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كل شيء ميكن حتقيقه، قطر مصدر إلهامنا.
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قطر مصدر إلهامنا ومنها استوحى آباؤنا املؤسسون 
طموحهم لتحقيق املستحيل يف جمال األعمال فآمنوا 

أن كل شيء وأي شيء ميكن حتقيقه. ال حدود لطموحنا 
سوى تلك التي تضعها لنا خميلتنا. ولذا فنحن نعتمد على 
اإلبداع والكفاءة ملساعدة عمالئنا يف حتقيق أهدافهم. 

هدفنا األساسي هو اغتنام الفرص التي يتيحها لنا 
اقتصادنا احليوي من أجل خدمة جمتمعنا بشكل أفضل.

كل شيء ميكن حتقيقه وهذا وعدنا لكم. هذا ما نؤمن به 
ونعتمد عليه. فإذا كانت هناك طريقة، لكم علينا أن جندها.
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تقرير رئيس جملس اإلدارة

تقديرًا اللتزام مساهمينا األوفياء ونظرًا للنتائج 
املجزية التي حققها البنك يف عام  2011، فقد 

أوصى جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
78% من األرباح الصافية

عبدالّله بن خليفة العطية رئيس جملس اإلدارة
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ي�ضعدين،	بالنيابة	عن	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة،	اأن	اأقدم	لكم	التقرير	

ال�ضن�ي	عن	نتائج	البنك	التجاري	القطري	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011.

متيز	العام	احلايل	كما	العام	املا�ضي	بعدم	ال�ضتقرار	على	م�ضت�ى	

الأ�ض�اق	املالية.	فقد	�ضهدت	اأ�ض�اق	ال�رشق	الأو�ضط	عدم	ا�ضتقرار	يف	

الن�ضف	الأول	من	العام	واأ�ضعفت	اأزمة	الدي�ن	ال�ضيادية	الأوروبية	

احتمال	حدوث	انتعا�س	على	امل�ضت�ى	العاملي.	ف�ضهدت	العديد	من	

اقت�ضادات	العامل	املتقدمة	والنا�ضئة	تباط�ؤًا	ملح�ظًا	يف	النم�.

وعلى	الرغم	من	التحديات	التي	واجهها	ال�ض�ق	العاملي،	برهن	القطاع	

القت�ضادي	القطري	على	مرونة	عالية	و�ضهد	تقدمًا	ملم��ضًا	خالل	

العام.	ومتّكن	القطاع	القت�ضادي	من	حتقيق	معدلت	من�	مرتفعة	

خالل	عام	2011	اإثر	تطبيق	برنامج	الإنفاق	العام	الذي	اأطلقته	

احلك�مة	القطرية	والذي	ركز	على	ال�ضتثمار	يف	البنية	التحتية	والتعليم	

وال�ضحة	وامل�ا�ضالت.	وبادرت	دولة	قطر	خالل	العام	اإىل	اإطالق	عدد	

من	امل�ضاريع	لتعزيز	م�قعها	يف	قطاع	الغاز	الطبيعي	امل�ضال	وحت�يل	

الغاز	اإىل	�ضائل	على	امل�ضت�ى	العاملي.	بالإ�ضافة	اإىل	ذلك،	وا�ضلت	

قطر	تنفيذ	عدة	م�ضاريع	بنية	حتتية	اأدت	اإىل	من�	ملح�ظ	يف	قطاع	غري	

الهيدروكرب�نات.	وحافظ	القطاع	امل�رشيف	على	م�ضت�ى	جيد	من	

الأرباح	وراأ�س	املال	حتت	اإ�رشاف	احلك�مة	القطرية	وم�رشف	قطر	

املركزي	ودعمهما.

�ضجل	البنك	التجاري	نتائج	قيا�ضية	يف	عام	2011	اإذ	حقق	اأرباح	

�ضافية	بلغت	1.884	ملي�ن	ريال	قطري	اأي	بزيادة	ن�ضبتها	15%	عن	

العام	املا�ضي.	وي�ضري	هذا	الأداء	الق�ي	اإىل	جناح	ا�ضرتاتيجية	البنك	

املطّ�رة	واملبنّية	على	التنمية	امل�ضتدامة	والتن�يع	يف	جمال	الأعمال.	

وهكذا،	حافظ	البنك	على	م�ضت�ى	جيد	من	راأ�س	املال	نتيجة	امل�ضاهمة	

الأخرية	التي	ح�ضل	عليها	من	جهاز	قطر	لال�ضتثمار	وعدد	من	

اتفاقيات	التم�يل	الثنائية	التي	و�ضعت	لدعم	من�ه.

وتقديرًا	للتزام	م�ضاهمينا	الأوفياء	ونظرًا	للنتائج	املجزية	التي	حققها	

البنك	يف	عام		2011،	فقد	اأو�ضى	جمل�س	الإدارة	بت�زيع	اأرباح	نقدية	

بن�ضبة	78%	من	الأرباح	ال�ضافية	اأي	ب�اقع	6	ريال	قطري	لل�ضهم	

ال�احد.

من	اأهم	التغريات	التي	ح�ضلت	يف	العام	2011	ت�قف	البنك	عن	تقدمي	

اخلدمات	امل�رشفية	الإ�ضالمية	التزامًا	بتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

فقام	بدمج	الأعمال	املتبقية	بالأعمال	التقليدية.	

وتطبيقًا	لال�ضرتاتيجية	اجلديدة،	عقد	البنك	�رشاكة	ا�ضرتاتيجية	مع	

�رشكة	اإ�ضناد	خارجي	رائدة	بغر�س	اإ�ضناد	عمليات	املكتب	اخللفي	

وخدمات	تكن�ل�جيا	املعل�مات	اإليها.	وتهدف	هذه	املبادرة	اإىل	حت�ضني	

خدمات	البنك	التجاري	بالإ�ضافة	اإىل	ت�فري	الفاعلية	يف	الت�ضغيل	

والتكاليف	يف	البن�ك	الزميلة.	وقد	بداأنا	مبالحظة	مزايا	هذه	ال�رشاكة	

اجلديدة.

�ضهدت	البن�ك	الزميلة	اأي	البنك	ال�طني	العماين	والبنك	العربي	املتحد	

ملح�ظًا	على	م�ضت�ى	الربحية	اإذ	حقق	البنك	العربي	املتحد	 – من�ًا	
اأرباحًا	�ضافية	قيا�ضية	بلغت	330	ملي�ن	درهم	اإماراتي	وحقق	البنك	

ال�طني	العماين	بدوره	اأرباحًا	�ضافية	بقيمة	34	ملي�ن	ريال	عماين	اأي	

بزيادة	ن�ضبتها	26%	باملقارنة	مع	عام	2010.	وهكذا	يك�ن	البنكان	يف	

م�قع	ق�ي	حيث	يت�قع	اأن	تزيد	اأعمالهما	يف	ال�ض�ق	املحلي	اخلا�س	بكل	

منهما.

وفقًا	للت�قعات	القت�ضادية	العاملية،	�ضت�ضتمر	التحديات	يف	وجه	النم�	

القت�ضادي	على	املدى	القريب.	ولكن	من	املت�قع	اأن	يحقق	القت�ضاد	

القطري	نتائج	جمزية	على	امل�ضت�يني	الإقليمي	والعاملي	بالإ�ضافة	اإىل	

ال�ضتفادة	من	الطلب	امل�ضتمر	على	الهيدروكرب�ن	وال�ضتثمارات	يف	

البنية	التحتية	وال�ضناعة.

على	مدى	عدة	عق�د،	لعب	البنك	التجاري	دورًا	متكاماًل	يف	من�	وازدهار	

دولة	قطر	وقدم	خدمات	م�رشفية	عالية	اجل�دة.	وما	زال	القطاع	

امل�رشيف	ميثل	اأهمية	ا�ضرتاتيجية	يف	من�	قطر	القت�ضادي	ول	يزال	البنك	

التجاري	ملتزمًا	بدوره	املح�ري	يف	من�	القت�ضاد	القطري	وتن�عه.			

براأيي،	ميكننا	ان	نتطلع	بثقة	اإىل	من�	ملح�ظ	يف	الأع�ام	القادمة.

ويف	اخلتام،	يطيب	يل	اأن	اأعرب	باإ�ضم	جمل�س	الإدارة	عن	خال�س	تقديرنا	

للقيادة	الر�ضيدة	حل�رشة	�ضاحب	ال�ضم�	اأمري	البالد	املفدى	و�ضم�	ويل	

عهده	الأمني	و�ضكرنا	لكل	من	معايل	رئي�س	جمل�س	ال�زراء	و�ضعادة	

وزير	القت�ضاد	واملالية	و�ضعادة	حمافظ	م�رشف	قطر	املركزي	على	

ت�جيهاتهم	ال�ضديدة	ودعمهم	امل�ضتمر.

كما	ي�رشين	اأي�ضًا	اأن	اأقدم	ال�ضكر	اجلزيل	اإىل	اإخ�اين	اأع�ضاء	جمل�س	

اإدارة	البنك	على	جه�دهم		خالل	العام	2011	ومل�ظفي	املجم�عة	على	

تفانيهم	يف	العمل	وجه�دهم	ولعمالئنا	وم�ضاهمينا	على	دعمهم	امل�ضتمر	

وثقتهم	بنا.

عبداهلل بن خليفة العطية 

رئي�س	جمل�س	الإدارة	
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أعضاء جملس اإلدارة
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السيد جاسم حممد جرب املسلم – عضو جملس اإلدارة
السيد أندرو ستيفنز – الرئيس التنفيذي للمجموعة
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سعادة السيد عبدالّله بن خليفة العطية – رئيس جملس اإلدارة
السيد حسني ابراهيم الفردان – العضو املنتدب
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التابعة وأهدافهم احلالية وتوقعاتهم، وتتعلق مبركزهم املايل  التجاري وشركاته  البنك  بيانات متوقعة حول خطط  الوثيقة على  البيانات املتوقعة: حتتوي هذه 
املستقبلي وأدائهم. وال ترتبط البيانات املتوقعة باألداء السابق أو بالوقائع احلالية فقط. وتشمل البيانات املتوقعة بطبيعتها خماطر وانعدام يقني حيث إنها 
تشري إىل أحداث مستقبلية وأوضاع تشمل عددًا من العوامل اخلارجة عن سيطرة البنك التجاري. ولذلك فإن النتائج املستقبلية الفعلية ميكن أن تتغري تغريًا 

جوهريًا عن اخلطط واألهداف والتوقعات املشمولة يف البيانات املتوقعة للبنك التجاري.

إن أي بيانات متوقعة معلنة من البنك التجاري أو نيابًة عنه تشري فقط إىل األوضاع على ما هي عليه كما يف تاريخ صدورها. وال يتعهد البنك التجاري بتحديث البيانات 
املتوقعة لتضمني أي تغيريات يف توقعات البنك التجاري فيما يتعلق بها، أو أي تغريات يف األحداث أو األوضاع أو الظروف التي بنيت عليها تلك البيانات. وال تشكل 
املعلومات والبيانات واآلراء التي حتتوي عليها هذه الوثيقة أي طرح عام ألي أوراق أو أدوات مالية مبوجب أي قانون معمول به، أو أي عرض أو أي استدراج عروض 

لشراء، أي أوراق أو أدوات مالية، أو أي مشورة أو توصية فيما يتعلق بتلك األوراق املالية أو أي أدوات مالية أخرى. 

املؤشرات املالية      
2007  2008  2009  2010  2011 مباليني الرياالت القطرية ما مل يذكر غري ذلك 
876  1,218  1,584  1,695  1,938 اإليرادات املتأتية من الفوائد 

1,943  2,769  2,778  2,562  2,864 صايف اإليرادات التشغيلية 
1,391  1,702  1,524  1,635  1,884 صايف األرباح 

45,397  61,485  57,317  62,520  71,540 جمموع األصول 
25,021  33,898  31,929  33,567  41,614 قروض للعمالء 

7.63  8.76  7.08  7.24  7.71 عائد السهم/السهم اخملفض من األرباح بالريال القطري 
7.00  7.00  6.00  7.00  6.00 األرباح املوزعة املعلنة للسهم العادي شاملة األسهم اجملانية 

185.00  88.40  61.50  92.00  84.00 سعر إغالق السوق للسهم بالريال القطري )يف نهاية السنة( 
44.43  48.39  55.47  55.11  57.51 القيمة الدفرتية للسهم العادي بالريال القطري )يف نهاية السنة( 
7,623  6,096  9,924  10,994  11,054 القروض طويلة األجل )يف نهاية السنة( 
6,228  9,978  12,010  12,500  14,230 حقوق املساهمني )يف نهاية السنة( 

%23.45  %21.01  %13.86  %13.34  %14.10 العائد على متوسط حقوق املساهمني 
%3.67  %3.19  %2.56  %2.73  %2.81 العائد على متوسط األصول 
%11.85  %15.66  %18.86  %18.49  %17.91 نسبة كفاية رأس املال 

1,007  1,241  1,239  1,207  1,115 املوظفون الدائمون املتفرغون )يف نهاية السنة( 
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تقرير العضو املنتدب

بلغت أرباح البنك الصافية 1.884 مليون ريال 
قطري يف 2011 وهو ما ميثل ارتفاعًا نسبته %15 

عن أرباح السنة املاضية باإلضافة إىل أعلى 
مستوى أرباح يف تاريخ البنك

حسني ابراهيم الفردان العضو املنتدب
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حقق	البنك	التجاري	نتائج	جمزية	خالل	عام	2011	وه�	ما	يعك�س	

جناح	ومن�	البنك		وبالأخ�س	على	م�ضت�ى	الع�ائد	والإقرا�س	

يف	ظل	القت�ضاد	القطري	الق�ي.	وقد	بلغت	اأرباح	البنك	ال�ضافية	

1.884	ملي�ن	ريال	قطري	يف	2011	وه�	ما	ميثل	ارتفاعًا	ن�ضبته	

15%	عن	اأرباح	ال�ضنة	املا�ضية	بالإ�ضافة	اإىل	اأعلى	م�ضت�ى	اأرباح	يف	

تاريخ	البنك.	ت�ضري	هذه	النتائج	التي	حتققت	على	الرغم	من	الظروف	

القا�ضية	التي	�ضهدتها	الأ�ض�اق	العاملية	والإقليمية	اإىل	النم�	امل�ضتمر	

يف	اأعمال	البنك	الأ�ضا�ضية	مما	يربهن	على		متانة	ا�ضرتاتيجية	الأعمال	

لديه.	وي�ضتمر	البنك	يف	الزدهار	نتيجة	جناح	عملية	اإعادة	تنظيم	

الأعمال	التي	ركزت	على	قطاعات	النم�	يف	املجال	القت�ضادي	وعلى	

اإن�ضاء	خط�ط	اأعمال	جديدة	ومتن�عة.

ارتفع	�ضايف	ايرادات	الت�ضغيل	بن�ضبة	12%	لي�ضل	اإىل	2.864	ملي�ن	

ريال	قطري	يف	2011.	كما	ارتفع	�ضايف	ايرادات	الفائدة	بن�ضبة	

9%	نتيجة	النم�	الق�ي	يف	الإقرا�س	الذي	مت	تع�ي�ضه	جزئيًا	من	

خالل	اإعادة	الت�ضعري	النتقائي	بالتخفي�س	مقرونًا	ب�ضيق	ال�ضي�لة	

وال�ضغ�طات	التناف�ضية	على	تكلفة	التم�يل.	ومع	ذلك،	فاإن	الرتكيز	

على	اإدارة	امليزانية	العم�مية	قد	�ضاهم	يف	املحافظة	على	�ضايف	هام�س	

فائدة	بن�ضبة	3.5%	اأي	بن�ضبة	اأقل	باملقارنة	مع	ن�ضبة	3.7%	يف	2010.	

كما	ارتفعت	اإيرادات	الر�ض�م	والعم�لت	واليرادات	الأخرى	بن�ضبة	

25%	يف	2011	ويع�د	ذلك	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	اإىل	ن�ضاطات	الإقرا�س	

بالإ�ضافة	اإىل	الأرباح	واملكا�ضب	املحققة	من	قبل	حمفظة	البنك	

ال�ضتثمارية.

هذا	وارتفع	اإجمايل	م�ج�دات	البنك	بن�ضبة	14%	لي�ضل	اإىل	71.5	

مليار	ريال	قطري	يف	31	دي�ضمرب	2011		اإذ	ارتفع	الإقرا�س	اإىل	

العمالء	بن�ضبة	24%	لي�ضل	اإىل	41.6	مليار	ريال	قطري.	وقد	حقق	

البنك	من�ًا	يف	الإقرا�س	يف	القطاعني	العام	واخلا�س	خالل	عام	2011.	

وزادت	ودائع	عمالء	البنك	بن�ضبة	14%	لت�ضل	اإىل	38	مليار	ريال	

قطري	على	الرغم	من	�ضيق	ال�ضي�لة	وانخفا�س	ال�دائع	الإ�ضالمية	

نتيجة	اإغالق	الن�افذ	امل�رشفية	الإ�ضالمية	للبنك.

وبقي	مركز	راأ�ضمال	البنك	ق�يًا	اإذ	بلغت	ن�ضبة	كفاية	راأ�س	املال	

17.9%	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	18.5%	بنهاية	2010	

فحافظ	على	م�ضت�ى	اأعلى	بكثري	من	احلد	الأدنى	املفرو�س	من	

م�رشف	قطر	املركزي	بن�ضبة	10%.	ويف	17	يناير	2011،	ح�ضل	

البنك	على	امل�ضاهمة	الثالثة	والأخرية	بقيمة	1.6	مليار	ريال	قطري	

من	جهاز	قطر	لالإ�ضتثمار	وقد	مت	ا�ضتخدامها	لإ�ضدار	اأ�ضهم	جديدة	يف	

البنك	يف	فرباير	2011.

وقد	حقق	البنكان	ال�رشيكان	للبنك	التجاري،	البنك	ال�طني	

العماين	والبنك	العربي	املتحد،	نتائج	جمزية	ف�ضاهما	مبا	يعادل	

203	ملي�ن	ريال	قطري	يف	اأرباح	البنك	التجاري	القطري	لل�ضنة	

املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011،	اأي	بزيادة	31%	باملقارنة	مع	155	

ملي�ن	ريال	قطري	يف	2010.	وت�ا�ضل	البن�ك	الثالثة	العمل	معًا	

ب�ضكل	وثيق	لتعزيز	التاآزر	يف	خدمة	العمالء	والتميز	يف	الت�ضغيل	

ومن�	الأعمال.	وي�رشين	اأن	اأغتنم	هذه	الفر�ضة	لأ�ضكر	الإدارة	

التنفيذية	وامل�ظفني	على	م�ضاهمتهم	ولأ�ضيد	بالتح�ضن	امل�ضتمر	يف	

اأداء	البنكني	ال�رشيكني	�ضنة	تل�	الأخرى.

ويتابع	البنك	التجاري	تركيزه	على	ت�فري	منتجات	عالية	اجل�دة	

وخدمة	مميزة	جلميع	عمالئه	من	خالل	جمم�عة	متن�عة	من	القن�ات.	

وقد	مت	اإ�ضافة	ثالثة	فروع	جديدة	ل�ضبكة	فروع	البنك	يف	عام	2011،	

وذلك	يف	كل	من	اأم	خلبا	والريان	والدائري	الرابع،	لي�ضل	اإجمايل	عدد	

الفروع	يف	قطر	اإىل	27	فرعًا.	ويق�م	البنك	بال�ضتثمار	يف	اأحدث	التقنيات	

ل�ضمان	ا�ضتخدام	الأ�ضاليب	امل�رشفية	الأكرث	تن�عًا	ومالءمًة	وفعاليًة	

من	حيث	التكلفة	يف	خدمة	العمالء	من	خالل	قن�ات	اإلكرتونية.

ويطيب	يل	يف	هذا	املقام	اأن	اأعرب	عن	خال�س	تقديرنا	للقيادة	امللهمة	

حل�رشة	�ضاحب	ال�ضم�	اأمري	البالد	املفدى،	ال�ضيخ	حمد	بن	خليفة	

اآل	ثاين،	وويل	عهده	الأمني،	�ضم�	ال�ضيخ	متيم	بن	حمد	اآل	ثاين،	

ولت�جيهاتهما	الر�ضيدة	يف	تعزيز	القطاع	املايل	والقت�ضادي	يف	قطر.	كما	

ي�رشين	اأن	اأنتهز	هذه	الفر�ضة	لأتقّدم	بال�ضكر	اإىل	معايل	رئي�س	جمل�س	

ال�زراء	و�ضعادة	وزير	القت�ضاد	واملالية	و�ضعادة	حمافظ	م�رشف	قطر	

املركزي	على	دعمهم	امل�ضتمر	للقطاع	امل�رشيف.

ويف	اخلتام،	ي�رشين	اأن	اأ�ضكر	اإدارة	البنك	وم�ظفيه	على	التزامهم	

ال�ضتثنائي	وروحهم	اجلماعية	وتفانيهم	يف	العمل	وجه�دهم،	

وخال�س	�ضكري	وامتناين	اىل	اإخ�اين	الأفا�ضل	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	

وامل�ضاهمني	على	دعمهم	امل�ضتمر	وت�ضجيعهم	لنا.

يف	ظل	القيادة	احلكيمة	حل�رشة	�ضاحب	ال�ضم�	اأمري	البالد	املفدى،	

ال�ضيخ	حمد	بن	خليفة	اآل	ثاين،	وت�جيهاته،	من	املت�قع	اأن	ي�ا�ضل	

اقت�ضاد	قطر	من�ه	الق�ي.	وقد	اأظهر	القطاع	اخلا�س	دلئل	انتعا�س	

م�ضجعة.	كما	اأن	البنك	يف	و�ضع	جيد	لال�ضتفادة	من	الفر�س	املتاحة	له	

يف	القطاع	العام.	واإنني	اأتطلع	اإىل	عام	2012	واثقًا	باأن	البنك	التجاري	

�ضيتابع	ال�ضتفادة	من	متانة	القت�ضاد	والنتائج	التي	حتققت	يف	العام	

املن�رشم.

	

ح�سني ابراهيم الفردان

الع�ض�	املنتدب
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افتتح البنك التجاري فرعه اجلديد يف الدائري الرابع يف 2011. وهو فرع 
مميز وحديث يشمل صالة خاصة ألعمال الوساطة تقدم خدمات إدارة 

الرثوات للعمالء وتخصص لكل عميل خدمات مصرفية حصرية.

وقع البنك التجاري إتفاقية شراكة 
إسرتاتيجية مع شركة تاتا للخدمات 

االستشارية لإلسناد اخلارجي 
لبعض أعماله
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يلتزم البنك التجاري بدعم اجملتمع القطري وهو ناشط يف دعم 
املبادرات التي تطلقها املؤسسات اخملتلفة مبا يف ذلك مركز 
الشفلح )كما هو موضح يف الصورة أعاله(؛ درمية – املؤسسة 

القطرية لرعاية األيتام؛ بنك الدم التابع ملؤسسة حمد الطبية؛ 
معهد النور للمكفوفني؛ اجلمعية القطرية ملكافحة السرطان؛ 

اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة؛ الهالل األحمر 
القطري باإلضافة إىل الكثري من املنظمات غري الربحية األخرى.
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تقرير اإلدارة

استمر تركيزنا على تعزيز مكانتنا يف 
سوقنا احمللي من خالل حتديد ومتابعة 

الفرص املتاحة لنا يف قطاعات النمو 
االقتصادي. 

أندرو ستيفنز الرئيس التنفيذي للمجموعة
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صا� الدخل التشغيلي

صا� إيرادات الفوائد
االستثمار وتوزيع أرباح ا�يرادات

صا� إيرادات الرسوم
إيرادات ثابتة
إيرادات أخرى

2010  2011  
مليون ريال قطري   مليون ريال قطري    

 1,778   1,938 صايف إيرادات الفوائد 
784   926 جميع اإليرادات األخرى 

2,562   2,864 صايف اإليرادات التشغيلية 
)787(  )875( النفقات التشغيلية 
)295(  )308( خمصصات تدين القيمة 

 155   203 احلصة من نتائج الشركات الزميلة 
1,635   1,884 صايف أرباح السنة 

تعك�س	النتائج	املجزية	التي	حققها	البنك	التجاري	يف	عام	2011	

النجاح	يف	تطبيق	ال�ضرتاتيجية	املقررة.	وعلى	الرغم	من	ا�ضتمرار	

التقلبات	يف	ال�ض�ق	املايل	وزيادة	ال�ضغط	التناف�ضي،	وا�ضلنا	العتماد	

على	ا�ضرتاتيجية	اإعادة	التنظيم	التي	بداأنا	بتطبيقها	عام	2010	بهدف	

تط�ير	حجم	الإقرا�س	وتن�يع	اليرادات	واإدارة	تكاليف	التم�يل.	

وقد	مكن	ذلك	البنك	من	حتقيق	�ضايف	اأرباح	قيا�ضية	و�ضل	اإىل	1.884		

ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011	اأي	بزيادة	

ن�ضبتها	15%	عن	2010.	

كما	ركز	كل	بنك	من	البن�ك	الزميلة	على	تنمية	اأعماله	املحلية	مما	اأدى	

اإىل	زيادات	ملح�ظة	يف	الإيرادات	والإقرا�س	والربحية.	

وا�ضتمر	تركيزنا	على	تعزيز	مكانتنا	يف	�ض�قنا	املحلي	من	خالل	حتديد	

ومتابعة	الفر�س	املتاحة	لنا	يف	قطاعات	النم�	القت�ضادي.	وقمنا	ببناء	

عالقات	جديدة	يف	القطاع	العام	وقطاع	اخلدمات	امل�رشفية	لالأفراد.	

كما	قمنا	بتح�ضني	عالقاتنا	مع	العمالء	احلاليني	من	ال�رشكات.	وقد	

�ضمح	لنا	مركزنا	الق�ي	يف	ال�ض�ق	الإ�ضتفادة	من	الزيادة	يف	الطلب	على	

الئتمان	يف	القطاع	اخلا�س.	وبالإ�ضافة	اإىل	ذلك،	فقد	عقدنا	ال�رشاكات	

مع	البن�ك	الزميلة	حيث	اأتيحت	لنا	الفر�س	املنا�ضبة	لذلك.	واأدت	هذه	

املبادرات	اإىل	زيادة	بن�ضبة	24%	يف	اإجمايل	الإقرا�س	لي�ضل	اإىل	41.6	

مليار	ريال	قطري	يف	2011.	وقد	�ضهد	العام	2010	�ضغ�طًا	مت�ا�ضلة	

على	الت�ضعري	يف	�ض�ق	ال�رشكات	بالإ�ضافة	اإىل	تغيريات	تنظيمية	يف	

بع�س	منتجات	الأفراد،	لكن	ع��س	عن	ذلك	التن�ع	يف	م�ضادر	مت�يلنا	

واأ�ضل�ب	البنك	ال�ضارم	يف	اإدارة	امليزانية	العم�مية.

وجنح	البنك	يف	اإيجاد	م�ضادر	دخل	اأخرى	عرب	الدخ�ل	يف	�رشاكة	مع	

�رشكة	م�ض�ن	خلدمات	التاأمني	واإطالق	�رشكة	البنك	التجاري	للخدمات	

ال�ضتثمارية	التي	تت�ىل	اأعمال	ال��ضاطة	واإدارة	الأ�ض�ل	للبنك	

التجاري.		

يف	2011،	اأبرم	البنك	اتفاقية	�رشاكة	ا�ضرتاتيجية	ملدة	خم�س	�ضن�ات	

مع	�رشكة	تاتا	للخدمات	ال�ضت�ضارية	ب�ضاأن	الإ�ضناد	اخلارجي	لعدد	

من	خدمات	املكتب	اخللفي	وتكن�ل�جيا	املعل�مات.	ف�ضهد	البنك	تقدمًا	

ملح�ظًا	خالل	العام	اإذ	حقق	حت�ضنًا	ملم��ضًا	يف	الرقابة	والكفاءة	وخدمة	

العمالء.	

وخالل	عام	2012،	�ضن�ا�ضل	تركيزنا	على	تطبيق	ال�ضرتاتيجية.	

ويبقى	مركز	القت�ضاد	القطري	متينًا	على	الرغم	من	ظروف	الأ�ض�اق	

العاملية	ومن	املت�قع	اأن	ي�ضتمر	هذا	الأداء	اجليد	خالل	هذا	العام.	كما	

نت�قع	ا�ضتمرار	من�	ال�ض�ق	املحلي	رغم	اأن	�رشعة	النم�	قد	تتاأثر	يف	ظل	

عدم	اليقني	الذي	ي�ضهده	القطاع	القت�ضادي	العاملي.	وبالن�ضبة	للعام	

القادم،	�ض�ف	ن�ا�ضل	تركيزنا	على	حتديد	الفر�س	اجلديدة	املتاحة	

يف	القطاعني	العام	واخلا�س،	و�ضنعمل	على	تن�يع	�ضل�ضلة	اليرادات	

وتقلي�س	التكاليف	من	خالل	�رشاكتنا	ال�ضرتاتيجية	لالإ�ضناد	اخلارجي	

بينما	نتابع	الرتكيز	على	اإدارة	�ضارمة	للميزانية	العم�مية	ون�عية	

امل�ج�دات	واملحافظة	على	قاعدة	مت�يل	ذات	تكلفة	منخف�ضة.	

النتائج املالية

حقق	البنك	�ضايف	اأرباح	قيا�ضية	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011،	

ف�ضجل	زيادة	بن�ضبة	15%	لي�ضل	اإىل	1.884	ملي�ن	ريال	قطري	

باملقارنة	مع	1.635	ملي�ن	ريال	قطري	عام	2010،	وه�	ما	يعك�س	

ا�ضتمرار	النم�	يف	قطاعات	الأعمال	اخلا�ضة	به.

كما	منا	�ضايف	اإيرادات	الف�ائد	بن�ضبة	9%	لي�ضل	اإىل	1.938	ملي�ن	

ريال	قطري	يف	2011	باملقارنة	مع	1.778	ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	

املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011.	وعك�ضت	الزيادة	يف	�ضايف	اإيرادات	

الف�ائد	من�ًا	ق�يًا	يف	حجم	الإقرا�س	للعمالء	وانخفا�س	مت��ضط	تكلفة	

التم�يل	الذي	مت	تع�ي�ضه	جزئيًا	بفعل	تراجع	الع�ائد	على	الأ�ض�ل	

الناجم	عن	الأج�اء	التناف�ضية	والتغيريات	التنظيمية	التي	�ضملت	اأ�ضعار	

العديد	من	منتجات	الإقرا�س	لالأفراد.		يع�د	انخفا�س	تكلفة	التم�يل	

اإىل	الرتاجع	الت�ضاعدي	يف	اأ�ضعار	ودائع	العمالء	خالل	ال�ضه�ر	الت�ضعة	

الأوىل	من	عام	2011.	اإل	اأن	�ضغ�ط	ال�ضي�لة	والتناف�س	املتزايد	يف	

ال�ض�ق	املحلية	كان	لها	اأثر	معاك�س	على	تكلفة	ال�دائع	يف	الربع	الأخري	

من	العام.	وا�ضل	البنك	الرتكيز	على	اإدارة	امليزانية	العم�مية	ب�ض�رة	

حذرة	بناًء	على	قاعدة	مت�يل	ذات	تكلفة	منخف�ضة	مما	مكنه	من	

الحتفاظ	ب�ضايف	هام�س	الفائدة	عند	ن�ضبة	3.5%	للعام	2011،	اأي	

بن�ضبة	اأقل	باملقارنة	مع	ن�ضبة	3.7%	يف	2010.

�سايف الإيرادات الت�سغيلية

ارتفع	�ضايف	الإيرادات	الت�ضغيلية	بن�ضبة	12%	لي�ضل	اإىل	2.864	ملي�ن	

ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	2.562		

ملي�ن	ريال	قطري	عن	نف�س	الفرتة	من	2010.
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تتمة

ومن	جانب	اآخر،	منت	القرو�س	وال�ضلفيات	للعمالء	بن�ضبة	%24	

لت�ضل	اإىل	41.6	مليار	ريال	قطري	كما	يف	ال�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	

2011	باملقارنة	مع	33.6	مليار	ريال	قطري	بنهاية	2010.	يعك�س	

النم�	يف	الإقرا�س	التطبيق	الناجح	ل�ضرتاتيجية	البنك	التي	ت�ضعى	لبناء	

عالقات	جديدة	�ضمن	القطاع	العام	وت��ضيع	ت�اجده	يف	القطاع	اخلا�س	

وقد	تركز	اأ�ضا�ضًا	يف	القطاعات	احلك�مية	و�ضبه	احلك�مية	والعقارية	

والتجارية.

وازدادت	جميع	الإيرادات	الأخرى	بن�ضبة	18%	لت�ضل	اإىل	926	

ملي�ن	ريال	قطري	يف	2011	باملقارنة	مع	784	ملي�ن	ريال	قطري	

يف	العام	ال�ضابق	بف�ضل	اأن�ضطة	الإقرا�س	اجلديدة	والزيادة	يف	مكا�ضب	

ال�ضتثمارات	والإيرادات	من	الأرباح.

النفقات الت�سغيلية

ارتفعت	النفقات	الت�ضغيلية	الإجمالية	للبنك	بن�ضبة	11%	لت�ضل	اإىل	875	

ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	

مع	787	ملي�ن	ريال	قطري	يف	العام	2010	بفعل	التكاليف	املرتبطة	

بربنامج	حت�يل	الأعمال	وال�رشاكة	ال�ضرتاتيجية	مع	�رشكة	اإ�ضناد	

اخلارجي	بالإ�ضافة	اإىل	ارتفاع	عدد	امل�ظفني	والتكاليف	املرتبطة	بهم.	

و�ضتبقى	اإدارة	التكاليف	اأول�ية	ا�ضرتاتيجية	يف	2012.

2010  2011  
مليون ريال قطري   مليون ريال قطري    

423  453 التكاليف املتعلقة باملوظفني 
 260  308 نفقات عامة وإدارية 
 104  114 استهالكات 

787  875 إجمايل النفقات التشغيلية 

2010  2011  
مليون ريال قطري   مليون ريال قطري    

صايف خمصص تدين
 167   239 القيمة للقروض والسلفيات 
 128   68 تدين قيمة االستثمارات املالية 

 295   307 إجمايل خمصصات تدين القيمة 

ازداد	الإنفاق	املتعلق	بامل�ظفني	بن�ضبة	7%	لي�ضل	اإىل	453	ملي�ن	ريال	

قطري	يف	العام	2011	ويع�د	ذلك	ب�ضكل	رئي�ضي	اإىل	الزيادة	ال�ضن�ية	

يف	رواتب	امل�ظفني	اإىل	جانب	زيادة	رواتب	امل�ظفني	املحليني	يف	�ضبتمرب	

وارتفاع	الإنفاق	املتعلق	بتدريب	امل�ظفني	الذي	مت	تع�ي�ضه	جزئيًا	من	

خالل	تخفي�س	عدد	امل�ظفني	من	1.207	اإىل	1.115	يف	نهاية	العام	

2010.	وقد	حتقق	هذا	النخفا�س	يف	عدد	امل�ظفني	من	خالل	برنامج	

�رشكة	الإ�ضناد	اخلارجي.	فقد	اأبرم	البنك	اتفاقية	�رشاكة	ا�ضرتاتيجية	

ملدة	خم�س	�ضن�ات	مع	تاتا	للخدمات	ال�ضت�ضارية	ب�ضاأن	الإ�ضناد	

اخلارجي	لعدد	من	خدمات	املكتب	اخللفي	وتكن�ل�جيا	املعل�مات.	

و�ضتمكن	هذه	ال�رشاكة	البنك	من	تعزيز	خدماته	التقنية	واخلدمات	التي	

يقدمها	اإىل	العمالء	بالإ�ضافة	اإىل	حت�ضني	ال�ض�ابط	وحت�ضني	فاعلية	

التكلفة	يف	البنك	التجاري	والبن�ك	الزميلة.	

اأما	النفقات	العامة	والإدارية	ونفقات	ال�ضتهالك،	فارتفعت	بن�ضبة	

16%	لت�ضل	اإىل	422	ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	

2011	باملقارنة	مع	364	ملي�ن	ريال	قطري	للعام	2010	نتيجة		

ا�ضتمرار	ال�ضتثمار	يف	الأعمال	من	خالل	برنامج	حت�يل	الأعمال	

والدخ�ل	يف	�رشاكة	ا�ضرتاتيجية	مع	�رشكة	الإ�ضناد	اخلارجي	وحت�ضني	

اخلدمات	املقدمة	للعمالء.	ووا�ضل	البنك	تطبيق	برنامج	ت��ضعة	�ضبكة	

الفروع	يف	2011	فقام	بافتتاح	ثالثة	فروع	جديدة	يف	قطر	لي�ضبح	عدد	

فروع	البنك	الإجمايل	27	فرعـًا.

وحت�ضنت	ن�ضبة	التكلفة	اإىل	دخل	البنك	لت�ضل	اإىل	28.5%	يف	العام	2011	

مقارنة	مع	29.0%	يف	العام	2010.

خم�س�سات تدين القيمة

ارتفع	�ضايف	خم�ض�ضات	تدين	القيمة	من	295	ملي�ن	ريال	قطري	يف	

العام	2010	اإىل	307	ملي�ن	ريال	قطري	يف	العام	2011	وا�ضتملت	على	

خم�ض�ضات	بقيمة	239	ملي�ن	ريال	قطري	للقرو�س	وال�ضلفيات	و68	

ملي�ن	ريال	قطري	لال�ضتثمارات	املالية.

ا�ضتملت	خم�ض�ضات	تدين	القيمة	للقرو�س	وال�ضلفيات	اإىل	العمالء	على	

خم�ض�ضات	بقيمة	179	ملي�ن	ريال	قطري	ملحفظة	الإقرا�س	للعمالء	

من	ال�رشكات	وعلى	25	ملي�ن	ريال	قطري	ملحفظة	قرو�س	الأفراد	

وعلى	36	ملي�ن	ريال	قطري	ملحفظة	اخلدمات	امل�رشفية	الإ�ضالمية	

بالإ�ضافة	اإىل	ا�ضرتداد	ملي�ن	ريال	قطري	يف	“اأورينت	1”.	

وحت�ضنت	ن�عية	الأ�ض�ل	مع	تراجع	ن�ضبة	القرو�س	غري	املنتظمة	

لت�ضل	اإىل	1.20%	يف	31	دي�ضمرب	2011	مقابل	3.16%	يف	نهاية	عام	

2010	وذلك	نتيجة	النخفا�س	يف	القرو�س	غري	املنتظمة	و�ضطب	

القرو�س	القدمية	بالكامل	والنم�	يف	حجم	الإقرا�س	خالل	العام.	وقد	مت	

�ضطب	القرو�س	القدمية	وفقًا	لتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	اإىل	البن�ك	

يف	�ضبتمرب	2011.	ويحتفظ	البنك	اأي�ضًا	باحتياطي	مقابل	خماطر	

عمليات	الإقرا�س	كجزء	من	حق�ق	امل�ضاهمني؛	وكما	يف	31	دي�ضمرب	

2010	بلغ	احتياطي	املخاطر	806	ملي�ن	ريال	قطري،	اأي	ما	ميثل	%2	

من	اإجمايل	قيمة	القرو�س.	يلتزم	البنك	التجاري	بقاعدة	م�رشف	قطر	

املركزي	اجلديدة	التي	حددت	احلد	الأدنى	لحتياطي	املخاطر	بن�ضبة	

2%.	على	البن�ك	حتقيق	هذه	الن�ضبة	يف	نهاية	عام	2012	ومن	ثم	حتقيق	

ن�ضبة	2.5%	يف	نهاية	2013.

انخف�ضت	خم�ض�ضات	تدين	القيمة	على	حمفظة	ا�ضتثمارات	البنك	اإىل	68	

ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011،	مقارنًة	مع	

182	ملي�ن	ريال	قطري	يف	العام	2010	مما	يعك�س	حت�ضناأً	�ضاماًل	يف	

قيم	الأ�ض�ل	يف	بع�س	الفئات	ال�ضتثمارية.	ولكن	التقلبات	امل�ضتمرة	يف	

ظروف	ال�ض�ق	ا�ضتلزمت	و�ضع	خم�ض�ضات	تدين	القيمة	يف	2011	ول�	

مب�ضت�يات	اأقل	من	ال�ضنة	ال�ضابقة.
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�موع ا�صول

القروض
االستثمارات

االستثمارات � الشركات الزميلة
املوجودات السائلة

موجودات أخرى

ارتفع	اإجمايل	م�ج�دات	البنك	بن�ضبة	14%	لي�ضل	اإىل	71.5	مليار	

ريال	قطري	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011		باملقارنة	مع	62.5	مليار	ريال	

قطري	يف	نهاية	عام	2010	مما	يعك�س	من�	ال�ضلفيات	والقرو�س	للعمالء	

بن�ضبة	24%	وزيادة	بن�ضبة	17%	يف	ال�ضتثمارات	املالية	لت�ضل	اإىل	11.7	

مليار	ريال	قطري	ويع�د	ذلك	يف	املقام	الأول	لال�ضتثمار	يف	ال�ضندات	

احلك�مية	بقيمة	1.8	مليار	ريال	قطري.	وارتفعت	ودائع	العمالء	بن�ضبة	

14%	لت�ضل	اإىل	38.0	مليار	ريال	قطري	يف	نهاية	2011	باملقارنة	مع	

33.3		مليار	ريال	قطري	يف	العام	2010	على	الرغم	من	�ضيق	ال�ضي�لة	

خالل	الربع	الرابع	وانخفا�س	ال�دائع	الإ�ضالمية	نتيجة	اإيقاف	الأن�ضطة	

امل�رشفية	الإ�ضالمية.

ويف	11	اأكت�بر	2011،	قام	البنك	بت�ضديد	مبلغ	500	ملي�ن	دولر	

اأمريكي	مقابل	ال�ضندات	الإذنية	ب�ضعر	فائدة	عائم	ال�ضادرة	مب�جب	

برنامج	اإ�ضدار	اأوراق	دين	اأوروبية	مت��ضطة	الأجل	EMTN.	كما	وقع	

البنك	عدة	اتفاقيات	قرو�س	ثنائية	مع	بن�ك	دولية	واإقليمية	رائدة.

ال�رشكات الزميلة

اأ�ضهمت	ال�رشكات	الزميلة	للبنك	التجاري	مبا	يعادل	203	ملي�ن	ريال	

قطري	يف	اأرباح	البنك	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011،	مما	ميثل	

11%	من	�ضايف	اأرباح	البنك	التجاري،	باملقارنة	مع	155	ملي�ن	ريال	

قطري	يف	2010.	

وي�ا�ضل	البنك	التجاري	والبنكني	الزميلني،	البنك	ال�طني	العماين	

والبنك	العربي	املتحد،	العمل	معًا	لتقدمي	منتجات	متكاملة	والرقي	

بعملياتهم	اإىل	درجة	المتياز	وتعزيز	فعالية	التكاليف	كجزء	من	

ا�ضرتاتيجية	التحالف	الإقليمي.

البنك الوطني العماين

حقق	البنك	ال�طني	العماين	نتائج	جمزية	يف	العام	2011	فقد	بلغت	

اأرباحه	ال�ضافية	بعد	ح�ضم	ال�رشائب	34.2	ملي�ن	ريال	عماين	باملقارنة	

مع	27.2	ملي�ن	ريال	عماين	لنف�س	الفرتة	من	العام	2010	مقابل	

من�	مقدر	يف	اإجمايل	الناجت	املحلي	احلقيقي	يف	عمان	بن�ضبة	6%	ومن�	يف	

الإنفاق	احلك�مي	بن�ضبة	%17.

كما	ارتفع	�ضايف	اإيرادات	الف�ائد	للبنك	بن�ضبة	5%	لت�ضل	اإىل	58.2	

ملي�ن	ريال	عماين،	نتيجة	حت�ضن	تكلفة	التم�يل	لت�ضل	اإىل	2.13%	كما	

يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	2.64%	يف	العام	2010.	وتراجع	

�ضايف	الفرق	بني	اأ�ضعار	الفائدة	اإىل	3.18%	يف	العام	2011.

و�ضكلت	الإيرادات	الأخرى	دافعًا	ق�يًا	لنم�	الع�ائد	يف	2011	بحيث	

ارتفعت	اليرادات	الت�ضغيلية	بن�ضبة	18%	لت�ضل	اإىل	92.2	ملي�ن	ريال	

عماين	مقابل	78.1	ملي�ن	ريال	عماين	يف	2010.	وارتفعت	النفقات	

الت�ضغيلية	بن�ضبة	9%	لت�ضل	اإىل	43.5	ملي�ن	ريال	عماين	لل�ضنة	املنتهية	

يف	31	دي�ضمرب	2011	مع	ا�ضتمرار	البنك	بال�ضتثمار	يف	م�ظفيه	

واأنظمته	وقن�ات	تقدمي	اخلدمات.	

ارتفعت	خم�ض�ضات	البنك	ال�طني	العماين	ال�ضافية	خل�ضائر	الئتمان	

وال�ضتثمارات	مبا	يعادل	2.1	ملي�ن	ريال	عماين	باملقارنة	مع	

ال�ضنة	املا�ضية	ويع�د	ذلك	ب�ضكل	رئي�ضي	اإىل	الزيادة	يف	تدين	قيم	

ال�ضتثمارات.	وارتفع	معدل	ال�ضرتدادات	واإلغاء	املخ�ض�ضات	خل�ضائر	

الئتمان	والقرو�س	امل�ضط�بة	مبا	يعادل	3.6	ملي�ن	ريال	عماين	

خالل	العام	اأي	بتح�ضن	بن�ضبة	43%	خالل	ال�ضنة	ال�ضابقة.	وي�ا�ضل	

البنك	التزامه	بتح�ضني	ن�عية	الأ�ض�ل	فانخف�ضت	ن�ضبة	القرو�س	

غري	املنتظمة	اإىل	2.9%	يف	نهاية	دي�ضمرب	2011	مقابل	3.5%	يف	العام	

.2010

وخالل	ال�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011،	منا	حجم	الإقرا�س	

للعمالء	بن�ضبة	23%	لي�ضل	اإىل	1.7	مليار	ريال	عماين	ومنت	ودائع	

العمالء	بن�ضبة	21%	خالل	العام	ال�ضابق	لت�ضل	اإىل	1.6	مليار	ريال	

عماين.

وخالل	الربع	الأخري	من	2011،	جمع	البنك	دي�ن	م�ضاندة	بقيمة	24.1	

ملي�ن	ريال	عماين	عرب	طرح	الكتتابات	اخلا�ضة	لتعزيز	الراأ�ضمال	

امل�ضاند.	بلغ	راأ�س	املال	القان�ين	للبنك	322	ملي�ن	ريال	عماين،	حيث	

بلغت	ن�ضبة	كفاية	راأ�س	املال	15.3%،	وهي	اأعلى	بكثري	من	احلد	الأدنى	

الذي	ي�ضرتطه	امل�رشف	املركزي	والبالغ	%12.

واأو�ضى	جمل�س	الإدارة	بت�زيع	اأرباح	نقدية	بقيمة	0.0175	ريال	

عماين	لل�ضهم	واأ�ضهم	جمانية	بقيمة	0.0025	ريال	عماين	لل�ضهم.	

ويخ�ضع	ذلك	مل�افقة	اجلهات	الرقابية	وجمعية	البنك	العم�مية.

ويتطلع	البنك	العماين	ال�طني	اإىل	عام	2012	بتفاوؤل	اإذ	من	املت�قع	اأن	

يحافظ	الإنفاق	احلك�مي	على	زخمه	يف	تنمية	اأعماله.	و�ض�ف	ي�ضتمر	

قطاع	اخلدمات	امل�رشفية	لل�رشكات	واخلدمات	امل�رشفية	ال�ضتثمارية	

2010  2011  
مليون ريال قطري   مليون ريال قطري    

  62   102 البنك الوطني العماين 
94  102 البنك العربي املتحد 

 156   204  
 -  - أستيكو قطر ذ.م.م. 
 -   )2( جيكو ذ.م.م. 

 )1(  1 مصون خلدمات التأمني ذ.م.م. 
155   203 احلصة من نتائج الشركات الزميلة  
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يف	دعم	مت�يل	امل�ضاريع	املحلية	وجميع	الأن�ضطة	ذات	العالقة	بينما	

ي�ا�ضل	البنك	الرتكيز	على	تقدمي	قرو�س	الرهن	العقاري	وخدمات	

البطاقات	امل�رشفية	وال�دائع	منخف�ضة	التكلفة.	

كما	�ضي�ضتمر	البنك	يف	امل�ضاركة	يف	امل�ضاريع	املحلية	الكربى	والأن�ضطة	

عرب	الدول	بالتعاون	مع	البنك	التجاري	بهدف	حتفيز	الكفاءات	

وامل�ضاركة	باأف�ضل	املعايري	العاملية.

ويتطلع	البنك	اإىل	تقدمي	اخلدمات	امل�رشفية	الإ�ضالمية	كجزء	من	

اأعماله،	اإثر	م�افقة	بنك	عمان	املركزي	م�ؤخرًا	على	ا�ضتحداث	اخلدمات	

امل�رشفية	الإ�ضالمية	يف	عمان.		

البنك العربي املتحد

حقق	البنك	العربي	املتحد	اأرباحًا	�ضافية	قيا�ضية	بقيمة	330	ملي�ن	

درهم	اإماراتي	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011،	اأي	بارتفاع	

ن�ضبته	7%	باملقارنة	مع	308	ملي�ن	درهم	اإماراتي	يف	العام	2010.	

ويع�د	هذا	النم�	اإىل	الزيادة	يف	�ضايف	الإيرادات	الت�ضغيلية	بن�ضبة	%19	

لت�ضل	اإىل	581	ملي�ن	درهم	اإماراتي	على	الرغم	من	زيادة	النفقات	

الت�ضغيلية	وزيادة	خم�ض�ضات	الإقرا�س	نتيجة	التغيري	يف	�ضيا�ضة	

املخ�ض�ضات	املعتمدة	من	امل�رشف	املركزي.

وارتفعت	القرو�س	وال�ضلفيات	بن�ضبة	46%	لت�ضل	اإىل	8.1	مليار	درهم	

اإماراتي	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	5.5	مليار	درهم	اإماراتي	

يف	نهاية	2010	بينما	ارتفعت	ودائع	العمالء	بن�ضبة	61%	لت�ضل	اإىل	

7.8	مليار	درهم	اإماراتي	ما	يعك�س	ثقة	العمالء	بالبنك	العربي	املتحد.

حافظ	البنك	على	ن�ضب	مالية	مرتفعة	حيث	بلغت	ن�ضبة	كفاية	راأ�س	املال	

20.3%	مقارنًة	باحلد	الأدنى	الذي	ي�ضرتطه	امل�رشف	املركزي	والبالغ	

12%،	ما	ي�فر	راأ�ضمال	كايف	لدعم	النم�	يف	امل�ضتقبل	ون�ضبة	م�ارد	

م�ضتقرة	اأقل	بكثري	من	احلد	الأق�ضى	الذي	اأقره	م�رشف	الإمارات	

العربية	املتحدة	املركزي	بن�ضبة	100%.	واقرتح	البنك	ت�زيع	اأرباح	

نقدية	بن�ضبة	20%	من	راأ�ضماله	املدف�ع	بالكامل	عن	العام	2011،	

ويخ�ضع	ذلك	مل�افقة	امل�رشف	املركزي	واجلمعية	العم�مية	للبنك.

افتتح	البنك	فروع	جديدة	يف	ال�ضارقة	وراأ�س	اخليمة	واأب�	ظبي	خالل	

العام	2011	وين�ي	افتتاح	فروع	اإ�ضافية	يف	عام	2012.	كما	افتتح	

مركز	ات�ضالت	م�ضتعد	لتقدمي	اخلدمات	على	مدار	ال�ضاعة	و�ضيق�م	

البنك	بتقدمي	خدمات	م�رشفية	جديدة	عرب	النرتنت	�ضيتم	اإطالقها	يف	

بداية	عام	2012.

وتابع	البنك	العربي	املتحد	تط�ير	برنامج	ال�ضدارة	لإدارة	الرثوات	

اخلا�س	به	خالل	العام	2011	ل�ضمان	وج�د	امل�ظفني	املالئمني	

والت�ضهيالت	الالزمة	من	اأجل	تلبية	احتياجات	العمالء	من	اخلدمات.	

وقد	�ضاعدت	املنتجات	التي	مت	اإطالقها	يف	2010،	كخدمات	قرو�س	

الرهن	العقاري	التي	يقدمها	البنك	العربي	املتحد،	على	اإعادة	ت�ضنيف	

البنك	من	بني	الأوائل	بالن�ضبة	للعمالء	واأدت	اإىل	ارتفاع	حجم	الأعمال	

يف	2011.

واتخذ	البنك	يف	العام	2011	اخلط�ات	الالزمة	من	اأجل	تط�ير	

وحت�ضني	خدماته	يف	اإطار	تكن�ل�جيا	املعل�مات	وتخفي�س	التكاليف	

وتعزيز	قدرته	على	تخفيف	املخاطر.	وقام	البنك	اأي�ضًا،	بالتعاون	مع	

البنك	التجاري،	باإ�ضناد	خدمات	املكتب	اخللفي	وتكن�ل�جيا	املعل�مات	

ل�رشكة	تاتا	للخدمات	ال�ضت�ضارية.

اإن	املركز	الق�ي	الذي	يتمتع	به	البنك	العربي	املتحد	�ضي�ضاعده	على	

م�اجهة	التحديات	يف	2012.

اأ�ستيكو قطر ذ.م.م.

هي	�رشكة	م�ضرتكة	قطرية	اأن�ضاأت	بني	البنك	التجاري	وال�رشكة	

املتحدة	للتنمية	و�رشكة	قطر	للتاأمني	)�س.م.ق.(	و�رشكة	اأ�ضتيك�	

لإدارة	املمتلكات	ذ.م.م.	وهي	تقدم	خدمات	ال��ضاطة	واملبيعات	

العقارية	واخلدمات	الإدارية	والت�ضهيالت	وخدمات	تاأجري	ال�حدات	

التجارية	وال�ضكنية	وخدمات	التثمني	العقاري	وال�ضت�ضارات	العقارية.

جيكو ذ.م.م.

�رشكة	م�ضرتكة	قطرية	اأن�ضاأت	بني	البنك	التجاري	وال�رشكة	املتحدة	

للتنمية.	تقدم	ال�رشكة	بنية	حتتية	حديثة	للدفع	غري	النقدي	وحل�ل	

لإدارة	ق�اعد	بيانات	العمالء.	وكان	اأول	م�رشوع	تنفذه	جيك�	م�رشوع	

الل�ؤل�ؤة	قطر	والذي	ي�ضتفيد	منه	املالك�ن	وامل�ضتاأجرون	واملحالت	

التجارية	و�رشكات	ت�ضغيل	املرفاأ	من	خالل	ت�فري	خدمات	ع�رشية	

فريدة	من	ن�عها	ومريحة	ت�ضمل	بطاقات	الئتمان	والبطاقات	م�ضبقة	

الدفع	ونقاط	البيع	التي	تتمتع	مبزايا	خا�ضة	مب�رشوع	الل�ؤل�ؤة	منها	

على	�ضبيل	املثال	نظام	الدخ�ل	الأمني	وخطة	مكافاأة	اإخال�س	العمالء.

م�سون خلدمات التاأمني ذ.م.م.

�رشكة	م�ضرتكة	قطرية	اأن�ضاأت	بني	البنك	التجاري	و�رشكة	قطر	للتاأمني	

)�س.م.ق.(.	تاأ�ض�ضت	ال�رشكة	يف	العام	2010	وهي	تقدم	جمم�عة	من	

منتجات	التاأمني	التي	مت	ت�ضميمها	لتلبية	احتياجات	عمالء	البنك	من	

الأفراد	وال�رشكات.		

تقرير الإدارات 

يف	عام	2011،	مار�س	البنك	التجاري	عملياته	يف	اأربع	اإدارات	رئي�ضية	

متت	هيكلتها	ب�ضكل	رئي�ضي	بح�ضب	فئة	العمالء	وامل�قع	اجلغرايف.	

وقد	بلغ	�ضايف	الإيرادات	الت�ضغيلية	للبنك	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	

دي�ضمرب	2011		لكل	من	الإدارات	كما	ه�	مبني	اأدناه:	

2010  2011  
مليون ريال قطري   مليون ريال قطري    

 1,947  2,001 اخلدمات املصرفية للشركات 
 466  649 اخلدمات املصرفية لألفراد 

 98  175 البنك التجاري اإلسالمي 
 10  8 الشركات التابعة 

 41  32 اخلدمات األخرى 
 2,562  2,864 صايف اإليرادات التشغيلية 
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مرة أخرى، احتفل البنك بالنجاح الذي حققه يف رعاية األحداث الرياضية 
مثل بطولة العامل للدراجات النارية يف قطر، فسجل رقمًا قياسيًا  يف عدد 

احلضور وتابعه ماليني املشاهدين حول العامل.

قام البنك التجاري وشريكاه، البنك الوطني العماين والبنك 
العربي املتحد، برعاية يخت سباق “فار 30” لتمثيل البنوك 
والدول الثالثة – حتت إسم “فريق جمموعة البنك التجاري” 

– يف احلدث االفتتاحي للطواف العربي لإلبحار الشراعي 
يف يناير 2011.
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كرم البنك التجاري املتخرجني الذين أمتوا بنجاح متطلبات برنامج األعضاء املنتسبني 
ملنهج التدريب املصريف يف كلية شمال األطلنطي – قطر حتت رعاية البنك التجاري 

والذي يهدف إىل تزويد موظفينا القطريني اجلدد باملعرفة واملهارات املصرفية.
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القروض والسلفيات

القطاع احلكومي
القطاع احلكومي وشبه احلكومي

القطاع الصناعي
القطاع التجاري

اخلدمات
املقاوالت

العقار
االستهالك

أخرى

تقرير اإلدارة
تتمة

اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات

يقدم	البنك	التجاري	جمم�عة	�ضاملة	من	اخلدمات	املالية	اإىل	ال�رشكات	

املحلية	والدولية	يف	قطر	التي	تت�ىل	ال�ضتثمار	يف	امل�ضاريع	اأو	تنفيذها.	

وهي	ت�ضمل	اخلدمات	امل�رشفية	وخدمات	اخلزينة	واخلدمات	

ال�ضتثمارية	وخدمات	اإدارة	النقد	وخدمات	املعامالت	امل�رشفية	

وخدمات	الإدارة	املالية	لل�رشكات	واخلدمات	ال�ضت�ضارية.

ان�ضجامًا	مع	ا�ضرتاتيجية	اإعادة	تنظيم	الأعمال	يف	نهاية	عام	2010،	

اأعاد	البنك	تنظيم	خدماته	امل�رشفية	لل�رشكات	فركز	ب�ضكل	خا�س	على	

القطاع	اخلا�س	املحلي	والقطاع	العام	احلك�مي	والأعمال	امل�رشفية	

الدولية.	ويف	نهاية	عام	2011،	مت	تاأ�ضي�س	اإدارة	امل�ضاريع	ال�ضغرية	

واملت��ضطة	للرتكيز	على	�ض�ق	امل�ضاريع	ال�ضغرية	واملت��ضطة.	واأكد	

ذلك	اأن	البنك	يف	و�ضع	ممتاز	لفهم	احتياجات	العمالء	ب�ضكل	اأف�ضل،	

مبا	ميكنه	من	تعزيز	خدماته	يف	اإطار	جمالت	النم�	الرئي�ضية	هذه	

وال�ضتمرار	يف	الرتكيز	على	تط�ير	العالقات	القائمة	واجلديدة.

وقد	ا�ضتجاب	قطاع	اخلدمات	امل�رشفية	لل�رشكات	ب�ضكل	جيد	للزيادة	

يف	اأعمال	كل	من	القطاعني	العام	واخلا�س	ط�ال	العام،	وقد	جنح	يف	

حتديد	واقتنا�س	الفر�س	يف	جميع	املجالت.	بلغ	�ضايف	الإيرادات	

الت�ضغيلية	2.001	ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	

2011،	اأي	بزيادة	بلغت	54	ملي�ن	ريال	قطري	باملقارنة	مع	1.947	

ملي�ن	ريال	قطري	يف	2010.	وبينما	بقي	�ضايف	اإيرادات	الف�ائد	ثابتًا	

�ضنة	تل�	الأخرى	ب�ضبب	�ضغ�ط	اإعادة	حتديد	الأ�ضعار	التناف�ضية،	

ارتفعت	الر�ض�م	والإيرادات	الأخرى	بن�ضبة	12%	لت�ضل	اإىل	592	

ملي�ن	ريال	قطري	يف	عام	2011.

منت	القرو�س	وال�ضلفيات	للعمالء	بن�ضبة	15%	لت�ضل	اإىل	30.3	مليار	

ريال	قطري	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011	ويع�د	ذلك	يف	الأ�ضا�س	للنم�	يف	

القطاعات	احلك�مية	و�ضبه	احلك�مية	والعقارية	والتجارية.	وارتفعت	

ودائع	العمالء	بن�ضبة	18%	لت�ضل	اإىل	27.9	مليار	ريال	قطري	نتيجة	

النم�	وبالأخ�س	يف	القطاع	العام.

اخلدمات امل�رشفية املحلية 

ان�ضب	تركيز	قطاع	اخلدمات	امل�رشفية	املحلية	على	تط�ير	وتعزيز	

العالقات	مع	العمالء	لفهم	اأعمالهم	ب�ضكل	اأف�ضل	وذلك	من	اأجل	ت�فري	

حل�ل	�ضاملة	لتلبية	احتياجاتهم،	ما	مّكن	البنك	من	تق�ية	قاعدته	

احلالية	من	العمالء	ب�ضكل	فعال	اإىل	جانب	الرتكيز	على	تط�ير	عالقات	

وتدفقات	اإيرادات	جديدة.	لقد	حققنا	زيادة	يف	ح�ضتنا	ال�ض�قية	يف	

القطاع	اخلا�س	وذلك	من	خالل	التزامنا	بدعم	وتنمية	الأعمال	املحلية	

يف	جمالت	التجارة	وال�ضناعة	والعقارات	واملقاولت	واخلدمات.	وكان	

البنك	فاعاًل	يف	اإن�ضاء	وت�ظيف	قرو�س	القطاع	اخلا�س	املحلي.	

وي�ا�ضل	البنك	�ضعيه	لتح�ضني	خماطر	الإقرا�س	وه�	ي�ضب	تركيزه	

على	اإ�ضافة	اأعمال	ن�عية.	وتعد	ن�عية	وتط�ير	امل�ظفني	من	العنا�رش	

الأ�ضا�ضية	بالن�ضبة	لختيار	العمالء	وتقييم	املخاطر.	يف	عام	2011،	

تبنى	البنك	“برنامج	اأوميجا	لتط�ير	املهارات	الئتمانية”	حتت	اإدارة	

�رشكة	اأوميجا	لالأداء،	وهي	�ضهادة	معتمدة	دوليًا.	وينظر	البنك	

للربنامج	على	اأنه	عن�رش	هام	يف	م�ضاعيه	اجلارية	لتعزيز	اأداء	ومهارات	

م�ظفيه	عرب	تزويدهم	بفر�س	عاملية	املعايري	للتعلم	والتط�ر.	ويتيح	

برنامج	اأوميجا	لتط�ير	املهارات	الئتمانية	مل�ظفي	البنك	اإظهار	

م�ضت�يات	رفيعة	من	اخلربة	الفنية،	مبا	يغطي	كافة	ن�احي	الإقرا�س	

التجاري	والتحليل	املايل،	الأمر	الذي	�ضي�ضاعد	البنك	التجاري	على	

م�ا�ضلة	اعتماد	اأعلى	املعايري	الالزمة	للمحافظة	على	ن�عية	اأ�ض�ل	

جيدة.	

ويبقى	تبادل	املعرفة	عن�رشًا	اأ�ضا�ضيًا	يف	تط�ير	مكانة	البنك	بني	

امل�ؤ�ض�ضات	املحلية.	ففي	2011،	اأقام	البنك	ندوة	لي�م	واحد	ح�ل	

التجارة	الدولية	لعمالئه	من	ال�رشكات	بعن�ان	“الق�اعد	امل�حدة	

لل�ضمانات	حتت	الطلب	)URDG 758(	و�رشوط	التجارة	الدولية	يف	

اإطار	التجارة	الدولية”.	ركزت	الندوة	على	خربة	البنك	التجاري	املتعمقة	

يف	اخلدمات	امل�رشفية	العاملية	والتجارة	وقدمت	اأفكارًا	وا�ضحة	عن	

امل�ضائل	واملمار�ضات	العملية،	اإ�ضافًة	مل�ضاعدة	امل�ضاركني	يف	تك�ين	فكرة	

�ضاملة	عن	التغريات	الأخرية	يف	الق�اعد	امل�حدة	لل�ضمانات	حتت	الطلب	

و�رشوط	التجارة	الدولية.	

اخلدمات امل�رشفية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة

تقديرًا	لأهمية	قطاع	امل�ضاريع	ال�ضغرية	واملت��ضطة	يف	ال�ض�ق	املحلي	

واأهميته	ال�ضرتاتيحية	بالن�ضبة	لالأجندة	ال�طنية	وروؤية	قطر	2030،	

يلتزم	البنك	بدعم	وت�ضهيل	من�	هذا	القطاع	وقد	كر�س	فريقًا	متخ�ض�ضًا	

لتط�ير	برنامج	البنك	التجاري	يف	هذا	املجال	ب�ضكل	خا�س.	ومن	اأهم	

امل�ضتجدات	يف	هذا	الإطار	ت�قيع	مذكرة	تفاهم	مع	بنك	قطر	للتنمية	

للعمل	معًا	على	تطبيق	برنامج	“ال�ضمني”	ل�ضمان	مت�يل	امل�ضاريع	

ال�ضغرية	واملت��ضطة	يف	قطر.	وي�ضاعد	برنامج	ال�ضمني	للقرو�س	غري	

املبا�رشة	املت�فر	لدى	البنك	التجاري	امل�ضاريع	ال�ضغرية	واملت��ضطة	

التي	تتمتع	باجلدوى	القت�ضادية	على	تخطي	بع�س	الع�ائق	املالية	مثل	

نق�س	ال�ضمانات	التي	تقت�ضيها	البن�ك.	ويتيح	هذا	الربنامج	للم�ضاريع	

ال�ضغرية	واملت��ضطة	اإمكانية	احل�ض�ل	على	مت�يل	ا�ضتثماري	

وراأ�ضمال	عامل	وي�ضمل	كذلك	اأ�ضحاب	الأعمال	ال�ضغرية	مبعدلت	

ربح	معق�لة،	مبا	ي�ضهل	من�	هذا	القطاع.	
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و�ضهد	العام	كذلك	اإقامة	�رشاكة	ح�رشية	مع	“ميزة”	وهي	�رشكة	

م�ضرتكة	اأن�ضاأتها	م�ؤ�ض�ضة	قطر	للرتبية	والعل�م	وتنمية	املجتمع	لتقدمي	

خدمات	وحل�ل	تكن�ل�جيا	املعل�مات	لعمالئنا	اأ�ضحاب	امل�ضاريع	

ال�ضغرية	واملت��ضطة.	ومب�جب	هذه	ال�رشاكة،	اأ�ضبح	البنك	التجاري	

البنك	ال�حيد	يف	املنطقة	الذي	يقدم	حل�ل	الأعمال	لعمالئه	بالإ�ضافة	

للمنتجات	واخلدمات	امل�رشفية	الأ�ضا�ضية.	وت�ضمل	جمم�عة	اخلدمات	

تكن�ل�جيا	املعل�مات	ال�ضحابية،	اأي	الربيد	الإلكرتوين،	وا�ضت�ضافة	

امل�اقع	والت�ا�ضل	امل�ضرتك	بالإ�ضافة	اإىل	احلل�ل	املقدمة	لأنظمة	

امل�ارد	الب�رشية	ودفع	الرواتب	بحيث	لن	ي�ضطر	العميل	لتخ�ضي�س	

ا�ضتثمارات	كبرية	للتكن�ل�جيا	واملهارات،	ما	يقلل	الأعباء	الإدارية	

ويقل�س	من	املعامالت	ال�رقية	املفرو�ضة	على	العميل،	وما	يتيح	لهذه	

الكيانات	تخ�ضي�س	وقتهم	وجه�دهم	لتنمية	اأعمالهم.	وتهدف	هذه	

ال�رشاكة	اإىل	ت��ضيع	قاعدة	العمالء	الذين	يح�ل�ن	رواتبهم	للبنك	عن	

طريق	هذه	ال�رشكات.

اخلدمات امل�رشفية احلكومية والدولية

جنحت	اإدارة	اخلدمات	امل�رشفية	احلك�مية	والدولية	يف	تط�ير	

العالقات	القائمة	يف	عام	2011	وحققت	زيادات	يف	الإقرا�س	وال�دائع.	

ومع	تقدم	عملية	تطبيق	الربنامج	احلك�مي	لالإنفاق	العام	والبنية	

التحتية	بخطى	ثابتة،	من	املت�قع	اأن	تزيد	فر�س	الإقرا�س	يف	القطاع	

العام	واإن	البنك	يف	و�ضع	ممتاز	حاليًا	لال�ضتفادة	من	هذه	الفر�س.	

وي�ضتمر	البنك	التجاري	بالعمل	مع	البن�ك	الزميلة	عرب	اإدارة	اخلدمات	

امل�رشفية	الدولية	لقتنا�س	فر�س	اإقرا�س	ن�عية	يف	كافة	اأرجاء	دول	

جمل�س	التعاون	اخلليجي	متا�ضيًا	مع	اأهدافنا	امل�ضرتكة.		

ويف	عام	2011،	كان	البنك	املدير	الرئي�ضي	للقر�س	امل�ضرتك	مل�رشوع	

غاز	برزان	التي	ت�ضل	قيمته	اإىل	2	مليار	دولر	اأمريكي.	و�ضارك	يف	

عملية	مت�يل	طريان	الإمارات	مببلغ	644	ملي�ن	دولر	اأمريكي	ل�رشاء	

طائرتي	اإيربا�س	A380-800	وطائرتي	ب�ينغ		B777-300ER.	كما	

�ضارك	يف	قر�س	م�ضرتك	بقيمة	30	ملي�ن	دولر	حلك�مة	راأ�س	اخليمة.	

وت�ضمل	النقاط	الهامة	يف	ا�ضرتاتيجية	البنك	تط�ير	العالقات	الدولية	مع	

�رشكاء	قطر	يف	جمال	التجارة	الدولية.	وقد	عقد	البنك	التجاري	�رشاكة	

مع	بنك	هانا	الذي	يعد	من	امل�ؤ�ض�ضات	املالية	الرائدة	يف	ك�ريا،	والهدف	

منها	تعزيز	من�	التجارة	والتدفقات	ال�ضتثمارية	بني	قطر	وك�ريا.	

من	�ضاأن	هذه	ال�رشاكة	اأن	ت�فر	جمم�عة	وا�ضعة	من	خدمات	ال�رشكات	

واخلدمات	ال�ضتثمارية	التقليدية	واملبتكرة	لل�رشكات	الك�رية	العاملة	

يف	منطقة	دول	جمل�س	التعاون	اخلليجي	ولل�رشكات	القطرية	التي	

ت�ضعى	لإقامة	الأعمال	يف	ك�ريا.	

ومن	خالل	�ضبكة	متينة	ورا�ضخة	من	ال�رشكاء	الدوليني	يف	املجال	

امل�رشيف،	دخل	البنك	التجاري	يف	اتفاقات	مع	عدد	كبري	من	البن�ك	

لت�ضهيل	ودعم	احتياجات	العمالء	من	ال�رشكات	والأفراد	ح�ل	العامل.	

ويتمتع	البنك	مبركز	ممتاز	مل�ضاعدة	البن�ك	العاملية	يف	احتياجاتهم	

امل�رشفية	من	خالل	تقدمي	اأعلى	معايري	اخلدمة.	

ويف	اأكت�بر،	قام	البنك	باإر�ضال	وفد	كبري	اإىل	اجتماعات	معهد	التم�يل	

الدويل	و�ضندوق	النقد	الدويل/جمم�عة	البنك	الدويل	يف	وا�ضنطن	

لال�ضتفادة	من	فر�ضة	التعرف	على	م�رشفيني	اأ�ضا�ضيني	يف	هذا	املجال	

من	ح�ل	العامل	والتفاعل	معهم.	وقد	نظم	البنك	التجاري	42	اجتماعًا	

ثنائيًا	مع	بن�ك	من	كافة	اأنحاء	العامل	فنتج	عن	بع�ضها	عدة	فر�س	

لتط�ير	الأعمال.

وجتلت	جه�د	البنك	املت�ا�ضلة	لتط�ير	النظرة	الدولية	اإزاء	قطر	من	

خالل	رعايته	مل�ؤمتر	ميد	قطر	مل�ضاريع	البنية	التحتية	2011	يف	لندن	

والذي	ركز	على	اآخر	م�ضاريع	البنية	التحتية	يف	قطر.	وقد	ح�رش	

امل�ؤمتر	جمم�عة	من	املتحدثني	وامل�فدين	البارزين	وكانت	الفر�ضة	

املثالية	لبحث	اإمكانيات	ال�ضتثمار	يف	القطاعات	الأكرث	ديناميكية	يف	

املنطقة	وحتديدًا	الطاقة	واملياه	والنقل	والبنية	التحتية	الجتماعية.	

بحثت	جل�ضات	القمة	خالل	هذا	العام	فر�س	ال�ضتثمار	يف	قطر	ب�ضكل	

مط�ل	اإىل	جانب	عملية	التم�يل	ومتطلبات	مت�يل	امل�ضاريع	الكربى.	

مرة	اأخرى،	منح	ق�ضم	التح�يالت	الدويل	“جائزة	ال�ضف�ة	لتقدير	

اجل�دة”	من	قبل	م�ؤ�ض�ضة	رائدة	يف	القطاع	امل�رشيف	األ	وهي	م�ؤ�ض�ضة	

جيه	بي	م�رغان	ت�ضي�س.	وتعك�س	هذه	اجلائزة	ن�عية	خدمات	البنك	

التجاري	املتميزة	واأدائه	املتف�ق	با�ضتمرار	يف	جمال	احل�الت	املالية	

الدولية.	ويعد	البنك	التجاري	من	امل�ؤ�ض�ضات	القليلة	يف	املنطقة	التي	

مت	اختيارها	للح�ض�ل	على	“جائزة	ال�ضف�ة	لتقدير	اجل�دة”	يف	عام	

2011،	على	م�ضت�ى	دفعات	العمالء	والدفعات	بني	البن�ك.

اخلزينة

تدير	وحدة	اخلزينة	احتياجات	البنك	من	مت�يل	و�ضي�لة	بينما	تق�م	

اأي�ضًا	بتقدمي	جمم�عة	متكاملة	من	منتجات	وخدمات	�رشف	العمالت	

الأجنبية	واأ�ضعار	الفائدة	لعمالئها	ما	ي�ضاعدهم	على	التح�ط	ملخاطر	

ال�ض�ق	التي	يتعر�ض�ن	لها.	وحتتل	وحدة	اخلزينة	بالبنك	التجاري	

املرتبة	الثانية	يف	ال�ض�ق	القطرية	من	حيث	اأن�ضطة	اخلزينة.	ويعتربها	

العديد	من	البن�ك	املرا�ضلة	العاملية	�ضانعًا	لل�ض�ق	يف	اإطار	ال�ضفقات	

الف�رية	والآجلة	لبيع	و�رشاء	العمالت	واملبادلت	بالدولر	الأمريكي	

مقابل	الريال	القطري.	وهي	معروفة	اأي�ضًا	بقدرتها	البتكارية	

والتناف�ضية	يف	ال�ض�ق.	اأما	معامالت	العمالء،	فيتم	تنفيذها	على	اأ�ضا�س	

املطابقة	فال	تفر�س	اأي	خماطر	�ضعر	�رشف	اأجنبي	اأو	خماطر	�ض�ق	

على	البنك.

وخالل	العام،	ط�ر	البنك	اأنظمة	املكتب	الأمامي	واإدارة	خماطر	ال�ض�ق	

واملكتب	اخللفي	للخزينة	من	اأجل	تعزيز	عملية	ر�ضد	املخاطر	وت�ضهيل	

حتقيق	متطلبات	الأعمال	املتنامية.	كما	قام	البنك	بتن�يع	م�ضادر	

قاعدته	التم�يلية	خالل	العام	من	خالل	الدخ�ل	يف	بع�س	اتفاقيات	

القرو�س	الثنائية	واحل�ض�ل	على	ودائع	جديدة	حمليًا	ودوليًا.

تقرير اإلدارة
تتمة
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عقد البنك التجاري شراكة مع بنك هانا الذي يعد واحدًا من املؤسسات 
الرائدة يف كوريا وذلك من أجل تعزيز منو التجارة والتدفقات االستثمارية 

بني قطر وكوريا.
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يواصل البنك التجاري مشاركاته الفعالة يف األحداث الرياضية العاملية يف 
قطر من خالل دعم املبادرات اخملتلفة على املستويني احمللي والدويل. 
ويتابع البنك دعمه لقطر على املنصة العاملية من خالل تنظيمه لبطولة 

البنك التجاري قطر ماسرتز للجولف.

22 - البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 2011 



التمويل اخملتلط 

مستحقات للبنوك واملؤسسات املالية
ودائع العمالء

أموال مق ضة أخرى
مطلوبات أخرى 

املساهم

تقرير اإلدارة
تتمة

ووا�ضل	البنك	الرتكيز	على	اإدارة	ال�ضي�لة	وامليزانية	العم�مية	يف	عام	

2011	نظرًا	ل�ضتمرار	التقلبات	يف	الأ�ض�اق	املالية	الإقليمية	والعاملية	

وحافظ	على	ن�ضب	ال�ضي�لة	يف	م�ضت�يات	اأعلى	بكثري	من	احلد	الأدنى	

املحدد	من	قبل	م�رشف	قطر	املركزي.	ولعبت	وحدة	اخلزينة	دورًا	

اأ�ضا�ضيًا	يف	تخفي�س	تكلفة	مت�يل	البنك	خالل	العام.

اخلدمات امل�رشفية للأفراد 

تقدم	اإدارة	اخلدمات	امل�رشفية	لالأفراد	جمم�عة	كاملة	من	املنتجات	

واخلدمات	لتلبية	متطلبات	عمالئها	من	خدمات	القرتا�س	والتعامالت	

والتاأمني	واإدارة	الرثوات.

وا�ضتمرت	ال�حدة	بتنفيذ	ا�ضرتاتيجيتها	يف	ا�ضتقطاب	وخدمة	اأ�ضحاب	

الرثوات	الكبرية	والعمالء	امل��رشين	وتقدمي	م�ضت�يات	عالية	من	

اخلدمات	اإىل	قاعدة	العمالء	اخلا�ضة	بها.	ويف	2011،	مت	اإطالق	ق�ضم	

اخلدمات	امل�رشفية	اخلا�ضة	للعمالء	من	اأ�ضحاب	الرثوات	الكبرية	من	

خالل	م�رشفيني	خا�ضني	متمر�ضني	وذوي	خربة	عالية	يقدم�ن	خدمات	

م�ضممة	ح�ضب	الطلب.	اأما	بالن�ضبة	للعمالء	امل��رشين،	فقد	مت	تعزيز	

خدمات	ال�ضدارة	اخلا�ضة	بالبنك	من	خالل	زيادة	عدد	مراكز	اخلدمة	

و	م�ظفي	خدمة	العمالء	وعرب	ت�فري	املزايا	والمتيازات	احل�رشية	

واملنتجات	التف�ضيلية.	اأما	بالن�ضبة	لعمالء	الفروع،	فقد	مت	ا�ضتحداث	

العديد	من	حل�ل	ال�دائع	والإقرا�س	خالل	العام،	بالإ�ضافة	اإىل	مبادرات	

اخلدمة	املط�رة	ل�ضتقطاب	عمالء	جدد	وبالأخ�س	العمالء	الذين	يتم	

حت�يل	رواتبهم	للبنك.	

كما	ارتفعت	الربحية	ب�ضكل	ملح�ظ	خالل	ال�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	

2011،	مدع�مًة	بالزيادة	يف	احل�ضة	ال�ض�قية	من	الإقرا�س.	وارتفع	

�ضايف	الإيرادات	الت�ضغيلية	بن�ضبة	39%	لي�ضل	اإىل	649	ملي�ن	ريال	

قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	466	ملي�ن	

ريال	قطري	يف	عام	2010.	وزاد	الإقرا�س	للعمالء	لي�ضل	اإىل	7.7	مليار	

ريال	قطري	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	4.6	مليار	ريال	

قطري	يف	نهاية	2010.		وحت�ضنت	خم�ض�ضات	القرو�س	لت�ضل	اإىل	

25	ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	

مع	62	ملي�ن	ريال	قطري	يف	عام	2010	نتيجة	ا�ضتمرار	الإقرا�س	

احلري�س	للمجالت	امل�ضتهدفة	ومعايري	الئتمان	ال�ضارمة	والأداء	

الق�ي	يف	حت�ضيل	الدي�ن.	

واأطلقت	اإدارة	اخلدمات	امل�رشفية	لالأفراد	عدة	مبادرات	جديدة	يف	

عام	2011	ان�ضجامًا	مع	ا�ضرتاتيجية	البنك	املتعلقة	مب�ا�ضلة	البتكار	

وخدمة	العمالء.

مت	اإطالق	برنامج	مكافاآت	البطاقات	حمدودة	الإ�ضدار	للعمالء	 فقد	 	•
من	اأ�ضحاب	الرثوات	الكبرية	مبا	يعزز	عر�س	اخلدمات	امل�رشفية	

اخلا�ضة.	ولقى	الربنامج	ا�ضتح�ضان	اأع�ضائه	الذين	مبقدورهم	

ا�ضتبدال	النقاط	مبجم�عة	من	الهدايا	املميزة	واحل�رشية	من	اأفخم	

العالمات	التجارية	يف	العامل.	ويت�ضم	الربنامج	بالتفرد	وك�نه	

الأول	من	ن�عه	يف	قطر.	وت�ضمل	الهدايا	ال�ضاعات	حمدودة	الإ�ضدار	

واأحدث	احلقائب	املطل�بة	واملج�هرات	ال�ضاحرة	وحتى	اليخ�ت	

وال�ضيارات.	ولقد	مت	تخ�ضي�س	قاعات	خا�ضة	لعمالء	دايرنز	كل�ب	

يف	كل	فروع	البنك	خلدمة	العمالء	من	اأ�ضحاب	الرثوات	الكبرية	الذين	

يحمل�ن	البطاقات	الئتمانية.

�ضهل	 التي	 التاأمينية	 منتجاته	 جمم�عة	 التجاري	 البنك	 و�ضع	 وقد	 	•
ت�فرها	من	خالل	�رشكة	م�ض�ن	خلدمات	التاأمني	بحيث	تت�ضمن	

التاأمني	على	احلياة	والتاأمني	على	ال�ضيارات،	مبا	يف	ذلك	�ضيارات	

الرفاهية،	والتاأمني	على	املمتلكات	والرعاية	املنزلية	وتاأمني	ال�ضفر	

بالإ�ضافة	اإىل	املنتجات	التجميعية	لعمالء	اخلدمات	امل�رشفية	

اخلا�ضة.	وقد	�ضممت	املجم�عة	ال�ضاملة	ملنتجات	التاأمني	لتلبية	

الحتياجات	املتباينة	للعمالء.

“اأف�ضل	عرو�س	ال�ضيارات”	الذي	نظم	قبل	اأكرث	من	 معر�س	 �ضكل	 	•
اأ�ضب�عني	يف	نادي	قطر	للغ�لف	حدثًا	فريدًا	ه�	الأول	من	ن�عه	يف	

قطر	حيث	ا�ضت�ضاف	البنك	اأكرث	من	15	وكالة	ت�ضمل	29	عالمة	

جتارية	عر�ضت	�ضياراتها	يف	م�قع	واحد.	وا�ضتكمل	احلدث	مبنتج	

قرو�س	ال�ضيارات	الذي	ي�فره	البنك.	لقت	هذه	املبادرة	ا�ضتح�ضان	

�ضديد	لدى	العمالء	وال�كالت	ومن	املزمع	تنظيم	املعر�س	مرة	

اأخرى	يف	2012.

يف	احتالل	ال�ضدارة	يف	اخلدمات	امل�رشفية	 البنك	 وا�ضتمر	 	•
الإلكرتونية	عرب	خدماته	امل�رشفية	املتاحة	على	الأجهزة	املتنقلة	

واخلدمات	امل�رشفية	للر�ضائل	الق�ضرية	والإنرتنت.	وكان	ا�ضتحداث	

خدمة	ت�ضديد	ف�اتري	كي�تل	)�رشكة	ات�ضالت	قطر(	ب�ا�ضطة	

اله�اتف	النقالة	من	بني	امليزات	اجلديدة	الأخرى.	

جديدة	ل�ضبكة	فروعه	يف	عام	2011	يف	 فروع	 ثالثة	 البنك	 واأ�ضاف	 	•
مناطق	اأم	خلبا	والريان	والدائري	الرابع،	لي�ضبح	جمم�ع	فروعه	

27	بالإ�ضافة	اإىل	153	جهاز	�رشاف	اآيل.	مت	افتتاح	فرع	الدائري	

الرابع	يف	دي�ضمرب	2011	يف	م�قع	ا�ضرتاتيجي	بالقرب	من	منطقة	

الهالل	ال�ضكنية	الراقية	وه�	فرع	حديث	يقدم	خدمات	كاملة	وي�ضمل	

قاعة	لأعمال	ال��ضاطة	وال�ضتثمار.	ويقدم	اأي�ضًا	اخلدمات	العقارية	

وخدمات	التاأمني	عالوة	على	جمم�عة	كاملة	من	املنتجات	امل�رشفية.	
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حقوق املساهمني

رأس املال
احتياطيات قانونية

احتياطيات أخرى
احتياطي اخملاطر

مق�ح توزيع ا�رباح
ا�رباح احملتفظة بها

تقرير اإلدارة
تتمة

وتتمتع	اإدارة	اخلدمات	امل�رشفية	لالأفراد	مب�قع	ا�ضرتاتيجي	جيد	يتيح	

املجال	للنم�	يف	امل�ضتقبل	متا�ضيًا	مع	تط�ر	البالد.	ويف	2012،	�ضيك�ن	

الرتكيز	على	تقدمي	معايري	عالية	من	اخلدمة	واملنتجات	الن�عية	عرب	

ت��ضيع	�ضبكة	الفروع	وال�ضتثمار	يف	اأجهزة	ال�رشاف	الآيل	احلديثة	

وتعزيز	مركزها	املهيمن	يف	جمال	الدفع	واخلدمات	امل�رشفية	على	

الأجهزة	املتنقلة.

البنك التجاري الإ�سلمي

قدم	البنك	التجاري	الإ�ضالمي	جمم�عة	من	املنتجات	امل�رشفية	

الإ�ضالمية	لالأفراد	وال�رشكات	من	خالل	ثمانية	فروع	اإ�ضالمية	يف	كل	

اأنحاء	قطر.	وقام	البنك	خالل	العام	بالتعامل	بعناية	مع	احتياجات	

عمالئه	وم�ظفي	اخلدمات	الإ�ضالمية.	هذا	وقد	اأوقف	البنك	خدماته	

امل�رشفية	الإ�ضالمية	يف	31	دي�ضمرب	2011	عماًل	بتعليمات	م�رشف	

قطر	املركزي	ال�ضادرة	يف	فرباير	2011.	وقد	مت	و�ضع	قي�د	على	

حمفظة	القرو�س	الإ�ضالمية	التي	تبلغ	قيمتها	3.1	مليار	ريال	قطري	

و�ضتتم	اإدارتها	بال�ضكل	املنا�ضب	اإىل	حني	ا�ضتحقاق	القرو�س	اأو	�ضدادها	

قبل	ال�ضتحقاق.	

اأورينت 1 ليمتد )اأورينت 1(

متلك	“اأورينت	1”	احلق	احل�رشي	يف	تقدمي	خدمات	بطاقات	دايرنز	

كل�ب	الئتمانية	يف	دولة	قطر	و�ضلطنة	عمان.	وقد	حققت	اأورينت	1	

اأرباحًا	جممعة	�ضافية	بلغت	3.6	ملي�ن	ريال	قطري	لل�ضنة	املنتهية	

يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	مع	9.7	ملي�ن	ريال	قطري	يف	عام	

2010.	ويعك�س	هذا	النخفا�س	يف	الأرباح	باملقارنة	مع	العام	املا�ضي	

ربحًا	بقيمة	4.1	ملي�ن	ريال	قطري	بفعل	�ضحب	ا�ضتثمارات	دايرنز	

كل�ب	�ضريف�زس	م�رش	يف	العام	2010	وال�ضتثمار	يف	تعيني	م�ظفني	

اإداريني	اأ�ضا�ضيني	يف	عام	2011		بهدف	تط�ير	اأعمال	امل�ؤ�ض�ضة.	

البنك التجاري كابيتال 

مت	تاأ�ضي�س	البنك	التجاري	كابيتال	)ComCap(	يف	1	اأكت�بر	2011	

ك�حدة	اأعمال	جديدة	لتقدمي	امل�ض�رة	املالية	امل�ضتقلة	وحل�ل	راأ�س	املال	

امل�ضممة	ح�ضب	متطلبات	عمالء	البنك.	يقدم	البنك	التجاري	كابيتال	

اخلدمات	ال�ضت�ضارية	لعمليات	الندماج	وال�ضتح�اذ	وامل�ضاريع	

امل�ضرتكة	وعمليات	اإعادة	الهيكلة	وال�ضتبعادات	والتم�يل	عرب	حق�ق	

امل�ضاهمني	اأو	راأ�س	املال	الأوىل	اأو	املدي�نية	والكتتاب	والإمكانيات	

املتعلقة	بالأ�ضهم	اخلا�ضة	اأو	املدرجة	يف	قطر	وخدمات	اإدارة	الأ�ض�ل.	

وركز	البنك	التجاري	كابيتال	على	ا�ضتهداف	الفر�س	امل�رشفية	

ال�ضتثمارية	وت�فري	خدمات	ا�ضت�ضارية	م�ث�قة	على	ال�ضعيد	املحلي	

والدويل،	يف	وقت	قل�ضت	فيه	البن�ك	الدولية	خدماتها	امل�رشفية	

ال�ضتثمارية	يف	املنطقة.	يعمل	البنك	التجاري	كابيتال	بالفعل	كم�ضت�ضار	

مايل	يف	عدد	من	املعامالت	ويق�م	حاليًا	بت�ض�يق	�ضندوق	عمان	

الل�ج�ضتي	حتت	الرعاية	امل�ضرتكة	لكل	من	اآركابيتا	وبنك	عمان	ال�طني	

والبنك	التجاري	القطري	ك�كيل	ا�ضتثمار.	

خالل	العام	2011،	ارتفعت	الأ�ض�ل	حتت	الإدارة	للبنك	التجاري	

كابيتال	لت�ضل	اإىل	1.3	مليار	ريال	قطري	ومن	املت�قع	اأن	ت�ضهد	من�ًا	

اإ�ضافيًا	يف	العام	2012	من	خالل	التاآزر	يف	عمليات	الت�زيع	�ضمن	

البنك	واأي�ضًا	من	خالل	ال�رشاكات	مع	مديري	اأ�ض�ل	رائدين.

بالإ�ضافة	اإىل	ذلك،	اأن�ضاأ	البنك	التجاري	كابيتال	وحدة	بح�ث	تعد	

تقارير	ي�مية	عن	�ض�ق	الأ�ضهم	وقام	بن�رش	دليل	الأ�ضهم	القطرية	يف	

دي�ضمرب	2011.	كما	اأنه	ي�فر	تقارير	بحثية	�ضاملة	ح�ل	العديد	من	

جمالت	القطاع.	

)CBIS( رشكة البنك التجاري للخدمات ال�ستثمارية�

تاأ�ض�ضت	�رشكة	البنك	التجاري	للخدمات	ال�ضتثمارية	يف	ماي�	2011	

ك�رشكة	تابعة	ممل�كة	بالكامل	من	قبل	البنك	التجاري.	وبلغت	ن�ضبتها	

بال�ض�ق	ك�رشكة	و�ضاطة	2%.	وت�فر	هذه	ال�رشكة	ال��ض�ل	املبا�رش	

لب�ر�ضة	قطر	عالوة	على	اإمكانيات	التداول	عرب	النرتنت	لالأفراد	

وامل�ؤ�ض�ضات	وال�رشكات	واجلهات	الأجنبية.	وعدا	عن	ك�نها	من�ضة	

للتداول	الإلكرتوين،	ت�فر	�رشكة	البنك	التجاري	للخدمات	ال�ضتثمارية	

لعمالئها	اإمكانية	ا�ضتخدام	ثالث	قاعات	لل��ضاطة	مزودة	بكافة	

الأجهزة.	ويجري	حاليًا	اإن�ضاء	من�ضة	التداول	عرب	الهاتف	اجل�ال	

�ضيتم	اإطالقها	يف	الربع	الأول	من	العام	2012.

راأ�س املال

يف	17	يناير	2011،	ح�ضل	البنك	على	امل�ضاهمة	الثالثة	والأخرية	

بقيمة	1.6	مليار	ريال	قطري	من	جهاز	قطر	لال�ضتثمار	بالنيابة	عن	

�رشكة	قطر	القاب�ضة،	ال�رشكة	التابعة	له.	ويف	اجلمعية	العم�مية	غري	

العادية	املنعقدة	يف	21	فرباير	2011،	وافق	امل�ضاهم�ن	على	اإ�ضدار	

20.620.530	�ضهمًا	جديدًا	ل�رشكة	قطر	القاب�ضة	و	زيادة	ح�ضتها	يف	

البنك	التجاري	اإىل	%16.7.

ما	زال	البنك	يحتفظ	براأ�ضمال	ق�ي	واأعلى	بكثري	من	احلد	الأدنى	

الذي	ي�ضرتطه	م�رشف	قطر	املركزي	والبالغ	10%	وو�ضلت	ن�ضبة	

كفاية	راأ�س	مال	البنك	اإىل	17.9%	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011	باملقارنة	

مع	18.5%	يف	نهاية	2010؛	ويعك�س	هذا	النخفا�س	يف	الن�ضبة	من�	

الأعمال	يف	العام	2011	والذي	مت	تع�ي�ضه	جزئيًا	من	خالل	اإدخال	

راأ�ضمال	جديد.
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اأو�ضى	جمل�س	الإدارة	بت�زيع	اأرباح	نقدية	بقيمة	6	ريال	قطري	لل�ضهم	

ال�احد	لل�ضنة	املنتهية	يف	31	دي�ضمرب	2011.	و�ضرتفع	هذه	الت��ضية	

يف	اجلمعية	العم�مية	العادية	للبنك	للح�ض�ل	على	امل�افقة	يف	فرباير	

.2012

اإدارة املخاطر 

ينط�ي	تقدمي	اخلدمات	املالية	للعمالء	على	عدد	من	املخاطر	الكبرية،	

ولذلك	يعطي	البنك	التجاري	اأول�ية	ا�ضرتاتيجية	لتحديد	تلك	املخاطر	

وتقييمها	وتخفيفها.	ويق�م	البنك	بتنفيذ	�ض�ابط	ح�كمة	�ضاملة	لإدارة	

املخاطر	ت�ضمل	امل�ضاءلة	والإ�رشاف	والتقييم	واإعداد	التقارير	مبقت�ضى	

نظام	اإدارة	املخاطر	املعتمد	من	جمل�س	الإدارة	والذي	يحدد	اأعمال	اإدارة	

املخاطر	يف	البنك	ويبني	بالتف�ضيل	الإجراءات	التنظيمية	وال�ضالحيات	

والعمليات	املتعلقة	بجميع	ج�انب	اإدارة	املخاطر،	�ضاملًة	ما	يلي:

خماطر الئتمان	– وهي	خماطر	اخل�ضارة	املحتملة	التي	قد	يت�ضبب	بها	

الطرف	املقابل	من	خالل	عدم	وفائه	للتزاماته	عند	ا�ضتحقاقها؛

خماطر ال�سوق	– وهي	خماطر	اخل�ضارة	املحتملة	يف	القيمة	اأو	الأرباح	

نتيجة	تغريات	يف	ع�امل	ال�ض�ق	اخلارجية	مثل	اأ�ضعار	الفائدة	واأ�ضعار	

�رشف	العمالت	الأجنبية	واأ�ضعار	ال�ضلع	واأ�ضعار	الأ�ضهم؛

خماطر ال�سيولة	– وهي	خماطر	عدم	امتالك	البنك	للم�ارد	املالية	

الكافية	لل�فاء	بالتزاماته	عند	ا�ضتحقاقها،	اأو	ا�ضطراره	لل�فاء	بها	

بتكلفة	عالية.

املخاطر الت�سغيلية	– وهي	خماطر	تن�ضاأ	عن	اإجراءات	واأ�ضخا�س	

ونظم	من	الداخل	اأو	عن	اأحداث	خارجية؛

املخاطر ال�سرتاتيجية	– وهي	خماطر	التاأثري	ال�ضلبي	املحتمل	على	

حق�ق	امل�ضاهمني	نتيجة	قرار	يتعلق	بعمليات	البنك	يتم	اتخاذه	كجزء	

من	عملية	التخطيط	ال�ضرتاتيجي	للنم�	الع�ض�ي	وحتديد	اإمكانيات	

ال�ضتح�اذ	املحتملة.

يتم	تطبيق	ممار�ضات	اإدارة	املخاطر	على	عدة	م�ضت�يات	متتابعة	�ضمن	

البنك	تبداأ	من	جمل�س	الإدارة	نزوًل	اإىل	اللجان	املنبثقة	عن	جمل�س	الإدارة	

واللجان	الإدارية	والإدارة	التنفيذية.

تعتمد	اإدارة	املخاطر	يف	البنك	التجاري	على	قدرة	حتمل	املخاطر	

وال�ضرتاتيجية	التي	ي�ضعها	جمل�س	الإدارة	من	خالل	جلان	املخاطر	

والئتمان	والتدقيق	وال�ضيا�ضات	وال�ضرتاتيجيات.	ويتم	تطبيق	

ال�ضرتاتيجية	وال�ضيا�ضات	والإجراءات	الناجتة	عنها	من	خالل	اأق�ضام	

اإدارة	خماطر	متخ�ض�ضة	تابعة	مبا�رشة	لرئي�س	اإدارة	املخاطر.	وتتمتع	

ادارة	املخاطر	بال�ضتقاللية	املطل�بة	وتعمل	بالتن�ضيق	ال�ثيق	مع	

وحدات	الأعمال	الأخرى	يف	البنك	مل�ضاندة	اأن�ضطتها.	وفيما	يلي	الأهداف	

الرئي�ضية	لإطار	عمل	اإدارة	املخاطر:

الأداء	الفردي	واأداء	املحفظة	بال�رشوط	 التزام	 من	 التاأكد	 	•
وال�ضيا�ضات	املتفق	عليها

للمراقبة	احلري�ضة	للمخاطر	يف	جميع	اأق�ضام	البنك اآليات	 تطبيق	 	•
باملبادئ	الت�جيهية	القان�نية	والرقابية	املحلية اللتزام	 من	 التاأكد	 	•

اجلهات	الرقابية	املحلية	فيما	يتعلق	 مع	 وثيقة	 عالقة	 على	 املحافظة	 	•
بامل�ضائل	املرتبطة	باملخاطر

ت�ضم	اإدارة	املخاطر	اأكرث	من	90	م�ظفًا،	ما	يربز	مدى	التزام	البنك	

التجاري	بتطبيق	اإطار	فعال	وق�ي	حل�كمة	واإدارة	املخاطر.	وخالل	

العام	2011،	وا�ضل	البنك	التطبيق	امل�ضدد	لإجراءاته	الرقابية	الداخلية	

واأجرى	حت�ضينات	يف	جميع	جمالت	اإدارة	املخاطر.

اأما	على	م�ضت�ى		الإدارة	الكلية،	ي�ضارك	جمل�س	اإدارة	البنك	التجاري	يف	

اتخاذ	القرارت	املتعلقة	باملخاطر	من	خالل:

�ضيا�ضات	 )لتطبيق	 الإدارة	 جمل�س	 عن	 املنبثقة	 املخاطر	 اإدارة	 جلنة	 	•
املخاطر	واإجراء	درا�ضات	املخاطر	يف	عم�م	البنك	ومراقبة	حمفظة	

البنك(؛

قرارات	 )لتخاذ	 الإدارة	 جمل�س	 عن	 املنبثقة	 التنفيذية	 اللجنة	 	•
الئتمان	وو�ضع	ا�ضرتاتيجية	الإقرا�س(؛

الإدارة	)للم�ضائل	املتعلقة	 جمل�س	 عن	 املنبثقة	 التدقيق	 جلنة	 	•
باللتزام	واملراجعة	الداخلية(.	

وبالإ�ضافة	اإىل	ذلك،	يتم	ت�ضكيل	جلان	اإدارية	خا�ضة	باإدارة	خماطر	

حمددة	)املخاطر،	والأ�ض�ل	واخل�ض�م،	وال�ضتثمار(	تعقد	على	الأقل	

اجتماعًا	واحدًا	كل	ثالثة	اأ�ضهر.	ويتم	اإطالع	جمل�س	الإدارة	اأو	اللجان	

املنبثقة	عن	املجل�س	ب�ضكل	منتظم	على	املخاطر	الرئي�ضية	التي	ي�اجهها	

البنك،	مبا	يف	ذلك	على	�ضبيل	املثال	ل	احل�رش	خماطر	الئتمان.

وخالل	العام	2011،	عزز	البنك	عملية	احل�كمة	من	خالل	اإعداد:	

دليل	تف�ي�س	�ضلطات	�ضامل	للبنك	يقدم	فكرة	وا�ضحة	عن	الأدوار	 	)1(

وامل�ض�ؤوليات	وامل�ضاءلت	على	كافة	امل�ضت�يات.

دليل	املخاطر	لتحديد	املخاطر	التي	ي�اجهها	البنك	يف	جميع	 	)2(

عملياته.

ال�ضيا�ضات	التي	ت�ضمل	امل�ؤ�ض�ضة	ككل	والتي	تزود	البنك	ببيئة	 	)3(

للعمل	بقدر	اأعلى	من	الت�ضاق	وال�ضبط.

وعلى	�ضعيد	البنية	التحتية	لإدارة	املخاطر،	و�ضع	البنك	اإطارًا	لتحديد	

قدرة	حتمل	املخاطر	ي�ضمل	جميع	اأق�ضام	البنك	وقام	بتعزيز	النظام	

الداخلي	لت�ضنيف	املخاطر	وعمل	على	اأمتتة	الإطار	الت�ضغيلي	لإدارة	

املخاطر	وعمليات	اإدارة	امل�ج�دات	واملطل�بات.	كما	بداأ	بتطبيق	النظام	

ال�ضامل	لإدارة	ان�ضياب	عمليات	الئتمان	واملخاطر.	

ويلتزم	البنك	ب�رشوط	اتفاقية	بازل	2	وفقًا	لت�جيهات	م�رشف	قطر	

املركزي.	واأخريًا	فاإن	اإطار	عمل	احل�كمة	وال�ضيا�ضات	والإجراءات	

واملمار�ضات	الإدارية	املتعلقة	باإدارة	املخاطر	يف	البنك	التجاري	تتما�ضى	

مع	اأف�ضل	املعايري	العاملية	وت��ضيات	جلنة	بازل	وتعليمات	م�رشف	

قطر	املركزي	الت�جيهية.
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تقرير اإلدارة
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ادارة الت�سالت 

تنظم	ادارة	الإت�ضالت	حمالت	متكاملة	تركز	على	تلبية	احتياجات	

العمالء	املحددة	مبا	يتنا�ضب	مع	كل	فئة	من	العمالء.

وا�ضل	البنك	الرتكيز	على	اأن�ضطة	الت�ض�يق	املبا�رش	خالل	العام	2011،	

وقد	مت	ا�ضتخدام	املعل�مات	الت�ض�يقية	للعمالء	مبا	يف	ذلك	الربيد	

املبا�رش	والربيد	الإلكرتوين	والر�ضائل	الهاتفية	الق�ضرية	ل�ضتقطاب	

الأعمال	اجلديدة	واأعمال	القرو�س	ال�ضخ�ضية	والرهن	العقاري	واإدارة	

الرثوات.	والهدف	من	هذه	الأن�ضطة	ه�	ت�ضهيل	زيادة	حجم	املبيعات	

املتبادلة	وبالتايل	املحافظة	على	العمالء.

ووا�ضل	البنك	الرتكيز	على	دفع	العمالء	نح�	ا�ضتخدام	اخلدمات	

امل�رشفية	اللكرتونية	التي	ي�فرها	البنك	من	خالل	الإنرتنت	والهاتف	

الثابت	والهاتف	النقال	وا�ضتخدام	حمالت	اإعالنية	اإبداعية	ت�ضتهدف	

الحتياجات	ومراحل	احلياة	املحددة	للعمالء،	بالتزامن	مع	اإطالق	

اخلدمات	امل�رشفية	على	الهاتف	النقال	وخدمة	الك�ض�فات	الإلكرتونية.	

من	�ضاأن	ذلك	اأن	ي�ؤدي	اإىل	تقلي�س	حجم	العمليات	يف	�ضبكة	فروع	البنك	

وت�فري	مزيد	من	الراحة	وال�ضه�لة	للعمالء.

�ضهد	العام	2011	ع�دة	اإىل	التلفاز	ك��ضيلة	لإ�ضهار	العالمة	التجارية	

للبنك	التجاري	مع	اإطالق	احلمالت	امل�ؤثرة	وال�ضيقة	لتط�ير	العالمة	

خالل	�ضهر	رم�ضان/العيد	والي�م	ال�طني	لدولة	قطر.	

ويلتزم	البنك	بامل�ض�ؤولية	الجتماعية	لل�رشكات	يف	قطر	وقد	ا�ضتثمر	

الكثري	يف	الريا�ضة	واملجتمع	والتعليم	واملبادرات	الجتماعية	

والإن�ضانية	وال�ضحية	يف	قطر.

دعم املجتمع يف قطر:

يقدم	البنك	التجاري	الدعم	لعدد	من	امل�ؤ�ض�ضات	املحلية	يف	اإطار	جه�ده	

املت�ا�ضلة	لتعزيز	قيم	التكافل	والتعاطف	والتعاون	من	خالل	م�ضاعدة	

من	هم	اأقل	حظًا.

ومن	هذه	امل�ؤ�ض�ضات	مركز	ال�ضفلح	ودرمية	– امل�ؤ�ض�ضة	القطرية	

لرعاية	الأيتام	وبنك	الدم	يف	م�ؤ�ض�ضة	حمد	الطبية	ومبادرات	وزارة	

ال�ض�ؤون	الجتماعية	“للعائالت	املنتجة	ودعم	ذوي	الحتياجات	

اخلا�ضة”.	

ومن	خالل	دعم	هذه	امل�ؤ�ض�ضات	غري	الربحية،	ي�ضعى	البنك	اإىل	

امل�ضاهمة	يف	تط�ير	املجتمع	من	خالل	امل�ضاركة	الفعالة	يف	الربامج	

املختلفة	وتقدمي	الدعم	املايل	يف	اأوجه	اخلري.

خالل	العام	2011،	قدم	البنك	الدعم	اإىل	“اأيادي	اخلري	نح�	اآ�ضيا”	

)روتا(	وهي	منظمة	غري	ربحية	مقرها	قطر	تعمل	مع	ال�رشكاء	

واملتط�عني	واملجتمعات	املحلية	من	اأجل	�ضمان	ح�ض�ل	املتاأثرين	

بالأزمات	يف	جميع	اأنحاء	اآ�ضيا	على	م�ضت�ى	عال	من	التعليم	الأ�ضا�ضي	

والثان�ي.

اجلمع بني الريا�سة والأعمال: 

يبذل	البنك	التجاري	جه�دًا	كبرية	لت�ضجيع	الطم�حات	الريا�ضية	

يف	قطر	من	خالل	دعم	الن�ادي	والحتادات	الريا�ضية	املحلية	على	

امل�ضت�يني	املحلي	والدويل	من	�ضمنها	الحتاد	القطري	لكرة	القدم	

والحتاد	القطري	لكرة	ال�ضلة،	مدركًا	قدرة	تلك	الحتادات	على	رعاية	

الأفراد	امللتزمني	بتحقيق	اأهدافها.

البنك	التجاري	ه�	الراعي	الرئي�ضي	لبط�لة	قطر	ما�ضرتز	للج�لف،	

اإحدى	حمطات	جدول	ج�لت	“بي	جي	ايه”	الوروبية	والآ�ضي�ية،	

والتي	جتتذب	اأف�ضل	ما	يف	ريا�ضة	اجل�لف	اإىل	قطر.	وتقام	هذه	البط�لة	

لل�ضنة	الثانية	ع�رش	وت�ضتقطب	اأف�ضل	الالعبني	الدوليني	وعددًا	اأكرب	

من	امل�ضاهدين	كل	عام.	كما	اأن	البنك	التجاري	ه�	الراعي	احل�رشي	

جلائزة	البنك	التجاري	قطر	الكربى	للدراجات	النارية،	اإحدى	مناف�ضات	

بط�لة	العامل	للدراجات	النارية،	والتي	اأقيمت	لياًل	حتت	اأن�ار	الإ�ضاءة	

الكا�ضفة	يف	اأبريل	يف	حلبة	ل��ضيل	الدولية	بالدوحة.

بالتعاون	مع	�رشكائه	من	البن�ك	الزميلة،	بنك	عمان	ال�طني	والبنك	

العربي	املتحد،	�ضارك	البنك	التجاري	اأي�ضا	يف	الط�اف	العربي	لالإبحار	

ال�رشاعي	يف	يناير	2011.	وقد	قامت	البن�ك	الثالثة	برعاية	قارب	حتت	

�ضعار	“فريق	جمم�عة	البنك	التجاري”	الذي	خا�س	املناف�ضة	يف	�ضل�ضلة	

	من	ال�ضباقات	البحرية	من	البحرين	اإىل	م�ضقط	يف	عمان،	عرب	قطر	

واأب�	ظبي	وراأ�س	اخليمة	و�ضبه	جزيرة	م�ضندم.

وي�ؤدي	دعم	هذه	الفعاليات	الريا�ضية	اإىل	خلق	روح	ريا�ضية	ومناف�ضة	

�ضليمة	بني	الأفراد	والدول،	وتروج	لدولة	قطر	كبلد	منفتحة	ومتقدمة	

ومزدهرة	قادرة	على	الإ�ضهام	بالكثري	يف	املجتمع	الدويل.

التعليم طريق نحو امل�ستقبل: 

اإن	البنك	التجاري	ملتزم	بتط�ير	التعليم	يف	قطر	وه�	ي�ضارك	بانتظام	

يف	املعار�س	املهنية	املحلية	التي	تقيمها	جامعات	عاملية	كربى.	ويف	العام	

2011،	وا�ضل	البنك	دعمه	و�ضارك	يف	املعر�س	املهني	ال�ضن�ي	لكلية	

�ضمال	الأطلنطي-قطر	وقام	برعاية	معر�س	قطر	املهني	ال�ضن�ي.	تتيح	

هذه	املعار�س	للبنك	فر�ضة	لقاء	الأفراد	امل�ؤهلني	الذين	يبحث�ن	عن	

فر�س	عمل	يف	القطاع	امل�رشيف،	بينما	ت�فر	للطلبة	واخلريجني	روؤية	

�ضاملة	للقطاع	املايل	يف	قطر.

ويقدم	البنك	التجاري،	بامل�ضاركة	مع	وزارة	العمل	القطرية،	برنامج	

تدريب	�ضيفي	مكثف	ل�ضهر	واحد	خلريجي	املدار�س	الثان�ية	القطريني	

وغري	القطريني	املر�ضحني	من	قبل	ال�زارة	بهدف	حت�ضري	الطلبة	

ال�ضباب	لالنطالق	يف	حياتهم	املهنية.	
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يف إطار دعم قطر الساعية لضمان فرص عمل أكرث شموليًة وحتديًا 
للشباب القطري، شارك البنك التجاري بفعالية يف معرض قطر 

املهني الرابع حتت رعاية سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ويل عهد 
دولة قطر.   
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قام البنك التجاري برعاية معرض قطر الدويل السادس للعقار واالستثمار 
لعام 2011، أحد أهم األحداث يف القطاع والذي أقيم مؤخرًا يف مركز الدوحة 
للمعارض. ويهدف هذا احلدث الذي عرض مشاريع تطوير عقارات مبتكرة 
وراقية إىل رفع مستوى الوعي إزاء التطورات واملشاريع التجارية والسكنية 

املميزة واملبتكرة اجلارية يف قطر. 
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وتابع	البنك	تقدمي	التربعات	لعدد	من	املدار�س	الأجنبية	يف	قطر،	منها	

مدر�ضة	اآيديال	الهندية	ومركز	التعليم	الباك�ضتاين	واملدر�ضة	الفلبينية.	

و�ضارك	يف	مبادرات	اأخرى	الهدف	منها	�ضمان	امل�ضاركة	الفاعلة	

لل�ضباب	يف	املجتمع	حيث	يعي�ض�ن.	وت�ضمن	ذلك	رعاية	“مهرجان	

اإدارة	العامل”	الذي	نظمته	�رشكة	ال�ضباب	واألعاب	املدار�س	الربيطانية	

بال�رشق	الأو�ضط	واجلامعة	الأمريكية	يف	بريوت.

تاأييد تطوير املراأة يف قطر: 

ان�ضجامًا	مع	روؤية	قطر	ال�طنية	2030،	يدرك	البنك	التجاري	الدور	

احلي�ي	الذي	تعلبه	املراأة	يف	تط�ير	البالد.	وينظر	البنك	لتمكني	املراأة	

كعن�رش	اأ�ضا�ضي	يف	تط�ير	املجتمع	وه�	يدعم	وي�ؤيد	دور	املراأة	يف	

التعليم	والأعمال.	ويعترب	البنك	م�ضاركًا	فاعاًل	يف	برنامج	املركز	الثقايف	

الربيطاين	“نقطة	انطالق	لتط�ير	املراأة”	و�ضبكة	�ضيدات	الأعمال	

القطريات.	كما	يقدم	البنك	امل�ضاعدة	املالية	ملجمع	البيان	الرتب�ي	

للبنات.	

تطوير املوظفني: 

يعترب	م�ظف�	البنك	التجاري	من	اأهم	اأ�ض�ل	البنك،	وقد	اأ�ضهم	اإخال�س	

كل	م�ظف	بالنجاح	املت�ا�ضل	الذي	حققه	البنك	يف	العام	2011.

ويلتزم	البنك	بالتاأكد	من	اإتاحة	الفر�ضة	جلميع	امل�ظفني	لتحقيق	

الإجنازات	والنم�	على	ال�ضعيدين	ال�ضخ�ضي	واملهني.	وه�	ي�ضجع	

امل�اطنني	القطريني	على	امل�ضاركة	يف	برامج	التدريب	املحلية	والعاملية	

يف	جمال	الإدارة.	وخالل	العام	2011،	وفر	البنك	مل�ظفيه	اأكرث	من	

18.000	�ضاعة	تدريب	مبا�رش	و2.000	�ضاعة	من	التعليم	الإلكرتوين.	

واأنهى	ت�ضعة	م�ظفني	دورة	يف	اخلدمات	امل�رشفية	اخلا�ضة	وح�ضل	

20	م�ظف	على	�ضهادات	من	برنامج	اأوميجا	لتط�ير	املهارات	

الئتمانية.

وقد	قام	البنك	باإن�ضاء	�رشاكة	ا�ضرتاتيجية	مع	كلية	اإدارة	الأعمال	

بجامعة	لندن	ميرتوب�ليتان	ما	خلق	عدة	جمالت	لتط�ير	امل�ظفني	

القطريني	الذين	يظهرون	قدرات	وطم�ح	خا�ضة.		وقد	اأنهت	املجم�عة	

الأوىل	من	امل�ظفني	برنامج	القيادة	التنفيذية	بنجاح	خالل	عام	2011.	

�ضباب	الي�م	هم	قادة	الغد	وتعترب	رعاية	الق�ى	العاملة	املتحفزة	لدعم	

من�	وتط�ير	دولة	قطر	من	الأهداف	الأ�ضا�ضية	للبنك	التجاري.	وقد	

ا�ضتقبل	البنك	اأكرث	من	110	متدربًا	خالل	العام،	منهم	59	م�اطن	

قطري.

وقد	عزز	البنك	تركيزه	على	تاأهيل	امل�ظفني	القطريني	للقيام	باأدوار	

قيادية	وم�ا�ضلة	اجتذاب	وتط�ير	ال�ضباب	القطري	امل�ؤهل	من	خالل	

برامج	التدريب	التي	يق�م	بتنظيمها.	وبالإ�ضافة	اإىل	ذلك،	يعتمد	

البنك	�ضيا�ضة	تكاف�ؤ	الفر�س	ويلتزم	بتجهيز	جميع	م�ظفيه	باملهارات	

واملعارف	املنا�ضبة	من	خالل	برامج	التعلم	والتط�ير	للتاأكد	من	اأن	كل	

م�ظف	يف	البنك	قادر	على	التف�ق	على	ت�قعات	العمالء.	ويف	ن�فمرب	

املا�ضي،	اأطلق	البنك	التجاري	برنامج	الزمالة	امل�رشفية	مع	كلية	�ضمال	

الأطلنطي	قطر	– ال�كيل	العاملي.	وتهدف	هذه	املبادرة	اإىل	تدريب	

امل�ظفني	القطريني	ال�ضباب	ل�ضغل	منا�ضب	يف	الفروع.	

يف	نهاية	دي�ضمرب	2011،	بلغ	عدد	امل�ظفني	العاملني	يف	البنك	1.115	

م�ظف	باملقارنة	مع	1.207	م�ظف	يف	نهاية	العام	2010؛	بينما	

ارتفعت	ن�ضبة	التقطري	بالبنك	اإىل	%24.	

مراعاة التقاليد الثقافية: 

يلتزم	البنك	التجاري	بدعم	املبادرات	التي	تربز	الفخر	برتاث	وثقافة	

ال�ضعب	القطري	وجمتمعاته.	

فخالل	العام	2011،	�ضارك	البنك	امل�اطنني	واملقيمني	يف	قطر	يف	

الحتفال	بالعيد	ال�طني	يف	18	دي�ضمرب	حيث	اأطلق	حملته	بعن�ان	

“اأبطال	ملهم�ن	يف	حياتنا	الي�مية”.	ودعت	احلملة	اجلمه�ر	لختيار	
بطل	من	احلياة	الي�مية	ي�ضعرون	باأنه	يقدم	اإ�ضهامًا	حقيقيًا	للمجتمع	

القطري.	وقد	مت	تقييم	الختيارات	من	قبل	فريق	الإدارة	العليا	للبنك	

التجاري	ومت	�ضكر	وتقدير	الفائزين	علنًا	على	اإ�ضهاماتهم.	

ي�ضت�ضيف	البنك	مهرجان	القرنقع�ة	كل	عام	كجزء	من	التزامه	

بالحتفال	برتاث	دولة	قطر	وم�ضاركة	التقاليد	القدمية	مع	الأجيال	

ال�ضاعدة.	ويحتفل	البنك	مبهرجان	القرنقع�ة،	املعروف	اأي�ضًا	

مبهرجان	الأطفال،	كل	�ضنة	يف	الي�م	الرابع	ع�رش	من	�ضهر	رم�ضان	

املبارك.	ويعترب	فر�ضة	لتعزيز	الن�ضجام	الجتماعي	وت�ضجيع	التفاعل	

بني	الأ�ضخا�س	من	خمتلف	الأعمار.	يعك�س	دعم	البنك	التجاري	للتقاليد	

القطرية	التزام	البنك	باملحافظة	على	الأعراف	والرتاث	الثقايف	الغني	

للبالد.		

كما	�ضمم	البنك	التجاري	“خيمة	التقاليد”	�ضمن	فعاليات	بط�لة	

البنك	التجاري	قطر	ما�ضرتز	للج�لف	2011	والتي	�ضمت	العديد	من	

احلرفيني	املحليني	الذين	عر�ض�ا	املاأك�لت	القطرية	واأعمال	الر�ضم	

باحلناء	واحلياكة	وال�ضيد	بال�ضق�ر،	بهدف	ت�ضجيع	الثقافة	والرتاث	

القطري	الأ�ضيل،	بالتعاون	مع	وزارة	ال�ض�ؤون	الجتماعية.	
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بيان املسؤولية

مت إعداد القوائم املالية، إىل حد علمنا، وفقًا للمعايري الدولية إلعداد 
التقارير املالية وهي تعطي صورة صحيحة وعادلة ملوجودات 

ومطلوبات البنك التجاري القطري )ش.م.ق.( ومركزه املايل وأرباحه. 
ونؤكد أن تقرير اإلدارة، باإلضافة إىل اإليضاحات على القوائم املالية، 

يشمل مراجعة عادلة لتطور وأداء أعمال اجملموعة ومركزها 
باإلضافة إىل وصف للمخاطر الرئيسية والفرص املتعلقة بالتطوير 

املتوقع للمجموعة.

28 فرباير  2012

بالنيابة عن جملس اإلدارة:

حسني ابراهيم الفردان
العضو املنتدب

   

أندرو ستيفنز
الرئيس التنفيذي للمجموعة

تقرير اإلدارة
تتمة

�سكر وتقدير

حقق	البنك	التجاري	من�ًا	ق�يًا	يف	اأعماله	وربحيته	يف	العام	2011.	

ويع�د	ذلك	اإىل	التزام	م�ظفينا	واإدارتنا	التنفيذية	وعملهما	الدوؤوب.	

ونحن	ممتن�ن	لت�جيهات	رئي�س	جمل�س	الإدارة	والع�ض�	املنتدب	

واأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	وم�ضاهمتهم	ودعمهم	ما	مكن	البنك	من	

املحافظة	على	�ضمعته	املمتازة	كمجم�عة	م�رشفية	اإقليمية	م�ث�ق	بها	

واآمنة	ميكن	العتماد	عليها.

وتع�د	ق�ة	ومرونة	البنك	اإىل	الدعم	ال�ضتباقي	وامل�ض�رة	التي	يتلقاها	

من	م�رشف	قطر	املركزي	حتت	القيادة	احلكمية	ل�ضعادة	ال�ضيخ	

عبداهلل	بن	�ضع�د	اآل	ثاين.	ولقد	اأظهر	امل�رشف	املركزي	خالل	هذه	

الأوقات	احلافلة	بالتحدي	قيادة	وح�ضمًا	وا�ضحني،	مما	مكن	القطاع	

املايل	القطري	من	املحافظة	على	اعتبار	بارز	بني	جميع	الأ�ض�اق	املالية	

العاملية.	

ومن	املت�قع	اأن	يتف�ق	اأداء	القت�ضاد	القطري	على	اجتاهات	النم�	

العاملية	يف	2012	من	خالل	ال�ضتفادة	من	ال�ضتثمارات	امل�ضتمرة	يف	

البنية	التحتية	وامل�ضاريع	ال�ضناعية	وامل�ضاريع	املرتبطة	بكاأ�س	العامل	

2022.	وت�ا�ضل	ا�ضرتاتيجية	البنك	الرتكيز	على	النم�	امل�ضتدام	ط�يل	

الأجل	لأعماله	الرئي�ضية	مع	اإدارة	ا�ضتباقية	للمخاطر	وال�ضي�لة	وراأ�س	

املال.	و�ض�ف	ن�ضتمر	ببذل	كل	ما	ب��ضعنا	لتحقيق	قيمة	اأعلى	مل�ضاهمينا	

وخدمة	متميزة	لعمالئنا.

اإننا	نفخر	باأننا	ن�ضتمد	اإلهامنا	من	قطر	و�ضعبها	ونحن	نتطلع	للم�ضتقبل	

بكل	ثقة.

اأندرو �ستيفنز

الرئي�س	التنفيذي	للمجم�عة
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تقرير حوكمة الشركات لعام 2011

مقدمة   .1

يتبنى البنك التجاري جمموعة من املمارسات احلازمة يف إطار   
حوكمة الشركات حتدد حقوق املساهمني وجملس اإلدارة 

واملدراء ومسؤولياتهم لضمان فاعلية الرقابة واإلدارة يف البنك 
بهدف تعزيز حقوق املساهمني.

يلتزم البنك بإرشادات احلوكمة للبنوك واملؤسسات املالية   
الصادرة عن مصرف قطر املركزي )دليل إرشادات احلوكمة( 
ونظام احلوكمة للشركات املساهمة املدرجة يف األسواق 

اخلاضعة لهيئة قطر لألسواق املالية )نظام هيئة قطر لألسواق 
املالية(. باإلضافة إىل ذلك، يسعى البنك إىل اعتماد أفضل 

املمارسات الدولية يف إطار حوكمة الشركات، على سبيل 
املثال ال احلصر املمارسات املعتمدة من قبل منظمة التعاون 

 )BIS( وبنك التسويات الدولية )OECD( والتنمية االقتصادية
.)IIF( ومؤسسة التمويل الدولية

إن أسهم البنك – املتمثلة بايصاالت االيداع الدولية – مدرجة   
يف بورصة لندن. أما سندات املديونية التي يصدرها أو يضمنها 

البنك فمدرجة يف بورصة لندن وبورصة سيكس السويسرية، 
مع التأكيد على التزام البنك بقواعد اإلدراج املعتمدة من قبل 

هذه البورصات باإلضافة إىل قواعد إدراج بورصة قطر.

مت حترير هذا التقرير وفقًا ملتطلبات املادة )30( من نظام   
احلوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية.

وإذ يحرص البنك على حتمل مسؤولياته جتاه األطراف   
املعنية بالبنك )أي شخص له مصلحة يف البنك مبن يف ذلك 

املساهمني والعمالء واملوظفني والدائنني(، فقد اعتمد 
جملس اإلدارة ووافق على املعايري التالية التي تشكل األسس 

العملية حلوكمة الشركات. ويقوم اجمللس مبراجعة هذه 
املعايري دوريًا لضمان التزام البنك بأفضل ممارسات احلوكمة 

ولتشكل هذه املمارسات أساسًا للرقابة واإلدارة الفاعلتني يف 
البنك.

جملس اإلدارة   .2

دور جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  1-2

يراقب جملس اإلدارة عمل البنك إذ أن مهمة جملس   
اإلدارة األوىل هي ضمان احلوكمة الفاعلة يف نشاطات البنك 

األساسية ومنها تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية واملوافقة على 
اسرتاتيجيات األعمال وتقومي األداء وتقدير اخملاطر الرئيسية 

التي يواجهها البنك.

ويف إطار تنفيذ واجباته، يتخذ البنك القرارات التي تخدم مصلحته   
بالشكل األمثل ويعتمد على اإلدارة التنفيذية للبنك لتطبيق 

اسرتاتيجية األعمال املتفق عليها وتسوية املسائل التشغيلية 
اليومية وإبقاء جملس اإلدارة على اّطالع باملستجدات واحلفاظ 

على معايري أخالقية رفيعة املستوى والتشجيع عليها. ويوكل 
جملس اإلدارة سلطة خاصة يف الشؤون اإلدارية إىل اإلدارة 

التنفيذية وفقًا لتعليمات واضحة ذات صلة وعالقة أيضًا باحلاالت 
التي يتوجب على اإلدارة التنفيذية فيها احلصول على موافقة 

جملس اإلدارة قبل اتخاذ أي قرار نيابة عن البنك.

وضع جملس اإلدارة قواعد واضحة تتعلق بكيفية تداول اجمللس   
واملوظفني باألوراق املالية التي يصدرها البنك.

تشكيل جملس اإلدارة ومؤهالت األعضاء  2-2

يحدد النظام األساسي للبنك عدد أعضاء جملس اإلدارة وهو   
ينص حاليًا على وجود تسعة أعضاء حيث )1( يعاد حتديد عدد 
األعضاء دوريًا وفقًا ملتطلبات العمل بالبنك )2( وال بد من أن 

يخضع ذلك ألحكام استقاللية األعضاء املدرجة أدناه. ويجب أن 
يتألف جملس اإلدارة من مزيج متوازن من األعضاء غري التنفيذيني 

واألعضاء املستقلني.

هذا وال ميكن لنفس الشخص شغل منصبي رئيس جملس   
اإلدارة والعضو املنتدب يف البنك.

ومن اإللزامي أن يتمتع كافة أعضاء جملس اإلدارة باملعرفة   
الفنية والدراية يف جمال األعمال واملعرفة يف القطاعني 

املصريف واملايل بهدف حتمل مسؤولياتهم الرقابية. كما يتوجب 
على األعضاء التحلي باخلربة واملهارات التقنية خلدمة مصلحة 

البنك بالشكل األمثل.

انتخاب األعضاء  3-2

يراجع جملس اإلدارة بني احلني واآلخر املهارات والسمات   
املناسبة واملطلوب توافرها لدى األعضاء إضافة إىل مؤهالت 

املرشحني إىل منصب عضو جملس اإلدارة. ثم يوصي اجمللس 
بانتخاب املرشحني اخملتارين. وينتخب املرشح ملنصب عضو 

جملس إدارة باألغلبية البسيطة لألصوات.

تنتهي عضوية العضو يف جملس اإلدارة إذا متت، من بني أشياء   
أخرى، إدانته بجرمية خملة بالشرف أو بإساءة األمانة أو إذا مت 

إعالن إفالسه.

يتم شغل املناصب الشاغرة يف اجمللس طبقًا للنظام   
األساسي للبنك.

مسؤوليات األعضاء  4-2

تكون مسؤوليات رئيس جملس اإلدارة كما هو حمدد يف النظام   
األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية.

يتم تزويد األعضاء باملعلومات املناسبة يف الوقت املناسب   
لتمكينهم من احملافظة على الرقابة التامة والفعالة على 

اخلطط والربامج االسرتاتيجية واملالية والتشغيلية وااللتزام 
بضوابط احلوكمة يف البنك.

يجب على أعضاء جملس اإلدارة العمل دائمًا وفقًا للنظام   
األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية.

ال توجد أي شروط سارية املفعول حلماية جملس اإلدارة واإلدارة   
التنفيذية من املساءلة فيما عدا القرارات التي يتم اتخاذها يف 

كل جمعية عمومية سنوية إلخالء جملس اإلدارة من املسؤولية 
والشروط املنصوص عليها يف النظام األساسي والتي تقتضي 

أنه ال ميكن تقدمي دعاوى منازعات ضد أعضاء جملس اإلدارة إال 
مبوجب قرار صادر عن اجلمعية العمومية.
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استقاللية أعضاء جملس اإلدارة   5-2

يجب أن يشكل عدد األعضاء املستقلني ثلث عدد أعضاء جملس   
اإلدارة على أقل تقدير، على أن تتشكل األكرثية من أعضاء غري 

تنفيذيني. ويتوجب على األعضاء املستقلني أن يحيطوا جملس 
اإلدارة علمًا يف أقرب وقت ممكن عمليًا يف حال تبّدل ظروفهم 
بطريقة قد تؤثر على تقييم اجمللس الستقالليتهم. ومن الواجب 

على األعضاء غري التنفيذيني أن يتمكنوا من تكريس الوقت 
واالهتمام املناسبني للمجلس. ويجب أال تتعارض عضويتهم يف 

جملس اإلدارة مع أي مصالح أخرى لهم.

اجتماعات جملس اإلدارة   6-2

يجتمع جملس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل شهرين بناًء   
على )1( إشعار كتابي موجه من رئيس اجمللس قبل أسبوع واحد 

على األقل من موعد االجتماع أو )2( طلب كتابي مقدم من ثلثي 
األعضاء على األقل.

يجب أن يتضمن اإلشعار املوجه من رئيس اجمللس جدول   
أعمال االجتماع. ويستطيع األعضاء أن يطلبوا إدراج مسألة ما 

يف جدول األعمال.

ينتظر من األعضاء بذل كل اجلهود املمكنة للحضور شخصيًا   
يف كافة اجتماعات اجمللس املقررة واجتماعات جلان اجمللس 

التي ينتمون إليها. وال يعلن اجتماع اجمللس صحيحًا إال بحضور 
أكرثية األعضاء )سواء شخصيًا أو باإلنابة( وشرط حضور أربعة 

أعضاء على األقل شخصيًا.

تتم عملية التصويت يف اجتماعات اجمللس وفقًا للنظام   
األساسي للبنك. كما يجب تسجيل املسائل التي يتم تناولها 

والقرارات التي يتخذها اجمللس يف حمضر اجتماع يشرف عليه 
أمني سر اجمللس.

جلان جملس اإلدارة   7-2

يقوم جملس اإلدارة بتعيني أعضاء جلان اجمللس. ويكون لكل   
جلنة وصفًا مكتوبًا لنطاق أعمالها وواجباتها وصالحياتها حسب 

ما يقرره اجمللس. وجلان اجمللس الدائمة هي:

جلنة اخملاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة 	•  

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء هم حاليًا الشيخ عبدالّله بن علي    
بن جرب آل ثاين )الرئيس( والشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاين 

والسيد عمر حسني الفردان.

ينص نظام اللجنة على أن تتوىل املسؤولية عن )1( جميع    
جوانب إدارة اخملاطر بالبنك شاملًة على سبيل املثال ال 

احلصر خماطر االئتمان وخماطر السوق واخملاطر التشغيلية 
وخماطر السيولة وخماطر السمعة )2( ووضع السياسات 

واملعايري وآليات الرقابة على جميع املسائل املتعلقة 
باخملاطر واإلشراف على جميع خماطر البنك من خالل جلنة 

اخملاطر املنبثقة عن اإلدارة التنفيذية. ويجب على اللجنة 
االجتماع أربع مرات على األقل يف السنة.

جلنة السياسات واالسرتاتيجيات 	•  

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء هم حاليًا السيد عبدالّله بن    
خليفة العطية )الرئيس( والشيخ عبدالّله بن علي بن جرب 

آل ثاين والسيد حسني ابراهيم الفردان والسيد عمر حسني 
الفردان والسيد أندرو ستيفنز )الرئيس التنفيذي للمجموعة(.

ينص نظام اللجنة على أن تتوىل مسؤولية املوافقة على جميع    
االسرتاتيجيات واخلطط وامليزانيات/األهداف والسياسات 

واإلجراءات والنظم ومراجعة أداء البنك فيما يتعلق بكل من 
اجلوانب آنفة الذكر. كما تتوىل اللجنة مسؤولية تقييم بدالت 

حضور ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية آخذًة 
يف االعتبار أهداف البنك بعيدة املدى. وجتتمع اللجنة أربع 

مرات على األقل يف السنة ومرة واحدة على األقل يف كل ربع 
سنة مالية.

اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جملس اإلدارة 	•  

تتألف اللجنة من أربعة أعضاء هم حاليًا السيد عبدالّله بن    
خليفة العطية )الرئيس( والشيخ عبدالّله بن علي بن جرب 

آل ثاين والسيد حسني ابراهيم الفردان والسيد عمر حسني 
الفردان.

ينص نظام اللجنة على أن تتوىل مسؤولية )1( تناول املسائل    
التي حتتاج إىل مراجعة من جملس اإلدارة والتي تنشأ خالل 

الفرتات بني اجتماعات جملس اإلدارة و)2( القيام بداًل من 
اجمللس بإجراء املراجعة التفصيلية للمعلومات وأنشطة 

العمليات مبا يف ذلك تقييم ومنح التسهيالت االئتمانية 
واملوافقة على أنشطة البنك االستثمارية ضمن احلدود 

املصرح بها )حسب ما يقتضيه مصرف قطر املركزي وحسب 
ما متليه اخلطوط االسرتشادية للمجلس( و)3( املراجعة 

العامة جلميع الوظائف الرئيسية للمجلس والتنسيق بني جلان 
اجمللس.

جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارة 	•  

تتألف من ثالثة أعضاء هم حاليًا السيد خليفة عبدالّله    
السبيعي )الرئيس( والشيخ جرب بن علي بن جرب آل ثاين 

والشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاين والسيد عبدالّله حممد 
ابراهيم املناعي كعضو بديل.

ينص نظام اللجنة على أن تتوىل مسؤولية )1( وضع السياسة    
اخلاصة بجميع شؤون التدقيق واملراجعة و)2( اإلشراف 

على جميع شؤون التدقيق واملراجعة بالبنك و)3( املتابعة 
وااللتزام ومكافحة غسيل األموال و)4( مساعدة اجمللس يف 

االضطالع مبسؤولياته لإلشراف على جودة وسالمة أعمال 
احملاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية 

بالبنك.

حوكمــة الشركــة
تتمة
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مكافآت أعضاء جملس اإلدارة   8-2

تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وفقًا للنظام األساسي   
للبنك وميكن أن تكون على شكل: )1( رواتب ثابتة أو )2( أتعاب 

مدفوعة لألعضاء أو )3( مزايا عينية أو )4( نسبة مئوية من أرباح 
البنك. وميكن أن يحصل عضو جملس اإلدارة على أشكال عدة 

من املكافآت شريطة أال تزيد املكافأة املدفوعة كنسبة مئوية 
من أرباح البنك عن 10% من صايف أرباح البنك بعد خصم التكاليف 

وقيم االستهالك واالحتياطيات وتوزيع أرباح بنسبة ال تقل عن %5 
من رأس مال البنك.

بلغ جمموع املكافآت الذي حققه جملس اإلدارة يف عام 2011 )مبا   
يف ذلك املكافآت الثابتة واملتغرية ورسوم حضور االجتماعات( 

41,45 مليون ريال قطري )باملقارنة مع 39,56 مليون ريال 
قطري يف 2010(.

املستشارون املستقلون  9-2

يجوز جمللس إدارة البنك وجلانه االستعانة مبستشارين أو   
استشاريني يف أي مسألة تتعلق بشؤون البنك. ويتحمل 

البنك النفقات والتكاليف املرتتبة على تعيني املستشارين أو 
االستشاريني املستقلني.

أعضاء جملس اإلدارة املستقلون وغري التنفيذيون  10-2

كما يف 31 ديسمرب 2011، ضم جملس إدارة البنك األعضاء   
املذكورين أدناه:

تتحدد حالة أعضاء جملس اإلدارة كغري تنفيذيني أو مستقلني أو   
غري مستقلني وفقًا لقانون مصرف قطر املركزي.

فيما يلي نبذة عن خربات أعضاء جملس اإلدارة وعضويتهم يف   
البنوك أو املؤسسات املالية أو الشركات األخرى:

السيد عبدالّله بن خليفة العطية   
رئيس جملس اإلدارة. يشغل مناصب وزير دولة ونائب رئيس   
جملس إدارة شركة قطر للتأمني ونائب رئيس جملس إدارة 

الشركة املتحدة للتنمية ورئيس جملس إدارة دار اخلليج للنشر 
والطباعة. مالك شركة كونرتاكو للمقاوالت.

الشيخ عبدالّله بن علي بن جرب آل ثاين  
نائب رئيس جملس اإلدارة. يشغل منصب عضو جملس إدارة   

يف كل من البنك الوطني العماين والبنك العربي املتحد. وهو 
مالك شركة فيستا التجارية، وشريك يف كل من شركة دار 

املنار ودوموبان قطر وجمموعة بانز قطر وشركة العقيلي لألثاث 
والسجاد واملكاتب.

السيد حسني ابراهيم الفردان   
العضو املنتدب. بدأ حياته املهنية كمصريف يف بنك ستاندرد   
تشارترد. ويشغل حاليًا املناصب التالية: رئيس جملسي إدارة 

جمموعة الفردان والشركة املتحدة للتنمية وعضو يف جملس 
إدارة شركة قطر للتأمني ورئيس جملس إدارة شركة كيو آي 
سي انرتناشونال ال ال سي. وعضو مؤسس وعضو جملس 

احلالة تاريخ نهاية  تاريخ  املنصب  العضو 
الوالية احلالية التعيني األول    

غري تنفيذي، مستقل  2014  1980 الرئيس   سعادة السيد عبدالّله بن خليفة العطية  
غري تنفيذي،غري مستقل  2014  1990 نائب الرئيس  الشيخ عبدالّله بن علي بن جرب آل ثاين  

غري تنفيذي، غري مستقل  2014  1975 العضو املنتدب  السيد حسني ابراهيم الفردان  
غري تنفيذي، مستقل  2014  1975 عضو  السيد جاسم حممد جرب املسلم 
غري تنفيذي، مستقل  2014  1987 عضو  السيد خليفة عبدالّله السبيعي 
غري تنفيذي، مستقل  2014  1987 عضو  السيد عبدالّله حممد ابراهيم املناعي 

غري تنفيذي، غري مستقل  2014  2002 عضو   السيد عمر حسني الفردان  
غري تنفيذي، مستقل  2014  2002 عضو  الشيخ جرب بن علي بن جرب آل ثاين  
غري تنفيذي، مستقل  2014  2009 عضو  الشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاين 

  البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 2011 - 33



إدارة يف بنك إنفستكورب يف البحرين. كما يشغل منصب نائب 
رئيس جملس إدارة دار اخلليج للنشر والطباعة ورابطة رجال 

األعمال القطريني. 

السيد عمر حسني الفردان   
عضو جملس اإلدارة. يشغل مناصب رئيس وعضو جملس إدارة   

يف الشركات التابعة جملموعة الفردان وعضو جملس إدارة 
الشركة املتحدة للتنمية ونائب رئيس وعضو يف جملس إدارة 

البنك العربي املتحد ورئيس وعضو جملس إدارة البنك الوطني 
العماين ورئيس شركة تطوير املنتجعات ورئيس جملس إدارة 
شركة قطر لتربيد املناطق ونائب رئيس جملس إدارة شركة 

الشرق األوسط للجرف واحلفريات وعضو جملس إدارة جمعية 
الهالل األحمر القطري.

السيد جاسم حممد جرب املسلم  
عضو جملس اإلدارة. ميلك شركة مسلم التجارية ويشغل   

منصب عضو جملسي إدارة الشركة القطرية األملانية 
للمستلزمات الطبية وشركة قطر للطابوق األحمر.

السيد خليفة عبدالّله السبيعي  
عضو جملس اإلدارة، ممثل شركة قطر للتأمني. بدأ حياته   

املهنية يف الدائرة املالية يف شركة قطر للبرتول. الرئيس 
والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمني. العضو املنتدب يف 

جملس إدارة شركة كيو آي سي انرتناشونال ال ال سي  وشركة 
كيو-ري للتأمني وشركة ضمان اإلسالمية للتأمني )بيما(. عضو 

جملس إدارة الشركة املتحدة للتنمية.

الشيخ جرب بن علي بن جرب آل ثاين  
عضو جملس اإلدارة. عضو جملس إدارة دار اخلليج للنشر   

والطباعة ومالك شركة املها للمقاوالت. شريك يف جمموعة 
بانز قطر.

السيد عبدالّله حممد ابراهيم املناعي   
عضو جملس اإلدارة. مالك شركة أمبكس والشركة اإلسالمية   
القطرية للرخام والفسيفساء وعضو يف رابطة رجال األعمال 

القطريني.  

الشيخ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثاين  
عضو جملس اإلدارة، ممثل جمموعة ناصر بن فالح ذ.م.م.    

عضو جملس إدارة الشركة املتحدة للتنمية. شريك يف شركة 
واسط التجارية وشركة علي بن ناصر آل ثاين وأخوانه.

اإلدارة التنفيذية  .3

تتوىل اإلدارة التنفيذية )وهي جمموعة األشخاص التي يقوم   
جملس اإلدارة بتعيينها واملكلفة باملسؤولية التشغيلية يف 

البنك( مسؤولية اإلدارة اليومية للبنك.

كما يف تاريخ هذا التقرير، ضمت اإلدارة التنفيذية للبنك   
األشخاص املذكورين فيما يلي:

املنصب اإلسم   
الرئيس التنفيذي للمجموعة  السيد أندرو ستيفنز   

نائب الرئيس التنفيذي السيد عبدالّله صالح الرئيسي   
مدير عام تنفيذي ورئيس السيد هيو طومسون   

إدارة الشؤون القانونية للمجموعة   

مدير عام تنفيذي ورئيس السيد نيكوالس كوملان   
القطاع املايل للمجموعة    
مدير عام تنفيذي ورئيس السيد سانديب شوهان   

القطاع التشغيلي للمجموعة    
مدير عام تنفيذي، العمالء السيد عبد اجلليل برهاين    

االسرتاتيجيني    
مدير عام تنفيذي، املشاريع السيد راجباهوشان بودهرياجو    

الصغرية واملتوسطة بالبنك   
التجاري   

مدير عام تنفيذي، اخلدمات السيد ستيفن مولنز   
املصرفية للشركات   

مدير عام تنفيذي ورئيس السيد جريولد ويليمسون   
قطاع اخملاطر   

مدير عام تنفيذي، اخلدمات السيد فهد بادار   
املصرفية احلكومية والدولية    

مدير عام تنفيذي ورئيس السيد جيمس كنيلري   
الفعالية التنظيمية    

مدير عام تنفيذي والرئيس السيد ألكساندر كاري دي مالربغ   
الدويل، البنك التجاري كابيتال   
مدير عام تنفيذي، اخلدمات السيد دين بروكتور    

االستهالكية واملصرفية لألفراد    
مدير عام تنفيذي، اخلدمات السيد جمال الرتتري    

البنكية اخلاصة    

التحصيل العلمي واخلربة والزمالة  1-3

السيد أندرو ستيفنز   
تخرج من جامعة برمنغهام عام 1980 حاصاًل على درجة   

البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( يف العلوم املالية واملصرفية. 
التحق بالبنك التجاري عام 1989 وأصبح الرئيس التنفيذي للبنك 
عام 2001 والرئيس التنفيذي جملموعة البنك التجاري منذ العام 

2008. حاصل على خربة واسعة تزيد عن ثالثني سنة يف العمليات 
املصرفية الدولية تشمل خمتلف ميادين تطوير وإعادة هيكلة 

األعمال وإدارة التغيري. يشغل منصب عضو جمالس إدارة 
البنك الوطني العماين والبنك العربي املتحد وشركة سي بي 

كيو فايننس احملدودة. كما يشغل منصب رئيس جملس إدارة 
شركة أورينت 1 احملدودة. وأيضًا عضو جملس إدارة شركة كيو 

آي سي انرتناشونال ال ال سي. وعضو يف اجمللس االستشاري 
العاملي جملموعة دايرنز كلوب إنرتناشونال وجملس كبار العمالء 

الدوليني لشركة فيزا.

السيد عبدالّله صالح الرئيسي  
تخرج من جامعة بورتالند احلكومية عام 1982 حاصاًل على درجة   

البكالوريوس يف العلوم السياسية واالجتماعية. التحق بالبنك 
التجاري عام 1998 وأصبح نائب الرئيس التنفيذي يف مارس عام 

2007. عمل سابقًا يف شركة قطر لألسمدة “قافكو”. يتمتع 
بخربة مهنية تزيد عن ستة وعشرين عامًا تشمل خربة واسعة 

يف جمال البنوك إضافًة لعمله يف مركز الرتاث الشعبي لدول 
اخلليج العربية وبنك الدوحة احملدود. رئيس جملس إدارة شركة 

البنك التجاري للخدمات االستثمارية.

حوكمــة الشركــة
تتمة
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السيد هيو طومسون  
تخرج من جامعة أوكسفورد حاصاًل على درجة املاجستري يف   

احلقوق )مع مرتبة الشرف(. مؤهل كمحام إنكليزي. التحق بالعمل 
لدى البنك التجاري يف 2004 ويشغل منصب مدير عام تنفيذي 

ورئيس إدارة الشؤون القانونية للمجموعة منذ عام 2008. عمل 
سابقًا يف مكتب ريتشاردز باتلر للمحاماة يف الدوحة ولندن. 
يتمتع بخربة تزيد عن 25 سنة كمحامي بنوك يف لندن حيث 

عمل مستقاًل ولدى البنوك أيضًا، منها بنك وستمنسرت الوطني 
وجمموعة ستاندرد تشارترد املصرفية إضافًة إلعارته للبنك 

املركزي الربيطاين. يشغل منصب عضو جملسي إدارة شركة 
أورينت 1 احملدودة وشركة سي بي كيو فايننس احملدودة. 

السيد نيكوالس كوملان  
تخرج من جامعة لندن غيلدهول حاصاًل على درجة البكالوريوس   

)مع مرتبة الشرف( يف االقتصاد. التحق بالعمل لدى البنك 
التجاري كمدير عام تنفيذي ورئيس القطاع املايل للمجموعة يف 

2008. يتمتع بخربة مهنية تزيد عن 22 عامًا كمصريف متمرس 
لدى بنك نيويورك يف لندن و بنك وستمنسرت الوطني يف لندن 

وبنك مورغان ستانلي يف لندن. عمل سابقًا يف شركة أرثر 
يونغ يف الكويت. كما أنه زميل يف جمعية احملاسبني القانونيني 

إلنكلرتا وويلز. عضو يف جمالس إدارة البنك العربي املتحد 
وشركة أورينت 1 احملدودة وشركة مصون خلدمات التأمني 

وشركة أستيكو قطر وشركة جيكو ذ.م.م. وشركة البنك التجاري 
للخدمات االستثمارية وشركة سي بي كيو فايننس احملدودة.

السيد سانديب شوهان   
تخرج من املعهد الوطني للتكنولوجيا يف الهند. التحق بالعمل   

لدى البنك التجاري كمدير تنفيذي ورئيس القطاع التشغيلي 
للمجموعة يف 2008. عمل سابقًا لدى بنك باركليز يف لندن. 

يتمتع بخربة مهنية دولية يف جمال التكنولوجيا والبنوك متتد 
ألكرث من عشرين عامًا أمضى خمس سنوات منها لدى بنك 

مورغان ستانلي وثمان سنوات لدى جمموعة سيتي املصرفية 
يف خمتلف مصارفها املنتشرة يف دول أوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا إضافًة لدول أخرى يف آسيا والواليات املتحدة. حاصل 
على لقب ممارس قانوين من اجلمعية الربيطانية للحاسوب. 
عضو جملس إدارة شركة أورينت 1 احملدودة وشركة جيكو 

ذ.م.م. وشركة مصون خلدمات التأمني.

السيد عبد اجلليل برهاين   
تخرج من كلية إدارة األعمال بجامعة شمال أريزونا يف العام   

1992. التحق بالعمل لدى البنك التجاري عام 1993 وبدأ حياته 
املهنية كمسؤول عالقات العمالء. ثم شغل منصب مدير 

عام تنفيذي ورئيس إدارة اخلدمات املصرفية للشركات يف 
يناير 2009. ويشغل حاليًا منصب مدير عام تنفيذي، العمالء 

االسرتاتيجيني. 

السيد راجباهوشان بودهرياجو  
تخرج من جامعة املعادن الهندية يف دانباد – الهند، التي حصل   

منها على درجة البكالوريوس يف هندسة البرتول عام 1987. 
وحصل من املعهد الهندي لإلدارة يف كلكتا – الهند عام 1989 

على درجة املاجستري يف إدارة األعمال متخصصًا يف التسويق 
والتمويل. التحق بالبنك التجاري كمدير عام تنفيذي ورئيس إدارة 

اخلدمات املصرفية لألفراد يف أغسطس 2008. يشغل حاليًا 
منصب مدير عام تنفيذي، املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

عمل سابقًا كرئيس اخلدمات االستهالكية واملصرفية لألفراد 
يف البنك العربي الوطني يف اململكة العربية السعودية. يتمتع 

بخربة مهنية متتد ألكرث من 21 عامًا يف جمال البنوك أمضى ثالثة 
عشر عامًا منها لدى سيتي بنك يف الهند وسنغافورة واجملر 

وبولندا حيث شغل عدة مناصب منها مدير عالقات كبار العمالء 
ومدير منتجات اخلصوم ومدير منتجات البطاقات االئتمانية 
والقروض ومدير تسويق منتجات األفراد مبا يف ذلك توزيع 

صناديق االستثمار املشرتكة. عضو جملس إدارة شركة البنك 
التجاري للخدمات االستثمارية. 

السيد ستيفن مولنز   
التحق بالبنك التجاري يف 2009 بوظيفة رئيس االئتمان باجملموعة.   
ثم شغل منصب مدير عام تنفيذي، اخلدمات املصرفية للشركات 

يف 2010. ميتلك خربة مصرفية تزيد عن 35 سنة منها 24 سنة 
لدى جمموعة بنك وستمنسرت الوطني وسنتني لدى بنك اي سي 
اي سي اي وثمان سنوات بوظيفة مدير إقليمي لعمليات االئتمان 

لدى ندبنك يف مكاتبه اإلقليمية يف هونغ كونغ. زميل ملعهد 
املصرفيني.

السيد جريولد ويليمسون   
تخرج من جامعة لوبورو يف اململكة املتحدة عام 1981 متخصصًا   

يف العلوم املصرفية والتمويل. التحق بالبنك التجاري عام 2011 
كمدير عام تنفيذي ورئيس قطاع اخملاطر. عمل سابقًا يف بنك 

ميدالند/اتش اس بي سي وبنك لويدز ويتمتع بخربة تزيد عن 
ثالثني عامًا يف األعمال املصرفية الدولية واخلدمات املصرفية 
لألفراد والشركات إذ عمل يف جمال األعمال واالئتمان والرقابة 

الداخلية واخملاطر.  

السيد جيمس كنيلري  
التحق بالعمل لدى البنك كمدير عام تنفيذي ورئيس الفعالية   

التنظيمية يف 2011. قبل التحاقه بالبنك، توىل إدارة مكتب 
استشارات تدريبية يف جمال اإلدارة واألعمال يف لندن. وقبل 

ذلك، شغل منصب مدير إدارة املوارد البشرية ملدة أربع سنوات 
يف “بانكو سانتاندر” خالل عملية دمج أعمال البنك يف اململكة 

املتحدة. كما أمضى خمس سنوات كمدير إدارة املوارد البشرية 
ورئيس قسم األعمال يف جمموعة اي ال جي يف اململكة 

العربية السعودية وتوىل مناصب رفيعة يف جمال املوارد 
البشرية مع ديكسونز وجمموعة غرانادا وساينزبوريز.

السيد ألكساندر كاري دي مالربغ  
تخرج من جامعة HEC حاصاًل على درجة املاجستري يف   

إدارة األعمال ومن جامعة ماساشوستس حاصاًل على درجة 
ماجستري العلوم يف الهندسة الكيميائية ومن ENSIC حاصاًل 

على شهادة مهندس كيميائي. التحق بالعمل لدى البنك التجاري 
يف 2011 كمدير عام تنفيذي والرئيس الدويل، البنك التجاري كابيتال، 

قسم األعمال املصرفية االستثمارية والبحوث وإدارة املوجودات 
والشركة األم لشركة البنك التجاري للخدمات االستثمارية التي 

تتوىل أعمال الصرافة للبنك التجاري. يتمتع بخربة مهنية تزيد عن 
19 عامًا يف جمال األعمال املصرفية االستثمارية أمضى آخر 

خمس سنوات منها يف اخلليج كرئيس مشارك يف روثتشايلد 
الشرق األوسط ورئيس قسم األعمال املصرفية االستثمارية 
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يف شركة أبو ظبي لالستثمار. بدأ مسريته املهنية يف جمال 
األعمال املصرفية االستثمارية يف نيويورك مع الزار فرير. ثم 

انتقل إىل هونغ كونغ وسنغافورة مع “برغرين” وإحدى الشركات 
املنبثقة منها والتحق من بعدها بالعمل يف روثتشايلد يف 

باريس يف 1998. عضو جملس إدارة شركة البنك التجاري 
للخدمات االستثمارية.

السيد دين م. بروكتور   
التحق بالعمل لدى البنك التجاري يف 2012 كمدير عام تنفيذي،   

اخلدمات االستهالكية واملصرفية لألفراد. وقبل ذلك، شغل 
منصب رئيس تنفيذي ألربوثنوت الثام وشركاه، بنك خاص يف 

اململكة املتحدة، ملدة ثالث سنوات. وكان يشغل يف الوقت 
نفسه منصب مدير تنفيذي وعضو جملس إدارة جمموعة 

أربوثنوت املصرفية وهي شركة مدرجة يف اململكة املتحدة. 
عمل سابقًا لدى سيتي بنك حيث شغل يف اململكة املتحدة 

منصب عضو منتدب، خدمة األفراد وإدارة الرثوات يف اململكة 
املتحدة مبا يف ذلك شركة إغ للخدمات املصرفية، وشغل على 

الصعيد الدويل منصب رئيس قسم البطاقات االئتمانية للشرق 
األوسط خارج اإلمارات العربية املتحدة. أمضى 14 سنة يف بنك 

لويدز حيث عمل يف جمال اخلدمات املصرفية لألفراد والشركات 
يف كل األقسام.

السيد فهد بادار  
التحق بالبنك التجاري عام 2000 ويشغل حاليًا منصب مدير عام   
تنفيذي، اخلدمات املصرفية احلكومية والدولية. يتمتع بخربة 

تزيد عن 11 عامًا يف جمال اخلدمات املصرفية لألفراد والشركات 
والعمليات وقد بنى عالقات متينة وسمعة ممتازة بني أصحاب 
املصلحة الرئيسيني يف القطاع املصريف. حصل على درجة 

البكالوريوس يف العلوم املصرفية واملالية من جامعة وايلز 
ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة درهام. 

السيد جمال الرتتري   
تخرج من جامعة جورجيا حاصاًل على درجة البكالوريوس يف إدارة   

األعمال متخصصًا يف العلوم املالية. التحق بالعمل لدى البنك 
التجاري يف 2011 كمدير عام تنفيذي للخدمات املصرفية اخلاصة. 
شغل سابقًا منصب عضو جملس إدارة ورئيس شركة باركالي 

ويلث يف دولة قطر. يتمتع بخربة مهنية تزيد عن 28 عامًا يف 
جمال األعمال املصرفية الدولية حيث عمل لدى مؤسسات 

عالية املستوى يف قطر والبحرين والكويت وقربص، مبا فيها 
إنفستكورب ومرييل لينش وبنك الكويت الوطني وشركة التجاري 

لالستثمار وبنك البحرين والكويت وبنك االستثمار العربي األردين 
ودار املال اإلسالمي.

اللجان التنفيذية  2-3

تعمل اإلدارة التنفيذية من خالل عدد من اللجان التي تدعم دور   
الرئيس التنفيذي للمجموعة. يحدد جملس اإلدارة عدد اللجان 

التنفيذية ومسؤولياتها ويحدد الرئيس التنفيذي للمجموعة عدد 
األعضاء يف كل جلنة. وتشمل نشاطات هذه اللجان األساسية 

ما يلي:

)EXCO( اللجنة التنفيذية املنبثقة عن اإلدارة التنفيذية 	•  
يرتأسها الرئيس التنفيذي للمجموعة وجتتمع بانتظام شهريًا    

أو حسب الضرورة. مهمتها األساسية وضع خطة األعمال 
وامليزانية السنويتني للبنك ومراقبة تطبيقهما.

)MRC( جلنة اخملاطر املنبثقة عن اإلدارة التنفيذية 	•  
تشكل هذه اللجنة أعلى سلطة على املستوى اإلداري يف كل    

مسألة تتعلق باخملاطر ضمن البنك. فتقدم التقارير عن كل 
مسألة تتعلق بسياسة وحمفظة اخملاطر إىل جلنة اخملاطر 

املنبثقة عن جملس اإلدارة. تراقب اللجنة مستويات اخملاطر 
االئتمانية والتجزئة والتشغيلية لضمان االلتزام باسرتاتيجيات 
وسياسات اخملاطر املعتمدة من قبل جملس اإلدارة. كما 

تقوم اللجنة بوضع السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة 
استمرارية األعمال ومراقبتها. يرتأس اللجنة رئيس إدارة 

اخملاطر. وجتتمع اللجنة أربع مرات على األقل يف السنة أو 
أكرث حسب الضرورة.

)ALCO( جلنة املوجودات واملطلوبات 	•  
تتخذ هذه اللجنة القرارات على مستوى السياسات املتعلقة    

باملوجودات واملطلوبات وإدارة خماطر السوق مبا يف ذلك 
هيكلية امليزانية العمومية والتمويل والتسعري والتغطية 

واالستثمار. وتشمل مهامها األساسية وضع السياسات 
املتعلقة مبخاطر السوق وخماطر السيولة وخماطر أسعار 
الفائدة وضمان فعالية تقييم ومراقبة وإدارة هذه اخملاطر. 
يرتأس هذه اللجنة رئيس إدارة الشؤون املالية للمجموعة. 

وتعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا أو أكرث يف الشهر حسب 
الضرورة، وباألخص يف ظل ظروف تشغيلية متقلبة.

)GSAM( جلنة إدارة املوجودات اخلاصة للمجموعة 	•  
املوجودات اخلاصة هي موجودات البنك التي تتطلب    

مراقبة دقيقة لتفادي اخلسائر وتعزيز االنتعاش. وتقوم 
اللجنة باإلشراف على هذه النشاطات ومراجعة السياسات 

واإلجراءات ذات الصلة ومراقبة اإلجراءات املتخذة فيما يتعلق 
باحلسابات ضمن حمفظة املوجودات اخلاصة. ويتوىل رئاسة 

هذه اللجنة رئيس إدارة املوجودات اخلاصة للمجموعة. 
وجتتمع اللجنة أربع مرات على األقل يف السنة أو أكرث حسب 

ما يراه الرئيس مناسبًا.

3-3 رواتب ومكافآت املدراء التنفيذيني

بلغ جمموع رواتب ومكافآت املدراء التنفيذيني عام 2011 )ألف ريال   
قطري(:

 35,975 رواتب ثابتة   
12,864 مكافآت تقديرية   
4,772 مزايا إضافية    

)52,532 :2010( 53,611 اجملموع   

هيكلية امللكية   .4

وفقًا للمادة )7( من النظام األساسي للبنك التجاري، ال يحق   
ألي فرد )سواء كان طبيعيا أو اعتباريًا( أن ميلك أكرث من %5 
من جمموع أسهم البنك إال من خالل املرياث وباستثناء )1( 

جهاز قطر لالستثمار وشركة قطر القابضة ذ.م.م. أو أي من 
شركاتهما التابعة و)2( بنك احلفظ أو بنك االيداع الذي يحتفظ 

بأسهم إلصدار ايصاالت ايداع عاملية.

كما يف 31 ديسمرب 2011، بلغت حصة املالكني من املواطنني   
القطريني )سواء كانوا أفرادًا أو شركات( من البنك 82,02% فيما 

بلغت حصة املستثمرين األجانب %17,98.

حوكمــة الشركــة
تتمة
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كما يف 31 ديسمرب 2011، بلغت نسب احلصص الرئيسية يف البنك   
ما يلي:

%16.67 شركة قطر القابضة ذ.م.م.   
%3,46 البنك األملاين    
%3,07 الصندوق الوطني 3   
%3,03 الصندوق الوطني 4   

%2,61 بنك قطر الوطني   
%2,26 ناتس كامكو ذ.م.م.   

سياسات البنك  .5

سياسة مكافحة غسيل األموال  1-5

يتبع البنك سياسات وإجراءات ونظم رقابة متطورة مطابقًة   
ألنظمة مصرف قطر املركزي الكتشاف ومكافحة غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب والتداول بناًء على معلومات سرية داخلية 
والتداول الذاتي االستغاليل. ويقوم البنك مبراجعة هذه اإلجراءات 

باستمرار ويتم اعتمادها من جملس اإلدارة لضمان التطبيق 
وااللتزام املستمرين بأفضل املعايري.

سايسة الرتقية   2-5

يلتزم البنك التجاري برعاية التعليم املستمر والتنمية املهنية   
والشخصية والتقدم الوظيفي جلميع موظفيه.

يدرك البنك أنه ويف سبيل حتقيق هذه األهداف، قد تتغري مهام   
وواجبات موظفيه من حيث التشعب واملسؤوليات. وال يتم منح 

الرتقيات تبعًا لتزايد مستويات املسؤولية فحسب بل وأيضًا بناًء 
على األداء السابق املتميز. كما أن مزايا الرتقية اإلضافية تشكل 

حافزًا لتحسني أداء العمل والروح املعنوية وتساهم كذلك يف 
خلق الشعور باإلجناز والتميز.

قد تتم الرتقية من خالل:  

إعادة تصنيف املوظف يف منصب آخر نتيجة إلدائه واجبات   .1  
درجة أعلى من املسؤولية والتشعب مقارنة مع منصبه 

احلايل: أو
ملء منصب شاغر يف مستوى أعلى )يف حالة وجود وظيفة،   .2  

يبحث البنك التجاري أواًل يف الداخل عن مرشحني مالئمني 
وال ينشر أي إعالن عن املنصب الشاغر خارج البنك إال بعد 

استنفاذ إمكانيات التوظيف الداخلية كافة(.

يتوجب على موظفي البنك التجاري أن ميلكوا املؤهالت احملددة   
يف الوصف الوظيفي املتعلق باملنصب الشاغر )ال أن يتمتعوا 

بصفات ومهارات ومعارف آخر موظف شغل املنصب(. ويصبح 
املوظف مؤهاًل للرتقية:

بعد اجتيازه بنجاح لفرتة االختبار احملددة يف شروط   .1  
التوظيف؛

عند حتقيق نتيجة مميزة يف تقييم األداء نصف السنوي أو   .2  
السنوي؛

ال عالقة بالعمر أو اجلنس أو لون البشرة أو اجلنسية أو الدين   .3  
يف ذلك.

5-3 العقوبات والغرامات واجلزاءات املفروضة من الهيئات 
الرقابية على البنك التجاري

مل يفرض مصرف قطر املركزي أي غرامات على البنك التجاري يف   
2011 )2010: 1,636,000 ريال قطري( نتيجة خملالفة تعليمات مصرف 

قطر املركزي.

املسائل اجلوهرية املتعلقة مبوظفي البنك التجاري   4-5
واملعنيني فيه

ليست هناك أي مسائل جوهرية تتعلق مبوظفي البنك أو   
املعنيني فيه يجب اإلفصاح عنها يف هذا التقرير.

سياسة الشركة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية   5-5

يدرك البنك التجاري مسؤولياته االجتماعية جتاه اجملتمع الذي   
ميارس فيه البنك نشاطه.

التجارة + الضمري + التعاطف = مسؤولية الشركة االجتماعية  

يدرك البنك التجاري، كونه شركة وطنية مسؤولة، مسؤولياته   
االجتماعية لتنفيذ عملياته وفقًا لقيم ومعايري حتقق توقعات 

املعنيني بالبنك.

تشمل مسؤولية الشركة االجتماعية تقييم جميع أشكال التأثري   
احملتمل ألعمال البنك وعملياته على اآلخرين. وتقوم منهجية 
البنك يف الوفاء مبسؤوليته االجتماعية على القيم األساسية 

التي تشكل طريقة ممارسة البنك ألنشطته، وهي:

كيف يتصرف البنك 	•  

التزام املساهمني – إرساء العالقات مع املعنيني  أ .    
بالبنك واجملتمعات التي يعمل فيها والوقوف على ردود 

أفعالهم وتشجيعهم على املشاركة يف القضايا الهامة.

الصحة والسالمة – ممارسة األعمال مع التقيد  ب .    
بأعلى معايري صحة وسالمة املوظفني واملتعاقدين 

واجملتمعات مبا يف ذلك االلتزام بأفضل املعايري 
واخلطوط االسرتشادية احمللية للمحافظة على الصحة 

والسالمة.

اإلشراف البيئي – العمل وفق نهج سليم ومراع للبيئة  ت .    
واحلد قدر اإلمكان من تأثري عملياتنا على البيئة مبا يف 

ذلك تقليص حجم النفايات.

مباذا يستثمر البنك 	•  

تنمية اجملتمع – تطبيق برامج مستدامة لتحسني نوعية  أ .    
احلياة يف اجملتمعات.

التعليم والتدريب – استحداث الربامج وفرص التعلم  ب .    
لتطوير مهارات القوة العاملة وقدرتها على املنافسة.

وطنية الشركة – برامج العمل اإلنساين والتنمية  ت .    
االجتماعية والتطوع إضافة إىل مشاريع خدمة اجملتمع 

واألعمال اخلريية والفنون والرياضة.
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ما الذي يحث البنك عليه ويدعمه 	•  

حقوق اإلنسان – احرتام حقوق املوظف وحقوق اإلنسان  أ .    
األساسية وحمايتها. يشمل ذلك ضمان بيئة عمل خالية 

من التمييز وفرص متساوية والقضاء على العنصرية 
والتحرش بكل أشكالهما إضافة إىل ضمان انتظام 

ساعات العمل والعطل املدفوعة والتعويض املنصف 
ومبدأ “التساوي يف األجر نظري التساوي يف العمل” 

للذكور واإلناث.

سيادة القانون – احرتام القوانني احمللية وتعزيز مبادئ  ب .    
العدالة واإلنصاف واملساواة.

الشفافية – تعزيز الشفافية يف ميادين العمل كافة. ت .    

الكفاءة العالية – ثقافة عمل الفريق بكفاءة عالية يف  ث .    
مناخ تعاوين ومساند، حيث يتم تشجيع املوظفني على 

حتقيق أقصى إمكانياتهم املهنية.

ما الذي يؤمن البنك به 	•  

قواعد السلوك املهني – العمل بنزاهة وصدق وااللتزام  أ .    
بالسلوك األخالقي يف جميع العمليات مبا يف ذلك 

مكافحة جميع أشكال الفساد. وتطبيق مبادئ احلوكمة 
الصارمة ودعم الشفافية يف جميع عملياتنا.

يدعم البنك الكثري من اجلمعيات اخلريية واملنظمات غري     
احلكومية ويقوم بدور فاعل لتشجيع املشاريع واألنشطة 

اخلالقة واملفيدة للمجتمع. وباإلضافة إىل الدعم الواسع 
لألنشطة الرياضية والثقافية واخلريية، يركز البنك يف إطار 

برنامج املسؤولية االجتماعية على دعم تنمية الشباب 
القطري واألنشطة التعليمية ذات العالقة. ومن خالل هذا 

الدعم، يسعى البنك إىل تقدمي ما يزيد عن الرعاية املالية 
ويلتزم بتنفيذ عدد كبري من األنشطة االجتماعية لتطوير 

قاعدة اجتماعية مستدامة وثابتة وإتاحة التغيري االيجابي 
يف اجملتمع. والهدف النهائي من أنشطة املسؤولية 

االجتماعية بالبنك هي تشجيع العالقات التي تعزز روح 
اجملتمع بشكل مسؤول من خالل املساهمة يف تنمية 

الدولة وجمتمعاتها وحتقيق املنفعة ألجيال املستقبل 
يف قطر.

السياسة البيئية   6-5

يلتزم البنك التجاري بحماية املوارد الطبيعية يف اجملتمع الذي   
يعمل فيه كما يلتزم باإلدارة البيئية لضمان عدم إحلاق أي ضرر 

بالبيئة خالل ادائنا لعملياتنا.

ومتاشيًا مع التزاماتنا وامياننا، يسعى البنك التجاري جاهدًا للتأكد   
من التزام جميع اإلداريني واملوظفني بالسياسات البيئية التالية:

العمل وفق نهج مسؤول بيئيًا؛  .1  
االلتزام بجميع القوانني واألنظمة البيئية املعمول بها؛  .2  

دمج االهتمامات البيئية يف عملية التخطيط واتخاذ القرارات؛  .3  
احتواء الوقع البيئي وتقليص التلوث قدر اإلمكان من خالل   .4  

اعتماد سبل العمل اإللكرتونية غري الورقية؛

تثقيف اإلداريني واملوظفني ليتمكنوا من اإلشراف على البيئة؛  .5  
تعزيز االستخدام الكفء للموارد وتقليص )أو التخلص حيث   .6  

أمكن من( النفايات عرب التدوير وايجاد فرص االستخدام 
املتجدد؛

ضمان املعاجلة والتخلص من جميع أنواع النفايات بالشكل   .7  
الصحيح؛

تقومي الوضع البيئي للممتلكات التي حصل عليها البنك   .8  
ومعاجلة الوقع البيئي الناجت عنها بالسبل املالئمة؛

دعم األبحاث وتطوير الربامج والتكنولوجيات الرامية إىل احتواء   .9  
تأثري عمليات الشركة على البيئة؛

إحاطة جملس اإلدارة علمًا بجميع القضايا البيئية ذات الصلة.  .10  

السياسة الصحية  7-5

يدرك البنك التجاري أن اإلدارة الصحيحة للسالمة والصحة يف   
العمل تؤدي إىل منافع إيجابية للمنشأة. ولذلك يلتزم البنك بتأمني 

بيئة عمل صحية وسليمة وآمنة جلميع املوظفني.

يتعهد البنك التجاري مبا يلي:  

ضمان سالمة جميع موظفيه وأمنهم ورفاهيتهم يف مكان   .1  
العمل؛

ضمان عدم تعرض أي زوار مكاتب البنك ألي خطر على   .2  
صحتهم وسالمتهم؛

التعرف إىل اخملاطر وتقييمها وإدارتها؛  .3  
الدخول يف ترتيبات لضمان سالمة استخدام ومناولة وتخزين   .4  

ونقل املواد؛
تشجيع تنمية السلوك االيجابي واحلفاظ عليه فيما يخص   .5  

الصحة والسالمة يف جميع أقسام البنك.

يطبق البنك التجاري سياسة شاملة للحريق والصحة والسالمة،   
ويقدم البنك تأمينًا طبيًا شاماًل جلميع املوظفني الدائمني 

بواسطة شركة تأمني معرتف بها دوليًا.

مدونة قواعد السلوك  8-5

يعتمد البنك قواعد سلوك تشمل املبادئ التوجيهية التي يعمل   
بها يف إطار ممارسات العمل األخالقية باإلضافة إىل املعايري 

املتوقعة للسلوك املهني للموظفني يف تعاملهم مع العمالء 
وزمالئهم واجملتمع ككل. تفرض قواعد السلوك املذكورة على 

جميع موظفي البنك وتغطي املسائل احملددة التالية:

االلتزام بالقوانني والقواعد؛  .1  
سلوك املوظف؛  .2  

القيود املتعلقة بقبول الهدايا والعموالت؛  .3  
حماية موجودات الشركة واستخدامها بالشكل املناسب؛  .4  

منع التداول بناًء على معلومات داخلية؛  .5  
عالقة املوظفني بالبنك؛  .6  

احرتام خصوصية املوظفني؛  .7  
احرتام حقوق اإلنسان ومنع التمييز يف مكان العمل.   .8  

حوكمــة الشركــة
تتمة
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تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد	دققنا	البيانات	املالية	امل�حدة	املرفقة	للبنك	التجاري	القطري	

�س.م.ق	)“البنك”(	و�رشكاته	التابعة	)“املجم�عة”(	والتي	تت�ضمن	

بيان	املركز	املايل	امل�حد	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011	وبيان	الدخل	

ال�ضامل	امل�حد	وبيان	التغريات	يف		حق�ق	امل�ضاهمني	امل�حد	وبيان	

التدفقات	النقدية	امل�حد	لل�ضنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ،	وملخ�س	

لأهم	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	والإي�ضاحات	املتممة	الأخرى.	

م�سئولية جمل�س الإدارة عن البيانات املالية

اإن	م�ضئ�لية	جمل�س	الإدارة	هي	اإعداد	البيانات	املالية	وعر�ضها	

ب�ض�رة	عادلة	وفقًا	للمعايري	الدولية	للتقارير	املالية	وتعليمات	

م�رشف	قطر	املركزي.	وت�ضمل	هذه	امل�ضئ�لية	اأي�ضًا	الرقابة	الداخلية	

ح�ضبما	يقرر	جمل�س	الإدارة	اأنها	�رشورية	مل�ضاعدته	يف	اإعداد	بيانات	

مالية	خالية	من		اأخطاء	ج�هرية	�ض�اء	الناجتة	من	الختال�س	اأو	

اخلطاأ.

م�سئولية مراقب احل�سابات

اإن	م�ضئ�ليتنا	هي	اإبداء	راأي	ح�ل	البيانات	املالية	امل�حدة	ا�ضتنادًا	

على	اأعمال	التدقيق	التي	قمنا	بها.	لقد	مت	تدقيقنا	وفقًا	ملعايري	التدقيق	

الدولية	التي	تتطلب	التقيد	مبتطلبات	اآداب	املهنة	واأن	نق�م	بتخطيط	

وتنفيذ	اأعمال	التدقيق	للح�ض�ل	على	تاأكيدات	معق�لة	باأن	البيانات	

املالية	خالية	من	اأخطاء	ج�هرية.

ي�ضتمل	التدقيق	على	القيام	باإجراءات	للح�ض�ل	على	اأدلة	ب�ضاأن	

املبالغ	والإف�ضاحات	التي	تت�ضمنها	البيانات	املالية	امل�حدة.	مت	

اختيار	هذه	الإجراءات	بناء	على	تقديرنا	مبا	يف	ذلك	تقييم	خماطر	

الأخطاء	اجل�هرية	يف	البيانات	املالية	امل�حدة،	�ض�اء	الناجتة	عن	

اختال�س	اأو	خطاأ.	عند	اإجراء	تقييم	املخاطر	ناأخذ	يف	العتبار	اأنظمة	

ال�ضبط	والرقابة	الداخلية	املتعلقة	باإعداد	البنك	للبيانات	املالية	

امل�حدة	وعر�ضها	ب�ض�رة	عادلة،	وذلك	لغايات	اإعداد	اإجراءات	

تدقيق	منا�ضبة،	ولي�س	لغر�س	اإبـداء	راأينا	حـ�ل	فعاليـة	اأنظمة	

ال�ضبط	والرقابة	الداخلية	للبنك.	وي�ضتمل	التدقيق	اأي�ضًا	على	تقييم	

مدى	مالئمة	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	امل�ضتخدمة	ومعق�لية	التقديرات	

املحا�ضبية	املعدة	من	قبل	جمل�س	الإدارة	وكذلك	تقييم	العر�س	العام	

للبيانات	املالية	امل�حدة.

باعتقادنا	اأن	الأدلة	التي	ح�ضلنا	عليها	خالل	اأعمال	التدقيق	كافية	

وت�فر	اأ�ضا�ضًا	معق�ًل	ميكننا	من	اإبداء	راأينا.

الراأي

يف	راأينا	اأن	البيانات	املالية	امل�حدة	تظهر	بعدالة،	من	كافة	الن�احي	

املادية،	املركز	املايل	للمجم�عة	كما	يف	31	دي�ضمرب	2011	واأدائها	

املايل	وتدفقاتها	النقدية	لل�ضنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ	وفقًا	للمعايري	

الدولية	للتقارير	املالية	وتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

لقد	ح�ضلنا	على	جميع	املعل�مات	والإي�ضاحات	التي	طلبناها	لأداء	

مهمتنا،	ون�ؤكد	اأي�ضًا	اأن	املعل�مات	امل�ضمنة	يف	التقرير	ال�ضن�ي	

ملجل�س	الإدارة	يتفق	مع	ال�ضجالت	املحا�ضبية	للمجم�عة.	وح�ضب	

علمنا	واعتقادنا	مل	تقع	خالل	ال�ضنة	خمالفات	لأحكام	النظام	

الأ�ضا�ضي	للبنك	اأو	لأحكام	قان�ن	م�رشف	قطر	املركزي	رقم	33	

ل�ضنة	2006	وتعديالته	اأو	قان�ن	ال�رشكات	التجارية	القطري	رقم	

5	ل�ضنة	2002	على	وجه	قد	يك�ن	له	تاأثري	ج�هري	على	ن�ضاط	

املجم�عة	اأو	مركزها	املايل.

فــرا�س ق�ســو�س

عن	اإرن�ضت	وي�نـغ

�ضجل	مراقبي	احل�ضابات	رقم	236

الدوحة	يف	25	يناير	2012

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إىل املساهمني يف 
البنك التجاري القطري ش.م.ق
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اإىل	م�ضاهمى	البنك	التجاري	القطري.

بناء	على	اإتفاقية	هيئة	الرقابة	ال�رشعية	امل�قعة	مع	البنك	التجاري	

الإ�ضالمي/البنك	التجاري	القطري،	نبني	ما	يلي:

	لقد	قمنا	مبراجعة	الأ�ض�س	املتبعة	والعق�د	املتعلقة	بالعمليات	

والن�ضاطات	التى	يق�م	بها	البنك	التجاري	الإ�ضالمي	)البنك(،	خالل	

الفرتة	التى	قمنا	فيها	باملراجعة	الالزمة	لنق�م	باإبداء	الراأى	ح�ل	

تطبيق	البنك	لأ�ض�س	ال�رشيعة	الإ�ضالمية	فى	تعامالته	مع	العمالء	

واإ�ضتخدام	البنك	للعق�د	والفتاوى	املعتمدة	من	قبلنا.

تقع	م�ضئ�لية	التاأكد	من	اأن	البنك	يتبع	اأ�ض�س	وق�اعد	ال�رشيعة	

الإ�ضالمية	على	الإدارة،	وتنح�رش	م�ضئ�لية	هيئة	الرقابة	ال�رشعية	

فى	اإبداء	راأى	م�ضتقل	بناء	على	مراجعة	عمليات	البنك	واإقرار	راأينا	

اليكم.

تت�ضمن	مراجعتنا	اختبار	بع�س	امل�ضتندات	والإجراءات	التى	اتبعها	

البنك	بنظام	العينة	والتى	تغطى	جميع	اأن�اع	املعامالت	التى	يق�م	بها	

البنك.

خالل	اإجتماع	هيئة	الرقابة	ال�رشعية	قمنا	بتخطيط	وتنفيذ	عملية	

املراجعة	ب�ضكل	اأتاح	لنا	الإطالع	على	جميع	املعل�مات	والت��ضيحات	

التى	راأينا	اأنها	لزمة	وكافية	لإبداء	راأينا	والتاأكد	من	اإتباع	البنك	

لأ�ض�س	واإجراءات	ال�رشيعة	الإ�ضالمية.

وبراأينا	فاإن	:

العق�د	والعمليات	املنفذة	من	قبل	البنك	خالل	الفرتة	املنتهية	 اأ	.	

يف	31	دي�ضمرب	2011	والتى	متت	مراجعتها،	جاءت	م�افقة	

للمبادئ	والأحكام	املقرة	يف	ال�رشيعة	الإ�ضالمية،	كما	تن�ه	الهيئة	

بتعاون	الإدارة	معها	يف	الإلتزام	بتنفيذ	الت��ضيات	واملالحظات	

التي	اأبدتها	الهيئة	على	امل��ض�عات	التي	كانت	حماًل	للمالحظة	

والإ�ضتدراك،	مبا	حقق	لالأعمال	الإن�ضجام	مع	القرارات	

ال�رشعية.

اإن	بيان	الأرباح	واخل�ضائر	الإجمايل	والت�زيع	النهائي	لأرباح	 ب	.	

ح�ضابات	الت�فري	وال�ضتثمار	ون�ضب	الت�زيع	قد	متت	بناًء	

على	الق�اعد	والأ�ض�س	املعتمدة	من	قبلنا	واملت�افقة	مع	�رشوط	

ال�رشيعة	الإ�ضالمية.

مبا	اأن	اإدارة	البنك	غري	خم�لة	لدفع	الزكاة	مبا�رشة،	فاإن	 ج	.	

م�ضئ�لية	دفع	الزكاة	تقع	على	عاتق	امل�ضاهمني.

ن�ضاأل	اهلل	العلى	العظيم	اأن	ي�فقنا	ملا	فيه	�ضالح	اأمرنا.

ال�سيخ / د. حممد علي القري ال�سيخ / عبد العزيز اخلليفي 

ع�ض�	الهيئة	ال�رشعية رئي�س	الهيئة	ال�رشعية	

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
البنك التجاري اإلسالمي

البنك التجاري القطري )ش.م.ق.( عن الفرتة املنتهية 31 ديسمرب 2011
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البنـك التجـاري القطـري )ش.م.ق(

البيــانـــات املـاليــــة 
 2011
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املبلغ باأللف ريال قطري   
2010  2011 إيضاحات   

األصول
8,702,824  2,576,494  6 نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي 

4,237,843  9,271,920  7 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
33,566,666  41,613,804  8 قروض وسلفيات وأنشطة متويل للعمالء 

10,023,650  11,732,639  9 استثمارات مالية 
3,839,542  3,926,480  10 استثمار يف شركات زميلة 

1,069,022  1,070,328  11 عقارات ومعدات 
1,080,527  1,348,400  12 أصول أخرى 

62,520,074  71,540,065 إجمايل األصول  
  
االلتزامات  

3,553,398  5,837,887  13 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
33,280,662  37,988,683  14 ودائع العمالء وحسابات االستثمار املطلق  

907,285  1,150,810 قروض مبوجب اتفاقيات اعادة الشراء  
10,993,562  11,054,086  15 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى 

1,285,310  1,278,303  16 التزامات أخرى 
50,020,217  57,309,769 جمموع االلتزامات   

حقوق املساهمني
2,268,258  2,474,464  17 رأس املال املدفوع 
7,332,158  8,740,540  17 احتياطي قانوين 

26,500  26,500  17 احتياطي عام 
56,648  )68,548(  17 تغريات تراكمية يف القيمة العادلة 
648,000  805,600  17 احتياطي خماطر 

469,706  556,456  17 احتياطيات أخرى 
1,587,781  1,484,678  17 أرباح مقرتح توزيعها 

110,806  210,606 أرباح مدورة  
12,499,857  14,230,296 إجمايل حقوق املساهمني  

62,520,074  71,540,065 جمموع االلتزامات وحقوق املساهمني  

متت املوافقة على هذه البيانات املالية من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 25 يناير 2012، ووقع عليها نيابة عنهم:

السيد / أندرو تشارلز ستيفنز السيد/حسني ابراهيم الفردان  سعادة السيد/عبد الّله بن خليفـة العطيـة 
الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو املنتدب  رئيس جملس اإلدارة 

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءا من البيانات املالية املرحلية املوحدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

بيان املركز املايل املوحد )“امليزانية العمومية”(
كما يف 31 ديسمبــر 2011 
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املبلغ باأللف ريال قطري   
2010  2011 إيضاحات   

2,988,727  2,876,150  19 ايرادات الفوائد من التجاري واألرباح من العمليات اإلسالمية 
)1,211,079(  )938,550(  20 مصروفات الفوائد من التجاري واحلصة يف األرباح من العمليات اإلسالمية 

1,777,648  1,937,600 صايف ايرادات الفوائد واألرباح من العمليات اإلسالمية  
  

643,168  752,587  21 ايرادات عموالت ورسوم 
)116,812(  )166,978( مصروفات عموالت ورسوم  

526,356  585,609 صايف ايرادات عموالت ورسوم  
  

11,883  24,188 ايرادات التوزيعات  
122,697  129,536  22 صايف أرباح عمليات النقد األجنبي 
63,506  136,307  23 صايف أرباح االستثمارات املالية 
59,798  50,266  24 ايرادات تشغيلية أخرى 

257,884  340,297   
  

2,561,888  2,863,506 صايف االيرادات التشغيلية   
  

)683,414(  )761,651(  25 مصروفات إدارية وعمومية 
)103,848(  )113,704(  11 استهالكات 
)166,523(  )239,403( صايف خمصص تدين قيمة الديون - للعمالء   
)127,995(  )68,197( صايف خمصص تدين قيمة االستثمارات املالية  
)1,081,780(  )1,182,955( اجمايل مصروفات تشغيلية وخمصصات  

  
1,480,108  1,680,551 الربح قبل حصة النتائج من شركات زميلة  
155,173  203,420  10 حصة من نتائج الشركات الزميلة  

1,635,281  1,883,971 صايف أرباح السنة  
بنود الدخل الشامل األخرى

15,299  )2,162( احلصة من بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة  
147,213  )123,034( صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع  
162,512  )125,196( بنود الدخل الشامل األخرى خالل السنة  

1,797,793  1,758,775 اجمايل بنود الدخل الشامل خالل السنة  
  

7.24  7.71  26 عائد السهم األساسي / اخملفض من األرباح )ريال قطري(  

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءا من البيانات املالية املرحلية املوحدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

قائمة الدخل الشامل املوحدة
عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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           املبلغ باأللف ريال قطري
أرباح مدورة            

أرباح التغريات الرتاكمية          
االجمايل  أخرى  مقرتح توزيعها  احتياطيات أخرى  احتياطي خماطر  يف القيمة العادلة  احتياطي عام  سلفة من مساهم  رأس املال   احتياطي قانوين    

12,010,183  135,214  1,299,093  416,565  638,300  )105,864(  26,500  807,294  6,627,925  2,165,156 الرصيد يف 1 يناير 2010 

1,635,281  1,635,281  -  -  -  -  -  -  -  - الربح خالل العام 
162,512  -  -  -  -  162,512  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى خالل العام 

1,797,793  1,635,281  -  -  -  162,512  -  -  -  - اجمايل الدخل الشامل خالل السنة 
-  102,032  -  )102,032(  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة من الشركات الزميلة عام 2009 حمولة إىل األرباح املدورة  

)70,928(  )70,928(  -  -  -  -  -  -  -  - املساهمة يف صندوق التنمية االجتماعية والرياضية )ايضاح 18( 
41  -  -  -  -  -  -  -  41  - احتياطي قانوين جلوبال كارد سرفيسز 
-  )155,173(  -  155,173  -  -  -  -  -  - حصة من نتائج الشركات الزميلة 
-  )9,700(  -  -  9,700  -  -  -  -  - احتياطي خماطر حسب تعليمات مصرف قطر املركزي 

)1,299,093(  -  )1,299,093(  -  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة عن عام 2009  
61,861  61,861  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح متنازل عنها )ايضاح 17( 

-  -  -  -  -  -  -  )103,102(  -  103,102 الزيادة يف رأس املال املدفوع )ايضاح 17( 
-  -  -  -  -  -  -  )704,192(  704,192  - الزيادة يف االحتياطي القانوين )ايضاح 17(  
-  )1,587,781(  1,587,781  -  -  -  -  -  -  - توزيعات نقدية مقرتحة )ايضاح 17( 

12,499,857  110,806  1,587,781  469,706  648,000  56,648  26,500  -  7,332,158  2,268,258 الرصيد يف 31 ديسمرب 2010 
          

12,499,857  110,806  1,587,781  469,706  648,000  56,648  26,500  -  7,332,158  2,268,258 الرصيد يف 1 يناير 2011 
          

1,883,971  1,883,971  -  -  -  -  -  -  -  - الربح خالل العام 
)125,196(  -  -  -  -  )125,196(  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى خالل العام 

1,758,775  1,883,971  -  -  -  )125,196(  -  -  -  - اجمايل الدخل الشامل خالل السنة 
-  116,670  -  )116,670(  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة من الشركات الزميلة عام 2010 حمولة إىل األرباح املدورة 

)55,143(  )55,134(  -  -  -  -  -  -  -  - املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية )ايضاح 18(  
-  )203,420(  -  203,420  -  -  -  -  -  - حصة من نتائج الشركات الزميلة 
-  )157,600(  -  -  157,600  -  -  -  -  - احتياطي خماطر حسب تعليمات مصرف قطر املركزي 

)1,587,781(  -  )1,587,781(  -  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة عن عام 2010  
206,206  -  -  -  -  -  -  -  -  206,206 الزيادة يف رأس املال املدفوع )ايضاح 17( 

1,408,382  -  -  -  -  -  -  -  1,408,382  - الزيادة يف االحتياطي القانوين )ايضاح 17(  
-  )1,484,678(  1,484,678  -  -  -  -  -  -  - توزيعات نقدية مقرتحة )ايضاح 17( 

14,230,296  210,606  1,484,678  556,456  805,600  )68,548(  26,500  -  8,740,540  2,474,464 الرصيد يف 31 ديسمرب 2011 

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءا من البيانات املالية املوحدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

قائمة التغري يف حقوق املساهمني املوحدة
عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 
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           املبلغ باأللف ريال قطري
أرباح مدورة            

أرباح التغريات الرتاكمية          
االجمايل  أخرى  مقرتح توزيعها  احتياطيات أخرى  احتياطي خماطر  يف القيمة العادلة  احتياطي عام  سلفة من مساهم  رأس املال   احتياطي قانوين    

12,010,183  135,214  1,299,093  416,565  638,300  )105,864(  26,500  807,294  6,627,925  2,165,156 الرصيد يف 1 يناير 2010 

1,635,281  1,635,281  -  -  -  -  -  -  -  - الربح خالل العام 
162,512  -  -  -  -  162,512  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى خالل العام 

1,797,793  1,635,281  -  -  -  162,512  -  -  -  - اجمايل الدخل الشامل خالل السنة 
-  102,032  -  )102,032(  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة من الشركات الزميلة عام 2009 حمولة إىل األرباح املدورة  

)70,928(  )70,928(  -  -  -  -  -  -  -  - املساهمة يف صندوق التنمية االجتماعية والرياضية )ايضاح 18( 
41  -  -  -  -  -  -  -  41  - احتياطي قانوين جلوبال كارد سرفيسز 
-  )155,173(  -  155,173  -  -  -  -  -  - حصة من نتائج الشركات الزميلة 
-  )9,700(  -  -  9,700  -  -  -  -  - احتياطي خماطر حسب تعليمات مصرف قطر املركزي 

)1,299,093(  -  )1,299,093(  -  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة عن عام 2009  
61,861  61,861  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح متنازل عنها )ايضاح 17( 

-  -  -  -  -  -  -  )103,102(  -  103,102 الزيادة يف رأس املال املدفوع )ايضاح 17( 
-  -  -  -  -  -  -  )704,192(  704,192  - الزيادة يف االحتياطي القانوين )ايضاح 17(  
-  )1,587,781(  1,587,781  -  -  -  -  -  -  - توزيعات نقدية مقرتحة )ايضاح 17( 

12,499,857  110,806  1,587,781  469,706  648,000  56,648  26,500  -  7,332,158  2,268,258 الرصيد يف 31 ديسمرب 2010 
          

12,499,857  110,806  1,587,781  469,706  648,000  56,648  26,500  -  7,332,158  2,268,258 الرصيد يف 1 يناير 2011 
          

1,883,971  1,883,971  -  -  -  -  -  -  -  - الربح خالل العام 
)125,196(  -  -  -  -  )125,196(  -  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى خالل العام 

1,758,775  1,883,971  -  -  -  )125,196(  -  -  -  - اجمايل الدخل الشامل خالل السنة 
-  116,670  -  )116,670(  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة من الشركات الزميلة عام 2010 حمولة إىل األرباح املدورة 

)55,143(  )55,134(  -  -  -  -  -  -  -  - املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية )ايضاح 18(  
-  )203,420(  -  203,420  -  -  -  -  -  - حصة من نتائج الشركات الزميلة 
-  )157,600(  -  -  157,600  -  -  -  -  - احتياطي خماطر حسب تعليمات مصرف قطر املركزي 

)1,587,781(  -  )1,587,781(  -  -  -  -  -  -  - أرباح موزعة عن عام 2010  
206,206  -  -  -  -  -  -  -  -  206,206 الزيادة يف رأس املال املدفوع )ايضاح 17( 

1,408,382  -  -  -  -  -  -  -  1,408,382  - الزيادة يف االحتياطي القانوين )ايضاح 17(  
-  )1,484,678(  1,484,678  -  -  -  -  -  -  - توزيعات نقدية مقرتحة )ايضاح 17( 

14,230,296  210,606  1,484,678  556,456  805,600  )68,548(  26,500  -  8,740,540  2,474,464 الرصيد يف 31 ديسمرب 2011 

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءا من البيانات املالية املوحدة.
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املبلغ باأللف ريال قطري   
2010  2011 إيضاحات   

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:
1,635,281  1,883,971 صايف أرباح العام  

تعديالت:
103,848  113,704  11 استهالكات 

14,579  15,113  15 اطفاءات تكاليف املعامالت 
166,523  239,403 خسائر تدين قيمة الديون، صايف  
127,995  68,197 خسائر تدين االستثمارات املالية  

)99(  )37( أرباح من بيع عقارات ومعدات  
)1,144(  - أرباح من بيع أصول أخرى  

)155,173(  )203,420(  10 حصة من نتائج الشركة الزميلة 
)63,506(  )136,307( صايف أرباح استثمارات مالية  

1,828,304  1,980,624 األرباح قبل التغريات يف األصول وااللتزامات التشغيلية  
صايف )الزيادة( النقصان يف األصول التشغيلية:

)496,521(  )165,878( أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية  
)1,803,921(  )8,286,541( قروض وسلفيات أنشطة متويل للعمالء  

2,844  - املتحصالت من بيع أصول أخرى  
)221,567(  )267,873( أصول أخرى  

صايف الزيادة )النقصان( يف االلتزامات التشغيلية  
7,009,114  4,708,021 ودائع العمالء وحسابات االستثمار املطلق  

)66,689(  )54,106( التزامات أخرى  
)38,090(  )40,882( املساهمة يف صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم(  

6,213,474  )2,126,635( صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( من أنشطة التشغيل  
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)2,029,678(  )4,795,399( مشرتيات استثمارات مالية  
)11,517(  )1,150( االستثمار يف شركات زميلة  
102,032  116,670 متحصالت من توزيعات شركات زميلة  

1,803,097  3,111,821 متحصالت من بيع أو استحقاقات استثمارات مالية  
)143,434(  )115,110(  11 شراء عقارات ومعدات 

295  137 متحصالت من بيع عقارات ومعدات  
)279,205(  )1,683,031( صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار  

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
539,349  243,525 صايف التغريات يف القروض مبوجب اتفاقيات اعادة الشراء  

1,027,713  1,816,714  15 صايف متحصالت من الديون املصدرة و أموال مقرتضة أخرى 
-  )1,820,000(  15 سداد ديون مصدرة و أموال مقرتضة أخرى 
-  1,614,588  17 متحصالت من اصدار أسهم رأس املال وسلفة من مساهمني 

)1,299,093(  )1,587,781( أرباح موزعة  
61,861  -  17 أرباح متنازل عنها 

329,830  267,046 صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل  
6,264,099  )3,542,620( صايف )النقصان( الزيادة يف النقدية وما يف حكمها خالل السنة  

1,106,240  7,370,339  31 رصيد النقدية وما يف حكمها يف 1 يناير 
7,370,339  3,827,719  31 رصيد النقدية وما يف حكمها يف 31 ديسمرب 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد والتوزيعات:
1,243,824  975,121 فوائد / أرباح مدفوعة  
3,026,446  2,883,151 فوائد / أرباح مستلمة  

11,883  24,188 أرباح موزعة مستلمة  

تشكل االيضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءا من البيانات املالية املوحدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 
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الوضع القانوين واألنشطة   -1
تأسس البنك التجاري القطري )شركة مساهمة قطرية( )“البنك”( يف عام 1975 مبوجب املرسوم األمريي رقم 73 لسنة 1974، ويقوم البنك والشركات   

الزميلة )اجملموعة( بتقدمي كافة األعمال املصرفية واألعمال املصرفية اإلسالمية وخدمات الوساطة املالية وأنشطة بطاقات االئتمان، وذلك من 
خالل مركزه الرئيسي مبدينة الدوحة وفروعه العاملة يف دولة قطر، ويعمل البنك كشركة قابضة لشركات تابعة: )أ( أورينت 1، متارس خدمات البطاقات 

االئتمانية يف سلطنة عمان و )ب( سي بي كيو فايننس والتي تعمل يف املقام األول لغرض اصدار الديون نيابة عن البنك و )ج( البنك التجاري لالستثمار 
والذي يوفر خدمات الوساطة وخدمات االستثمار يف دولة قطر.

السياسات احملاسبية  -2

أساس اإلعداد  1-2
لقد مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقًا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات املتاحة للبيع، ومشتقات األدوات املالية، واألصول املالية،   

والتي مت قياسها بالقيمة العادلة. إن القيم الدفرتية للمطلوبات املدرجة والتي هي بنود حموطة داخل حتوطات القيمة العادلة، وغري ذلك تدرج بالتكلفة 
املطفأة، يتم تعديلها لتسجيل التغريات يف القيمة العادلة املتعلقة باخملاطر املتحوط منها. يتم اعداد البيانات املالية املوحدة بالريال القطري، ويتم 

تدوير كافة املبالغ إىل أقرب ألف ريال قطري إال يف حالة االشارة إىل غري ذلك.

بيان االلتزام بالنظم  
مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات مصرف قطر املركزي ذات الصلة.  

تقوم اجملموعة باعداد بيانات مركزها املايل عمومًا وفقا ملراكز السيولة. حتليل املبالغ املسرتدة واملسددة خالل 12 شهر بعد تاريخ نهاية التقرير   
)“املتداولة”( وخالل أكرث من 12 شهر بعد تاريخ التقرير )“غري املتداولة”( يظهر كما يف ايضاح 3-4-3.

أسس التوحيد   
تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للمجموعة كما يف وللسنة املنتهية يف 31 ديسمرب من كل عام. يتم إعداد البيانات املالية للشركات   

التابعة لنفس السنة املالية للبنك وباستخدام سياسات حماسبية متطابقة.

جميع األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف بني شركات اجملموعة واألرباح واخلسائر الناجتة من املعامالت بني شركات اجملموعة يتم استبعادها   
بالكامل عند التوحيد.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل السيطرة إىل اجملموعة. تتم السيطرة عندما تكون للمجموعة السلطة للتحكم يف السياسات   
املالية والتشغيلية للشركة التابعة للحصول على منافع من أنشطتها. إن نتائج الشركات التابعة التي يتم متلكها أو بيعها خالل السنة تدرج يف بيان 

الدخل من تاريخ التملك أو حتى تاريخ البيع.

ترعى اجملموعة انشاء مؤسسات ذات أغراض خاصة تتمثل أساسا يف اصدارات الدين وتنفيذ أهداف حمددة متاما. تقوم اجملموعة بتوحيد مؤسسات   
األغراض اخلاصة هذه اذا كان موضوع العالقة معها تشري إىل أن لها سيطرة عليها.

تشتمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة على البيانات املالية للبنك وشركاتها التابعة )املذكورة أدناه( اململوكة بالكامل من قبل اجملموعة.  

رأس مال الشركة بلد التأسيس  اســـم الشــركة التابعة   
20,000,000 دوالر أمريكي برمودا  أورينت 1 ليميتد   

500,000 ريال عماين عمان  جلوبال كارد سرفيسز ذ.م.م   
1,000 دوالر امريكي برمودا  سي بي كيو فاينانس ليمتد    

100,000,000 ريال قطري قطر  البنك التجاري للخدمات االستثمارية   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة
كما يف 31 ديسمرب 2011
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التغريات يف السياسات احملاسبية واإلفصاحات  2-2
إن السياسات احملاسبية املتبعة مطابقة لتلك املستخدمة للسنة املالية السابقة، فيما عدا التعديالت والتفسريات التي أصبحت سارية املفعول   

اعتبارا من 1 يناير 2011.

معيار احملاسبة الدويل 24: إفصاحات األطراف ذات العالقة )تعديل(  
مت إيضاح تعريف الطرف ذي العالقة لتسهيل حتديد هذه العالقات خاصة بالنسبة للتأثري الهام واإلدارة املشرتكة. مت إدخال استثناء جزئي من متطلبات   
اإلفصاح بالنسبة للمؤسسات ذات العالقة باحلكومة. بالنسبة لهذه املؤسسات سوف لن تنطبق اإلفصاحات العامة املطلوبة ملعيار احملاسبة الدويل 

24. وبداًل من ذلك ادخلت إفصاحات بديلة وتتطلب: )أ( إسم احلكومـة وطبيعة عالقتها باملؤسسة مقدمه التقرير )ب( طبيعة وقيمة املعلومات الفردية 
الهامة )ج( حتديد نوع وقيمة حجم املعامالت األخرى الهامة يف جمموعها. سوف لن تنشأ عن هذا التعديل أية تغيريات على البيانات املالية للمجموعة.

معيار احملاسبة الدويل 32: األدوات املالية العرض - تصنيف إصدارات احلقوق )تعديل(  
مت تعديل تعريف املطلوبات املالية من أجل تصنيف إصدارات احلقوق )وبعض اخليارات أو الضمانات( كأدوات رأسمالية إذا: )أ( أعطيت احلقوق بالتناسب   

جلميع مالكي األدوات الرأسمالية للمؤسسة احلاليني غري املشتقات، )ب( من أجل شراء عدد حمدد من األدوات الرأسمالية اخلاصة باملؤسسة مقابل 
مبلغ حمدد بأية عمله. يقدم التعديل إعفاءات للمؤسسات التي تصدر حقوقًا )ثابته بعملة غري عملتها الرسمية( من معاملة احلقوق كمشتقات مع 

إدراج تغريات القيمة العادلة يف الربح أو اخلسارة. إن احلقوق املصدرة بعمالت أجنبية واحملتسبة سابقًا كمشتقات يتم تصنيفها األن كأدوات رأسمالية. 
هذا التعديل سوف لن تنشأ عنه أية تغيريات يف البيانات املالية للمجموعة.

حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية )أصدرت يف مايو 2010(   
تشتمل التحسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية على تعديالت تنتج عنها تغريات حماسبية ألغراض العرض أو التحقيق أو القياس، وكذلك تعديالت   

صياغية أو حتريرية تتعلق مبختلف املعايري الدولية للتقارير املالية. إن معظم التعديالت يسري مفعولها للفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2011، 
ويسمح بالتطبيق املبكر. ال يتوقع حدوث تغريات جوهرية يف السياسات احملاسبية نتيجة لهذه التعديالت.

أصبحت التفسريات التالية سارية املفعول يف 2011 ولكنها مل تكن ذات عالقة بعمليات اجملموعة:   

احملتوى املعيار/ التفسري   
ضريبة الدخل – اسرتداد ضرائب املوجودات األساسية )تعديل( معيار احملاسبة الدويل 12   

التطبيق ألول مرة – التضخم الشديد واستبعاد التواريخ الثابتة  املعيار الدويل للتقارير املالية 1   
من مطبقي املعيار ألول مرة )تعديل(   

املبالغ املطلوب دفعها مقدما من احلد األدنى للتمويل )تعديل(  التفسري 14   
سداد مطلوبات مالية بأدوات رأسمالية التفسري 19   

املعايري والتعديالت والتفسريات الصادرة ولكنها مل تطبق  
اجملموعة تقوم حاليا بدراسة اآلثار املرتتبة على املعايري اجلديدة، والتي تصبح سارية املفعول يف الفرتات احملاسبية يف املستقبل:  

التاريخ الفعلي احملتوى  املعيار/ التفسري   
1 يناير 2015 األدوات املالية اجلزء 1: التحقيق والقياس   املعيار الدويل للتقارير املالية 9   
1 يناير 2013 البيانات املالية املوحدة   املعيار الدويل للتقارير املالية 10   
1 يناير 2013 الرتتيبات املشرتكة   املعيار الدويل للتقارير املالية 11   
1 يناير 2013 االفصاح عن احلقوق يف مؤسسات أخرى   املعيار الدويل للتقارير املالية 12   
1 يناير 2013 قياس القيمة العادلة   املعيار الدويل للتقارير املالية 13   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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االستثمار يف الشركات الزميلة   
حتتسب استثمارات اجملموعة يف الشركات الزميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية احملاسبية. الشركة الزميلة هي أي مؤسسة متارس اجملموعة   

عليها تأثريا هاما ولكن ال تسيطر عليها.

األصول غري ملموسة احملددة عند اقتناء الشركات الزميلة يتم ادراجها ضمن القيمة العادلة ويتم اهالكها وفقا للعمر االفرتاضى لألصل غري امللموس.  

وفقا لطريقة امللكية يدرج االستثمار يف الشركات الزميلة يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة زائدا التغريات بعد الشراء يف حصة الشركة من صايف   
موجودات الشركة الزميلة. يتم ادراج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لالستثمار وال يتم اطفاؤها وال يعالج االنخفاض فيه بصورة 

منفصلة.
 

يعكس بيان الدخل الشامل املوحد حصة الشركة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. يف حالة ادراج أي تغيري مباشرة يف حقوق مساهمي الشركة   
الزميلة، تدرج اجملموعة حصتها من هذه التغريات وتفصح عنها يف بيان التغريات يف حقوق املساهمني. األرباح واخلسائر غري احملققة والناجتة من 

املعامالت بني اجملموعة والشركة الزميلة يتم استبعادها بقدر حصة اجملموعة يف الشركة الزميلة.

تعد البيانات املالية للشركة الزميلة لنفس الفرتات املالية للمجموعة وتستخدم نفس السياسات احملاسبية.  

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية احملاسبية تقرر اجملموعة ما اذا كان ضروريا االعرتاف بخسارة انخفاض الستثمار اجملموعة يف شركاتها الزميلة.   
يف تاريخ كل بيان املركز املايل تقرر اجملموعة ما اذا كان يوجد أي دليل موضوعي بأن استثمارها يف الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته، فاذا ثبت ذلك 

حتتسب اجملموعة قيمة االنخفاض وهي الفرق بني القيمة العادلة للشركة الزميلة وتكلفة الشراء ويتم ادراج املبلغ يف بيان الدخل الشامل املوحد.

احلصة يف مشروع مشرتك   
يوجد مشروع مشرتك عندما تكون للمجموعة ترتيبات تعاقدية مع طرف واحد أو عدة أطراف للقيام بأنشطة من خالل كيانات تخضع الدارتهم املشرتكة،   

ولكن ليس بالضرورة. كما هو احلال يف االستثمارات يف الشركات الزميلة، حتقق اجملموعة حصتها يف املشروع املشرتك باستخدام حقوق امللكية. 
وعليه تنطبق االيضاحات املبينة أعاله على املشاريع املشرتكة.

التقارير القطاعية   
تعرض بيانات قطاع التشغيل بطريقة تنسجم مع التقارير الداخلية التي تقدم إىل املسؤول عن اتخاذ قرارات التشغيل. ان املسؤول عن اتخاذ قرارات   

التشغيل هو الشخص أو اجملموعة الذي يقوم بتخصيص املوارد على قطاعات التشغيل وتقييم األداء فيها. لقد حددت اجملموعة أن يكون جملس إدارة 
البنك هو الشخص املسؤول عن اتخاذ القرارات.

تتم جميع املعامالت بني قطاعات التشغيل على أساس األسعار احلرة بالسوق، مع استبعاد االيرادات والتكاليف فيما بني القطاعات يف املركز الرئيسي.   
تستخدم االيرادات واملصاريف املتعلقة مباشرة بكل قطاع يف حتديد أداء قطاعات التشغيل.

حتويل العمالت األجنبية  

عملة العمل وعرض التقارير    أ( 
يتم عرض القوائم املالية املوحدة بالريال القطري وهي عملة العمل وعرض التقارير باجملموعة. تقرر كل مؤسسة باجملموعة عملة العمل    

اخلاصة بها، ويتم قياس البنود املضمنة يف البيانات املالية لكل مؤسسة باستخدام تلك العملة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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حتويل العمالت األجنبية )تتمة(  

املعامالت واألرصدة   ب( 
يتم تسجيل املعامالت الناشئة بعمالت أجنبية إىل عملة العمل باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت. إن أرباح وخسائر حتويل    

العمالت الناجتة عن حتويل األصول وااللتزامات املالية املقيمة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ بيان املركز املايل حتول كافة 
الفروقات إىل بيان الدخل املوحد.

البنود غري النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف يف تاريخ املعاملة األوىل. والبنود غري النقدية    
التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة يف التاريخ التي حددت فيه القيمة العادلة. تدرج األرباح أو 

اخلسائر الناجتة من اعادة تقييم االستثمارات املتاحة للبيع غري النقدية بعمالت أجنبية يف البيان املوحد للتغريات يف حقوق املساهمني. 

شركات اجملموعة   ج( 
يف تاريخ البيانات املالية يتم حتويل أصول والتزامات الشركات التابعة إىل العملة الرسمية للمجموعة بسعر الصرف السائد يف تاريخ نهاية التقرير،    
ويتم حتويل بيانات الدخل الشامل مبتوسط أسعار الصرف املرجحة للسنة. فروقات الصرف الناجتة عن التحويل تدرج مباشرة يف بند منفصل يف 

حقوق املساهمني عند بيع شركة اجنبية تابعة، يدرج املبلغ الرتاكمي املؤجل يف حقوق املساهمني واملتعلق بتلك الشركة األجنبية يف بيانات 
الدخل الشامل املوحد. 

األدوات املالية- االقرار املبدئي والقياس الحقًا   
تقوم اجملموعة بتصنيف أدواتها املالية يف الفئات التالية: ان التصنيف يعتمد على الغرض الذى من أجله مت إقتناء األداة املالية وعلى مواصفاتها. تقوم   

اإلدارة بتحديد تصنيف أدواتها املالية عند االحتساب األويل. 

األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية والقروض والسلف للعمالء  ) أ(   
األرصدة املستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء هي أصول مالية غري املشتقات ذات مدفوعات ثابتة أو ممكنة التحديد والتي ال ميكن    

تداولها يف أي سوق. 

عمليات التمويل اإلسالمي مثل املرابحة واالجارة واملساومة بناء على املبلغ األصلي االجمايل بعد خصم املبلغ الذي تتسلمه، خمصص تدين    
القيمة واألرباح الغري مكتسبة. بعد القياس املبدئي، تدرج األرصدة املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية والقروض والسلف بالتكلفة املطفأة 

باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ناقص اخملصص لتدين القيمة.

االستثمارات املالية احملتفظ بها حلني استحقاقها  ) ب(   
االستثمارات احملتفظ بها حلني استحقاقها هي عبارة عن أصول مالية غري املشتقات لها دفعات ثابتة أو ممكنة التحديد وتواريخ استحقاق ثابتة    
وهناك رغبة وقدرة لدى إدارة اجملموعة على االحتفاظ بها حلني استحقاقها. إذا قررت اجملموعة بيع جزء صغري من األصول احملتفظ بها حلني 

استحقاقها فإن الفئة بكاملها يعاد تصنيفها إىل أصول متوفرة للبيع. 

االستثمارات املالية احملتفظ بها حلني االستحقاق تدرج بالتكلفة املطفأة، حتتسب التكلفة املطفأة باألخذ يف عني االعتبار أي خصوم أو عالوة عند    
الشراء والرسوم والتكاليف التي تعترب جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. يتم ادراج االطفاء يف “ايرادات الفوائد” يف بيان الدخل الشامل املوحد. 

يتم ادراج اخلسائر الناجتة من التدين يف بيان الدخل الشامل املوحد.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
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األدوات املالية- االقرار املبدئي والقياس الحقًا )تتمة(  

االستثمارات املالية املتوفرة للبيع  ) ج(   
االستثمارات املتوفرة للبيع هي تلك التي يعتزم االحتفاظ بها ملدة غري حمددة، والتي ميكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو التغريات يف    

أسعار الصرف أو أسعار األسهم. واالستثمارات املتاحة للبيع تشمل األسهم وأوراق الدين.

تستخدم اجملموعة تاريخ املتاجرة للعقود التي تتم بالطريقة العادية عند قيد األصول وااللتزامات املالية. األصول املالية تدرج مبدئيا بالقيمة    
العادلة زائدا تكاليف املعامالت.

االستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم ادراجها بالقيمة العادلة بعد االدراج املبدئي.   

أما األرباح واخلسائر الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع فيتم احتسابها مباشرة يف حقوق امللكية، حتى    
يتم إيقاف احتساب األصل املايل أو يتعرض النخفاض يف قيمته. يف هذا الوقت، فإن الربح أو اخلسارة املرتاكمة والتي مت احتسابها يف السابق 

يف حقوق امللكية يتم احتسابها يف قائمة الدخل املوحدة. مع ذلك، فإن الفائدة التي مت حسابها باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وأرباح 
وخسائر العمالت األجنبية بخصوص األصول املالية املصنفة كمتوفرة للبيع يتم احتسابها يف قائمة الدخل املوحدة. 

الديون املصدرة واألرصدة املقرتضة األخرى  د(   
األدوات املالية أو أجزائها املصدرة من قبل اجملموعة، والتي ال تصنف بالقيمة العادلة خالل الربح واخلسارة، يتم تصنيفها كالتزامات حتت “ديون    
مصدرة وأرصدة مقرتضة أخرى”، عندما ينشأ عن موضوع الرتتيبات التعاقدية التزام على اجملموعة أما لدفع مبلغ نقدي أو أصل مايل اخر حلامل 

العقد أو لسداد االلتزام بعدد حمدد من أسهم اجملموعة.

بعد القياس املبدئي، يتم قياس الدين املصدر واألرصدة املقرتضة األخرى بالتكلفة املطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعلي.   

الغاء حتقيق األصول وااللتزامات املالية   
يتم الغاء حتقيق أصول مالية عند انتهاء احلق يف استالم تدفقات نقدية من املوجودات أو عندما حتول اجملموعة حقوقها التعاقدية يف استالم تدفقات   

نقدية من األصول، يتم الغاء حتقيق التزامات مالية عندما يتم اطفائها، وذلك عند دفع أو الغاء أو انتهاء االلتزام.

القيمة العادلة   
تستند القيم العادلة لالستثمارات املدرجة يف أسواق نشطة على أسعار الطلب احلالية. وعند عدم وجود سوق نشطة ألصل مايل، تقوم اجملموعة   

بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم، وتشمل هذه استخدام املعامالت التي جرت مؤخرًا باألسعار احلرة بالسوق، وحتليل التدفقات النقدية 
اخملصومة، وتقنيات التقييم األخرى املستخدمة بشكل عام من قبل املشاركني يف السوق. 

تقيد بعض األدوات املالية بالقيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم ال توجد فيها صفقات متداولة بالسوق أو معلومات سوقية واضحة. يتم حتديد   
القيمة العادلة باستخدام منوذج التقييم مت اختباره مقابل أسعار أو بيانات تتعلق بصفقات فعلية بالسوق وباستخدام أفضل تقديرات اجملموعة اخلاصة 

بافرتاضات منوذج التقييم األكرث مالئمة، تعدل النماذج لتعكس الفروقات للشراء وأسعار الطلب لتعكس التكاليف لقفل املراكز ورصيد الطرف األخر 
وفروقات السيولة والقيود يف النماذج. 

تسوية األدوات املالية فيما بينها  
األصول واإللتزامات املالية يتم تسويتها على ان تظهر يف بيان املركز املايل بالقيمة الصافية عند وجود الزام قانوين باظهارها بالصايف ووجود النية يف   

تسويتها بالقيمة الصافية، أو االعرتاف باألصل وتسوية االلتزام يف نفس الوقت.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املالية املشتقة   
يتم احتساب املشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة بالتاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد املشتقات والحقًا تتم إعادة قياسها بقيمتها العادلة. يتم الوصول إىل القيم   

العادلة من أسعار السوق املدرجة يف األسواق الفعالة، مبا فيها املعامالت التي جرت مؤخرًا يف السوق وأساليب التقييم التي تشمل مناذج التدفقات 
النقدية اخملصومة حسبما يكون مالئمًا. يتم إدراج كافة املشتقات كأصول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكالتزامات عندما تكون القيمة العادلة 

سالبة. 

املتاجرة يف أدوات املشتقات للمجموعة تشتمل على العقود األجلة ألسعار الصرف األجنبي وأسعار الفائدة ومعدل الربح وتبادل العمالت. وتقوم   
اجملموعة ببيع تلك املشتقات للعمالء لتمكينهم من حتويل، تعديل أو تقليل اخملاطر احلالية واملستقبلية. وتكون أدوات املشتقات عادلة القيمة يف 

تاريخ املركز املايل والتغريات يف القيمة العادلة املعلنة قد أدرجت يف بيان الدخل الشامل املوحد.

حماسبة التحوط   
تستخدم اجملموعة مشتقات األدوات املالية إلدارة تعرضها خملاطر أسعار الفائدة وخماطر العمالت األجنبية. من أجل إدارة خماطر معينة تطبق   

اجملموعة حماسبة التحوط بالنسبة للمعامالت التي تستويف املعايري احملددة.

يف بداية معاملة التحوط أيضًا تقوم اجملموعة بتوثيق رسمي للعقد بني البند احملوط واداة التحوط، ويشمل ذلك طبيعة اخملاطر وهدف وإسرتاتيجية   
القيام بالتحوط والطريقة التي سوف تستخدم لتقييم فعالية معاملة التحوط.

ويف بداية معاملة التحوط أيضًا تقوم اجملموعة بتقييم رسمي لضمان أن اداة التحوط تكون فعالة بدرجة عالية يف تعويض اخلطر املعني يف البند   
احملوط. يتم تقييم التحوطات بشكل رسمي كل ربع سنة. يتوقع أن يكون التحوط فعااًل بدرجة عالية إذا كانت التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات 

النقدية املتعلقة باخملاطر موضوع التحوط خالل الفرتة التي يصنف خاللها التحوط يتوقع أن تعوض يف حدود 80% إىل %125.

حتوطات القيمة العادلة   
بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة املصنفة واملؤهلة، يتم إدراج التغري يف القيمة العادلة ملشتقات التحوط يف بيان الدخل الشامل املوحد. بينما يدرج   

التغري يف القيمة العادلة للبند احملوط املتعلق باخملاطر موضوع التحوط كجزء من القيمة الدفرتية للبند احملوط ويدرج أيضًا يف بيان الدخل الشامل 
املوحد.

إذا إنتهى أجل اداة التحوط أو مت بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها أو إذا مل يعد التحوط يستويف املعايري حملاسبة التحوط، يتم إنهاء معاملة التحوط.   
بالنسبة للبنود احملوطة املسجلة بتكلفة مطفأة، يتم إطفاء الفرق بني القيمة الدفرتية للبند احملوط عند اإلنهاء والقيمة اإلسمية على مدى الفرتة 
املتبقية من التحوط األصلي بإستخدام سعر الفائدة الفعلي. يف حالة إلغاء حتقيق البند احملوط، يتم إدراج تعديل القيمة العادلة غري املطفأ فورًا يف 

بيان الدخل الشامل املوحد.

اتفاقيات اعادة الشراء   
األوراق املالية املباعة مبوجب اتفاقيات العادة شرائها يف تاريخ مستقبلي معني )ريبوس( ال تلغى من بيان املركز املايل. يتم ادراج املبلغ النقدي   

املستلم ويشمل الفائدة املستحقة، يف امليزانية العمومية حتت قروض مبوجب اتفاقيات اعادة الشراء باعتباره قرض مقدم للمجموعة، تعامل 
الفروقات بني سعري البيع واعادة الشراء كمصاريف فوائد ويتم حتقيقها على مدى عمر االتفاقية باستخدام سعر الفائدة الفعلي.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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االستثمارات املطلقة   
يلتزم البنك يف توزيع صايف األرباح على أصحاب ودائع االستثمار املطلق واملساهمني يف الفرع اإلسالمي بتعليمات مصرف قطر املركزي. يتم أخذ   

جميع إيرادات ومصروفات الفرع اإلسالمي للسنة املالية، يف االعتبار عند توزيع صايف الربح. يتم احتساب صايف حصة أصحاب ودائع االستثمار املطلق 
من صايف الربح على أساس األرصدة اليومية لودائعهم خالل السنة بعد خصم مضاربة البنك املتفق عليها واملعلن عنها. إن املصروفات واخلسائر 

الناجتة عن خمالفة البنك للوائح والتعليمات والقواعد املصرفية السليمة،اليتحملها أصحاب ودائع االستثمار املطلق. يف حالة إذا ما ظهرات نتائج أعمال 
الفرع اإلسالمي يف نهاية السنة املالية صايف خسائر، ال يتحمل أصحاب ودائع االستثمار املطلق هذه اخلسائر إال مبا يقرره مصرف قطر املركزي 

باعتباره املسؤول عن تقدير كل هذه األمور.

االيجارات   
ان حتديد ما اذا كانت اتفاقية ما هي عقد ايجار أو يشتمل على ايجار يعتمد على موضوع االتفاقية ويتطلب تقييم ما اذا كان تنفيذ االتفاقية يعتمد على   

استخدام أصل معني أو أصول معينة أو تنقل االتفاقية حق استخدام األصل.

اجملموعة كمستأجرة   
عقود االيجار التي ال حتول إىل اجملموعة جميع خماطر ومنافع ملكية األصول املستأجرة تعترب ايجارات تشغيلية يتم ادراج مدفوعات االيجارات التشغيلية   

كمصاريف يف بيان الدخل الشامل املوحد على أساس القسط الثابت على مدى فرتة االيجار.

اجملموعة كمؤجر   
عقود االيجار التي ال حتول فيها اجملموعة جميع خماطر وملكية األصل تصنف كايجارات تشغيلية. التكاليف األوىل املقدرة يف التفاوض حول االيجارات تتم   

اضافتها إىل القيمة الدفرتية لألصل املؤجر وتدرج على مدى فرتة االيجار بنفس األسس التي تدرج بها ايرادات االيجارات.

احتساب االيرادات  

إيرادات ومصروف الفائدة )أ(   
   يتم احتساب إيرادات ومصروف الفائدة بالنسبة لكافة األدوات املالية احململة بفائدة، باستثناء تلك املصنفة على أنها حمتفظ بها للمتاجرة أو 

املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، ضمن “إيرادات الفوائد” و“مصروفات الفوائد” يف قائمة الدخل الشامل املوحدة باستخدام 
طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

يتم احتساب اإليرادات من عقود التمويل واالستثمار مبوجب العمليات البنكية اإلسالمية ضمن “إيرادات من أنشطة التمويل واالستثمار” يف قائمة    
الدخل الشامل املوحدة باستخدام طريقة مماثلة لطريقة سعر الفائدة الفعلي. 

بعد خفض األصل املايل أو جمموعة األصول املالية املتشابهة نتيجة خلسارة انخفاض القيمة، يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام سعر    
الفائدة املستخدم خلصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس خسارة انخفاض القيمة. 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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احتساب االيرادات )تتمة(  

إيرادات رسوم وعمولة  )ب(   
يتم احتساب الرسوم والعموالت بشكل عام على أساس االستحقاق عند تقدمي اخلدمة. يتم تأجيل رسوم االلتزام بالقروض بالنسبة للقروض    

احملتمل سحبها )إىل جانب التكاليف املباشرة املتصلة بها( واحتسابها كتعديل لسعر الفائدة الفعلي على القرض. يتم احتساب رسوم املشاركة 
يف تقدمي القروض كإيرادات بعد االنتهاء من تكوين التجمع املقدم للقرض وبشرط عدم احتفاظ اجملموعة بأي جزء من حزمة القرض لنفسها 
أو تكون احتفظت بجزء بنفس سعر الفائدة الفعلي مثل باقي املشاركني يف تقدمي القرض. يتم احتساب رسوم احملفظة وسواها من رسوم 

االستشارات اإلدارية ورسوم اخلدمات استنادًا إىل عقود اخلدمات السارية، وعادة ما تكون هذه على أساس متناسب زمنيًا. يتم احتساب رسوم إدارة 
األصول املتصلة بصناديق االستثمار بشكل تقديري على مدى الفرتة التي يتم توفري اخلدمة فيها. يتم احتساب الرسوم أو مكونات الرسوم املرتبطة 

باألداء عند حتقيق معايري األداء. 

إيرادات توزيعات األرباح  )ج(    
يتم احتساب توزيعات األرباح يف قائمة الدخل الشامل املوحدة بعد اعالن احلق يف استالم األرباح.    

االنخفاض يف قيمة األصول املالية   

األصول املدرجة بالتكلفة املطفأة  ) أ(   
تقوم اجملموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن األصل املايل أو جمموعة األصول املالية قد تعرضت النخفاض يف    

قيمتها. تنخفض قيمة األصل املايل أو جمموعة األصول املالية فقط عند وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض القيمة نتيجة حلدث أو أكرث 
من األحداث التي وقعت بعد االحتساب األويل لألصل )“حدث خسارة”( ويكون حلدث اخلسارة هذا )أو أحداث اخلسارة( أثر على التدفقات النقدية 

املستقبلية املتوقعة لألصل املايل أو جمموعة األصول املالية التي ميكن تقديرها بشكل موثوق. 

املعايري التي تستخدمها اجملموعة لتحديد وجود دليل موضوعي على حدوث خسارة انخفاض يف القيمة تشمل ما يلي:    
العجز عن أداء الدفعات مبوجب العقد سواًء كانت متعلقة باملبلغ األصلي أو الفائدة؛  	•   

الصعوبات اخلاصة بالتدفقات املالية التي يعاين منها املقرتض؛  	•   
خمالفة أحكام أو شروط القرض؛  	•   

البدء بإجراءات اإلفالس؛  	•   
تدهور مركز املنافسة اخلاص باملقرتض؛  	•   

الرتاجع يف قيمة الضمان؛ و  	•   
تدين التصنيف دون مستوى درجة االستثمار.  	•   

يتم حتديد الفرتة ما بني حدوث اخلسارة وحتديدها من قبل اإلدارة احمللية بالنسبة لكل حمفظة حمددة بشكل منفصل. وعمومًا ترتاوح الفرتات    
املستخدمة ما بني ثالثة أشهر و12 شهرًا؛ ويف حاالت استثنائية قد يتم استخدام فرتات أطول. 

تقوم اجملموعة يف البداية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض القيمة بشكل منفصل لكل أصل مايل كبري على حدة،    
وبشكل منفصل أو جماعي لألصول املالية غري الكبرية. وإذا قررت اجملموعة عدم وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض يف القيمة لكل 

أصل مايل مت تقييمه بشكل منفصل، سواًء كان كبريًا أم ال، فإنها تقوم بإدراجه ضمن جمموعة أصول مالية لها نفس مزايا خماطر االئتمان وتقوم 
بتقييمها بشكل جماعي للتحري عن وجود انخفاض القيمة. أما األصول التي يتم تقييمها بشكل منفصل لوجود انخفاض القيمة والتي يتم احتساب 

خسارة انخفاض قيمة لها أو يتواصل احتساب خسارة انخفاض القيمة لها فال يتم إدراجها يف التقييم اجلماعي النخفاض القيمة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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أهم السياسات احملاسبية )تتمة(  -2

ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(  3-2

االنخفاض يف قيمة األصول املالية )تتمة(  

األصول املدرجة بالتكلفة املطفأة )تتمة( ) أ(   
يتم قياس مبلغ اخلسارة بوصفه الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة )باستثناء خسائر    

االئتمان املستقبلية التي مل يتم تكبدها( خمصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي اخلاص باألصل املايل. نتيجة اخملصص ال تختلف فعليا عن 
النتائج الصادرة عند تطبيق تعليمات مصرف قطر املركزي. يتم خفض القيمة الدفرتية لألصل من خالل استخدام حساب خصم ويتم احتساب مبلغ 

اخلسارة يف قائمة الدخل الشامل املوحدة. إذا كان للقرض أو األداة احملتفظ بها حلني استحقاقها سعر فائدة متغري، فإن معدل اخلصم يكون 
سعر الفائدة الفعلي احلايل احملدد مبوجب العقد. وكإجراء احتياطي عملي، ميكن للمجموعة قياس انخفاض القيمة على أساس القيمة العادلة 

لألداة باستخدام السعر السوقي. 

ان احتساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية لضمانات األصل املاىل تعكس التدفق النقدى الذى قد ينتج عن االستحواذ خمصوما منها    
تكلفه احلصول على أو بيع الضمانة، سواء كان االستحواذ حمتمال أم ال.

ألغراض التقييم اجلماعي النخفاض القيمة، يتم جتميع األصول املالية على أساس مزايا خماطر االئتمان املتشابهة. وتتصل هذه املزايا بتقدير    
التدفقات النقدية املستقبلية للمجوعات اخلاصة بهذه األصول من خالل كونها داللية على قدرة املدين على دفع كافة املبالغ املستحقة وفقًا 

لألحكام التعاقدية لألصول اجلاري تقييمها. 

يتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية يف جمموعة أصول مالية تخضع لتقييم جماعي للتحري عن وجود انخفاض يف قيمتها على أساس    
التدفقات النقدية التعاقدية لألصول يف اجملموعة واخلربة السابقة يف اخلسارة ألصول ذات مزايا خملاطر االئتمان مشابهة لتلك املوجودة يف 

اجملموعة. يتم تعديل اخلربة السابقة يف اخلسارة على أساس املعطيات احلالية الظاهرة للعيان مبا يعكس آثار الظروف احلالية التي مل تؤثر على 
الفرتة التي استندت إليها اخلربة السابقة يف اخلسارة وحلذف آثار الظروف يف الفرتة السابقة التي مل تعد موجودة حاليًا. 

عندما يكون القرض غري قابل للتحصيل، يتم شطبه يف مقابل اخملصص املتعلق بانخفاض قيمة القروض. ويتم حذف هذه القروض بعد اتخاذ    
كافة اإلجراءات الضرورية وبعد حتديد مبلغ اخلسارة. إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة يف فرتة الحقة وكان باإلمكان ربط هذا االنخفاض 

بشكل موضوعي بحدث يقع بعد احتساب انخفاض القيمة، يتم عندها عكس خسارة انخفاض القيمة التي مت احتسابها من خالل تعديل حساب 
اخلصم. ويتم احتساب مبلغ العكس يف قائمة الدخل الشامل املوحدة ضمن بند تكلفة انخفاض القيمة خلسائر االئتمان.

األصول املصنفة متوفرة للبيع  ) ب(   
تقوم اجملموعة بتاريخ كل مركز مايل بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن األصل املايل أو جمموعة األصول املالية قد تعرضت النخفاض    

يف قيمتها. يف حالة استثمارات حقوق امللكية املصنفة على أنها متوفرة للبيع، فإن الرتاجع الكبري أو طويل األجل يف القيمة العادلة لالستثمارات 
املالية ملا دون تكلفتها يؤخذ يف االعتبار يف حتديد ما إذا كانت األصول قد تعرضت النخفاض يف قيمتها. وعند وجود هذا الدليل بالنسبة لألصول 

املالية املتوفرة للبيع، فإن اخلسارة املرتاكمة، والتي يتم قياسها على أنها الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية ناقصًا خسارة 
االنخفاض يف القيمة اخلاصة بذلك األصل املايل احملتسبة سابقًا، يتم حذفها من حقوق امللكية واحتسابها يف قائمة الدخل الشامل املوحدة. 

إن خسائر انخفاض القيمة احملتسبة سابقًا يف قائمة الدخل الشامل املوحدة بخصوص أدوات حقوق امللكية ال يتم عكسها من خالل قائمة 
الدخل الشامل املوحدة. يف حال مت تصنيف أدوات الدين كمحتفظ بها للبيع، يقيم االنخفاض يف القيمة بناءا على نفس اخلصائص للموجودات 
املالية بالتكلفة املطفأة. إذا زادت يف فرتة الحقة القيمة العادلة ألداة دين مصنفة على أنها متوفرة للبيع وكان ميكن ربط هذه الزيادة بشكل 

موضوعي بحدث يقع بعد احتساب خسارة انخفاض القيمة يف الربح أو اخلسارة، عندها يتم عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل 
الشامل املوحد.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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االنخفاض يف قيمة األصول املالية )تتمة(  

القروض املعاد التفاوض عليها )ج(   
ان القروض املعاد التفاوض عليها هي أما اخلاضعة إىل انخفاض جماعي، أو غري الهامة مبفردها والتي يتم تعديل شروطها والتي ال تعد انه قد    

مضى اجل استحقاقها وامنا تعترب قروضا جديدة. يف السنوات الالحقة، األصل يعد انه قد تأخر اجله ويجب االفصاح عنه فقط يف حالة اعادة 
التفاوض عليه. 

العقارات واملعدات   
تتكون األرض واملباين بشكل رئيسي من الفروع واملكاتب. يتم إظهار كافة املمتلكات واملنشآت واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك. تشمل   

التكلفة التاريخية املصروفات املنسوبة بشكل مباشرة إىل امتالك بنود األصول. 

يتم إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل   
اجملموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بذلك األصل ويكون باإلمكان قياس تكلفة ذلك األصل بشكل موثوق. يتم إدراج كافة تكاليف عمليات 

اإلصالح والصيانة األخرى ضمن بند مصروفات عمليات أخرى خالل الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها. 

ال يتم استهالك األرض. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة االستهالك على القيم املتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية   
على الشكل التايل: 

20 سنة  مباين   	•  
3-8 سنوات  أثاث ومعدات   	•  

5 سنوات  مركبات   	•  

تتم مراجعة القيم املتبقية لألصول وأعمارها اإلنتاجية وتعديلها حسبما يكون مالئمًا بتاريخ كل بيان للمركز املايل. يتم خفض القيمة الدفرتية لألصل   
مباشرة إىل القيمة املمكن اسرتدادها إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل أكرب من قيمته التقديرية املمكن اسرتدادها. إن القيمة املمكن اسرتدادها هي 

القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى. 

يتم حتديد أرباح وخسائر االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيم الدفرتية، ويتم إدراجها ضمن بند ايرادات / مصروفات عمليات أخرى يف قائمة   
الدخل الشامل املوحدة. 

العقارات املقتناة يف مقابل تسوية ديون العمالء  
يتم إظهار العقارات املقتناة يف مقابل تسوية ديون العمالء يف بيان املركز املايل املوحد للبنك ضمن بند “أصول أخرى” بقيمة االقتناء اخلاصة بها    

صافية من أي خمصص النخفاض القيمة. 

وفقًا لتعليمات مصرف قطر املركزي، ينبغي على البنك بيع أي أرض وعقارات يتم اقتناؤها يف مقابل تسوية الديون يف غضون فرتة ال تتجاوز ثالث سنوات   
من تاريخ االقتناء وال ميكن متديد هذه الفرتة لفرتات أخرى إال بعد احلصول على موافقة مصرف قطر املركزي.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
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االنخفاض يف قيمة األصول غري املالية   
هي األصول التي ليس لها عمر إنتاجي حمدد، والتي ال تخضع لإلطفاء، والتي يتم اختبارها بشكل سنوي للتحري عن انخفاض القيمة. تتم مراجعة األصول   
اخلاضعة لإلطفاء للتحري عن انخفاض القيمة يف أي وقت تشري فيه األحداث أو التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لالسرتداد. 

يتم احتساب خسارة انخفاض يف القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفرتية لألصل قيمته املمكن اسرتدادها. والقيمة املمكن اسرتدادها هي 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام أيهما أعلى. انه ولغرض تقدير االنخفاض يف القيمة، األصول يتم جتميعها إىل احلد 

االدنى التي ميكن ان تتحق عنده تدفقات نقدية ميكن حتديدها منفردة )الوحدات املدرة للنقد(. األصول غري امللموسة بخالف الشهرة والتي تعانى من 
انخفاض يف القيمة يتم اعادة تقييمها يف نهاية كل فرتة مالية لغرض الغاء تلك اخلسارة.

النقد وما يف حكمه   
ألغراض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما يف حكمة تتكون من األرصدة املستحقة خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء، مبا يف ذلك األرصدة   

النقدية واألرصدة غري املقيدة لدى مصرف قطر املركزي. 

خمصصات   
يتم االعرتاف باخملصص عندما يكون هناك التزام قانوين أو استداليل حايل كنتيجة ألحداث سابقة ويكون من املرجح أن يتطلب ذلك استخدام للموارد   

لتسوية هذه االلتزامات، مع إمكانية إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام. 

تقوم اجملموعة برصد اخملصصات وإدراجها يف قائمة الدخل الشامل املوحد بخصوص أية مطالبة حمتملة أو بخصوص أي انخفاض يف القيمة يكون   
متوقعًا لألصول، مع األخذ يف االعتبار قيمة املطالبة احملتملة أو االنخفاض احملتمل يف القيمة ومدى احتمال حدوثه. 

تقاس اخملصصات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة للوفاء بااللتزام باستخدام معدل يعكس التقدير السوقي للقيمة املالية واخملاطر املرتبطة   
بااللتزام. الزيادة يف اخملصصات التي قد تنشأ بسبب التغري يف الزمن يعرتف بها كمصروف فوائد.

عقود الضمانات املالية   
عقود الضمان املايل هي عقود تقتضي من اجلهة املصدرة أن تقوم بأداء دفعات حمددة لتعويض حاملها عن اخلسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين   

حمدد يف أداء الدفعات عند استحقاقها وفقًا لألحكام األصلية أو املعدلة ألداة الدين. يتم منح الضمانات املالية هذه إىل البنوك واملؤسسات املالية 
وغريها من الهيئات نيابة عن العمالء لضمان القروض وأرصدة السحب على املكشوف وسواها من التسهيالت البنكية األخرى. 

يتم احتساب الضمانات املالية مبدئيًا يف القوائم املالية بالقيمة العادلة وهي العالوة املستلمة بتاريخ منح الضمان املايل. والحقًا لالحتساب األويل، يتم   
قياس التزامات اجملموعة ضمن هذه الضمانات املالية بالقياس األويل ناقصًا اإلطفاء الذي يتم حسابه الحتساب إيرادات الرسوم املكتسبة بطريقة 

القسط الثابت على مدى فرتة الضمان يف قائمة الدخل الشامل املوحدة وأفضل تقدير للمصروفات املطلوبة لتسوية أي التزام مايل ينشأ بتاريخ نهاية 
التقرير املوحد أيهما أعلى. يتم حتديد هذه التقديرات استنادًا إىل اخلربة السابقة مبعامالت مماثلة وتاريخ اخلسائر السابقة، مدعومة برأي اإلدارة. 

يتم إدراج أية زيادة يف املطلوب املرتبط بالضمانات يف قائمة الدخل الشامل املوحدة ضمن بند مصروفات عمليات أخرى.   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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  منافع املوظفني 
 

  مكافآت نهاية اخلدمة 
  تقوم اجملموعة برصد خمصص ملكافآت نهاية اخلدمة مستحقة األداء ملوظفيها األجانب على أساس فرتة خدمة املوظف يف نهاية السنة وفقًا 

لسياسة التوظيف يف اجملموعة وأحكام قانون العمل يف قطر. يتم إدراج هذا اخملصص ضمن بند خمصصات أخرى كجزء من االلتزامات األخرى يف بيان 
املركز املايل. يتم حتقيق التكاليف التوقعة لهذه املكافآت على مدى خدمة املوظفني.

 
  مساهمات صندوق التقاعد 

  كما تقوم اجملموعة برصد خمصص ملساهمتها يف صندوق التقاعد وفقًا لقانون التقاعد للموظفني القطريني، وتقوم بتحميله ضمن تكلفة 
املوظفني ضمن بند مصروفات عمومية وإدارية يف بيان الدخل املوحد. ال تلتزم اجملموعة بأي مدفوعات أخرى مبجرد دفع هذه املساهمات. تسدد 

املساهمات عند استحقاقها.
 

أنشطة األمانات    
   تعمل اجملموعة كمدير صندوق لبعض األمانات األخرى التي ينتج عنها حفظ وايداع األصول نيابة عن االفراد، أو الشركات أوغريها من املؤسسات. هذه 

األصول وااليرادات الناشئة عن ذلك تستبعد من هذه القوائم املالية، حيث أنها ليست من اصول اجملموعة.
 

   بنود خارج بيان املركز املايل
تشمل البنود خارج بيان املركز املايل التزامات اجملموعة بخصوص العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية، واتفاقيات أسعار الفائدة وسواها، وهي ال    
تشكل أصول أو التزامات فعلية بتاريخ بيان املركز املايل باستثناء األصول وااللتزامات املتصلة بربح أو خسارة القيمة العادلة املتعلقة باملشتقات.

 
األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر  -3 

األدوات املالية   1-3

تعريف والتصنيف  
تتمثل األدوات املالية للمجموعة يف األصول وااللتزامات املالية، وتتضمن األصول املالية أرصدة النقدية واحلسابات اجلارية والودائع لدى البنوك، وقروض   

وسلف العمالء، واالستثمارات املالية، وأصول مشتقات مالية وبعض األصول األخرى. وااللتزامات املالية تشمل ودائع العمالء وقروض مبوجب اتفاقيات 
اعادة الشراء واملستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى وديون مصدرة وأرصدة مقرتضة أخرى ومطلوبات مشتقات مالية والتزامات معينة أخرى، 

كما تتضمن األدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة ضمن “بنود خارج بيان املركز املايل”.

يشرح اإليضاح رقم )2( السياسات احملاسبية املتبعة من قبل اجملموعة بشأن أسس االعرتاف والقياس ألهم األدوات املالية وما يرتبط بها من إيرادات   
ومصروفات. 

إدارة اخملاطر   
تستمد اجملموعة عائدتها من تويل وإدارة خماطر العمالء بغرض الربح. ومن خالل هيكل اداري قوي وموجه فإن اخملاطر والعائد قد ّقيمت إلنتاج عائد   

مناسب ومستمر، للتقليل من الدخل املتقلب وزيادة حقوق املساهمني. ان أهم انواع اخملاطر هو خطر االئتمان، خطر السيولة، خطر السوق، وخماطر 
العمليات األخرى.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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إدارة اخملاطر )تتمة(  

خماطر االئتمان هي عدم متكن العميل من الوفاء بالتزاماته. خماطر السـوق وتشمل أيضًا خماطر العمالت األجنبية وأسعار الفوائد، وهي التقلبات بقيمة   
األصول والسلع الناجتة عن التغريات بأسعار السوق والعوائد. خماطر السيولة هي عدم التمكن من االلتزام باالستحقاقات والسحوبات لاللتزامات ومتويل 

منو األصول أو الوفاء بااللتزامات التعاقدية بأسعار السوق املناسبة. خماطر العمليات هي إحتمال اخلسارة الناجتة عن أحداث سببها أشخاص و إجراءات 
تكنولوجية و امور قانونية و أحداث خارجية أو امور تنفيذية أو تنظيمية.

إن سياسة إدارة اخملاطر للمجموعة وخماطر السوق تتوقع استخدام عقود املشتقات املالية ألسعار الفائدة وأسعار العمالت األجنبية كجزء من عملية   
إدارة أصول والتزامات البنك.

جلان اخملاطر  
يبدأ الهيكل االداري للمجموعة من جملس اإلدارة. يقّيم أعضاء جملس اإلدارة االخطار من خالل الرئيس التنفيذي للمجموعة واللجان اإلدارية واللجان   

املنبثقة من جملس اإلدارة التالية: 

جلنة اخملاطر التابعة جمللس اإلدارة مسؤولة عن وضع السياسة اخلاصة بجميع مسائل التدقيق وتتوىل االشراف على جميع املسائل املتعلقة   )1  
بالتدقيق يف البنك خالل جلنة التدقيق باإلدارة وهي مسؤولة أيضا عن االنضباط ومكافحة غسيل األموال.

جلنة التدقيق هي جلنة تابعة جمللس اإلدارة وتتوىل املسئولية عن كافة جوانب إدارة خماطر املشاريع التي تشمل لكن دون حصر خماطر االئتمان   )2  
واخملاطر التشغيلية. تضع اللجنة السياسة اخلاصة بكافة قضايا اخملاطر وحتتفظ باإلشراف على كافة خماطر اجملموعة من خالل جلنة خماطر 

اجملموعة. 

جلنة السياسة واالسرتاتيجية هي جلنة تابعة جمللس اإلدارة تتوىل املسئولية عن كافة سياسات واسرتاتيجيات عمل البنك.   )3  

اللجنة التنفيذية هي جلنة تابعة جمللس اإلدارة تتوىل املسئولية عن تقييم ومنح التسهيالت االئتمانية واعتماد أنشطة االستثمار اخلاصة   )4  
باجملموعة ضمن السقوف املعتمدة وفقًا لتوجيهات املصرف املركزي يف قطر. 

جلنة االئتمان هي أعلى سلطة إدارية بخصوص كافة برامج منتجات تعرضات اخملاطر املقابلة، وبرامج املصروفات ذات الصلة وخماطر ضمان   )5  
القروض اجلماعية.

جلنة اخملاطر بالبنك التجاري هي جلنة إدارية تتمتع بأعلى الصالحيات اإلدارية على كافة األمور املتعلقة باخملاطر يف اجملموعة وشركاتها التابعة   )6  
والزميلة والتي متلك فيها استثمارات اسرتاتيجية. 

جلنة األصول وااللتزامات هي جلنة إدارية تتوىل اتخاذ القرار بخصوص صياغة السياسات املرتبطة بكافة أمور إدارة األصول وااللتزامات.  )7  

هيئة الرقابة الشرعية هي جلنة مستقلة تضم ثالثة علماء خارجيون متخصصون يف التمويل اإلسالمي والعمليات املصرفية اإلسالمية وذلك   )8  
لضمان أن أنشطة وعمليات ومنتجات الفروع اإلسالمية للبنك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. هيئة الرقابة الشرعية تقوم بإخالء 

مسئوليتها من خالل إجراء مراجعة دورية.  وذلك بخالف أي منتجات إسالمية جديدة تتطلب إعتماد هيئة الرقابة قبل بدء التعامل بها. مع وقف 
الفروع اإلسالمية من قبل جميع البنوك التقليدية حسب تعليمات مصرف قطر املركزي، فإن هذه االهيئة تتوقف عن أداء مهامها اعتبارا من 31 

ديسمرب 2011.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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خماطر االئتمان   2-3
اجملموعة تتعرض خملاطر االئتمان، والذى ميثل خطر عدم وفاء الطرف اآلخر من املعاملة بالوفاء بالتزاماته. ان خطر االئتمان هو من أهم اخملاطر التي   
تتعرض لها انشطة اجملموعة، ولذلك فان اإلدارة وبحذر تدير تعرض اجملموعة خلطر االئتمان ُتعزى خماطر االئتمان إىل كل من أدوات املالية يف املركز 
املايل مثل القروض واحلسابات اجلارية املدينة والتمويل اإلسالمي واملوافقات والقبوالت واملبالغ املعادلة لالئتمان املتعلق باألدوات املالية خارج بيان 

املركز املايل. تنتهج اجملموعة يف إدارة اخملاطر االئتمانية إسلوبًا يتسم باالستقاللية والنزاهة يف تقييم اخملاطر، حني دجمه مع االعمال اإلدارية. 
السياسات واالجراءات املعمول بها يف اجملموعة توّجه اإلدارة اليومية للتعرض االئتماين وتبقى جزءًا مكمال لطبيعة العمل. هدف إدارة خماطر االئتمان 

هو تقييم وإدارة خماطر االئتمان بغرض تعزيز هذه الثقافة االئتمانية.

إدارة خماطر االئتمان  1-2-3

القروض والسلفيات  )أ (   
انه ولغرض قياس خطر االئتمان للقروض والسلفيات املمنوحة للعمالء والبنوك املناظرة فان اجملموعة تعكس ثالثة مكونات )1( احتمال عدم    

الوفاء من قبل العميل أو البنك املقابل اللتزاماته التعاقدية، )2( اخملاطر التي يتعرض لها البنك اآلخر واحتمال حتسنه مستقبال، والتي من بينها 
تشتق اجملموعة تعرضها خلطر عدم الوفاء، )3( نسبة التغطية احملتملة لاللتزامات غري املسددة “خسارة الفقد االفرتاضى”.

تقدر اجملموعة احتمال عدم الوفاء للطرف املقابل باستخدام وسائل التصنيف الداخلي املصمم للفئات اخملتلفة من تلك االطراف. وقد   )1(   
مت تطويره داخليا ويتضمن حتليال احصائيا واحلكم الشخصى ملسئول االئتمان ويتم التحقق منه كلما كان ذلك مناسبا باملقارنة مع البيانات 

اخلارجية املتاحة. ان عمالء اجملموعة مت توزيعها وفقا لعشرة نقاط ما بني 5 مستويات للتقييم. ان مستويات تقييم اجملموعة، كما هو 
ادناه، تعكس مدى احتمال عدم الوفاء لكل مستوى من مستويات التقييم على حده. مبا يعنى ان اخلطر يتدرج بني تلك املستويات وفقا 
للتغري يف تقدير احتمالية عدم الوفاء. ان اجماليات التقييم يتم مراجعتها وتعديلها كلما لزم األمر. ان اجملموعة تتحقق وبانتظام من اداء 

التقييم وقدرته التنبؤية من حتديد حاالت عدم الوفاء.

ان تصنيف وكالة التقييم كما هو بعاليه مت تقسيمه إىل مستويات تقييم للمجموعة وفقا للمتوسط طويل املدى ملعدالت عدم الوفاء لكل     
مستوى خارجى. تستخدم اجملموعة التقييم اخلارجي كلما كان متاحا لتقيس عليه تقييم خطر االئتمان الداخلي. ان خماطر عدم الوفاء حتت 

املالحظة يختلف تقييمها من سنة ألخرى، وبخاصة تلك التي تعاود دورة اقتصادية.

التعرض خلطر عدم املقدرة على الوفاء يتم وفقا للقيم التي تتوقع اجملموعة ان تدين بها يف ذلك الوقت. على سبيل املثال، القرض يقيم   )2(   
وفقا لقيمته املمنوح بها، وبالنسبة لاللتزام فان اجملموعة تدرج القيمة املسحوبة باالضافة إىل أية مبالغ اضافية قد ميكن سحبها مع 

الوقت، مبجرد حدوثها.

خسارة عدم الوفاء احملتملة، أو اخلسارة الصارمة، متثل توقع اجملموعة ملدى اخلسارة ملطالبة ما عند حدوثها. ويتم التعبري عنها   )3(   
كنسبة اخلسارة لكل وحدة خماطر، وتختلف وفقا لطبيعة الطرف اآلخر، وطبيعة وأهمية املطالبة، وتوافر الضمانات، أو حمددات خطر 

االئتمان األخرى.

األوراق املالية املدينة والسندات األخرى )ب(   
ان التقييم اخلارجي لألوراق املالية املدينة والسندات مثل تقييم ستاندرد أند بور أو ما مياثلهما مت استخدامه من قبل إدارة نقد اجملموعة إلدارة    

خطر االئتمان. ان االستثمار يف تلك األوراق املالية يتم النظر اليها كوسيلة لتحقيق مستويات ائتمانية متميزة واحملافظة على مصادرة سهلة 
ملواجهة متطلبات التمويل يف نفس الوقت.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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التحكم يف حدود اخملاطرة وسياسة التخفيض:   2-2-3

تنويع احملفظة  )أ (   
تنويع احملفظة هو مبدأ حتّوطي إضايف، لهذا فإن سياسات االئتمان نظمت للتأكد من أن االئتمان يف اجملموعة ال يرتّكز لدى عميل معّين، أو    

قطاع صناعي أو منطقة جغرافية واحدة. ولتفادى اخلسارة الكبرية إن مل يتمكن أحد االطراف من الوفاء بسداد التزاماته، فقد مت حتديد السقوف 
االئتمانية الكبرية وفقًا للسياسة االئتمانية. كما ُوضعت حدود إلدارة الرتكزات االئتمانية لقطاع أو بلد معّين. ويتم رصد هذه اخملاطر على اساس 

التدوير وتخضع للمراجعة السنوية أو الدورية عندما يعد ذلك ضروريًا. 

الضمانات  )ب(   
من اجل االستجابة بشكل استباقي لتدهور االئتمان. اجملموعة تستخدم جمموعة من السياسات واملمارسات للتخفيف من خماطر االئتمان.    

أكرثها تقليدية هو أخذ الضمانات ملبالغ السلف املمنوحة، والتي هي من املمارسات الشائعة. تتطبق اجملموعة أدوات ومبادئ توجيهية بشأن 
مقبوليه فئات معينة من الضمانات أو التخفيف من خماطر االئتمان. األنواع الرئيسية لضمانات القروض والسلفيات هي: 

الرهون على املمتلكات السكنية؛  	•   
الرسوم على أصول جتارية مثل املبانى واخملزون واملدينون؛  	•   

الرسوم على األدوات املالية مثل سندات الدين واألسهم.  	•   

التمويل طويل األجل واالقراض إىل الشركات هي مضمونة عموما؛ التسهيالت االئتمانية الفردية املدورة هي غري مضمونه عموما. وباالضافة إىل    
ذلك، من أجل تقليل إىل أدنى حد خسائر االئتمان فان اجملموعة سوف تسعى للحصول على ضمانات اضافية من الطرف املقابل مبجرد مالحظة 

أية مؤشرات النخفاض قيمة القروض والسلفيات الفردية.

الضمانات احملتفظ بها كضمان ألصول مالية بخالف القروض والسلفيات يتم حتديدها وفقا لطبيعة املشتقة املالية.   

سندات الدين، وسندات اخلزانة األخرى والسندات األخرى هي عموما غري مضمونة، وفيما عدا األوراق املالية املدعومة باألصول والصكوك    
املماثلة، والتي يتم ضمانها من خالل حمفظة األدوات املالية.

االلتزامات ذات الصلة باالئتمان  )ج(   
والغرض الرئيسي من هذه الصكوك هو ضمان ان تكون األموال متوافره لعميل على النحو املطلوب. الكفاالت وخطابات االعتماد الضامنة حتمل    

نفس اخملاطر االئتمانية كما القروض. الوثائق وخطابات االعتماد التجارية - التي هي تعهدات خطية من قبل اجملموعة عن العميل كبديل عنه 
لرتخص لطرف ثالث استخالص تعهدات على اجملموعة يصل إىل املبلغ املنصوص عليها مبوجب األحكام والشروط احملددة - هي مضمونة 

بشحنات البضائع ذات الصلة وبالتايل حتمل خماطر أقل من قرض مباشر.

االلتزامات لتمديد االئتمان متثل االجزاء غري املستخدمة من السماح بتقدمي االئتمان يف شكل قروض أو خطابات الضمان أو خطابات االعتماد. ان     
خماطر االئتمان على االلتزامات لتمديد االئتمان، من احملتمل ان تعرض اجملموعة خلسارة يف مبلغا مساويا جملموع االلتزامات غري املستغلة. 

ومع ذلك، فإنه من املرجح ان مبلغ اخلسارة هو أقل من جمموع االلتزامات غري املستخدمة، كما ان معظم االلتزامات لتمديد االئتمان هي 
مرهونه وفقا لعمالء لديهم معايري ائتمان. اجملموعة تراقب مصطلح تاريخ االستحقاق لالئتمان ألن االلتزامات طويلة األجل عموما حتتوى درجة 

أكرب من اخملاطر االئتمانية من القصرية األجل.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

التحكم يف حدود اخملاطرة وسياسة التخفيض )تتمة(  2-2-3

خماطر االئتمان الناشئة من أدوات املشتقات املالية تقتصر يف أي وقت على املشتقات ذات القيمة العادلة املوجبة، حسبما تدرج يف بيان  د(   
املركز املايل. ومع املشتقات التي تسدد باالجمايل، تكون اجملموعة معرضة أيضا خملاطر السداد وهي أن تقوم اجملموعة بسداد التزاماتها 

ولكن يفشل الطرف األخر يف تسليم القيمة املقابلة.

أقصى خماطر ائتمانية قبل الضمانات أو أي تعزيزات ائتمانية   3-2-3
اجلدول التايل يبني أقصى خماطر ائتمانية تتعرض لها بنود بيان املركز املايل مبا يف ذلك املشتقات. تظهر أقصى اخملاطر باالجمايل، قبل تأثري التخفيف   

باستخدام أي ضمانات تأخذها اجملموعة أو غريها من التعزيزات االئتمانية. يف حال تكون األدوات املالية مدرجة بالقيمة العادلة، متثل املبالغ املبينة 
قيمة اخملاطر االئتمانية احلالية ولكنها ليست أقصى اخملاطر التي ميكن ان تنشأ يف املستقبل نتيجة للتغريات يف القيم.

املبلغ باأللف ريال قطري  
2010  2011  

خماطرة خماطر االئتمان وعالقته باألصول من بنود املركز املايل كما يلي:  
4,237,843  9,271,920 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   

متويل القروض والسلف للعمالء:    
4,574,143  8,219,486 قروض األفراد    

26,355,949  30,311,478 قروض الشركات التجارية    
2,636,574  3,082,840 التمويل اإلسالمي    
8,884,236  10,525,009 استثمارات مالية   

710,244  827,037 اصول أخرى   
47,398,989  62,237,770 اجمايل بنود املركز املايل كما يف 31 ديسمرب   

خماطرة خماطر االئتمان وعالقتها ببنود خارج بيان املركز املايل كما يلي:  
91,583  97,979 قبوالت   

8,532,654  9,088,622 كفاالت   
3,950,492  5,217,592 اعتمادات   
6,376,592  5,859,107 التسهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء الغري مستخدمة   

18,951,321  20,263,300 بنود خارج بيان املركز املايل كما يف 31 ديسمرب   

66,350,310  82,501,070 االجمايل   

األرصدة لدى البنك املركزي ليست مدرجة يف التعرض للمخاطر االئتمانية ملا يف جذب هذه اخملاطر السيادية وزنا من الصفر.  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

أقصى درجات التعرض خملاطر االئتمان حسب القطاعات   4-2-3
يف قطاع الصناعة حتليل جملموعة من األصول املالية، قبل أن تأخذ يف االعتبار الضمانات التي عقدت التعزيزات االئتمانية أو غريها، كما يلي:  

املبلغ باأللف ريال قطري  
2010  2011  

احلد األقصى  احلد األقصى     
للمخاطرة للمخاطرة    

داخل املركز املايل  
8,284,555  9,979,293 حكومة    

4,936,911  6,802,475 مؤسسات حكومية وشبه حكومية    
1,435,102  1,639,348 الصناعة    

3,704,427  4,305,847 التجارة    
9,238,190  12,259,147 اخلدمات املالية     

2,655,493  2,561,315 مقاوالت    
6,878,398  13,257,588 عقارات    
6,433,652  7,338,519 استهالكي    

3,832,261  4,094,238 قطاعات أخرى    
47,398,989  62,237,770 جمموع داخل املركز املايل   

  
خارج املركز املايل    

498,343  868,527 مؤسسات حكومية وشبه حكومية    
4,032,395  5,559,196 اخلدمات املالية    
14,420,583  13,835,577 التجاري وغريه    

18,951,321  20,263,300 جمموع خارج املركز املايل   

66,350,310  82,501,070 اجملموع   

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى:   
ان قيمة ونوع الضمان املطلوب يعتمدان على تقييم للمخاطر االئتمانية للطرف اآلخر. تطبق اجملموعة ارشادات توجيهية تتعلق مبقبولية أنواع   

الضمانات وأسس للتقييم. 
 

ان األنواع الرئيسية للضمانات التي حتصل عليها اجملموعة هي كالتايل:  
لالقراض التجاري، رسوم على املمتلكات العقارية والبضاعة واألرصدة التجارية املدينة. 	•  

لالقراض الفردي، رهون على العقارات السكنية. 	•  

وحتصل اجملموعة أيضا على ضمانات من الشركات األم للقروض املقدمة إىل شركاتها التابعة. تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمان، وتطلب   
ضمانات اضافية وفقا ألحكام اتفاقية االقراض، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي يتم احلصول عليها خالل مراجعة كفاية اخملصص خلسائر تدين 

القيمة. 

من سياسة اجملموعة أن تبيع العقارات التي تعيد امتالكها بطريقة نظامية، ويتم استخدام العائدات خلفض أو لسداد املديونية القائمة. وعموما ال   
يقوم البنك بشغل العقارات التي متتلكها لالستخدام التجاري.

يبلغ اجمايل أقصى خماطر ائتمانية بعد خصم الضمانات 47.4 بليون ريال قطري )2010 : 41 بليون ريال قطري( ان األنواع الرئيسية للضمانات التي حتصل   
عليها اجملموعة هي ضمانات نقدية 2% )2010: 3%(، الرهون 46% )2010 : 47%(، األسهم وأوراق الدين 4% )2010: 3%(، ضمانات حكومية %21 )2010 : %21( 

واألوراق املالية األخرى املقبولة 27% )2010 : 26%( من اجمايل الضمانات.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

نوعية االئتمان لألصول املالية ذات اخملاطر االئتمانية   5-2-3
ويبني اجلدول التايل التفاصيل االئتمانية حملفظة القروض والسلفيات حسب التصنيفات الداخلية للمجموعة. أ(   

املبلغ باأللف ريال قطري   
متأخرة غري مستحقة       

السداد ولكن غري الدفع مسبقا       
االجمايل منخفضة القيمة  منخفضة  وغري ضعيفة       

31 ديسمرب 2011   
درجات اخملاطر     

14,160,637  -  7,281  14,153,356 منخفضة اخملاطر - ممتازة   - A الفئة    
27,492,943  -  514,885  26,978,058 خمطرة عادية   - B الفئة    

184,255  184,255  -  - دون املستوى   - C الفئة    
66,096  66,096  -  - مشكوك يف حتصيلها   - D الفئة    

257,275  257,275  -  - رديئة   - E الفئة    

42,161,206  507,626  522,166  41,131,414 االجمايل     
)321,881( ناقصا خمصص االنخفاض - )حمدد(        

)225,521( ناقصا خمصص االنخفاض - )جممع(        
41,613,804 الصايف        

31 ديسمرب 2010   
درجات اخملاطر      

12,857,360  -  17,470  12,839,890 منخفضة اخملاطر - ممتازة   - A الفئة    
20,597,126  -  1,315,753  19,281,373 خمطرة عادية   - B الفئة    

141,966  141,966  -  - دون املستوى   - C الفئة    
61,155  61,155  -  - مشكوك يف حتصيلها   - D الفئة    

888,882  888,882  -  - رديئة   - E الفئة    
    

34,546,489  1,092,003  1,333,223  32,121,263 االجمايل     
)899,785( ناقصا خمصص االنخفاض - )حمدد(        

)80,038( ناقصا خمصص االنخفاض - )جممع(        
33,566,666 الصايف        

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية  ب(   
اخملاطر بالنسبة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية أما منخفضة اخملاطر يف الغالب. وليس هناك مستحقات للدفع مسبقا أو اطفاء    

األرصدة يف حمفظة األوراق املالية كما يف 31 ديسمرب 2011 )2010 : ال شيء(. 

االستثمارات املالية )أوراق الدين(  ج(   
املبلغ باأللف ريال قطري  

2010  2011   

6,166,900  5,612,315 احملتفظ به لالستحقاق    
3,000,640  5,137,136 املتاحة للبيع    

)283,304(  )224,442( ناقصا خمصص االنخفاض    
8,884,236  10,525,009 االجمايل    

 : 2010( ”AA“ خماطرة االستثمارات املالية تتضمن مبلغ 9.03 بليون ريال قطري تتكون من سندات حكومة قطر/ أذونات اخلزانة واملصنفة تصنيف   
 .)”AA-“ 7.9 بليون ريال قطري واملصنفة

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

نوعية االئتمان لألصول املالية ذات اخملاطر االئتمانية )تتمة(  5-2-3

األصول األخرى )د(   
ال توجد أرصدة متأخرة السداد أو متدنية القيمة كما يف 31 ديسمرب 2011 )2010 : ال شيء(   

القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء املتأخرة ولكن مل تنخفض قيمتها  )ه(   
ان القروض وسلف العمالء التي تأخر سدادها أقل من 90 يوم كما يف 31 ديسمرب 2011 ال تعترب منخفضة القيمة، ما مل تتوفر معلومات أخرى تشري    

إىل العكس. املبلغ االجمايل للقروض وسلف العمالء حسب درجتها والتي استحق موعد استحقاقها ومل تنخفض قيمتها كانت على النحو التايل:

املبلغ باأللف ريال قطري   
التقليدية     

2010  2011 اإلسالمي  أفراد  شركات     

418,461  328,798  27,314  262,980  38,504 متأخرة حتى 30 يوم    
759,160  66,492  4,568  48,047  13,877 متأخرة من 31 - 60 يوم    
155,602  126,876  951  67,056  58,869 متأخرة من 61 – يوم وما أعاله    

1,333,223  522,166  32,833  378,083  111,250 اجملموع    

لدى اجملموعة ضمانات يف شكل ودائع جممدة، رهن أسهم أو رهن قانوين مقابل القروض املتأخرة.   

يبلغ اجمايل الضمانات 189 مليون ريال قطري )2010 : 108 مليون ريال قطري( للتأخري حتى 30 يوم، و 24 مليون ريال قطري )2010:29 مليون ريال قطري(    
للتأخري من 31 يوم إىل 60 يوم، و 41 مليون ريال قطري )2010: 34 مليون ريال قطري( للتأخري من 61 يوم وما أعاله.

تدنى قيمة القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )ه(   
يتم حتديد قيمة االنخفاض بتقييم كل قرض مبفرده وفقا لتعليمات مصرف قطر املركزي، واألنظمة واملعايري الدولية. بلغت القروض والسلف    

واألنشطة التمويلية للعمالء قبل احتساب التدفقات النقدية من الضمانات 508 مليون ريال قطري )2010 : 1,092 مليون ريال قطري(. فيما يلي حتليل 
الجمايل القروض املتدنية القيمة بحسب قطاعات التشغيل: 

املبلغ باأللف ريال قطري  
2010  2011  

القروض منخفضة القيمة   
304,078  114,739 الشركات   −   
705,142  176,610 األفراد   −   
82,783  216,277 التمويل اإلسالمي   −   
1,092,003  507,626     

اعادة التفاوض على قروض وسلف العمالء  )و(   
اعادة هيكلة األنشطة تشمل متديد ترتيبات الدفع، واملوافقة على خطط اإلدارة اخلارجية، وتعديل تأجيل املدفوعات. بعد اعادة الهيكلة، فان    

حساب العميل الذى مضى أجل استحقاقه يتم اعادتة إىل الوضع الطبيعي وإدارته جنبا إىل جنب مع غريه من حسابات مماثلة. ان سياسات اعادة 
الهيكلة واملمارسات تستند إىل املعايري أو املؤشرات التي، يف التقدير الشخصى لإلدارة احمللية، تشري إىل ان الدفع على األرجح سيستمر. 

ان هذه السياسات هي قيد املراجعة املستمرة. اعادة الهيكلة هي األكرث شيوعا من ناحية التطبيق على القروض الشخصية، وخاصة عميل 
القروض الفردية. اعادة التفاوض على القروض التي من شأنها ان تكون قد مضى موعد استحقاقها بلغ جمموعها كما يف 31 ديسمرب 2011 مبلغ 

3,058 مليون ريال قطري )2010 : 1,329 مليون ريال قطري(.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

خماطر السوق  3-3
تتعرض اجملموعة خملاطر السوق، والذي هو خطر ان القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لالداة مالية سوف تتقلب بسبب التغريات يف   
أسعار السوق. تنشأ خماطر السوق من املراكز املالية املفتوحة لسعر الفائدة، والعمالت ومنتج حقوق امللكية، وهي كلها معرضة بشكل عام أو 
حمدد حلركات السوق والتغريات يف مستوى تقلب أسعار السوق أو األسعار، مثل أسعار الفائدة، وانتشار االئتمان، وأسعار صرف العمالت االجنبية، 

وأسعار األسهم. وتفصل اجملموعة التعرض خملاطر السوق إىل حمافظ جتارية وغري جتارية.

تخضع االستثمارات لصالح اجملموعة لسياسة االستثمار الداخلية للمجموعة املوافق عليها من قبل جملس اإلدارة واملعدة حسب تعليمات مصرف   
قطر املركزي. يتم القيام بأنشطة املتاجرة يف اجملموعة من قبل شعبة اخلزانة واالستثمارات، وتخضع األنشطة للتوجيهات والسياسات اخلاصة 
مبجال العمل احملدد. تستخدم اجملموعة أساليب متعددة لقياس ومراقبة األنشطة مبا يف ذلك حتليل احلساسية واحلدود االئتمانية لكل مركز.

حتدد سياسة االستثمار احلد األقصى جملموع حمافظ االستثمارات لصالح اجملموعة )أي القيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة االستثمارات   
املالية احملتفظ بها بغرض املتاجرة واحملتفظ بها لتاريخ االستحقاق واملتاحة للبيع( بنسبة 70% من رأسمال البنك واحتياطياته )رأس املال 

االساسي Tier 1(. لكن، احلد اخملصص حملفظة االستثمارات احملتفظ بها بغرض املتاجرة هو 10% من رأسمال اجملموعة واحتياطياته )رأس املال 
االساسي Tier 1( مع حد أقصى للخسارة مسموح به ألحد بنود االستثمار أو حملفظة االستثمار ككل يف اي وقت من االوقات. تتم مراجعة سياسة 

االستثمار من قبل جملس اإلدارة سنويًا وتتم مراقبة احلدود بشكل يومي من قبل قسم إدارة اخملاطر.

قرارات االستثمار موّجهة وفقًا السرتاتيجية االستثمار، ويتم إتخاذها جمال العمل حتت إشراف جلنة األصول وااللتزامات ومبوافقة جملس اإلدارة.   

خماطر العمالت األجنبية  1-3-3
خماطر العمالت األجنبية هي خماطر اخلسارة الناجتة من تقّلبات أسعار الصرف االجنبي. وبالنظر إىل طبيعة عمل اجملموعة، فإن التعرض خملاطر   

العمالت األجنبية حمدود ومسيطر عليه بإحكام من قبل سياسة خماطر السوق وسياسة إدارة اخملاطر الهيكلية اللتني تغطيان إدارة احلدود القصوى 
املسموح بها للمتاجرة والتعرض خملاطر العمالت األجنبية.

املبلغ باأللف ريال قطري   
اجملموع عمالت أخرى  جنيه إسرتليني  يورو  دوالر أمريكي  ريال قطري    

كما يف 31 ديسمرب 2011  
بنود املركز املايل  

71,540,065  4,407,617  95,196  400,396  24,099,196  42,537,660 األصول    
)71,540,065(  )1,368,339(  )103,873(  )410,477(  )26,574,970(  )43,082,406( االلتزامات وحقوق املساهمني    

-  3,039,278  )8,677(  )10,081(  )2,475,774(  )544,746( صايف مركز العمالت    

بنود خارج بيان املركز املايل   
20,263,300  168,769  36,954  697,714  7,883,915  11,475,948 التزامات دائنة )التزامات طارئة(    

 
كما يف 31 ديسمرب 2010   

بنود املركز املايل   
62,520,074  3,941,067  133,641  186,821  14,581,882  43,676,663 األصول    

)62,520,074(  )1,181,038(  )132,463(  )184,216(  )16,615,492(  )44,406,865( االلتزامات وحقوق املساهمني    
-  2,760,029  1,178  2,605  )2,033,610(  )730,202( صايف مركز العمالت    

 
بنود خارج بيان املركز املايل   

18,951,321  182,631  22,578  669,975  6,842,013  11,234,124 التزامات دائنة )التزامات طارئة(    

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

خماطر العمالت األجنبية )تتمة(  1-3-3
اجلدول التايل أدناه يوضح تأثري تغري حمتمل ألسعار العمالت مقابل الريال القطري، مع ثبات جميع املتغريات األخرى، على بيان الدخل املوحد. ان أي نقص   

معادل يف كل من العمالت التالية مقابل الريال القطري كان سوف ينتج عنها تأثري معادل ولكنه عكسي.
املبلغ باأللف ريال قطري   

التأثري على بيان الدخل الشامل      

2010  2011 التغري يف سعر العملة %    

 
261  )1,008(  %10 اليورو   
177  )1,302(  %15 جنيه اسرتليني   

ميثل مركز التبادل املفتوح بالعمالت األخرى استثمار اجملموعة يف شركات زميلة مقومة بالريال العماين والدرهم اإلماراتي، وحيث أن هذه العمالت   
مربوطة بالدوالر األمريكي، فال يوجد لها تأثري على بيان الدخل ويعترب التأثري ضئيال على حقوق املساهمني.

أرباح / خماطر أسعار الفائدة   2-3-3

خماطر أسعار الفائدة )أ(   
التدفق النقدي خملاطر أسعار الفائدة هو خطر التقلب يف التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغريات يف أسعار الفائدة    

يف السوق. القيمة العادلة خملاطر أسعار الفائدة هو خطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق. تعتاد 
اجملموعة خطر التعرض آلثار التقلبات السائدة ملستويات أسعار الفائدة يف السوق على كل من القيمة العادلة وخماطر التدفق النقدي. 

هوامش الفائدة قد تزيد نتيجة لهذه التغريات ولكن قد يقلل من اخلسائر حال ان تنشأ حركات غري متوقعة. جملس اإلدارة يضع احملددات 
الالزمة على مستويات تضارب اعادة تسعري الفائدة التي ميكن االضطالع بها، والتي ترصد يوميا عن طريق إدارة النقد واخلزانة باجملموعة.

إدارة األصول وااللتزامات املتابعة من قبل جلنة األصول وااللتزامات، تدير خماطر سعر الفائدة املرتبطة باألدوات املالية غري التجارية. وتعترب    
خماطر سعر الفائدة من أكرث خماطر السوق املعرض لها البنك يف أدواته املالية غري التجارية.

هدف اجملموعة إدارة حساسية سعر الفائدة بحيث أن التغريات يف أسعار الفائدة ال تنعكس سلبًا على دخل الفائدة الصايف. خماطر سعر    
الفائدة تقاس بأنها املؤثرات احملتملة على دخل الفائدة الصايف بسبب تغريات أسعار الفائدة بالسوق كالعادة تقوم اجملموعة بإدارة خماطر 

سعر الفائدة اخلاص بأدوات املشتقات املالية غري التجارية بفصل هذه األصول وااللتزامات إىل حمفظتني كبريتني: غري إختيارية وإختيارية. 
احملفظة غري اإلختيارية حتتوي على القروض والودائع اخلاصة بعمالء اجملموعة والضمانات الالزمة لدعم املتطلبات الرقابية املطلوبة لكي 

تتمكن اجملموعة من إدارة حساسية سعر الفائدة باحملفظة غري االختيارية،تستعمل اجملموعة حمفظة أوراق مالية إختيارية، ودائع طويلة 
األمد، واإليداعات واإلقراض بني البنوك واملشتقات املالية عند احلاجة إسرتاتيجيًا بواسطة وضع احملفظة اإلختيارية تتمكن اجملموعة بشكل 

واسع من إدارة حساسية سعر الفائدة يف احملفظة غري اإلختيارية.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3
اجلدول التايل يلخص مركز حساسية أسعار الفائدة / الربح يف 31 ديسمرب وفقا لفرتة اعادة تسعري املوجودات واملطلوبات والبنود خارج بيان املركز   

املايل للمجموعة:

املبلغ باأللف ريال قطري   
غري احلساسة أكرث من  من ثالثة أشهر  خالل ثالثة    

اجملموع للفوائد  سنة  إىل سنة  أشهر    

كما يف 31 ديسمرب 2011  
2,576,494  2,113,922  -  -  462,572 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي   

9,271,920  -  -  433,160  8,838,760 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   
41,613,804  -  1,986,614  13,317,281  26,309,909 قروض وسلف وأنشطة مالية لعمالء:   

11,732,639  1,207,630  7,873,702  2,220,981  430,326 استثمارات مالية   
3,926,480  3,926,480  -  -  - استثمار يف شركات زميلة   
2,418,728  1,779,101  -  44,374  595,253 عقارات ومعدات وأصول أخرى    

71,540,065  9,027,133  9,860,316  16,015,796  36,636,820 جمموع األصول   

5,837,887  -  -  -  5,837,887 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
37,988,683  8,043,858  19,195  2,551,460  27,374,170 ودائـع العمـالء، وحسابات االستثمار املطلق   

1,150,810  -  -  1,150,810  - قروض مبوجب اتفاقيات اعادة الشراء   
11,054,086  -  8,506,388  2,547,698  - ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

1,278,303  806,807  -  50,453  421,043 التزامات أخرى   
14,230,296  14,230,296  -  -  - حقوق املساهمني   

71,540,065  23,080,961  8,525,583  6,300,421  33,633,100 جمموع االلتزامات وحقوق املساهمني   
-  )14,053,828(  1,334,733  9,715,375  3,003,720 فرق حساسية أسعار الفائدة   
-  -  14,053,828  12,719,095  3,003,720 الفرق املرتاكم يف حساسية أسعار الفائدة   

كما يف 31 ديسمرب 2010       
8,702,824  1,950,898  -  -  6,751,926 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي   

4,237,843  -  251,160  208,340  3,778,343 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   
33,566,666  -  1,856,817  12,755,003  18,954,846 قروض وسلف وأنشطة مالية لعمالء   

10,023,650  1,139,414  7,281,642  456,309  1,146,285 استثمارات مالية   
3,839,542  3,839,542  -  -  - استثمار يف شركات زميلة   

2,149,549  1,588,103  -  47,858  513,588 عقارات ومعدات وأصول أخرى    
62,520,074  8,517,957  9,389,619  13,467,510  31,144,988 جمموع األصول   

3,553,398  -  -  -  3,553,398 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
33,280,662  8,652,979  87,660  3,084,172  21,455,851 ودائع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   

907,285  -  -  -  907,285 قروض مبوجب اتفاقيات اعادة الشراء   
10,993,562  -  6,812,069  2,363,686  1,817,807 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

1,285,310  849,243  301  36,440  399,326 التزامات أخرى    
12,499,857  12,499,857  -  -  - حقوق املساهمني   
62,520,074  22,002,079  6,900,030  5,484,298  28,133,667 جمموع االلتزامات وحقوق املساهمني   

-  )13,484,122(  2,489,589  7,983,212  3,011,321 فرق حساسية أسعار الفائدة   
-  -  13,484,122  10,994,533  3,011,321 الفرق املرتاكم يف حساسية أسعار الفائدة   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

حساسية أسعار الفائدة ج(   
ميثل اجلدول أدناه حساسية بيان الدخل ألي تغريات معقولة حمتملة على أسعار الفائدة مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة.   

إن حساسية بيان الدخل هو تأثري تغريات مفرتضة على أسعار الفائدة وذلك على صايف إيرادات الفوائد لسنة واحدة، بناءًا على األسعار العائمة    
للموجودات واملطلوبات املالية احملتفظ بها لغري املتاجرة. يتوقع أن يكون تأثري النقص معادال ومعاكسا لتأثري الزيادات املبينة. ليس هناك تأثري 

على حقوق مساهمي اجملموعة. كما هو موضح أدناه يف قائمة دخل وحقوق املساهمني املوحدة للمجموعة.

املبلغ باأللف ريال قطري   
حساسية يف حساسية صايف  زيادة )نقصان( يف      

حقوق املساهمني ايرادات الفوائد  نقاط األساس     

2010  2011  2010  2011    
العملة   

3,800  7,757  )44,137(  )36,550( 25 نقطة أساس  ريال قطري    
3,351  4,798  )20,605(  )37,174( 25 نقطة أساس  دوالر أمريكي / أخرى    

خماطر أسعار األسهم  3-3-3
خماطر أسعار األسهم هي أن تنقص األسعار العادلة لألسهم نتيجة للتغريات يف مستوى مؤشرات األسهم وأسعار األسهم الفردية. تنشأ خماطر   

أسعار األسهم لغري املتاجرة من األوراق الرأسمالية املصنفة متاحة للبيع. ان زيادة 10 % يف مؤشر سوق الدوحة وسوق بومباي لألوراق املالية و %15 
سوق أبوظبي لألوراق املالية يف 31 ديسمرب 2011 كانت ستزيد حقوق املساهمني مببلغ 39 مليون ريال قطري )2010 : 18 مليون ريال قطري(. ان نقصًا 

معادال كان سينتج عنها تأثري معادل ولكن عكسي وسوف يسبب انخفاضا حمتمال يف القيمة، مما سينقص صايف الربح.

املبلغ باأللف ريال قطري   
األثر على حقوق املساهمني     

2010  2011 التغري يف مؤشرات األسهم  مؤشرات السوق   

11,557  14,564  %10 بورصة قطر   
-  20,388  %10 سوق بومباي لألوراق املالية   

6,224  3,941  %15 سوق أبوظبي لألوراق املالية   

خماطر السيولة   4-3
السيولة هي القدرة املستمرة على الوفاء باستحقاقات االلتزامات و زيادة أموال املوجودات وسداد االلتزامات التعاقدية األخرى يف الوقت احملدد   

وبطريقة منخفضة التكاليف. إدارة السيولة تتضمن االحتفاظ بقدرة كبرية ومتنوعة على التمويل، واألصول السائلة ومصادر نقدية أخرى تقي من 
التقلبات يف مستويات األصول وااللتزامات الناجتة عن أحداث أو إضطرابات غري متوقعة يف السوق.

عملية إدارة خماطر السيولة  1-4-3
تخضع إدارة خماطر السيولة لسياسة اجملموعة اخلاصة بالسيولة. والهدف االول إلدارة خماطر السيولة، التي تتابع أعمالها جلنة األصول وااللتزامات،   

هو إيجاد خطة آلية للتغريات غري املتوقعة حني الطلب أو االحتياج للسيولة الناجتة من تصرفات العمالء أو حاالت السوق غري الطبيعية. تشدد جلنة 
األصول وااللتزامات على بلوغ احلد األقصى من ودائع العمالء ومصادر األموال األخرى واحلفاظ عليها. وتراقب جلنة األصول وااللتزامات أسعار الودائع 

واملستويات واالجتاهات والتغريات الكبرية و خطط تسويق الودائع التي تراجع باستمرار للتأكد من اتساقها مع متطلبات سياسة السيولة. أيضًا لدى 
جلنة األصول وااللتزامات خطة طوارىء تتم مراجعتها بشكل دوري. إن قدرة اجملموعة على جذب متويالت ضخمة أو طويلة األجل بأسعار منافسة يؤثر 

فيها بشكل مباشر تصنيفنا االئتماين املبّين فيما يلي:

طويل األمد A1، قصري األمد P-1، قوة املركز املايل -C، املستقبل: مستقر.  : موديز   
طويل األمد A، قصري األمد F1، قوة املركز املايل C، املستقبل: مستقر.   : فيتش   

طويل األمد -A، قصري األمد :  A-2، املستقبل: مستقر.   : ستاندر آند بورز   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

منهج التمويل  2-4-3
مصادر السيولة يتم مراجعتها بشكل منتظم بواسطة ألكو للحفاظ على التنويع حسب العمالت، واألماكن اجلغرافية، واملانح، واملنتج والشروط.  

التدفقات النقدية غري املشتقة الضمنية  3-4-3
يعكس اجلدول التايل تواريخ استحقاق بنود أصول والتزامات اجملموعة الرئيسية. وقد مت حتديد تواريخ التعاقدية / املتوقعة لألصول وااللتزامات   

باجلدول على أساس الفرتة املتبقية يف 31 ديسمرب وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعني االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية التي تعكسها 
الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر السيولة. تراقب اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من توفر سيولة كافية.

يخضع البنك لبعض املتطلبات االلزامية وفقا للوائح مصرف قطر املركزي، يف 31 ديسمرب 2011، كانت نسبة السيولة 112.55% )2010 : 124.38%(. إن احلد   
األدنى املقرر من قبل مصرف قطر املركزي هو %100.

املبلغ باأللف ريال قطري   

ليس لها تاريخ اجملموع حتى   من ثالثة أشهر  من شهر     
اجملموع استحقاق  أكرث من عام  عام  إىل 12 شهر  إىل ثالثة أشهر  بنود داخل املركز املايل  خالل شهر   

كما يف 31 ديسمرب 2011  
2,576,494  2,113,922  -  462,572  -  -  462,572 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي   

أرصدة لدى البنوك  
9,271,920  89,744  -  9,182,176  433,160  1,542,745  7,206,271 واملؤسسات املالية   

قروض وسلف  
41,613,804  -  35,072,653  6,541,151  1,070,332  525,353  4,945,466 وأنشطة مالية للعمالء   

11,732,639  1,207,630  8,139,266  2,385,743  2,200,018  173,670  12,055 استثمارات مالية   
3,926,480  3,926,480  -  -  -  -  - استثمار يف شركات زميلة   
2,418,728  1,779,101  -  639,627  44,374  118,331  476,922 عقارات ومعدات وموجـودات أخرى   

71,540,065  9,116,877  43,211,919  19,211,269  3,747,884  2,360,099  13,103,286 جممــوع األصول   

5,837,887  281,700  -  5,556,187  -  134,680  5,421,507 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
ودائع العمالء، وحسابات  

37,988,683  -  19,195  37,969,488  2,742,140  7,351,672  27,875,676   االستثمار املطلق 
قروض مبوجب  

1,150,810  -  1,150,810  -  -  -  - اتفاقيات اعادة الشراء   
ديون مصدرة   

11,054,086  -  8,506,388  2,547,698  182,000  2,365,698  - وأموال مقرتضة أخرى   
1,278,303  723,708  -  554,595  50,453  131,480  372,662 التزامات أخرى   

57,309,769  1,005,408  9,676,393  46,627,968  2,974,593  9,983,530  33,669,845 جمموع االلتزامات   
14,230,296  8,111,469  33,535,526  )27,416,699(  773,291  )7,623,431(  )20,566,559( الفــرق   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

التدفقات النقدية غري املشتقة الضمنية )تتمة(  3-4-3

املبلغ باأللف ريال قطري   
ليس لها تاريخ اجملموع حتى   من ثالثة أشهر  من شهر     

اجملموع استحقاق  أكرث من عام  عام  إىل 12 شهر  إىل ثالثة أشهر  بنود داخل املركز املايل  خالل شهر   

كما يف 31 ديسمرب 2010         
8,702,824  1,950,898  -  6,751,926  -  -  6,751,926 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي   

أرصدة لدى البنوك  
4,237,843  61,132  251,160  3,925,551  208,340  261,120  3,456,091 واملؤسسات املالية   

33,566,666  -  26,266,413  7,300,253  1,424,017  1,440,081  4,436,155 قروض وسلف للعمالء   
10,023,650  1,139,414  7,456,695  1,427,541  341,164  7,908  1,078,469 استثمارات مالية   

3,839,542  3,839,542  -  -  -  -  - استثمار يف شركات زميلة   
2,149,549  1,588,103  -  561,446  47,858  127,622  385,966 عقارات ومعدات و موجودات أخرى   

62,520,074  8,579,089  33,974,268  19,966,717  2,021,379  1,836,731  16,108,607 جممـوع األصول   

3,553,398  -  -  3,553,398  -  545,160  3,008,238 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
ودائــع العمـالء، وحسابات  

33,280,662  -  87,660  33,193,002  4,587,372  7,042,066  21,563,564 االستثمار املطلق   
قروض مبوجب  

907,285  -  -  907,285  -  907,285  - اتفاقيات اعادة الشراء   
ديون مصدرة  

10,993,562  -  9,175,755  1,817,807  1,817,807  -  - وأموال مقرتضة أخرى   
1,285,310  849,243  301  435,766  36,440  71,291  328,035 التزامات أخرى   

50,020,217  849,243  9,263,716  39,907,258  6,441,619  8,565,802  24,899,837 جمموع االلتزامات   
12,499,857  7,729,846  24,710,552  )19,940,541(  )4,420,240(  )6,729,071(  )8,791,230( الفــرق   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

التدفقات النقدية غري املشتقة الضمنية )تتمة(  3-4-3
يلخص اجلدول أدناه استحقاق االلتزامات املالية للمجموعة كما يف 31 ديسمرب على أساس تسديد االلتزامات التعاقدية غري اخملصومة.  

املبلغ باأللف ريال قطري   
اجملموع أكرث من عام  من 3-12 شهر  حتى 3 شهور  خالل شهر    

كما يف 31 ديسمرب 2011  
5,854,993  -  -  135,075  5,719,918 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
38,414,487  19,409  2,772,876  7,434,075  28,188,127 ودائــع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   

1,165,195  1,165,195  -  -  - قروض حتت اتفاقية اعادة الشراء   
13,369,574  10,817,104  182,341  2,370,129  - ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

58,804,249  12,001,708  2,955,217  9,939,279  33,908,045 اجمايل االلتزامات   

كما يف 31 ديسمرب 2010       
3,572,038  -  -  548,020  3,024,018 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
34,009,237  110,039  4,734,065  7,167,100  21,998,033 ودائـع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   

915,082  -  -  915,082  - قروض حتت اتفاقية اعادة الشراء   
13,366,546  11,536,454  1,830,092  -  - ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

51,862,903  11,646,493  6,564,157  8,630,202  25,022,051 اجمايل االلتزامات   

أدوات املشتقات املالية  4-4-3
بصفة عامة تتم تسوية عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة على أساس االجمايل وتتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصايف.  

املبلغ باأللف ريال قطري   
اجملموع أكرث من 3 سنوات  من 1-3 سنوات  حتى عام     

كما يف 31 ديسمرب   2011  
املشتقات احملتفظ بها للمتاجرة:   
عقود صرف العمالت األجنبية باألجل   

)979,422(  -  -  )979,422( - تدفقات مدفوعة     
979,199  -  -  979,199 - تدفقات مستلمة     

عقود تبادل أسعار الفائدة    
)272,006(  )186,512(  )56,078(  )29,416( - تدفقات مدفوعة     
277,294  188,394  58,104  30,796 - تدفقات مستلمة     

املشتقات احملتفظ بها حسب القيمة العادلة للتحوط:  
عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت    

)1,156,408(  )1,061,081(  )63,551(  )31,776( - تدفقات مدفوعة     
1,186,746  1,091,105  63,761  31,880 - تدفقات مستلمة     

)2,407,836(  )1,247,593(  )119,629(  )1,040,614( اجمايل التدفقات املدفوعة    
2,443,239  1,279,499  121,865  1,041,875 اجمايل التدفقات املستلمة   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

أدوات املشتقات املالية )تتمة(  4-4-3
املبلغ باأللف ريال قطري   

اجملموع أكرث من 3 سنوات  من 1-3 سنوات  حتى عام     

كما يف 31 ديسمرب   2010  
املشتقات احملتفظ بها للمتاجرة:  
عقود صرف العمالت األجنبية باألجل  

)886,200(  -  -  )886,200( - تدفقات مدفوعة     
886,044  -  -  886,044 - تدفقات مستلمة     

عقود تبادل أسعار الفائدة   
)312,231(  )219,698(  )59,543(  )32,990( - تدفقات مدفوعة     
317,825  221,822  61,593  34,410 - تدفقات مستلمة     

املشتقات احملتفظ بها حسب القيمة العادلة للتحوط:  
عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت   

)1,176,159(  )1,088,047(  )58,741(  )29,371( - تدفقات مدفوعة     
1,227,065  1,130,762  64,202  32,101 - تدفقات مستلمة     

)2,374,590(  )1,307,745(  )118,284(  )948,561( اجمايل التدفقات املدفوعة    
2,430,934  1,352,584  125,795  952,555 اجمايل التدفقات املستلمة   

بنود خارج بيان املركز املايل   5-4-3
اجلدول أدناه يلخص تواريخ استحقاق األدوات املالية خارج بنود بيان املركز املايل بناء على االستحقاقات التعاقدية.  

املبلغ باأللف ريال قطري   
اجملموع أكرث من عام  أقل من عام    

كما يف 31 ديسمرب 2011  
5,859,107  4,804,525  1,054,582 التزامات الدين   
14,404,193  2,093,149  12,311,044 الضمانات والقبوالت والتسهيالت املالية األخرى    

479,243  -  479,243 التزامات رأس املال    
20,742,543  6,897,674  13,844,869 اجملموع   

   
كما يف 31 ديسمرب 2010     

6,376,592  2,606,585  3,770,007 التزامات الدين   
12,574,729  2,523,913  10,050,816 الضمانات والقبوالت والتسهيالت املالية األخرى    

470,000  206,900  263,100 التزامات رأس املال    
19,421,321  5,337,398  14,083,923 اجملموع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

القيم العادلة لألصول وااللتزامات املالية   1-5-3
واستنادا إىل االساليب املستخدمة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية املوضح يف املالحظة 2، والقيمة العادلة ألصول وخصوم اجملموعة، ال   

تختلف اختالفا جوهريا عن القيمة الدفرتية يف تاريخ املركز املايل. فيما يلي أهم األصول واخلصوم املالية:

املبلغ باأللف ريال قطري   
القيمة العادلة القيمة الدفرتية     

2010  2011  2010  2011    

األصول املالية  
8,305,716  2,211,906  8,305,716  2,211,906 أرصدة مع البنك املركزي باستثناء النقدية   

4,237,843  9,271,920  4,237,843  9,271,920 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   
33,566,666  41,613,804  33,566,666  41,613,804 قروض وسلف وأنشطة مالية للعمالء   

10,622,413  12,362,746  10,023,650  11,732,639 استثمارات مالية   
    

التزامات مالية  
3,553,398  5,837,887  3,553,398  5,837,887 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
33,280,662  37,988,683  33,280,662  37,988,683 ودائع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   

907,285  1,150,810  907,285  1,150,810 قروض مبوجب اتفاقية اعادة الشراء   
11,464,033  11,608,034  10,993,562  11,054,086 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية  أ(   
املبالغ املستحقة من البنوك تضم التعامالت بني البنوك كااليداعات واالقرتاض للبنوك واملؤسسات املالية واملؤسسات املالية. القيمة العادلة    

لهذه األداة املالية ال تختلف كثريا عن القيمة الدفرتية حيث ان القيمة االجمالية للمحفظة مدتها قصرية للغاية وكثريا ما يعاد تسعريها. 

القروض والسلفيات واألنشطة التمويلية للعمالء  ب(   
القروض والسلفيات تعرض بالصايف بعد خصم خمصص االنخفاض يف القيمة. القيمة املقدرة للقيمة العادلة للقروض والسلفيات ال تختلف    

كثريا عن القيمة الدفرتية حيث ان القيمة االجمالية للمحفظة قابله لتكرار اعادة التسعري وفقا لسعر السوق يف مدة قصرية. 

االستثمارات املالية  ج(   
استثمارات األوراق املالية تشمل احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق؛ واملصنفة كاصول متاحة للبيع واحملتفظ بها للمتاجرة. االستثمارات    

املصنفة كأصول متاحة للبيع واحملتفظ بها للمتاجرة تقاس بالقيمه العادلة. القيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
تقوم على أسعار السوق – ويف حالة عدم توفر سعر السوق فان اجملموعة حتدد القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن حتليل 

القيمة احلالية للتدفقات النقدية واملعامالت العادية احلديثة وأساليب تقييم تستخدم عادة من قبل املشاركني يف السوق – والقيمة العادلة 
لالستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق يفصح عنها يف االيضاح 9.

األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية  د(   
املبالغ املستحقة للبنوك املعامالت بني البنوك، واالقرتاض قصري األجل، والودائع اجلارية بني عشية وضحاها. القيمة العادلة لهذه األداة املالية    

ال تختلف كثريا عن القيمة الدفرتية حيث ان القيمة االجمالية للمحفظة ذات مدى قصري جدا ويتم اعادة تسعريها يف كثري.

الديون املصدرة واألموال املقرتضة األخرى  هـ(   
القيمة العادلة التقديرية لألموال املقرضة األخرى متثل القيمة اخملصومة للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقع ان تدفع باستخدام أسعار    

السوق احلالية للقروض والتسهيالت املماثلة. القيمة العادلة لألموال املقرضة مت االفصاح عنها يف ايضاح 15. 

ودائع العمالء  و(   
القيمة العادلة املقدرة للودائع بدون تواريخ استحقاق، والتي تشمل الودائع بدون فائده، هو املبلغ الذي يدفع عند الطلب. القيمة العادلة    

املقدرة للودائع بفائدة ال تختلف ماديا عن القيمة الدفرتية يف تاريخ املركز املايل، اذ ان استحقاق إجمايل احملفظة يتم يف مده قصرية للغاية.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

انواع األدوات املالية   2-5-3
يبني اجلدول التايل األدوات املالية التي حتتفظ بها اجملموعة حسب فئات معيار احملاسبة الدويل 39.  

املبلغ باأللف ريال قطري   
حمتفظ قروض  احملتفظ    

االجمايل متاحة للبيع  بها لالستحقاق  وذمم مدينة  بها للمتاجرة  األصول املالية   

31 ديسمرب   2011  
2,211,906  -  -  2,211,906  - أرصدة لدى البنك املركزي باستثناء النقدية   

9,271,920  -  -  9,271,920  - أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   
41,613,804  -  -  41,613,804  - قروض وسلف للعمالء   

11,732,639  6,229,663  5,502,976  -  - استثمارات مالية   
343,799  -  -  -  343,799 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات    

31 ديسمرب   2010       
8,305,716  -  -  8,305,716  - أرصدة لدى البنك املركزي باستثناء النقدية   

4,237,843  -  -  4,237,843  - أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   
33,566,666  -  -  33,566,666  - قروض وسلف للعمالء   

10,023,650  3,999,743  6,023,907  -  - استثمارات مالية   
242,391  -  -  -  242,391 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات   

املبلغ باأللف ريال قطري   
املشتقات احملتفظ      

احملتفظ  بها حسب القيمة      
االجمايل بها للمتاجرة  العادلة للتحوط  بالتكلفة املطفأة  االلتزامات املالية   

31 ديسمرب   2011  
5,837,887  -  -  5,837,887 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   

37,988,683  -  -  37,988,683 ودائـع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   
1,150,810  -  -  1,150,810 قروض مبوجب اتفاقات إعادة الشراء   

11,054,086  -  1,103,643  9,950,443 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   
265,592  265,592  -  - القيمة العادلة السالبة للمشتقات   

    
31 ديسمرب   2010      

3,553,398  -  -  3,553,398 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
33,280,662  -  -  33,280,662 ودائـع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   

907,285  -  -  907,285 قروض مبوجب اتفاقات إعادة الشراء   
10,993,562  -  1,054,625  9,938,937 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

212,373  212,373  -  - القيمة العادلة السالبة للمشتقات   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

افصاحات القيمة العادلة  3-5-3
تستخدم اجملموعة التسلسل التايل لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية حسب تقنيات التقييم  

األسعار املتداولة )غري معدلة( يف األسواق النشطة ألصول والتزامات متماثلة. املستوى 1 :   

التقنيات األخرى التي تكون كافة معطياتها التي لها تأثري هام على القيمة العادلة املسجلة واضحة، بصورة مباشرة أو غري مباشرة.  املستوى 2 :   

التقنيات التي تستخدم معطيات لها تأثري هام على القيمة العادلة املسجلة والتي ال تقوم على أساس بيانات سوقية واضحة. املستوى 3 :   

اجلدول التايل يحلل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب املستوى يف تسلسل القيمة العادلة:   

املبلغ باأللف ريال قطري   
املستوى 2 املستوى 1  31 ديسمرب 2011     

األصول املالية  
استثمارات مالية متاحة للبيع  

استثمارات مدرجة:   
547,448  -  547,448 سندات وأوراق دين حكومة قطر    

982,811  -  982,811 أوراق دين أخرى    
-  391,010  391,010 أسهم    

استثمارات غري مدرجة:      
3,102,658  -  3,102,658 سندات وأوراق دين حكومة قطر    

389,116  -  389,116 أوراق دين أخرى    
949  -  430,180 أسهم    

335,271  2,858  386,440 حمافظ استثمارية    
5,358,253  393,868  6,229,663    

املشتقات املالية  
267,470  -  267,470 مبادالت أسعار الفوائد    

719  -  719 عقود العمالت األجنبية األجلة    
75,610  -  75,610 عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت    

343,799  -  343,799    

االلتزامات املالية  
املشتقات املالية   

265,094  -  265,094 مبادالت أسعار الفوائد    
498  -  498 عقود العمالت األجنبية األجلة    

265,592  -  265,592    

خالل الفرتة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 مل تتم حتويالت بني القيمة العادلة باملستوى 1 والقيمة العادلة باملستوى 2. جميع األسهم املتاحة   
للبيع تدرج بالقيمة العادلة بإستثناء استثمارات متاحة للبيع تبلغ قيمتها الدفرتية 478 مليون ريال قطري )2010 : 469 مليون ريال قطري( تدرج بالتكلفة 

حيث ال ميكن تقدير قيمتها الدفرتية بصورة موثوقة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

افصاحات القيمة العادلة )تتمة(  3-5-3
اجلدول التايل يحلل األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب املستوى يف تسلسل القيمة العادلة:   

املبلغ باأللف ريال قطري   
املستوى 2 املستوى 1  31 ديسمرب 2010      

األصول املالية   
استثمارات مالية متاحة للبيع  

استثمارات مدرجة:   
479,762  -  479,762 سندات وأوراق دين حكومة قطر    
441,362  -  441,362 أوراق دين أخرى    

-  181,109  181,109 أسهم    
استثمارات غري مدرجة:      

1,520,060  -  1,520,060 سندات وأوراق دين حكومة قطر    
396,253  -  396,253 أوراق دين أخرى    

22,892  -  22,892 أوراق دين اسالمية    
1,528  -  408,046 أسهم    

427,186  60,242  550,259 حمافظ استثمارية    
3,289,043  241,351  3,999,743    

املشتقات املالية      
214,779  -  214,779 مبادالت أسعار الفوائد    

194  -  194 عقود العمالت األجنبية األجلة    
27,418  -  27,418 عقود متقابلة لتبادل أسعار الفائدة على العمالت    

242,391  -  242,391    
االلتزامات املالية  

املشتقات املالية   
212,316  -  212,316 مبادالت أسعار الفوائد    

57  -  57 عقود العمالت األجنبية األجلة    
212,373  -  212,373    

إدارة رأس املال   6-3
ان أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال، التي هي أوسع بكثري من مفهوم ‘حقوق امللكية’ كما هو موضح باملركز املايل، هي:   

االمتثال ملتطلبات رأس املال التي حددها املنظمون لألسواق املصرفية التي تعمل بها اجملموعة؛  	•  

حلماية قدرة اجملموعة على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار يف تقدمي عوائد للمساهمني والفوائد الصحاب املصلحة اآلخرين ؛ و  	•  

احملافظة على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها.  	•  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األدوات املاليــة و إدارة اخملاطــر )تتمة(  -3

إدارة رأس املال )تتمة(  6-3
حتتسب نسبة كفاية رأس املال باجملموعة وفقا لتعليمات جلنة بازل املعتمدة من قبل مصرف قطر املركزي، باستخدام طريقة اخلصم الستثماراتها   

يف الشركات الزميلة.

كفاية رأس املال     
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011    

8,293,545  10,051,703  Tier I رأس املال األساسي  

918,365  924,683  Tier II رأس املال املساند  
9,211,910  10,976,386 اجمايل رأس املال    

49,820,521  61,287,535 املوجودات مرجحة بأوزان اخملاطر   

%16.65  %16.40  Tier I نسبة رأس املال األساسي  
%18.49  %17.91   اجمايل نسبة رأس املال 

رأس املال األساسي 1 يتضمن رأس املال، االحتياطي القانوين، االحتياطي العام واحتياطيات أخرى وسلفة من مساهم واألرباح احملتجزة متضمنة أرباح   
العام احلايل باستثناء التوزيعات املقرتحة. 

رأس املال املساند 2 يتضمن احتياطي اخملاطر )حلد 1,25% من املوجودات مرجحة بأوزان اخملاطر(، واحتياطي القيمة العادلة )45%من األداة املالية   
اذا كانت القيمة العادلة موجبة، و 100% اذا كانت سالبة( والديون الثانوية.

إن احلد األدنى املقرر من قبل مصرف قطر املركزي هو 10%، واحلد األدنى املقرر من جلنة بازل %8.   

خماطر إدارة استثمارات الغري   7-3
تدير اجملموعة استثمارات العمالء سواء بشكل مباشر من خالل تعليماتهم أو يف شكل حمافظ استثمارية. أو أن إدارة هذه االستثمارات بواسطة   

اجملموعة قد تقود إىل بعض اخملاطر القانونية واملهينة والتشغيلية. لذا، فإن اجملموعة تتخذ التدابري الالزمة للسيطرة على تلك اخملاطر. 

أن إدارة البنك حملافظ إستثمارات العمالء تتم حسب الشروط واالحكام املتفق عليها يف االتفاقية املربمة واملوقعة من قبل العميل والبنك إلدارة   
هذه احملافظ. وتستثمر هذه احملافظ يف املقام االول يف أدوات حمددة الدخل، وضمان رأس املال أو ذات عوائد تدفع بقسائم. حتفظ سجالت هذه 

احملافظ حسب تعليمات مصرف قطر املركزي.

خماطر العمليات   8-3
خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة املباشرة أو غري املباشرة الناجتة من تكنولوجيا غري كافية أو قاصرة، أو من االداء الشخصي، أو إجراءات أو أحداث   

خارجية. تسعى اجملموعة إىل احلد من خسائر العمليات بالتأكد من وجود بنية حتتية فاعلة، وضوابط، ونظم فعالة وكوادر ذات كفاءة تعمل يف كل 
أقسام اجملموعة لقد قام البنك مؤخرًا بتنفيذ منوذج تقرير حوادث لكل اجملموعة، وسوف يتم التقيد به يف حالة وقوع أي خسارة تشغيلية أو عواقب 

ذات صلة للمجموعة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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4.  التقديرات والقرارات واآلراء احملاسبية الهامة 
تقوم اجملموعة بوضع تقديرات تؤثر على مبالغ األصول وااللتزامات املعلن عنها يف غضون السنة املالية القادمة. يتم تقييم التقديرات واآلراء بشكل   

متواصل وهي تستند إىل اخلربة السابقة والعوامل األخرى، والتي من بينها التوقعات باألحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة مبوجب الظروف. 

خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات    أ( 
تقوم اجملموعة مبراجعة حمفظة القروض اخلاصة به لتقييم االنخفاض يف قيمتها على األقل بشكل ربع سنوي. ويف حتديد ما إذا كان ينبغي قيد    
خسارة لالنخفاض يف القيمة يف بيان الدخل، فإن اجملموعة تلجأ إىل إبداء الرأي بخصوص وجود معطيات جديرة باملالحظة تشري إىل وجود انخفاض 

ميكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية من حمفظة القروض قبل أن يكون باإلمكان حتديد االنخفاض يف كل قرض بشكل 
منفصل يف تلك احملفظة. وقد يشمل هذا الدليل معطيات جديرة باملالحظة تشري إىل وجود تغري كبري يف حالة السداد للمقرتضني يف إحدى 

اجملموعات، أو الظروف االقتصادية الوطنية أو احمللية املقرتنة بحاالت العجز عن السداد بخصوص األصول يف تلك اجملموعة. تستخدم اإلدارة 
التقديرات بناًء على اخلربة السابقة يف اخلسارة لألصول مع صفات خماطر االئتمان والدليل املوضوعي لالنخفاض يف القيمة بشكل مشابه لتلك 
يف احملفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية املستقبلية. تتم مراجعة املنهجية واالفرتاضات املستخدمة لتقدير كل من املبلغ وتوقيت التدفقات 

النقدية املستقبلية بشكل منتظم للتقليل من أية فروقات بني تقديرات اخلسائر واخلربة باخلسائر الفعلية.

انخفاض يف قيمة االستثمارات يف األسهم املتوفرة للبيع   ب( 
حتدد اجملموعة أن االستثمارات يف األسهم املتوفرة للبيع قد تعرضت النخفاض يف قيمتها عندما يكون هناك انخفاض كبري أو طويل األجل يف    

القيمة العادلة إىل ما دون تكلفة هذه االستثمارات. وحتديد مدى االنخفاض أو طول املدة يقتضي إبداء الرأي. ويف إبداء الرأي، فإن اجملموعة تقوم 
بتقييم التقلب الطبيعي يف سعر السهم، من بني عوامل أخرى. تقوم اجملموعة مبراجعة أوراق الدين لديها املصنفة أدوات دين متاحة للبيع، 

يف تاريخ كل ميزانية عمومية. ان هذا يتطلب تقديرات مماثلة للتقديرات املطبقة على التقييم الفردي للقروض والسلف. باإلضافة إىل ذلك، ميكن 
أن يكون انخفاض القيمة ذا صلة عند توفر دليل على تراجع يف الصحة املالية للشركة املستثمر فيها، أو أداء اجملال االقتصادي أو القطاع، أو 

تغريات يف التقنية، والتدفقات النقدية من العمليات والتمويل. وعند وجود دليل على االنخفاض يف قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع، فإن اخلسارة 
املرتاكمة – التي يتم قياسها بوصفها الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية، ناقصًا أية خسارة النخفاض القيمة بخصوص ذلك األصل 

املايل احملتسبة سابقًا يف الربح أو اخلسارة – يتم حذفها من امللكية واحتسابها يف بيان الدخل. 

االستثمارات احملتفظ بها حلني استحقاقها   ج( 
تتبع اجملموعة اإلرشاد الذي ينص عليه املعيار احملاسبي الدويل رقم 39 عند تصنيف املوجودات املالية غري املشتقة التي يوجد لها دفعات    

ثابتة أو ميكن حتديدها وتاريخ استحقاق ثابت على أنها حمتفظ بها حلني استحقاقها. ويقتضي هذا التصنيف إبداء الرأي بدرجة كبرية. ويف إبداء 
رأيه، فإن اجملموعة تقوم بتقييم نيتها وقدرتها على االحتفاظ بهذه االستثمارات حلني استحقاقها. وعند فشل اجملموعة يف االحتفاظ بهذه 

االستثمارات حلني استحقاقها، بخالف وجود ظروف حمددة مثاًل بيع كمية غري كبرية قبل تاريخ االستحقاق بوقت وجيز، عندها ينبغي أن تقوم 
اجملموعة بإعادة تصنيف كامل الفئة على أنها استثمارات متوفرة للبيع. وحتسب على أساس القيمة العادلة وليس تكلفة االطفاء. 

تـدين االستثمارات احملتفظ بها لتاريخ االستحقاق د(    
بالنسبة لالستثمارات احملتفظ بها لتاريخ االستحقاق يقوم البنك تقييمها فرديا للتأكد من وجود أدلة موضوعية بتدين قيمتها بصورة دائمة إذا وجد    

دليل بأن البنك قد تكبد خسارة من التدين، يحدد مبلغ اخلسارة كفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات والقيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية 
املستقبلية. يتم تخفيض القيمة الدفرتية ويدرج قيمة اخلسارة يف بيان الدخل.

اذا، يف سنة الحقة، نقصت خسارة التدين التقديرية نتيجة حلدث وقع بعد أن مت إدراج التدين، تضاف أية مبالغ مدرجة سابقا يف “خسائر تدين    
االستثمارات املالية” .

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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4.  التقديرات والقرارات واآلراء احملاسبية الهامة )تتمة(

القيمة العادلة لألدوات املالية  هـ(   
عندما ال ميكن أخد القيم العادلة لألصول املالية وااللتزامات املالية املدرجة يف املركز املايل من األسواق النشطة، يتم حتديد هذه القيم    

باستخدام أنواع من تقنيات التقييم والتي تشمل مناذج حسابية. تؤخذ املعطيات لهذه النماذج من األسواق النشطة اذا أمكن، ويف حال عدم 
جدوى هذا يجب اتخاذ قرار لتحديد القيمة العادلة. تتضمن القرارات اعتبارات السيولة ومعطيات النموذج احلسابي مثل التداخل والتقلبات 

للمشتقات طويلة األجل.

االعمار االنتاجية للعقارات واملعدات و(   
حتدد إدارة اجملموعة األعمار االنتاجية التقديرية للعقارات واملعدات الحتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد أن يؤخذ يف االعتبار االستخدام    

املتوقع لألصول والتأكل الطبيعي والتقادم الفني والتجاري.

مبدأ االستمرارية  ز(   
قامت اإلدارة بتقييم مقدرة اجملموعة باالستمرار يف أنشطتها واقتنصت بأن اجملموعة لديها املوارد لالستمرار يف أعمالها للمستقبل    

املنظور. اضافة إىل ذلك ليس لدى اإلدارة علم بأي شكوك جوهرية ميكن أن تثري الشك يف مقدرة اجملموعة على االستمرارية. وبالتايل تقوم اإلدارة 
باعداد البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

التحليل القطاعي   .5
ألغراض اإلدارة، تنقسم اجملموعة إىل أربعة قطاعات تشغيل على أساس األعمال والشركات الزميلة كالتايل:   

اخلدمات املصرفية التقليدية:  	•  
العمليات البنكية للشركات )غري اسالمية( التمويلية وغري التمويلية وتشمل على تسهيالت اخلصم املباشرة، واحلسابات اجلارية، والودائع   -   

والعمالت األجنبية ومنتجات املشتقات والقروض املشرتكة وخدمات التمويل للشركات التجارية واملتعددة اجلنسيات. حمافظ أسواق املال 
واحملافظ االستثمارية تدار من قبل قطاع األعمال.

العمليات البنكية لألفراد وتشتمل على خدمات املعامالت البنكية اخلاصة، واحلسابات اجلارية اخلاصة لألفراد، ومنتجات التوفري والودائع   -   
االستثمارية، وبطاقات االئتمان واخلصم والقروض والرهون وخدمات االستثمار والوساطة لألفراد.

اخلدمات املصرفية اإلسالمية - مبوجب أحكام الشريعة اإلسالمية )شريعة( وتشتمل على خدمات املعامالت البنكية اخلاصة، واحلسابات  	•  
اجلارية، ومنتجات التوفري والودائع االستثمارية، وبطاقات االئتمان واخلصم والقروض والرهون لألفراد والشركات. خالل مارس 2011 طالب بنك قطر 

املركزي جميع البنوك التقليدية بايقاف التعامل يف اخلدمات البنكية اإلسالمية اعتبارا من 31 ديسمرب 2011. لذلك وبناءا على التعليمات املوجهة من 
بنك قطر املركزي، قامت اجملموعة بايقاف أي متويالت اسالمية جديدة أو ايداعات اسالمية جديدة بعد 31 ديسمرب 2011. سيتم االحتفاظ بجميع 

التمويالت اإلسالمية وااليداعات اإلسالمية القائمة كما يف 31 ديسمرب 2011 حتت العمليات البنكية التقليدية حتى االستحقاق أو التخلص من العقود 
القائمة.

الشركات التابعة  	•  
أورينت 1 - وهي شركة تابعة للبنك تقوم بتقدمي خدمات بطاقات االئتمان يف سلطنة عمان. أ(    

البنك التجاري للخدمات االستثمارية - وهي شركة تابعة للبنك ويقدم خدمات الوساطة وخدمات االستثمار يف دولة قطر. ب(    

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(

كما يف 31 ديسمرب 2011
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التحليل القطاعي )تتمة(  .5

األصول وااللتزامات وااليرادات غري املوزعة تتعلق ببعض األنشطة املركزية والعمليات غري البنكية األساسية مثل رئاسة اجملموعة وسكن املوظفني   
والعقارات واملعدات العامة وأعمال النقد واملدفوعات املتعلقة مبشاريع التطوير، صايف من املعامالت بني شركات اجملموعة.

الشركات الزميلة – تشمل االستثمارات االسرتاتيجية للمجموعة يف البنك الوطني العماين يف سلطنة عمان والبنك العربي املتحد يف االمارات وأستكو   
قطر ذ.م.م، وجيكو ذ.م.م، وماسن خلدمات التأمني ذ.م.م. والتي تعمل يف دولة قطر. وكل الشركات التابعة يتم احتسابها وفقا لطريقة امللكية.

تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لقطاعات التشغيل بصورة منفصلة التخاذ القرارات حول توزيع املوارد وتقييم األداء. تكون أسعار التحويل بني قطاعات   
التشغيل على أساس التعامل احلر.

تتكون األصول وااللتزامات للقطاع من أصول والتزامات العمليات التشغيلية والتي تدار من قبل قطاع التشغيل وااليرادات واملصاريف تنسب وفقا   
ألصول والتزامات املساهمني. واجلدول أدناه يوضح ملخص أداء قطاع التشغيل:

)أ( حسب قطاع التشغيل:   
املبلغ باأللف ريال قطري   

اخلدمات املصرفية التقليدية   
بنوك      

اجملموع غري موزع  الشركات التابعة  اإلسالمي  االجمايل  بنوك األفراد  الشركات    

كما يف 31 ديسمرب 2011  
صايف ايرادات الفوائد   

1,937,600  )3,898(  2,059  153,755  1,785,684  377,500  1,408,184 وااليرادات املشابهة    
925,906  34,615  6,310  21,246  863,735  271,248  592,487 ايرادات أخرى   

2,863,506  30,717  8,369  175,001  2,649,419  648,748  2,000,671 ايراد القطاع   
خمصص تدين قيمة  

)239,403(  -  512  )36,393(  )203,522(  )24,825(  )178,697( الديون بعد االسرتداد   
خمصص تدين قيمة  

)68,197(  -  -  )6,908(  )61,289(  -  )61,289( االستثمارات املالية   
1,680,551  )3,613(  1,597  106,940  1,575,627 أرباح القطاع     

203,420 حصة يف نتائج الشركات الزميلة         
1,883,971 صايف الربح خالل العام         

معلومات أخرى  
67,613,585  1,641,768  250,857  3,256,741  62,464,219  8,850,790  53,613,429 األصول   

3,926,480  -  -  -  -  -  - االستثمار يف الشركات الزميلة   
57,309,769  88,436  64,424  2,851,885  54,305,024  9,698,168  44,606,856 االلتزامات   

20,263,300  -  -  119,421  20,143,879  1,630,295  18,513,584 بنود طارئة   

املعامالت بني شركات اجملموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعية )األصول : 419 مليون ريال قطري، االلتزامات : 247 مليون ريال قطري(. 	•  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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التحليل القطاعي )تتمة(  .5

)أ( حسب قطاع التشغيل )تتمة(:   
املبلغ باأللف ريال قطري   

اخلدمات املصرفية التقليدية   
بنوك      

اجملموع غري موزع  الشركات التابعة  اإلسالمي  االجمايل  بنوك األفراد  الشركات    

كما يف 31 ديسمرب 2010  
صايف ايرادات الفوائد   

1,777,648  )3,367(  2,930  82,492  1,695,593  277,235  1,418,358 وااليرادات املشابهة    
784,240  43,763  7,386  15,759  717,332  189,049  528,283 ايرادات أخرى   

2,561,888  40,396  10,316  98,251  2,412,925  466,284  1,946,641 ايراد القطاع   
خمصص تدين قيمة الديون  

)166,523(  -  430  )30,827(  )136,126(  )62,228(  )73,898( بعد االسرتداد   
خمصص تدين قيمة  

)127,995(  -  -  )9,341(  )118,654(  -  )118,654( االستثمارات املالية   
1,480,108  5,171  9,659  26,596  1,438,682 أرباح القطاع     
155,173  155,173 حصة يف نتائج الشركات الزميلة        

1,635,281 صايف الربح خالل العام         

معلومات أخرى         
58,680,532  1,685,554  87,307  4,363,747  52,543,924  5,158,064  47,385,860 األصول   
3,839,542 االستثمار يف الشركات الزميلة         

50,020,217  369,379  2,459  4,039,151  45,609,228  8,934,583  36,674,645 االلتزامات   
18,951,321  -  -  194,069  18,757,252  602,528  18,154,724 بنود طارئة   

املعامالت بني شركات اجملموعة استبعدت من هذه البيانات القطاعية )األصول : 157 مليون ريال قطري، االلتزامات : 85 مليون ريال قطري(. 	•  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

  ب( حسب القطاعات اجلغرافية 
  جغرافيا تعمل اجملموعة يف قطر، ولها شركات تابعة وزميلة يف قطر وسلطنة عمان واالمارات العربية املتحدة.

املبلغ باأللف ريال قطري   
دول جملس         

أمريكا التعاون      
اجملموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  اخلليجي األخرى  قطر  بيان املركز املايل   

كما يف 31 ديسمرب 2011  
2,576,494  5  -  -  -  2,576,489 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي   

9,271,920  143,873  13,776  400,418  2,536,149  6,177,704 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية    
41,613,804  59,584  54,600  427,192  2,180,481  38,891,947 قروض وسلف وأنشطة متويل للعمالء   

11,732,639  271,461  534,185  1,526,661  695,646  8,704,686 استثمارات مالية   
3,926,480  -  -  -  3,913,727  12,753 استثمار يف شركات زميلة    
2,418,728  1,729  -  -  -  2,416,999 عقارات ومعدات وموجودات أخرى    

71,540,065  476,652  602,561  2,354,271  9,326,003  58,780,578 جمموع األصول    
5,837,887  516,997  67,800  650,064  1,829,789  2,773,237 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   

37,988,683  48,025  309  2,742,145  2,392,441  32,805,763 ودائــع العمالء، وحسابات االستثمار املطلق   
1,150,810  -  -  -  1,150,810  - قروض مبوجب اتفاقية اعادة الشراء    

11,054,086  363,101  -  7,235,309  3,274,687  180,989 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   
1,278,303  603  -  -  -  1,277,700 التزامات أخرى   

14,230,296  -  -  -  -  14,230,296 حقوق املساهمني   
71,540,065  928,726  68,109  10,627,518  8,647,727  51,267,985 جمموع االلتزامات وحقوق املساهمني   

كما يف 31 ديسمرب 2010        
8,702,824  5  -  -  -  8,702,819 نقد وأرصدة لدى البنك املركزي   

4,237,843  49,768  16,793  229,330  490,220  3,451,732 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية    
33,566,666  201,950  91,000  273,000  2,153,127  30,847,589 قروض وسلف وأنشطة متويل للعمالء   

10,023,650  131,982  1,054,659  345,454  1,740,018  6,751,537 استثمارات مالية   
3,839,542  -  -  -  3,826,212  13,330 استثمار يف شركات زميلة    

2,149,549  312  -  -  -  2,149,237 عقارات ومعدات وموجودات أخرى    
62,520,074  384,017  1,162,452  847,784  8,209,577  51,916,244 جمموع األصول    

3,553,398  107,263  89,931  56,183  2,629,671  670,350 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية   
33,280,662  344,825  -  2,808,617  3,081,989  27,045,231 ودائـع العمـالء، وحسابات االستثمار املطلق   

907,285  -  -  907,285  -  - قروض مبوجب اتفاقية اعادة الشراء    
10,993,562  -  -  8,629,876  2,363,686  - ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى   

1,285,310  2,835  -  -  -  1,282,475 التزامات أخرى   
12,499,857  -  -  -  -  12,499,857 حقوق املساهمني   
62,520,074  454,923  89,931  12,401,961  8,075,346  41,497,913 جمموع االلتزامات وحقوق املساهمني   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

  ب( حسب القطاعات اجلغرافية )تتمة( 
املبلغ باأللف ريال قطري   

دول جملس         
أمريكا التعاون      

اجملموع دول أخرى  الشمالية  أوروبا  اخلليجي األخرى  قطر  قائمة الدخل   

كما يف 31 ديسمرب 2011  
1,937,600  2,936  7,314  )36,272(  107,205  1,856,417 صايف االيرادات / الفوائد املشابهة    

925,906  14,423  5,768  1,338  12,758  891,619 رسوم وعمالت وايرادات أخرى   
2,863,506  17,359  13,082  )34,934(  119,963  2,748,036 صايف ايرادات تشغيلية   

)761,651(  )7,223(  -  -  -  )754,428( مصاريف إدارية وعمومية   
)113,704(  )61(  -  -  -  )113,643( استهالكات    

)239,403(  512  -  -  )109,817(  )130,098( صايف خمصص تدين قيمة القروض والسلف   
صايف خمصص تدين قيمة   

)68,197(  )15,518(  )7,822(  )23,133(  )20,410(  )1,314( الديون للمؤسسات املالية   
1,680,551  )4,931(  5,260  )58,067(  )10,264(  1,748,553 األرباح قبل احلصة من الشركات الزميلة    

203,420  -  -  -  204,382  )962( حصة يف األرباح من الشركات الزميلة    
1,883,971  )4,931(  5,260  )58,067(  194,118  1,747,591 صايف ربح العام   

كما يف 31 ديسمرب 2010  
1,777,648  3,522  7,234  )58,103(  62,594  1,762,401 صايف االيرادات / الفوائد املشابهة    

784,240  9,912  8,268  1,205  )435(  765,290 رسوم وعمالت وايرادات أخرى   
2,561,888  13,434  15,502  )56,898(  62,159  2,527,691 صايف ايرادات تشغيلية   
)683,414(  )1,083(  -  -  -  )682,331( مصاريف إدارية وعمومية   
)103,848(  )4(  -  -  -  )103,844( استهالكات   
)166,523(  430  -  -  )27,605(  )139,348( صايف خمصص تدين قيمة القروض والسلف   

صايف خمصص تدين قيمة الديون   
)127,995(  )7,297(  )37,118(  )65,006(  )18,574(  - للمؤسسات املالية   

1,480,108  5,480  )21,616(  )121,904(  15,980  1,602,168 األرباح قبل احلصة من الشركات الزميلة   
155,173  -  -  -  155,727  )554( حصة يف األرباح من الشركات الزميلة   

1,635,281  5,480  )21,616(  )121,904(  171,707  1,601,614 صايف ربح العام   

نقدية وأرصدة لــدى البنك املركزي  -6
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

397,108  364,588 نقد   
1,553,790  1,749,334 االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر املركزي*   
6,751,926  462,572 أرصدة أخرى لدى مصرف قطر املركزي   
8,702,824  2,576,494 اجملموع   

* االحتياطيات النقدية لدى مصرف قطر املركزي هي احتياطات الزامية وغري متاحة لالستخدام من قبل اجملموعة يف العمليات اليومية.  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية  -7
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

61,518  89,744 حسابات جارية حتت الطلب   
3,858,785  8,929,827 إيداعات   

317,540  252,349 قروض لدى البنوك واملؤسسات املالية   
4,237,843  9,271,920 إجمايل أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية   

قروض وسلفيات وانشطة متويل العمالء   -8
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011 أ. حسب القطاع   

414,163  651,353 احلكومة   
4,879,822  6,747,899 مؤسسات حكومية وشبه حكومية   

1,459,261  1,678,486 الصناعة   
3,743,323  4,328,606 التجاري   

4,585,622  2,481,296 اخلدمات   
2,715,842  2,634,055 املقاوالت   
6,776,280  13,207,775 العقار   
7,059,602  7,464,372 االستهالكي   
2,912,574  2,967,364 أخرى   

34,546,489  42,161,206 اجملموع   
)979,823(  )547,402( خمصص االنخفاض   

33,566,666  41,613,804 صايف السلف والقروض وأنشطة التمويل   

بلغ اجمايل القروض والسلفيات وأنشطة التمويل غري املنتظمة يف 31 ديسمرب 2011 مبلغ 508 مليون ريال ما يعادل 1.20 % من اجمايل القروض   
والسلفيات وأنشطة التمويل على أساس 90 يوم لالعرتاف بالقروض الغري املنتظمة )2010: 1,092 مليون ريال ما يعادل 3.16% من اجمايل القروض والسلف 

وأنشطة التمويل(.

خالل العام احلايل  قام البنك باستبعاد ديون رديئة من املركز املايل مكون لها كامل اخملصصات بعد استيفاء الشروط الواردة يف تعليمات مصرف قطر   
املركزي مببلغ 825 مليون ريال قطري .

الفوائد املعلقة قدرها 73 مليون ريال قطري )2010 : 270 مليون ريال قطري( والتي مت احتسابها وفقا ملتطلبات وتعليمات مصرف قطر املركزي مت   
اضافتها إىل مبالغ اخملصصات املذكورة.

أنشطة التمويل اإلسالمي مت ادراجها بالصايف بعد خصم األرباح املؤجلة وقدرها 686 مليون ريال قطري )2010: 540 مليون ريال قطري(.  

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011 ب– حسب النوع   

29,717,548  36,943,008 قروض   
2,075,148  1,946,848 جاري مدين   

69,286  112,905 سندات خمصومة   
2,684,507  3,158,445 أنشطة التمويل اإلسالمي   

34,546,489  42,161,206 اجملموع اجلزئي    
)979,823(  )547,402( - خمصص تدين القيمة   

33,566,666  41,613,804 صايف القروض والسلف وأنشطة التمويل    

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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قروض وسلفيات وانشطة متويل العمالء )تتمة(  -8
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   
اجملموع اجملموع  ج- حركة اخملصص للتدين   

722,442  979,823 الرصيد يف 1 يناير   
 

398,015  296,820 خمصصات تدين فردية خالل السنة   
75,703  145,484 خمصصات تدين جماعية خالل السنة   

)188,403(  )49,757( مبالغ مسرتدة خالل السنة   
285,315  392,547 صايف اخملصصات للتدين خالل السنة*   

)27,934(  )824,968( خمصصات التدين املستخدمة للديون املعدومة خالل السنة   
979,823  547,402 الرصيد يف 31 ديسمرب   

* بلغ صايف الفوائد املعلقة خالل العام 153 مليون ريال قطري، )2010 : 119 مليون ريال قطري(.  

االستثمارات املالية   - 9
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

االستثمارات تتضمن ما يلي:    
3,999,743  6,229,663 املتاحة للبيع  أ(   

6,023,907  5,502,976 احملتفظ بها لالستحقاق  ب(   
10,023,650  11,732,639 الرصيد يف نهاية السنة   

أ. استثمارات مالية متاحة للبيع  

املبلغ باأللف ريال قطري حسب النوع   
2010  2011    

غري مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  بالقيمة العادلة   

408,046  181,109  430,180  391,010 أسهم   
-  479,762  -  547,448 سندات حكومة قطر بالدوالر األمريكي    

1,520,060  -  3,102,658  - سندات حكومة قطر بالريال القطري    
186,007  441,362  226,492  855,411 سندات أخرى - فائدة ثابتة   

233,138  -  162,624  127,400 سندات أخرى - فائدة عائمة   
550,259  -  386,440  - صناديق االستثمار   

2,897,510  1,102,233  4,308,394  1,921,269 اجملموع   

بلغ خمصص تدين القيمة لالستثمارات املالية خالل العام 65 مليون ريال قطري )2010: 124 مليون ريال قطري(.  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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االستثمارات املالية )تتمة(   -9

ب. استثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها  

املبلغ باأللف ريال قطري حسب النوع   
2010  2011    

غري مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  التكلفة املطفأة   

-  753,976  -  747,529 سندات حكومة قطر بالدوالر األمريكي   
3,811,568  -  3,843,019  - سندات حكومة قطر بالريال القطري   

-  -  -  791,555 أذونات اخلزانة   
1,305,027  -  -  - سندات صادرة من البنك املركزي    
153,336  -  120,873  - أوراق دين أخرى   

5,269,931  753,976  3,963,892  1,539,084 اجملموع*   
    

حسب طبيعة اإليرادات  
5,119,734  753,976  3,843,019  1,539,084 سندات بفائدة ثابتة   

150,197  -  120,873  - سندات بفائدة عائمة   
5,269,931  753,976  3,963,892  1,539,084 اجملموع*   

* القيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ بها لالستحقاق بلغت 6,133 مليون ريال قطري كما يف 31 ديسمرب 2011 )2010 : 6,623 مليون ريال قطري(.  

بلغ خمصص تدين القيمة لالستثمارات املالية خالل العام 3 مليون ريال قطري )2010: 4 مليون ريال قطري(.  

القيمة الدفرتية لالستثمارات املالية املرهونة حتت اتفاقية اعادة شراء تبلغ 1,281 مليون ريال قطري )2010 : 1,102 مليون ريال قطري(.   

استثمار يف شركات زميلة  -10
حصة اجملموعة يف الشركات الزميلة كالتايل:  

املبلغ باأللف ريال قطري   
القيمة الدفرتية     

2010  2011 النسبة اململوكة %  بلد التأسيس  االسم   

1,499,145  1,538,990  %34.90 عمان  البنك الوطني العماين  أ(   
2,328,621  2,374,737  %40.00 االمارات  البنك العربي املتحد  ب(   

2,181  2,256  %30.00 قطر  أستكو ذ.م.م  ج(   
-  -  %50.00 قطر  جيكو ذ.م.م  د(   

9,595  10,497  %50.00 قطر  مسوون للتأمني ذ.م.م  ه(   
3,839,542  3,926,480 االجمايل     

ملخص املعلومات املالية للشركات الزميلة:  
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

9,034,977  11,662,151 اجمايل األصول   
7,416,576  9,916,240 اجمايل االلتزامات   

453,111  537,704 اجمايل االيرادات التشغيلية   
155,173  203,420 اجمايل األرباح   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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استثمار يف شركات زميلة )تتمة(  -10

باالضافة إىل بيانات الشركات الزميلة كالتايل:  
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

3,759,865  3,839,542 الرصيد يف 1 يناير    
11,517  1,940 تعديل / املشرتاة خالل السنة   

)102,032(  )116,670( يطرح: األرباح املستلمة   
155,173  203,420 حصة البنك من أرباح الشركة الزميلة من الضرائب   

15,299  )2,162( يضاف: حصة احتياطي التقييم للقيمة العادلة    
)280(  410 فرق سعر الصرف   

3,839,542  3,926,480 الـرصـيـد يف 31 ديسمرب    

البنك الوطني العماين  أ(   
أسهم البنك الوطني العماين مدرجة يف سوق مسقط لألوراق املالية وكان سعر السهم املعلن كما يف 31 ديسمرب :2011 0.320 ريال عماين )2010 :    
0.354 ريال عماين(. تقدر القيمة العادلة لالستثمار على أساس السعر 1,141 مليون ريال قطري )2010 : 1,262 مليون ريال قطري(.االستثمار يف البنك 
الوطني العماين كما يف 31 ديسمرب 2011 متضمنة شهرة احملل مبلغ 574 مليون ريال قطري )2010 : 574 مليون ريال قطري(. يف 31 ديسمرب 2011 

قامت اجملموعة باجراء حتليل للقيمة يف حال االستعمال لتحديد التدين، اذا وجد. مل يسجل أي تدين. أخذ منوذج القيمة يف حال االستعمال يف 
االعتبار جميع التغريات املعقولة احملتملة على البيانات.

وفقا التفاقية اإلدارة املوقعة مع البنك الوطني العماين فان البنك مسؤول عن اإلدارة اليومية ألعمال فرع البنك الوطني العماين ويخضع لالشراف    
العام من قبل جملس إدارة البنك الوطني العماين حتى مارس 2011. واجملموعة ال تسيطر على أعمال البنك الوطني العماين حيث أن لها 4 أعضاء 

فقط من أعضاء البنك واملتألف من 11 عضوا.

بالتوافق مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3، قام البنك ملرة واحدة بعملية “توزيع سعر الشراء” للقيمة املدفوعة المتالك حصة 34,90% يف    
الشركة الزميلة – البنك الوطني العماين )ش.م.ع.ع( حتدد عملية “توزيع سعر الشراء” القيمة املدفوعة للموجودات امللموسة واملوجودات غري 
امللموسة والعالوة / الشهرة لعملية االمتالك. يتم اطفاء القيمة املستخرجة من املوجودات غري امللموسة البالغة 104 مليون ريال قطري على 

مدار العمر االنتاجي للموجودات غري امللموسة.

البنك العربي املتحد شركة مساهمة عامة  ب(   
أسهم البنك العربي املتحد مدرجة يف سوق أبوظبي لألوراق املالية وكان سعر السهم املعلن بتاريخ 31 ديسمرب 2011 بيان املركز املايل 3.64       
درهم اماراتي )2010 : 5.43 درهم اماراتي(.تقدر القيمة العادلة لالستثمار على أساس السعر كما يف 31 ديسمرب 2011 : 1.438 مليون ريال قطري 

)2010 : 2,144 مليون ريال قطري( االستثمار يف للبنك العربي املتحد كما يف 31 ديسمرب 2011 متضمنة الشهرة مبلغ 1.4 بليون ريال قطري )2010 : 1,4 
بليون ريال قطري(.

يف 31 ديسمرب 2011 قامت اجملموعة باجراء حتليل للقيمة يف حال االستعمال لتحديد التدين، اذا وجد. مل يسجل أي تدين. أخذ منوذج القيمة يف حال    
االستعمال يف االعتبار جميع التغريات املعقولة احملتملة على البيانات.

وفقا التفاقية اإلدارة املوقعة مع البنك العربي املتحد فان اجملموعة مسؤولة عن اإلدارة اليومية ألعمال فرع البنك العربي املتحد ويخضع    
لالشراف العام من قبل جملس إدارة البنك العربي املتحد. واجملموعة ال تسيطر على أعمال البنك العربي املتحد حيث أن لها 4 أعضاء فقط من 

أعضاء البنك واملتألف من 9 عضوا.

بالتوافق مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3، قام البنك ملرة واحدة بعملية “توزيع سعر الشراء” للقيمة املدفوعة المتالك حصة 40% يف    
الشركة الزميلة – البنك العربي املتحد. حتدد عملية “توزيع سعر الشراء” القيمة املدفوعة للموجودات امللموسة واملوجودات غري امللموسة 

والعالوة / الشهرة لعملية االمتالك. يتم اطفاء القيمة املستخرجة من املوجودات غري امللموسة البالغة 280 مليون ريال قطري على مدار العمر 
االنتاجي للموجودات غري امللموسة.

أستكو ذ.م.م. ج(   
أستكو شركة مت تأسيسها يف قطر وتعمل بشكل رئيسي يف جمال إدارة وبيع العقارات.    

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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استثمار يف شركات زميلة )تتمة(  -10

جيكو ذ.م.م. د(   
جيكو شركة حملية وتعمل بشكل رئيسي يف جمال اقامة البنية التحتية للدفع االلكرتوين.    

مسوون للتأمني ذ.م.م. ه(   
مسسون عبارة عن شركة مشرتكة مسجلة حمليا، وتعمل يف جمال األعمال التجارية و وساطة التأمني.   

عقارات ومعدات   -11
املبلغ باأللف ريال قطري   

حتسينات    
أعمال رأسمالية وجتديدات املباين       

اجملموع قيد التنفيذ  سيارات  أثاث ومعدات  املستأجرة  أراضي ومباين    

كما يف 31 ديسمرب 2011   
التكلفة:   

1,572,698  216,487  6,915  490,361  70,112  788,823 الرصيد يف 1 يناير   
115,110  111,606  354  1,721  227  1,202 اضافات   
)551(  -  )551(  -  -  - استبعادات   

-  )140,133(  -  119,462  -  20,671 حتويل   
)2(  -  -  )2(  -  - فروق العمالت   

1,687,255  187,960  6,718  611,542  70,339  810,696   
االستهـالك املرتاكم     

503,676  -  5,604  307,573  52,101  138,398 الرصيد يف 1 يناير   
113,704  -  756  79,085  6,589  27,274 االستهالك خالل العام   

)451(  -  )451(  -  -  - استبعادات   
)2(  -  -  )2(  -  - فروق العمالت   

616,927  -  5,909  386,656  58,690  165,672   
1,070,328  187,960  809  224,886  11,649  645,024 صايف القيمة الدفرتية   

   
كما يف 31 ديسمرب 2010     
التكلفة:     

1,436,653  123,545  7,567  462,272  72,218  771,051 الرصيد يف 1 يناير   
143,434  115,031  -  13,222  82  15,099 اضافات   

)7,469(  -  )661(  )2,764(  )4,044(  - استبعادات   
-  )22,089(  -  17,560  1,856  2,673 حتويل   

80  -  9  71  -  - فروق العمالت   
1,572,698  216,487  6,915  490,361  70,112  788,823   

االستهالك املرتاكم     
407,021  -  5,071  245,658  44,433  111,859 الرصيد يف 1 يناير   

103,848  -  1,057  64,540  11,712  26,539 االستهالك خالل العام   
)7,273(  -  )533(  )2,696(  )4,044(  - استبعادات   

80  -  9  71  -  - فروق العمالت   
503,676  -  5,604  307,573  52,101  138,398   
1,069,022  216,487  1,311  182,788  18,011  650,425 صايف القيمة الدفرتية   

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ تتضمن مبلغ 63 مليون ريال قطري لفروع جديدة، ومبلغ 63 مليون ريال قطري لرتميم الفروع، ومبلغ 25 مليون ريال قطري   
ملواقف البالزا، ومبلغ 37 مليون ريال قطري ملشاريع التكنولوجيا املتنوعة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األصول األخرى  -12
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

319,055  295,828 إيرادات مستحقة   
10,156  19,080 مصروفات مدفوعة مقدمًا   

115,232  150,788 مبالغ مدينة   
295,628  412,206 عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون*   
242,391  343,799 املشتقات املالية ذات القيمة العادلة املوجبة )إيضاح رقم 28(   
33,566  36,622 شيكات حتت التسوية   

64,499  90,077 أصول متنوعة   
1,080,527  1,348,400 الرصيد يف 31 ديسمرب   

* هذا البند يتضمن قيمة العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءًا للديون. هذه الديون تقاس بقيمة التملك صايف خمصصات االطفاء. القيمة السوقية   
املتوقعة لتلك العقارات كما هو يف تاريخ 31 ديسمرب 2010 التختلف جوهريا يف قيمتها الدفرتية. 

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية  -13
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

-  700,000 األرصدة لدى البنك املركزي    
277,447  281,700 حسابات جارية    

3,275,951  4,856,187 ودائـع البنوك واملؤسسات املالية   
3,553,398  5,837,887 الرصيد يف 31 ديسمرب   

ودائـع العمالء وحسابات االستثمار املطلق  -14
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

حسب النوع   .1  
7,207,024  10,107,570 حسابات حتت الطلب    

2,740,572  3,346,810 حسابات تـوفري     
19,550,515  22,940,945 ودائع ألجل    
3,782,551  1,593,358 الودائع اإلسالمية    

33,280,662  37,988,683 الرصيد يف 31 ديسمرب    

حسب القطاع  .2  
2,717,045  5,791,316 حكومية     
5,067,320  8,778,012 مؤسسات حكومية وشبه حكومية    
9,669,086  10,071,423 األفراد    
15,807,211  13,347,932 الشركات    

33,260,662  37,988,683 الرصيد يف 31 ديسمرب    

تشمل حسابات العمالء على ودائع 2,905 مليون ريال قطري )2010 : 3,114 مليون ريال قطري( حمتفظ بها كضمانات.  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى  –15
قرض مشرتك: عبارة عن قروض متوسطة األجل حصل عليها البنك عرب تسهيالت قرض مشرتك من جمموعة من البنوك العاملية واإلقليمية لدعم   

االحتياجات التمويلية للبنك وتضييق فجوة عدم التماثل يف ميزانية البنك، وهي كما يلي: 

يف أبريل 2007، قامت اجملموعة بالدخول يف اتفاقية قرض مشرتك مبا قيمته 650 مليون دوالر أمريكي، أو 2,366 مليون ريال قطري ومدة خمس  	•  
سنوات بغرض إعادة متويل قرضني قصريي األجل بإجمايل 490 مليون دوالر أمريكي أو 1,784 مليون ريال قطري بالكامل يف يناير 2007. وحتتسب 

عليهما فائدة مبعدل يعادل سعر الليبور بالدوالر األمريكي مضافا إليه 27.5 نقطة على التوايل. علما بان القيمة العادلة لتلك األموال املقرتضة كما 
يف 31 ديسمرب 2011 بلغت 2.37 بليون ريال قطري )2010 : 2.39 بليون ريال قطري(.

سندات رئيسية وثانوية: يف 18 نوفمرب 2010 أكمل البنك التجاري من خالل شركة سي بي كيو املالية احملدودة وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من   
قبل البنك، أكمل البنك اصدار السندات التالية:

سندات رئيسية: مدتها خمس سنوات بقيمة 1,000 مليون دوالر أمريكي أو 3,640 مليون ريال قطري وتدفع فائدة ثابتة مبعدل 5% سنويا. وتكون  	•  
الفوائد مستحقة الدفع بنهاية كل نصف سنة ويستحق بها الدين األصلي بالكامل عند االستحقاق بعد خمس سنوات. كما يف 31 ديسمرب 2011 

بلغت القيمة العادلة التقديرية للسندات الرئيسية 3.79 بليون ريال قطري )2010 : 3.80 بليون ريال قطري(.

سندات ثانوية: مدتها عشر سنوات بقيمة 600 مليون دوالر أمريكي أو 2,184 مليون ريال قطري وتدفع فائدة ثابتة مبعدل 7,5% سنويا. وتكون  	•  
الفوائد مستحقة الدفع بنهاية كل نصف سنة ويستحق بها الدين األصلي بالكامل عند االستحقاق بعد عشر سنوات. كما يف 31 ديسمرب 2011 

بلغت القيمة العادلة التقديرية للسندات الرئيسية 2.52 بليون ريال قطري )2010 : 2.43 بليون ريال قطري(.

هذه السندات مضمونة من قبل البنك التجاري القطري وهي مدرجة للتداول يف بورصة لندن لألسهم.   

سندات مقومة بفائدة ثابتة بالفرنك الفرنسي : يف 7 ديسمرب 2010، امت البنك من خالل شركة سي بي كيو املالية احملدودة اصدار سندات  	•  
بالفرنك السويسري بقيمة 275 مليون فرنك سويسري ملدة خمس سنوات بفائدة سنوية ثابتة نسبتها 3.0 % و فائدة للوكالة بنسبة 0.01 % وتكون 

الفوائد مستحقة الدفع سنويا ويستحق بها الدين األصلي بعد االستحقاق يف 7 ديسمرب 2015. وهذه السندات مضمونة من قبل البنك التجاري 
القطري ومت ادراجها يف بورصي ‘سيكس’ السويسرية، زيورخ.

دخلت اجملموعة يف عقود متقابلة لتبادل أسعار فائدة على العمالت لتحويل قروضها البالغة 275 مليون فرانك سويسري إىل قروض مستحقة    
بالدوالر األمريكى وتدفع فوائد بسعر ليبور عائم للدوالر األمريكي لثالثة أشهر زائدًا الهوامش السائدة على املبلغ اإلفرتاضي بالدوالر األمريكى 

وتستلم فائدة بنسبة 3% يف السنة على املبلغ اإلفرتاضي بالفرنك السويسري.

قروض ثنائية: دخلت اجملموعة يف بعض اتفاقات القروض الثنائية تصل حتى 500 مليون دوالر أمريكي أو 1,820 مليون ريال قطري خالل العام  	•  
للحصول على تسهيالت متويلية؛ جميعها بأسعار عائمة على الشروط التجارية العامة، باستثناء قرض واحد مببلغ 100 مليون دوالر أمريكي أو 364 

مليون ريال قطري، حيث من حق املقرض أن يطالب بتسوية القرض مبا يعادل سعر الصرف السائد للريال القطري يف تاريخ االستحقاق.

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

2,363,686  2,365,698 قروض مشرتكة   
1,817,807  -  * EMTN سندات  

3,607,278  3,615,093 سندات رئيسية   
2,150,166  2,152,938 سندات ثانوية    

1,054,625  1,103,643 سندات بفائة ثابتة بالفرنك السويسري    
-  1,816,714 قرض ثنائي   

10,993,562  11,054,086 الرصيد يف 31 ديسمرب   

* )سندات( الـ EMTN مت استحقاقها وسدادها بتاريخ 12 أكتوبر 2011.  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى )تتمة(  –15

التغري يف حركة الديون املصدرة واألموال املقرتضة األخرى كما يلي:   

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

9,924,358  10,993,562 الرصيد يف بداية العام   
1,027,713  1,816,714 اضافات على األموال املقرتضة   

-  )1,820,000( التسديدات   
26,912  48,697 القيمة العادلة املعدلة   

14,579  15,113 اطفاء اخلصومات وتكاليف املعامالت   
10,993,562  11,054,086 الرصيد يف 31 ديسمرب   

اجلدول أدناه يوضح تسديد األموال املقرتضة األخرى كما يلي:  

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

1,817,807  2,547,698 حتى 1 سنة   
2,363,686  5,249,807 من 1 إىل 3 سنوات   

6,812,069  3,256,581 أكرث من 3 سنوات   
10,993,562  11,054,086 الرصيد يف 31 ديسمرب   

االلتزامات األخرى   –16
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

81,220  66,631 إيرادات مؤجلة   
223,694  199,451 مصروفات مستحقة   

130,167  137,504 خمصصـات أخرى )انظر اجلدول )أ( أدناه(   
212,373  265,592 املشتقات املالية ذات القيمة العادلة السالبة )إيضاح 28(   
147,565  120,733 ضمانات نقـدية   
291,403  266,465 ذمم دائنة   

36,000  36,000 أجور أعضاء جملس اإلدارة   
7,833  3,282 صندوق االلتزامات االجتماعية   

32,838  47,099 صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )“دعم”( )ايضاح 18(    
7,950  9,988 أرباح موزعـة   

18,494  16,704 الشيكات املصرفية وأوامر الدفع   
7,816  10,977 مبالغ غري مطالب بها   

87,957  97,877 مطلوبات متنوعة   
1,285,310  1,278,303 اجملمـوع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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االلتزامات األخرى )تتمة(  –16

)أ ( خمصصـات أخرى   
املبلغ باأللف ريال قطري   

جمموع جمموع  صندوق  صندوق ادخار    
2010  2011 التقاعد )ب(  املوظفني )أ(    

119,831  130,167  728  129,439 رصيد اخملصص يف 1 يناير   
11,956  19,128  4,868  14,260 اخملصص املكون خالل العام – مساهمة البنك   
2,240  3,684  -  3,684 عائدات الفوائد    

10,367  9,654  2,434  7,220 صندوق تقاعد املوظفني    
)6,476(  )7,091(  )7,091(  - احملول إىل إدارة صندوق التقاعد   
)7,751(  )18,038(  -  )18,038( املبالغ املدفوعة خالل العام   
130,167  137,504  939  136,565 الرصيد يف 31 ديسمرب   

صندوق االدخار ويشمل جمموعة من االلتزامات ملكافآت نهاية اخلدمة للموظفني املغرتبني يف قطر حسب قانون العمل وعقود العمل. )أ(   

يغطي خمصص صندوق التقاعد التزامات اجملموعة جتاه املوظفني القطريني وفقا لقانون صندوق املعاشات والتقاعد القطري، ويشتمل ذلك  )ب(   
اخملصص على مكافأة نهاية اخلدمة وفقا لقانون العمل القطري وعقود العمل بالبنك. 

حقوق املساهمني   - 17

رأس املال املصدر واملدفوع  
يبلغ رأس املال املصدر واملكتتب فيه واملدفوع 2,474,463,720 ريال قطري )2010 : 2,268,258,420 ريال قطري( موزع على 247,446,372 سهمًا   

عاديًا )2010 : 226,825,842 سهما( بقيمة اسمية 10 ريال قطري للسهم الواحد.

يف 17 يناير 2011 استلم البنك الدفعة األخرية من عائدات االكتتاب اخلاصة من قطر القابضة ذ.م.م. وقدرها 1.61 بليون ريال قطري وهو قيمة 20,620,530   
سهم عادي جديد بسعر اصدار 78,30 ريال قطري للسهم ويشمل عالوة اصدار قدرها 68,30 ريال قطري للسهم. باالستناد إىل اجتماع اجلمعية 

العمومية الغري عادية للبنك التي عقدت يف 21 فرباير 2011، صدرت هذه األسهم العادية اجلديدة يف 22 فرباير 2011 بقيمة اسمية 10 ريال قطري لكل سهم 
قيدت هذه الدفعة حتت حساب رأس املال املدفوع. 

االحتياطي القانوين   
مت اصدار 20,620,530 سهما عاديا واملبالغ املستلمة خالل العام بعد خصم أي تكاليف متعلقة مباشرة باملعامالت تضاف مباشرة إىل رأس املال   

)القيمة االسمية( بقيمة 10 رياالت للسهم العادي وإىل االحتياطي القانوين )عالوة األسهم( بقيمة 68,30 ريال قطري وذلك عند اصدار أسهم بأعلى من 
قيمتها االسمية، وفقا للمادة 154 من قانون الشركات التجارية رقم )5( لسنة 2002. وال يوجد تكاليف مباشرة على العملية.

وفقا لقانون مصرف قطر املركزي يجب حتويل 10% من صايف األرباح السنوية إىل حساب االحتياطي القانوين حتى يعادل االحتياطي 100% من رأس املال   
املدفوع. هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع إال يف احلاالت التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري رقم )5( لسنة 2002 وبعد أخد موافقة مصرف قطر 

املركزي. ويشمل االحتياطي القانوين أيضا عالوة األسهم الناشئة من اصدار احلقوق من تاريخ االصدار. 

االحتياطي العام   
تتمثل يف احتياطي عام مبوجب النظام األساسي للبنك يتم استخدامه مبوجب قرار من اجلمعية العمومية بناء على توصية جملس اإلدارة وبعد موافقة   

مصرف قطر املركزي. 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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حقوق املساهمني )تتمة(   -17

التغيريات الرتاكمية يف القيمة العـادلة  
ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم االستثمارات املتاحة للبيع وتغري احتياطي القيمة العادلة بعد متلك الشركات الزميلة وربح أو خسارة    

صرف العمالت عند توحيد البيانات املالية للشركات التابعة والزميلة ويوضح اجلدول التايل احلركة يف احتياطي القيمة العادلة خالل السنة:

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

)105,864(  56,648 الرصــيد يف 1 يناير   
177,910  )80,657( )خسارة( ربح نتائج إعادة التقييم   

)30,652(  )42,367( احملول إىل بيان الدخل، صايف   
15,299  )2,162(   حصة من احتياطي إعادة تقييم الشركات الزميلة 

)45(  )10( تعديل نتيجة تقلبات أسعار الصرف   
56,648  )68,548( الرصيد يف 31 ديسمرب    

احتياطيات اخملاطر  
تتمثل يف احتياطي اخملاطر مبوجب تعليمات مصرف قطر املركزي لتغطية على األقل 2.0% من القروض من اخملصصات والفوائد املعلقة واألرباح   

املؤجلة للتمويل اإلسالمي ماعدا القروض اخلاصة بحكومة قطر هذه االحتياطي غري قابل التوزيع دون املوافقة املسبقة من مصرف قطر املركزي. 

االحتياطيات األخرى  
تتمثل يف صايف أرباح األسهم من اإلستثمار للشركة الزميلة من التوزيعات النقدية. وحركة التغريات يف االحتياطيات األخرى خالل العام كما يلي:  

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

416,565  469,706 الرصيد يف 1 يناير   
)102,032(  )116,670( ناقصا: األرباح املستلمة من الشركة الزميلة واحملولة إىل األرباح احملتجزة   
155,173  203,420 مضاف: احلصة يف أرباح الشركة الزميلة للعام   
469,706  556,456 الرصيد يف 31 ديسمرب   

أرباح موزعة مقرتحة   
اقرتح جملس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية على املســاهمني بنسبة 60% )6 رياالت قطرية لكل سهم( عن عام 2011. يخضع هذا للموافقة يف االجتماع   

السنوي للجمعية العامة.

خالل السنة، وافق املساهمون على توزيع أرباح بقيمة 7 رياالت قطري للسهم بإجمايل مبلغ 1,59 بليون ريال قطري وذالك عن أرباح السنة املالية   
املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 )2010 : 6 رياالت قطري للسهم بإجمايل مبلغ 1,30 بليون ريال قطري وذالك بالنسبة للسنة املالية املنتهية يف 31 

ديسمرب 2009(.

تنازلت قطر القابضة ذ.م.م عن حقها يف توزيعات األرباح والبالغة 62 مليون ريال قطري لعام 2009 وهذا ينعكس على األرباح املدورة يف قائمة التغري يف   
حقوق املساهمني لعام 2010. 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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املساهمة يف صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم(  .18
استنادا إىل القانون رقم 13 لسنة 2008 والتوضيحات الصادرة من القانون الصادر لعام 2011، خصص البنك مبلغ 47 مليون ريال قطري من األرباح املدورة   

من أجل املساهمة يف صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية )دعم( يف قطر. ومبلغ املساهمة يشكل ما نسبته 2.5 % من صايف األرباح 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011. 

خالل الفرتة ساهم البنك مببلغ 8 مليون ريال قطري لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية بناء على التوضيح املستلم من رئيس جملس إدارة   
الصندوق واملتعلقة بأسس احتساب املساهمة املطلوبة.

إيرادات الفوائد من التقليدية واألرباح من العمليات اإلسالمية  -19
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

2,471,703  2,315,636 قروض وسلفيات للعمــالء   
399,554  508,922 االستثمارات املالية   

117,470  51,592 البنوك واملؤسسات املالية   
2,988,727  2,876,150 اجملمـوع   

 
مصروفات الفوائد من التقليدية احلصة من أرباح العمليات اإلسالمية  -20

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

781,099  493,502 ودائع العمالء وحسابات االستثمار املطلق   
394,780  418,005 اصدار دين وأموال مقرتضة أخرى   

35,200  27,043 البنوك واملؤسسات املالية   
1,211,079  938,550 اجملمـوع   

 
إيـرادات عمــوالت ورســوم  -21

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

268,496  358,418 قروض ومتويل اخلدمات االستشارية   
185,417  222,192 بطاقات االئتمان   

134,985  117,752 تسهيالت ائتمانية غري مباشـرة   
39,268  36,612 خدمات بنكيــة وعمليات أخرى   

15,002  17,613 أنشـطة االستثمار للعمالء   
643,168  752,587 اجملمـوع   

 
صايف أرباح عمليات النقد األجنبي    –22

املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

124,244  126,802 أرباح عمليات النقد األجنبي   
)1,547(  2,734 األرباح )اخلسائر( الناجتة عن اعادة تقييم املوجودات واملطلوبات   
122,697  129,536 اجملمـوع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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األرباح من االستثمارات املالية  –23
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

63,051  135,026 متوفر للبيع   
455  1,281 احملتفظ بها لالستحقاق   

63,506  136,307 اجملمــوع   

ايرادات تشغيلية أخرى  -24
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

36,720  33,614 ايرادات ايجار   
20,983  15,911 األرباح من بيع عقارات ومعدات وايرادات أخرى   

2,095  741 رسوم إدارية من الزميلة   
59,798  50,266 اجملمــوع   

مصروفات إدارية وعمومية   -25
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

409,051  428,037 رواتب ومزايا أخرى   
70,336  77,261 مصاريف متعلقة بتكنولوجيا املعلومات   
44,286  51,610 أتعـاب قـانونية ومهنية   

43,533  44,207 مصاريف دعاية وتسويق   
31,718  40,806 اتصاالت ومرافق وتأمني   

37,830  38,230 رسوم وبدل حضور جلسات أعضاء جملس اإلدارة   
5,857  26,301 تكلفة املصادر اخلارجية   

11,956  19,128  ))i( 16 مساهمة البنك يف صندوق االدخار وصندوق التقاعد للقطريني )ايضاح  
6,557  7,173 امدادات   
2,324  6,208 تكلفة الربامج التدريبية   
2,542  2,875 مصاريف سفر وضيافة   

17,424  19,815 مصروفات أخرى    
683,414  761,651 اجملمــوع   

عـــائد الســهم من األربـاح   -26
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

األساسي واخملفف  
1,635,281  1,883,971 صايف الربح للسنة باأللف ريال قطري    
225,723  244,509 املتوسط املرجح لعدد األسهم خالل العام باآلف   

املتوسط املرجح لعدد األسهم يتم حسابه كما يلي:  
2010  2011   

216,515  226,826 األسهم املؤهلة يف بداية السنة   
9,208  17,683 تأثري األسهم املصدرة لقطر القابضة   

225,723  244,509 اجملمــوع   

7.24  7.71 عائد السهم املعدل األساسي واخملفف )ريال قطري(   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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بنـود خارج بيان املركز املايل  –27
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011   

التزامات مؤجلة أو حمتملة أ.   
91,583  97,979 قبوالت    

8,532,654  9,088,622 خطابات الضمان    
3,950,492  5,217,592 اعتمادات مستندية    
6,376,592  5,859,107 تسهيالت ائتمان غري مستخدمة حلساب العمالء    

18,951,321  20,263,300    
تعهدات وارتباطات أخرى    ب.   

6,051,807  6,143,561 عقود الصرف األجنبي واملشتقات املالية بالقيمة االسمية     
470,000  479,243 التزامات رأسمالية    

أدوات املشتقات املالية  -28
يبني اجلدول التايل القيمة العادلة املوجبة والسالبة للمشتقات املالية مع قيمتها االعتبارية حسب االستحقاق. القيمة االعتبارية للمشتقات املالية   

تشكل مؤشرًا حلجم العمليات يف نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة قيمة التدفقات النقدية املستقبلية وال خماطر السوق واالئتمان والتي ميكن 
االستدالل عليها من القيمة العادلة للمشتقات املالية.

املبلغ باأللف ريال قطري   

القيمة االساسية حسب االستحقاق       

أكرث من من سنة إىل  من ثالثة  خالل  القيمة   القيمة    
خمس سنوات خمس سنوات  أشهر إىل سنة  ثالثة أشهر  القيمة االسمية  العادلة السالبة  العادلة املوجبة    

كما يف 31 ديسمرب 2011   
مشتقات – حمتفظ بها للمتاجرة  

عقود تبادل أسعار الفائدة،  
1,027,371  2,048,204  61,246  1,977,434  5,114,255  265,592  268,189 وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة   

مشتقات – حمتفظ بها حسب  
القيمة العادلة للتحوط      

عقود متقابلة لتبادل أسعار   
-  1,029,306  -  -  1,029,306  -  75,610 الفائدة على العمالت   

كما يف 31 ديسمرب 2010  
مشتقات – حمتفظ بها للمتاجرة  

عقود تبادل أسعار الفائدة،  
1,093,575  2,059,228  86,554  1,783,144  5,022,501  212,373  214,973 وعقود صرف عمالت أجنبية آجلة   

مشتقات – حمتفظ بها  
حسب القيمة العادلة للتحوط  

عقود متقابلة لتبادل أسعار   
-  1,029,306  -  -  1,029,306  -  27,418 الفائدة على العمالت   

يحتفظ البنك بقيود رقابية متشددة على صايف مراكز املشتقات املالية املفتوحة، وهو ما ميثل الفرق ما بني عقود الشراء والبيع، عن طريق كل من   
مبلغ وفرتة العقود، ففي أي وقت يتم تقييد املبلغ اخلاضع خملاطر االئتمان بالقيمة العادلة احلالية لألدوات املالية االيجابية للبنك )أي األصول( والتي 

ال متثل فيما يتعلق باملشتقات املالية سوى جزء بسيط من العقد، أو بالقيم االسمية املستخدمة للتعبري عن حجم األدوات القائمة. تتم إدارة هذه 
اخملاطر االئتمانية بوصفها جزءا من القيود االئتمانية العامة مع العمالء مع اخملاطر احملتملة من التحركات يف السوق. وعادة ال يتم احلصول على 

كفاالت أو ضمانات أخرى للمخاطر االئتمانية املتعلقة بهذه األدوات، باستثناء احلاالت التي يتطلب فيها البنك ودائع ضامنة من األطراف املقابلة.

أنشطة األمـانة   -29
حتتفظ اجملموعة باستثمارات مالية دولية قيمتها 175 مليون ريال قطري )2010 :156 مليون ريال قطري( نيابة عن عمالئه بتاريخ املركز املايل. شاملة   
أسهم دولية وأوراق مالية قيمتها 133 مليون ريال قطري ما يعادل 36.5 مليون دوالر أمريكي )2010 : 113 مليون ريال قطري ما يعادل 31 مليون دوالر( 

يحتفظ بها البنك لدى شركة امانة وتسوية عاملية. باقي األسهم االستثمارية حمتفظ بها لدى املؤسسة املالية التي مت شراء األسهم بواسطتها. تلك 
املؤسسات املالية رائدة يف جماالت الصناعة املصرفية لقد وضعت اجملموعة سقوف ملثل تلك احملافظ مع كل مؤسسة مالية وفقًا لسياستها 

يف إدارة اخملاطر. 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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معامالت مع أطـراف ذات العالقـة   -30
تتضمن معامالت اجملموعة اخملتلفة مع الشركات التابعة والزميلة ومع أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، أو الشركات التي ميلكون فيها حصصًا   

رئيسية أو أي أطراف أخرى ذات تأثري هام يف صنع القرارات املالية أو التشغيلية باجملموعة. وقد بلغت األرصدة يف نهاية السنة مع هذه األطراف كما 
يلي:

املبلغ باأللف ريال قطري   
2010  2011    

أعضاء جملس اإلدارة  
1,823,191  2,516,789 قروض وسلف وأنشطة التمويل )أ(   -  
259,602  183,640 الودائع   -  

21,529  23,356 التزامات طارئة وضمانات وتعهدات أخرى   -  
44,929  35,233 عائد الدخل املكتسب من التسهيالت املمنوحة لألعضاء جملس اإلدارة   -  

782  3,252 رسوم أخرى للدخل املكتسب من املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة   -  
20,424  15,671 الفوائد املدفوعة حلساب ودائع أعضاء جملس اإلدارة   -  

39,558  41,454 أجور وأتعاب حضور اجتماعات، والرواتب املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة    -  
  

الشركة الزميلة  
109,957  675 الودائع من البنك الوطني العماين لدى اجملموعة   -  

663  237,053 الودائع من البنك التجاري إىل البنك الوطني العماين   -  
التزامات من البنك الوطني العماين للمجموعة:    -  

58,846  11,192 •	ضمانات أداء    
254,800  254,800 •	تسهيالت مباشرة غري مستعملة    
28,364  14,182 •	مبادالت أسعار الفوائد )القيم االعتبارية(    

1,516  488 •	مبادالت أسعار الفوائد )القيم العادلة(    
309,796  183,369 الودائع من البنك العربي املتحد لدى اجملموعة   -  

146,001  182,737 الودائع من البنك التجاري إىل البنك العربي املتحد   -  
التزامات من البنك العربي املتحد للمجموعة:  -  

29,536  29,281 •	ضمانات أداء    
339  620 •	خطاب االئتمان    
7,311  6,148 الودائع من أستكو لدى اجملموعة   -  
335  580 الودائع من جيكو لدى اجملموعة   -  

19,089  19,855 الودائع من مسون لدى اجملموعة   -  
23  550 فوائد الدخل املكتسبة من الزميلة   -  

3,633  836 فوائد الدخل املدفوعة من الزميلة    -  
  

مكافأة اإلدارة العليا  
31,280  35,975 أجر ثابت   -  
14,604  12,864 حوافز متغرية   -  
6,648  4,772 أجر إضايف   -  

معلومات إضافية   
إن جزءًا كبريًا من األرصدة القائمة يف 31 ديسمرب لقروض وسلف أعضاء جملس اإلدارة أو الشركات التي ميلكون فيها حصصَاً رئيسية، مضمونة  )أ(   

مقابل ضمانات ملموسة أو كفاالت شخصية. ويتم الوفاء بهذه القروض والسلف بصورة ُمرضية، ويجري سداد جميع االلتزامات حسب االتفاق. 
كما أن تسعري املعامالت التابعة لألطراف ذات العالقة، يعتمد على أساس العالقة التي تربط البنك بالعميل ووفقًا لألسعار السائدة يف السوق.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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النقدية وما يف حكمها بغرض إعداد قائمة التدفق النقدي وتشمل التايل  -31 
املبلغ باأللف ريال قطري   

2010  2011    

7,149,034  827,160 نقدية وأرصـدة لدى مصرف قطر املركزي *   
3,774,703  8,838,446 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية أقل من 90 يوم    

)3,553,398(  )5,837,887( أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية أقل من 90 يوم   
7,370,339  3,827,719 الرصيد يف نهاية العام    

* ال تشتمل على االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف قطر املركزي.  

معلومات إضافية كما يف 31 ديسمرب 2011

القوائم املالية للبنك األم 
املبلغ باأللف ريال قطري   

املركز املايل )للبنك األم( 
2010  2011 كما هي يف 31 ديسمرب 2011 

األصول
8,702,819  2,576,489 نقدية وأرصدة لدى البنك املركزي 

4,237,457  9,271,621 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية 
33,564,739  41,611,659 قــروض و سلفيات أنشطة متويل العمالء 

10,096,454  11,905,443 استثمارات مالية 
3,402,532  3,403,682 استثمار يف شركات زميلة 

1,069,016  1,070,021 عـقــارات ومعــدات  
1,080,221  1,346,857 أصول أخرى 

62,153,238  71,185,772 إجمايل األصول 
 

االلتزامات 
3,553,398  5,837,053 أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

33,365,343  38,179,363 ودائع العمالء وحسابات االستثمار املطلق 
907,285  1,150,810 قروض مبوجب اتفاقية اعادة الشراء 

10,993,562  11,054,086 ديون مصدرة وأموال مقرتضة أخرى 
1,282,475  1,270,595 التزامات أخرى 
50,102,063  57,491,907 جمموع االلتزامات 

 
حـقــوق املســـاهمني 

2,268,258  2,474,464 رأس املـال املدفـوع 
7,331,982  8,740,365 احتياطي قانوين 

26,500  26,500 احتياطي عام 
59,621  )63,403( تغريات تراكمية يف القيمة العادلة  

648,000  805,600 احتياطي خماطر 
1,587,781  1,484,678 أرباح مقتـرح تـوزيـعـها 

129,033  225,661 أرباح مدورة 
12,051,175  13,693,865 إجمايل حقـوق املسـاهمني 

 
62,153,238  71,185,772 إجمايل االلتزامات وحقوق املساهمني 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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القوائم املالية للبنك األم )تتمة(
املبلغ باأللف ريال قطري   

قـائمـة الدخـــل )للبنك األم(  
2010  2011 عن السـنة املنتهيـــة يف 31 ديسمرب 2011 

2,988,251  2,875,771 ايرادات الفوائد من التجاري واألرباح من العمليات اإلسالمية 
)1,213,533(  )940,230( مصروفات الفوائد من التجاري واحلصة يف األرباح من العمليات اإلسالمية 

1,774,718  1,935,541 صايف ايرادات الفوائد واألرباح من العمليات اإلسالمية 
 

642,775  750,573 إيــرادات عمــوالت ورسـوم 
)116,696(  )166,366( مصـروفات عمـوالت ورسـوم 
526,079  584,207 صـايف إيـرادات عموالت ورسـوم 

 
11,883  24,188 ايرادات التوزيعات 

122,655  129,468 صايف أرباح عمليات النقد األجنبي 
63,506  136,307 صايف أرباح استثمارات مالية 
52,731  45,426 ايـرادات تشغـيليـة أخرى 

250,775  335,389   
 

2,551,572  2,855,137 صـايف اإليـرادات التشـغيليــة 

)682,331(  )754,428( مصــروفات إدارية وعمومية  
)103,844(  )113,643( استهالكات 
)166,953(  )239,915( صايف خمــصص تـدنـى قيمة الـديــون - للعمــالء 
)127,995(  )68,197( خمصص / خسائر التدين يف قيمة االستثمارات املالية 
)1,081,123(  )1,176,183( جمموع املصاريف التشغيلية واخملصصات 

 
1,470,449  1,678,954 صايف أرباح العام 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

معلومات إضافية )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2011
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صورة التقطها أحد موظفي البنك التجاري يف مسابقة 
ألفضل صورة عن اليوم الوطني لقطر

بارسانا براباكار؛ ماهاديڤان جايارامان؛ حممد كبري خان؛ 
روبن ابراهيم؛ أناليزا م. كاتالينو؛ نويل ف. هرينانديز؛ فرانك ب. سوجا؛

نبيلة م. هـ. أ. عبدالرسول؛ أوليڤري ل. الزارو؛ راميوند كاتيندج
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