٠١١ سرم  نملی
  ) . قطري ملیون ریال   ٢٠١١:١١٥دیسمبر  ٣١ السنة المنتھیة في ،  ریال قطري

 
دیسمبر ٣١ السنة المنتھیة في ( ٢٠١١ مارس ٣١ و  ٢٠١٢ مارس  ٣١المنتھیة فيشھور  لثالثةامن قبل المجموعة خالل فترة  استبعاد تمی لم 

  .) ریال قطري  ألف ١٠٠: ٢٠١١
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  



١٢ 
 

  
  

  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
  ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثة لفترة الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
  
  
  األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة . ٨
  
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              

 ٧٠٠,٠٠٠   ٠   ٥٤٦,٠٠٠    لبنك المركزيل أرصدة
  ٢٨١,٧٠٠   ٢٤٣,٣٤٥   ٢٧٦,٣٧٨    حسابات جاریة 

  ٤,٨٥٦,١٨٧    ٣,١٣١,٥٧٧    ٤,٣٧٥,٩٧٤    ودائع البنوك 
  ٥,٨٣٧,٨٨٧    ٣,٣٧٤,٩٢٢    ٥,١٩٨,٣٥٢    العام / الرصید في نھایة الفترة 

  

       أخرى مقترضة أموالدیون مصدرة و. ٩
 
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              

  ٠    ١,٨١٨,٤٥٣    ٠    )أ(ایضاح  – EMTNسندات 
  ٢,٣٦٥,٦٩٨    ٢,٣٦٤,٢٠٦   ٠    )ب(ایضاح  – قروض مشتركة

  ٣,٦١٥,٠٩٣    ٣,٦٠٩,١٩٤    ٣,٦١٧,١١١    سندات رئیسیة
  ٢,١٥٢,٩٣٨    ٢,١٥٠,٨٣٩    ٢,١٥٣,٦٦٥    سندات ثانویة 

 ١,١٠٣,٦٤٣   ١,٠٧٢,٠١٤    ١,١١٥,٤٥٣    سندات بفائدة ثابتة بالفرنك السویسري
 ١,٨١٦,٧١٤   ٠   ١,٨١٦,٩٠٤    قرض ثنائي
 ٠   ٠   ١,٦٥٠,٩٩٧    )ج(ایضاح  – قرض مجمع

  ١١,٠٥٤,٠٨٦    ١١,٠١٤,٧٠٦   ١٠,٣٥٤,١٣٠    العام / الرصید في نھایة الفترة 
  
  . ٢٠١١أكتوبر  ١٢تم استحقاقھا وسدادھا بتاریخ  ملیون دوالر ٥٠٠بقیمة   EMTNــسندات  ال  ) أ

  . ٢٠١٢فبرایر  ٢٨تم استحقاقھا وسدادھا بتاریخ   ملیون دوالر ٦٥٠بقیمة  القرض المشتركة  ) ب

  .ملیون دوالر مع مجموعة من البنوك الدولیة  ٤٥٥بقیمة  ٢٠١٢ فبرایر ٦في مجمع  تسھیالت لقرض جدیدأنشأ البنك   ) ت

 
 :األمول المقترضة االخرى و الدیون المصدرة تسدید

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              

  ٢,٥٤٧,٦٩٨   ٤,١٨٢,٦٥٩   ١٨٢,٠٠٠    سنة ١حتى 
  ٥,٢٤٩,٨٠٧    ٠    ٦,٩٠٣,٠١٢    سنوات ٣الى  ١من 

  ٣,٢٥٦,٥٨١    ٦,٨٣٢,٠٤٧    ٣,٢٦٩,١١٨    سنوات   ٣أكثر من 
  ١١,٠٥٤,٠٨٦    ١١,٠١٤,٧٠٦   ١٠,٣٥٤,١٣٠    العام / الرصید في نھایة الفترة 

 
 
 
 
 



١٣ 
 

 
  

  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
  ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة  الموحدة المختصرة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

  المال رأس .١٠

  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              

  عدد األسھم
  ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢   ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢   ٢٤٧,٤٤٦,٣٧٢    )سھمریال قطري لكل  ١٠القیمة االسمیة للسھم العادي (
              

  ٢,٤٧٤,٤٦٤    ٢,٤٧٤,٤٦٤    ٢,٤٧٤,٤٦٤    ) باأللف ریال قطري ( رأس المال المصدور والمدفوع 
 

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

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

 
  
    القانوني االحتیاطي. ١١
  

ریال  ١٠بقیمة  )القیمة االسمیة (الى  رأس  المال  ةمباشر درجتوا ٢٠١١خالل   اضافیا جدیدا سھما عادیا    ٢٠,٦٢٠,٥٣٠صدارالعائدات من ا
من قانون الشركات  ١٥٤وفقا للمادة لكل سھم عادي  ریال قطري ٦٨,٣٠بقیمة  ) عالوة األسھم ( والى االحتیاطي القانوني  ،قطري لكل سھم

  .وال یوجد تكالیف مباشرة على العملیة . ٢٠٠٢لسنة   ٥  التجاریة رقم
 
  

 رباح األتوزیعات  .١٢
  

 ٧ :٢٠١٠( ٢٠١١ دیسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتھیة  في)  سھم لكل قطري ریال ٦ أو (%  ٦٠بنسبة المســاھمین على نقدیة أرباح توزیعات
في الجمعیة العمومیة السنویة   علیھا الموافقة تم ) ملیون ریال قطري  ١,٥٨٨ : ٢٠١٠ ( قطري ریال ملیون١,٤٨٥ بقیمة )  سھم لكل قطري ریال

  . ٢٠١٢فبرایر  ٢٧بتاریخ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤ 
 

 
  

  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
  ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

)كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(                 
  

 عائد السھم من األرباح  - ١٣
  

 
  ثالثة أشھر المنتھیة في    
  ٢٠١١ مارس ٣١    ٢٠١٢ مارس ٣١    

  مراجعة    مراجعة    
          

          األساسي والمخفف
 ٤٤٦,٤٣٥   ٤٧١,٢٣١    صافي الربح خالل الفترة باأللف ریال قطري

  ٢٣٥,٥٣٣    ٢٤٧,٤٤٦    المتوسط المرجح لعدد األسھم باآللف
  ١.٩٠    ١.٩٠    )ریال قطري ( عائد السھم من األرباح 

  
  :یتم حسابھ كما یلي ) باأللف ( لعدد األسھم المتوسط المرجح 

          
  ثالثة أشھر المنتھیة في    

  ٢٠١١ مارس ٣١    ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مراجعة    مراجعة    
          

 ٢٢٦,٨٢٦    ٢٤٧,٤٤٦         األسھم المؤھلة في بدایة الفترة
  ٨,٧٠٧    ٠    االكتتاب الخاص 

  ٢٣٥,٥٣٣   ٢٤٧,٤٤٦    المتوسط المرجح لعدد األسھم في الفترة
          
          

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



١٥ 
 

  
  

  )ق .م.ش( البنك التجاري القطري 
  ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة  الموحدة االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

  معامالت مع أطراف ذات العالقة   .١٤
  

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

 :یلي 
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    

             أعضاء مجلس االدارة
  ٢,٥١٦,٧٨٩   ١,٧٤٥,٤٦٥   ٢,٦٢٥,٥٤٣    )أ ( قروض وسلف وأنشطة التمویل  -
  ١٨٣,٦٤٠    ٢٦٧,٢٥٤    ٢٩٥,٩٧٦    الودائع -
  ٢٣,٣٥٦    ٤١,٦٠١    ٨,١٣٤    وضمانات وتعھدات اخرى محتملةالتزامات  -
الدخل المكتسب من التسھیالت الممنوحة ألعضاء  عائد -

 ٣٥,٢٣٣    ٨,٤٧٠    ٧,٠٣٥    مجلس االدارة

رسوم اخرى للدخل المكتسب من المعامالت مع أعضاء  -
  ٣,٢٥٢    ١,٠١٦    ١٢٣    مجلس االدارة

  ١٥,٦٧١    ٣,١٢٣    ٤,٨٨٨    االدارةالفوائد المدفوعة لحساب ودائع أعضاء مجلس  -
  ٤١,٤٥٤    ١,٣٢٤    ١,٤٨٠    ألعضاء مجلس االدارة وبدل حضور جلسات ثابتاجر -

              
              الزمیلة  اتالشرك
  ٦٧٥    ١٢٨,٣٨٧   ١,٢٣٠    البنكالودائع من البنك الوطني العماني لدى  -
  ٢٣٧,٠٥٣    ٥٤,٠٣٢    ٢١٨,٩٨٥    الودائع من البنك التجاري الى البنك الوطني العماني -
              : للبنكمن البنك الوطني العماني  محتملة التزامات -

  ١١,١٩٢    ٥٤,٠١٣   ٩,٨٠٦    خطاب الضمان       -
 ٢٥٤,٨٠٠   ٢٥٤,٨٠٠   ٢٥٤,٨٠٠    غیر مستخدمة یةتسھیالت ائتمان     -
  ١٤,١٨٢   ٢١,٢٧٣    ٧,٠٩١    )القیم االعتباریة ( مبادالت أسعار الفوائد      -
  ٤٨٨    ٩١٥    ١٦٩    )القیم العادلة ( مبادالت أسعار الفوائد      -

  ١٨٣,٣٦٩   ٨٣١    ٩٢,٠٥٩    البنك لدى من البنك العربي المتحد الودائع  -
  ١٨٢,٧٣٧    ٨٤٥    ٧٣,٦٦٠    الودائع من البنك التجاري الى البنك العربي المتحد -
              : للبنكمن البنك العربي المتحد محتملة التزامات  -

  ٢٩,٢٨١    ٢٨,١٧٨   ٣٤,٤٦٩    خطاب الضمان      -
  ٦٢٠   ١,٢٨٢    ٨٦٨    اعتمادات مستندیة      -

  ٦,١٤٨    ٨,٧٣٧    ٥,٣٤١    البنكالودائع من أستكو لدى  -
  ٥٨٠    ٦٠٤    ٤٥٢    البنكالودائع من جیكو لدى  -
  ١٩,٨٥٥    ١٨,٩٨٦    ١٩,٣٤٠    البنكالودائع من ماسن لدى  -
  ٥٥٠    ٦٧    ٢٢٥    من الشركات الزمیلة فوائد الدخل المكتسبة -
  ٨٣٦    ٧٢٠    ٦٨    من الشركات الزمیلة فوائد الدخل المدفوعة -

              
              مكافأة االدارة العلیا

 ٣٥,٩٧٥    ٧,٣٧١   ١٠,١٠١    أجر ثابت -
  ١٢,٨٦٤    ٣,٢١٦   ٥,٤٩٥    حوافز متغیرة -
  ٤,٧٧٢    ١,٢١٩    ١,٣٥١    أجر اضافي  -

 
 معلومات إضافیة

أعضاء مجلس اإلدارة و الشركات التي یملكون فیھا حصصاًَ رئیسیة ، مضمونة   مع ٢٠١٢مارس  ٣١في  وأنشطة تمویل لقروض وسلفا ) أ (  
. شخصیة ، ویتم الوفاء بھذه القروض والسلف بصورة ُمرضیة ، ویجري سداد جمیع االلتزامات حسب االتفاق  ضماناتمقابل ضمانات ملموسة أو 

 .السوق  كما أن تسعیر المعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة ، یعتمد على أساس العالقة التي تربط البنك بالعمیل ووفقًا لألسعار السائدة في
 
 



١٦ 
 

 
 

  )ق .م.ش (البنك التجاري القطري 
  ٢٠١٢ مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة الموحدة  االیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

) كل المبالغ باأللف ریال قطري ما لم یذكرغیرذلك(   
 

  
 بنود خارج المیزانیة . ١٥

 
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              
              ألتزامات محتملة ) أ 
           

  ٩٧,٩٧٩   ١٥١,٠٥٩   ٢١٤,٥٥١    قبوالت 
  ٩,٠٨٨,٦٢٢    ٨,١٤٩,٩٣٤    ٩,١٩٦,٩٠١    خطابات الضمان

  ٥,٢١٧,٥٩٢    ١,٩٨٠,٨١٥    ٣,٦٣٨,١٩٤    اعتمادات مستندیة 
  ٥,٨٥٩,١٠٧    ٧,٦٦٦,٠٧٤    ٦,٠٥٦,١٧٠    غیر مستخدمة  ئتماناتسھیالت 
  ٢٠,٢٦٣,٣٠٠    ١٧,٩٤٧,٨٨٢    ١٩,١٠٥,٨١٦    العام/ في نھایة الفترة الرصید 

              
              تعھدات وارتباطات اخرى) ب 
              

  ٦,١٤٣,٥٦١    ٦,٢٢٦,٠٦٧   ٨,٦٥٣,٥١٠    حسب القیمة االعتباریةعقود صرف أجنبي ومشتقات 
  ٤٧٩,٢٤٣    ٤٢٩,٥٠٠    ٤٦٧,٣٥٣    التزامات رأسمالیة 

             
 

  
 النقدیة وما في حكمھا بغرض اعداد قائمة التدفق النقدي . ١٦
 
  ٢٠١١دیسمبر  ٣١    ٢٠١١ مارس ٣١   ٢٠١٢ مارس ٣١    
  مدققة    مراجعة    مراجعة    
              

  ٨٢٧,١٦٠   ٨٣٧,٥٤٠   ٦٢٥,١٣٥    *نقدیة وأرصدة لدى مصرف قطر المركزي 
  ٨,٨٣٨,٤٤٦    ٤,٩٢٤,٧٣٠    ٥,٦٩٥,٢٥٢    یوم ٩٠ حتىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

  (٥,٨٣٧,٨٨٧)    (٣,٣٧٤,٩٢٢)    (٥,١٩٨,٣٥٢)    یوم  ٩٠ حتىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
  ٣,٨٢٧,٧١٩    ٢,٣٨٧,٣٤٨    ١,١٢٢,٠٣٥     العام/ الفترة الرصید في نھایة 

  
  

 اإللزامي النقدي االحتیاطي تشتمل ال النقدیة واألرصدة لدى البنك المركزي. 
 

 
  االحداث الالحقھ لفترة البیانات المالیة . ١٧
 

 
 خمس مدتھا) قطري ریال ملیون ١,٨٢٠ یعادل(  أمیركي دوالر ملیون ٥٠٠ بقیمة سندات إصدار المجموعة أكملت ٢٠١٢ أبریل ١١ في

. األجل متوسطة بیةوأور سندات بلیون دوالر أمریكي ٥ إلصدار ٢٠١١ في المقرر لبرنامجھا وفقا ثابتة فوائد وتحمل مضمونة غیر سنوات

 .لندن بورصةب مدرجة والسندات ،سنة نصف كل الفوائد دفع ویستحق السنة في%   ٣.٣٧٥قدره ثابت بسعر فوائد كوبون السندات تحمل

 
  


