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نتعـــــايش 
معكـم

لعب البنك التجاري دورا هاما يف منو وازدهار دولة قطر منذ عام 

1975، من خالل م�شاهمته يف متويل م�شاريع البنية التحتية يف 

البالد وتقدمي خدمات م�رصفية قّيمة. �شوف نوؤدي عملنا هنا باأمانة 

وا�شتقامة، ملتزمني دائما باآداب املهنة، منخرطني يف كافة جماالت 

احلياة القطرية، احتفاء باملكان الذي نعتربه وطننا.  ملاذا؟ الأن كل فرد 

مّنا يف البنك التجاري ينعم باحلياة هنا يف قطر.

اإننا فخورون يف اأن تكون قطر م�شدر اإلهامنا.
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يطيب يل بالأ�شالة عن نف�شي وبالنيابة عن �إخو�ين 

�أع�شاء جمل�ض �لإد�رة �أن �أ�شتعر�ض لكم �لبيانات 

�ملالية و�حل�شابات �خلتامية للبنك �لتجاري لل�شنة 

�ملالية �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2006.

�شّجل البنك يف �006 عاما اآخر من النمو يف االأرباح حيث 

حقق اأرباحا �شافية قيا�شية بلغت 891 مليون ريال 

قطري، مما ميثل زيادة ن�شبتها 19% عن عام �005. 

وقد حققت جميع جماالت العمل يف البنك منوا باهرا على 

الرغم من اأن عوائد حمفظة اال�شتثمارات يف البنك تاأثرت 

�شلبا نتيجة للت�شحيحات الكبرية التي �شهدتها اأ�شواق 

االأ�شهم يف املنطقة. كما اأثبت هذا العام اأي�شا اأن البنك 

التجاري اأ�شبح جمموعة بنكية اإقليمية هامة بعد جناحه 

يف التحالف اال�شرتاتيجي منت�شف عام �005 مع البنك 

الوطني العماين، الذي حقق بدوره اأرباحا قيا�شية. كما 

كان البنك التجاري �شّباقا يف دخول اأ�شواق راأ�ش املال 

العاملية بتاأ�شي�شه برنامج �شندات اأوروبية متو�شطة االأجل 

EMTN بقيمة 1.5 مليار دوالر اأمريكي وبالنجاح الذي 

حققه االإ�شدار االأول �شمن هذا الربنامج ل�شندات ذات 

فائدة عائمة مدتها خم�ش �شنوات، بقيمة 500 مليون 

دوالر اأمريكي، وقد منت قاعدة امل�شتثمرين يف البنك حاليا 

لت�شمل م�شتثمرين اأجانب.

ونوا�شل اأداءنا املتميز م�شتلهمني الروؤية الثاقبة والقيادة 

الر�شيدة حل�رصة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفه 

اآل ثاين اأمري البالد املفّدى الذي حّول دولة قطر وب�رصعة 

هائلة اإىل دولة ع�رصية و�شناعية، تت�شم باقت�شاد قوي 

مبني على املعرفة. فاقت�شاد دولة قطر يعترب من اأ�رصع 

االقت�شادات منوا يف العامل، واالأكرث متّيزا من حيث االأداء 

يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. فقد ت�شاعف الناجت 

املحلي االإجمايل على مدى ال�شنوات الثالث املا�شية، ومنا 

بن�شبة �شتة اأ�شعاف منذ عام 1995. كما اأن دولة قطر 

التي بلغ معّدل الناجت املحلي االإجمايل للفرد فيها  اأكرث من 

55.000 دوالر اأمريكي )اأكرث من ثالثة اأ�شعاف ذلك 

يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي(، تعترب من اأغنى بلدان 

العامل.

وتعترب قطر اليوم من اأكرث البلدان جذبا لال�شتثمار على 

امل�شتوى العاملي، وقد ارتفع ت�شنيفها االئتماين مرة 

اأخرى اإىل اأعلى م�شتوى بني دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

من قبل موؤ�ش�شة موديز للخدمات اال�شتثمارية.   

وقد قامت حكومة قطر باتخاذ عدد من املبادرات االإيجابية 

التي �شاهمت يف تعزيز االقت�شاد القطري، �شملت اإ�شدار 

الت�رصيعات والقوانني امل�شّجعة لال�شتثمار االأجنبي، 

واالإ�شالحات يف قوانني العمل0 كما متت خ�شخ�شة 

بع�ش ال�رصكات احلكومية، ومت رفع االحتكار، وبداأت 

بع�ش املجموعات العائلية بالتحول اإىل �رصكات عامة. 

وقد تعززت ال�شفافية وتطّورت اإدارة ال�شيا�شات النقدية 

والتمويل احلكومي. كما �شاهم التزام الدولة وتو�شيع 

قاعدة م�شاركة املواطنني يف القطاعات االقت�شادية 

الرئي�شية،  يف تعزيز ن�شاط القطاع اخلا�ش. ومن املبادرات 

االإيجابية االأخرى التي تت�شم ببعد النظر، تاأ�شي�ش مناطق 

ا�شتثمارية خا�شة مثل مركز قطر املايل، وواحة العلوم 

ة، 
ّ
والتكنولوجيا يف قطر، ومدينة الطاقة، واملنطقة احلر

والتي جنحت يف ا�شتقطاب �رصكات عاملية كربى لتاأ�شي�ش 

تواجد لها يف قطر.

وقد �شجلت منطقة جمل�ش التعاون اخلليجي ككل، منوا 

مت�شارعا وبرزت ككتلة اقت�شادية هامة بلغ الناجت املحلي 

االإجمايل لها جمتمعة 7�0 مليار دوالر اأمريكي اأي ما 

يقارب ال�شعف منذ عام ��00. اإن معّدل منو اإجمايل 

الناجت املحلي االإقليمي احلقيقي البالغة ن�شبته التقديرية  

حوايل 6% لعام �006 ميثل �شعف النمو العاملي الكلي، 

وي�شتمر اأداء قطر مب�شتوى اأف�شل من املعّدل االإقليمي 

للناجت املحلي، حيث منا الناجت املحلي االإجمايل لدولة قطر 

باالأ�شعار اجلارية بن�شبة باهرة بلغت ��% عما كان عليه 

عام �005. واإ�شافة اإىل ن�شبة النمو الباهرة، فاإن املوازنة 

العامة وجميع موؤ�رصات االقت�شاد الهامة تبدو قوية0

فهذه الفوائ�ش املالية ال�شخمة واالإدخارات املحلية، 

وتدفقات االأ�شهم والقرو�ش اخلارجية، تدعم الراأ�شمال 

ال�شخم الذي يغذي الن�شاط االقت�شادي واال�شتثمارات 

يف البنى التحتية يف املنطقة. كما اأن ال�شباب املثقف 

ون�شبة التوظيف العالية ذات الدخل املتنامي، والرعاية 

ال�شحية اجليدة، وزيادة متو�شط العمر، كل هذا يعترب 

من العوامل الدميوغرافية الهامة التي تعزز منو االأعمال 

واهتمام امل�شتثمرين يف قطاعات اقت�شادية رئي�شية يف 

قطر ودول جمل�ش التعاون اخلليجي.

وقد حافظ البنك التجاري على عوائد قوية ومنو يف 

االأ�شول يف جميع جماالت عمله، مما يعك�ش قوة اأعماله 

وجناح اإدارة البنك يف تنفيذ ا�شرتاتيجية عمله، والعالقة 

البّناءة القائمة بني جمل�ش االإدارة واالإدارة التنفيذية0 

وقد حتققت هذه النتائج الباهرة بالرغم من التحّديات 

الكثرية التي �شادت البيئة الت�شغيلية العام املا�شي، والتي 

كان اأهّمها املناف�شة املتزايدة، والهبوط احلاد والركود 

يف اأو�شاع ال�شوق يف بور�شات دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي ويف قطر خالل معظم عام �006، مما اأ�شفر 

عن انخفا�ش كبري يف عوائد اال�شتثمار املحققة العام 

املا�شي.

وقد دخلنا يف منت�شف عام �005 يف ا�شتثمار 

ا�شرتاتيجي يف ثاين اأكرب بنك يف عمان، البنك الوطني 

العماين. وقد كان هذا التحالف اال�شرتاتيجي ناجحا بكل 

املقايي�ش، حيث حقق البنك الوطني العماين اأرباح قيا�شية 

للعام الثاين على التوايل، بزيادة اأرباحه ال�شافية بن�شبة 

50% عام �006. وكان رفع الت�شنيف االئتماين للبنك 

الوطني العماين مرتني، انعكا�شا لهذا االأداء املتميز للبنك، 

وكذلك ارتفاع �شعر �شهمه باأكرث من �0% عن �شعره عند 

�رصاء ح�شتنا من البنك املذكور، على الرغم من الركود 

الذي ت�شهده اأ�شواق االأوراق املالية يف املنطقة.

 تقرير رئيس 
مجـلس اإلدارة
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اإننا نفخر باخلدمات العالية اجلودة التي نقّدمها 

للم�شاهمني يف البنك، ولعمالئنا الكرام، و�رصكائنا يف 

العمل، وبالتزامنا يف خدمة ودعم املجتمع والق�شايا 

االجتماعية واالإن�شانية، فهذه كلها تعرّب عن التنوع 

والنجاح وال�شمات الدولية التي تتمتع بها دولة قطر.

ويف اخلتام، ال يفوتني اأن اأتقّدم بال�شكر اجلزيل واأن 

اعرب عن تقدير جمل�ش االإدارة للم�شاعي احلثيثة والوفاء 

والتفاين والدور الكبري الذي ي�شاهم فيه موظفو البنك يف 

منو البنك التجاري الباهر، فالف�شل يعود لهم يف احتالل 

البنك حاليا مركزا يوؤهله ملواجهة التحديات وا�شتغالل 

الفر�ش ال�شانحة اأمامه، لتحقيق خطته التنموية يف 

ال�شنوات املقبلة.

عبد �هلل بن خليفه �لعطيه

رئي�ش جمل�ش االإدارة

اإن جمل�ش االإدارة يثمن عاليا الدعم الكبري الذي يلقاه البنك 

من امل�شاهمني فيه، الذين ا�شتجابوا لطلبات زيادات راأ�ش 

املال التي يحتاجها البنك لنمو اأعماله، واكتتبوا برحابة 

�شدر يف ثالثة اإ�شدارات اأ�شهم اإ�شافية لزيادة راأ�ش املال 

يف ال�شنوات املا�شية. وحر�شا على هذه الثقة، اأعلن جمل�ش 

االإدارة تو�شية بتوزيع اأرباح نقديةعلى امل�شاهمني بن�شبة 

70% عن عام �006 )اأي ما يعادل 7 رياالت قطرية 

لكل �شهم(، وهذه ن�شبة متثل زيادة كبرية عن ن�شبة 

توزيع االأرباح النقدية العام املا�شي البالغة �0% والتي 

مت توزيعها على قاعدة اأكرب من عدد االأ�شهم. اإن ن�شبة 

التوزيعات املرتفعة هذه ال�شنة اإمنا تعرّب عن ثقة االإدارة 

بتحقيق البنك منوا اأكرب من االأرباح يف ال�شنوات املقبلة، 

اإ�شافة اإىل احلفاظ على ن�شب راأ�ش املال القوية التي يتمتع 

بها البنك حاليا.

اأما بالن�شبة لعام �007، ف�شوف يكون تركيزنا الرئي�شي 

على موا�شلة �شيا�شة التنويع واإيجاد اأعمال ا�شرتاتيجية 

جديدة، والتو�شع يف اأعمالنا االإقليمية والدولية، 

واال�شتثمار يف منتجات جديدة، ودعم تكنولوجيا 

اخلدمات واالأعمال امل�رصفية للوفاء باالحتياجات 

امل�رصفية املتنامية لدولة قطر و�شكانها متعددي الثقافات. 

وتبقى ثقتنا ثابتة يف ا�شتمرار منو البنك وتو�ّشعه يف 

ال�شنوات املقبلة وحتقيقه ن�شبا عالية من االأرباح وزيادة 

ح�شته يف ال�شوق، كما نبقى ملتزمني بتحقيق قيم وعوائد 

اأعلى مل�شاهمينا الكرام يف ال�شنوات املقبلة.

وبالنيابة عن اخواين اأع�شاء جمل�ش االإدارة، واإدارة 

وموظفي البنك، اأود اأن اأعرب عن تقديرنا الكبري للروؤية 

الثاقبة والقيادة احلكيمة حل�رصة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حمد بن خليفة اآل ثاين ، اأمري البالد املفّدى، والتي كانت 

وما تزال م�شدر اإلهامنا يف حتقيق النمو واالزدهار للبنك، 

كما نتقّدم بال�شكر واالمتنان ل�شمو ال�شيخ متيم بن حمد 

اآل ثاين، ويل العهد االأمني، و�شمو ال�شيخ عبد اهلل بن خليفه 

اآل ثاين،  رئي�ش جمل�ش الوزراء، و�شعادة وزير املالية 

القائم باأعمال وزير االقت�شاد والتجارة، واإىل �شعادة 

حمافظ م�رصف قطر املركزي، لتوجيهاتهم ال�شديدة 

ودعمهم املتوا�شل لنا خالل م�شرية البنك.
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 المؤشرات 
المالية لعام 2006

891 مليون ريال قطري �شايف االأرباح بزيادة ن�شبتها 19% عن �005   

1.35 مليار ريال قطري زيادة االإيرادات الت�شغيلية بن�شبة %�0 

675 مليون ريال قطري اإزداد �شايف اإيرادات الفوائد بن�شبة ��% 

678 مليون ريال قطري اإرتفاع االإيرادات االأخرى غري املتاأتية من الفوائد بن�شبة %�5 

30.4 مليار ريال قطري اإزدادت االأ�شول بن�شبة %�7 

17.3 مليار ريال قطري اإزدادت القرو�ش للعمالء بن�شبة %60 

17.2 مليار ريال قطري اإزدادت ودائع العمالء بن�شبة %�0 

5.7 مليار ريال قطري اإرتفاع حقوق امل�شاهمني 

6.36 ريال قطري اإزداد الربح لل�شهم الواحد من 5.�5 ريال قطري 
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اإن كل فرد يف البنك التجاري له ارتباط وثيق بدولة قطر، وذلك ي�شمل 

عمالءنا وامل�شاهمني يف البنك وجميع املوظفني واالإدارة العامة. وهذا �شبب 

وجودنا كجزء حيوي من هذه الدولة الناه�شة وثقافتها التي تدعو اإىل التنوع 

والت�شامح. وينطبق هذا على ال�شادة اأع�شاء جمل�ش االإدارة، فكل ع�شو فيه 

يتمتع مبوقع قيادي متميز يف اأحد القطاعات وي�شاهم بقوة وفاعلية يف تطوير 

ورقي املجتمع القطري من خالل االهتمامات واالأن�شطة والتطلعات االإن�شانية 

اخلا�شة لكل ع�شو منهم. وي�شعدنا بكل فخر اأن نهدي اإجنازاتنا يف العام 

املن�رصم اإىل اأبناء هذا البلد الكرمي يف خمتلف املجاالت وامليادين، الذين �شاهموا 

يف جعل جهودنا واأن�شطتنا جمدية وفّعالة.

نظل ملتزمني جتاه قطر.



 

�شعادة �ل�شيد/عبد �هلل بن خليفة �لعطية، رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

�شعادة ال�شيد/عبد اهلل بن خليفة العطية، وزير الدولة، ع�شو جمل�ش االإدارة منذ عام 

1980، تقلد من�شب رئي�ش املجل�ش عام 1999م، كما اأنه نائب الرئي�ش ملجل�ش اإدارة 

كل من: �رصكة قطر للتاأمني، وال�رصكة املتحدة للتنمية ورئي�ش جمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة 

اخلليج للطباعة والن�رص. متزوج وله من االأوالد اأربعة، وثالث بنات واأربعة اأحفاد، ومن 

هواياته ال�شفر وال�شيد وقراءة الكتب خا�شة ال�شيا�شية والتاريخية منها. ولديه مكتبة 

خا�شة حتتوي على العديد من امل�شادر القيمة واملطبوعات العربية القدمية. ومثله االأعلى 

ح�رصة �شاحب ال�شمو ال�شيخ/حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر �شاحب الريادة 

يف حتقيق االإجنازات الكربى التي اأعطت بعدًا ح�شاريًا حديثا للدولة يف جماالت عدة، 

اأهمها املجاالت ال�شناعية واالقت�شادية. كما اأنه من اأ�شد النا�ش اعتزازا بالنمو ال�رصيع 

الذي حققه البنك منذ اإن�شائه واإىل حني االحتفال مبرور ثالثة عقود على تاأ�شي�شه يف عام 

�005، وبكل ما حفلت به هذه احلقبة من اإ�شهامات متميزة وتوجهات اإيجابية اأ�شفرت 

عن بزوغ �شم�ش قطر كاأحد اأ�رصع البلدان التي ت�شهد منوًا على امل�شتوى االإقت�شادي مما 

جعلها مق�شدا جاذبا لال�شتثمار من قبل ال�رصكات العاملية الكربى. 
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اإن اأع�شاء جمل�ش اإدارة البنك ملن ال�شباقني يف جماالت االعمال على امل�شتوى 

ال�شخ�شي، فهم رجال اأعمال مرموقون ويتمتعون ببعد نظر ا�شرتاتيجي، كما اأنهم 

يعدون من الرواد يف خمتلف املجاالت االإقت�شادية على امل�شتوى املحلي. ويف الوقت 

ذاته، فهم يتحلون بروح امل�شوؤولية العالية جتاه اأ�رصهم، كما اأنهم ميثلون الوجه 

احل�شاري للبالد، من خالل ما قدموه من جهود فاعله وواعدة والتي بذلوها يف اإحداث 

التغيريات التي �شهدتها الدولة والتي تعك�ش حقيقة الرغبة والطموح الأبناء هذا الوطن 

من اأمثالهم. لقد عملوا بداأب لتحقيق النجاح تلو النجاح، وقدموا ت�شحيات كثرية 

ولعبوا دورًا بارزًا يف تفعيل االهداف التي من اأجلها تاأ�ش�ش البنك لبناء جمتمع را�شخ 

حمافظ على هويته من خالل دعم برامج الثقافة والرتاث و�شتى جماالت العلوم. “قطر 

م�شدر اإلهامنا” بهذه العبارة الب�شيطة تكللت جهود اأع�شاء جمل�ش االإدارة بالنجاحات 

غري العادية، واأثمرت م�شاعيهم وحتققت اأحالمهم، وجتلى كل هذا يف �شور النماء 

الباهرة التي خطاها بثبات املجتمع القطري خالل فرتة وجيزة من الزمن يف ظل القيادة 

الر�شيدة حل�رصة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن خليفة اآل ثاين – اأمري دولة قطر. 



 

�ل�شيد/ح�شني �إبر�هيم �لفرد�ن، �لع�شو �ملنتدب

لقد ظل ال�شيد/الفردان ي�شغل من�شب الع�شو املنتدب بالبنك التجاري منذ تاأ�شي�ش البنك 

يف عام 1975، وهو رئي�ش جمل�ش اإدارة جمموعة الفردان، ورئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رصكة 

املتحدة للتنمية كما اأنه ع�شو مبجل�ش اإدارة �رصكة قطر للتاأمني، اإىل جانب كونه ع�شوا 

موؤ�ش�شا الإنف�شت كورب، البحرين، وهو اأي�شًا نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة احتاد رجال 

االأعمال القطريني وله اإ�شهامات رائدة يف تعزيز منو التجارة واال�شتثمار يف قطر. رزقه اهلل 

ب�شبعة اأبناء وبنات و�شبعة وع�رصين حفيدًا، وهو ميثل رقما مميزا يف قطاع رجال االأعمال 

ويحظي باحرتام وتقدير اجلميع. لقد بداأ حياته العملية بوظيفة م�رصيف يف بنك �شتاندرد 

ت�شارترد، وهو يعزو اأ�شباب جناح اأي عمل اإىل التخطيط االإ�شرتاتيجي والدرا�شة املتاأنية 

والتطبيق الفعال. ومن هواياته، حبه ال�شديد ل�شيد ال�شمك وجمع املجوهرات القدمية 

واالأحجار الكرمية وا�شتطاع على مدى ال�شنني من جمع ح�شيلة خمتارة رائعة من الالآىلء 

الطبيعية. وانطالقا من اإ�شهاماته يف لعب دور ال�رصيك الفاعل يف العديد من االإجنازات يف 

تطور االإقت�شاد القطري الذي ميثل  م�شدر فخر كبري بالن�شبة له، فاإنه ينظر بعني الر�شا 

واالعتزاز اإىل الطفرة الهائلة التي �شهدتها قطر يف حتقيق االزدهار. كان يحلم باإدارة 

موؤ�ش�شة ناجحة مثل البنك التجاري، ولقد حتقق له ذلك، مب�شيئة اهلل،  ولذا فاإنه يتطلع بكل 

ثقة اإىل م�شتقبل باهر للبنك وللبلد واملواطنني جميعًا. ويقول “اإن قطر يف قلبي” وين�شب 

الف�شل ملا تتمتع به قطر من اقت�شاد قوي اإىل التوجهات ال�شليمة لقادتها االأجالء، وي�شعر 

ب�شعادة غامرة وهو ي�شهد  ح�شاد الثمار وما حتقق من مكانة مرموقة لدولة  قطر على 

امل�شتويني االإقليمي والدويل يف كافة مناحي احلياة الع�رصية.

�ل�شيخ/عبد �هلل بن على بن جرب �آل ثاين، نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

ا�شتمر ال�شيخ عبد اهلل كع�شو مبجل�ش اإدارة البنك التجاري منذ عام 1990 وعني نائبا 

لرئي�ش جمل�ش االإدارة يف يوليو 1999، كما اأنه ع�شو يف جمل�ش اإدارة البنك الوطني 

العماين، وهو املالك ل�رصكة عبداهلل وعلي للتجارة و اإىل جانب اإجنازاته العملية العديدة، 

فاإن لل�شيخ عبد اهلل اهتمامات متنوعة مبا يف ذلك رحالت ال�شيد “القن�ش” والغو�ش. 

ال�شيخ/عبد اهلل متزوج وله خم�شة اأبناء وابنة. لقد كان عمره �1 عاما عندما بداأ البنك 

التجاري عملياته يف عام 1975. وكان والده، ال�شيخ على بن جرب اآل ثاين رحمه اهلل، اأحد 

االأع�شاء املوؤ�ش�شني للبنك ورئي�شًا ملجل�ش االإدارة اإىل اأن وافته املنية يف عام 1999. يفخر 

ال�شيخ عبد اهلل على االأخ�ش بتملك البنك التجاري ح�شة اإ�شرتاتيجية يف البنك الوطني 

العماين وهو متحم�ش ملزيد من التطور االقت�شادي الذي نعمت به قطر يف العقد املن�رصم، 

وياأمل اأن يتوا�شل هذا النماء يف ظل االإمكانات اال�شتثمارية القوية املتاحة. 
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�ل�شيخ/نا�رص بن فالح �آل ثاين، ع�شو جمل�ض �لإد�رة 

هو اأحد االأع�شاء املوؤ�ش�شني للبنك التجاري وقد عمل 

مبجل�ش االإدارة منذ تاأ�شي�ش البنك. اأنه يذكر باإعتزاز 

املناق�شات االأولية عند طرح فكرة تاأ�شي�ش البنك، ومتثل 

تلك البدايات ذكرى عزيزة عليه وي�شتطرد يف حديثه 

قائاًل: لقد خطا البنك التجاري بثبات يف م�شريته الناجحة 

حتى اأ�شبح ميثل اأحد االأعمدة املالية االأ�شا�شية للقطاع 

امل�رصيف يف قطر. وال�شيخ/ نا�رص ع�شو يف جمل�ش اإدارة 

ال�رصكة املتحدة للتنمية. له ثمانية اأوالد وثالث بنات وعدد 

كبري من االأحفاد. اإنه يتميز ب�شخ�شية اجتماعية ودودة 

وهو بطبيعته متفائل مب�شتقبل قطر ملا تتفرد به من مناخ 

اإقت�شادي �شحي يخلق مزيدًا من الرتابط واالن�شجام، 

ويعزز جوانب االقت�شاد املحلي، االأمر الذي يوؤكد حر�شه 

على دعوة اأبناء هذا البلد لتحقيق املزيد من االإجنازات يف 

جماالت التعليم وغريها، مما ي�شكل توازنا جيدًا للنمو 

امل�شتقبلي. اإن هذا النمط ميثل خا�شية فريدة  قلما توجد 

يف اأجزاء اأخرى من العامل. 

�ل�شيد/جا�شم حممد جرب �مل�شلم، ع�شو جمل�ض �لإد�رة

ال�شيد/امل�شلم ميثل اأحد االأع�شاء املوؤ�ش�شني مبجل�ش 

االإدارة وقد عمل باملجل�ش منذ عام 1975. بداأ حياته 

التجارية باإفتتاح اأول معر�ش لالأثاث يف الدوحة اإىل جانب 

اإدارته ل�رصكة امل�شلم التجارية، وهو اأي�شًا ع�شو يف جمل�ش 

اإدارة ال�رصكة القطرية االأملانية للم�شتلزمات الطبية و�رصكة 

قطر للطابوق االأحمر. اإىل جانب ذلك، فاإن ال�شيد/امل�شلم 

ريا�شي متميز، حيث ظل ميار�ش لعبة التن�ش منذ 1950، 

وقد بداأ �شغفه باللعبة يف البحرين. له �شتة اأوالد وحفيد. 

اإنه يتطلع اإىل حتقيق االجنازات الكبرية خالل فرتة عمله، 

ولدى ا�شتعرا�شه الذكريات يقول اأن اأرباح اأول �شنة كانت 

مبهجة واأدخلت ال�رصور اإىل قلوبنا مما حدا بنا كموؤ�ش�شني 

اإىل اتخاذ قرار باحتجاز اأرباحنا يف البنك ملدة ع�رص �شنني 

متعاقبة هادفني بذلك اإىل اإعطاء االأولوية لنمو وتطور 

م�شرية البنك. ويتوا�شل يف تعليقه عن قطر بامتداحه 

القيادة وروح املجتمع والبنية االجتماعية ويقر بالتحول 

االإيجابي الذي حدث يف جمال ال�شناعة والبنية التحتية 

والعمران منذ عام 1995.

 �ل�شيد/عبد �هلل حممد �إبر�هيم �ملناعي،  ع�شو 

جمل�ض �لإد�رة

ظل ال�شيد/املناعي يعمل ع�شوا يف جمل�ش اإدارة البنك 

التجاري منذ عام 1987 اإىل جانب عمله كع�شو جمل�ش 

اإدارة ال�رصكة القطرية لتجارة اللحوم واملوا�شي 

املعروفة اإخت�شارًا باإ�شم )موا�شي(. اإنه رجل اأعمال 

ناجح، وهو مالك ل�رصكة اأمبك�ش، وال�رصكة القطرية  

للرخام والزخارف االإ�شالمية، كما اأنه ع�شو يف رابطة 

رجال االأعمال القطريني. متزوج وله ولدان و�شت بنات 

وخم�شة ع�رص حفيدا. يع�شق ال�شفر و�شيد ال�شمك اإىل 

جانب هوايات اأخرى. له الريادة يف ا�شترياد املوا�شي من 

ا�شرتاليا، منذ عام 1965 وهو فخور بالتقدم ال�رصيع 

والنماء لدولة قطر، وي�رصح قائال يف هذا اخل�شو�ش: 

“اإن االقت�شاد القطري ي�شري من قوة اإىل قوة اأكرب”، 
“واإن القطريني يتمتعون باأعلى معدل دخل للفرد يف 
العامل، ويف هذا ال�شاأن اأ�شاد بالروؤية الثاقبة حل�رصة 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ/حمد بن خليفة اآل ثاين-اأمري 

دولة قطر، الذي كان له الف�شل االأول بعد اهلل �شبحانه يف 

االإزدهار الذي عم البلد منذ 1995”.
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�ل�شيد / خليفة عبد�هلل �ل�شبيعي، ع�شو جمل�ض �لإد�رة

ان�شم ال�شيد / ال�شبيعي اإىل جمل�ش اإدارة البنك يف العام 

1987م، ممثاًل ل�رصكة قطر للتاأمني، وهو اأي�شًا ع�شو 

مبجال�ش اإدارة �رصكات اأخرى تعمل يف جمال التاأمني 

والتطوير العقاري. ويف ظل اإدارته كرئي�ش تنفيذي 

ل�رصكة قطر للتاأمني، ا�شتطاع اأن ي�شل ن�شاطه اإىل دول 

اإقليمية حيث اأ�شبح ل�رصكة قطر للتاأمني فروع ن�شطة يف 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي. وكونه قد اأنهى درا�شته 

اجلامعية من جامعة �شنرتال مي�شجان احلكومية 

بتخ�ش�ش اإقت�شاد، فقد بداأ حياته العملية يف االإدارة املالية 

لدى قطر للبرتول. وال�شيد / ال�شبيعي متزوج ولديه 

ولد وثالث بنات وحفيد. ومن اهم الهوايات املحببة اإليه، 

الريا�شة ب�شتى اأنواعها، وهو من ال�شخ�شيات البارزة 

التي اأ�شهمت ب�شورة ايجابية يف تطوير ودعم الريا�شة، 

وال�شعي اإىل تعزيز مكانه دولة قطر كاأحد اأهم املراكز على 

امل�شتوى العاملي يف قدرتها ال�شت�شافة كربى االأحداث 

الريا�شية. وقد لعب ال�شيد / ال�شبيعي دورًا بارزًا 

من خالل ع�شويته يف اأهم اللجان الريا�شية يف ترويج 

البطوالت املختلفة حتت مظلة اللجنة االأوملبية االهلية 

القطرية، واالإحتاد االآ�شيوي واالإحتاد القطري لكرة اليد 

.... اإلخ،،  واإىل جانب ا�شهاماته يف دعم الن�شاطات الهادفة 

اإىل تنمية املجتمع، فهو اأي�شًا ع�شو جمل�ش اإدارة مركز 

التطوير االإجتماعي – قطر، وهو يقدر كثريًا التطور 

امل�شطرد الذي ت�شهده البالد وباالأخ�ش يف جمال اخلدمات 

املالية كاأحد اأهم و اأبرز االإجنازات التي حتققت خالل العقد 

املن�رصم. 

�ل�شيخ / جرب بن علي بن جرب �آل ثاين، ع�شو جمل�ض 

�لإد�رة 

ان�شم ال�شيخ / جرب لع�شوية جمل�ش االإدارة يف العام 

��00م، وهو �شقيق ال�شيخ عبداهلل بن علي بن جرب اآل 

ثاين، وابن ال�شيخ علي بن جرب اآل ثاين رحمه اهلل، اأحد 

موؤ�ش�شي البنك ورئي�ش جمل�ش االإدارة حتى وفاته عام 

1999م. وال�شيخ جرب ع�شو مبجل�ش اإدارة موؤ�ش�شة 

اخلليج للطباعة والن�رص، متزوج ولديه من االأوالد اأربعة.

ومن الهوايات التي يع�شقها ال�شيد يف الرباري “القن�ش” 

والرحالت البحرية اإىل جانب العديد من الهوايات االأخرى، 

وقد كان االإحتفال مبرور ثالثني عامًا على تاأ�شي�ش البنك، 

ميثل ذكرى جميلة له، وهو متفائل كثريًا بامل�شتقبل وما 

حتمله االأيام القادمة من اإ�رصاقات اأخرى جديدة م�شيئة 

للبنك ولدولة قطر.

�ل�شيد / عمر ح�شني �لفرد�ن، ع�شو جمل�ض �لإد�رة

ان�شم ال�شيد / عمر الفردان لع�شوية جمل�ش اإدارة البنك 

يف العام ��00م، وهو رجل اأعمال متميز وناجح، ورئي�ش 

للعديد من ال�رصكات الرائدة واملتنوعة من جمموعة 

الفردان، وهو اي�شًا ع�شو يف جمل�ش اإدارة ال�رصكة املتحدة 

للتنمية، والبنك الوطني العماين، ورئي�ش �رصكة تطوير 

املنتجعات، ورئي�ش جمل�ش اإدارة �رصكة قطر لتربيد 

املناطق، ونائب رئي�ش جمل�ش االإدارة والع�شو املنتدب 

ل�رصكة قطر للجرف واحلفريات. وال�شيد / عمر الفردان، 

متزوج وله من االأوالد ثالثة، وهواياته املف�شلة تتمثل يف 

الريا�شات املائية، وباالأخ�ش �شيد االأ�شماك، اإىل جانب 

م�شاركاته يف دعم بطوالت الدراجات النارية وال�شيارات. 

يعتز كثريًا بكونه اإبن هذا البلد، وبكونه حقق اإجنازًا 

رياديًا مع البنك التجاري يف عملية امتالك ح�شة كبرية من 

اأ�شهم البنك الوطني العماين، ويف م�رصوع اللوؤلوؤة  -قطر، 

كاأحد اأكرب واأجمل امل�شاريع ال�شكنية على االإطالق يف دولة 

قطر. وال�شيد / عمر، يوؤمن متامًا باأهمية بناء املجتمع على 

الوجه االأمثل، وقد جتلى ذلك يف كونه اأحد اأع�شاء جمل�ش 

اإدارة جمعية الهالل االأحمر القطري التي ت�شمو ر�شالتها 

يف تقدمي العون وامل�شاعدات االإن�شانية على امل�شتوى 

ال�شحي، والتعليمي واالإ�شعافات االأولية، وال�شمان 

االإجتماعي، وهو اأي�شًا يعمل عن كثب مع املوؤ�ش�شات 

االإجتماعية ذات الطابع االإن�شاين يف دولة قطر.

1�
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 تقـريـــر العضـــو 
المنتدب 

كان 2006 عاما هاما بالن�شبة للبنك �لتجاري وقد 

متيز بتحقيق �لكثري من �لجناز�ت و�لنمو �ملتو��شل 

على �لرغم من مو�جهة �لعديد من �لتحديات.  

ومن جديد فقد متكن البنك من ت�شجيل ربح �شاف قيا�شي 

قدره �.891 مليون ريال قطري بحيث جتاوز الربح 

القيا�شي ال�شابق والبالغ 7�9.5 مليون ريال قطري يف 

عام �005. ويعك�ش االرتفاع البالغ 19% يف الربح ال�شايف 

النمو القوي يف املوجودات وامل�شاهمة الكبرية من الدخل 

املتكرر من خمتلف اأن�شطتنا الرئي�شية التي عو�شت التاأثري 

ال�شلبي لالنخفا�ش يف الدخل اال�شتثماري الذي �شاهم يف 

الن�شبة العظمى من االإيرادات يف عام �005.  

وي�رصين االإعالن اأن اإ�شرتاتيجية البنك للتنويع يف جماالت 

جديدة من االأن�شطة قد حققت النمو الن�شط وامل�شتمر 

لكل من م�شادر الدخل من الفوائد ومن غري الفوائد 

واملزيد من التح�شينات يف جودة املوجودات مما يوؤكد 

على �شالمة ا�شرتاتيجية االأعمال التي تنتهجها االإدارة 

وكذلك اأنظمتنا الإدارة املخاطر. مع هذا فقد خلقت بيئة 

واأو�شاع العمل الكثري من التحديات اجلديدة بالن�شبة لنا 

وبالن�شبة للقطاعات امل�رصفية يف قطر ويف دول جمل�ش 

التعاون اخلليجي بوجه عام. وقد �شهدت اأ�شواق االأ�شهم 

يف قطر ويف اقت�شاديات دول جمل�ش التعاون اخلليجي 

االأخرى انخفا�شا حادا عرب جميع القطاعات وظلت تعاين 

من الركود يف الن�شف الثاين من العام. باالإ�شافة اإيل 

االنخفا�ش يف قيمة املوجودات اال�شتثمارية يف االأ�شهم 

املمتازة وما نتج عن ذلك من انخفا�ش حاد يف دخل 

اال�شتثمارات يف العام املا�شي فقد تعر�شت هوام�ش 

الفوائد اأي�شا لل�شغط ب�شبب انخفا�ش اأ�شعار الفائدة 

وارتفاع تكاليف الودائع مما تطلب املحافظة ال�رصيعة على 

منو القرو�ش وكذلك زيادة معدل املناف�شة يف االأ�شواق 

املحلية بالن�شبة لكل من التمويل والقرو�ش. مع هذا تبدو 

االحتماالت بالن�شبة لعام �007 اإيجابية اأكرث يف هذه 

القطاعات واأ�شبح البنك االآن يف و�شع جيد ميكنه من 

اال�شتفادة من فر�ش منو االأعمال. 

وقد اأ�شبحت قطر االآن من اأ�رصع اقت�شاديات العامل منوا 

و�شوف تت�شارع وترية هذا النمو يف االأعوام املقبلة. ومن 

املوؤكد اأنكم تعلمون جميعا باجنازاتنا العديدة يف ال�شنوات 

االأخرية والقوة االقت�شادية والقيادة احلكيمة حل�رصة 

�شاحب ال�شمو اأمري البالد املفدى الذي قام بالعديد من 

املبادرات التي ترمي اإىل تر�شيخ مكانة قطر على خريطة 

العامل كمركز هام ورئي�شي لالأن�شطة املالية، والثقافية، 

والريا�شية وال�شياحية. ومازال البنك التجاري ي�شتمد 

اإلهامه من م�شرية قطر الراهنة ويف هذا االإطار فقد كنا 

موؤ�ش�شة ن�شطة وفاعلة يف ت�شجيع امل�شاريع التنموية 

الطموحة للبالد وتطور قطاعها امل�رصيف.  

وقد مت توطيد مكانة البنك التجاري يف اأ�شواق املال العاملية 

مع اإدراج برنامج ال�شندات االأوروبية  متو�شط االأجل

EMTN  بقيمة 1.5 مليار دوالر اأمريكي يف �شوق لندن 

لالأوراق املالية. وي�شمح هيكل الربنامج باملرونة يف اإ�شدار 

اأدوات مالية رئي�شية وثانوية. وقد جتاوز االإقبال على 

االكتتاب يف اأول اإ�شدار لنا ل�شندات رئي�شية مببلغ 500 

مليون دوالر اأمريكي ب�شكل �شندات ملدة خم�ش �شنوات 

املبلغ املطلوب بن�شبة 1�0% فيما اأقبل م�شتثمرون جدد 

يف اآ�شيا واأوروبا على االكتتاب يف 75% من هذا االإ�شدار. 

يتم تداول ال�شندات يف الوقت احلا�رص بعالوة ذات قيمة 

اأكرب من �شعر االإ�شدار مما يدل على ثقة امل�شتثمرين 

الدوليني والطلب على االأوراق املالية التي ي�شدرها البنك. 

وتعترب هذه االإ�شدارات من اأوائل اخلطوات التي قام بها 

اأحد البنوك القطرية وقد مهدت اجنازات البنك التجاري 

ال�شبيل لبنوك قطرية اأخرى لال�شتفادة من اأ�شواق املال 

العاملية. 

ويف قطر وا�شل البنك تنفيذ ا�شرتاتيجيته للتو�شع يف 

اأن�شطته مع الرتكيز على امل�شتقبل واملحافظة على موقع 

البنك التجاري كموؤ�ش�شة رائدة يف اإطار اقت�شاد ي�شهد 

منوا �رصيعا. ومت افتتاح فرعني جديدين يف عام �006 

واأخذت اأن�شطة وعمليات ال�شفاء للخدمات امل�رصفية 

االإ�شالمية تكت�شب املزيد من القوة والن�شاط. واأ�شبح 

لق�شم ال�شفاء االآن � فروع و�شوف ي�شتمر هذا النمو 

والتو�شع فيما نتوقع منو الطلب على املنتجات واخلدمات 

امل�رصفية االإ�شالمية.  

ويتجلي النمو القوي الأن�شطتنا يف عام �006 يف الزيادة 

البالغة �7% يف حجم ميزانيتنا العمومية والتي بلغت 

قيمتها �0.�6 مليار ريال قطري مما يدل على حدوث 

ارتفاع قوي قدره 59% يف القرو�ش وال�شلف التي بلغت 

17.�6 مليار ريال قطري بزيادة قدرها �8% يف االأوراق 

املالية اال�شتثمارية التي بلغت قيمتها ��.� مليار ريال 

قطري واالرتفاع البالغ ن�شبته 9% يف املبالغ النقدية 

واملوجودات ال�شائلة التي بلغت قيمتها 6.51 مليار 

ريال قطري. كما �شجلت اأن�شطتنا الرئي�شية يف االأعمال 

امل�رصفية لل�رصكات، واالأعمال امل�رصفية لالأفراد واالأعمال 

امل�رصفية االإ�شالمية منوا قويا بك�شب ح�ش�ش اأكرب من 

ال�شوق وزيادة معدالت ربحيتها بحيث حققت اأرباحا 

ت�شغيلية ممتازة، ومنوا يف الدخل من الر�شوم وزيادة 

يف معدالت الكفاءة على الرغم من زيادة حدة املناف�شة 

املحلية واالإقليمية.  

ويدعم هيكل امليزانية العمومية للبنك قاعدة راأ�شمالية 

قوية وكذلك معدالت مرتفعة من ال�شيولة بحيث �شيوفر 

ذلك االأ�شا�ش املتني وامل�شتقر للنمو املتوا�شل للبنك. وقد 

قام البنك االآن بتنفيذ املتطلبات ال�شارمة التفاق بازل 

� اخلا�ش بكفاية راأ�ش املال ومازال يحافظ على معدل 

اإجمايل لكفاية راأ�ش املال قدره 15.�7% مقارنة باملعدل 

االأدنى البالغ 10% واملقرر من م�رصف قطر املركزي. 

هذا ويوؤكد النمو املتوا�شل لودائع العمالء من ��.�1 

مليار ريال قطري اإىل 17.19 مليار ريال قطري مدى 

ثقة عمالئنا املحليني واالأجانب يف املركز االئتماين القوي 

للبنك وا�شتقرار اأن�شطته واحتماالته امل�شتقبلية الطيبة. 

وقد مت حتقيق هذا النمو على الرغم من حتويل ال�شيولة 

املحلية املتوفرة اإيل الن�شاط العقاري الذي ي�شهد منوا 

م�شتمرا واملعامالت يف اأ�شواق االأ�شهم. وقد حت�شنت 

جودة املوجودات بدرجة ملمو�شة وميثل املعدل 

املنخف�ش من القرو�ش غري املنتظمة يف البنك والبالغ 

0.81% من اإجمايل القرو�ش ووجود تغطية خل�شائر 

القرو�ش بن�شبة 99% اأو�شاعا �شحية وتدين خماطر 

القرو�ش يف دفاتر البنك وهذا اأقل معدل من نوعه يف 

املنطقة. 

وقد كان النمو يف االإيرادات الت�شغيلية املتكررة قويا 

ب�شكل غري عادي وارتفع بن�شبة ��% بحيث بلغ 

1.�5 مليار ريال قطري على الرغم من التاأثري البالغ 

لالنخفا�ش بن�شبة �0% يف دخل اال�شتثمارات لهذا العام. 

وقد حققنا منوا يف الدخل ال�شايف للفوائد بلغ ��% على 

الرغم من تقل�ش هوام�ش االإقرا�ش. واالأهم من ذلك اأن 

النمو يف دخلنا من الر�شوم والعمالت والبالغ �8% قد 

كان ي�شكل اأداًء باهرا مما يدل على النجاح الهائل للبنك يف 

قطاع اأعمال متويل التجارة الذي ي�شهد مناف�شة �شديدة. 

كما وا�شلت ال�شفاء للخدمات امل�رصفية االإ�شالمية، التي 

بداأت يف عام �005، التو�شع ال�رصيع مبا يتم�شى مع 

توقعاتنا، ونحن نتوقع اأن تكون م�شاهما قيما وب�شكل 

متزايد يف حتقيق اإيرادات البنك. وقد زاد دخل العمليات 

امل�رصفية االإ�شالمية بن�شبة ��7% بحيث بلغ 50 مليون 

ريال قطري يف عام �006. 
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توفر لنا االأ�شا�ش القوى للنمو املمتاز، واالإيرادات 

امل�شتمرة والعائدات املح�شنة مل�شاهمينا يف االأعوام املقبلة. 

ويتمتع البنك التجاري يف الوقت احلا�رص بت�شنيف ممتاز 

من جميع الوكاالت العاملية للت�شنيف االئتماين الثالث 

التي اأكدت الت�شنيفات من الفئة “ اأ ” ‘A’ للبنك. وكانت 

موؤ�ش�شة فيت�ش للت�شنيفات قد قامت يف نوفمرب �006 

بتحديث ت�شنيفاتها الرئي�شية الطويلة والق�شرية االأجل 

للبنك التجاري.  

�شوف يكون ا�شتكمال و�شغل مبنى البنك التجاري بالزا 

يف عام �007، الذي يحتل موقعا بارزا ومميزا على 

كورني�ش الدوحة، فاحتة عهد جديد م�رصق يف تاريخنا.  

يف اخلتام اأود اأن اأوؤكد اأن اأهم ثروة ميلكها البنك التجاري 

هي الكفاءة املهنية، والوالء واالإنتاجية العالية لدى 

راأ�شمالنا الب�رصي اأي موظفينا الذين متثل قدراتهم 

اخلالقة وجهودهم املخل�شة العوامل التي كانت وراء 

النمو والتطور الذي ي�شهده البنك حتى اأ�شبح جمموعة 

م�رصفية اإقليمية مرموقة. اإن قدراتهم تعزز االأ�شا�ش 

املتني الذي قمنا باإر�شائه. واأتطلع اإىل امل�شتقبل بكل ثقة 

بقدرتنا على موا�شلة م�شرية النمو، واالأداء الباهر 

وحتقيق العائدات املرتفعة مل�شاهمينا يف ال�شنوات القادمة 

بعون اهلل وتوفيقه.  

ح�شني �إبر�هيم �لفرد�ن 

الع�شو املنتدب

وقد تاأثرت نتائجنا املمتازة والناجتة من اإيراداتنا 

الت�شغيلية بالزيادة الكبرية البالغة �88% يف املخ�ش�شات 

التي تبلغ قيمتها 95.9 مليون ريال قطري والتي 

خ�ش�شناها ملحفظة اال�شتثمارات املتوفرة للبيع، وكان 

ذلك نتيجة لالنخفا�ش احلاد وامل�شتمر يف اأ�شعار االأ�شهم 

يف �شوق الدوحة لالأوراق املالية خالل عام �006 والتنفيذ 

الدقيق للمعايري املحا�شبية الدولية اجلديدة. 

وقد �شهد البنك الوطني العماين، الذي ميلك فيه البنك 

التجاري ح�شة قدرها 85.��%، العام الثاين على التوايل 

من االأرباح القيا�شية. فقد بلغت االأرباح ال�شافية للبنك 

الوطني العماين لعام �006 ما يعادل �88 مليون ريال 

قطري )�005- �19 مليون ريال قطري( كانت ح�شة 

البنك التجاري منها متثل 100.5 مليون ريال قطري 

)�005 – 67 مليون ريال قطري(. باملقارنة باالجتاهات 

ال�شائدة يف االأ�شواق يف اأماكن اأخرى من منطقة اخلليج 

فقد اأظهرت قيمة ح�شتنا  يف البنك الوطني العماين ح�شب 

اأ�شعار التداول يف �شوق االأ�شهم يف نهاية عام �006 

حتقيق زيادة باأكرث من �0% عن �شعر �رصاء تلك احل�شة 

يف يوليو �005.  

فيما ن�شعى اإىل اقتنا�ش الفر�ش الكثرية للنمو لدينا فاإن 

البنك وا�شل اال�شتثمار يف اأن�شطة االأعمال اجلديدة، 

واملوارد الب�رصية والتقنية، والتدريب والتطوير، واالأنظمة 

الفعالة الإدارة املخاطر، والبنية التحتية للجودة، واأق�شام 

الدعم واأنظمة التوزيع. وقد اأظهر معدل التكلفة مقابل 

الدخل زيادة �شغرية من �9% يف عام �005 اإىل %�1 

ويعترب هذا حت�شنا طيبا جدا مقارنة باملعايري ال�شائدة يف 

البنوك االإقليمية والدولية الكبرية. وت�شعر االإدارة بالثقة 

يف حتقيق مزيد من امل�شاهمات الفعالة يف معايري االإنتاجية 

واالقت�شاد يف التكاليف نتيجة للمبادرات املت�شمة ببعد 

النظر التي نفذت يف االأعوام االأخرية.  

ونحن نلتزم باإتباع ثقافة تعتمد على االأنظمة احلديثة 

يف اإدارة املخاطر، وااللتزام باملعايري املحا�شبية الدولية، 

واالإف�شاح املايل ال�شامل وال�شفاف وهي العوامل التي 

يقوم عليها ت�شنيفنا االئتماين املرتفع، و�شمعتنا يف 

ال�شوق و�شمعتنا كم�رصف وطني يدار بكفاءة مهنية 

وباأنظمة متطورة وبكفاءة عالية كما تعرتف بذلك اجلهات 

التنظيمية، و�رصكاوؤنا يف العمل، والعمالء والوكاالت 

العاملية للت�شنيف االئتماين. وهذه املعايري العالية نحن 

الذين اأر�شيناها باأنف�شنا باالإ�شافة اإيل االخرتاق الوا�شع 

لل�شوق وقاعدتنا الراأ�شمالية القوية وهي العوامل التي 



16

تقـريــر اإلدارة

كان 2006 عاما حافال بالتحديات لكنه كان �أي�شا عاما 

ناجحا بالن�شبة للبنك �لتجاري. ومع النجاح الهائل 

مل�شاركتنا االإ�شرتاتيجية مع البنك الوطني العماين فقد 

اأ�شبحنا االآن م�رصفا خليجيا رئي�شيا واأخذت جهودنا توؤتي 

ثمارها. ومن بني اأهم اإجنازاتنا املالية يف عام �006 اأننا 

ننظر بعني الر�شا جتاه النمو القوي الأن�شطتنا الرئي�شية، 

النمو يف الدخل من غري الفوائد، حت�شن جودة االأ�شول 

والتنويع يف اأو�شاع املخاطر.  

اأما يف اأ�شواق املال املحلية فاإن البنك التجاري قد متكن 

بنجاح من اإدارة اأول عملية طرح اأويل الأ�شهم �رصكة اخلليج 

لال�شمنت، كما �شاركنا يف اإدارة اإ�شدارات لل�شندات من قبل 

�رصكة قطر  للبرتول و�رصكة ناقالت، وقمنا بتعزيز موقعنا 

كمرتب رئي�شي للقرو�ش امل�شرتكة ملقرت�شني من ال�رصكات 

القطرية. كما كنا اأول بنك قطري يطرح برناجما لل�شندات 

املالية الأجل بقيمة 1.5 مليار دوالر اأمريكي بغية تنويع 

م�شادرنا التمويلية، وقمنا اأي�شا وبنجاح باإ�شدار �شندات 

بقيمة 500 مليون دوالر اأمريكي ملدة 5 �شنوات يف اأ�شواق 

املال العاملية. 

وتوؤكد ت�شنيفاتنا االئتمانية اخلارجية املبّينة اأدناه،  االأداء 

القوي واالحتماالت االيجابية للبنك. 

ت�شمل عنا�رص القوة للبنك كما تتجلى يف خمتلف التقييمات 

والت�شنيفات وجود مقومات م�رصفية را�شخة ونامية يف 

قطر، وتواجد م�رصيف خلدمات االأفراد، وفريق اإدارة يتمتع 

باخلربة الوا�شعة. كما توؤكد الت�شنيفات االأداء املايل القوي 

وامل�شتمر للبنك والقوة العالية لتحقيق االإيرادات، واأو�شاع 

املخاطر اجليدة، و�شالمة جودة املوجودات وحجم ر�شملة 

البنك وا�شتقرار موؤ�رصات الكفاءة.  

ونحن على ثقة باأن بيئة العمل االيجابية تتيح الكثري من 

الفر�ش بالن�شبة للبنوك الكبرية وذات الر�شملة اجليدة 

لتاأمني ا�شتمرار النمو املربح يف امل�شتقبل. وفيما نعترب ثاين 

اأكرب بنك جتاري يف قطر فاإننا نتطلع بثقة اإىل ا�شتمرار النمو 

جلميع اأنواع اأن�شطتنا يف عام �007. وتوفر ا�شتثماراتنا 

املكثفة يف التقنية والراأ�شمال الب�رصي، والقاعدة الراأ�شمالية 

املتطورة وقدرتنا على اكتتاب العمليات التمويلية للبنك، 

اأ�شا�شا متينا ومنطلقا قويا لت�رصيع وترية النمو.

ومتنحنا م�شاركتنا مع البنك الوطني العماين عالقات وثيقة 

تتيح لنا فر�ش احل�شول على التمويل والعمليات امل�شرتكة 

يف عمان ودولة االإمارات العربية املتحدة. ومع زيادة حجم 

ن�شاطنا، وم�شداقيتنا، مواردنا التنظيمية وخربتنا فاإننا 

نتطلع اإيل اقتنا�ش العديد من فر�ش التملك التي �شوف 

نتعرف عليها يف امل�شتقبل. 

�لبنك �لوطني �لعماين

حقق البنك الوطني العماين، الذي متلك فيه البنك التجاري 

ح�شة قدرها 85.��% يف منت�شف عام �005 ولديه عقد 

خلدمات االإدارة مع هذا البنك، عاما ثانيا على التوايل من 

االأرباح القيا�شية. وارتفعت االأرباح ال�شافية للبنك الوطني 

العماين لعام �006 بن�شبة �9% بحيث بلغت �0 مليون 

ريال عماين )ما يعادل �88 مليون ريال قطري( وتعترب 

هذه الزيادة تعادل �شتة اأ�شعاف اأرباح البنك يف عام ��00.  

خالل هذه املدة زاد راأ�شمال البنك اأي�شا من 70 مليون ريال 

عماين اإىل �9 مليون ريال عماين يف الوقت احلا�رص ويعترب 

معدل كفاية راأ�ش املال االآن اأقوى معدل يف القطاع امل�رصيف 

العماين.  

ومبوجب عقد خدمات االإدارة مع البنك الوطني العماين 

ي�شارك البنك التجاري يف عدد من املبادرات الرئي�شية التي 

تهدف اإيل حت�شني اأداء البنك الوطني العماين واإعادة هيكلة 

املوؤ�ش�شة. وقد مت القيام بالكثري من اجلهد والعمل لتح�شني 

اأو�شاع املوارد الب�رصية، وو�شائل الرقابة على العمليات 

وتنظيم عمليات التدقيق الداخلي والعمليات يف البنك. وهناك 

جمموعة عمل تقوم حاليا بدرا�شة فر�ش تطوير اخلدمات 

امل�شرتكة وا�شتغالل اإمكانيات التن�شيق والقدرات املتاحة 

فيما بني املوؤ�ش�شتني. 

وقد �شاهمت م�شاعدتنا يف حت�شني اإطار اإدارة املخاطر يف 

البنك الوطني العماين يف و�شع ميثاق جديد للمخاطر، 

وو�شع �شيا�شات ائتمانية معدلة وحت�شني اأو�شاع خماطر 

ال�شوق والعمليات. وقد نتج عن الثقافة اجلديدة الإدارة 

املخاطر التو�شل اإىل حت�شن ملمو�ش يف جودة االأ�شول مع 

انخفا�ش حجم القرو�ش غري املنتظمة من �1% من اإجمايل 

القرو�ش يف نهاية عام ��00 اإىل �.9% يف نهاية عام �006.  

ال�شيد اأندرو �شتيفنز، الرئي�ش التنفيذي ملجموعة البنك التجاري وهو يلقي 

كلمة عن القطاع املايل يف قطر يف االجتماع ال�شنوي الذي عقد يف �شبتمرب 

�006 يف معهد التمويل الدويل ب�شنغافورة – وهو امللتقى الدويل الرئي�شي 

للموؤ�ش�شات املالية. وقد كان للبنك ال�شبق يف تد�شني مبادرة تعمل مبوجبها 

البنوك القطرية كراعية رئي�شية لهذا املوؤمتر العاملي.

تتمثل المقومات الرئيسية وراء النمو 
السريع للبنك التجاري في النمو 

االقتصادي القوي لقطر، تنوع أنشطتنا 
وأعمالنا في قطر، التنويع في األنشطة 

المحلية واالستثمار االستراتيجي في 
البنك الوطني العماني، التصنيفات 

االئتمانية العالية.  

تتجلى ربحية استثمار البنك التجاري في 
االرتفاع التراكمي لسعر سهم البنك 
الوطني العماني بأكثر من 30% مقارنة 

بسعر تملك أسهم البنك في يوليو 2005 
وتحقيق عائد على االستثمار بنسبة تزيد 

على 18% سنويا.
C-     Prime 1  A1 موديز     

C  F1  A فيت�ش 

 �شتاندرد اأند

-  A-�  A-  بورز 

الدين 

الرئي�شي

الودائع امل�رصفية بالعمالت 

االأجنبية/ت�شنيفات تخلف 

امل�شدرين

الطويلة االأجل    الق�شرية االأجل 

القوة املالية 

للبنك/ القوة 

الفردية 
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إن البنك التجاري مؤسسة اعتبارية تم تنظيمها لتقديم الخدمات والحلول المالية، ولكن 
مؤسستنا تهتم بكافة جوانب الحياة في قطر تقريبا – السيما وأن قطر هي وطننا. وتساهم 

جهودنا بإحداث الفارق بالنسبة ألبناء الوطن، والمؤسسات وللبنية التحتية والفرص التي 
تتيحها أرض هذا الوطن. 

تشمل العالقات المصرفية مشاركة العديد 
من األطراف ومن بينها توسعة رمادا بالزا التي 

سوف تضيف 260 غرفة وستجعل الفندق أيضا، 
وهو من بين أقدم الفنادق في قطر، أحد أكبر 

الفنادق في البالد. يؤكد التمويل المتعدد 
المستويات المقدم من البنك لهذا المشروع 
مدى انتشار البنك في السوق وتنوع الجهات 

التي تشملها قائمة عمالئه في قطاع الشركات 
المحلية. كما أن البنك يرتبط بعالقة مصرفية 

وثيقة مع صاحبه سعادة الشيخ غانم بن علي 
آل ثاني وكذلك مع واحدة من أكبر مؤسسات 

المقاوالت في قطر وهي مؤسسة الجابر للتجارة 
والمقاوالت – وهي المقاول الرئيسي لمشروع 

توسعة الفندق. 

باعتباره مصرفا قطريا فإن اهتمامنا ومصدر 
قوتنا يستمد من بناء والمحافظة على عالقات 

ومشاركات بعيدة المدى مع عمالئنا ومع 
المجتمع بأسره. ومن بين أهم أولوياتنا التعرف 

على متطلبات عمالئنا وفهمها، كما نجح 
البنك في ترتيب المساعدة المالية لمختلف 

المشاريع التنموية والتطويرية في عام 2006 عبر 
مختلف أنواع وفئات األنشطة في قطر. 

مدير االأعمال امل�رصفية لل�رصكات بالبنك 

التجاري فوؤاد اجلب�شة اأثناء اجتماعه مع مدير 

عام فندق رمادا ال�شيد غوردون ماكنزي 

ومعه ال�شيد حممد �شلطان اجلابر وال�شيد 

زياد اأبوعجينة ال�رصيكان يف اجلابر للتجارة 

واملقاوالت.
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تقـريــر اإلدارة

قصص النجاح في التمويل في قطر: يفخر البنك 
التجاري بأن يكون شريكا للخدمات المصرفية 

الوطنية ومموال لكافة المشاريع الناجحة 
في قطر تقريبا في قطاعات النفط، والغاز 

والبتروكيماويات. وقد بلغت التزاماتنا اإلجمالية 
للتمويل الطويل األجل للمشاريع في السنوات 

األخيرة لمجموعة قطر للبترول 1.3 مليار دوالر 
أمريكي. 

وقد شهدت مشاركة البنك في أنشطة قطاع 
الشركات العديد من االنجازات الرئيسية التي 

أمكن تحقيقها خالل عام 2006. فقد عينت 
شركة الخليج لإلسمنت البنك التجاري كمدير 

إصدار مكلف وحيد للطرح األولى ألسهمه في 
سوق األوراق المالية في شهر مارس. وقد كانت 

كفاءة هذه العملية وتنظيم اإلصدار الذي بلغ 
اإلقبال عليه ما يزيد على تسعة أضعاف المبلغ 

المطلوب إنجازا هاما وجديدا لقدرات إدارة 
االستثمارات في البنك.

كما عمل البنك بصفة مدير مشارك لعمليتي 
إصدار سندات دولية لشركات كبرى من قطر: 

وهي إصدار سندات لشركة قطر للبترول 
بمبلغ مليار دوالر أمريكي ولشركة ناقالت 

بمبلغ 1,15 مليار دوالر أمريكي.
تتجلى قدرات البنك التجاري في تمويل 

الشركات وعمليات التمويل المشتركة في 
جميع عمليات تمويل المشاريع القطرية 

وفي العديد من عمليات التمويل اإلقليمية 
الضخمة. وقد عمل البنك التجاري على 
مستويات عليا كمرتب رئيسي لمهام 

التمويل، ومرتب رئيسي أو مرتب مشارك في 
سبع وعشرين عملية تمويل مشترك ضخمة 

في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي خالل 
عام 2006، وبمبلغ إجمالي اللتزامات التمويالت 

يزيد عن 2.2 مليار دوالر أمريكي في السنوات 
الثالث األخيرة.

نائب الرئي�ش التنفيذي للبنك التجاري ال�شيد 

عبداهلل الرئي�شي )ي�شارا( مع كبار االأع�شاء 

امل�شوؤولني يف فريق االأعمال امل�رصفية لل�رصكات 

واأ�شواق راأ�ش املال يف ميناء را�ش لّفان مع 

تبدو  امل�شال  للغاز  حديثة  ناقلة  “الدوحة” وهي 
يف خلفية ال�شورة.  
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  اأما على م�شتوى جمل�ش االإدارة فقد �شاهمت امل�شاركة 

الن�شطة الأع�شاء املجل�ش االأربعة الذين ميثلون البنك 

التجاري وكذلك يف اللجان املنبثقة عن جمل�ش االإدارة،  

يف و�شع ا�شرتاتيجيات جديدة للعمل وحت�شني قدرات 

احلوكمة االإدارية كما جتلى ذلك يف ت�شكيل اللجنة التنفيذية 

وجلنة املخاطر. وقد عمل البنك التجاري على تعيني اإدارة 

تتمتع باخلربة والكفاءة من خالل تعيني رئي�ش تنفيذي 

موؤهل وقدير مب�شاندة من فريق من الكوادر امل�شوؤولة التي 

ت�شغل املنا�شب الرئي�شية يف البنك. 

لقد اأ�شبح البنك الوطني العماين يف و�شع يوؤمن له النمو 

املتوا�شل مع حدوث العديد من التطورات االيجابية منذ 

متلك البنك التجاري حل�شته االإ�شرتاتيجية يف البنك. وقد 

ارتفعت الت�شنيفات االئتمانية الدولية للبنك وذلك انعكا�شا 

للتح�شينات املو�شوعية التي طراأت على اأو�شاعه بحيث 

اأ�شبح ت�شنيف الودائع املمنوح من موؤ�ش�شة موديز للبنك 

  .�-P/A� مبعدل

�ل�شفاء للخدمات �مل�رصفية �لإ�شالمية

 �شهدت ال�شفاء للخدمات امل�رصفية االإ�شالمية، التي مت 

اإطالقها يف اإبريل �005، اأول عام كامل ناجح لها للغاية يف 

�006 و�شجلت منوا قويا يف معدالت ن�شاطها باالإ�شافة اإىل 

التو�شع يف جمموعة خدماتها امل�رصفية االإ�شالمية املقدمة 

اإىل عمالئنا. وقد زاد الدخل من التمويل واال�شتثمارات 

االإ�شالمية من 9 ماليني ريال قطري يف عام �005 اإىل 50 

مليون ريال قطري و�شاهم بن�شبة قدرها نحو 5% يف �شايف 

الدخل الت�شغيلي للبنك يف عام �006.  

القري من اململكة العربية ال�شعودية والدكتور عبدال�شتار 

اأبوغدة من �شوريا مبا ي�شمن م�شداقية و�شالمة اخلدمات 

امل�رصفية االإ�شالمية التي نقدمها لعمالئنا.  

يب�رص العام القادم بتقدمي العديد من الفر�ش ونتوقع اأن 

يكون حافال بالتحديات مع ازدياد معدل املناف�شة، وتطور 

حجم وطبيعة الطلب يف ال�شوق بحثا عن منتجات جديدة 

ومبتكرة، ودخول موؤ�ش�شات جديدة اإىل ال�شوق وغري 

ذلك من العوامل. يتجلى الطلب على املنتجات امل�رصفية 

االإ�شالمية وحجم النمو الهائل لقطاع االأعمال امل�رصفية 

االإ�شالمية يف االأ�شواق املحلية ودول جمل�ش التعاون 

اخلليجي وكذلك يف مراكز مالية عاملية ومناطق اأخرى من 

العامل. اإن خدمات ال�شفاء امل�رصفية االإ�شالمية توؤهلنا 

القتنا�ش خمتلف الفر�ش التي يتيحها هذا القطاع.  

جمموعة �خلدمات �مل�رصفية لل�رصكات 

و�أ�شو�ق ر�أ�ض �ملال

�شهدت جمموعة اخلدمات امل�رصفية لل�رصكات واأ�شواق 

راأ�ش املال ن�شاطا متزايدا ومنوا م�شتمرا يف اأعمالها يف عام 

�006 وكانت من اجلهات الرئي�شية التي �شاهمت يف منو 

البنك يف ال�شنوات االأخرية. ويف عام �006 �شاهمت هذه 

املجموعة بن�شبة 67% من جمموع االإيرادات الت�شغيلية 

للبنك. وكان منو االأعمال اجلديدة قويا يف كافة قطاعات 

االأن�شطة وارتفعت املوجودات من القرو�ش لل�رصكات 

بن�شبة �6%،  كما ارتفع الدخل من الر�شوم بن�شبة %80 

مقارنة بعام �005. 

وقامت املجموعة بتنفيذ خطط عمل ا�شرتاتيجية لزيادة 

فر�ش النمو املربح يف اأ�شواق قطر ودول جمل�ش التعاون 

اخلليجي التي ت�شهد منوا وازدهارا. وتتمثل جماالت 

االهتمام الرئي�شية لهذه االإ�شرتاتيجية يف اأن نكون ال�رصيك 

امل�رصيف الرئي�شي يف العالقات مع موؤ�ش�شات القطاع العام 

القطري، وزيادة اإيرادات الر�شوم من جماالت متويل 

التجارة، واإعادة تنظيم االأعمال امل�رصفية اال�شتثمارية 

واملوارد لال�شتفادة من الفر�ش يف اأ�شواق االأ�شهم و�شندات 

الدين وتقدمي اخلدمات اال�شت�شارية. 

�إد�رة �لأعمال �مل�رصفية �ملحلية: ظل الطلب املحلي القوي 

على تقدمي اخلدمات االئتمانية لل�رصكات من امل�شادر 

الرئي�شية لتحقيق الدخل للبنك يف عام �006 مما يوؤكد 

على ازدياد ح�شة القطاع اخلا�ش من االإنفاق احلكومي 

ال�شخم على م�شاريع التنمية والبنية التحتية. باالإ�شافة 

اإىل الطلب القوي على اخلدمات االئتمانية و�شمانات 

امل�شاريع االإن�شائية من قطاعي العقارات واملقاوالت،  فقد 

كان البنك ن�شطا يف تقدمي القرو�ش وامل�شاركة يف توفري 

القرو�ش للقطاع اخلا�ش املحلي. ومت تعزيز قدرات و�شائل 

توفري خدماتنا من خالل احللول امل�رصفية على االإنرتنت 

باالإ�شافة اإىل االهتمام باملنتجات واخلدمات الالزمة لقطاع 

املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة التي نعتربها من املجاالت 

التي توؤمن النمو املرتفع.  

متويل �مل�شاريع و�لتمويل �مل�شرتك: وا�شل البنك 

التجاري العمل ك�رصيك م�رصيف حملي حلكومة قطر يف 

العديد من امل�شاريع ال�شخمة للنفط والغاز وامل�شاريع 

ال�شناعية والبنية التحتية التي مت تد�شينها يف عام �006. 

وقد اأ�شبح البنك االآن من املوؤ�ش�شات الرا�شخة واالأ�شماء 

املعروفة يف قطاع متويل امل�شاريع الكربى يف قطر.    

وقد مت بنجاح تعيني �إد�رة موؤ�ش�شات �لقطاع �لعام كمرتب 

رئي�شي بالتزامات قدرها ��9 مليون دوالر اأمريكي 

)1.80 مليار ريال قطري( ل�شبع عمليات متويل م�شاريع 

قطرية وعمليات للتمويل املهيكل التي ت�شمل م�رصوع 

قطر للغاز � للغاز امل�شال، وم�رصوع را�ش اأبوفنطا�ش )ب( 

للكهرباء، وبرنامج متويل ناقالت الغاز ل�رصكة ناقالت، 

واإعادة متويل كيوكيم-1. وبلغ اإجمايل التزامات التمويل 

كمرتب رئي�شي للتمويل لدولة قطر وخمتلف امل�شاريع التي 

تنفذها �رصكة قطر  للبرتول، و�شحن الغاز امل�شال وقطاع 

متويل امل�شاريع، ما يزيد على 5.� مليار ريال قطري 

)1.�5 مليار دوالر اأمريكي(. 

عمليات �لتمويل �مل�شرتكة: يعترب التنظيم وامل�شاركة 

يف الت�شهيالت املقدمة ل�رصكات القطاع اخلا�ش القطري 

وال�رصكات يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي من املجاالت 

االإ�شرتاتيجية التي نهتم بها يف اأن�شطتنا. ففي عام �006 

قمنا برتتيب ما يزيد على 500 مليون دوالر اأمريكي من 

الت�شهيالت التمويلية امل�شرتكة لل�رصكات الكبرية يف القطاع 

اخلا�ش مبا يف ذلك ت�شهيالت الأجل بقيمة ��5 مليون 

دوالر اأمريكي مت ترتيبها لل�رصكة املتحدة للتنمية. وتب�رص 

الربامج اجلاري تنفيذها يف عام �007 باخلري ومت بالفعل 

احل�شول على العديد من التكليفات اجلديدة مبا فيها اأول 

تكليف ا�شت�شاري باإعادة متويل م�رصوع كبري يف القطاع 

اخلا�ش املحلي. ويعمل البنك يف الوقت احلا�رص على تطوير 

هياكل متويلية جديدة مبا فيها عمليات توريق، ومتويل 

ثانوي وتطوير �شناديق لالأ�شهم.  

لقد استفاد البنك التجاري بنجاح من 
خبرته المحلية في مجاالت التمويل 

المهيكل وتمويل المشاريع، وتمويل 
الشركات واألعمال المصرفية االستثمارية 

وقام بتعزيز قدرته على ضمان عمليات 
االكتتاب في أسواق الدين ورأس المال في 

سلطنة عمان والدول األخرى في مجلس 
التعاون الخليجي.

سجلت الصفاء للخدمات المصرفية 
اإلسالمية، التي تعمل في الوقت الحاضر 

من مركز رئيسي خاص بها إضافة إلي 
أربعة فروع، نموا سريعا باإلضافة إلي 

التوسع في مجموعة خدماتها ومنتجاتها 
المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة 

اإلسالمية.

يف اأعقاب اإطالق اأن�شطة االأعمال امل�رصفية لالأفراد وخدمة 

التورق لت�شهيالت التمويل ال�شخ�شي وخدمة االإجارة 

التي متكن عمالءنا من �رصاء العقارات، بداأت ال�شفاء يف 

تقدمي اخلدمات امل�رصفية لل�رصكات واخلدمات امل�رصفية 

اال�شتثمارية وتو�شعت فيما تقدمه من منتجات وخدمات 

تلتزم مببادئ ال�رصيعة االإ�شالمية. 

ت�شم هيئة الرقابة ال�رصعية لل�شفاء للخدمات امل�رصفية 

االإ�شالمية نخبة بارزة من علماء ال�رصيعة االإ�شالمية ت�شم 

ال�شيخ عبدالعزيز اخلليفي من دولة قطر، والدكتور حممد 
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كما يعترب البنك التجاري مزودا رئي�شيا لتمويل العقود 

بالن�شبة مل�شاريع البنية التحتية الكبرية واأ�شدر هذا العام 

كفاالت بقيم كبرية جدا مل�رصوع بناء مبنى مطار الدوحة 

الدويل اجلديد والعديد من م�شاريع املرافق، وحمطة را�ش 

لّفان للتربيد امل�شرتك ملاء البحر، وم�رصوع اخلليج للغاز 

املرحلة الثانية وم�شاريع خطوط االإنتاج اخلا�شة بقطر 

للغاز � و� للغاز امل�شال.  

�إد�رة �لأعمال �مل�رصفية �لدولية: �شاهم النمو املتوا�شل 

لقائمة عمالئنا خارج البالد وكذلك عمليات متويل التجارة 

واأن�شطة القرو�ش يف تعزيز ظهور البنك على ال�شعيد الدويل 

وحت�شني �شورة البنك التجاري القطري كموؤ�ش�شة اإقليمية 

رئي�شية يف جمال العمليات امل�شرتكة واأ�شواق متويل الديون. 

وقد توىل البنك مهاما م�شوؤولة لرتتيب عمليات التمويل التي 

بلغ عددها 17 عملية مع التزامات دولية تربو قيمتها على 

5�0 مليون دوالر اأمريكي خالل عام �006.  

وعلى الرغم من التحّديات التي �شهدتها ال�شوق فقد مت 

حتقيق دخل كبري من الر�شوم من ت�شويق ال�شناديق 

الدولية واأعمال الو�شاطة ور�شوم اإدارة االأ�شول. وما 

زالت حمفظة البنك حتقق عائدا قدره 8.1% على االأ�شول 

امل�شتثمرة، ومت حتقيق ذلك من خالل التنويع اجلغرايف 

وفئات االأ�شول اإ�شافة اإىل حمفظة البنك ذات هياكل الدخل 

الثابت.  

من جهة اأخرى فقد  زادت املوجودات حتت االإدارة من 

املوؤ�ش�شات االإقليمية الكربى اإىل مبلغ 90 مليون دوالر 

اأمريكي. وقام البنك باإطالق اأول �شندوق م�شرتك لالأ�شهم 

القطرية با�شم “الو�شيلة” وهو �شندوق متاح للم�شتثمرين 

االأجانب و�شوف يلي ذلك يف عام �007 طرح �شناديق 

اأخرى تتخذ من قطر مقرا لها، للم�شتثمرين املحليني 

واالأجانب. ومبوجب ال�شوابط التنظيمية اجلديدة فاإنه تعنّي 

على جميع البنوك املحلية اإنهاء اأن�شطتها يف جمال الو�شاطة 

من �شوق الدوحة لالأوراق املالية لكننا كر�شنا قدراتنا 

التقنية لل�شماح للعمالء مبوا�شلة التداول يف �شوق الدوحة 

لالأوراق املالية فيما يعمل البنك ب�شفة و�شيط فرعي. ونحن 

نعمل من اأجل اإيجاد من�شة تعامل واحدة على االإنرتنت 

لعمالئنا لال�شتفادة من التعامل مع جميع االأ�شواق الدولية 

الرئي�شية ومنح وفورات يف الوقت وتقدمي قيمة اأف�شل.  

�إد�رة �خلز�نة: تتوىل اإدارة اخلزانة يف البنك االإدارة 

الفعالة للتمويل وال�شيولة للبنك )مبوجب االأنظمة الرقابية 

ومبقت�شى �شيا�شة البنك( باالإ�شافة اإىل تلبية الطلب املتزايد 

يف قطر على حلول التحوط الأ�شعار ال�رصف واأ�شعار 

الفائدة.  

ومازال منو اأن�شطة اخلزانة قويا وارتفع الدخل من 

معامالت العمالء بن�شبة �5% يف عام �006. وقد متثلت 

قدراتنا النامية يف جمال اأن�شطة اخلزانة وقدرتنا التناف�شية 

بنجاحنا يف الفوز ب�رصائح كبرية من عقود التحوط 

بالعمالت االأجنبية من قبل �رصكة را�ش غاز يف اإطار عملية 

تناف�شية لتقدمي العطاءات �شارك فيها عدد من البنوك املحلية 

والدولية. وقد مت التو�شع يف خدماتنا للمبيعات يف ق�شم 

اخلزانة وت�شكيلة منتجاتنا اجلديدة من الودائع، ومنتجات 

التحوط الأ�شعار الفائدة وللعمالت. 

يجري حاليا تنفيذ اأحدث نظام متطور تقنيا الأعمال املكاتب 

االأمامية واخللفية يف البنك و�شوف ي�شبح النظام اآليا 

بالكامل ويدير جميع جوانب منتجات اخلزانة واإن�شاء عملية 

متكاملة وبيئة عمل الإدارة املخاطر.  

وخالل العام �شهدت اأ�شعار الفائدة على الريال القطري 

ارتفاعا كبريا بالتوازي مع ارتفاع اأ�شعار الفائدة على 

الدوالر االأمريكي. وقد كانت هناك �شيولة كافية يف ال�شوق 

من جراء ارتفاع االإيرادات الناجتة من الت�شدير واالإنفاق 

احلكومي الطائل نظري تطوير م�شاريع البنية التحتية قبل 

انعقاد دورة االألعاب االآ�شيوية يف قطر.  

�إد�رة �لعالقات مع �ملوؤ�ش�شات و�مل�شتثمرين: كما 

�شهد عام �006 حدوث تغيري ملمو�ش يف فئات وتنوع 

امل�شتثمرين يف البنك مع دخول امل�شتثمرين الدوليني ل�شوق 

ال�شندات من خالل طرح برنامج ال�شندات الأجل وكذلك 

الزيادة يف عدد امل�شاهمني االأجانب يف اأ�شهم البنك التجاري. 

نظرا لالأهمية املتزايدة لربامج البنك لتمويل �شوق املال 

مت اإن�شاء اإدارة جديدة لعالقات املوؤ�ش�شات وامل�شتثمرين 

من اأجل تطوير واإدارة العالقات اخلارجية للبنك التجاري 

وات�شاالته مع امل�شتثمرين ممن يتعاملون معه على املدى 

الطويل، والبنوك، ووكاالت الت�شنيف االئتماين واجلهات 

التنظيمية امل�شوؤولة. كما �شتتوىل هذه االإدارة، اإدارة عالقات 

البنك مع املوؤ�ش�شات املالية العاملية وال�شبكة املتنامية للبنوك 

املرا�شلة. 

�إد�رة �ملعامالت �مل�رصفية: مت تاأ�شي�ش وحدة املعامالت 

امل�رصفية يف مار�ش �005 بغر�ش جعل عمليات اإدارة 

النقد ومتويل التجارة حتت مظلة واحدة، وتوا�شل هذه 

الوحدة النمو لكي تتو�شع يف ت�شكيلة خدماتها و�شجلت 

زيادة �شخمة يف اأحجام معامالتها. وقد ارتفعت العموالت 

االإجمالية من اأن�شطة التداول بنحو ال�شعف بحيث بلغت 

70 مليون قطري خالل عام �006 وزاد حجم معامالت 

التجارة بن�شبة قدرها %�0.  

�إد�رة �لأعمال �مل�رصفية �ل�شتثمارية: متت اإعادة تنظيم 

االأن�شطة امل�رصفية اال�شتثمارية للبنك لتاأمني اال�شتغالل 

االأف�شل للفر�ش املتاحة يف �شوق املال ومن املعتزم تنفيذ 

عدد من املبادرات اجلديدة يف هذا املجال يف عام �007. 

وقد عو�شت النتائج القوية من االأعمال امل�رصفية الرئي�شية 

واأن�شطة اخلزانة التاأثري ال�شلبي الناجت من االنخفا�ش 

الذي بلغ 60% يف الدخل من بيع اال�شتثمارات والذي ن�شاأ 

من الهبوط احلاد واملتوا�شل يف اأ�شواق االأ�شهم املحلية 

واالإقليمية خالل عام �006. وباملراعاة التامة ملعايري 

التقارير املالية الدولية فقد احت�شب البنك خم�ش�شات 

للخ�شائر يف اال�شتثمارات املتاحة للبيع بقيمة 96 مليون 

ريال قطري من خالل عمليات املخ�ش�شات املنا�شبة الإعادة 

تقييمات ال�شوق وذلك طوال العام. 

تعتبر المهام الجديدة التي كلف 
البنك بها بالنسبة لتمويل بعض 

مشاريع قطر الكبرى مثل مهام بنك 
حساب التشغيل المحلي، أمين الضمان 

في البالد، البنك الوكيل وغيرها 
من المهام تقديرا لقدرات البنك في 

العمليات الضخمة للتمويل المهيكل.  

تقدم مجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات وأسواق رأس المال، مجموعة 

شاملة من الخدمات المصرفية 
للشركات، خدمات الخزانة، األعمال 
المصرفية االستثمارية، المعامالت 

المصرفية وخدمات تمويل الشركات – 
التقليدية واإلسالمية – للشركات 

المحلية والدولية التي تستثمر، وتقوم 
بأعمال تجارية أو تنفذ المشاريع في 

قطر، بما في ذلك إدارة االكتتابات 
وتمويل المشاريع واإلنشاءات وتقديم 

الخدمات االستشارية.  
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الترويج لقطر: تعكس رعاية البنك التجاري 
لبطولة الجولف للمحترفين وجائزة قطر 

الكبرى لسباق الدراجات النارية “موتور جي بي” 
حرص البنك على النهوض بالتفوق في ميدان 

الرياضة والتزام البنك بالمحافظة على الطابع 
الدولي لقطر. تؤكد كلتا الفعاليتين  التزام 

البنك بالقيام بدور رئيسي في الترويج لقطر 
على الصعيد الدولي والعمل بالتنسيق مع 
مبادرات الحكومة القطرية الرامية إلي دعم 

البالد لكي تصبح مقصدا رئيسيا للفعاليات 
الرياضية في منطقة الشرق األوسط. وتشاهد 
هذه الفعاليات الرياضية من قبل الماليين من 

مشاهدي التليفزيون في جميع أنحاء المنطقة 
ومناطق أخرى من العالم.

في شهر ديسمبر تبرع 45 موظفا من موظفي 
البنك للمساعدة في أنشطة دورة األلعاب 

األسيوية بالدوحة. أما أنشطة الرعاية األخرى فقد 
تراوحت في نطاقها ما بين دورة لرجبي األطفال 

إلى المؤتمر السادس حول الديمقراطيات 
الجديدة والمتجددة والذي عقد في أكتوبر 2006 

وحضرها ممثلون من حكومات حوالي 192 دولة.  
باإلضافة إلى أنشطة رعاية الفعاليات فإن البنك 
التجاري يشارك في مختلف األنشطة الترويجية 
مع جهات أخرى بالعمل مع مؤسسات أخرى بما 

يعود بالفائدة على عمالئه.

ال�شورة العلوية: مدراء فريق الرعاية والفعاليات لدى 

البنك ال�شيد جون اأنطوين وال�شيدة رانيا اخلوري 

يناق�شان بطولة البنك التجاري قطر ملحرتيف اجلولف مع 

ال�شيد عبداهلل الكواري، من�شق الدورة ومبارك الكواري، 

من�شق االإعالم يف االحتاد القطري للجولف. 

كا�شي �شتونر، الفائز بجائزة البنك التجاري- قطر الكربى 

ل�شباق الدراجات النارية يف عام �007، على من�شة التتويج، 

بح�شور �شعادة ال�شيخ حممد بن فهد اآل ثاين، رئي�ش الت�رصيفات 

االأمريية، ال�شيد عمر الفردان، ع�شو جمل�ش اإدارة البنك التجاري 

القطري، وال�شيد نا�رص بن خليفة العطية، رئي�ش االإحتاد القطري 

لل�شيارات والدراجات النارية.



��

تقـريــر اإلدارة

تمويل التحول الشامل لقطر: إن اللؤلؤة قطر 
هو مشروع من أهم المعالم يقام بتكلفة 

قدرها تسعة مليارات ريال قطري وسوف يغير 
بالكامل من الشكل الفعلي لمنطقة الخليج 
الغربي للدوحة. يعتبر هذا المشروع الضخم 
األول من نوعه في قطر ويعتبر أكبر مشروع 

عقاري دولي في البالد. وقد ارتبط البنك 
التجاري بالمطورين الرئيسيين للمشروع وهو 

شركة المتحدة للتنمية منذ بداية المشروع. 
باإلضافة إلي القيام بدور البنك الرئيسي 

لشركة المتحدة للتنمية فإن البنك يشارك 
في العديد من جوانب هذا المشروع الفريد 

املدير العام التنفيذي ورئي�ش االأعمال امل�رصفية 

لالأفراد يف البنك التجاري ال�شيد بول را�شل 

)ميينا( واملدير العام امل�شاعد لالأعمال امل�رصفية 

لل�رصكات ال�شيد عبداجلليل برهاين )يف الو�شط( 

مع ال�شيد �شليم عبدالرحيم من �رصكة املتحدة 

للتنمية وهم ي�شتعر�شون �شري العمل يف 

م�رصوع اللوؤلوؤة قطر. 

ويتراوح ذلك من تمويل المطورين العديدين 
للعقارات والمقاولين والمقاولين من الباطن 

ويقدم أيضا مجموعة من منتجات التمويل 
العقاري المبتكرة لكل من أصحاب البيوت 
القطريين واألجانب. يواصل البنك القيام 

بدور نشط في سوق قروض البيوت لألفراد 
مثل إطالق خدمة “الموافقة من حيث المبدأ” 
السريعة والتي يعرف العمالء بموجبها قيمة 

المبلغ الذي يمكن لهم اقتراضه.  



��
ت�شمل املنتجات اجلديدة واخلدمات ذات القيمة امل�شافة 

التي متيز البنك التجاري عن غريه من املوؤ�ش�شات املحلية 

املناف�شة ما يلي: 

• مكتب اخلدمة املمتازة لل�رصكات يف فروعنا املخ�ش�شة 
لل�رصكات. 

• اخلدمة امل�رصفية من “الباب اإىل الباب” ال�شتالم وت�شليم 
املبالغ النقدية وم�شتندات املعامالت التجارية االأخرى. 

• التو�شع يف اأعمالنا امل�رصفية عن طريق االنرتنت 
لل�رصكات بحيث ت�شمل اإجراء العمليات التجارية. هذا 

باالإ�شافة اإىل اخلدمات االأخرى مثل اإدارة ك�شوفات 

االأجور، التحويالت باجلملة، الت�شويات االآلية، الخ.. 

• اإن�شاء وحدة خا�شة “للعناية بالعمالء” تابعة لدائرة 
خدمات التجارة والتو�شع يف امل�شاعدة يف اإعداد 

امل�شتندات. 

• اإن�شاء وحدة للمن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة.  

ت�شمل خططنا لعام �007 فتح فرعني اإ�شافيني خلدمات 

ال�رصكات مع اال�شتمرار يف طرح العديد من منتجات 

معامالت التجارة والنقد.  

�خلدمات �مل�رصفية لالأفر�د 

حققت جمموعة اخلدمات امل�رصفية لالأفراد منوا م�شتمرا 

يف جميع املجاالت وحافظت على �شمعة البنك التجاري 

الرا�شخة لالبتكار واملنتجات املتفوقة واأعلى م�شتويات 

العناية بالعمالء يف قطر. ويقدم البنك التجاري لعمالئه من 

االأفراد جمموعة وا�شعة من اخلدمات املالية التي ت�شمل 

البطاقات، والقرو�ش وخدمات احل�شابات وكذلك اخلدمات 

العقارية واإدارة الرثوات.  

وتدعم قاعدة عمالء البنك البالغة اأكرث من 1��.000 عميل 

�شبكة تغطي كافة اأنحاء البالد ت�شم �5 فرعا )مبا فيها 

خم�ش وحدات تابعة لق�شم ال�شفاء للخدمات امل�رصفية 

االإ�شالمية ومكتب ال�شدارة الإدارة الرثوات( 90 جهازا 

لل�رصاف االآيل و�5 ماكينة الإيداع املبالغ النقدية وتدعمها 

خدمات متطورة لتقدمي اخلدمات امل�رصفية عن طريق 

االإنرتنت، الهاتف والر�شائل الن�شية الق�شرية.  

وقد �شهدت موجودات االأفراد لدى البنك منوا يف عام �006 

بن�شبة بلغت �5% وزادت الودائع بن�شبة �0% وارتفعت 

االإيرادات من الر�شوم بن�شبة 116% بحيث متكن البنك من 

حتقيق نتائج قيا�شية اأخرى.  

مازالت ا�شرتاتيجيتنا للريادة يف �شوق االأعمال امل�رصفية 

لالأفراد تركز على االهتمام املتزايد بالتقنية كم�شدر 

لالبتكار والتميز. وقد كان التح�شني امل�شتمر للعمليات 

واالإجراءات واالأنظمة الداخلية من العوامل الرئي�شية الإدارة 

التكاليف وحت�شني جتربة العمالء يف التعامل مع البنك. ويف 

عام �006 قمنا والأول مرة يف قطر بتد�شني نظام االأعمال 

امل�رصفية لالنرتنت بلغتني، وهو نظام بنك دايركت، الذي 

ي�شاعد العمالء من االأفراد على اإجراء عمليات م�رصفية يف 

الوقت احلقيقي، على مدار ال�شاعة وطوال اأيام االأ�شبوع. 

وقد كانت ا�شتجابة العمالء جتاه هذه اخلدمة اجلديدة طيبة 

للغاية وبالتايل مت ت�شجيل زيادة يف عدد العمالء امل�شتفيدين 

من هذه اخلدمة بنحو اأربعة اأ�شعاف. اإ�شافة اإىل ذلك �شهدت 

خدمتنا امل�رصفية بالر�شائل الن�شية الق�شرية منوا بلغت 

ن�شبته 50% من عمالئنا الذين ي�شتفيدون من هذه اخلدمة 

وقمنا باإن�شاء من�شة لال�شتجابة ال�شوتية الهاتفية التفاعلية 

للخدمة امل�رصفية )IVR( لتح�شني ات�شال العمالء بالبنك 

وتخفي�ش تكاليف اخلدمة، وقد اأ�شيفت اإىل نظام مركز 

االت�شال وظائف ومهام جديدة، ومت حت�شني اخلدمات 

وتخفي�ش اأوقات االنتظار ويتوفر اأي�شا اخلط ال�شاخن 

“ال�شدارة”  االآن جلميع عمالئنا من االأثرياء على مدار 
ال�شاعة وطوال االأ�شبوع. 

يقدم البنك التجاري جمموعة وا�شعة من القرو�ش ت�شاعد 

عمالءه على التمتع باأ�شاليب احلياة التي يرغبون فيها. 

وخالل عام �006 عملنا على زيادة قدرة التوزيع لدينا من 

خالل زيادة حجم فريق املبيعات املبا�رصة وقوة املبيعات 

املتخ�ش�شة يف القرو�ش العقارية والتو�شع يف �شبكة 

فروعنا. ويظل البنك التجاري املوؤ�ش�شة الرائدة واملهيمنة 

يف قطاع البطاقات يف قطر الذي ي�شهد مناف�شة �شديدة فيما 

متثل معامالتنا  للبطاقات ن�شبة قدرها �8% من اإجمايل 

عمليات البطاقات يف قطر خالل عام �006. كما اأننا اأكرب 

م�شدر لبطاقات دايرنز، فيزا وما�شرتكارد يف البالد. 

وللم�شاعدة يف احلماية �شد االحتيال بداأنا نقل قاعدة بيانات 

بطاقات عمالئنا اإىل نظام بطاقات Chip Cards  التي تعمل 

  .EMV برقائق اإلكرتونية خا�شة وفقا لنظام

اأما قطاع متويل ال�شيارات فقد �شارك يف نف�ش القدر من 

النجاح بت�شجيل ارتفاع قدره �5% يف التمويل القائم على 

حمالت قوية مع كربى وكاالت ال�شيارات يف قطر – وهي 

بي اإم دبليو، الندروفر، فرياري، ما�شرياتي، هوندا، 

ميت�شوبي�شي، تويوتا وني�شان. وقد اأخذنا م�شاركتنا مع 

بي اإم دبليو خطوة اإىل االأمام باإطالق عملية املوافقة الفورية 

على قرو�ش متويل ال�شيارات.

ويوا�شل البنك التجاري القيام بدور رائد يف جمال تطوير 

�شوق متويل العقارات ال�شخ�شية يف قطر. وقد كان �006 

عاما هاما اآخر بالن�شبة لقطاع امل�شاريع ال�شكنية يف قطر 

فيما مت تنفيذ العديد من م�شاريع التطوير ال�شكني ومبيعات 

العقارات خالل العام. وقد ترجم هذا االجتاه باأرقام 

اإيجابية للغاية يف منو ن�شاط قرو�ش امل�شاريع العقارية 

ال�شكنية. وقد زادت اأ�شول الرهونات العقارية مبعدل 

باهر قدره 67% خالل عام �006 ومع تنفيذ العديد من 

امل�شاريع ال�شكنية ال�شخمة مثل اللوؤلوؤة قطر والو�شيل 

والتي اأ�شبحت االآن متاحة لال�شتثمار من قبل املقيمني غري 

القطريني وامل�شرتين االأجانب، فقد بلغ الطلب على العقارات 

ال�شكنية معدالت مرتفعة جديدة مع توقع حتقيق اأداء غري 

عادي يف جمال التمويل العقاري يف االأعوام املقبلة.  

أنشأ البنك التجاري برنامجا إلصدار 
السندات األوروبية متوسطة األجل 

EMTN بمبلغ 1.5 مليار دوالر أمريكي في 
أكتوبر 2006. وقد كان اإلصدار ناجحا 

للغاية واشتمل على إصدار سندات 
بسعر فائدة متغير لمدة 5 سنوات تجاوز 
مبلغ االكتتاب المطلوب بنسبة 120% وتم 

طرح نسبة تزيد على 75% من اإلصدار 
خارج المنطقة. ويهدف البرنامج إلى 

تلبية متطلبات التمويل للبنك بطريقة 
اقتصادية وعالية الكفاءة من حيث 

الزمن وتساعد على توسعة وتنويع 
قاعدة المستثمرين الدوليين وتقدم 

المرونة لتعزيز عائدات البنك التجاري 
عبر مختلف العمالت والهياكل.  

قمنا خالل عام 2006 بإعادة تنظيم 
أنشطتنا من أجل تنسيقها بما يتالءم 
مع متطلبات عمالئنا والفرص النامية 

في السوق ومواجهة متطلبات عمالئنا 
في مناطقهم المحلية. وقد أتاح لنا 

االهتمام بالعمالء والتزامنا تجاههم 
تقديم خدمة متفوقة لتنمية قاعدة 
عمالئنا وتعميق عالقاتنا مع العمالء 

الحاليين.
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تقـريــر اإلدارة

ومازالت خدمة ال�شدارة الإدارة الرثوات تقدم للعمالء 

املميزين خدمات م�رصفية �شخ�شية تالئم احتياجات كل 

منهم مبا يف ذلك حلول اإدارة الرثوات التي ت�شمم مبا يلبي 

املتطلبات اخلا�شة لعمالئنا من االأثرياء. كما مت تطوير خدمة 

ال�شدارة الإدارة الرثوات خالل هذا العام مع تنظيم العديد 

من الفعاليات التي اقت�رصت على عمالئنا املميزين لهذه 

اخلدمة. وقد حققت خدمة ال�شدارة جناحا باهرا عند تنظيم 

“�شهرة خا�شة ل�شيدات املجتمع الراقي” وجهت الدعوة 
حل�شورها اإىل اأبرز �شيدات االأعمال القطريات وال�شيدات 

من اأ�شحاب الرثوات وا�شتملت ال�شهرة على تقدمي فقرات 

ترفيهية وجنحت يف التعريف با�شم “ال�شدارة” التجاري، 

وقدم عدد من برامج املكافاآت وانتهزت لت�شوق منتجاتنا 

الإدارة الرثوات.   

وقد وا�شل البنك التجاري حتقيق منو هائل يف جمال اأعمال 

غري املقيمني من العمالء الهنود وامل�رصيني. ومن العوامل 

الرئي�شية وراء هذا النمو رعاية العديد من الفعاليات التي 

ت�شتهدف هاتني اجلاليتني ومنها م�شابقة الر�شم للمدار�ش 

للهنود غري املقيمني وذلك لالأطفال وماأدبة الغداء لعيد 

االأ�شحى للجالية امل�رصية. وقد �شاهمت مثل هذه املبادرات 

يف حت�شني �شورة البنك التجاري والتعريف باأن�شطته يف 

خدمة هاتني اجلاليتني الكبريتني. 

�أورينت 1

يوا�شل البنك التجاري ن�شاطه احل�رصي يف جمال التعامل 

ببطاقة دايرنز كلوب يف املنطقة حيث ي�شهد منوا متوا�شال 

يف هذا املجال. ففي عام �006 جنحت �رصكتنا الفرعية 

اأورينت 1 يف احل�شول على حق امتياز اإ�شدار بطاقات 

دايرنز كلوب يف �شلطنة عمان.  

من جهة اأخرى توا�شل جمموعة اأورينت 1 تنمية اأن�شطتها 

يف البحرين وم�رص ودول اأخرى يف ال�رصق االأو�شط. ويف 

مملكة البحرين حافظت دايرنز على موقعها كو�شيلة الدفع 

املف�شلة يف قطاع املوؤ�ش�شات – بحيث زادت قيمة الفواتري 

ال�شادرة مبعدل كبري يف هذا القطاع وحده. اأما يف م�رص فاإن 

الدخل ال�شايف للبطاقات ارتفع بن�شبة �9% وزادت معدالت 

قبول البطاقات والتجار من خالل اإ�شدار هذه البطاقات 

باأ�شماء م�شرتكة مع �رصكاء من البنوك االأخرى. كما �شجلت 

عمليات اإ�شدار البطاقات وحجم املعامالت املنّفذة عليها، 

منوا ملحوظا. 

�إد�رة �ملخاطر

ت�شتمر مهام اإدارة املخاطر يف البنك التجاري يف م�شارها 

اجليد الإدارة التطور املتزايد واأنواع وتنوع اأن�شطة البنك 

ومواكبة التطورات يف االأ�شواق املحلية واالإقليمية. وقد مت 

تعزيز وحدة اإدارة املخاطر لالأفراد والتح�شيل، ووحدة 

ا�شتمرارية االأعمال ومواجهة الطوارئ ووحدة اأمن 

املعلومات �شمن جمموعة اإدارة املخاطر بحيث منح ذلك 

اهتماما متزايدا لهذه املجاالت وال�شماح باأن�شطة تفاعلية 

يف اإطار اإدارة املخاطر وحتقيق اال�شتفادة الق�شوى من 

املوارد واالإمكانيات املتاحة. وقد حقق حت�شني االإطار العام 

الإدارة خماطر العمليات فوائد ملمو�شة �شاهمت بنجاح يف 

تقليل املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ش لها جماالت معينة 

من االأن�شطة ال�شيما واأن النمو ال�رصيع للبنك يف ال�شنوات 

االأخرية كان من املمكن اأن يعر�شه ملخاطر متزايدة.  

ت�شمل عملية اإدارة املخاطر جميع املخاطر ولعل اأهمها 

املخاطر االئتمانية، خماطر ال�شوق، خماطر العمليات، 

ال�شيولة، الدول، ال�شمعة، املخاطر القانونية واالإ�شرتاتيجية. 

ت�شمن هذه العملية التعرف الفعال على املخاطر وفهمها 

وقيا�شها والتخفيف منها وتقدمي التقارير ب�شاأن جميع 

املخاطر وتخ�شي�ش راأ�شمال كاف مقابل جميع هذه املخاطر 

و�شمان مقابل منا�شب عن كل من هذه املخاطر. تتج�شد 

املبادئ االأ�شا�شية لهذه املخاطر يف جمموعة من ال�شيا�شات 

واالإجراءات التي اأجريت لها مراجعة �شاملة خالل عام 

�006 من اأجل �شمان مراعاتها الأعلى املعايري يف القطاع 

امل�رصيف.  

�إ�شرت�تيجية �ملخاطر، �حلوكمة و�ملبادئ �لإر�شادية

تو�شع اإ�شرتاتيجية املخاطر من قبل جمل�ش االإدارة 

الذي تقع على عاتقه امل�شوؤولية املطلقة عن اإدارة جميع 

املخاطر التي يتحملها البنك. ويقوم املجل�ش بذلك من 

خالل جلنة التدقيق وتقييم املخاطر وجلنة ال�شيا�شات 

واال�شرتاتيجيات. ويف اإطار االإدارة التنفيذية تقوم جلنة 

املخاطر للمجموعة، وجلنة االئتمان وجلنة املوجودات 

واملطلوبات با�شتكمال هيكل مراقبة املخاطر. تتم التو�شية 

بتحمل جميع املخاطر من قبل اللجان التنفيذية وبالتايل تتم 

املوافقة عليها من قبل جمل�ش االإدارة. 

ت�رصي املبادئ االإر�شادية التالية على جميع اأن�شطة اإدارة 

املخاطر:  

1- اال�شتقاللية: يجب وجود ف�شل وا�شح فيما بني اإدارة 

املخاطر واالأق�شام العاملة. تتطلب جميع االأن�شطة التي تلزم 

البنك اإما قانونيا اأو معنويا بو�شع من املخاطر، احل�شول 

على موافقة من قبل م�شوؤولني اأو جلان خمت�شة بامل�شتوى 

املنا�شب من املخاطر واالأعمال.  

�- ال�شفافية: تقوم هياكل و�شيا�شات واإجراءات اإدارة 

املخاطر على ال�شفافية وتعتمد على مبادئ ثابتة تو�شع 

ب�شيغة كتابية وتبلغ بكفاءة اإىل جميع امل�شتويات.  

�- �شلطة املوافقة: تخول �شلطات املوافقة للجان واالأفراد 

من قبل جمل�ش االإدارة من خالل الرئي�ش التنفيذي 

للمجموعة وتعك�ش م�شتوى خربة املجموعة اأو الفرد 

ودرجة االأقدمية. تتم مراجعة هذه ال�شلطات ب�شفة �شنوية 

ح�شب معدالت االأداء.  

�- التوقيع املزدوج: تتطلب التزامات قبول املخاطر 

احل�شول على موافقة مما ال يقل عن �شخ�شني خمولني.  

5- املحا�شبة عن امل�شئولية: تتحمل نف�ش وحدة العمل 

املخاطر وتتلقى املكافاآت من العمليات التي تقوم 

مببا�رصتها.  

تنظيم �إد�رة �ملخاطر  

تقوم جمموعة املخاطر مبهام اإدارة املخاطر يف جميع اأق�شام 

البنك ويراأ�ش هذه املجموعة رئي�ش قطاع املخاطر الذي يعمل 

حتت رئا�شة الرئي�ش التنفيذي للمجموعة. ت�شتمل جمموعة 

املخاطر على االإدارات التالية التي يراأ�ش كل منها م�شوؤول 

اإداري يتمتع باخلربة يف جمال عمله: خماطر االئتمان 

لل�رصكات، خماطر االئتمان لالأفراد، خماطر الت�شغيل )مبا يف 

ذلك ا�شتمرارية االأعمال/مواجهة الطوارئ، اأمن املعلومات، 

املخاطر التي تهدد ال�شمعة(، خماطر ال�شوق وال�شيولة، 

اإدارة ومراقبة االئتمان واإدارة املحافظ. 
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تقابل جودة الخدمة لدى البنك التجاري 
بوالء عمالئه، ويفخر البنك بأن لديه الكثير 

من المؤسسات التجارية والعمالء من التجار 
الذين يتعاملون معه منذ تأسيس البنك 

في عام 1975. ومن أمثلة عالقاتنا المصرفية 
التي استمرت عبر أجيال أن السيد عبد 

الرزاق كمالي ينتمي إلي إحدى عائالت التجار 
القديمة في السوق في قطر ويتولى اآلن 
إدارة محل التجارة العامة المملوك للعائلة 
في وسط سوق واقف بعد إعادة تجديده، 
وهو من أهم معالم قطر وقد تم تجديده 

واالحتفاظ بطابعه األصلي وتصميمه 
المعماري العربي. يعتبر محله فريدا حيث 

كان يعمل في نفس الموقع منذ تأسيسه 
من قبل المغفور له والده قبل أكثر من 

سبعين عاما مضت.  
التطلع إلي آفاق جديدة: يوشك العمل في 

البنك التجاري بالزا على اإلنتهاء وسوف يكون 
المقر الرئيسي للبنك قبل نهاية عام 2007. 

وقد أصبح هذا البرج الفريد الذي يضم الكثير 
من الخصائص العصرية والمتطورة تقنيا من 

أهم المعالم التي تحتل موقعا استراتيجيا 
في منطقة الخليج الغربي التجارية بالقرب 

من الكورنيش. وسوف ينضم البنك إلى 
العديد من عمالئه من الشركات الكبرى 

التي قام البنك بتمويل مشاريعها وذلك 
عند االنتقال إلي مقره الفاخر الجديد. ويعتبر 
النشاط المعماري المستمر الذي غير بالفعل 
من المنطقة التي تطل على الخليج الغربي 
جزءا صغيرا من التطور المعماري والعمراني 

في قطر وما تتمتع به من إمكانيات للتطوير 
المستقبلي. 

اأعلى �شورة: عميل البنك التجاري ال�شيد 

عبد الرزاق كمايل مع مدير البنك التجاري 

لالأعمال امل�رصفية لل�رصكات ال�شيد رائد 

جابر يف �شوق واقف الذي مت جتديده يف 

الدوحة.  

ال�شورة العلوية: ال�شيد مايكل هايد، رئي�ش اإدارة 

املباين وال�شيد حامد اأحمدي، مدير العقارات يف البنك 

التجاري وهما يراجعان اخلطط وو�شع ا�شتكمال 

اأعمال االإن�شاء يف البنك التجاري بالزا، وهو الربج 

اجلديد الذي ي�شم مكاتب املركز الرئي�شي للبنك الذي 

�شيكون من اأهم املعامل اجلديدة التي ت�شيف اإىل منظر 

�شماء الدوحة جماال وروعة. 
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االلتزام بخدمات المجتمع والقضايا الخيرية 
والقيم األسرية: 

يصل البنك التجاري مباشرة إلى المجتمع من 
خالل األنشطة والفعاليات المبتكرة التي يتم 

من خاللها توفير أدوات لتشجيع المواهب 
وتنمية المهارات. ويقوم البنك التجاري 

بتنفيذ سياسة الدعم المسؤول والمتواصل 
للمجتمع القطري والدعم النشط للعديد من 

األنشطة الخيرية المحلية ومشروعات خدمة 
المجتمع واألعمال اإلنسانية الدولية، باإلضافة 

إلى المشاركة العامة في الفعاليات الفنية 
والرياضية، حيث ينظم البنك عدة فعاليات مثل 
مسابقة المدارس للرسم باأللوان الزيتية والتي 

أقيمت في شهر نوفمبر من العام 2006، والتي 

ال�شيد عبد اهلل الرئي�شي، نائب الرئي�ش التنفيذي 

ي�شارك االأطفال مبركز ال�شفّلح لالأطفال ذوي 

االحتياجات اخلا�شة الر�شم باالألوان الزيتية.

عملت على تشجيع األطفال على اكتشاف 
مدى قوة الخيال لديهم  كما ساعدتهم على 

إبراز مواهبهم. هذا وفي الدوحة، قام البنك 
وبصورة نشطة بدعم مركز الشفّلح لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة ويشارك أيضا في 
“مشروع الطريق إلى آسيا”، اللجنة المشتركة 

إلغاثة ضحايا تسوماني، وقضايا خيرية في 
باكستان وإيران ولبنان. ويعتبر البنك التجاري 
أيضا مساهما في أنشطة مقرر األمم المتحدة 

المسؤول عن األشخاص ذوي اإلعاقات.
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ت�شتمل اأن�شطة جمموعة املخاطر على ما يلي: 

• التطوير، والتو�شيل، والتوعية ومتابعة االلتزام 
بال�شيا�شات ال�شاملة جلميع املخاطر.

• املوافقة على التعر�ش للمخاطر يف نطاق ال�شلطات املخولة 
وب�شكل م�شتقل عن الوحدات العاملة. 

• القيام باال�شرتاك مع الوحدات العاملة يف البنك بتقدمي 
التو�شيات اإىل جمل�ش االإدارة ب�شاأن قابلية البنك لتحمل 

املخاطر عرب جميع اأنواع وفئات املخاطر. 

• ت�شمل االإدارة اليومية جلميع مهام املخاطر االأخرى 
املراقبة واملتابعة وتقدمي تقارير عن حدود املخاطر 

واإمكانية التعر�ش لها الأغرا�ش الرقابة الداخلية وملراعاة 

تعليمات اجلهات الرقابية. 

�ملخاطر �لرئي�شية �لتي يتحملها �لبنك:  

خماطر �لئتمان: تعرف باأنها اخلطر املحتمل بتخلف اأحد 

املقرت�شني اأو املتعاملني مع البنك يف الوفاء بالتزاماته وفقا 

لل�رصوط املتفق عليها. تعزى خماطر االئتمان اإىل كل من 

االأدوات املالية امل�شمولة يف امليزانية العمومية مثل القرو�ش، 

ال�شحب على املك�شوف والقبوالت واملبالغ �شبه االئتمانية 

التي تتعلق باالأدوات املالية خارج امليزانية العمومية. يتم 

ت�شنيف جميع معامالت ال�رصكات باأنها خماطر ت�شنف 

ح�شب منوذج ت�شنيف املخاطر الذي يتما�شى مع معايري 

بازل �. حتدد اأحجام املخاطر يف التعامل مع االأفراد على 

اأ�شا�ش نقاط متنح على اأ�شا�ش مناذج ت�شع يف االعتبار 

خ�شائ�ش امللتزمني والعوامل املوؤثرة باالإ�شافة اإىل البيانات 

ال�شلوكية وال�شكانية التي تتم مراجعتها واإقرارها ب�شفة 

دورية.  

خماطر �ل�شوق: تعرف باأنها خماطر اخل�شارة الناجتة من 

مراكز داخل وخارج امليزانية العمومية نتيجة للتحركات 

ال�شلبية يف اأ�شعار ال�شوق. يتم حتقيق اإدارة خماطر ال�شوق 

عن طريق التحليل، والتعرف، واملتابعة، واملراقبة وتقدمي 

تقارير عن جميع االأن�شطة التي تن�شاأ من عمليات التداول 

التي جترى يف نطاق خماطر ال�شوق التي تعك�ش مدى حتمل 

البنك للخ�شارة وطبيعة اأن�شطة التداول التي يتم القيام بها. 

يفو�ش جمل�ش االإدارة م�شوؤولية اإدارة خماطر ال�شوق من 

خالل الرئي�ش التنفيذي للمجموعة اإيل جلنة املوجودات 

واملطلوبات التي تقوم بدورها بتفوي�ش ال�شلطة الفردية اإىل 

رئي�ش خماطر ال�شوق وامل�شوؤولني االآخرين عن هذه املهام. 

تت�شمن �شيا�شة خماطر ال�شوق و�شيا�شة ال�شيولة و�شيا�شة 

اإدارة املخاطر املهيكلة التي اأقرها جمل�ش االإدارة حدود 

خماطر ال�شوق، و�شلطات ومعدالت حتمل املخاطر وعمليات 

التعامل معها.  

�ملخاطر �لت�شغيلية: تعرف باأنها خطر التعر�ش خل�شارة 

تنتج من عدم كفاية اأو ف�شل العمليات الداخلية، والقوى 

العاملة واالأنظمة والتي تن�شاأ من االأحداث الداخلية اأو 

اخلارجية. ت�شمل وحدة اإدارة املخاطر الت�شغيلية يف البنك 

التجاري اإدارة ا�شتمرارية االأعمال/مواجهة الطوارئ، 

واملخاطر التنظيمية واملخاطر التي تهدد ال�شمعة. ت�شهل 

الوحدة اإدارة املخاطر الت�شغيلية بو�شع ال�شيا�شات، 

وتطوير االأنظمة واالأدوات والطرق واالإ�رصاف على تنفيذها 

وا�شتعمالها يف داخل الوحدات العاملة وتقدمي املتابعة 

والتوجيهات امل�شتمرة يف خمتلف اأنحاء املوؤ�ش�شة. وتتيح 

مهام هذه الوحدة اإمكانية الدخول جلميع اأق�شام البنك على 

جميع امل�شتويات من اأجل تاأمني التعرف على املخاطر واحلد 

منها يف الوقت املنا�شب.  

�ملخاطر �لإ�شرت�تيجية: تعرف باأنها املخاطر ذات التاأثري 

ال�شلبي القائم اأو املحتمل على حقوق امل�شاهمني نتيجة 

لقرارات العمل، والتنفيذ غري املنا�شب اأو عدم كفاية الوعي 

ورد الفعل جتاه التغريات التي تطراأ على القطاع. وتن�شاأ 

نتيجة لعدم تن�شيق االأهداف االإ�شرتاتيجية و�شيا�شات 

العمل للبنك، واملوارد الب�رصية واملادية املطلوبة للتنفيذ 

وجودة ذلك اجلهد مع اأخذ العوامل االقت�شادية يف االعتبار، 

واالأو�شاع التناف�شية والتقنية واالإطار التنظيمي املحلي 

واالإقليمي والعوامل الرئي�شية االأخرى. يف اإطار البنك 

التجاري فاإن املخاطر الت�شغيلية تتم اإدارتها من خالل جلنة 

خماطر املجموعة ومن خالل اللجنة التنفيذية للمجموعة 

وتقوم بدور هام ومتزايد يف نطاق اأن�شطة املخاطر للبنك.  

يف عام �007 �شوف ين�شب االهتمام على التدعيم امل�شتمر 

لكل من املجاالت التقليدية ملخاطر االئتمان وال�شوق وكذلك 

اأي�شا على املخاطر الت�شغيلية واال�شرتاتيجية التي حتتل 

موقع ال�شدارة يف اأن�شطة اإدارة املخاطر للبنك. �شوف 

توا�شل االإدارة العمل وفقا للمبادئ وال�شوابط املن�شو�ش 

عليها يف اتفاق بازل � مع اإتباع اأف�شل املمار�شات املعرتف 

بها يف القطاع امل�رصيف. 

�لعمليات 

�شاهم اال�شتخدام املتوا�شل لالأنظمة االآلية يف ق�شم العمليات 

يف التح�شني املتوا�شل للخدمات التي نقدمها لعمالئنا 

وزيادة معدالت االإنتاجية واالجناز الكفء الأحجام 

املعامالت املتزايدة للبنك.  

وقد زاد حجم املعامالت املدارة من قبل ق�شم العمليات 

املركزية بدرجة ملمو�شة بن�شبة �0% بحيث بلغت اأكرث من 

6.� مليون عملية. وقد اأعيدت هند�شة الكثري من عملياتنا 

الداخلية ب�شكل فعال مع ا�شتخدام قنواتنا االلكرتونية 

لتقدمي جمموعة اأو�شع من املنتجات واخلدمات لعمالئنا.  

كما مت تنفيذ نظام مركز ات�شاالت متطور تقنيا مما �شاعدنا 

على مواجهة املتطلبات املتزايدة لعمالئنا. وقد زاد عدد 

املكاملات الواردة وال�شادرة التي تعامل معها املركز يف عام 

�006 بن�شبة ��% بحيث بلغت �.1 مليون مكاملة مبا 

يعادل 500.� مكاملة يوميا. وقد لقي جناحنا يف التد�شني 

الكامل لعملية طرح اأويل الأ�شهم �رصكة اخلليج لالإ�شمنت 

التقدير لكفاءة اإمتام هذه العملية من العمالء ومن البنوك 

امل�شاركة االأخرى يف جميع اأنحاء املنطقة. 

من املعتزم اإجراء ا�شتثمارات هامة ومبادرات جديدة يف عام 

�007 من اأجل تطوير القدرات الت�شغيلية للبنك. 
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تقنية �ملعلومات 

تعترب تقنية املعلومات والتعزيز املتوا�شل الأنظمة االأعمال 

امل�رصفية، ال�شغل ال�شاغل للبنك وحمط اهتمامه البالغ. 

وعليه، فقد وا�شل فريق تقنية املعلومات بالبنك م�شريته يف 

بناء عنا�رص القوة الرئي�شية لدى البنك ويف تقدمي احللول 

القيا�شية يف جمال االأعمال امل�رصفية لتوظيفها بالبنك،  

وم�شى قدما يف تعزيز الثقة وامل�شداقية واملرونة اخلا�شة 

باالأنظمة الرئي�شية والبنية التحتية. 

فقد طرح ق�شم تقنية املعلومات، خالل العام �006، ثالثني 

مبادرة رئي�شية ترتاوح ما بني تقدمي اأنظمة جديدة ومرورا 

بالبنية التحتية املعززة والعنا�رص االأمنية وانتهاًء ب�شمان 

اجلودة واحلوكمة وهي عنا�رص مت حت�شينها بدرجة فعالة. 

وا�شتملت هذه املبادرات على ما يلي:

نظام االأعمال امل�رصفية اخلا�شة لالأفراد عرب االنرتنت   •
وهو نظام مزود باأحدث ما تو�شلت اإليه تقنيات الع�رص 

يف جمال العنا�رص االأمنية وقدرتها على القيام بوظائفها 

والهدف من ذلك توفري الراحة للعمالء من االأفراد لدى 

البنك؛

• تعزيز نظام االأعمال امل�رصفية اخلا�شة بال�رصكات عرب 
االنرتنت من اأجل توفري قدر كبري من اخلدمات لعمالئنا 

يف قطاع ال�رصكات وزود هذا النظام بخا�شية تقدمي 

خطابات االعتماد عن طريق االنرتنت؛

• حل جديد ملركز االإت�شاالت لنظام االأعمال امل�رصفية عرب 
الهاتف على مدار ال�شاعة وطوال اأيام االأ�شبوع املزود 

بنظام اال�شتجابة ال�شوتية التفاعلية، وتدفق العمل؛

• نظام طرح اكتتاب اأويل ي�شمح للم�شتثمرين بت�شجيل 
الطلبات عرب �شبكة االنرتنت؛

• نظام جديد ملكافحة غ�شيل االأموال من اأجل مراقبة اأكرث 
فعالية للمخاطر؛

• تقدمي نظام التقارير وفقا ملتطلبات تقدمي التقارير يف 
اتفاق بازل �؛

• التعزيزات لالأمن و�شبكة البنية التحتية واملرونة 
وال�رصعة عرب �شبكات االت�شال الداخلية واخلارجية.

هذا ويعتزم البنك التجاري املحافظة على حجم ا�شتثماراته 

ال�شخمة يف جمال تقنية املعلومات خالل العام �007 

مع الرتكيز على تعزيز البنية التحتية وجودة اخلدمات. 

وت�شمل املهام املناط بق�شم تقنية املعلومات القيام بها 

خالل العام �007: تقدمي اأنظمة جديدة الإدارة اخلزانة، 

واإ�شدار واإدارة بطاقات EMV، والقيام بوظائف املعاجلة 

واإعادة التدوير املبتكرة للنقد، واإدخال تعزيزات على نظام 

االأعمال امل�رصفية االإ�شالمية، واإدخال عنا�رص وخ�شائ�ش 

على اأحدث ما تو�شلت اإليه التقنية احلديثة باملقر الرئي�شي 

اجلديد للبنك – البنك التجاري بالزا. 

�ملو�رد �لب�رصية

يعترب التنوع يف القدرات وروح االأ�رصة الواحدة واالحرتافية 

واملهارات التي يتميز بها موظفونا واحدا من بني اأكرث 

االأ�شول قيمة لدى البنك ومن نقاط القوة املميزة للبنك 

عن غريه. ويتبنى البنك اإطارا اإداريا للموارد الب�رصية من 

اأجل �شمان اأن تكون لدى البنك القدرة االأمثل واالإمكانيات 

املنا�شبة لدعم النمو ال�رصيع لن�شاطات اأعمال البنك. وعلى 

الرغم من التناف�شية املتزايدة يف �شوق العمل االإقليمي 

والتحديات التي تواجه توظيف واالحتفاظ بالكفاءات يف 

هذا املجال، اإال اأنه التحق حوايل ��0 موظفا جديدا بالبنك 

خالل العام �006 مما رفع عدد القوى العاملة لدى البنك 

اإىل �100 موظفني.

ولقد ا�شتثمر البنك يف عدد من املبادرات اجلارية التي 

تتما�شى مع املفهوم اال�شرتاتيجي اخلا�ش بتطوير 

وت�شليح جميع العاملني لدينا بجميع املهارات املختلفة التي 

يحتاجونها لتقدمي اأف�شل ما لديهم ولبناء كوادر من القادة 

املبدعني. ولقد ان�شب الرتكيز على برامج التدريب وتطوير 

املهارات عرب قائمة �شاملة ومقررات دقيقة نتج عنها 6788 

�شاعة تدريبية ت�شمنت برامج عن القيادة وتطوير احلياة 

املهنية للعاملني ذوي الكفاءة والقدرات العالية.

وحر�شا من البنك على القيام بدوره الفعال كمواطن 

م�شوؤول يف جمتمعه، قام اأي�شا بتوفري برنامج منح درا�شية 

داخلية لطالب املدار�ش واجلامعة ومت اأي�شا اإطالق برنامج 

تطوير وتدريب اإداري لللخريجني،  وذلك جلذب خريجي 

جامعة قطر من ذوي الطموحات والقدرات الواعدة. 

�ملباين

اأو�شك االآن العمل على االنتهاء من ت�شييد برج املقر 

الرئي�شي اجلديد للبنك “البنك التجاري بالزا”  بحي 

االأعمال احلديث باخلليج الغربي واأ�شبح كربج جتاري 

على الكورني�ش بالفعل عالمة مميزة ومعلما بارزا ومرئيا. 

وح�شب املواعيد املحددة، من املقرر االنتهاء من البناء 

االأ�شا�شي له خالل الربع الثاين من العام �007،  بينما 

�شيتم ت�شليم اأعمال الديكور الداخلية على مراحل تنتهي 

خالل الربع الثالث من العام �007. وقد مت االنتهاء من 

الواجهة الفريدة من حيث ت�شميمها والتي تغلب عليها 

“روح التجدد والن�شاط” وهي اإحدى اثنتني من نوعية هذه 
االإن�شاءات يف منطقة اخلليج باأ�رصها.   

وباالإ�شافة اإىل مركز الطرح االأويل لالأ�شهم الذي متت 

تو�شعته حديثا بالقرب من مركز العمليات، كما مت العمل 

على اإطالق م�رصوعني لبناء فرعني خالل العام �006 

- وهما فرع بن عمران وفرع ال�شفاء يف الريان. و�شيحتل 

االأخري مكان ال�شدارة فيما يتعلق بخدمات ال�شفاء لالأعمال 

امل�رصفية االإ�شالمية من خالل توفري ت�شكيلة متنوعة 

متكاملة من اخلدمات يف مبنى واحد. و�شيتم االنتهاء من 

اإن�شاء الفروع اجلديدة يف �شهر يوليو و�شهر �شبتمرب من 

العام �007 على التوايل. ولقد �شهدت اأواخر العام �006 

االنتهاء من فرعني جديدين، يتمتعان مبواقع ا�شرتاتيجية 

- فرع جممع فيالجيو التجاري وفرع بحرية اخلليج 

الغربي مقابل نادي الدوحة للجولف. كما انتقلت جمموعة 

ال�شفاء لالأعمال امل�رصفية االإ�شالمية اإىل مقرها اجلديد 

الكائن يف مبنى الفنار ملركز قطر الثقايف اال�شالمي ذي املوقع 

اال�شرتاتيجي.

كما �شهد العام �006 عملية متلك جديدة وهي متلك بناية 

�شكنية للبنك التجاري. ومن املتوقع االنتهاء منها يف مطلع 

عام �008 و�شتوفر 187 �شقة �شكنية مكونة من �شقق 

يرتاوح عدد غرف النوم بها ما بني � اأو � اأو � غرف نوم 

وتتوزع ال�شقق على �0 طابقا ملوظفينا باالإ�شافة اإىل مقر 

نادي البنك ومكتب املبيعات.

و�شيكون العام �007 عاما مثريا ومميزا بالن�شبة للبنك 

بانتهاء االأعمال يف البنك التجاري بالزا و�شغل املبنى وهو 

واحد من اأكرث مباين كورني�ش الدوحة متيزا وجاذبية.

حوكمة �ل�رصكات

تتعلق حوكمة ال�رصكات باالأ�شلوب الذي يدار به الن�شاط 

التجاري للبنك، وب�شكل خا�ش الطريقة التي يدار بها البنك 

من خالل جمل�ش االإدارة واالإدارة التنفيذية وااللتزامات 

ذات ال�شلة جتاه املتعاملني مع البنك.

ويتم تفوي�ش وتكليف اأربع جلان ملجل�ش االإدارة، وهي 

جلنة ال�شيا�شات واالإ�شرتاتيجيات، واللجنة التنفيذية، 

وجلنة التدقيق وتقييم املخاطر، وجلنة املباين، باأن�شطة 

معينة هي من اخت�شا�ش جمل�ش االإدارة. وباالإ�شافة اإىل 

ذلك، يوجد عدد من اللجان االإدارية اأكرثها اأهمية اللجنة 

التنفيذية للمجموعة وجلنة املخاطر للمجموعة وجلنة 

املوجودات واملطلوبات. وتعمل جميع هذه اللجان يف اإطار 

�شالحيات اخت�شا�ش وا�شحة وحمددة ومن خالل االلتزام 

بالتعليمات التنظيمية ال�شادرة من م�رصف قطر املركزي.

يلتزم برنامج البنك التجاري لتقطير 
الوظائف بمبادئ تحقيق بل وتجاوز النسب 
المقررة لتقطير الوظائف وكذلك معدالت 

الترقي الوظيفي وتطوير الكوادر القطرية 
المؤهلة على كافة المستويات.
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ولقد مت خالل العام اإعادة تنظيم وحدة مراقبة االلتزام 

اخلا�شة بالبنك ب�شورة جوهرية. واإدراكا لالأهمية املتزايدة 

لهذه املهمة والرغبة يف املحافظة على ا�شتقالليتها، تقوم 

وحدات مراقبة االلتزام ومكافحة غ�شيل االأموال )باالإ�شافة 

اإىل اإدارة التدقيق الداخلي( حاليا بتقدمي تقاريرها مبا�رصة 

اإىل جلنة التدقيق وتقييم املخاطر التابعة ملجل�ش االإدارة.

وبنهاية العام قام البنك باإجراء مراجعة ملمار�شاته احلالية 

واللوائح املنظمة حلوكمة ال�رصكات مبا يتما�شى مع 

املمار�شات االأخرى يف املنطقة والتو�شيات املقرتحة من اأجل 

اأن تتما�شي ممار�شاتنا مع اأف�شل املمار�شات الدولية.

خدمة �ملجتمع  

وانعكا�شا للتقدير الذي يحمله البنك لالأ�رصة واملجتمع، يتبع 

البنك التجاري �شيا�شة الدعم املتوا�شل للمجتمع القطري 

ورعاية العديد من املوؤ�ش�شات اخلريية املحلية وم�رصوعات 

خدمة املجتمع واالأعمال االإن�شانية، هذا باالإ�شافة اإىل رعايته 

للفنون والريا�شة.

ولقد توا�شل البنك التجاري على الدوام وب�شورة مبا�رصة 

مع املجتمع القطري مبختلف اأطيافه وثقافاته من خالل 

االأن�شطة والفعاليات املبتكرة التي تعترب و�شائل واأدوات 

ل�شقل املواهب وتنمية املهارات والقدرات. 

ويعترب تطوير قطر كوجهة ريا�شية اإقليمية هدفا من بني 

االأهداف التنموية التي ت�شعى لتحقيقها دولة قطر. ويف 

هذا ال�شياق كان البنك التجاري الراعي الرئي�شي لبطولة 

قطر ما�شرتز الدولية للجولف لالأعوام �006 و�007، 

و�شي�شت�شيف اأي�شا نف�ش الفعالية خالل العام �008. 

ويحظى هذا احلدث الريا�شي العاملي، الذي يتابعه ما يزيد 

على �80 مليون م�شاهد، باإمكانيات وقدرات كبرية على 

موا�شلة النمو وتوفري من�شة للرتويج االيجابي لقطر 

وللبنك التجاري يف املحافل الدولية.    

 عرفان وتقدير

لقد كان لوالء موظفينا وكفاءتهم والتزامهم يف العمل 

الف�شل فيما يتمتع به البنك من اأ�ش�ش متينة قام عليها 

ما حققناه من منو طيب وربحية وفرية طوال ال�شنوات 

املا�شية. ويتعني علينا اأن نعرب عن خال�ش  التقدير 

واالمتنان ملا لقيته االإدارة من دعم طيب وم�شاندة 

متوا�شلة من رئي�ش جمل�ش اإدارتنا والع�شو املنتدب 

واأع�شاء جمل�ش االإدارة وملا �شاهموا به من جهود طيبة 

جعلت من البنك التجاري جمموعة م�رصفية اإقليمية فاعلة 

ومرموقة.  

وما حققناه من اجنازات ومنو مل يكن من املمكن التو�شل 

اإليه بدون الدعم امل�شتمر والتوجيهات ال�شديدة وت�شجيع 

م�رصف قطر املركزي. ونغتنم هذه املنا�شبة لكي نعرب 

للمحافظ اجلديد مل�رصف قطر املركزي �شعادة ال�شيخ 

عبداهلل بن �شعود اآل ثاين عن خال�ش التهنئة مبنا�شبة 

تعيينه يف من�شبه اجلديد. ويتمتع القطاع امل�رصيف واملايل 

يف قطر بكفاءة اإطاره التنظيمي وبااللتزام واحلر�ش على 

االأخذ باأحدث التقنيات امل�رصفية والتمتع بال�شفافية التامة 

وتطبيق املعايري احلديثة الإدارة املخاطر. 

وملا كان املقر الرئي�شي للبنك التجاري يقع يف قطر فاإننا 

نلتزم بتحقيق اأعلى معدالت النمو والن�شاط يف جمال عملنا 

امل�رصيف بف�شل ما نحظى به من �رصكائنا االأوفياء من اأبناء 

دولة قطر واملوؤ�ش�شات والقيادة القطرية.  

وبف�شل العطاء الذي تقدمه لنا قطر فاإننا على اأهبة 

اال�شتعداد دائما ملوا�شلة م�شرية النمو واخلري.  

�أندرو �شتيفنز 

الرئي�ش التنفيذي للمجموعة 
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تقرير عن �لقو�ئم �ملالية �ملوحده

لقد دققنا القوائم املالية املوحده املرفقة للبنك التجاري 

القطري )�ش.م.ق.( )“البنك”( و�رصكاته التابعة 

)املجموعة( والتي ت�شتمل على امليزانية العمومية املوحده 

كما يف �1 دي�شمرب �006 والقوائم املوحدة للدخل 

والتغريات يف حقوق امل�شاهمني والتدفقات النقدية املوحده 

لل�شنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ش الأهم 

ال�شيا�شات املحا�شبية واالإي�شاحات املتممة االأخرى من 

1 اإىل �7.

م�شوؤولية �إد�رة �لبنك عن �لقو�ئم �ملالية

ان م�شئولية االإدارة هي اإعداد القوائم املالية املوحده 

وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا ملعايري التقارير املالية 

الدولية.  ت�شتمل هذه امل�شئولية على االعداد والتنفيذ 

واملحافظة على اأنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة باعداد 

وعر�ش القوائم املالية ب�شورة عادلة وخالية من االأخطاء 

اجلوهرية �شواء الناجتة عن اختال�ش اأو خطاأ، كما ت�شتمل 

هذه امل�شئولية على اختيار وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية 

املالئمة واعداد التقديرات املحا�شبية املنا�شبة.

 تقرير مراقبي 
الحسابات المستقلين

اإىل ال�شادة م�شاهمي البنك التجاري القطري )�ش.م.ق.( املحرتمني 

م�شوؤولية مر�قب �حل�شابات

اإن م�شئوليتنا هي اإبداء الراأي حول القوائم املالية املوحده 

 على اجراءات التدقيق التي قمنا بها. لقد مت 
ً
ا�شتنادا 

تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد 

مبتطلبات اداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيد اجراءات 

التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية 

خالية من اأية اأخطاء جوهرية.

وي�شمل التدقيق القيام ببع�ش االإجراءات للح�شول على 

اأدلة ب�شاأن املبالغ واالف�شاحات الواردة يف القوائم املالية. 

مت اختيار هذه االجراءات بناء على تقديرنا، مبا يف ذلك 

تقييم املخاطر املتعلقة باالأخطاء اجلوهرية بالقوائم املالية 

�شواء الناجتة عن اختال�ش اأو خطاأ. عند قيامنا بتقييم 

ناأخذ يف االعتبار اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية املتعلقة 

باعداد ال�رصكة للقوائم املالية وعر�شها ب�شورة عادلة ، 

وذلك بغر�ش ت�شميم اإجراءات التدقيق املنا�شبة ، ولي�ش 

لغر�ش اإبداء راأينا عن مدى فاعلية اأنظمة ال�شبط والرقابة 

الداخلية لل�رصكة. كما ي�شمل التدقيق تقييمًا ملدى مالءمة 

املبادئ املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية 

املعدة من قبل االإدارة وتقييمًا للعر�ش العام للقوائم املالية.

باعتقادنا اأن اأدلة املراجعة التي ح�شلنا عليها كافية 

ومنا�شبة مبا يوفر اأ�شا�شًا معقواًل ميكننا من ابداء راأينا.

�لر�أي:

يف راأينا ، اأن القوائم املالية املوحدة املرفقة تعرب ب�شورة 

عادلة ، من كافة النواحي اجلوهرية ، عن املركز املايل 

للمجموعة كما يف �1 دي�شمرب �006، واأدائها املايل 

وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا 

ملعايري التقارير املالية الدولية وقانون م�رصف قطر 

املركزي. 

      

�لتقرير عن �ملتطلبات �لنظامية و�لقانونية

لقد ح�شلنا على كافة املعلومات واالإي�شاحات التي نراها 

�رصورية الأغرا�ش عملية التدقيق، كما نوؤكد اأن البيانات 

املالية الواردة يف التقرير ال�شنوي ملجل�ش االإدارة تتفق 

مع ماورد يف دفاتر و�شجالت املجموعة ومل يرد اىل علمنا 

ما يوؤدي اىل اعتقادنا باأن املجموعة قد خالفت اأيًا من 

قانون ال�رصكات التجارية القطري رقم )5( ل�شنة ��00 

وتعديالته، و قانون م�رصف قطر املركزي رقم )15( 

ل�شنة �199 وتعديالته، والنظام االأ�شا�شي للبنك على 

وجٍه قد يوؤثر ب�شكل جوهري على اأن�شطته اأو مركزه املايل 

كما يف �1 دي�شمرب �006. 

اأيان روبرت كالي

عن/ بر�ي�ض ووترهاو�ض كوبرز

�شجل مراقبي احل�شابات رقم 150

17 فرباير �007 
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البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

الميزانية العموميـة المـوحـدة
كما يف 31 دي�سمبــر 2006

                            بالألف ريال قطري

2005  2006 �إي�ساحات    

الأ�صول

648.290  1.017.893  6 نقدية و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

13.368  65  7 �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

5.352.434  5.493.323  8 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

10.884.138  17.359.748  9 قرو�ض و�سلفيات و�أن�سطة مت�يل للعمالء  

3.367.624  4.321.315  10 ��ستثمار�ت 

1.251.304  1.285.158  11 ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

317.948  558.213  12 عقار�ت و�أثاث ومعد�ت 

346.437  323.759  13 �أ�س�ل �أخرى 

22.181.543   30.359.474 اإجمايل االأ�صول  

�لألتز�مات

1.704.233  2.694.520  14 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

13.056.421  16.701.103  15 ود�ئع �لعمالء 

1.092.000  4.137.227  16 �أم��ل مقرت�سة �أخرى 

 470.033  658.756  17 �لتز�مات �أخرى 

16.322.687  24.191.606   

178.361  486.836  18 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار�ملطلق 

 3.396  20.943  28 �حتياطي �ملخاطر- ح�سة �أرباح  �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

181.757  507.779   

حقوق امل�صاهمني

934.386  1.401.579  19 ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

2.915.499  2.915.499  19 �حتياطي قان�ين 

26.500  26.500  19 �حتياطي عام 

500.559  1.592  19 �حتياطي �لقيمة �لعادلة  

87.200  176.200  19 �حتياطي خماطر 

45.010  84.581  19 �حتياطيات �أخرى 

373.754  981.106  19 �أرباح مقرتح ت�زيعها  

467.193  -  19 �أ�سهم جمانية مقرتح ت�زيعها 

326.998  73.032 �أرباح مدورة  

5.677.099   5.660.089 اإجمايل حقوق امل�صاهمني    

22.181.543   30.359.474 جمموع اللتزامات وحقوق امللكية للم�صاهمني   

متت �مل��فقة على هذه �لبيانات �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ   23  يناير 2007،  ووقع عليها نيابة عنهم :

ال�صيد/اأندرو ت�صارلز �صتيفنز ال�صيد/ح�صني اإبراهيم الفردان  �صعادة ال�صيد/عبد اهلل بن خليفـة العطيـة 

�لرئي�ض �لتنفيذي �لع�س� �ملنتدب  رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 37 جزء متمم لها
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                            بالألف ريال قطري

2005  2006 �إي�ساحات    

 804.283   1.405.690  20 �إير�د�ت �لف��ئد  

)332.272(  )730.431(  21 م�رشوفات �لف��ئد 

 472.011   675.259 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد  

 8.731   49.979  22 �إير�د�ت من �لتم�يل �لإ�سالمي و�أن�سطة �ل�ستثمار  

 253.135   440.689  23 �إير�د�ت عم�لت ور�س�م  

)38.440(  )50.683( م�رشوفات عم�لت ور�س�م  

 214.695   390.006 �سايف �إير�د�ت عم�لت ور�س�م  

 10.550   16.855  24 �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  

 36.384   55.517  25 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي  

 249.685   150.106  26 �سايف �أرباح �ل�ستثمار�ت  

 21.980   15.097 �إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى  

 318.599   237.575   

 1.014.036 الإيرادات الت�صغيلية   1.352.819   

)259.729(  )380.312(  27 م�رشوفات �إد�رية وعم�مية  

)34.062(  )37.832( ��ستهالكات و�إطفاء�ت   

 5.512   1.556 �سايف خم�س�ض تدين قيمة �لدي�ن - للم�ؤ�س�سات �ملالية   

 1.793  )7.094( �سايف خم�س�ض تدين قيمة �لدي�ن - للعمالء  

)19.638(  )95.919( �سايف خم�س�ض تدين قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع  

)306.124(  )519.601( �إجمايل م�رشوفات �إد�ريــة و خم�س�سات  

 707.912    833.218 الربح قبل ح�صة النتائج من �رشكة زميلة  

 45.002   79.094  11 ح�سة �لنتائج من �رشكة زميلة �سافية من �ل�رشيبة  

 752.914    912.312 الربح قبل ح�صة  اأرباح ا�صحاب الودائع ال�صتثمارية    

)3.396(  )20.943(  28 ناق�سًا ح�سة ربح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

 749.518    891.369 �صايف اأرباح ال�صنة  

5.35  6.36  29 عائد �ل�سهم / �ل�سهم �ملخف�ض من �لأرباح ) ريال قطري( 

)معدلة من �لأرباح ل�سد�ر �أ�سهم جمانية �لعام �ل�سابق(

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 37 جزء متمم لها 

 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

قائمـــة الدخــل الموحـدة
عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2006
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بالألف ريال قطري

اأرباح  مدورة احتياطي      احتياطي قانوين    

اأخرى  اأرباح مقرتح  احتياطيات  احتياطي  احتياطي  احتياطي  اأ�صهم جمانية      

الإجمايل توزيعها   اأخرى  خماطر  القيمة العادلة  عام  اأخرى  مقرتح توزيعها  راأ�ش املال   

 2.619.994   46.336   213.574  )40(   52.100   206.973   26.500   1.327.042   213.574 الر�صيد يف 1 يناير 2005   533.935  

-  -  -  -  -  -  -  -  )213.574(   213.574 ت�زيع �أ�سهم جمانية عن عام2004 

)213.574(  -  )213.574(  -  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة عن عام 2004 

مكافاأة �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة  مت 

)9.000(  )9.000(  -  -  -  -  -  -  -  - ت�زيعها عن عام 2004  

)6.000(  )6.000(  -  -  -  -  -  -  -  - م�ساهمات �للتز�مات �لإجتماعية 

 749.518   749.518  -  -  -  -  -  -  -  - �سايف �أرباح �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2005 

-  )45.002(  -   45.002  -  -  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة 2005 

 186.877  -  -  -  -  -  -  -  -   186.877 زيادة يف ر�أ�ض  �ملال من ��سد�ر�ت �أ�سهم حق �لول�ية 

زيادة يف  �حتياطي قان�ين من ��سد�ر�ت

 2.055.650  -  -  -  -  -  -   2.055.650  -  - �أ�سهم حق  �لول�ية 

 290.697  -  -  -  -  290.697  -  -  -  - �سايف �لتغري يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة 

 2.889  -  -  -  -   2.889  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �حتياطي �إعادة تقييم �ل�رشكة �لزميلة 

-  )35.100(  -  -   35.100  -  -  -  -  - �حتياطي خماطر ح�سب تعليمات م�رشف قطر �ملركزي 

 -  )373.754(   373.754  -  -  -  -  )467.193(   467.193  - ت�زيعات مقرتحة على �مل�ساهمني و�أ�سهم جمانية 

 48  -  -   48  -  -  -  -  -  - تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية 

 5.677.099   326.998   373.754   45.010   87.200   500.559   26.500   2.915.499   467.193   934.386 �لر�سيد كما يف31 دي�سمرب 2005 

 5.677.099   326.998   373.754   45.010   87.200   500.559   26.500   2.915.499   467.193   934.386 الر�صيد يف 1 يناير 2006 

-  -  -  -  -  -  -  -  )467.193(   467.193 ت�زيع �أ�سهم جمانية عن عام 2005  

)373.754(  -  )373.754(  -  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة عن عام 2005 

-  39.548  -  )39.548(  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة من �ل�رشكة �لزميلةعام 2005 

مكافاأة �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة  مت 

)28.683(  )28.683(  -  -  -  -  -  -  -  - ت�زيعها عن عام  2005  

)7.000(  )7.000(  -  -  -  -  -  -  -  - م�ساهمات �لإلتز�مات �لجتماعية 

 891.369   891.369  -  -  -  -  -  -  -  - �سايف �أرباح �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 

-  )79.094(  -   79.094  -  -  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة 2006 

)493.237(  -  -  -  -  )493.237(  -  -  -  - �سايف �لتغري يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة 

)5.730(  -  -  -  -  )5.730(  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �حتياطي �إعادة تقييم �ل�رشكة �لزميلة 

-  )89.000(  -  -   89.000  -  -  -  -  - �حتياطي خماطر ح�سب تعليمات م�رشف قطر �ملركزي 

-  )981.106(   981.106  -  -  -  -  -  -  - ت�زيعات مقرتحة على �مل�ساهمني و�أ�سهم جمانية 

 25  -  -   25  -  -  -  -  -  - تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية 

 5.660.089   73.032   981.106   84.581   176.200   1.592   26.500   2.915.499  -   1.401.579 الر�صيد كما يف31 دي�صمرب 2006 

�لي�ساحات :

1( ت�ستمل �لأرباح �ملدورة على مكافاأة �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة �ملقرتحة �لبالغة   28.683 ملي�ن ريال قطري )28.683 ملي�ن ريال قطــري عام 2005( و�مل�ساهمات �لجتماعية �سفر  ) 7.0 ملي�ن 

ريال قطري عام 2005( .

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية �مل�حدة من ) 1 �إىل 37 (  جزء متمم لها

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

قائمــة التغير في حقـــوق 
المســاهمين الموحدة

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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                            بالألف ريال قطري

2005  2006 �إي�ساحات    

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

 749.518   891.369 �سايف �أرباح  �لعام  

تعديالت لت�صوية الأرباح مع التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

 34.062   37.832 ��ستهالكات و�إطفاء�ت   

 19.822   97.797 خم�س�ض تدين مقابل �نخفا�ض قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع   

)14.677(  )4.326( �أرباح  بيع عقار�ت و�أثاث ومعد�ت  

)45.002(  )79.094( ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة  

)249.685(  )150.106( �سايف �أرباح  بيع ��ستثمار�ت مالية   

 494.038   793.472 اأرباح الت�صغيل قبل التغريات يف الأ�صول واللتزامات   

�صايف الزيادة يف الأ�صول

)219.505(  )300.334( �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

)4.168.915(  )6.475.610( قرو�ض و�سلفيات �أن�سطة مت�يل للعمالء  

)198.802(   22.678 �أ�س�ل �أخرى  

الزيادة  يف اللتزامات

-   364.000 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

 4.930.645   3.953.157 ود�ئع �لعمالء  

 177.691   170.587 �لتز�مات �أخرى  

 1.015.152  )1.472.050( �صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل   

التدفقات النقدية من اأن�صطة ال�صتثمار

)2.215.363(  )2.473.227( م�سرتيات ��ستثمار�ت مالية  

)1.203.413(  - �رش�ء �أ�سهم يف �رشكة  زميلة  

-   39.548 متح�سالت من ت�زيعات �رشكة زميلة  

 816.384   1.097.693 متح�سالت من بيع و��ستعادة �ل�سند�ت �ملالية  

)93.466(  )278.102( �رش�ء عقار�ت ومعد�ت   

 79.769   4.336 متح�سالت من بيع عقار�ت ومعد�ت  

)2.616.089(  )1.609.752( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة ال�صتثمار   

التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويل 

 546.000   3.045.227 متح�سالت من �أم��ل مقرت�سة   

)436.800(  - �سد�د �أم��ل مقرت�سة   

 2.242.527   - متح�سالت من �إ�سد�ر �أ�سهم حق �لأول�ية  

)213.574(  )373.754( �أرباح م�زعة  

 2.138.153   2.671.473 �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة التمويل   

 537.216  )410.329( �سايف �لزيادة يف �لنقدية وما يف حكمها خالل �ل�سنة  

  30   25 �أثر �لتغري يف �أ�سعار �رشف �لعمالت �لأجنبية  

 3.004.336   3.541.582  35 ر�سيد �لنقدية وما يف حكمها يف �أول �ل�سنة 

 3.541.582   3.131.278  35 ر�سيد �لنقدية وما يف حكمها يف �آخر  �ل�سنة 

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية  �مل�حدة من )1 �إىل 37( جزء متمم لها . 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

قائمــــة التدفقـــــات 
النقديـــة الموحـدة

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2006
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الو�صع القانوين والن�صاط الرئي�صي    .1

تاأ�س�ض �لبنك �لتجاري �لقطري )�رشكة م�ساهمة قطرية( كبنك جتاري ، يف عام 1975 مب�جب �ملر�س�م �لأمريي رقم 73 ل�سنة 1974 ، ويق�م �لبنك بتقدمي كافة �لأعمال �مل�رشفية   

و�لأعمال �مل�رشفية �لإ�سالمية و�أن�سطة بطاقات �لئتمان ، وذلك من خالل مركزه �لرئي�سي مبدينة �لدوحة وفروعه �لعاملة يف دولة قطر  . ويعمل �لبنك ك�رشكة قاب�سة ل�رشكات تابعة 

متار�ض خدمات �لبطاقات �لئتمانية.

ملخ�ش اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية  .2

�أهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لق��ئم �ملالية �مل�حدة مبينة �أدناه. لقد مت تطبيق هذه �ل�سيا�سات ب�سكل ثابت على كافة �ل�سن��ت �ملعرو�سة ما مل يذكر خالف ذلك.  

اأ�صا�ش الإعداد  1-2

لقد مت �إعد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة للمجم�عة وفقًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية. لقد مت �إعد�د �لق��ئم �ملالية �مل�حدة طبقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدل باإعادة تقييم �لأ�س�ل �ملالية   

�ملت�فرة للبيع و�لأ�س�ل �ملالية و�للتز�مات �ملالية �ملحتفظ بها بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة وكافة �لعق�د �مل�ستقة.

�إن �إعد�د �لق��ئم �ملالية بالت��فق مع �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية يقت�سي ��ستخد�م تقدير�ت حما�سبية �أ�سا�سية حمددة، كما يقت�سي من �لإد�رة �إبد�ء �لر�أي يف عملية تطبيق �ل�سيا�سات   

�ملحا�سبية للمجم�عة. لقد مت �لإف�ساح عن �ملجالت �لتي تنط�ي على درجة عالية من �إبد�ء �لر�أي �أو �لتعقيد �أو �ملجالت �لتي تعد فيها �لفرت��سات و�لتقدير�ت �أ�سا�سية للق��ئم �ملالية 

�مل�حدة  يف �لإي�ساح رقم 4.

التعديالت على املعايري والتف�صريات ال�صادرة والتي اأ�صبحت �صارية يف 1 يناير 2006   اأ( 

�إن تطبيق �لتعديالت و�لتف�سري�ت �ملدرجة �أدناه مل ينتج عنه تغيري�ت ج�هرية على �ل�سيا�سات �ملحا�سبية للمجم�عة:   

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 19 )تعديل( – �لأرباح و�خل�سائر �لكت��رية، �خلطط و�لإف�ساحات �خلا�سة باملجم�عة؛   

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 21 )تعديل( – �سايف �ل�ستثمار يف �لعمليات �لأجنبية؛   

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 )تعديل( - حما�سبة �لتح�ط للتدفقات �لنقدية للمعامالت �لد�خلية �ملت�قعة للمجم�عة؛   

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 )تعديل( - خيار �لقيمة �لعادلة؛   

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 4 )تعديل( - عق�د �ل�سمانات �ملالية ؛   

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 1 )تعديل(، �عتماد �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية لأول مرة و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 6 )تعديل(، �لك�سف عن �مل�سادر �ملعدنية    

وتقييمها؛ 

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 6 )تعديل(، �لك�سف عن وتقييم �مل�سادر �ملعدنية؛   

�لتف�سري رقم 4 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، حتديد ما �إذ� كان �لتفاق ي�ستمل على �إيجار؛   

�لتف�سري رقم 5 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، �حلق�ق يف �مل�سالح �لنا�سئة من �إيقاف �لت�سغيل و��ستعادة �لأو�ساع و�إعادة �لتاأهيل �لبيئي )�أ�سبح    

�ساريًا �عتبارً� من 1 يناير 2006(؛ و 

�لتف�سري رقم 6 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، �للتز�مات �لنا�سئة عن �مل�ساركة يف �س�ق حمددة – نفايات �ملعد�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية.    

�إن �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 19 )تعديل(، منافع �مل�ظفني، �إلز�مي للفرت�ت �ملحا�سبية للمجم�عة �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2006 �أو بعد ذلك �لتاريخ. يق�م هذ� �لتعديل   •   

باإدخال خيار �أ�سل�ب �عرت�ف بديل لالأرباح و�خل�سائر �لكت��رية. وقد يفر�ض هذ� �ملعيار متطلبات �إ�سافية لالعرت�ف باخلطط �خلا�سة باجلهات �ملتعددة للت�ظيف عند 

ت�فر �ملعل�مات غري �لكافية لتطبيق حما�سبة حمددة للمنافع. يق�م هذ� �ملعيار �أي�سًا باإ�سافة متطلبات �إف�ساح جديدة. مبا �أن �ملجم�عة تق�م بت�فري مكافاأة نهاية �خلدمة 

وفقًا لقان�ن �لعمل يف دولة قطر و�لذي ل يتطلب تقييمات �كت��رية فلي�ض لهذ� �لتعديل تاأثري يذكر على �ملجم�عة. 

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 21 )تعديل( – حما�سبة �لتح�ط للتدفقات �لنقدية للمعامالت �لد�خلية �ملت�قعة للمجم�عة. �إن كاًل من �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 1،    •   

و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 6،  و�لتف�سري رقم 4 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، و�لتف�سري رقم 5 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري 

�لدولية للتقارير �ملالية ل يت�سل باأن�سطة �لعمليات �خلا�سة باملجم�عة ولذلك ل ت�جد لها تاأثري ج�هري على �سيا�سات �ملجم�عة. 

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 )تعديل( – خيار �لقيمة �لعادلة. قبل هذ� �لتعديل، كانت �ملجم�عة تطبق �لن�سخة غري �ملقيدة من خيار �لقيمة �لعادلة يف �ملعيار �ملحا�سبي   •   

�لدويل رقم 39. �إن �ملجم�عة ت�ست�يف �ملعايري �جلديدة يف �لتعديل ولذلك �س�ف ت�ستمر يف ت�سنيف �أ�س�ل مالية ومطل�ب مالية حمددة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح 

و�خل�سارة. 

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 و�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 4 )تعديل( - عق�د �ل�سمان �ملايل. ويتم �ملحا�سبة عن هذه �لعق�د �لن وفقا ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم   •   

39 ومل تعد ذ�ت �سلة باملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 4 ، كما ه� �حلال م�سبقا قبل �لتعديل. �ن متطلبات �لقيا�ض و�لف�ساح وفقا ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 مل 

ينتج عنها �ية تعديالت ج�هرية يف �سيا�سات �ملجم�عة.

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 



37
ملخ�ش اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية  .2

اأ�صا�ش الإعداد  1-2

التطبيق املبكر للمعايري   ب(   

مل تقم �ملجم�عة باتباع �أي من �ملعايري ب�سكل مبكر و�لتي مل ت�سبح �سارية كما يف 31 دي�سمرب 2006.    

التف�صريات ال�صادرة لكن مل ت�صبح �صارية حتى الآن  ج(   

قامت �ملجم�عة باختيار عدم �لتباع �ملبكر للمعايري و�لتف�سري�ت �لتالية �لتي مت �إ�سد�رها لكن �لتي مل ت�سبح �سارية للفرت�ت �ملحا�سبية �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2006.    

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 7، �لأدو�ت �ملالية )�أ�سبح �ساريًا �عتبارً� من 1 يناير 2007(؛   •   

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 8، قطاعات �لعمليات )ي�سبح �ساريًا �عتبارً� من 1 يناير 2008(؛  •   

�لتف�سري رقم 7 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، تطبيق �أ�سل�ب �إعادة �لبيان مب�جب �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 29 )�أ�سبح �ساريًا �عتبارً� من   •   

1 مار�ض 2006(؛ 

�لتف�سري رقم 8 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، نطاق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 2 )�أ�سبح �ساريًا �عتبارً� من 1 ماي� 2006(؛   •   

�لتف�سري رقم 9 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، �إعادة تقييم �مل�ستقات �ملدجمة )�أ�سبح �ساريًا �عتبارً� من 1 ي�ني� 2006(؛   •   

�لتف�سري رقم 10 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، �لتقارير �ملالية �ملرحلية و�نخفا�ض �لقيمة )�أ�سبح �ساريًا �عتبارً� من 1 ن�فمرب 2006(؛   •   

�لتف�سري رقم 11 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 2 – معامالت �حل�سة يف خز�نة �ملجم�عة )ي�سبح �ساريًا   •   

�عتبارً� من 1 مار�ض 2007(؛ و 

�لتف�سري رقم 12 �ل�سادر عن جلنة تف�سري�ت �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية، ترتيبات �متياز �خلدمات )ي�سبح �ساريًا �عتبارً� من 1 يناير 2009(.   •   

�إن تطبيق هذه �لتف�سري�ت �جلديدة �سي�ؤدي �إىل �إحد�ث تاأثري ج�هري على �لق��ئم �ملالية للمن�ساأة يف فرتة �لتطبيق �لأويل.    

توحيد القوائم املالية   2-2

ال�رشكات التابعة    اأ( 

�ل�رشكات �لتابعة هي كافة �ملن�ساآت )مبا يف ذلك �ملن�ساآت ذ�ت �لأغر��ض �خلا�سة( �لتي تك�ن لدى �ملجم�عة �لقدرة على �ل�سيطرة على �سيا�ساتها �ملالية و�لت�سغيلية وت�ساحب ذلك    

ب�سكل عام ح�سة ملكية تزيد على ن�سف حق�ق �لت�س�يت. يتم ت�حيد كافة �ل�رشكات �لتابعة من �لتاريخ �لذي يتم فيه حت�يل �ل�سيطرة �إىل �ملجم�عة. ويتم ��ستبعاد تلك �ل�رشكات 

�لتابعة من �لت�حيد من �لتاريخ �لذي تت�قف فيه تلك �ل�سيطرة.

يتم �ملحا�سبة عن �ل�ستثمار�ت يف �ل�رشكات �لتابعة با�ستخد�م طريقة �ل�رش�ء من قبل �ملجم�عة.  وتقا�ض تكلفة �لقتناء بالقيمة �لعادلة لالأ�س�ل �ملمن�حة، �أو��سهم حق�ق �مللكية    

�مل�سدرة، و�لإلتزمات �ملتكبدة �و �ملفرت�سه نظري �لتبادل ، وبالإ�سافة �إىل �ية تكاليف �خري مت تكبدها يف �سبيل �لقتناء. �ن �لأ�س�ل �ملقتناة و �لإلتز�مات �مل�ؤكدة �و �ملحتملة يف 

جتميع �لعمال يتم قيا�سها بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �لقتناء، بغ�ض �لنظر عن حق�ق �لقلية. �ن �لزيادة يف تكلفة �لقتناء عن �لقيمة �لعادلة لن�سيب �ملجم�عة يف �سايف �ل�س�ل 

�مل�سرت�ة و�لتي ميكن حتديدها يتم �لعرت�ف بها ك�سهرة حمل )�ي�ساح رقم 2-13(. و�ذ� كانت تكلفة �لقتناء �قل من �لقيمة �لعادلة فانه يتم حتميل قائمة �لدخل بالفرق.

يتم حذف كافة �ملعامالت و�لأر�سدة و�لأرباح غري �ملحققة على �ملعامالت بني �رشكات �ملجم�عة. يتم �أي�سًا حذف �خل�سائر غري �ملحققة ما مل ت�فر �ملعاملة �إثباتًا على وج�د    

�نخفا�ض يف قيمة �لأ�سل �لذي مت حت�يله. لقد مت تعديل �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لل�رشكات �لتابعة عند �ل�رشورة ل�سمان ت��فقها مع �ل�سيا�سات �ملتبعة من قبل �ملجم�عة. 

القوائم املالية املوحدة   

ال�رشكات التابعة   

تت�سمن �لق��ئم �ملالية �مل�حدة �لق��ئم �ملالية للبنك و�ل�رشكات �لتابعة له و�خلا�سعة ل�سيطرته ، وقد مت ��ستبعاد �ملعامالت و�لأر�سدة بينها .  وفيما يلي بيان بهذه �ل�سـركات :-   

ن�صبة امل�صاهمة بالريال قطـري  راأ�ش مال ال�رشكة  بلد التاأ�صي�ش  ا�صـــم ال�صــركة    

%100  72.800.000 20.000.000 دولر �أمريكي  برم�د�  �أورينت 1 ليميتد    

%100  10.920.000 3.000.000 دولر �أمريكي  �لبحرين  د�يرنز كل�ب �رشفي�زس �لبحرين ذ.م.م.    

)�رشكة تابعة لأورينت 1 ليميتد (   

%100  2.350.436 3.700.000 جنيه م�رشي  م�رش  د�يرنز كل�ب �رشفي�زس م�رش    

)�رشكة تابعة لأورينت 1 ليميتد (   

%100  4.727.500 500.000  ريال عماين  عمان  جل�بال كارد �رشفي�زس �ل �ل �سي    

)�رشكة تابعة لأورينت 1 ليميتد (   
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توحيد القوائم املالية   2-2

ال�رشكات الزميلة ب(   

�ل�رشكات �لزميلة هي كافة �ملن�ساآت �لتي يك�ن للمجم�عة فيها نف�ذ هام لكن دون �سيطرة، وي�سحب ذلك عادة ح�سة ملكية ترت�وح بني 20% �إىل 50% من حق�ق �لت�س�يت.    

يتم �حت�ساب �ل�ستثمار�ت يف �ل�رشكات �لزميلة با�ستخد�م طريقة حق�ق �مللكية �ملحا�سبية ويتم �حت�سابها مبدئيًا بالتكلفة. ي�سمل ��ستثمار �ملجم�عة يف �ل�رشكات �لزميلة �ل�سمعة 

�لتجارية )�سافية من �أية خ�سارة مرت�كمة لنخفا�ض �لقيمة( يتم حتديدها عند �لقتناء )�إي�ساح 13-2(. 

يتم �حت�ساب ح�سة �ملجم�عة يف �أرباح �أو خ�سائر �ل�رشكات �لزميلة لحقًا للتملك يف قائمة �لدخل، �أما ح�ستها يف �حلركات يف �لحتياطيات لحقًا للتملك فيتم �حت�سابها يف    

�لحتياطيات. يتم تعديل �حلركات �ملرت�كمة لحقًا للتملك يف مقابل �لقيمة �لدفرتية لال�ستثمار. عندما ت�ساوي ح�سة �ملجم�عة من �خل�سائر يف �ل�رشكة �لزميلة ح�ستها يف �ل�رشكة 

�لزميلة �أو تتجاوزها، مبا يف ذلك �أية ذمم مدينة �أخرى غري م�سم�نة، فاإن �ملجم�عة ل تق�م باحت�ساب �أية خ�سائر �إ�سافية، �إل �إذ� تكبدت �لتز�مات �أو قامت باأد�ء دفعات نيابة عن 

�ل�رشكة �لزميلة. 

يتم حذف �لأرباح غري �ملحققة على �ملعامالت بني �ملجم�عة و�رشكاتها �لزميلة مبقد�ر ح�سة �ل�رشكة يف �ل�رشكات �لزميلة. يتم �أي�سًا حذف �خل�سائر غري �ملحققة �إل �إذ� وفرت    

�ملعاملة �إثباتًا على وج�د �نخفا�ض يف قيمة �لأ�سل �ملح�ل. لقد مت تعديل �حل�سابات بالن�سبة ل�سمان �لت��فق مع �ل�سيا�سات �ملحا�سبية للمجم�عة، عند �ل�رشورة. 

التقارير القطاعية  3-2

قطاع �لعمل ه� جمم�عة من �لأ�س�ل و�لعمليات �لتي تعنى بت�فري �ملنتجات �أو �خلدمات وتك�ن معر�سة ملخاطر وع��ئد تختلف عن خماطر وع��ئد قطاعات �لأعمال �لأخرى. يعنى   

�لقطاع �جلغر�يف بت�فري �ملنتجات �أو �خلدمات �سمن بيئة �قت�سادية معينة تك�ن معر�سة ملخاطر وع��ئد تختلف عن �لقطاعات �لعاملة يف بيئات �قت�سادية �أخرى.

حتويل العمالت الأجنبية  4-2

العملة الوظيفية وعملة العر�ش   اأ( 

يتم قيا�ض �لبن�د �ملدرجة يف �لق��ئم �ملالية لكل من �ل�رشكات �لتابعة للمجم�عة با�ستخد�م عملة �لبيئة �لقت�سادية �لرئي�سية �لتي تعمل فيها �ملن�ساأة )�لعملة �ل�ظيفية(.    

يتم عر�ض �لق��ئم �ملالية �مل�حدة بالريال �لقطري وهي �لعملة �ل�ظيفية وعملة �لعر�ض للبنك.   

املعامالت والأر�صدة   ب( 

يتم حت�يل �ملعامالت �لنا�سئة بعمالت �أجنبية �إىل �لعملة �ل�ظيفية با�ستخد�م �أ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بت��ريخ �ملعامالت. �إن �أرباح وخ�سائر حت�يل �لعمالت �لناجتة عن ت�س�ية    

هذه �ملعامالت ومن حت�يل �لأ�س�ل و�للتز�مات �ملالية �ملقيمة بالعمالت �لأجنبية باأ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة يف نهاية �ل�سنة يتم �حت�سابها يف قائمة �لدخل.

�رشكات املجموعة   ج( 

�لنتائج و �ل��سع �ملايل لدى �رشكات �ملجم�عة )لي�ض لدي �ي منهم فروق عملة ناجتة عن �لت�سخم �لإقت�سادي �حلاد( و�لتي لديها عملة وظيفية تختلف عن عملة �لعر�ض يف �لق��ئم    

�ملالية �مل�حدة يتم ترجمتها �يل عملة �لعر�ض كالتايل:

بن�د �لأ�س�ل و�لإلتز�مات يف كل ميز�نية عم�مية يتم ترجمتها با�ستخد�م ��سعار �ل�رشف يف تاريخ �مليز�نية �لعم�مية �مل�حدة؛  •   

بن�د �لإير�د�ت و �مل�رشوفات يف كل ق��ئم �لدخل يتم ترجمتها با�ستخد�م مت��سط ��سعار �ل�رشف )�ل �ذ� ثبت عدم معق�لية هذه �ل�سعار مقارنة با�سعار �ل�رشف يف   •   

تاريخ ن�ساأة تلك �ملعامالت، حيث يجب يف تلك �حلالة ترجمة تلك �لبن�د وفقا ل�سعار �ل�رشف يف تاريخ كل معاملة(

ت�سجل فروق �لرتجمة كبند م�ستقل �سمن حق�ق �مل�ساهمني.  •   

عند �إجر�ء �لتجميع، فان فروق �لتح�يل �لتي تن�سا من ترجمة �سايف �ل�ستثمار يف �ل�رشكات �لجنبية، ومن �لقرت��ض و�ية �دو�ت مالية يتم �ن�ساوؤ ها ك�سمان لتلك �ل�ستثمار�ت،    

يتم �ظهارها �سمن بن�د حق�ق �مللكية. وعند �لت�رشف يف هذ� �لكيان �لجنبي بالبيع، �و بيع جزء منه، يتم �لعرت�ف بتلك �لفروق �لناجتة عن حت�يل �لعملة يف قائمة �لدخل كجزء 

من �لربح �و �خل�سارة �لناجتة عن �لبيع. �ل�سهرة �و �لت�س�يات �لناجتة عن �لقيمة �لعادلة �لتي تن�ساأ باقتناء كيان �جنبي يتم معاجلتها كا�س�ل �و �لتز�مات �لكيان �لجنبي وترتجم 

وفقا ل�سعار �ل�رشف يف تاريخ �لقفال.

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 



39
ملخ�ش اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(  .2

الأ�صول املالية   5-2

تق�م �ملجم�عة بت�سنيف �أ�س�لها �ملالية يف �لفئات �لتالية: �لأ�س�ل �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة؛  و�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة؛ و�ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها حلني   

��ستحقاقها؛ و�لأ�س�ل �ملالية �ملت�فرة للبيع. تق�م �لإد�رة بتحديد ت�سنيف �ل�ستثمار�ت عند �لحت�ساب �لأويل. 

الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�صارة  ) اأ(   

ت�ستمل هذه �لفئة على فئتني فرعيتني: �لأ�س�ل �ملالية �ملحتفظ بها للمتاجرة، وتلك �مل�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة منذ �لبد�ية. يتم ت�سنيف �لأ�سل �ملايل    

كمحتفظ به للمتاجرة �إذ� مت �قتناوؤه �أو تكبده ب�سكل رئي�سي لغر�ض بيعه �أو �إعادة �رش�ئه يف �ملدى �لق�سري �أو �إذ� كان جزءً� من حمفظة لأدو�ت مالية حمددة تتم �إد�رتها معًا وي�جد 

لها دليل ب�ج�د منط فعلي حديث جلني �لأرباح على �ملدى �لق�سري. يتم ت�سنيف �لأدو�ت �مل�ستقة �أي�سًا كمحتفظ بها للمتاجرة �إل �إذ� كانت م�سنفة كاأدو�ت حت�ط. 

القرو�ش والذمم املدينة  ) ب(   

�لقرو�ض و�لذمم �ملدينة هي عبارة عن �أ�س�ل مالية غري م�ستقة لها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وهي غري مدرجة يف �أي �س�ق فعالة، بخالف: )�أ( تلك �لتي تن�ي �ملن�ساأة بيعها    

مبا�رشة �أو يف �ملدى �لق�سري، و�مل�سنفة كمحتفظ بها للمتاجرة، وتلك �لتي ت�سنفها �ملن�ساأة عند �لحت�ساب �لأويل بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة؛ )ب( تلك �لتي 

ت�سنفها �ملن�ساأة عند �لحت�ساب �لأويل كمت�فرة للبيع؛ �أو )ج( تلك �لتي قد ل يتمكن حاملها من ��سرتد�د كامل �ل�ستثمار �لأويل، ل�سبب �آخر بخالف تر�جع �لئتمان. 

ووفقا لتعليمات م�رشف قطر �ملركزي يجب حجز �إحتياطي للمخاطر من �لأرباح �لقابله للت�زيع، و بحد �دنى 1.25% من جمم�ع حمفظة �لقرو�ض و�ل�سلفيات فيما عد� �لقرو�ض    

�ملمن�حة حلك�مة دولة قطر. 

ال�صتثمارات املالية املحتفظ بها حلني ا�صتحقاقها  ) ج(   

�ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها حلني ��ستحقاقها هي عبارة عن �أ�س�ل مالية غري م�ستقة لها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وت��ريخ ��ستحقاق ثابتة وهناك نية �إيجابية وقدرة لدى �إد�رة    

�ملجم�عة على �لحتفاظ بها حلني ��ستحقاقها. �إذ� قررت �ملجم�عة بيع جزء يزيد على ما يعد مقد�رً� غري كبري من �لأ�س�ل �ملحتفظ بها حلني ��ستحقاقها فاإن �لفئة بكاملها يعاد 

ت�سنيفها �إىل �أ�س�ل مت�فرة للبيع. 

ال�صتثمارات املالية املتوفرة للبيع  ) د(   

�ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع هي تلك �لتي يعتزم �لحتفاظ بها ملدة غري حمددة، و�لتي ميكن بيعها ��ستجابة لحتياجات �ل�سي�لة �أو �لتغري�ت يف �أ�سعار �ل�رشف �أو �أ�سعار �لأ�سهم.    

يتم �حت�ساب �مل�سرتيات و�ملبيعات �ملنتظمة لالأ�س�ل �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة، و�ملحتفظ بها حلني  ��ستحقاقها و�ملت�فرة للبيع بتاريخ �ل�سفقة، وه�    

�لتاريخ �لذي تلتزم فيه �ملجم�عة ب�رش�ء �أو بيع �لأ�سل. يتم �حت�ساب �لأ�س�ل �ملالية مبدئيًا بالقيمة �لعادلة �إ�سافة �إىل تكاليف �ملعاملة بالن�سبة لكافة �لأ�س�ل �ملالية غري �ملدرجة 

بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة. �أما �لأ�س�ل �ملالية �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة فيتم قيا�سها مبدئيًا بالقيمة �لعادلة، بينما يتم �إدر�ج تكاليف 

�ملعاملة كم�رشوف يف قائمة �لدخل. 

ولحقًا يتم �إظهارها بالقيمة �لعادلة. ت�ستند �لقيم �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملدرجة يف �أ�س��ق فعالة على �أ�سعار �لطلب �حلالية. �إذ� كانت �ل�س�ق �ملدرج فيها �لأ�سل �ملايل غري فعالة �أو    

�إذ� كان �لأ�سل غري مدرج، فاإن �ملجم�عة تق�م بال��س�ل �إىل �لقيمة �لعادلة من خالل ��ستخد�م �أ�ساليب �لتقييم، و�لتي ت�سمل ��ستخد�م �ملعامالت �لأخرية �لتي متت على �أ�سا�ض 

جتاري، وحتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�س�مة، ومناذج ت�سعري �خليار�ت وغريها من �أ�ساليب �لتقييم �مل�ستخدمة عم�مًا من قبل �مل�ساركني يف �ل�س�ق. 

يتم �لت�قف عن �لعرت�ف بالأ�س�ل �ملالية عندما تنق�سي �حلق�ق يف ��ستالم �لتدفقات �لنقدية منها �أو عندما تق�م �ملجم�عة ب�سكل ج�هري بتح�يل كافة خماطر وف��ئد �مللكية.    

يتم �لت�قف عن �لعرت�ف باللتز�مات �ملالية عند �نق�سائها – �أي عند �إنهاء �للتز�م �أو �إلغائه �أو �نق�سائه. 

يتم �إدر�ج �لأ�س�ل �ملالية �ملت�فرة للبيع و�لأ�س�ل �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة لحقًا بالقيمة �لعادلة. يتم �إدر�ج �لقرو�ض و�لذمم �ملدينة و�ل�ستثمار�ت    

�ملحتفظ بها حلني ��ستحقاقها بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة �لفعلي. يتم �إدر�ج �لأرباح و�خل�سائر �لناجتة من �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لفئة »�لأ�س�ل �ملالية 

بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة« يف قائمة �لدخل يف �لفرتة �لتي تن�ساأ فيها. �أما �لأرباح و�خل�سائر �لناجتة من �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالأ�س�ل �ملالية �ملت�فرة للبيع 

فيتم �حت�سابها مبا�رشة يف حق�ق �مللكية، حتى يتم �إيقاف �حت�ساب �لأ�سل �ملايل �أو يتعر�ض لنخفا�ض يف قيمته. يف هذ� �ل�قت، فاإن �لربح �أو �خل�سارة �ملرت�كمة و�لتي مت �حت�سابها 

يف �ل�سابق يف حق�ق �مللكية يتم �حت�سابها يف �لربح �أو �خل�سارة. مع ذلك، فاإن �لفائدة �لتي مت ح�سابها با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة �لفعلي و�أرباح وخ�سائر �لعمالت �لأجنبية 

بخ�س��ض �لأ�س�ل �ملالية �مل�سنفة كمت�فرة للبيع يتم �حت�سابها يف قائمة �لدخل. 

ت�ستند �لقيم �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملدرجة يف �أ�س��ق فعالة على �أ�سعار �لطلب �حلالية. وعند عدم وج�د �س�ق فعالة لأ�سل مايل، تق�م �ملجم�عة بتاأ�سي�ض �لقيمة �لعادلة با�ستخد�م    

�أ�ساليب �لتقييم، وت�سمل هذه ��ستخد�م �ملعامالت �لتي جرت م�ؤخرً� على �أ�سا�ض جتاري بحت، وحتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�س�مة، ومناذج ت�سعري �خليار�ت و�س��ها من 

�أ�ساليب �لتقييم �مل�ستخدمة ب�سكل عام من قبل �مل�ساركني يف �ل�س�ق. 

�لأ�س�ل و �لإلتز�مات �خلارجة  عن �ملبلغ �ل�سايف من �مليز�نية �لعم�مية عندما تدعي �لقان�ن لأخر�ج �ملبالغ �مل�ستحقة و �لقابل لت�س�ية �عتماد� على �ل�سايف �لأ�سا�سي �أو �لأ�س�ل    

�ملح�سلة و ت�س�ية �لإلتز�مات.



40
ملخ�ش اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(  .2

ت�صوية الأدوات املالية فيما بينها  6-2

�لأ�س�ل و �لإلتز�مات �ملالية يتم ت�س�يتها علي �ن تظهر يف �مليز�نية بالقيمة �ل�سافية عند وج�د �لز�م قان�ين باظهارها بال�سايف ووج�د �لنية يف ت�س�يتها بالقيمة �ل�سافية، �و �لعرت�ف   

بال�سل وت�س�ية �للتز�م يف نف�ض �ل�قت.

الأدوات املالية امل�صتقة   7-2

يتم �حت�ساب �مل�ستقات مبدئيًا بالقيمة �لعادلة بالتاريخ �لذي يتم فيه �إبر�م عقد �مل�ستقات ولحقًا تتم �إعادة قيا�سها بقيمتها �لعادلة. يتم �ل��س�ل �إىل �لقيم �لعادلة من �أ�سعار �ل�س�ق �ملدرجة   

يف �لأ�س��ق �لفعالة، مبا فيها �ملعامالت �لتي جرت م�ؤخرً� يف �ل�س�ق و�أ�ساليب �لتقييم �لتي ت�سمل مناذج �لتدفقات �لنقدية �ملخ�س�مة ومناذج ت�سعري �خليار�ت ح�سبما يك�ن مالئمًا. يتم 

�إدر�ج كافة �مل�ستقات كاأ�س�ل عندما تك�ن �لقيمة �لعادلة م�جبة وكالتز�مات عندما تك�ن �لقيمة �لعادلة �سالبة. 

ت�ستخدم �ملجم�عة �لعق�د �لآجلة وعق�د مبادلة �لعمالت �لأجنبية وعق�د مبادلة �أ�سعار �لفائدة لأغر��ض �لتح�ط، وتعد هذه حت�طات �قت�سادية �إل �أن �ملجم�عة �ختارت عدم ت�سميم تلك   

�لعق�د كعق�د حت�ط وبالتايل قامت باإدر�ج هذه �لأدو�ت �مل�ستقة بقيمها �لعادلة كما يف تاريخ �مليز�نية �لعم�مية وقامت باإدر�ج �لتغري�ت �مل��زية يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة �لدخل. 

اإيراد وم�رشوف الفوائد   8-2

يتم �حت�ساب �إير�د�ت وم�رشوف �لفائدة بالن�سبة لكافة �لأدو�ت �ملالية �ملحملة بفائدة، با�ستثناء تلك �مل�سنفة على �أنها حمتفظ بها للمتاجرة �أو �مل�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو   

�خل�سارة، �سمن “�إير�د�ت �لف��ئد” و“م�رشوفات �لف��ئد” يف قائمة �لدخل با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة �لفعلي. 

يتم �حت�ساب �لإير�د�ت من عق�د �لتم�يل و�ل�ستثمار مب�جب �لعمليات �لبنكية �لإ�سالمية �سمن »�إير�د�ت من �أن�سطة �لتم�يل و�ل�ستثمار« يف قائمة �لدخل با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة   

�لفعلي. 

بعد خف�ض �لأ�سل �ملايل �أو جمم�عة �لأ�س�ل �ملالية �ملت�سابهة نتيجة خل�سارة �نخفا�ض �لقيمة، يتم �حت�ساب �إير�د�ت �لفائدة با�ستخد�م �سعر �لفائدة �مل�ستخدم خل�سم �لتدفقات �لنقدية   

�مل�ستقبلية لغر�ض قيا�ض خ�سارة �نخفا�ض �لقيمة. 

اإيرادات ر�صوم وعمولة   9-2

يتم �حت�ساب �لر�س�م و�لعم�لت ب�سكل عام على �أ�سا�ض �ل�ستحقاق عند تقدمي �خلدمة. يتم تاأجيل ر�س�م �للتز�م بالقرو�ض بالن�سبة للقرو�ض �ملحتمل �سحبها )�إىل جانب �لتكاليف   

�ملبا�رشة �ملت�سلة بها( و�حت�سابها كتعديل ل�سعر �لفائدة �لفعلي على �لقر�ض. يتم �حت�ساب ر�س�م �مل�ساركة يف تقدمي �لقرو�ض كاإير�د�ت بعد �لنتهاء من تك�ين �لتجمع �ملقدم للقر�ض 

وب�رشط عدم �حتفاظ �ملجم�عة باأي جزء من حزمة �لقر�ض لنف�سها �أو تك�ن �حتفظت بجزء بنف�ض �سعر �لفائدة �لفعلي مثل باقي �مل�ساركني يف تقدمي �لقر�ض. يتم �حت�ساب ر�س�م �ملحفظة 

و�س��ها من ر�س�م �ل�ست�سار�ت �لإد�رية ور�س�م �خلدمات ��ستنادً� �إىل عق�د �خلدمات �ل�سارية، وعادة ما تك�ن هذه على �أ�سا�ض متنا�سب زمنيًا. يتم �حت�ساب ر�س�م �إد�رة �لأ�س�ل 

�ملت�سلة ب�سناديق �ل�ستثمار ب�سكل تقديري على مدى �لفرتة �لتي يتم ت�فري �خلدمة فيها. يتم �حت�ساب �لر�س�م �أو مك�نات �لر�س�م �ملرتبطة بالأد�ء عند حتقيق معايري �لأد�ء. 

اإيرادات توزيعات الأرباح   10-2

يتم �حت�ساب ت�زيعات �لأرباح يف قائمة �لدخل بعد تاأكد حق �ملن�ساأة يف ��ستالم �لدفعات.   

اتفاقيات البيع واإعادة ال�رشاء   11-2

ت�سنف �لأور�ق �ملالية �ملباعة مب�جب �تفاقيات �إعادة �ل�رش�ء يف �لق��ئم �ملالية كاأ�س�ل مره�نة عندما يك�ن للمح�ل �إليه �حلق ب���سطة �لعقد �أو �لعرف يف بيع �أو �إعادة رهن �ل�سمان؛ ويتم   

�إدر�ج �للتز�م جتاه �لطرف �ملقابل �سمن بند مبالغ م�ستحقة مل�سارف وم�ؤ�س�سات مالية ح�سبما يك�ن مالئمًا. تتم معاملة �لفرق بني �سعر �لبيع و�إعادة �ل�رش�ء كفائدة ويتم ��ستحقاقه 

على �متد�د زمن �لتفاقيات با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة �لفعلي. 

النخفا�ش يف قيمة الأ�صول املالية   12-2

الأ�صول املدرجة بالتكلفة املطفاأة  ) اأ(   

تق�م �ملجم�عة بتاريخ كل ميز�نية عم�مية بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل م��س�عي على �أن �لأ�سل �ملايل �أو جمم�عة �لأ�س�ل �ملالية قد تعر�ست لنخفا�ض يف قيمتها. تنخف�ض    

قيمة �لأ�سل �ملايل �أو جمم�عة �لأ�س�ل �ملالية فقط عند وج�د دليل م��س�عي على حدوث �نخفا�ض �لقيمة نتيجة حلدث �أو �أكرث من �لأحد�ث �لتي وقعت بعد �لحت�ساب �لأويل 

لالأ�سل )“حدث خ�سارة”( ويك�ن حلدث �خل�سارة هذ� )�أو �أحد�ث �خل�سارة( �أثر على �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملت�قعة لالأ�سل �ملايل �أو جمم�عة �لأ�س�ل �ملالية �لتي ميكن 

تقديرها ب�سكل م�ث�ق. 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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النخفا�ش يف قيمة الأ�صول املالية )تتمة(   12-2

�لأ�س�ل �ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة  ) �أ(   

�ملعايري �لتي ت�ستخدمها �ملجم�عة لتحديد وج�د دليل م��س�عي على حدوث خ�سارة �نخفا�ض يف �لقيمة ت�سمل ما يلي:    

•  �لعجز عن �أد�ء �لدفعات مب�جب �لعقد �س��ًء كانت متعلقة باملبلغ �لأ�سلي �أو �لفائدة؛    

•  �ل�سع�بات �خلا�سة بالتدفقات �ملالية �لتي يعاين منها �ملقرت�ض؛    

•  خمالفة �أحكام �أو �رشوط �لقر�ض؛    

•  �لبدء باإجر�ء�ت �لإفال�ض؛    

•  تده�ر مركز �ملناف�سة �خلا�ض باملقرت�ض؛    

•  �لرت�جع يف قيمة �ل�سمان؛ و    

•  �لنخفا�ض �إىل ما دون م�ست�ى درجة �ل�ستثمار.    

يتم حتديد �لفرتة ما بني حدوث �خل�سارة وحتديدها من قبل �لإد�رة �ملحلية بالن�سبة لكل حمفظة حمددة ب�سكل منف�سل. وعم�مًا تتن�ع �لفرت�ت �مل�ستخدمة ما بني ثالثة �أ�سهر   

و12 �سهرً�؛ ويف حالت ��ستثنائية قد يتم ��ستخد�م فرت�ت �أط�ل. 

تق�م �ملجم�عة يف �لبد�ية بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل م��س�عي على حدوث �نخفا�ض �لقيمة ب�سكل منف�سل لكل �أ�سل مايل كبري على حدة، وب�سكل منف�سل �أو جماعي لالأ�س�ل   

�ملالية غري �لكبرية. و�إذ� قررت �ملجم�عة عدم وج�د دليل م��س�عي على وج�د �نخفا�ض يف �لقيمة لكل �أ�سل مايل مت تقييمه ب�سكل منف�سل، �س��ًء كان كبريً� �أم ل، فاإنها تق�م 

باإدر�جه �سمن جمم�عة �أ�س�ل مالية لها نف�ض مز�يا خماطر �لئتمان وتق�م بتقييمها ب�سكل جماعي للتحري عن وج�د �نخفا�ض �لقيمة. �أما �لأ�س�ل �لتي يتم تقييمها ب�سكل 

منف�سل ل�ج�د �نخفا�ض �لقيمة و�لتي يتم �حت�ساب خ�سارة �نخفا�ض قيمة لها �أو يت���سل �حت�ساب خ�سارة �نخفا�ض �لقيمة لها فال يتم �إدر�جها يف �لتقييم �جلماعي لنخفا�ض 

�لقيمة. 

يتم قيا�ض مبلغ �خل�سارة ب��سفه �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملت�قعة )با�ستثناء خ�سائر �لئتمان �مل�ستقبلية �لتي مل يتم تكبدها(   

خم�س�مة ب�سعر �لفائدة �لفعلي �لأ�سلي �خلا�ض بالأ�سل �ملايل. يتم خف�ض �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل من خالل  ��ستخد�م ح�ساب خ�سم ويتم �حت�ساب مبلغ �خل�سارة يف قائمة 

�لدخل. �إذ� كان للقر�ض �أو �لأد�ة �ملحتفظ بها حلني ��ستحقاقها �سعر فائدة متغري، فاإن معدل �خل�سم يك�ن �سعر �لفائدة �لفعلي �حلايل �ملحدد مب�جب �لعقد. وكاإجر�ء �حتياطي 

عملي، ميكن للمجم�عة قيا�ض �نخفا�ض �لقيمة على �أ�سا�ض �لقيمة �لعادلة لالأد�ة با�ستخد�م �ل�سعر �ل�س�قي �لظاهر للعيان. 

لأغر��ض �لتقييم �جلماعي لنخفا�ض �لقيمة، يتم جتميع �لأ�س�ل �ملالية على �أ�سا�ض مز�يا خماطر �لئتمان �ملت�سابهة. وتت�سل هذه �ملز�يا بتقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية   

للمج�عات �خلا�سة بهذه �لأ�س�ل من خالل ك�نها دللية على قدرة �ملدين على دفع كافة �ملبالغ �مل�ستحقة وفقًا لالأحكام �لتعاقدية لالأ�س�ل �جلاري تقييمها. 

يتم تقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية يف جمم�عة �أ�س�ل مالية تخ�سع لتقييم جماعي للتحري عن وج�د �نخفا�ض يف قيمتها على �أ�سا�ض �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية لالأ�س�ل   

يف �ملجم�عة و�خلربة �ل�سابقة يف �خل�سارة لأ�س�ل ذ�ت مز�يا ملخاطر �لئتمان م�سابهة لتلك �مل�ج�دة يف �ملجم�عة. يتم تعديل �خلربة �ل�سابقة يف �خل�سارة على �أ�سا�ض �ملعطيات 

�حلالية �لظاهرة للعيان مبا يعك�ض �آثار �لظروف �حلالية �لتي مل ت�ؤثر على �لفرتة �لتي ��ستندت �إليها �خلربة �ل�سابقة يف �خل�سارة وحلذف �آثار �لظروف يف �لفرتة �ل�سابقة �لتي مل 

تعد م�ج�دة حاليًا. 

عندما يك�ن �لقر�ض غري قابل للتح�سيل، يتم حذفه يف مقابل �ملخ�س�ض �ملتعلق بانخفا�ض قيمة �لقرو�ض. ويتم حذف هذه �لقرو�ض بعد �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �ل�رشورية وبعد   

حتديد مبلغ �خل�سارة. �إذ� �نخف�ض مبلغ خ�سارة �نخفا�ض �لقيمة يف فرتة لحقة وكان بالإمكان ربط هذ� �لنخفا�ض ب�سكل م��س�عي بحدث يقع بعد �حت�ساب �نخفا�ض �لقيمة، 

يتم عندها عك�ض خ�سارة �نخفا�ض �لقيمة �لتي مت �حت�سابها من خالل تعديل ح�ساب �خل�سم. ويتم �حت�ساب مبلغ �لعك�ض يف قائمة �لدخل �سمن بند تكلفة �نخفا�ض �لقيمة خل�سائر 

�لئتمان. 

الأ�صول امل�صنفة على اأنها متوفرة للبيع  ) ب(   

تق�م �ملجم�عة بتاريخ كل ميز�نية عم�مية بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل م��س�عي على �أن �لأ�سل �ملايل �أو جمم�عة �لأ�س�ل �ملالية قد تعر�ست لنخفا�ض يف قيمتها. يف حالة    

�ل�ستثمار�ت يف حق�ق �مللكية �مل�سنفة على �أنها مت�فرة للبيع، فاإن �لرت�جع �لكبري �أو ط�يل �لأجل يف �لقيمة �لعادلة لل�رقة �ملالية ملا دون تكلفتها ي�ؤخذ يف �لعتبار يف حتديد ما �إذ� 

كانت �لأ�س�ل قد تعر�ست لنخفا�ض يف قيمتها. وعند وج�د هذ� �لدليل بالن�سبة لالأ�س�ل �ملالية �ملت�فرة للبيع، فاإن �خل�سارة �ملرت�كمة، و�لتي يتم قيا�سها على �أنها �لفرق بني 

تكلفة �لقتناء و�لقيمة �لعادلة �حلالية ناق�سًا خ�سارة �لنخفا�ض يف �لقيمة �خلا�سة بذلك �لأ�سل �ملايل �ملحت�سبة �سابقًا، يتم حذفها من حق�ق �مللكية و�حت�سابها يف قائمة �لدخل. 

�إن خ�سائر �نخفا�ض �لقيمة �ملحت�سبة �سابقًا يف قائمة �لدخل بخ�س��ض �أدو�ت حق�ق �مللكية ل يتم عك�سها من خالل قائمة �لدخل. �إذ� ز�دت يف فرتة لحقة �لقيمة �لعادلة لأد�ة دين 

م�سنفة على �أنها مت�فرة للبيع وكان ميكن ربط هذه �لزيادة ب�سكل م��س�عي بحدث يقع بعد �حت�ساب خ�سارة �نخفا�ض �لقيمة يف �لربح �أو �خل�سارة، عندها يتم عك�ض خ�سارة 

�نخفا�ض �لقيمة من خالل قائمة �لدخل. 
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الأ�صول غري امللمو�صة   13-2

ال�صهرة    اأ( 

متثل �ل�سمعة �لتجارية �لزيادة على تكلفة �لمتالك على �لقيمة �لعادلة حل�سة �ملجم�عة يف �سايف �لأ�س�ل �لقابلة للتحديد يف �ل�رشكة �لتابعة/�لزميلة �لتي مت �قتناوؤها بتاريخ    

�لقتناء. يتم �إدر�ج �ل�سمعة �لتجارية عند �قتناء �ل�رشكات �لتابعة �سمن بند �أ�س�ل غري ملم��سة. يتم �إدر�ج �ل�سمعة �لتجارية عند �قتناء �ل�رشكات �لزميلة �سمن بند ��ستثمار�ت 

يف �رشكات زميلة. يتم فح�ض �ل�سمعة �لتجارية ب�سكل �سن�ي لتحري �لنخفا�ض يف �لقيمة ويتم �إدر�جها بالتكلفة ناق�سًا �خل�سائر �ملرت�كمة لنخفا�ض �لقيمة. ت�ستمل �لأرباح 

و�خل�سائر �خلا�سة ببيع �ملن�ساأة على �لقيمة �لدفرتية لل�سمعة �لتجارية �ملتعلقة باملن�ساأة �لتي مت بيعها. 

يتم ت�زيع �ل�سمعة �لتجارية على وحد�ت تك�ين �لنقد لأغر��ض فح�ض �نخفا�ض �لقيمة.    

حقوق المتياز    ب( 

حق�ق �لمتياز لها عمر �إنتاجي حمدد ويتم �إدر�جها بالتكلفة ناق�سًا �لإطفاء �ملرت�كم عند وج�ده. يتم ح�ساب �لإطفاء با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت لت�زيع تكلفة �لمتياز على    

مدى فرتة �لمتياز. تق�م �ملجم�عة ب�سكل �سن�ي باإجر�ء فح��سات لتحري �نخفا�ض �لقيمة على �لقيمة �لدفرتية حلق�ق �لمتياز. 

ممتلكات واأثاث ومعدات   14-2

تتك�ن �لأر�ض و�ملباين ب�سكل رئي�سي من �لفروع و�ملكاتب. يتم �إظهار كافة �ملمتلكات و�ملن�ساآت و�ملعد�ت بالتكلفة �لتاريخية ناق�سًا �ل�ستهالك. ت�سمل �لتكلفة �لتاريخية �مل�رشوفات   

�ملن�س�بة ب�سكل مبا�رشة �إىل �متالك بن�د �لأ�س�ل. 

يتم �إدر�ج �لتكاليف �لالحقة يف �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل �أو �حت�سابها كاأ�سل منف�سل، ح�سبما يك�ن مالئمًا، فقط عندما يك�ن من �ملحتمل �أن تتدفق �إىل �ملجم�عة ف��ئد �قت�سادية م�ستقبلية   

مرتبطة بذلك �لأ�سل ويك�ن بالإمكان قيا�ض تكلفة ذلك �لأ�سل ب�سكل م�ث�ق. يتم �إدر�ج كافة تكاليف عمليات �لإ�سالح و�ل�سيانة �لأخرى �سمن بند م�رشوفات عمليات �أخرى خالل 

�لفرتة �ملالية �لتي يتم تكبدها فيها. 

ل يتم ��ستهالك �لأر�ض. يتم �حت�ساب �ل�ستهالك بطريقة �لق�سط �لثابت لت�زيع تكلفة �ل�ستهالك على �لقيم �ملتبقية على مدى �أعمارها �لإنتاجية �لتقديرية على �ل�سكل �لتايل:   

20 �سنة  • مباين    

3-8 �سن��ت  • �أثاث ومعد�ت    

5 �سن��ت  • مركبات    

تتم مر�جعة �لقيم �ملتبقية لالأ�س�ل و�أعمارها �لإنتاجية وتعديلها ح�سبما يك�ن مالئمًا بتاريخ كل ميز�نية عم�مية. يتم خف�ض �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل مبا�رشة �إىل �لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها   

�إذ� كانت �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل �أكرب من قيمته �لتقديرية �ملمكن ��سرتد�دها. �إن �لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها هي �لقيمة �لعادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف �لبيع �أو �لقيمة قيد �ل�ستخد�م �أيهما 

�أعلى. 

يتم حتديد �أرباح وخ�سائر �ل�ستبعاد من خالل مقارنة �لع��ئد مع �لقيم �لدفرتية، ويتم �إدر�جها �سمن بند �ير�د�ت / م�رشوفات عمليات �أخرى يف قائمة �لدخل.   

العقارات املقتناة يف مقابل ت�صوية ديون العمالء   15-2

يتم �إظهار �ملقتناة يف مقابل ت�س�ية دي�ن �لعمالء يف �مليز�نية �لعم�مية للبنك �سمن بند »�أ�س�ل �أخرى« بقيمة �لقتناء �خلا�سة بها �سافية من �أي خم�س�ض مطل�ب لنخفا�ض �لقيمة.   

وفقًا لتعليمات م�رشف قطر �ملركزي، ينبغي على �لبنك بيع �أي �أر�ض وعقار�ت يتم �قتناوؤها يف مقابل ت�س�ية �لدي�ن يف غ�س�ن فرتة ل تتجاوز ثالث �سن��ت من تاريخ �لقتناء ول ميكن   

متديد هذه �لفرتة لفرت�ت �أخرى �إل بعد �حل�س�ل على م��فقة م�رشف قطر �ملركزي. 

النخفا�ش يف قيمة الأدوات غري املالية   16-2

هي �لأ�س�ل �لتي لي�ض لها عمر �إنتاجي حمدد، و�لتي ل تخ�سع لالإطفاء، و�لتي يتم �ختبارها ب�سكل �سن�ي للتحري عن �نخفا�ض �لقيمة. تتم مر�جعة �لأ�س�ل �خلا�سعة لالإطفاء للتحري   

عن �نخفا�ض �لقيمة يف �أي وقت ت�سري فيه �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل �أن �لقيمة �لدفرتية قد ل تك�ن قابلة لال�سرتد�د. يتم �حت�ساب خ�سارة �نخفا�ض يف �لقيمة للمبلغ �لذي تتجاوز 

به �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل قيمته �ملمكن ��سرتد�دها. و�لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها هي �لقيمة �لعادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف �لبيع �أو �لقيمة قيد  �ل�ستخد�م �أيهما �أعلى. 

لأغر��ض تقييم �نخفا�ض �لقيمة، يتم جتميع �لأ�س�ل يف �أدنى �مل�ست�يات �لتي ت�جد لها تدفقات نقدية ميكن حتديدها ب�سكل منف�سل )وحد�ت تك�ين �لنقد(. تتم مر�جعة �لأ�س�ل غري   

�لنقدية بخالف �ل�سمعة �لتجارية و�لتي تك�ن تعر�ست لنخفا�ض يف قيمتها لحتمال �لعك�ض يف �نخفا�ض �لقيمة بتاريخ كل تقرير. 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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نقد ومرادفات نقد   17-2

لأغر��ض قائمة �لتدفقات �لنقدية، فاإن �لنقد ومر�دفات �لنقد تتك�ن من �لأر�سدة بتاريخ ��ستحقاق يقل عن ثالثة �أ�سهر من تاريخ �لقتناء، مبا يف ذلك �لأر�سدة �لنقدية وغري �ملقيدة مع   

م�رشف قطر �ملركزي. 

خم�ص�صات   18-2

تق�م �ملجم�عة بر�سد �ملخ�س�سات و�إدر�جها يف قائمة �لدخل بخ�س��ض �أية مطالبة حمتملة �أو بخ�س��ض �أي �نخفا�ض يف �لقيمة يك�ن مت�قعًا لالأ�س�ل، مع �لأخذ يف �لعتبار قيمة �ملطالبة   

�ملحتملة �أو �لنخفا�ض �ملحتمل يف �لقيمة ومدى �حتمال حدوثه. 

تقا�ض �ملخ�س�سات بالقيمة �حلالية للنفقات �ملت�قعة لل�فاء باللتز�م با�ستخد�م معدل يعك�ض �لتقدير �ل�س�قي للقيمة �ملالية و �ملخاطر �ملرتبطة باللتز�م. �لزيادة يف �ملخ�س�سات �لتي قد   

تن�ساأ ب�سبب �لتغري يف �لزمن يعرتف بها كم�رشوف ف��ئد.

عقود ال�صمانات املالية   19-2

عق�د �ل�سمان �ملايل هي عق�د تقت�سي من �جلهة �مل�سدرة �أن تق�م باأد�ء دفعات حمددة لتع�ي�ض حاملها عن �خل�سارة �لتي يتكبدها ب�سبب ف�سل مدين حمدد يف �أد�ء �لدفعات عند   

��ستحقاقها وفقًا لالأحكام �لأ�سلية �أو �ملعدلة لأد�ة �لدين. يتم منح �ل�سمانات �ملالية هذه �إىل �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية وغريها من �لهيئات نيابة عن �لعمالء ل�سمان �لقرو�ض و�أر�سدة 

�ل�سحب على �ملك�س�ف و�س��ها من �لت�سهيالت �لبنكية �لأخرى. 

يتم �حت�ساب �ل�سمانات �ملالية مبدئيًا يف �لق��ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة بتاريخ منح �ل�سمان �ملايل. ولحقًا لالحت�ساب �لأويل، يتم قيا�ض �لتز�مات �ملجم�عة �سمن هذه �ل�سمانات �ملالية   

بالقيا�ض �لأويل ناق�سًا �لإطفاء �لذي يتم ح�سابه لحت�ساب �إير�د�ت �لر�س�م �ملكت�سبة بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �ل�سمان يف قائمة �لدخل و�أف�سل تقدير للم�رشوفات �ملطل�بة 

لت�س�ية �أي �لتز�م مايل ين�ساأ بتاريخ �مليز�نية �لعم�مية �أيهما �أعلى. يتم حتديد هذه �لتقدير�ت ��ستنادً� �إىل �خلربة �ل�سابقة مبعامالت مماثلة وتاريخ �خل�سائر �ل�سابقة، مدع�مة بر�أي 

�لإد�رة. 

يتم �إدر�ج �أية زيادة يف �ملطل�ب �ملرتبط بال�سمانات يف قائمة �لدخل �سمن بند م�رشوفات عمليات �أخرى.   

منافع املوظفني   20-2

تق�م �ملجم�عة بر�سد خم�س�ض ملكافاآت نهاية �خلدمة م�ستحقة �لأد�ء للم�ظفني على �أ�سا�ض فرتة خدمة �مل�ظف يف نهاية �ل�سنة وفقًا ل�سيا�سة �لت�ظيف يف �ملجم�عة و�أحكام قان�ن �لعمل   

يف قطر. يتم �إدر�ج هذ� �ملخ�س�ض �سمن بند خم�س�سات �أخرى كجزء من �للتز�مات �لأخرى يف �مليز�نية �لعم�مية. 

كما تق�م �ملجم�عة بر�سد خم�س�ض مل�ساهمتها يف �سندوق �لتقاعد وفقًا لقان�ن �لتقاعد، وتق�م بتحميله �سمن تكلفة �مل�ظفني �سمن بند م�رشوفات عم�مية و�إد�رية.   

قرو�ش   21-2

يتم �حت�ساب �لقرو�ض مبدئيًا بالقيمة �لعادلة )وهي ع��ئد �لإ�سد�ر �سافية من تكاليف �ملعاملة �ملفرو�سة(. يتم �إظهار �لقرو�ض لحقًا بالتكلفة �ملطفاأة؛ ويتم �حت�ساب �أية فروقات بني   

�لع��ئد �سافية من تكاليف �ملعاملة وقيمة �ل�سرتد�د يف قائمة �لدخل على مدى فرتة �لقرو�ض با�ستخد�م طريقة �سعر �لفائدة �لفعلي. 

بنود خارج امليزانية العمومية   22-2

ت�سمل �لبن�د خارج �مليز�نية �لعم�مية �لتز�مات �ملجم�عة بخ�س��ض �ملعامالت �لآجلة ل�رشف �لعمالت �لأجنبية، و�تفاقيات �أ�سعار �لفائدة و�س��ها، وهي ل ت�سكل �أ�س�ل �أو �لتز�مات   

فعلية بتاريخ �مليز�نية �لعم�مية با�ستثناء �لأ�س�ل و�للتز�مات �ملت�سلة بربح �أو خ�سارة �لقيمة �لعادلة �ملتعلقة بامل�ستقات. 

اأرقام املقارنة   23-2

مت تعديل �أرقام �ملقارنة حيثما كان ذلك �رشوريًا للت��فق مع �لتغيري�ت يف طريقة �لعر�ض �ملتبعة يف �ل�سنة �حلالية.   
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الأدوات املالية  1-3

تعريف والت�صنيف )اأ(-   

تتمثل �لأدو�ت �ملالية للمجم�عة يف �لأ�س�ل و�للتز�مات �ملالية، وتت�سمن �لأ�س�ل �ملالية �أر�سدة �لنقدية و�حل�سابات �جلارية و�ل�د�ئع لدى �لبن�ك، وقرو�ض و�سلف �لعمالء ،    

و�ل�ستثمار�ت �ملالية. و�للتز�مات �ملالية ود�ئع �لعمالء و�مل�ستحق للبن�ك كما تت�سمن �لأدو�ت �ملالية �حلق�ق و�لتعهد�ت �ملدرجة �سمن بند “بن�د خارج �مليز�نية”.

ويت�سمن �لإي�ساح رقم )2( من �لإي�ساحات �ملتممة للق��ئم �ملالية �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة ب�ساأن �أ�س�ض �لعرت�ف و�لقيا�ض لأهم �لأدو�ت �ملالية وما يرتبط بها من �إير�د�ت    

وم�رشوفات. 

القيمة العادلة  )ب (   

طبقًا لأ�س�ض �لتقييم �ملتبعة يف تقييم م�ج�د�ت ومطل�بات �لبنك و�ل��ردة بالإي�ساحات رقم 2 فاإن �لقيمة �لعادلة لأ�س�ل �ملجم�عة و �لتز�ماتها ل تختلف �ختالفا ج�هريًا عن    

قيمتها �لدفرتية يف تاريخ �مليز�نية. با�ستثناء �ل�سـتثمار�ت �ملحتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقـاق . يبني �لإي�سـاح رقم )10( ، �لقيم �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها لتاريخ �ل�ستثمار. 

اإدارة املخاطر   2-3

ت�ستمد �ملجم�عة عائدها من ت�يل و�إد�رة خماطر �لعمالء بغر�ض �لربح.  ومن خالل هيكل �د�ري ق�ي وم�جه فاإن �ملخاطر و�لعائد قد ّقيمت لإنتاج عائد منا�سب وم�ستمر، للتقليل من   

�ض لأربعة خماطر رئي�سية هي : �ل�سي�لة، �لئتمان، �ل�س�ق و�لعمليات.
ّ
�لدخل �ملتقلب وزيادة حق�ق �مل�ساهمني.  وجمالت � لعمل يف �ملجم�عة تعر

خماطر �ل�سي�لة هي عدم �لتمكن من �للتز�م بال�ستحقاقات و�ل�سح�بات لاللتز�مات ومت�يل من� �لأ�س�ل �أو �ل�فاء باللتز�مات �لتعاقدية باأ�سعار �ل�س�ق �ملنا�سبة.  خماطر �لئتمان   

هي عدم متكن �لعميل من �ل�فاء بالتز�ماته.  خماطر �ل�سـ�ق وت�سمل �أي�سًا خماطر �لعمالت �لأجنبية و�أ�سعار �لف��ئد، وهي �لتقلبات بقيمة �لأ�س�ل و�ل�سلع �لناجتة عن �لتغري�ت باأ�سعار 

�ل�س�ق و�لع��ئد.  خماطر �لعمليات هي �إحتمال �خل�سارة �لناجتة عن �أحد�ث �سببها �أ�سخا�ض و �إجر�ء�ت تكن�ل�جية و �م�ر قان�نية و �أحد�ث خارجية �أو �م�ر تنفيذية �أو تنظيمية.

�إن �سيا�سة �إد�رة �ملخاطر للمجم�عة وخماطر �ل�س�ق تت�قع ��ستخد�م عق�د �مل�ستقات �ملالية لأ�سعار �لفائدة و�أ�سعار �لعمالت �لأجنبية كجزء من عملية �إد�رة �أ�س�ل و�لتز�مات �لبنك.  

جلان املخاطر )اأ(   

يبد�أ �لهيكل �لد�ري للمجم�عة من جمل�ض �لد�رة.  يقّيم �أع�ساء جمل�ض �لد�رة �لخطار من خالل �لرئي�ض �لتنفيذي و�للجان �لد�رية  و�للجان �ملنبثقة من جمل�ض �لد�رة �لتالية:   

جلنة �لتدقيق وتقييم �ملخاطر هي جلنة تابعة ملجل�ض �لإد�رة وتت�ىل �مل�سئ�لية عن كافة ج��نب �إد�رة خماطر �مل�ساريع �لتي ت�سمل لكن دون ح�رش خماطر �لئتمان   )1   

و�ملخاطر �لت�سغيلية. ت�سع �للجنة  �ل�سيا�سة �خلا�سة بكافة ق�سايا �ملخاطر وحتتفظ بالإ�رش�ف على كافة خماطر �ملجم�عة من خالل جلنة خماطر �ملجم�عة. 

جلنة �ل�سيا�سة و�ل�سرت�تيجية هي جلنة تابعة ملجل�ض �لإد�رة تت�ىل �مل�سئ�لية عن كافة �سيا�سات و��سرت�تيجيات عمل �لبنك.   )2   

�للجنة �لتنفيذية هي جلنة تابعة ملجل�ض �لإد�رة تت�ىل �مل�سئ�لية عن تقييم ومنح �لت�سهيالت �لئتمانية و�عتماد �أن�سطة �ل�ستثمار �خلا�سة باملجم�عة �سمن �ل�سق�ف   )3   

�ملعتمدة وفقًا لت�جيهات �مل�رشف �ملركزي يف قطر. 

جلنة �لئتمان هي �أعلى �سلطة �إد�رية بخ�س��ض كافة بر�مج منتجات تعر�سات �ملخاطر �ملقابلة، ووبر�مج �لإنفاق �مل�ساحبة لها وتعر�سات �لكتتاب بخ�س��ض   )4   

�لئتالفات ومعامالت �لأور�ق �ملالية. 

جلنة خماطر �ملجم�عة هي جلنة �إد�رية تتمتع باأعلى �ل�سالحيات يف �مل�ست�يات �لإد�رية بخ�س��ض كافة �لق�سايا �ملتعلقة باملخاطر يف �ملجم�عة و�رشكاتها �لتابعة و�لزميلة   )5   

و�لتي ميلك �لبنك فيها ��ستثمار�ت ��سرت�تيجية. 

جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات هي جلنة �إد�رية وهي هيئة تت�ىل �تخاذ �لقر�ر بخ�س��ض �سياغة �ل�سيا�سات �ملرتبطة بكافة �أم�ر �إد�رة �لأ�س�ل و�للتز�مات.  )6   

هيئة �لرقابة �ل�رشعية هي جلنة م�ستقلة ت�سم ثالثة علماء خارجي�ن متخ�س�س�ن يف �لتم�يل �ل�سالمي و�لعمليات �مل�رشفية �ل�سالمية وذلك ل�سمان �أن �أن�سطة   )7   

وعمليات ومنتجات �لفروع �لإ�سالمية للبنك مت��فقة مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية. هيئة �لرقابة �ل�رشعية تق�م باإخالء م�سئ�ليتها من خالل �إجر�ء مر�جعة دورية. وذلك 

بخالف �أي منتجات �إ�سالمية جديدة تتطلب �إعتماد هيئة �لرقابة قبل بدء �لتعامل بها.

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  2-3

خماطر اأ�صعار الفائدة    )ب( 

�إد�رة �لأ�س�ل و�للتز�مات �ملتابعة من قبل جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات ، تدير خماطر �سعر �لفائدة �ملرتبطة بالأدو�ت �ملالية غري �لتجارية. وتعترب خماطر �سعر �لفائدة من �أكرث    

خماطر �ل�س�ق �ملعر�ض لها �لبنك يف �أدو�ته �ملالية غري �لتجارية .

هدف �ملجم�عة �إد�رة ح�سا�سية �سعر �لفائدة بحيث �أن �لتغري�ت يف �أ�سعار �لفائدة ل تنعك�ض �سلبًا على دخل �لفائدة �ل�سايف.خماطر �سعر �لفائدة تقا�ض باأنها �مل�ؤثر�ت �ملحتملة    

على دخل �لفائدة �ل�سايف ب�سبب تغري�ت �أ�سعار �لفائدة بال�س�ق.وكالعادة تق�م �ملجم�عة باإد�رة خماطر �سعر �لفائدة �خلا�ض باأدو�ت �مل�ستقات �ملالية غري �لتجارية بف�سل هذه 

�لأ�س�ل و�للتز�مات �إىل حمفظتني كبريتني: غري �إختيارية و�إختيارية. �ملحفظة غري �لإختيارية حتت�ي على �لقرو�ض و�ل�د�ئع �خلا�سة بعمالء �ملجم�عة و�ل�سمانات �لالزمة 

لدعم �ملتطلبات �لرقابية �ملطل�بة.ولكي تتمكن �ملجم�عة من �إد�رة ح�سا�سية �سعر �لفائدة باملحفظة غري �لختيارية،ت�ستعمل �ملجم�عة حمفظة �أور�ق مالية �إختيارية،ود�ئع ط�يلة 

�لأمد ، و�لإيد�عات و�لإقر��ض بني �لبن�ك و�مل�ستقات �ملالية عند �حلاجة.و�إ�سرت�تيجيًا ب���سطة و�سع �ملحفظة �لإختيارية تتمكن �ملجم�عة ب�سكل و��سع من �إد�رة ح�سا�سية �سعر 

�لفائدة يف �ملحفظة غري �لإختيارية 

ن�صبة خماطر �صعر العائد )ج(   

ن�سبة خماطر �سعر �لعائد )بالبن�ك �لإ�سالمية( ه� �خلطر �ملحتمل ل�سياع فر�ض حتقيق عائد �أعلى وذلك نتيجة ل�ستثمار �لأ�س�ل لأجل ط�يل ب�سعر عائد ثابت. ويتم �إد�رة    

�لأ�س�ل �ملعروفة ملخاطر �سعر �لعائد بالبن�ك �لإ�سالمية من خالل �لآتي:

�أثناء مت�يل �أحد �ملعامالت ب�سعر ربح ثابت يتم �إ�سافة هام�ض تاأمني �إىل �أرباح �ملعاملة ويتم من خالل ذلك �لهام�ض تغطية �أي �إحتمالت م�ستقبلية لرتفاع معدل �لأرباح.  -1   

�ملنتجات ذ�ت �لقيمة �ملرتفعة مثل عمليات �لإجارة، يتم مر�جعة �سعر �لعائد )معدل �لربح( �ملقرر لها دوريا.  -2   

مت�يل �لعمليات ذ�ت �لآجال �لق�سرية �أو �إدر�ج فقرة تفيد مبر�جعة �سعر �لعائد دوريا �سمن عقد �لتم�يل.  -3   

فيما يلي ملخ�ض حل�سا�سية �أ�سعار �لفائدة للم�ج�د�ت و�ملطل�بات يف 31 دي�سمبــر 2006 و�لبن�د غري �لظاهرة يف �مليز�نية �لعم�مية :   

بالألف ريال قطري

غري احل�صا�صة    معدل من �صنة اإىل  من ثالثة اأ�صهر    خالل ثالثة 

الفائدة الفعلي   املجموع  للفوائد  خم�ش �صنوات   اإىل �صـنـــة   اأ�صهر   

كما يف 31 دي�صمرب 2006  

5.21   1.017.893   807.893  -  -   210.000 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

 65   65  -  -  -  �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

5.07   5.142.609  -   351.152   89.544   4.701.913 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لبن�ك �لتقليدية 

5.05   350.714  -  -   101.920   248.794   �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لبن�ك �ل�سالمية 

7.82   16.974.735  -   7.000   6.658.670   10.309.065   قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء �لبن�ك �لتقليدية 

5.44   385.013  -   378.599   6.337   77   قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء �لبن�ك �ل�سالمية 

5.82   4.321.315   1.477.519   -   2.476.458   367.338   ��ستثمار�ت مالية 

 1.285.158   1.285.158  -  -  -  ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

 881.972   881.972  -  -  - �أ�س�ل �أخرى 

30.359.474   4.452.607   736.751   9.332.929   15.837.187 جمموع الأ�صول 

4.75   2.694.520   -   -   364.000   2.330.520 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

4.44   16.701.103   2.571.182   86.793   1.285.993   12.757.135 ود�ئع �لعمالء 

5.61   4.137.227  -  -  -   4.137.227 �أم��ل مقرت�سة �أخرى 

 679.699   679.699  -  -  - �لتز�مات �أخرى  

4.30   486.836  -  -   486.836  - حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

 5.660.089   5.660.089  -  -  - حق�ق �مل�ساهمني 

 30.359.474   8.910.970   86.793   2.136.829   19.224.882 جمموع اللتزامات وحقوق امل�صاهمني 

-  )4.458.363(   649.958   7.196.100  )3.387.695( �لفرق يف �مليز�نية 

-  )4.458.363(   649.958   7.196.100  )3.387.695( فرق ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة 

-   -   4.458.363   3.808.405  )3.387.695( الفرق املرتاكم يف ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة  
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بالألف ريال قطري

غري احل�صا�صة    معدل من �صنة اإىل  من ثالثة اأ�صهر    خالل ثالثة 

الفائدة الفعلي  املجموع  للفوائد  خم�ش �صنوات   اإىل �صـنـــة   اأ�صهر   

كما يف 31 دي�سمرب 2005

 648.290   648.290  -  -  - نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

 13.368   1.431  -  -   11.937 �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

3.27   5.141.314  -   156.115   162.367   4.822.832 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لبن�ك �لتقليدية 

3.00   211.120  -  -  -   211.120 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لبن�ك �ل�سالمية 

6.71   10.694.473  -   7.014   4.145.018   6.542.441   قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء �لبن�ك �لتقليدية 

4.68   189.665  -   189.665   -   - قرو�ض و�سلف للعمالء �لبن�ك �ل�سالمية 

4.85   3.367.624   1.288.363   -   2.044.990   34.271 ��ستثمار�ت مالية 

 1.251.304   1.251.304  -  -  -  ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

 664.385   664.385  -  -  - م�ج�د�ت �أخرى 

 22.181.543   3.853.773   352.794   6.352.375   11.622.601 جمم�ع �لأ�س�ل 

3.27   1.704.233  -  -  -   1.704.233 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

2.98   13.056.421   1.871.944   96.925   1.079.800   10.007.752 ود�ئع �لعمالء 

3.87   1.092.000  -  -   1.092.000  - �أم��ل مقرت�سة �أخرى 

-   470.033   470.033  -  -  - �لتز�مات �أخرى  

-   181.757  -  -   181.757  - حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

-   5.677.099   5.677.099  -  -  - حق�ق �مل�ساهمني 

-   22.181.543   8.019.076   96.925   2.353.557   11.711.985 جمم�ع �للتز�مات وحق�ق �مل�ساهمني 

 -  -  )4.165.303(   255.869   3.998.818  )89.384(   �لفرق يف �مليز�نية 

 -  -  )4.165.303(   255.869   3.998.818  )89.384(   فرق ح�سا�سية �أ�سعار �لفائدة 

-  -  -    4.165.303   3.909.434  )89.384( �لفرق �ملرت�كم يف ح�سا�سية �أ�سعار �لفائدة 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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خماطر الئتمان  )د(   

�إن خماطر �لئتمان هي �ملخاطر �ملتمثلة يف ف�سل �لعمالء يف �سد�د �لتز�ما تهم للمجم�عة و�لت�سبب يف حتمل �ملجم�عة خل�سائر مالية .   

ُتعزى خماطر �لئتمان �ىل كل من �أدو�ت �ملالية فى �مليز�نية �لعم�مية )مثل �لقرو�ض و�حل�سابات �جلارية �ملدينة و�لتم�يل �لإ�سالمي و�مل��فقات و�لقب�لت( و�ملبالغ �ملعادلة    

لالئتمان �ملتعلق بالأدو�ت �ملالية خارج �مليز�نية �لعم�مية.  تنتهج �ملجم�عة يف �إد�رة �ملخاطر �لئتمانية �إ�سل�بًا يت�سم بال�ستقاللية و�لنز�هة يف تقييم �ملخاطر، حني دجمه مع 

�لعمال �لد�رية.   �ل�سيا�سات و�لجر�ء�ت �ملعم�ل بها يف �ملجم�عة ت�ّجه �لد�رة �لي�مية للتعر�ض �لئتماين وتبقى جزءً� مكمال لطبيعة �لعمل.  هدف �إد�رة خماطر �لئتمان ه� 

تقييم و�إد�رة خماطر �لئتمان بغر�ض تعزيز هذه �لثقافة �لئتمانية.  وقد عملت �ملجم�عة على تعزيز ن�عية قرو�سها ب�سكل ملح�ظ.  وهذ� �لتح�سني قد مت من خالل ��سرت�تيجية 

تخفي�ض �لئتمان �ملمن�ح للعمالء غري �ل�سا�سيني يف حني زيادة حجم �ملحفظة �ل�ستهالكية و�لتي ت�سمل �لقرو�ض �ل�ستهالكية وقرو�ض �ل�سيار�ت  و�لبطاقات �لئتمانية 

و�لتم�يل �لعقاري �ل�سكني و�لتي حققت تاريخيًا ن�سبًا منخف�سة جدً� من �خل�سائر.  و�ملنهجيات �لتالية ت�سكل جزءً� ل يتجز�أ من �إد�رة خماطر �لئتمان يف �ملجم�عة :-

ت�صنيف املخاطر : يتم �عطاء �ملقرت�سني �لتجاريني ت�سنيف د�خلي للمخاطر يرتكز على �لتقييم �لكمي و�لن�عي لالجتاهات و�لت�قعات.  ويعتمد نظام �لت�سنيف على   •   

مقيا�ض م�ؤلف من 10 نقاط/ درجات.            

تنويع املحفظة : تن�يع �ملحفظة ه� مبد�أ حتّ�طي �إ�سايف، لهذ� فاإن �سيا�سات �لئتمان نظمت للتاأكد من �أن �لئتمان يف �ملجم�عة ل يرتّكز لدى عميل معنّي، �أو قطاع   •   

�سناعي �أو منطقة جغر�فية و�حدة.  ولتفادى �خل�سارة �لكبرية �إن مل يتمكن �أحد �لطر�ف من �ل�فاء ب�سد�د �لتز�ماته، فقد مت حتديد �ل�سق�ف �لئتمانية �لكبرية وفقٍا 

لل�سيا�سة �لئتمانية.  كما ُو�سعت حدود لإد�رة ��لرتكز�ت �لئتمانية لقطاع �أو بلد معنّي.

تقليل املخاطر : وبهدف �ل�ق�ف على م�ؤ�رش�ت تده�ر �لئتمان يف �ل�قت �ملنا�سب وتقليل �ملخاطر، فاإن �إد�رة �لقرو�ض �ملنط�ية على م�ساكل وحت�سيلها تتم من قبل   •   

�أق�سام متخ�س�سة م�ستقلــة عن جمم�عة ت�س�يق �لئتمان.

يق�م ق�سم �لعمليات �مل�رشفية �ل�سالمية باإد�رة خماطره �لئتمانية من خالل �لتاأكد من وفاء عمالئه ملعايري �لئتمان �ملحددة من قبل �لإد�رة �ملعنية مبخاطر �لئتمان باملجم�عة .   

يت�سمن �لإي�ساح رقم )8( ت�زيع حمفظة �لقرو�ض على �لقطاعات �ملختلفة ،  ويت�سمن �لإي�ساح رقم )30( �لت�زيع �جلغر�يف .   

خماطر ال�صيولة  )هـ(   

�ل�سي�لة هي �لقدرة �مل�ستمرة على �ل�فاء با�ستحقاقات �للتز�مات و زيادة �أم��ل �مل�ج�د�ت و�سد�د �للتز�مات �لتعاقدية �لخرى يف �ل�قت �ملحدد وبطريقة منخف�سة �لتكاليف.     

�إد�رة �ل�سي�لة تت�سمن �لحتفاظ بقدرة كبرية ومتن�عة على �لتم�يل، و�لأ�س�ل �ل�سائلة وم�سادر نقدية �خرى تقي من �لتقلبات يف م�ست�يات �لأ�س�ل و�للتز�مات �لناجتة عن 

�أحد�ث �أو �إ�سطر�بات غري مت�قعة يف �ل�س�ق.

تخ�سع �إد�رة خماطر �ل�سي�لة ل�سيا�سة �ملجم�عة �خلا�سة بال�سي�لة.  و�لهدف �لول لإد�رة خماطر �ل�سي�لة، �لتى تتابع �أعمالها جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات، ه� �إيجاد خطة �آلية    

للتغري�ت غري �ملت�قعة حني �لطلب �أو �لحتياج لل�سي�لة �لناجتة من ت�رشفات �لعمالء �أو حالت �ل�س�ق غري �لطبيعية.  ت�سدد جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات على بل�غ �حلد �لق�سى 

من ود�ئع �لعمالء وم�سادر �لم��ل �لخرى و�حلفاظ عليها.  وتر�قب جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات  �أ�سعار �ل�د�ئع و�مل�ست�يات و�لجتاهات و�لتغري�ت �لكبرية و خطط ت�س�يق 

�ل�د�ئع �لتي تر�جع با�ستمر�ر للتاأكد من �ت�ساقها مع متطلبات �سيا�سة �ل�سي�لة.�أي�سًا لدى جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات خطة ط��رىء تتم مر�جعتها ب�سكل دوري. �إن قدرة �لبنك 

على جذب مت�يالت �سخمة �أو ط�يلة �لأجل باأ�سعار مناف�سة ي�ؤثر فيها ب�سكل مبا�رش ت�سنيفنا �لئتماين �ملبنّي فيما يلي:-

م�ديز: ط�يل �لأمد A1،  ق�سري �لأمد P1،  ق�ة �ملركز �ملايل C ، �لنظرة �لعامة: م�ستقر. �أ (    

فيت�ض: ط�يل �لأمد A،  ق�سري �لأمد F1،  ق�ة �ملركز �ملايل C، �لنظرة �لعامة: م�ستقر. ب (    

�ستاندر �آند ب�وز : ط�يل �لأمد A ، ق�سري �لأمد :  A-2، �لنظرة �لعامة : م�ستقر. ت (    
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خماطر ال�صيولة ) تتمة ( )هـ(   

يعك�ض �جلدول �لتايل ت��ريخ ��ستحقاق بن�د �أ�س�ل و�لتز�مات �ملجم�عة �لرئي�سية. وقد مت حتديد ت��ريخ �ل�ستحقاق �لتعاقدية لالأ�س�ل و�للتز�مات باجلدول على �أ�سا�ض �لفرتة    

�ملتبقية من تاريخ �مليز�نية �لعم�مية وحتى تاريخ �ل�ستحقاق �لتعاقدي دون �لأخذ بعني �لعتبار ت��ريخ �ل�ستحقاق �لفعلية �لتي تعك�سها �ل�قائع �لتاريخية لالحتفاظ بال�د�ئع 

وت�فر �ل�سي�لة. تر�قب �لإد�رة ب�س�رة م�ستمرة ��ستحقاقات �لأ�س�ل و�للتز�مات للتاأكد من ت�فر �سي�لة كافية.

بالألف ريال قطري

لي�ش لها تاريخ     من �صنة اإىل   من ثالثة اأ�صهر  من �صهر اإىل     

املجموع   ا�صتحقاق  خم�ش �صنوات  اإىل �صـنـــة   ثالثة اأ�صهر  خالل �صهر   

 

كما يف 31 دي�صمرب 2006

1.017.893  807.893  -  -  -  210.000 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

65  65  -  -  -  - �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

5.493.323  23.393  351.152  191.464  590.853  4.336.461 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

17.359.748  -  12.011.382  2.018.184  366.790  2.963.392 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء 

4.321.315  826.194  3.494.519  -  -  602 ��ستثمار�ت مالية 

1.285.158  1.285.158  -  -  -  -  ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

881.972  881.972  -  -  -  - عقار�ت و �ثاث ومعد�ت و م�جــ�د�ت �أخــرى 

30.359.474  3.824.675  15.857.053  2.209.648  957.643  7.510.455 جممـــوع الأ�صول 

2.694.520  52.509  -  364.000  692.464  1.585.547 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

16.701.103  3.195.584  86.793  1.285.993  5.632.925  6.499.808 ود�ئـــــع �لعمــــالء 

 4.137.227  -  2.353.627  -  -  1.783.600 �أم��ل مقرت�ســة �أخــرى 

658.756  658.756  -  -  -  - �لتز�مات �أخـــــرى 

507.779  93.996  20  200.177  20.847  192.739 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

24.699.385  4.000.845  2.440.440  1.850.170  6.346.236  10.061.694 جمموع اللتزامات 

5.660.089  )176.170(  13.416.613  359.478  )5.388.593(  )2.551.239( �لفــرق  

كما يف 31 دي�سمرب 2005

648.290  648.290  -  -  -  - نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

13.368  1.431  11.937  -  -  - �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

5.352.434  61.987  156.115  162.367  960.348  4.011.617 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

 10.884.138  -  8.031.261  520.923  269.587  2.062.367 قرو�ض و�سلف للعمالء 

3.367.624  941.009  2.409.253  15.648  1.714  - ��ستثمار�ت مالية 

1.251.304  1.251.304  -  -  -  - ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

664.385  664.385  -  -  -  - عقار�ت و �ثاث ومعد�ت و م�جــ�د�ت �أخــرى 

22.181.543  3.568.406  10.608.566  698.938  1.231.649  6.073.984 جممـــ�ع �لأ�س�ل 

1.704.233  61.745  -  -  402.346  1.240.142 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

13.056.421  2.323.109  96.061  629.504  3.666.540  6.341.207 ود�ئـــــع �لعمــــالء 

1.092.000  -  546.000  546.000  -  - �أم��ل مقرت�ســة �أخــرى 

470.033  470.033  -  -  -  - �لتز�مات �أخـــــرى 

181.757   24.848  864  104.721  11.799  39.525 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

16.504.444  2.879.735  642.925  1.280.225  4.080.685  7.620.874 جمم�ع �للتز�مات 

5.677.099  688.671  9.965.641  )581.287(  )2.849.036(  )1.546.890( �لفــرق  

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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خماطر العمالت الأجنبية    )و( 

خماطر �لعمالت �لجنبية هي خماطر �خل�سارة �لناجتة من تقّلبات  �أ�سعار �ل�رشف �لجنبي.  وبالنظر �ىل طبيعة عمل �ملجم�عة، فاإن �لتعر�ض ملخاطر �لعمالت �لجنبية حمدود    

وم�سيطر عليه باإحكام من قبل �سيا�سة خماطر �ل�س�ق و�سيا�سة �إد�رة �ملخاطر �لهيكلية �للتني تغطيان �إد�رة �حلدود �لق�س�ى �مل�سم�ح بها للمتاجرة و�لتعر�ض ملخاطر �لعمالت 

�لأجنبية.

بالألف ريال قطري

املجموع عمالت اأخرى  جنيه اإ�صرتليني  يورو  دولر اأمريكي  ريال قطري   

  

كما يف 31 دي�صمرب 2006

30.359.474  1.252.834  86.381  219.260  14.217.997  14.583.002 �لأ�س�ل 

)30.359.474(  )33.702(  )94.185(  )220.447(  )11.882.325(  )18.128.815( �للتز�مات وحق�ق �مل�ساهمني 

-  1.219.132  )7.804(  )1.187(  2.335.672  )3.545.813( �سافى مركز �لعمالت  

كما يف 31 دي�سمرب  2005  

22.181.543  1.266.592  60.463  181.267  10.559.430  10.113.791 �لأ�س�ل 

)22.181.543(  )20.446(  )49.053(  )183.451(  )7.227.596(  )14.700.997( �للتز�مات وحق�ق �مل�ساهمني 

-  1.246.146  11.410  )2.184(  3.331.834  )4.587.206( �سافى مركز �لعمالت  

خماطر ال�صوق لال�صتثمارات املالية  )ز(   

تخ�سع �ل�ستثمار�ت ل�سالح �ملجم�عة ل�سيا�سة �ل�ستثمار �لد�خلية للمجم�عة �مل��فق عليها من قبل جمل�ض �لد�رة و�ملعدة ح�سب تعليمات م�رشف قطر �ملركزي . يتم �لقيام    

باأن�سطة �ملتاجرة يف �ملجم�عة من قبل �سعبة �خلز�نة و�ل�ستثمار�ت، وتخ�سع �لأن�سطة للت�جيهات و�ل�سيا�سات �خلا�سة مبجال �لعمل �ملحدد. ت�ستخدم �ملجم�عة �أ�ساليب متعددة 

لقيا�ض ومر�قبة �لأن�سطة مبا يف ذلك حتليل �حل�سا�سية وو�حلدود �لئتمانية لكل مركز. حتدد �سيا�سة �ل�ستثمار �حلد �لق�سى ملجم�ع حمافظ �ل�ستثمار�ت ل�سالح �ملجم�عة 

)�أي �لقيمة �لعادلة من خالل �لربح و�خل�سارة �ل�ستثمار�ت �ملالية �ملحتفظ بها بغر�ض �ملتاجرة و�ملحتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق و�ملتاحة للبيع( بن�سبة 70% من ر�أ�سمال �لبنك 

و�حتياطياته ) ر�أ�ض �ملال �ل�سا�سي Tier 1(.  لكن، �حلد �ملخ�س�ض ملحفظة �ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها بغر�ض �ملتاجرة ه�10% من ر�أ�سمال �ملجم�عة و�حتياطياتها ) ر�أ�ض �ملال 

�ل�سا�سي Tier 1( مع حد �أق�سى للخ�سارة م�سم�ح به لأحد بن�د �ل�ستثمار �أو ملحفظة �ل�ستثمار ككل يف �ي وقت من �لوقات.  تتم مر�جعة �سيا�سة �ل�ستثمار من قبل جمل�ض 

�لد�رة �سن�يًا وتتم مر�قبة �حلدود ب�سكل ي�مي من قبل ق�سم �إد�رة �ملخاطر.

قر�ر�ت �ل�ستثمار م�ّجهة وفقًا ل�سرت�تيجية �ل�ستثمار، ويتم �إتخاذها جمال �لعمل حتت �إ�رش�ف جلنة �لأ�س�ل و�للتز�مات ومب��فقة جمل�ض �لإد�رة.    

كفاية راأ�ش املـــال  )ح(   

تن�ض تعليمات م�رشف قطر �ملركزي على �أنه �سيتم �عتماد تعليمات “بازل 2” كتنظيم كمقيا�ض رقابي لكفاية ر�أ�ض �ملال و�د�رة �ملخاطر وذلك �بتد�ء من �سنة 2006. ولقد �تخذ    

�لبنك �لتجاري دورً� رئي�سيًا بامل�ساركة مع م�رشف قطر �ملركزي لتطبيق ذلك مع �للتز�م �ل�سامل مبقايي�ض �إد�رة �ملخاطر ح�سب بازل 2.   �لبنك �أكمل بنجاح �لإطار �لأويل لتطبيق 

بازل 2 مب�جب �لإر�ساد�ت �خلا�سة باملخاطر من قبل بعقد �تفاقية ��ست�سارية يف جمال �إد�رة �ملخاطر مع بنك �يه بي �إن عمرو �ن.يف، �لذي يعد �أحد �لبن�ك �لعاملية �لر�ئدة و�أحد 

قياديي �سناعة وممار�سة �أعمال  �إد�رة �ملخاطر.
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كفاية راأ�ش املـــال  )تتمة( )ح(   

يتم �حت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�ض مال �ملجم�عة وفق مقرر�ت جلنة بازل وتعليمات م�رشف قطر �ملركزي، كما ه� م��سح باجلدول �لتايل  خماطر �لأ�س�ل مرجحة باوز�ن �ملخاطر    

لأغر��ض ن�سبة كفاية ر�أ�ض �ملال.

بالألف ريال قطري

عنا�رش املخاطرة                       تكلفة راأ�ش املال      املوجودات مرجحة باأوزان املخاطر

 2005  2006  2005  2006  

20.456.182  26.371.085  20.456.182  26.371.085 خماطر �لئتمان 

3.014.739  3.088.156  241.179  247.052 خماطر �ل�س�ق 

723.702  995.116  57.896  79.609 خماطر �لعمليات 

24.194.623  30.454.357  20.755.257  26.697.746 �إجمايل �لأ�س�ل/ مرجحة باأوز�ن �ملخاطر 

بالألف ريال قطري

ن�صبة كفاية راأ�ش املال مبوجب جلنة بازل عنا�رش املخاطرة                                الر�صـيــد 

 2005  2006  2005  2006  

%19.34  %14.69  4.679.903  4.472.508  Tier 1 ر�أ�ض �ملـــال �لأ�سا�سي

%20.63  %15.27  4.992.355  4.649.424  Tier 2+Tier 1 ر�أ�ض �ملــال �لأ�سا�سي و�مل�ســاند

�إن �حلد �لأدنى �ملقرر من قبل م�رشف قطر �ملركزي ه�10% ، و�حلد �لأدنى �ملقرر من جلنة بازل %8 .  

خماطر اإدارة ا�صتثمارات الغري  )ط(   

تدير �ملجم�عة ��ستثمار�ت �لعمالء �س��ء ب�سكل مبا�رش من خالل تعليماتهم �أو يف �سكل حمافظ ��ستثمارية. �ل�ستثمار�ت �لتي تديرها �ملجم�عة �أو �أن �إد�رة هذه �ل�ستثمار�ت    

ب���سطة �ملجم�عة قد تق�د �إىل بع�ض �ملخاطر �لقان�نية و�ملهينة و�لت�سغيلية. لذ�، فاإن �ملجم�عة تتخذ �لتد�بري �لالزمة لل�سيطرة على تلك �ملخاطر.  

�ن �إد�رة �لبنك ملحافظ �إ�ستثمار�ت �لعمالء تتم ح�سب �ل�رشوط و�لحكام �ملتفق عليها يف �لتفاقية �ملربمة و�مل�قعة من قبل �لعميل و�لبنك لإد�رة هذه �ملحافظ.  وت�ستثمر هذه    

�ملحافظ يف �ملقام �لول يف �أدو�ت حمددة �لدخل، و�سمان ر�أ�ض �ملال �أو ذ�ت ع��ئد تدفع بق�سائم.  حتفظ �سجالت هذه �ملحافظ ح�سب تعليمات م�رشف قطر �ملركزي ومعايري 

�ملحا�سبة �ملتبعة.  يتم �لتدقيق على عمليات هذه �ملحافظ �سن�يًا من قبل مدققني خارجيني، باعتبارها مهمة خا�سة للتاأكد من �للتز�م بالتعليمات �لرقابية بال�سافة �ىل عمل 

�لتدقيق �لد�خلي يف �ملجم�عة. 

�لإي�ساحات رقم 30 )ب( ورقم  33 يلخ�سان هذه �ل�ستثمار�ت.        

خماطر العمليات  )ي(   

خماطر �لعمليات هي خماطر �خل�سارة �ملبا�رشة �أو غري �ملبا�رشة �لناجتة من تكن�ل�جيا غري كافية �أو قا�رشة، �أو من  �لد�ء �ل�سخ�سي، �أو  �إجر�ء�ت �أو �أحد�ث خارجية.  ت�سعى    

�ملجم�عة �ىل �حلد من خ�سائر �لعمليات بالتاكد من وج�د بنية حتتية فاعلة، و�س��بط، ونظم فعالة وك��در ذ�ت كفاءة تعمل يف كل �أق�سام �ملجم�عة  لقد قام �لبنك م�ؤخرً� بتنفيذ 

من�ذج تقرير ح��دث لكل �ملجم�عة، و�س�ف يتم �لتقيد به يف حالة وق�ع �أي خ�سارة ت�سغيلية �أو ع��قب ذ�ت �سلة للمجم�عة.

 

4-  التقديرات والآراء املحا�صبية الهامة يف تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية 

تق�م �ملجم�عة ب��سع تقدير�ت ت�ؤثر على مبالغ �لأ�س�ل و�للتز�مات �ملعلن عنها يف غ�س�ن �ل�سنة �ملالية �لقادمة. يتم تقييم �لتقدير�ت و�لآر�ء ب�سكل مت���سل وهي ت�ستند �إىل �خلربة   

�ل�سابقة و�لع��مل �لأخرى، و�لتي من بينها �لت�قعات بالأحد�ث �مل�ستقبلية �لتي يعتقد �أنها معق�لة مب�جب �لظروف. 

خ�صائر انخفا�ش القيمة على القرو�ش وال�صلفيات    اأ( 

تق�م �ملجم�عة مبر�جعة حمفظة �لقرو�ض �خلا�سة بها لتقييم �لنخفا�ض يف قيمتها على �لأقل ب�سكل ربع �سن�ي. ويف حتديد ما �إذ� كان ينبغي قيد خ�سارة لالنخفا�ض يف �لقيمة    

يف بيان �لدخل، فاإن �ملجم�عة تلجاأ �إىل �إبد�ء �لر�أي بخ�س��ض وج�د معطيات جديرة باملالحظة ت�سري �إىل وج�د �نخفا�ض ميكن قيا�سه يف �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �لتقديرية من 

حمفظة �لقرو�ض قبل �أن يك�ن بالإمكان حتديد �لنخفا�ض يف كل قر�ض ب�سكل منف�سل يف تلك �ملحفظة. وقد ي�سمل هذ� �لدليل معطيات جديرة باملالحظة ت�سري �إىل وج�د تغري كبري 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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يف حالة �ل�سد�د للمقرت�سني يف �إحدى �ملجم�عات، �أو �لظروف �لقت�سادية �ل�طنية �أو �ملحلية �ملقرتنة بحالت �لعجز عن �ل�سد�د بخ�س��ض �لأ�س�ل يف تلك �ملجم�عة. ت�ستخدم 

�لإد�رة �لتقدير�ت بناًء على �خلربة �ل�سابقة يف �خل�سارة لالأ�س�ل مع �سفات خماطر �لئتمان و�لدليل �مل��س�عي لالنخفا�ض يف �لقيمة ب�سكل م�سابه لتلك يف �ملحفظة عند جدولة 

تدفقاتها �لنقدية �مل�ستقبلية. تتم مر�جعة �ملنهجية و�لفرت��سات �مل�ستخدمة لتقدير كل من �ملبلغ وت�قيت �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية ب�سكل منتظم للتقليل من �أية فروقات بني 

تقدير�ت �خل�سائر و�خلربة باخل�سائر �لفعلية.

و�إىل �ملدى �لذي يختلف فيه �سايف �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �لتقديرية بن�سبة +5% �أو -5% فاإن �ملخ�س�ض يقدر مببلغ 75 �ألف ريال قطري �أكرث �أو 75  �ألف ريال    

قطري �أقل. 

انخفا�ش يف قيمة ال�صتثمارات يف الأ�صهم املتوفرة للبيع   ب( 

حتدد �ملجم�عة �أن �ل�ستثمار�ت يف �لأ�سهم �ملت�فرة للبيع قد تعر�ست لنخفا�ض يف قيمتها عندما يك�ن هناك �نخفا�ض كبري �أو ط�يل �لأجل يف �لقيمة �لعادلة �إىل ما دون تكلفة    

هذه �ل�ستثمار�ت. وحتديد مدى �لنخفا�ض �أو ط�ل �ملدة يقت�سي �إبد�ء �لر�أي. ويف �إبد�ء �لر�أي، فاإن �ملجم�عة تق�م بتقييم �لتقلب �لطبيعي يف �سعر �ل�سهم، من بني ع��مل �أخرى. 

بالإ�سافة �إىل ذلك، ميكن �أن يك�ن �نخفا�ض �لقيمة ذ� �سلة عند ت�فر دليل على تر�جع يف �ل�سحة �ملالية لل�رشكة �مل�ستثمر فيها، �أو �أد�ء �ملجال �لقت�سادي �أو �لقطاع، �أو تغري�ت 

يف �لتقنية، و�لتدفقات �لنقدية من �لعمليات و�لتم�يل. وعند وج�د دليل على �لنخفا�ض يف قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع، فاإن �خل�سارة �ملرت�كمة – �لتي يتم قيا�سها ب��سفها 

�لفرق بني تكلفة �لقتناء و�لقيمة �لعادلة �حلالية، ناق�سًا �أية خ�سارة لنخفا�ض �لقيمة بخ�س��ض ذلك �لأ�سل �ملايل �ملحت�سبة �سابقًا يف �لربح �أو �خل�سارة – يتم حذفها من �مللكية 

و�حت�سابها يف بيان �لدخل. 

ول� مت �عتبار كل �لرت�جع يف �لقيمة �لعادلة �إىل ما دون �لتكلفة على �أنه كبري �أو ط�يل �لأجل، فاإن �ملجم�عة �ستتكبد خ�سارة �إ�سافية تبلغ 43 ملي�ن ريال قطري يف بياناته �ملالية    

لفرتة �ل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف 2006/12/31 و�لتي متثل حت�يل �حتياطي �لقيمة �لعادلة �إىل بيان �لدخل. 

ال�صتثمارات املحتفظ بها حلني ا�صتحقاقها   ج( 

تتبع �ملجم�عة �لإر�ساد �لذي ين�ض عليه �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم 39 عند ت�سنيف �مل�ج�د�ت �ملالية غري �مل�ستقة �لتي ي�جد لها دفعات ثابتة �أو ميكن حتديدها وتاريخ    

��ستحقاق ثابت على �أنها حمتفظ بها حلني ��ستحقاقها. ويقت�سي هذ� �لت�سنيف �إبد�ء �لر�أي بدرجة كبرية. ويف �إبد�ء ر�أيها، فاإن �ملجم�عة  تق�م بتقييم نيتها وقدرتها على �لحتفاظ 

بهذه �ل�ستثمار�ت حلني ��ستحقاقها. وعند ف�سل �ملجم�عة يف �لحتفاظ بهذه �ل�ستثمار�ت حلني ��ستحقاقها، بخالف وج�د ظروف حمددة مثاًل بيع كمية غري كبرية قبل تاريخ 

�ل�ستحقاق ب�قت وجيز، عندها ينبغي �أن تق�م �ملجم�عة باإعادة ت�سنيف كامل �لفئة على �أنها ��ستثمار�ت مت�فرة للبيع. �ذ� كان �ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها قد تغريت ، �لقيمة 

�لعادلة �س�ف تنخف�ض مبقد�ر 5.8 ملي�ن ريال قطري يف �لقية �لعادلة يف حق�ق �مل�ساهمني. 

    

   و�لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها تبنى على �أ�سا�ض �لقيمة �ل�س�قية .

  

التحليل القطاعي   -5

ح�صب قطاع العمل    اأ( 

تنق�سم �ملجم�عة �إىل �أربعة قطاعات رئي�سية لالأعمال على م�ست�ى �لعامل:    

�لعمليات �لبنكية لل�رشكات و�أ�س��ق �ملال – وت�ستمل على ت�سهيالت �خل�سم �ملبا�رشة، و�حل�سابات �جلارية، و�ل�د�ئع و�أر�سدة �ل�سحب على �ملك�س�ف و�لقرو�ض و�س��ها   •   

من ت�سهيالت �لئتمان، و�لعمالت �لأجنبية ومنتجات �مل�ستقات؛ و 

�لعمليات �لبنكية لالأفر�د – وت�ستمل على خدمات �ملعامالت �لبنكية �خلا�سة، و�حل�سابات �جلارية �خلا�سة لالأفر�د، ومنتجات �لت�فري و�ل�د�ئع و�ل�د�ئع �ل�ستثمارية،   •   

وح�سابات �لأمانة وبطاقات �لئتمان و�خل�سم و�لقرو�ض و�لره�ن لالأفر�د. 

عمليات �ل�سفاء �لبنكية �لإ�سالمية – وت�ستمل  على خدمات �ملعامالت �لبنكية �خلا�سة، و�حل�سابات �جلارية �خلا�سة لالأفر�د، وممنتجات �لت�فري و�ل�د�ئع و�ل�د�ئع   •   

�ل�ستثمارية، وح�سابات �لأمانة وبطاقات �لئتمان و�خل�سم و�لقرو�ض و�لره�ن لالأفر�د مب�جب �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية. 

�أورينت 1 وهي �رشكة تابعة للبنك تق�م بتقدمي خدمات بطاقات �لئتمان يف �ل�س�ق.   •   

تتك�ن �لأ�س�ل و�للتز�مات �ملالية من �أ�س�ل و�لتز�مات �لعمليات، و�لتي متثل غالبية بن�د �مليز�نية �لعم�مية، �إل �أنها ت�ستثني بن�دً� مثل �لقرو�ض.    
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

ح�صب قطاع العمل )تتمة( اأ(   

بالألف ريال قطري

املركز   ال�صريفة   �صريفة     

املجموع   الرئي�صي  اأورينت 1  امل�صتهلك  الإ�صالمية  �صريفة ال�رشكات  تعريف القطاع 

كما يف 31 دي�صمرب 2006

 1.455.669  -   5.093   49.979   283.229   1.117.368 �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح 

)751.374(    -   )109(   )20.943(   )73.643(  )656.679( م�رشوفات �لف��ئد / �أرباح 

 704.295   -    4.984    29.036    209.586   460.689 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح 

 627.581   12.840   4.943   7.379   151.109   451.310 �إير�د�ت غري �لف��ئد 

)418.144(  )1.773(  )9.213(  )16.487(  )224.581(   )166.090( م�رشوفات ت�سغيلية 

 )5.538(  -  ) 912(   -  ) 21.780(  17.154 �سايف خم�س�ض �لقرو�ض و�ل�سلفيات  

)95.919(  -  -  ) 2.485(   -  ) 93.434( �سايف خم�س�ض �لإ�ستثمار 

 79.094    79.094  -  -  -  - ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة 

 891.369   90.161  )198(   17.443   114.334   669.629 �صايف الأرباح  

معل�مات �أخرى

 29.074.316   1.593.035   73.164   861.363   3.071.600   23.475.154 �أ�س�ل �لقطاع 

 1.285.158   1.285.158  -  -  -  - ��ستثمار�ت يف �رشكة زميلة 

 278.102   278.102  -  -  -  - م�رشوفات ر�أ�سمالية 

 24.699.385   668.447   5.102   592.444   3.484.684   19.948.708 التزامات القطاع 

كما يف 31 دي�سمرب 2005

 813.014   -   4.794   8.731   182.368   617.121 �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح 

)335.668(  -  -  )3.396(   )41.246(  )291.026( م�رشوفات �لف��ئد / �أرباح 

 477.346  -   4.794    5.335    141.122   326.095 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح 

 533.294   25.240   5.072   1.520   83.952   417.510 �إير�د�ت غري �لف��ئد 

 )293.791(   )1.130(  ) 8.635(   )5.379(  )135.331(   )143.316( م�رشوفات ت�سغيلية 

7.305  -  )2.094(  -   )21.744(  31.143 �سايف خم�س�ض �لقرو�ض و�ل�سلفيات   

 )19.638(  -  -  -  - �سايف خم�س�ض �لإ�ستثمار   )19.638( 

 45.002    45.002  -  -  -  - ح�سة �لنتائج من �رشكة زميلة 

 749.518   69.112  )863(   1.476   67.999   611.794 �سايف �لأرباح  

معل�مات �أخرى

 20.930.239   1.211.232   71.144   480.893   2.284.170   16.882.800 �أ�س�ل �لقطاع 

 1.251.304   1.251.304  -  -  -  - �لإ�ستثمار يف �ل�رشكة �لزميلة 

 93.466   93.466  -  -  -  - م�رشوفات ر�أ�سمالية 

     16.504.444   419.464   2.909   229.417   2.603.293   13.249.361 �لتز�مات �لقطاع 

 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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ح�صب التوزيع اجلغرايف   ب(   

على �لرغم من �أن قطاعات �لأعمال �لأربعة يف �ملجم�عة تد�ر على م�ست�ى عاملي، فاإن دولة قطر هي م�طن �لبنك �لأم، و�لتي تعترب �لقطاع �جلغر�يف �لت�سغيلي �لرئي�سي كما ه� مبني يف    

�جلدول �ملرفق.

بالألف ريال قطري

اأمريكا دول جمل�ش     

املجموع دول اأخرى  ال�صمالية   اأروربا  التعاون اخلليجي  قطر   

كما يف 31 دي�صمرب 2006

 1.017.893   20  -  -  -   1.017.873 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

 65  -  -  -   65  - �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

 5.493.323   616.123   29.503   1.010.262   3.719.107   118.328 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

 17.359.748   752.048   91.000   -   1.734.162   14.782.538 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء 

 4.321.315   71.927   575.294   443.884   154.073   3.076.137 ��ستثمار�ت مالية  

 1.285.158  -  -  -   1.285.158  - ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

 881.972   22.819  -  -  -   859.153 عقار و�أثاث ومعد�ت وم�ج�د�ت �أخرى 

 30.359.474   1.462.937   695.797   1.454.146   6.892.565   19.854.029 جمموع الأ�صول 

 2.694.520   13.287   13.648   805.507   1.059.066   803.012 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

 16.701.103   13.796   -   1.005   220.119   16.466.183 ود�ئع �لعمالء 

 4.137.227  -  -   1.807.627   2.329.600  - �أم��ل مقرت�سة �أخرى 

 658.756   3.568  -  -  -   655.188 �لتز�مات �أخرى 

 507.779  -  -  -  -   507.779 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

 5.660.089  -  -  -  -   5.660.089 حق�ق �مل�ساهمني 

 30.359.474   30.651   13.648   2.614.139   3.608.785   24.092.251 جمموع اللتزامات  وحقوق امل�صاهمني 

كما يف 31 دي�سمرب 2005

 648.290   9  -  -  -   648.281 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

 13.368  -  -   11.960   1.408  - �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة 

 5.352.434   440.973   531.488   1.584.300   2.770.066   25.607 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

 10.884.138   501.648   100.613  -   620.153   9.661.724 قرو�ض و�سلف �لعمالء 

 3.367.624   38.585   173.985   462.140   60.187   2.632.727 ��ستثمار�ت مالية  

 1.251.304  -  -  -   1.251.304  - ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

 664.385   19.080  -  -  -   645.305 عقار و�أثاث ومعد�ت وم�ج�د�ت �أخرى 

 22.181.543   1.000.295   806.086   2.058.400   4.703.118   13.613.644 جمم�ع �لأ�س�ل 

 1.704.233   60.944   43.267   598.253   297.293   704.476 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

 13.056.421   3  -   72   47.306   13.009.040 ود�ئع �لعمالء 

 1.092.000  -  -  -   1.092.000  - قرو�ض �أخرى 

 470.033   2.909  -  -  -   467.124 �لتز�مات �أخرى 

 181.757  -  -  -  -   181.757 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

 5.677.099  -  -  -  -   5.677.099 حق�ق �مل�ساهمني 

 22.181.543   63.856   43.267   598.325   1.436.599   20.039.496 جمم�ع �للتز�مات  وحق�ق �مل�ساهمني 
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ح�صب التوزيع اجلغرايف  )تتمة( ب(   

بالألف ريال قطري

اأمريكا دول جمل�ش     

املجموع دول اأخرى  ال�صمالية   اأروربا  التعاون اخلليجي  قطر   

كما يف 31 دي�صمرب 2006

1.405.690  66.791  27.160  87.132  157.638  1.066.969 �إير�د�ت �لف��ئد  

)730.431(   )706(  )1.381(  )49.533(  )151.805(  )527.006( م�رشوفات �لف��ئد 

675.259  66.085  25.779  37.599  5.833  539.963 �صايف اإيرادات الفوائد 

49.979  -  -  -  -  49.979 �لإير�د�ت من �لتم�يل �لإ�سالمي و�أن�سطة �ل�ستثمار  

440.689  10.432  69  4.439  4.207  421.542 �إير�د�ت عم�لت ور�س�م  

)50.683(  )2.031(  -  -  -  )48.652( م�رشوفات عم�لت ور�س�م 

390.006  8.401  69  4.439  4.207  372.890 �صايف اإيرادات عمولت ور�صوم 

16.855  -  -  2.567  456  13.832 �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  

55.517  356  -  -  -  55.161 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي  

150.106  350  546  7.773  18.248  123.189 �سايف �أرباح �ل�ستثمار�ت  

15.097  632  -  -  -  14.465 �لإير�د�ت �لت�سغيلية �لأخرى 

237.575  1.338  546  10.340  18.704  206.647  

1.352.819  75.824  26.394  52.378  28.744  1.169.479  

)519.601(  )10.125(     -  -  -  )509.476( م�ساريف ت�سغيلية وخم�س�سات 

79.094  -  -  -  79.094  - ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �ل�سقيقة �سافية من �ل�رش�ئب 

)20.943(  -  -  -  -  )20.943( ناق�سا ح�سة ربح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

891.369   65.699  26.394  52.378  107.838  639.060 �صايف اأرباح ال�صنة  

كما يف 31  دي�سمرب 2005

804.283  32.816  12.671  57.584  83.720  617.492 �إير�د�ت �لف��ئد  

)332.272(  )542(  )305(  )11.383(  )45.062(  )274.980( م�رشوفات �لف��ئد 

472.011  32.274  12.366  46.201  38.658  342.512 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد 

8.731  -  -  -  -  8.731 �لإير�د�ت من �لتم�يل �لإ�سالمي و�أن�سطة �ل�ستثمار  

253.135  8.713  209  2.569  2.433  239.211 �إير�د�ت عم�لت ور�س�م  

)38.440(   )2.076(  -  -  -  )36.364( م�رشوفات عم�لت ور�س�م 

214.695  6.637  209  2.569  2.433  202.847 �سايف �إير�د�ت عم�لت ور�س�م 

10.550  -  -  -  554  9.996 �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  

36.384  702  -  -  -  35.682 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي  

249.685  -  2.289  300  2.871  244.225 �سايف �أرباح �ل�ستثمار�ت  

21.980  454  -  -  -  21.526 �لإير�د�ت �لت�سغيلية �لأخرى 

318.599  1.156  2.289  300  3.425  311.429  

1.014.036  40.067  14.864  49.070  44.516  865.519 جمم�ع �لإير�د�ت �لت�سغيلية 

)306.124(  )10.729(  -  -  -  )295.395( م�ساريف ت�سغيلية وخم�س�سات 

45.002  -  -  -  45.002  - ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب 

)3.396(  -  -  -  -  )3.396( ناق�سا ح�سة ربح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

749.518   29.338  14.864  49.070  89.518  566.728 �سايف �أرباح �ل�سنة  

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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نقدية واأر�صدة لــدى البنك املركزي  -6

                            بالألف ريال قطري

2005  2006   

175.029  279.778 نقد * 

353.989  465.124 �لحتياطي �لنقدي لدى م�رشف قطر �ملركزي  

119.272  272.991 �أر�سدة �أخرى لدى م�رشف قطر �ملركزي 

648.290  1.017.893 املجمــوع 

*  ت�سمل على �أر�سدة  نقدية مبلغ 5.5  ميل�ن ريال قطري  تتعلق بفروع �ملعامالت �مل�رشفية �ل�سالميــة

الأوراق املالية بغر�ش املتاجرة   - 7

                            بالألف ريال قطري

2005  2006   

1.431  65 �أ�سهم 

11.937  - �سند�ت وكمبيالت 

13.368  65 �ملجم�ع 

اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية   - 8

                            بالألف ريال قطري

2005  2006   

 61.987   23.393 ح�سابات جارية حتت �لطلب 

 4.685.263   4.631.536 �إيد�عات  

 400.920   493.294 قرو�ض للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

 5.148.170   5.148.223 �إجمايل �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

)6.856(  )5.614( - خم�س�ض تدين �لقيمة 

 5.141.314   5.142.609  

 211.120   350.714 ��ستثمار�ت يف مر�بحة ب�سائع ووكالت �لبن�ك �لإ�سالمية 

 5.352.434   5.493.323 �سايف �لأر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

�ن �لف��ئد �ملعلقة  مببلغ   909.000  �ألف ريال قطري ) مقابل 595.000 �ألف ريال قطري ل�سنة 2005 ( و�لتي مت �حت�سابها وفقا لتعليمات م�رشف قطر �ملركزي مت ��سافتها �ىل مبالغ 

�ملخ�س�سات �ملذك�رة .

                            بالألف ريال قطري

2005  2006 حركة املخ�ص�ش  

 30.643   6.856 �لر�سيد يف 1 يناير  

 1.719   416 خم�س�سات م�سافة خالل �لفرتة 

)6.891(  )1.658( خم�س�سات م�سرتدة خالل �لفرتة 

)5.172(  )1.242( �سايف �ملخ�س�سات �لإ�سافيه خالل �لعام 

)18.615(  - �ملخ�س�سات �مل�ستخدمة  خالل �لعام 

6.856    5.614 �لر�سيد يف 31 دي�سمرب  
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قرو�ش و�صلفيات وان�صطة متويل للعمالء   - 9

                            بالألف ريال قطري

2005  2006  اأ(  ح�صب النوع 

البنوك التقليدية

 9.303.666   14.417.470 قرو�ض   

 1.397.346   2.235.038 جاري مدين 

 118.887   462.875 �أور�ق خم�س�مة 

 10.819.899   17.115.383 الجمايل  

)125.426(  )140.648( - خم�س�ض خا�ض 

 10.694.473   16.974.735 �صايف القرو�ش وال�صلف 

الفروع ال�صالمية

 171.746   89.641 مر�بحة 

 17.912   288.285 �إجارة 

 7   7.087 �أخري 

 189.665   385.013 اجمايل 

  10.884.138    17.359.748 اإجمايل القرو�ش وال�صلف 

�لف��ئد �ملعلقة مببلغ 49.434 �ألف ريال قطري ) 42.302 �ألف ريال قطري لعام 2005 ( و�لتي مت �حت�سابها وفقا ملتطلبات وتعليمات م�رشف قطر �ملركزي مت ��سافتها �ىل مبالغ 

�ملخ�س�سات �ملذك�رة .

بلغ �إجمايل �لقرو�ض غري �ملنتظمة يف 31 دي�سمرب 2006 مبلغ  142 ملي�ن  ريال قطري ما يعادل   0.81% من �إجمايل �لقرو�ض و�ل�سلفيات مقابل )126 ملي�ن ريال ما يعادل 1.2%  من 

�إجمايل �لقـرو�ض  و�ل�سلف يف نهاية عام 2005( .

بالألف ريال قطري

2005  2006      

املجموع املجموع  اأوراق خم�صومة  جاري مدين   قرو�ش   ال�صفاء ال�صالمي  ب . ح�صب القطاع قبل املخ�ص�صات 

546.493  1.059.399  -  899.932  159.467 �حلك�مة  

1.188.502  1.692.666  -  130  1.692.536  م�ؤ�س�سات حك�مية و�سبه حك�مية  

114.276  224.537  2.135  47.271  175.131 �ل�سناعة  

1.131.451  1.859.388  28.483  274.130  1.556.775 �لتجارة   

718.687  1.658.745  3.465  128.363  1.526.917 �خلدمات  

715.290  1.082.370  13.758  158.466  910.146 �ملقاولت   

1.631.296  2.223.224  420  1.869  2.202.855  18.080 �لعقار 

3.757.383  5.109.516  10.909  724.877  4.010.884  362.846 �ل�ستهالكي 

1.206.186  2.590.551  403.705  -  2.182.759  4.087 �أخرى 

11.009.564   17.500.396   462.875   2.235.038   14.417.470  385.013 املجموع 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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قرو�ش و�صلفيات وان�صطة متويل للعمالء )تتمة(  - 9

                            بالألف ريال قطري

�ملجم�ع املجموع   

2005  2006 ج( حركة املخ�ص�ش 

 121.617   125.426 �لر�سيد يف 1 يناير  

-   9.626 ��سافة �لتملك يف خدمات بطاقات �جلل�بال �ل �ل �سي عمان 

 46.549   49.251 خم�س�سات جديدة خالل �لفرتة 

)39.318(   )33.479( خم�س�سات م�سرتدة خالل �لفرتة 

 7.231   15.772 �سايف �ملخ�س�سات �لإ�سافيه خالل �لعام 

 8.306  - مبالغ م�سرتدة من قرو�ض حمذوفة �سابقًا  

)11.728(   )10.176( �ملخ�س�سات �مل�ستخدمة  خالل �لعام 

 125.426    140.648 الر�صيد يف 31 دي�صمرب  

تق�م �ملجم�عة بتقدير �ملخ�س�سات على �أر�سدة �لقرو�ض و�ل�سلفيات غري �ملنتظمة دون �لأخذ يف �لعتبار قيمة ما لديها من �سمانات مقابلها.

ال�صتثمارات املالية    - 10

                            بالألف ريال قطري

2005  2006 تتكون ال�صتثمارات من  

         1.154.920  931.220 مدرجة  �أ. ��ستثمار�ت مالية متاحة للبيع : 

628.251  1.149.375 غري مدرجة   

319.573  685.257 مدرجة  ب. ��ستثمار�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ��ستحقاقها : 

1.264.880  1.555.463 غري مدرجة   

3.367.624  4.321.315 اجمايل  

اأ . ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع 

                            بالألف ريال قطري

2005  2006  

غري مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  ح�صب النوع 

33.252  961.673  82.092  786.432 �أ�سهم  

-   147.238  -  32.891 �سند�ت حك�مة قطر بالدولر �لأمريكي * 

301.217  42.035  536.160  107.485 �سند�ت �أخرى   

293.782  3.974  515.226  4.412 وحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  

-  -  15.897  - وحد�ت �سناديق �ل�ستثمار لفروع �لبن�ك �ل�سالمية  

628.251  1.154.920  1.149.375  931.220 املجموع 

بلغت �ل�سند�ت بفائدة ثابتة 223.8 ملي�ن ريال قطري  ، و�ل�سند�ت بفائدة عائمة 452.7 ملي�ن ريال قطري يف31 دي�سمرب 2006 )�سند�ت بفائدة ثابتة بلغت 333.5 ملي�ن ريال و�سند�ت   

بفائدة عائمة 157 ملي�ن ريال يف 31 دي�سمرب 2005( .

مبلغ 551 ملي�ن ريال قطري �ل�ستثمار�ت �لغري مدرجة ت�سمن مبلغ 264  ملي�ن ريال ل�ستثمار�ت بر�أ�سمال م�سم�ن )160 ملي�ن ريال يف 31 دي�سمرب 2005 ( .  

حق�ق �مل�ساهمني و�ل�سند�ت �لخرى ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  تظهر بال�سايف بعد خ�سم خ�سارة �لتدين يف �لقيمة مببلغ 99.3 ملي�ن ريال قطري ومبلغ 10.0 ملي�ن ريال قطري ومبلغ   

6.0 ملي�ن ريال قطري على ح�سب �لرتتيب    )2005 :25.15 ملي�ن (.
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ال�صتثمارات املالية  )تتمة(  - 10

ب. ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ا�صتحقاقها

                            بالألف ريال قطري

2005  2006  

غري مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  ح�صب اجلهة 

-  319.573  -  672.517 �سند�ت حك�مة قطر بالدولر �لأمريكي* 

1.141.032  -  1.136.336  - �سند�ت حك�مة قطر بالريال �لقطري 

120.208  -  365.183  - �سند�ت �أخرى 

3.640  -  53.944  12.740 �سند�ت �أخرى �لبن�ك �ل�سالمية  

1.264.880   319.573   1.555.463   685.257 الـمـجـموع ** 

ح�صب طبيعة الإيرادات

13.560  319.573  185.583  672.517 �سند�ت بفائدة ثابتة 

1.247.680  -  1.323.288  - �سند�ت بفائدة عائمة 

3.640  -  46.592  12.740 �سند�ت بفائدة عائمة عن �ل�ستحقاق 

1.264.880   319.573   1.555.463   685.257 اإجمايل ال�صتثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ا�صتحقاقها  

*  قامت �ملجم�عة باقرت��ض مبلغ 608.22 ملي�ن ريال قطري مقابل �سند�ت حك�مية بالدولر �لأمريكي لفرتة  ق�سرية �لأمد   مب�جب �تفاقيات �إعادة �رش�ء  

** �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها حتى �ل�ستحقاق )با�ستثناء �سند�ت �حلك�مة �لقطرية بالريال �لقطري( بلغت 2.234.9 ملي�ن ريال قطري بتاريخ 31 دي�سمرب 2006 )2005:   

1.589،7 ملي�ن ريال قطري(.

ا�صتثمار يف �رشكة زميلة   -11

                            بالألف ريال قطري

2005  2006  

-   1.251.304 �لر�سيد يف �أول �لعام 

 1.203.413  - م�سرت�ة خالل �لفرتة 

-  )39.548( يطرح : �لت�زيعات  ل�سنة 2005 

 79.064    114.823 ي�ساف: ح�سة �لبنك من �أرباح �ل�رشكة قبل �ل�رشيبة  

)12.077(   )14.081( يطرح :  �ل�رش�ئب )مقدرة( 

 66.987   100.742 ح�صة البنك من اأرباح ال�رشكة بعد ال�رشائب  

)21.985(  - يطرح : �حل�سة يف �سايف �لأرباح بعد �ل�رش�ئب قبل �مل�ساهمة يف ر�أ�ض �ملال 

 -  )21.648( يطرح : �حل�سة يف �مل�ج�د�ت �لغري ملم��سة  

 45.002    79.094 ح�صة البنك من اأرباح ال�رشكة الزميلة من ال�رشائب  

 -   38 �لفرق 

 2.889   )5.730( ي�ساف: ح�سة �حتياطي �لتقييم بعد �مل�ساهمة فى ر�أ�ض �ملال 

1.251.304    1.285.158 الـر�صـيـد يف نهاية الفرتة 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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ا�صتثمار يف �رشكة زميلة )تتمة(   -11

�أ�سهم �لبنك �ل�طني �لعماين مدرجة يف �س�ق م�سقط لالأور�ق �ملالية وكان �سعر �ل�سهم �ملعلن بتاريخ �مليز�نية �لعم�مية  5.70 ريال عماين . وتبلغ �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت مبلغ 1.510   

ملي�ن ريال قطري  ) 2005 : 1.203 ملي�ن (. 

�ل�ستثمار�ت يف �ل�رشكات �لزميلة يف 31 دي�سمرب 2006 تت�سمن �ل�سهرة مببلغ 574 ملي�ن ريال قطري )2005 : 574 ملي�ن ريال قطري( .  

وفقا لتفاقية �لد�رة �مل�قعة مع �لبنك �ل�طني �لعماين فان �لبنك م�س�ؤول ي�ما بي�م عن �د�رة فروع  �لبنك �ل�طني �لعماين ب�ساأن �مل��د �سامل ��رش�ف �أع�ساء �لبنك �ل�طني �لعماين . و�لبنك ل   

ميلك �سالحيات �لتحكم يف عمليات �لبنك �ل�طني �لعماين �ل من خالل 4 �أع�ساء من �أع�ساء �لبنك و�ملتاألف من 11 ع�س�� .

ح�سة �لبنك يف �ل�رشكة �لزميلة كما يف 31 دي�سمرب 2006 كالتايل :  

         

الن�صبة اململوكة % الأرباح/خ�صائر   العائد  الإلتزامات  الأ�صول  بلد التاأ�صي�ش  ال�صم 

%34.85 100.7 ملي�ن  . 173.0 ملي�ن  2.9 بلي�ن  3.6 بلي�ن  عمان  �لبنك �ل�طني �لعماين   

 

عقارات واأثاث ومعدات  -12

بالألف ريال قطري

اأعمال  راأ�صمالية حت�صينات وجتديدات       

املجموع قيد التنفيذ  �صيارات  اأثاث ومعدات  املباين امل�صتاأجرة  اأرا�صي ومباين   

�لر�سيد يف 1 يناير 2005 

450.327  170.622  2.396  108.463  21.486  147.360 �لتكلفة  

)126.726(   -  )1.616(  )78.913(  )12.808(  )33.389( �ل�ستهـــالك �ملرت�كم 

323.601  170.622  780  29.550  8.678   113.971 �لقيمة �لدفرتية 

نهاية �ل�سنة يف 31 دي�سمرب 2005

323.601  170.622  780  29.550  8.678  113.971 �سايف �لقيمة �لدفرتية - ر�سيد �أول �لعام 

93.466  88.448  -  5.018  -  - �إ�سافات خالل �لعام 

)65.092(  )48.412(  4  -  -  )16.684( �إ�ستبعاد�ت خالل �لعام 

-  )145.668(  -  41.397  10.796  93.475 حت�يل 

)34.062(  -  )264(  )19.354(  )1.845(  )12.599( �ل�ستهـــالك �ملرت�كم 

35  -  -  35  -  - فروق �لعمالت �لأجنبية  

317.948  64.990  520  56.646  17.629  178.163 �سايف �لقيمة �لدفرتية - ر�سيد نهاية �لعام 

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2005

475.954  64.990  2.403  154.125  32.282  222.154 �لتكلفة 

)158.006(  -  )1.883(  )97.479(  )14.653(  )43.991( ��ستهــالك �لعــام 

317.948  64.990  520  56.646  17.629  178.163 �سايف �لقيمة �لدفرتية  
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عقارات واأثاث ومعدات )تتمة(  -12

بالألف ريال قطري

اأعمال  راأ�صمالية حت�صينات وجتديدات       

املجموع قيد التنفيذ  �صيارات  اأثاث ومعدات  املباين امل�صتاأجرة  اأرا�صي ومباين   

نهاية ال�صنة يف 31 دي�صمرب 2006

317.948  64.990  520  56.646  17.629  178.163 �سايف �لقيمة �لدفرتية - ر�سيد �أول �لعام 

43  -  -  43  -  - ��سافات 

278.059  264.694  2.308  6.605  2.542  1.910 �إ�سافات خالل �لعام 

)10(  -  -  )10(  -  - �إ�ستبعاد�ت خالل �لعام 

-  )39.609(  -  25.104  3.771  10.734 حت�يل 

)37.832(  -  )528(  )24.146(  )4.734(  )8.424( ��ستهالكات 

5  -  -  5  -  - فرق �لعمالت �لأجنبية  

558.213  290.075  2.300  64.247  19.208  182.383 �صايف القيمة الدفرتية - ر�صيد نهاية العام 

الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2006 

754.056  290.075  4.711  185.877  38.595  234.798 �لتكلفة 

)195.843(  -  )2.411(  )121.630(  )19.387(  )52.415( ��ستهــالك �لعــام 

558.213  290.075  2.300  64.247  19.208  182.383 �صايف القيمة الدفرتية 

�أعمال ر�أ�سمالية قيد �لتنفيذ  يت�سمن مبلغ 129.6 ملي�ن ريال قطري مل�رشوع  بالز�  �لبنك �لتجاري، ومبلغ 138.3 ملي�ن ريال قطري لربج �م باب ، ولرتميم �لفروع مبلغ 19.1 ملي�ن ريال   

قطري ، ومبلغ 3.1 ملي�ن ريال قطري مل�ساريع �لتكن�ل�جيا �ملتن�عة .

13 - الأ�صول الأخرى       

                            بالألف ريال قطري

2005  2006 ال�صفاء ال�صالمي  التقليدية   

91.029  147.411  -  147.411 �إير�د�ت  م�ستحقة 

7.525  5.583  -  5.583 م�رشوفات مدف�عة مقدماً 

179.523  79.543  3.953  75.590 مبالغ مدينة 

2.114  1.700  -  1.700 عقار�ت �آلت ملكيتها للبنك وفاء للدي�ن -  �لقيمة بال�سايف * 

20.106  23.883  -  23.883 حق�ق بالإمتياز ** 

3.156  8.198  -  8.198 �مل�ستقات �ملالية ذ�ت �لقيمة �لعادلة �مل�جبة   ) �إي�ساح رقم 31 ( 

14.442  15.408  -  15.408 �سيكات حتت �لت�س�ية 

28.542  42.033  5.787  36.246 �أر�سدة مدينة �أخرى 

346.437  323.759  9.740  314.019 املجمــوع 

* هذ�  �لبند يت�سمن قيمة �لعقار�ت �لتي �آلت ملكيتها وفاءً� للدي�ن ب�سعر �لتكلفة. �لقيمة �ل�س�قية لتلك �لعقار�ت كما ه� يف تاريخ 31 دي�سمرب 2006 بلغت 4 ملي�ن ريال قطري ) 2005 :  4.1   

ملي�ن ريال قطري (.  

** هذ� �لبند ميثل تكلفة �رش�ء �متياز د�يرنز كل�ب يف قطر، م�رش، �لبحرين، �س�ريا و�ليمن وعمان .  ت�ستهلك قيمة �لمتياز على مدى فرتة �لمتياز )20 �سنة( .  

 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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اأر�صدة للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية  - 14

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

61.745  52.509 ح�سابات جارية   

1.273.657  2.033.792 ود�ئـع �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

368.831  608.219 �تفاقية �رش�ء حتت م�سرتد�ت ق�سرية �لأجل 

1.704.233  2.694.520 املجمـــوع   

ودائـــــــع العمالء   - 15

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

ح�صب النوع :  .1

3.081.633  4.238.907 ح�ســـابات حتت �لطلب   

451.160  644.513 ح�ســـابات تـ�فري    

9.486.000  11.739.582 ود�ئــــــع لأجــــل   

37.628  78.101 �لفروع �لإ�سالمية- �ل�د�ئع �جلاريــة   

13.056.421  16.701.103 اإجـمـايل ودائـــع العــمـــالء   

ح�صب القطاع :  .2

746.146  1.239.880 حك�مية    

5.101.422  5.069.716 م�ؤ�س�سات حك�مية و�سبه حك�مية   

 2.485.211  3.028.290 �لفر�د  *   

4.723.642  7.363.217 �ل�رشكات   

13.056.421  16.701.103 اإجـمـايل ودائـــع العــمـــالء   

* ت�سمل ود�ئع �لأفر�د و�ل�رشكات على ح�سابات فروع �لعمليات �مل�رشفية للبن�ك �لإ�سالميةمبلغ 47.20 ملي�ن ريال        قطري ومبلغ 30.90 ملي�ن ريال قطري على �لت��يل )2005 :   

25.70 ملي�ن ريال قطري و 11.90 ملي�ن (

اأموال مقرت�صة اأخرى 	– 16

قر�ض م�سرتك: عبارة عن قرو�ض  مت��سطة �لأجل ح�سل عليها �لبنك عرب ت�سهيالت قر�ض م�سرتك من جمم�عة من �لبن�ك �لعاملية و�لإقليمية لدعم �لحتياجات �لتم�يلية للبنك وت�سييق   

فج�ة عدم �لتماثل يف ميز�نية �لبنك، وهي كما يلي : 

يف �سهر ماي� 2004 قيام �ملجم�عة بال�سد�د �ملبكر لقر�ض غري م�سم�ن بدفعة �سد�د و�حدة مببلغ 150 ملي�ن دولر �أمريكي �ملعدل )ملبلغ 546 ملي�ن ريال قطري، بغر�ض تقليل   •  

فج�ة عدم �لتماثل يف ��ستحقاقات بن�د �مليز�نية على �ملدى �لبعيد.   وتعتربهذه �ي�سا ت�سهيالت لقر�ض غري م�سم�ن ي�سدد دفعة و�حدة، ب�سعر فائدة عائم مرتبط ب�سعر�لفائدة �ل�سائد 

بني م�سارف لندن  بال�سافة �ىل  هام�ض 42.5 نقطة �أ�سا�سية خالل �ل�سه�ر �ل�ستة و�لثالثني �لأوىل، تليها 47.5 نقطة �أ�سا�سية تدفع بالكامل بعد 60 �سهرً�. �لقيمة �لعادلة للقرو�ض كما 

يف 31 دي�سمرب 2006 بلغت 146.5 ملي�ن ريال قطري  ) 2005 : 146.0 ملي�ن ريال قطري (.

يف ي�لي� 2006، قامت �ملجم�عة باعادة جتديد قر�سني ق�سريي  �لأجل ملدة 6 �سه�ر. �ن هذين �لقر�سني غري �مل�سم�نني مببلغ 150 ملي�ن دولر �أمريكي ، 340 ملي�ن دولر   •  

�أمريكي يحل �أجل �سد�دهما بالكامل يف يناير 2007، وحتت�سب عليهما فائدة مبعدل يعادل �سعر �لليب�ر م�سافا �ليه 25 ، 21 نقطة علي �لت��يل. علما بان �لقيمة �لعادلة لتلك �لم��ل 

�ملقرت�سه لتختلف عن قيمتها �لدفرتيه حيث �ن �لقيمة �ملخ�س�مة عليها غري ذ�ت �أثر.
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اأموال مقرت�صة اأخرى )تتمة( 	– 16

برنامج اي ام تي ان “EMTN”: قامت �ملجم�عة بان�ساء مدخال لال�س��ق �لعاملية من خالل �حل�س�ل على 1.5 بلي�ن  ي�رو يف �سكل �سند�ت لربنامج “EMTN” من ب�ر�سة لندن. �ن هذ�   

�لربنامج ي�سمح للمجم�عة با�سد�ر �سند�ت رئي�سية وتابعة من خالل �لعديد من �ل�س�ر و�لعمالت. 

وقد �متت �ملجم�عة يف 12 �أكت�بر 2006 عملية �ل�سد�ر �لويل لتلك �ل�سند�ت حتت مظلة برنامج “EMTN” وللمرة �لويل كم�ؤ�س�سة مالية قطرية. �ن �ل�سند�ت مببلغ 500 ملي�ن دولر   

�مريكي تدر معدل فائدة غري ثابت للعائد علي �لك�ب�ن و�لذي يبلغ 40 نقطة م�سافة �يل معدل �لليب�ر عن ثالثة �أ�سهر، وهي ت�ستحق �ل�سد�د بالكامل بعد 5 �سن��ت. �ن تلك �ل�سند�ت ذ�ت �لعائد 

�ملتغري “FRNs” م�سجلة وتتد�ول يف ب�ر�سة لندن ويتم ت�س�يتها من خالل Euroclear or Clearstream يف ل�ك�س�مربج. بلغت �لقيمة �لعادلة لتلك �ل�سند�ت كما يف 31 دي�سمرب 2006 مبلغ  

1.821/27 ملي�ن ريال قطري )2005: ل�سئ(.

17)اأ( - اللتزامات الأخرى 

                            بالألف ريال قطري

2005  2006 ال�صفاء الإ�صالمي  التقليدية   

36.362  62.104  -  62.104 �إير�د�ت مقب��سة مقدماً   

99.183  214.916  -  214.916 م�رشوفات م�ستحقة   

50.419  62.387  -  62.387 خم�س�سـات �أخرى - �إي�ساح رقم 17 )ب(   

3.887  7.164  -  7.164 �مل�ستقات �ملالية ذ�ت �لقيمة �لعادلة �ل�سالبة ) �إي�ساح رقم 31 (   

37.246  59.658  4.105  55.553 �سمانات نقـدية   

24.465  29.924  -  29.924 �سيكات �ملقا�ســة �ملعـلـقــة   

125.166  110.767  -  110.767 ذمم د�ئنة   

12.295  16.019  -  16.019 �سندوق  �للتز�مات �لجتماعية   

1.218  2.995  -  2.995 �أرباح م�زعــة   

3.587  1.490  -  1.490 �ل�سيكات �ل�سادرة للتح�سيل   

9.382  11.681  447  11.234 �ل�سيكات �مل�رشفية و�أو�مر �لدفع   

7.855  11.403  -  11.403 مبالغ غري مطالب بها   

58.968  68.248  2.012  66.236 مطل�بات متن�عة   

470.033  658.756  6.564  652.192 املجمــوع   

17)ب( - خم�ص�صـات اأخرى 

                            بالألف ريال قطري

جمم�ع جمموع  �صندوق     

2005  2006 ال�صمان الجتماعي  �صندوق التقاعد  خم�ص�صات اأخرى)ا(    

37.468  48.499  45.954  545  2.000 ر�سيد �ملخ�س�ض يف 1 يناير   

11.601  13.752  12.135  1.617  - �ملخ�س�ض �ملك�ن خالل �لعام   

3.263  5.779  4.973  806  - �سندوق تقاعد �مل�ظفني    

)1.514(  )2.735(  -  )2.735(  - �ملح�ل �إىل �د�رة  �سندوق �لتقاعد   

)399(  )2.908(  )2.908(  -  -   �ملخ�س�ض �مل�ستخدم خالل �لعام 

50.419  62.387  60.154  233  2.000 الر�صيد يف 31 دي�صمرب   

�ملخ�س�سات �لأخرى تتعّلق با�ستثمار �ملجم�عة يف حق�ق �لمتياز �خلا�سة بعمليات �رشكاته �لتابعة . )�أ(    

يغطي خم�س�ض  �سندوق �لتقاعد �لتز�مات �ملجم�عة جتاه �مل�ظفني �لقطريني وفقا لقان�ن �سندوق �ملعا�سات و�لتقاعد �لقطري ، وي�ستمل ذلك �ملخ�س�ض علي مكافاأة نهاية �خلدمة وفقا    ب ( 

لقان�ن �لعمل �لقطري وعق�د �لعمل بالبنك . 

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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حقوق اأ�صحاب ودائع ال�صتثمار املطلق  	– 18

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

ح�صب النوع: اأ. 

21.452  73.053 ح�سابات ت�فري   

156.909  413.783 ح�سابات ��ستثمار   

178.361  486.836 املجموع   

ح�صب القطاع : ب. 

66.819  335.923 �لفر�د   

111.542  150.913 �ل�رشكات   

178.361  486.836 املجموع   

حقوق امل�صاهمني   -  19

راأ�ش املال ال�صادر واملدفوع   

يبلغ ر�أ�ض �ملال �ل�سادر و�ملدف�ع و�ملكتتب فيه و�ملدف�ع 1.401.579.330 ريال قطري ) 2005 : 934.386.220 ريال قطري ( م�زع على 140.157.933�سهمًا عاديًا ) 2005 :   

93.438.622 �سهما ( بقيمة ��سمية 10 ريال قطري لل�سهم �ل��حد.  

  

الحتياطي القانوين  

مب�جب قان�ن م�رشف قطر �ملركزي يتم �حتجاز 20 % من �سايف �أرباح �ل�سنة لتغذية �لحتياطي �لقان�ين ويتم �إيقاف �لحتجاز لالحتياطي �لقان�ين عندما يبلغ ر�سيده ما يعادل 100 % من   

ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع . و�لحتياطي �لقان�ين غري قابل للت�زيع �إل يف �حلالت �لتي �أجازها قان�ن �ل�رشكات �لتجارية �لقطري رقم )5( ل�سنة 2002 وبعد م��فقة م�رشف قطر �ملركزى . يت�سمن 

�لحتياطي �لقان�ين �أي�سا عالوة �لإ�سد�ر �لناجتة عن �إ�سد�ر�ت �أ�سهم �إ�سافية قام بها �لبنك منذ تاأ�سي�سه.

الحتياطي العام   

تتمثل يف �حتياطي عام مب�جب �لنظام �لأ�سا�سي للبنك يتم ��ستخد�مه مب�جب قر�ر من �جلمعية �لعم�مية بناء على ت��سية جمل�ض �لإد�رة وبعد م��فقة م�رشف قطر �ملركزي.  

احتياطي القيمة العـــادلة    

نتج �حتياطي �لقيمة �لعادلة من �إعادة تقييم �ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع، وي��سح �جلدول �لتايل �حلركة يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة خالل �ل�سنة:  

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

206.973  500.559 �لر�ســيد يف 1 يناير   

468.948  )346.786( نتيجــة �إعــادة �لتقييم   

)178.251(  )146.451( �سايف �ملحــ�ل �إىل بيـــان �لدخـــل    

2.889  )5.730( ح�سة �حتياطي �إعادة �لتقييم من �ل�رشكة �لزميلة   

500.559  1.592 الر�صــيد يف 31 دي�صمرب *   

 

* �لر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2006 يت�سمن �لقيمة �لعادلة �ل�سالبة �لبالغة 43 ملي�ن ريال قطري ) 2005:  مبلغ 14 ملي�ن ريال قطري( .  

اأرباح واأ�صــهم جمانية مقرتح توزيعها   

�قرتح جمل�ض �لإد�رة ت�زيعات �أرباح نقدية على �مل�ســاهمني بن�سبة 70 %   ) 7.0 ريالت قطرية لكل �سهم ( عن عام  2006 من ر�أ�ض �ملال ) ب��قع 4  ريالت  قطرية  لكل �سـهم  عن عام 2005    

كذلك �إ�سد�ر �أ�سهم جمانية ب��قع 50 % من ر�أ�ض �ملال بتاريخ 31 دي�سمرب 2005( 
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حقوق امل�صاهمني )تتمة(  -  19

احتياطيات املخاطر  

تتمثل يف �حتياطي عام مب�جب  قان�ن م�رشف قطر �ملركزي  لتغطية على �لقل  1.25% من  �لقرو�ض ماعد� �لقرو�ض �خلا�سة بحك�مة قطر  هذه �لحتياطي غري قا بل �لت�زيع  دون �مل��فقة   

�مل�سبقة من  م�رشف قطر �ملركزي. 

الحتياطيات الأخرى  

تتمثل يف �سايف �أرباح �لأ�سهم من �لإ�ستثمار لل�رشكة �لزميلة من �لت�زيعات �لنقدية و�لفروقات يف �لأرباح �أو �خل�سائر للعمالت �مل�ساعدة �ملدجمة و�لق��ئم �ملالية لل�رشكات �لزميلة.  

اإيـرادات الفــــوائد   - 20

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

99.652  169.532 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

94.341  143.160 �ل�ستثمار�ت   

610.290  1.092.998 قــرو�ض و�ســلفيات للعمــالء   

804.283  1.405.690 املجمــوع   

م�صــروفات الفــــوائد   - 21

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

19.348  50.331 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

277.171  541.371 ود�ئـــــــع �لعمـــــــالء   

35.753  138.729 �أمــــ��ل مقتــر�ســــة �أخــرى   

332.272  730.431 املجمــوع   

اإيـرادات عن التمويل ال�صالمي وان�صطة ال�صتثمار   - 22

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

 3.068   27.157 �ملر�بحة  للعمالء   

 5.627   22.123 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 36   699 �ل�ستثمار�ت   

8.731   49.979 املجمــوع   

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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اإيـرادات عمــولت ور�صــوم   - 23

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

 101.927   200.240 عمــ�لت قرو�ض و�سلفيات و مت�يالت للعمالء*   

 37.725   70.221 عمــ�لت ت�ســهيالت �ئتمانية غري مبا�سـرة   

 66.328   100.019 بطاقات �لئتمان    

 24.636   46.995 خدمات بنكيــة وعمليات �أخرى   

 22.519   19.281 عم�لت �أ ن�سـطة �ل�ستثمار للعمالء   

 -   3.933 م�ساريف �د�رية من �ل�رشكة �لزميلة ) �لبنك  �ل�طني �لعماين (**   

 253.135   440.689 املجمــوع   

*  ت�ستمل �إير�د�ت �لأتعاب من �لقرو�ض و�ل�سلفيات �لعمالء على مبلغ 7.35 ملي�ن ريال قطري حل�ساب �أن�سطة �لفروع �لإ�سالمية  )2005:  1.55 ملي�ن ريال قطري (.   

**  ي�سمل دخل �مل�ساريف �لد�رية من �ل�رشكة �لزميلة ) �لبنك �ل�طني �لعماين ( على مبلغ 934.000 ريال قطري لعام 2005 و�مل�ستلمة يف �بريل 2006 .  

اأرباح توزيعات الأ�صهم ووحدات �صناديق ال�صتثمار   -24

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

38  38 ��ستثمار�ت مالية بغر�ض �ملتاجرة   

9.958  16.817 ��ستثمار�ت مالية متاحة للبيع   

554  - وحد�ت �سناديق �ل�ستثمار   

10.550  16.855 املجمــوع   

اأرباح عمليات النقد الأجنبي  	– 25

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

 34.331   56.608 �أرباح �لتعامل يف �لنقد �لأجنبي *   

 2.053  )1.091( �أرباح تقييم �لأ�س�ل و�للتز�مات   

 36.384   55.517 �ملجمــ�ع   

* ي�ستمل �لربح من معامالت �رشف �لعمالت �لأجنبية على مبلغ 56.000 �ألف ريال قطري حل�ساب فروع �لعمليات �مل�رشفية �لإ�سالمية )2005:  5.000 �لآف ريال(.  

اأرباح ال�صتثمارات املالية  	– 26

                           بالألف ريال قطري

2005  2006   

اأرباح بيع ال�صتثمارات  اأ -   

-  243 -  بغر�ض �ملتاجرة    

249.968  149.906 -  مت�فر للبيع     

فروق تقييم ال�صتثمارات  ب -   

)283(  )43( -  بغر�ض �ملتاجرة    

249.685  150.106 �إجمـــــايل    
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م�رشوفات اإدارية وعمومية   - 27

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

135.766  236.669 رو�تب ومز�يا �أخــرى   

980  970 بدل ح�س�ر جل�سات �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة   

971  1.617 م�ساهمة �لبنك يف �سندوق �لتقاعد   

10.630  12.135 مكافـاأة نهــاية �خلــدمة   

3.083  7.697 تكلفة �لرب�مج �لتدريبية   

32.578  32.592 م�ســاريف دعـاية وت�سـ�يق   

19.842  18.711 �أتعــاب قـان�نية ومهنية   

13.010  18.380 �ت�سالت ومر�فق وتاأمني   

23.961  31.346 �إيجــــار و�ســيانة   

2.690  3.393 م�ساريف �سفر و�سيافة   

1.242  1.553 م�ساريف متعلقة بتكن�ل�جيا �ملعل�مات   

5.625  5.657 �مد�د�ت   

9.351  9.592 م�رشوفات ت�سغيلية �أخرى   

259.729  380.312 املجمــوع   

بلغ عـدد �مل�ظفني 1.003   م�ظفــا يف نهاية عـــام 2006) مقــابل 872  م�ظفــا يف نهاية عام :2005 ( .  

 

ت�سمل �مل�ساريف �لد�رية و�لعم�مية على مبلغ 11.474 ملي�ن ريال قطري ) 2005 : 5.379 ملي�ن( حل�ساب �أن�سطة �لفروع �ل�سالمية ويت�سمن مبلغ 8.130 ملي�ن ريال قطري    

) 2005 :3.646 ملي�ن ريال قطري( ملقابلة م�ساريف �مل�ظفني ومبلغ 3.344 ملي�ن ريال قطري )2005: 1.733  ملي�ن ريال قطري( ملقابلة م�ساريف �د�رية و عم�مية �أخرى .  

    

ح�صة اأ�صحاب ودائع ال�صتثمار املطلق  	– 28

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

 2.290  22.359 ح�سة �أ�سحاب �ل�د�ئع �ل�ستثمارية من �لربح قبل ح�سة �مل�ساربة �خلا�سة بح�سة �لبنك من �لربح كم�سارب    

)458(  )4.463(   ح�سة �لبنك من �لربح كم�سارب 

 1.832  17.896   �سايف ح�سة �أ�سحاب �ل�د�ئع �ل�ستثمارية بعد ح�سة �مل�سارب من �لربح 

 1.564  3.047   تنازل حملة �لأ�سهم 

 3.396  20.943 ح�صة اأ�صحاب الودائع ال�صتثمارية بعد التنازل   

�لن�سبة �مل�زعة على �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار كالتايل :  

2005  2006  

)%(  )%(  

4.25  5.00 ملدة �سنة   

4.25  4.25 ملدة �ستة �أ�سهر   

3.50  4.00 ملدة ثالثة �أ�سهر   

3.25  4.00 ملدة �سهر و�حد   

2.50  3.00 ح�سابات ت�فري   

0.00  5.03 ود�ئع مميزة   

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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عـــائد ال�صــهم من الأربـاح   - 29

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

احل�صة  : اأ(   

749.518  891.369 �ســافى �أربــاح �لعـام    

140.158  140.158 �ملت��ســط �ملرجح لعـدد �لأ�ســهم    

5.35  6.36 عائد �ل�سهم �ملعدل ) ريال قطري (     

احل�صة املخف�صة : ب (   

ح�سة �ل�سهم من �لأرباح �ملخف�سة تعادل �حل�سة �لأ�سا�سية من �لأرباح حيث �أن �لبنك ل ي�جد لديه تخفي�ض حمتمل لالأ�سهم كما يف 31 دي�سمرب 2006 .     

    

بنـود خارج امليزانية  	– 30

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

التزامات موؤجلة اأو حمتملة :  اأ.   

162.963  200.614 قب�لت    

4.080.396  8.918.217 خطابات �ل�سمان    

1.603.110  2.329.373 �عتماد�ت م�ستندية    

1.834.722  2.198.486 ت�سهيالت �ئتمان غري م�ستخدمة حل�ساب �لعمالء    

12.550  4.961 �سيكات م�سدقة    

7.693.741  13.651.651 �ملجم�ع    

تعهدات وارتباطات اأخرى : ب.   

1.481.862  4.445.233 عق�د �رشف �أجنبي وم�ستقات مالية حل�ساب �لبنك و�لعمالء )�إي�ساح رقم 31(    

17.606  4.029 �سناديق ��ستثمارية م�سم�نة )�إي�ساح رقم 1(    

58.240  58.240 حمافظ و��ستثمار�ت مد�رة حل�ساب �لغري  )�إي�ساح رقم 2(    

108.991  6.560 �لتز�مات ر�أ�سمالية ملبنى جديد قيد �لإن�ساء يف برج بالز� �لبنك �لتجاري    

-  112.799 �لتز�مات ر�أ�سمالية ملبنى جديد قيد �لإن�ساء يف برج �م باب    

�إي�ساح 1: متثل �ملحافظ �ل�ستثمارية  تعر�ض �ملجم�عة ملخاطر �لئتمان �ملتعلقة  ب�سمانها ر�أ�سمال هذه �ل�سناديق �ل�ستثمارية  �ل�سادرة للم�ستثمرين، حيث قام �لبنك ب�سمان �ملبالغ   

�ل�سا�سية لل�سناديق �ل�سادرة،  بالتعاون مع �ملدير �ملنّظم �لذي بدوره قام با�سد�ر �سمان مقابل  للمجم�عة.  �لتفا�سيل مبينة يف �ي�ساح رقم 33.

�إي�ساح 2: تدير �ملجم�عة حمفظة ��ستثمارية بقيمة 16.0 ملي�ن دولر �أمريكي نيابة عن �أحد �لعمالء. وتتم �إد�رة هذه �ملحفظة وفقًا لالأحكام و�ل�رشوط �ملتفق عليها من خالل �تفاقية   

�إد�رة �ل�ستثمار.
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اأدوات امل�صتقات املالية  -31

يبني �جلدول �لتايل �لقيمة �لعادلة �مل�جبة و�ل�سالبة للم�ستقات �ملالية مع قيمتها �لعتبارية  ح�سب �ل�ستحقاق . �لقيمة �لعتبارية للم�ستقات �ملالية ت�سكل م�ؤ�رشً� حلجم �لعمليات يف نهاية �ل�سنة ،   

ل تعك�ض بال�رشورة قيمة �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية ول خماطر �ل�س�ق و�لئتمان و�لتي ميكن �ل�ستدلل عليها من �لقيمة �لعادلة للم�ستقات �ملالية .

بالألف ريال قطري

القيمة ال�صا�صية ح�صب ال�صتحقاق      

اأكرث من من �صنة اإىل  من ثالثة  خالل  القيمة   القيمة   تفا�صيل امل�صتقات املالية   

خم�ش �صنوات خم�ش �صـنوات  اأ�صهر اإىل �صـنة  ثالثة اأ�صهر  القيمة ال�صمية  العادلة ال�صالبة  العادلة املوجبة  ح�صب نوع كل م�صتق :   

كما فى 31 دي�صمرب 2006  

1.178.428  171.294  21.410  21.410  1.392.542  6.757  6.612 - مبادلت �أ�سعار �لف��ئـد   

0  479.163  1.539.402  1.034.126  3.052.691  407  1.586 - عق�د �آجلة  لل�رشف �لأجنبي   

1.178.428  650.457  1.560.812  1.055.536  4.445.233  7.164  8.198 املجمــوع   

كما فى 31 دي�سمرب 2005  

857.273  171.294  21.410  21.410  1.071.387  3.880  2.912 - مبادلت �أ�سعار �لف��ئـد   

 -  36.247   50.419  323.809  410.475  7  244 - عق�د �آجلة لل�رشف �لأجنبي                  

857.273  207.541  71.829  345.219  1.481.862  3.887  3.156 املجمــوع    

اأن�صطة الأمـانة   - 32

حتتفظ �ملجم�عة با�ستثمار�ت مالية دولية قيمتها  367.43 ملي�ن ريال قطري) 206.86 ملي�ن ريال قطري 2005( نيابة عن عمالئه بتاريخ �مليز�نية �لعم�مية . �ساملة �أ�سهم دولية و�أور�ق   

مالية قيمتها  176.48 ملي�ن ريال قطري ما يعادل 48.46 ملي�ن دولر �أمريكي ) 99.87ريال قطري ما يعادل 27.44 ملي�ن دولر �أمريكي: 2005( يحتفظ بها  �لبنك لدى �رشكة 

»كلري�سرتمي«، وهي  �رشكة �مانة وت�س�ية عاملية م�سنفةAA+ . باقي �لأ�سهم �ل�ستثمارية حمتفظ بها لدى �مل�ؤ�س�سة �ملالية �لتي مت �رش�ء �لأ�سهم ب���سطتها. تلك �مل�ؤ�س�سات �ملالية ر�ئدة  يف 

جمالت �ل�سناعة �مل�رشفية  لقد و�سع �لبنك �سق�ف ملثل تلك �ملحافظ مع كل م�ؤ�س�سة مالية وفقًا ل�سيا�ستها يف �إد�رة �ملخاطر. 

�صـناديق ال�صتثمار    - 33

بلغت قيمة �ل�ستثمار�ت يف �سناديق �ل�ستثمار �ملد�رة من قبل �ملجم�عة يف تاريخ �مليز�نية، مبلغا وقدره  1.1 ملي�ن دولر �أو 4.0  ملي�ن ريال قطري )مقابل 4.8 ملي�ن دولر �أو 17.61   

ملي�ن ريال قطري يف نهاية 2005(، وهذه �ل�ستثمار�ت هي عبارة عن �سناديق ��ستثمارية م�سم�نة ر�أ�ض �ملال ولها �سمان مقابل من قبل م�ؤ�س�سات مالية دولية م�سنفة بدرجة  »AA« على 

�لأقل. وقد نظمت �ملجم�عة هذه �ملحافظ وفقا لطلب و�حتياجات عمالئها وباعتها لهم كمحافظ للبنك �لتجاري. ويبني �جلدول �لتايل تاريخ ��ستحقاقات هذه �ملحافظ :

تاريخ ال�صتحقاق م�صاهمة العمالء  حجم املحفظة دولر اأمريكي  ا�صم املحفظــة 

ماي� – 2010  1.107.000 دولر �أمريكي  4.520.000 دولر �أمريكي  حمفظة �ملها    

معامالت مع اأطـراف ذات العالقـة    - 34

تت�سمن معامالت �ملجم�عة �ملختلفة مع �ل�رشكات �لتابعة و�ل�سقيقة ومع �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية ، �أو �ل�رشكات �لتي ميلك�ن فيها ح�س�سًا رئي�سية �أو �أي �أطر�ف �أخرى ذ�ت   

تاأثري هام يف �سنع �لقر�ر�ت �ملالية �أو �لت�سغيلية باملجم�عة . وقد بلغت �لأر�سدة يف نهاية �ل�سنة مع هذه �لأطر�ف كما يلي :

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

اأع�صاء جمل�ش الإدارة   

201.052  293.839 قرو�ض و�سلف ) �أ (   

210.190  204.432 �ل�د�ئع    

22.415  36.589 �لتز�مات طارئة و�سمانات وتعهد�ت �أخرى   

17.443  51.096 عائد �لدخل �ملكت�سب من �لت�سهيالت �ملمن�حة لالأع�ساء جمل�ض �لد�رة   

899  5.300 ر�س�م �خرى للدخل �ملكت�سب من �ملعامالت مع �أع�ساء جمل�ض �لد�رة   

8.682  21.203 �لف��ئد �ملدف�عة حل�ساب ود�ئع �أع�ساء جمل�ض �لد�رة   

2.144  2.134 �أجر ثابت وبدل ح�س�ر جل�سات   

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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معامالت مع اأطـراف ذات العالقـة  )تتمة(  - 34

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

البنك الأم / ال�رشكة التابعة  

28.174  28.541 �أر�سدة لدى �لبنك / ود�ئع �لعمالء ) ب(   

ال�رشكة الزميلة  

163 �ل�د�ئع من �لبنك �ل�طني �لعماين  670   

342  660 �ل�د�ئع من �لبنك �لتجاري �إىل �لبنك �ل�طني �لعماين   

-  - �لتز�مات من �لبنك �ل�طني �لعماين �إىل �لبنك �لتجاري   

1.414  623 �سمانات �أد�ء   

10.500  1.000 �سمانات مناق�سة   

56.727  56.727 مبادلت �أ�سعار �لف��ئد ) �لقيم �لعتبارية (   

35  202 مبادلت �أ�سعار �لف��ئد ) �لقيم �لعادلة(   

مكافاأة الإدارة العليا   

13.942  17.316 �أجر ثابت   

5.561  10.292 ح��فز متغرية    

1.935  3.430 �أجر �إ�سايف   

�أرقام �مل�ظفني يف �لإد�رة �لعليا 21 كما يف 31 دي�سمرب 2006 و ) 13 :  2005 ( .  

معلومات اإ�صافية :  

�إن جزءً� كبريً� من �لأر�سدة �لقائمة يف نهاية �لعام لقرو�ض و�سلف �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة �أو �ل�رشكات �لتي ميلك�ن فيها ح�س�سَاً رئي�سية ، م�سم�نة مقابل �سمانات ملم��سة �أو  ) �أ (   

كفالت �سخ�سية. ويتم �ل�فاء بهذه �لقرو�ض و�ل�سلف ب�س�رة ُمر�سية ، ويجري �سد�د جميع �للتز�مات ح�سب �لتفاق. كما �أن ت�سعري �ملعامالت �لتابعة لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة ، يعتمد 

على �أ�سا�ض �لعالقة �لتي تربط �لبنك بالعميل ووفقًا لالأ�سعار �ل�سائدة يف �ل�س�ق .

�لأر�سدة لدى �لبنك / ود�ئع �لعمالء و�لذمم �ملدينة / �لد�ئنة بني �لبنك �لأم و�ل�رشكات �لتابعة ، مبا يف ذلك �أي �إير�د�ت / م�رشوفات على هذه �لأر�سدة ، قد مت ��ستبعادها عند ت�حيد  ) ب (   

�حل�سابات .

النقدية وما يف حكمها بغر�ش اإعداد قائمة التدفق النقدي وت�صمل التايل  - 35

                           بالألف ريال قطري

2005  2006  

294.301  552.769 نقدية و�أر�سـدة لدى م�رشف قطر �ملركزي *   

3.247.281  2.578.509 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

3.541.582  3.131.278 املجمــوع   

* ل ت�ستمل على �لحتياطي �لنقدي �لإلز�مي لدى م�رشف قطر �ملركزي .  
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القوائم املالية للبنك الأم  - 36

                           بالألف ريال قطري

امليزانية العمومية )للبنك الأم(

2005  2006 كما هي يف 31 دي�صمرب  2006   

الأ�صول   

648.281  1.017.873 نقدية و�أر�سدة لـــدى �لبنــــك �ملركزي   

13.368  65 �أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجـرة   

5.349.314  5.490.404 �لأر�ســـدة لـــدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

10.863.846 قــرو�ض و �ســــلف  للعمـــالء  17.341.352   

3.440.424  4.394.115 �ل�ستثمار�ت    

1.251.304  1.285.158 ��ستثمار يف �رشكة زميلة   

316.835  557.240 عـقــار�ت و�أثـاث  ومعــد�ت   

328.470  301.913 �أ�س�ل �أخـــــرى   

22.211.842  30.388.120 اإجمايل الأ�صول   

اللتزامات   

1.704.233  2.692.986 �أر�سدة  للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

13.084.595  16.729.644 ود�ئــع �لعمــــــــالء   

1.092.000  4.137.227 �أمـــ��ل مقتــر�سـة �أخــرى   

467.124  655.188 �لتز�مات �أخرى   

16.347.952  24.215.045   

178.361  486.836 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

3.396  20.943 �حتياطي �ملخاطر-  ح�سة �أرباح مالك ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

181.757  507.779   

حـقــوق امل�صـــاهمني  

934.386  1.401.579 ر�أ�ض �ملـــال �ملدفــــ�ع   

2.915.499  2.915.499 �حتياطي قان�ين   

26.500  26.500 �حتياطي عام   

500.559  1.592 �حتياطي �لقيمـــة �لعـــادلـــة   

87.200  176.200 �حتياطي خماطر   

45.002  84.548 �إحتيــاطــيــات �أخــــرى   

373.754  981.106 �أرباح مقتــرح تـ�زيـعـهــــا   

467.193  0 �أ�ســــهم جمــانيـة مقتــرح تـ�زيـعـهــــا   

332.040  78.272 �أرباح مــدورة   

5.682.133  5.665.296 �إجمايل حـقــ�ق �مل�ســـاهمني   

22.211.842  30.388.120 �إجمايل �للتز�مات  وحق�ق �مل�ساهمني   

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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القوائم املالية للبنك الأم )تتمة(  - 36

                           بالألف ريال قطري

قـائمـة الدخـــل )للبنك الأم(

2005  2006 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2006  

 799.489  1.400.597 �إيـــر�د�ت �لفــــــ��ئــد   

)332.272(  )730.322(   م�ســـروفـــات �لفــــ��ئــد 

 467.217  670.275 �ســـــافــى �إيـــر�د�ت �لف��ئــــد   

  

 8.731  49.979 �إير�د�ت من �لأن�سطة و�ل�ستثمار�ت �لإ�سالمية   

 

 247.143  434.703 �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

)36.364(  )48.652( م�ســـروفـــات عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

 210.779  386.051 �ســـــافــى �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

 10.550  16.855   �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار 

 35.682  55.161   �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي 

 249.685  150.106   �سايف �أرباح ��ستثمار�ت مالية 

 21.526  14.465 �لإيـر�د�ت �لت�سغـيليـة �لأخــرى   

 317.443  236.587    

 

 1.004.170  1.342.892   �صــــافى الإيـرادات الت�صـغيليــة 

)251.481(  )371.476(   م�ســروفات �إد�رية وعم�مية  

)33.675(  )37.455( ��ستهالكات و �إطفاء�ت   

 5.512  1.556 خمــ�س�ض تـدنـى قيمة �لـديــ�ن - للم�ؤ�س�سات �ملاليــة   

 3.887  )6.182(   �سايف خمــ�س�ض تـدنـى قيمة �لـديــ�ن - للعمــالء 

)19.638(  )95.919( خم�س�ض / خ�سائر �لتدين يف قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع    

)295.395(  )509.476( جمم�ع �مل�ساريف   

 708.775  833.416   قبل ح�صة النتائج من �رشكة زميلة 

 

 45.002  79.094 ح�سة �لبنك من �أرباح �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب   

 753.777  912.510    الربح قبل ح�صة اأرباح ا�صحاب الودائع ال�صتثمارية 

)3.396(  )20.943(   ناق�سًا :  ح�سة �أرباح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

 750.381  891.567 �صايف اأرباح الفرتة    
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قـائمـة التـدفقــــات النقــــديــة )للبنك الأم(

2005  2006 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2006   

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل  

750.381  891.567 �سايف �أربـــاح  �لعام   

تعديالت لت�صوية الأرباح مع التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل  

33.675  37.455 �إ�سـتهـــالكات و �إطفاء�ت   

19.822  97.797 خم�س�ض / خ�سائر تدين قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع    

)14.677(  )4.326( �أرباح  بيع عقار�ت و�أثاث ومعد�ت   

)45.002(  )79.094( ح�سة �لبنك من �أرباح �ل�رشكة �لزميلة )مقدرة(   

)249.685(  )150.106( �أرباح  بيع ��ستثمار�ت مالية    

494.514  793.293 اأرباح  قبل التغريات يف الأ�صول واللتزامات امل�صتخدمة باأن�صطة الت�صغيل   

�صافى النق�ش ) الزيادة ( يف الأ�صول  

)250.148(  )300.334( �لأر�ســـدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

)4.168.485(  )6.477.506( �ســــلف وقــرو�ض للعمـــالء   

)199.226(  26.557 �أ�س�ل  �أخـــــرى   

�صافى الزيادة ) النق�ش ( يف اللتزامات  

-  364.000 �لأر�ســـدة من �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

4.928.922  3.953.524 ود�ئــع �لعمــــــــالء   

174.997  169.928 �لتز�مات �أخرى   

980.574  )1.470.538( �صافى التدفقات النقدية الناجتة من  اأن�صطة الت�صغيل    

التدفقات النقدية من اأن�صطة ال�صتثمار  

)2.215.363(  )2.473.227( م�سـرتيات ��ستثمار�ت مالية    

)1.203.413(  0 �رش�ء �ل�سهم �ل�ستثمار من �رشكة زميلة   

39.548 متح�ســالت من �لت�زيعات من  �رشكة زميلة   

818.287  1.097.693 متح�ســالت من بيع  و�إ�سرتد�د ��ستثمار�ت مالية    

)92.972(  )277.870( مدف�عات ل�رش�ء عقار�ت ومعد�ت و�إعد�د وجتهيز �لفروع   

79.773  4.336 متح�ســالت من بيع عقار�ت ومعد�ت   

)2.613.688(  )1.609.520( �صــافى التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة ال�صتثمار   

التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويــل  

546.000  3.045.227 متح�ســالت �أم��ل مقرت�ســة   

)436.800(  0 مدف�عــة من  �أم��ل مقرت�ســة   

 2.242.527  0 متح�ســالت من �إ�سد�ر�أ�سهم حق �لأول�ية   

)213.574(  )373.754( �أربـــاح مـــ�زعــــة ومدف�عة   

2.138.153  2.671.473 �صــافى التدفقات النقدية امل�صتخدمة من اأن�صطة التمويــل    

505.039  )408.585( �ســافى �لزيـادة  يف �لنقدية وما يف حكمها خالل �ل�سنة    

-  5 �أثـر �لتغيـر يف �أ�ســعار �رشف �لعمالت �لأجنبية   

3.033.414  3.538.453 ر�ســـيد �لنقــدية وما يف حكمها يف �أول �ل�سنة   

3.538.453  3.129.873 ر�صيد النقدية وما يف حكمها يف اآخر ال�صنة   

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 
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فرع ال�صفاء الإ�صالمي - امليزانية العمومية 

2005  2006 كما هي يف 31 دي�صمرب  2006   

الأ�صول   

3.512  5.494 نقدية و�أر�سدة لـــدى �لبنــــك �ملركزي   

278.602  378.535 �لأر�ســـدة و�ل�ستثمار�ت لـــدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

189.665  385.013 �لأر�سدة من �لأن�سطة �ملالية   

3.640  82.581 �ل�ستثمار�ت �ملالية   

5.474  9.740 �أ�س�ل �أخـــــرى   

480.893  861.363 اإجمايل الأ�صول   

التزامات   

37.627  78.101 ود�ئــع �لعمــــــــالء ح�سابات �جلارية   

10.033  6.564 �لتز�مات �أخرى   

47.660  84.665   

178.361  486.836 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

3.396  20.943   �حتياطي  �ملخاطر - ح�سة �أرباح مالك ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

181.757  507.779   

حـقــوق امل�صـــاهمني  

250.000  250.000 مت�يل ر�أ�سمايل من �ل�رشكة �لأم    

1.476  18.919 �أرباح مــدورة   

251.476  268.919 اإجمايل متويل راأ�صمال   

480.893  861.363 اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�صاهمني   
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فرع ال�صفاء الإ�صالمي - قائمة الدخل 

2005  2006 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2006   

 3.068  27.157 �إير�د�ت من �لأن�سطة �ملالية   

 5.663  22.822 �إير�د�ت من �لأن�سطة �ل�ستثمارية   

 8.731  49.979 اإجمايل اإيرادات الأن�صطة املالية وال�صتثمارية   

 

 1.547  7.349 �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

)32(  )26( م�ســـروفـــات عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

 1.515  7.323 �ســـــافــى �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

 

 5  56 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي   

 5  56    

 10.251  57.358 �صــــافى الإيـرادات الت�صـغيليــة   

)5.379(  )16.487( م�ســروفات �إد�رية وعم�مية    

0  )2.485( �لنخفا�ض يف �ل�ستثمار�ت �ملخ�س�سة للبيع   

 4.872  38.386 �صـــــافـى الأربــاح   

 

)3.396(  )20.943(   ناق�سًا : �أرباح حاملي �أ�سهم ح�سابات �ل�ستثمار �ملطلق 

 1.476  17.443 �صايف اأرباح العام مرجحة حلقوق امل�صاهمني   

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

اإليضــاحـــات المتممــة للقــوائم 
المــــالية المـوحـــدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2006 




