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لعب البنك التجاري دورًا هامًا في نمو وازدهار دولة قطر منذ عقود 
عديدة، من خالل مساهمته في تمويل مشاريع البنية التحتية في البالد 
وتقديم خدمات مصرفية قّيمة. إن عمالءنا من جميع الخلفيات ينضمون 

إلينا لخلق قوة محركة إيجابية، والتي من خاللها سنؤدي عملنا هنا 
بأمانة واستقامة، ملتزمين دائما بآداب المهنة، منخرطين في كافة 

مجاالت الحياة القطرية، احتفاء بالمكان الذي نعتبره وطننا. إننا فخورون 
في أن تكون قطر وأبناؤها مصدر إلهامنا.



تقرير رئيس مجـلس اإلدارة

يطيب يل بالأ�شالة عن نف�شي، وبالنيابة عن 

�إخو�ين �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة �أن �أعر�ض لكم 

�لتقرير �ل�شنوي للبنك �لتجاري لل�شنة �ملالية 

�ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2007.

ففي ظل القيادة الر�سيدة حل�رضة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حمد بن خليفه اآل ثاين حفظه اهلل، �سهدت 

دولة قطر ظروفا اقت�سادية جيدة جدا خالل 

عام2007.   فقد مت تقدير النمو يف اإجمايل الناجت 

املحلي بحوايل 18% خالل عام  2007،  ومن املتوقع 

اأن تتجاوز م�رضوعات املنتجات البرتوكيماوية، 

والغاز الطبيعي امل�سال، وم�رضوعات البنية 

التحتية خالل ال�سنوات اخلم�ش املقبلة 130 مليار 

دولر اأمريكي، فيما ي�سطلع القطاع امل�رضيف 

بدور ا�سرتاتيجي هام واأ�سا�سي يف متويل هذه 

امل�رضوعات.

وانعكا�سا لأداء دولة قطر القت�سادي، فاإن البنك 

التجاري حقق مرة اأخرى نتائج مالية  ممّيزة خالل 

عام 2007، حيث �سّجل اأرباحا �سافية قيا�سية 

بلغت 1.4 مليار ريال قطري، وهو ما ميثل زيادة 

ن�سبتها 61.2% عن عام 2006، وارتفع العائد على 

متو�سط حقوق امل�ساهمني  من 15.2% اإىل %23.4.

ونظرا للمناف�سة يف القطاع امل�رضيف القطري، فقد 

كان ل بد للبنك التجاري من موا�سلة اأدائه املتميز يف 

دولة قطر، بالإ�سافة اإىل تركيزه على تو�سيع اأعماله 

اإقليميا يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي. ففي عام 

2007 وا�سل البنك التجاري تعزيز احتاده مع 

البنك الوطني العماين الذي ميتلك ن�سبة %34.9 

من اأ�سهمه، ويف �سهر دي�سمرب قام البنك با�ستحواذ 

ن�سبة 35% من اأ�سهم البنك العربي املتحد الذي 

ا له. وللبنك العربي املتحد 
ّ
يتخذ من ال�سارقة مقر

ت�سعة فروع موّزعة يف الإمارات العربية املتحدة 

ويرّكز اأعماله على اخلدمات امل�رضفية لالأفراد 

وال�رضكات. وقد حقق كل من البنك الوطني العماين 

والبنك العربي املتحد نتائج قوية خالل العام، 

وياأمل البنك التجاري اأن يعمل عن كثب مع البنكني 

املذكورين لتطوير التعاون امل�سرتك بني البنوك 

الثالثة. بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن البنك التجاري 

�سيوا�سل م�ساعيه لالحتاد مع �رضكاء اآخرين 

لال�ستفادة ال�ساملة من الأعمال امل�سرتكة.

 لقد حقق البنك التجاري عوائد اأف�سل مل�ساهميه 

من حيث اأداء �سعر ال�سهم والأرباح املوزعة بزيادة 

ن�سبتها 93% خالل عام 2007، فقد اأو�سى جمل�ش 

الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة 

40% واأ�سهم جمانية بن�سبة 30%، مكافاأة عن الأداء 

املمّيز املحقق خالل العام.

 ولكي يتمكن البنك من تنفيذ خططه التنموية يف 

تو�سيع اأعماله حمليا واإقليميا، فقد اأو�سى جمل�ش 

الإدارة بزيادة راأ�ش املال عن طريق اإ�سدار اأ�سهم 

لالكتتاب من قبل امل�ساهمني، على اأن يتم ذلك على 

مرحلتني بحيث تتم زيادة راأ�ش املال بن�سبة %10 

يف �سهر يونيو من عام 2008، ومن ثم 10% اأخرى 

يف �سهر مايو من عام 2009. وبعد توزيع الأ�سهم 

املجانية واإ�سدار الأ�سهم لكتتاب امل�ساهمني  يف 

املرحلة الأوىل يف �سهر يونيو 2008، يرتفع راأ�ش 

املال من 1.402 مليار ريال قطري اإىل 2.004 

مليار ريال قطري يف عام 2008.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ف�سوف يوا�سل البنك التجاري 

الرتكيز على تقوية راأ�سماله يف امل�ستقبل ليفي 

مبتطلباته التنموية عند ال�رضورة.

اإن اأهدافنا يف عام 2008، تتمثل يف البناء على 

جناحنا يف عام 2007، بحيث يكون م�سارنا 

ال�سرتاتيجي مرتكزا على التنّوع يف الأعمال، 

والتو�ّسع الإقليمي، وتطوير وابتكار منتجات 

وخدمات جديدة تكون م�سممة ب�سكل يفي 

مبتطلبات واحتياجات  دولة قطر امل�رضفية 

والزيادة املتنامية يف عدد �سكانها متعددي 

اجلن�سيات والثقافات.
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يوا�سل البنك التجاري تركيزه على اأهم موؤ�رضات 

الأداء للتاأكد من اأن هذه املوؤ�رضات �ستبقى تعك�ش 

اجتاهات ايجابية م�ستمرة ت�سب يف م�سلحة 

جميع امل�ساهمني. اإننا نهدف اإىل تعزيز قيمة حقوق 

امل�ساهمني الذين اأود انتهاز هذه املنا�سبة لأتقّدم لهم 

بالتقدير والعرفان مل�ساندتهم الدائمة للبنك. كما 

نهدف اإىل تقدمي اأجود املنتجات واخلدمات لعمالئنا 

الذين اأتوّجه بال�سكر والمتنان لهم لدعمهم 

املتوا�سل خالل العام املا�سي.

ول نن�سى اأن هذه النتائج املتمّيزة التي حققها البنك 

التجاري، هي نتيجة للعمل الدوؤوب والتفاين يف 

العمل والإ�رضار والت�سميم من قبل موظفي البنك 

لتمكني البنك من حتقيق النجاح.  اأتوّجه لهم بال�سكر 

اجلزيل على م�ساعيهم الطّيبة خالل عام 2007.

وبالنيابة عن اإخواين اأع�ساء جمل�ش الإدارة واإدارة 

وموظفي البنك، اأود اأن اأعرب عن تقديرنا الكبري 

للروؤية الثاقبة والقيادة الر�سيدة حل�رضة �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد املفّدى، حفظه اهلل ورعاه، 

فل�سمّوه الف�سل الأول والأخري بعد اهلل  يف حتقيق 

هذا النمو املميز خالل عام 2007 يف اقت�ساد دولة 

قطر ويف اأداء البنك التجاري.  كما نتقّدم بال�سكر 

والمتنان ل�سمو ويل العهد الأمني، و�سمو رئي�ش 

جمل�ش الوزراء، ول�سعادة وزير املالية، القائم 

باأعمال وزير القت�ساد والتجارة، واإىل �سعادة 

حمافظ م�رضف قطر املركزي، لتوجيهاتهم 

ال�سديدة ودعمهم املتوا�سل لنا خالل العام املا�سي.

اإن القطاع امل�رضيف  يلعب دورا ا�سرتاتيجيا 

هاما واأ�سا�سيا يف النمو القت�سادي لدولة قطر،  

والبنك التجاري ملتزم باأداء دوره بامل�ساهمة يف 

هذه التنمية والتنويع يف القت�ساد القطري، ويف 

اعتقادي باأن البنك يحتل مركزا  يوؤهله للتطّلع قدما 

لتحقيق مزيد من النمو خالل ال�سنوات املقبلة.

عبد �هلل بن خليفه �لعطية

رئي�ش جمل�ش الإدارة
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جلوسًا من اليسار
�ل�شيخ/عبد �هلل بن على بن جرب �آل ثاين، نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

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

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

�ل�شيخ/نا�رص بن فالح �آل ثاين، ع�شو جمل�ض �لإد�رة 

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

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

�ل�شيد / خليفة عبد�هلل �ل�شبيعي، ع�شو جمل�ض �لإد�رة

�ل�شيد/�أندرو �شتيفنز ، �لرئي�ض �لتنفيذي للمجموعة

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

�ل�شيد/عبد �هلل حممد �إبر�هيم �ملناعي،  ع�شو جمل�ض �لإد�رة

أعضاء مجلس اإلدارة
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أنا من أحد مؤّسسي البنك التجاري. وقد 
بدأُت حياتي المهنية كموّظف لدى أول 
بنك في قطر حيث عملت لفترة معينة 

إنصبَّ فيها تفكيري على المجال المصرفي 
والتجارة، إضافًة لشعوري برغبة تأسيس 
بنك خاص. وقد ُوّفقت في إيجاد الفرصة 

المناسبة للقيام بذلك بمساعدة مجموعة 
من رجال األعمال ترّأسها المغفور له الشيخ 

علي بن جبر آل ثاني وآخرين من الرجال 
الفاضلين. 

وقمنا أوالً بإنشاء اللجنة التأسيسية بغية 
تأسيس البنك وفقًا لسياسة المساهمة 

الخاّصة والتي تغّيرت فيما بعد للمساهمة 
العاّمة. وقد تأّسس البنك بنجاح على أيدي 

مجموعة من “التجاريين”، وعليه إتفّقنا أن 
نسّميه البنك التجاري القطري، ليعكس هذا 

اإلسم هدف اإلنشاء.

وواصَل بعدها البنك التجاري مسيرة 
النجاح حتى يومنا هذا الذي يمتلك فيه 

البنك مركزًا مهّمًا ويمارس دورًا جوهريًا 
في مساندة ودعم اإلقتصاد الوطني لدولة 

قطر.

حسين إبراهيم الفردان
العضو المنتدب

البنك التجاري

قبَل أكثر من 30 عامًا، إجتمَع رأيي مع كوكبة 
من رجال األعمال األوائل في قطر وَتشاركنا 

سوّيًا رغبة المساهمة في دعم مسيرة 
النمّو والتطّور في البالد، فُقمنا بتأسيس 

البنك التجاري.

واليوم، أعتقد أن البنك التجاري يجّسد تلك 
الرغبة حقيقًة على أرض الواقع. حيُث يقوم 
البنك بعمليات التمويل الحيوّية لمشاريع 

البنية التحتية وغيرها من المشاريع 
الطموحة التي تشهدها البالد، األمر الذي 
أعتبره مدعاة فخر لي بأن أكون أحد أركان 

هذه المؤسسة النشطة والرائدة.

وأعتقد أيضًا أن اإللتزام الُمتواصل المقّدم 
من البنك التجاري تجاه قطر وأهلها 

وثقافتها هو أهم األسباب التي تقف وراء 
نجاح البنك. وما زال البنك التجاري ُمحافظًا 
على أسمى أخالقيات المهنة ليكون قادرًا 

على المساهمة الفاعلة في مستقبل قطر 
الذي هو مستقبلنا جميعًا.

سعادة الشيخ ناصر بن فالح آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

البنك التجاري

لدى التفكير في إقامة البنك التجاري 
وتأسيسه عام 1975، كّنا نسعى إلنشاء 

أفضل مؤسسة مالية في المنطقة إرتكازًا 
على الِخصال القطرية التقليدية من 

الكرم والثقة واإلحترام، إضافًة لتبّني 
مؤّسسي البنك رؤية اإلبداع والنجاح 

المالي في العمل. واليوم ُيواصل البنك 
التجاري تجسيده لهذه المزايا، عبر تحقيقه 

أرباحًا كبيرة لمساهميه وإستمراره في 
المساهمة بفعالية كبيرة في خدمة 

المجتمع وثقافته. ويجب اإلعتراف بالفضل 
الكبير لرئاسة البنك التنفيذية الحكيمة 

وإدارته المتمّكنة لمابذلوه، وما زالوا، 
تجاه الحفاظ على تقّدم هذه المؤسسة 

ومواكبتها للتطّورات المستمرة في 
األسواق المالية، وتنفيذها إلحتياجات 

وتوّقعات الزبائن. 

كما وأعتقد أيضًا أن القيادة الُملهمة 
لحضرة صاحب السمو أمير البالد المفّدى 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لها أكبر 

األثر في نجاح مسيرة البنك التجاري، وإليها 
يعود الفضل الكبير لما تتمّتع به دولة 

قطر من تقّدم ورخاء غير مسبوق. ولذلك، 
ال يسُعني إال أن أتوّجه لحضرته بعظيم 

الشكر ووافر اإلمتنان. وسوف ُيكمل كل من 
البنك التجاري وقطر السير ُقدمًا إلى األمام.

جاسم بن محمد المسّلم
عضو مجلس اإلدارة

البنك التجاري
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المؤشرات المالية

1.39 مليار ريال قطري �سايف الأرباح بزيادة ن�سبتها 61.2% عن 2006   

876.03 مليون ريال قطري اإزداد �سايف اإيرادات الفوائد بن�سبة %29.7 

1.10 مليار ريال قطري اإزداد �سايف الإيرادات غري املتاأتية من الفوائد بن�سبة %62 

45.40 مليار ريال قطري اإزدادت الأ�سول بن�سبة %49.5 

25.02 مليار ريال قطري اإزدادت القرو�ش للعمالء بن�سبة %44.1 

25.80 مليار ريال قطري اإزدادت ودائع العمالء بن�سبة %49.9 

6.23 مليار ريال قطري حقوق امل�ساهمني 

9.92 ريال قطري اإزداد الربح لل�سهم الواحد من 6.16 ريال قطري 

فيت�ض �شتاندر �آند بورز  موديز  �لت�شنيف �لئتماين  

A  A-  A1 ودائع ق�سرية الأمد 

F1  A-2  P-1 ودائع طويلة الأمد 

C   C- قوة املركز املايل 

م�ستقر م�ستقر  م�ستقر  النظرة العامة 
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تقرير العضو المنتدب

مع ��شتمر�ر �لزدهار �لقت�شادي يف �لبالد،  حافظ  

�لبنك �لتجاري على  قوته ومنوه خالل عام 

2007، مع حتقيقه �أرباحا قيا�شية  وعو�ئد �أف�شل 

مل�شاهميه.

فقد بلغت ارباح البنك ال�سافية 1.39 مليار ريال 

قطري خالل عام 2007، بزيادة قدرها 528 

مليون ريال قطري )61%( عن عام 2006.  وهو ما 

ميثل عائدا ن�سبته 99.2% على راأ�ش املال املدفوع.  

وتعك�ش اأرباح البنك التجاري القيا�سية الأداء 

القوي املحقق يف جميع جمالت العمل، وقد فاقت 

ن�سبة النمو يف الإيرادات، ن�سبة منو التكاليف، حيث 

حت�سنت ن�سبة الكفاءة من 33.5% يف عام 2006 اإىل 

27.8% خالل عام 2007.

فقد ارتفعت الإيرادات الت�سغيلية بن�سبة 45.7 %  

ليبلغ 1.97 مليار  ريال قطري، كما ارتفع �سايف 

اإيرادات الفـوائد بن�سـبة 29.7% ، ومنت  الر�سـوم 

والعمولت بن�سـبة 72.6 %، والإيرادات الأخرى 

بن�سبة %42.7.

وقد اأ�سفر هذا الأداء الباهر عن حت�سن يف عوائد 

امل�ساهمني حيث ارتفع العائد على متو�سط حقوق 

امل�ساهمني من 15.2% اإىل 23.4% يف عام 2007، كما 

ارتفع العائد على ال�سهم من 6.16 ريال قطري اإىل 

9.92 ريال قطري.

وارتفع اإجمايل املوجودات مبلغا وقدره  15.04 

مليار ريال قطري ون�سبته 49.5% لي�سبح 45.4 

مليار ريال قطري، مع ارتفاع حجم الإقرا�ش بن�سبة 

44.1% ليبلغ 25.02 مليار ريال قطري ومنو 

الودائع بن�سبة 49.9% لتبلغ 25.80 مليار ريال 

قطري.

وقد انتعـ�ش �سـوق الأوراق املالية يف قطر ودول 

جمل�ش التعاون خالل عام 2007 مع القليل من 

التذبذب الذي ات�سـم به عام 2006.  فقد بلغ �سعر 

�سهم البنك التجاري 185 ريال قطريا مع نهاية عام 

2007 مقارنة ب�سعر 98 ريال قطريا كان عليها يف 

نهاية العام ال�سابق، وهذا النمو م�سافا اإليه الأرباح 

املقرتح توزيعها لعام 2007، نتج عنه عائدا ن�سبته 

92.7% للم�ساهمني لهذا العام، وهو اأداء متمّيز 

بكل املقايي�ش. فقد منا العائد على حقوق امل�ساهمني 

بن�سبة 71.9% على اأ�سا�ش �سنوي مرّكب منذ عام 

.2001

وقد وا�سل البنك الوطني العماين الذي ميلك البنك 

التجاري ح�سة ن�سبتها 35% من راأ�سماله، حتقيق 

اأداء جيد اأي�سا. فالبنك الذي يعترب ثاين اأكرب بنك يف 

عمان حقق نتائج قوية يف عام 2007، حيث ارتفعت 

اأرباحه ال�سافية بن�سبة 47% لتبلغ 44.6 مليون 

ريال عماين، وهو برهان على جناح ا�سرتاتيجيته 

التنموية.  كما منت القرو�ش وال�سلفيات بن�سبة 

29%  لتبلغ 907 مليون ريال عماين، مع منو 

اإيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى بن�سبة %11  

و49% على التوايل. وا�ستمرت جودة املوجودات 

بالتح�ّسن مع انخفا�ش القرو�ش غري املنتظمة 

بن�سبة 7.7% من اإجمايل القرو�ش، وهي مغطاة 

باملخ�س�سات بن�سبة 92%. كما اأن ر�سملة البنك 

قوية حيث بلغت ن�سبة كفاءة راأ�ش املال %15.66 

مع حت�ّسن ن�سبة الكفاءة ونتج عن ذلك حت�ّسن 

ن�سبة التكاليف اإىل الدخل. ويعود الف�سل يف هذا 

الأداء املتمّيز اإىل العمل الدوؤوب والتفاين من قبل 

موظفي البنك الوطني العماين، الذين اأنتهز هذه 

املنا�سبة لأتقدم منهم بال�سكر والتقدير جلهودهم 

املبذولة خالل العام املا�سي. ويتطّلع البنك التجاري 

اإىل توطيد العالقات اأكرث فاأكرث مع البنك الوطني 

العماين خالل الأعوام املقبلة.

كذلك فاإن البنك العربي املتحد الذي متّلك البنك 

التجاري ن�سبة 35% من راأ�سماله خالل �سهر 

دي�سمرب من عام 2007، حقق نتائج جيدة خالل 

العام حيث بلغت اأرباحه ال�سافية 211.3 مليون 

درهم اإماراتي خالل عام 2007 وهو ما ميثل 

زيادة ن�سبتها 34% عن العام ال�سابق، وارتفعت 

القرو�ش وال�سلفيات بن�سبة 18% لتبلغ 3.9 مليار 

درهم اإماراتي، كما بلغ اإجمايل املوجودات 6.2 

مليار درهم اأي بزيادة ن�سبتها 29%.  ويتمتع البنك 

اأي�سا بر�سملة جيدة جدا حيث بلغت ن�سبة كفاية 

راأ�ش املال 19.3%. ول يفوتني اأي�سا اأن اأعرب 

عن تقديري لإدارة وموظفي البنك العربي املتحد 

مل�ساهمتهم القّيمة خالل عام 2007. و�سوف يعمل 

البنك التجاري جاهدا خالل عام 2008 لتوطيد 

العالقة بني البنكني ملا فيه امل�سلحة املتبادلة لهما.

ولإدارة املخاطر اجلديدة املتاأتية من برنامج التو�ّسع 

الإقليمي، مت تاأ�سي�ش هيكل اإداري جديد للمجموعة 

لإدارة التواجد الإقليمي، ولزيادة التعاون امل�سرتك 

وامل�ساركة يف املوارد وال�سرتاتيجيات واإدارة 

املخاطر.

وقد بلغت ن�سبة كفاية راأ�سمال البنك التجاري 

11.85 % يف نهاية عام 2007 مقابل الن�سبة املقررة 

من م�رضف قطر املركزي لكفاية راأ�ش املال والبالغة 

10%، وتعك�ش تقّيدا تاما مبتطلبات اتفاقية بازل 

2. اإن زيادة راأ�ش املال املقرتحة ت�سكل جزءا من 

ا�سرتاتيجية البنك التجاري لإدارة راأ�ش املال، وهي 

تهدف اإىل التاأكد من احل�سول على توازن اأف�سل 

بني املتطلبات الرقابية، وتعزيز عوائد امل�ساهمني، 

واخلطط التنموية، والتطّلعات التو�ّسعية من خالل 

التمّلك وامل�ساهمات، واحلفاظ على ت�سنيف ائتماين 

منا�سب.
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تركيزه على تقدمي اأجود املنتجات واخلدمات 

امل�رضفية لعمالئه من الأفراد وال�رضكات على 

ال�سواء. ومن خالل ا�سرتاتيجيته الهادفة اإىل تو�سيع 

�سبكة فروعه ب�سكل جوهري خالل ال�سنوات 

اخلم�ش القادمة وخططه املكثفة لطرح املنتجات، 

ي�ستطيع عمالء البنك التجاري توّقع ا�ستمرارهم 

يف احل�سول على اأف�سل اخلدمات واملنتجات.  كما 

اأن تنمية وتطوير املنتجات التي تقّدمها   فروع 

ال�سفاء للخدمات امل�رضفية الإ�سالمية، ت�سكل جزءا 

ل يتجّزاأ من هذه ال�سرتاتيجية. وعلى م�ستوى 

خدمات ال�رضكات، فاإن اأهداف البنك التجاري 

ال�سرتاتيجية توا�سل �سمولها لتنّوع حمفظة 

القرو�ش، وتنمية الأعمال ذات املردود من الأتعاب 

والر�سوم من خالل القرو�ش املجّمعة واإدارة 

القرو�ش وتعزيز اخلدمات ال�ستثمارية. وقد �سهد 

عام 2007 تقّدما ملحوظا يف حتقيق هذه الأهداف.

ومع بذل اجلهود لتحقيق اأهدافنا ال�سرتاتيجية، 

ن�سدد على اأهمية وجود رقابة جيدة واإدارة 

للمخاطر واأعلى م�ستوى من احلوكمة واأف�سل نهج 

لالإدارة الر�سيدة، ونحن ملتزمون باحلفاظ على 

�سمعة البنك التجاري اجليدة يف هذا املجال. 

و�سوف ي�سهد عام 2008 اكتمال برج البنك اجلديد 

التجاري بالزا واإ�سغاله، حيث �سيتم افتتاح فرع 

ممّيز للبنك يف هذا املوقع من  منطقة اخلليج الغربي 

التي �ست�سم مكاتب كربى ال�رضكات واملوؤ�س�سات، 

وحيث �ستتخذ الإدارة العليا ملجموعة البنك 

ا لها.
ّ
التجاري مقر

اإن الأداء املتميز الذي حققه البنك التجاري هو 

نتيجة للعمل الدوؤوب والتفاين واجلهد املبذول 

من قبل موظفيه البالغ عددهم 1007 موظفني. 

وقد ا�ستمر البنك التجاري يف عام 2007 يف تنفيذ 

التزامه بخلق مناخ عمل متميز وم�سّجع ملوظفيه 

ولتطويرهم ال�سخ�سي واملهني.

اإن التوّقعات امل�ستقبلية لالقت�ساد القطري يف ظل 

القيادة احلكيمة والتوجيهات الر�سيدة حل�رضة 

�ساحب ال�سمو اأمري البالد املفدى ال�سيخ حمد 

بن خليفة اآل ثاين حفظه اهلل، ولقت�سادات دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي، تبدو مب�رّضة واإيجابية،  

كما هي للبنك التجاري الذي برهن عن جناح نهج 

اأعماله يف حتقيقه نتائج قيا�سية يف عام 2007. اإننا 

نتطّلع قدما  نحو عام 2008  وكّلنا ثقة باأن البنك 

التجاري �سوف ي�ستمر مب�سيئة اهلل،  يف م�سريته 

املعهودة من  النجاح والنمو.  

ح�شني �بر�هيم �لفرد�ن

الع�سو املنتدب

 

     

 



حّقق �لبنك �لتجاري يف عام 2007 �إجناز�ت �إ�شتثنائية على �شعيد �لأعمال و�لأن�شطة �مل�رصفية 

�لتي نّفذها يف قطر، ُي�شاف �إليها �لإجناز�ت �لكبرية للبنوك و�ل�رصكات �لإقليمية �لأخرى �لتي تنتمي 

ملجموعة �لبنك �لتجاري �مُلحّققة يف نف�ض �لعام. ومت حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت �لقيا�شية يف قطر، 

فيما �شّجل �لبنك �لوطني �لُعماين نتائج مذهلة يف نف�ض �لعام، وقام �لبنك �لعربي �ملتحد مب�شاهمات 

ممتازة �شمن �لإجناز�ت �مل�شتقبلية. 

وباإعتباره ثاين اأكرب بنك جتاري يف قطر واأكرب بنك خا�ش يف قطر، جنح البنك التجاري يف حتقيق اأداء مايل 

 بها البنك التجاري 
َ

قوًي، وعوائد كبرية على امل�ساهمني. وُتثبت نتائج التقييم الإئتماين اخلارجي التي حظي

اأف�سل درجات النمّو يف العوائد املحّققة واإدارة مثالية ودائمة لقطاع املخاطر واجلودة العالية لأ�سول  البنك. 

�ش للبنك التجاري مبهام تقدمي الدعم الإداري لأع�ساء جمل�ش الإدارة 
ّ
وي�سطلع فريق العمل الإداري املتمر

القدير والعريق. وجدير بالذكر اأن البنك التجاري ميتلك قاعدة قوية وخمل�سة من امل�ساهمني مّمن يقّدمون 

الدعم الالزم يف عمليات زيادة راأ�ش مال البنك وامل�ساعدة يف حتقيق طموحاتنا الكبرية بالتو�ّسع النوعي 

والإقليمي. 

واإزاء التحّديات العملية الرئي�سية املتمّثلة يف زيادة حجم الأعمال وحتقيق درجات ربحية عالية، يقوم البنك 

التجاري بالعمل وفقًا خلطط اإ�سرتاتيجية ت�ستهدف حتقيق اأعلى درجات النمو النوعي، وتنفيذ �سيا�سة 

الإ�ستحواذ وتطوير الكفاءات العملياتية. ويقف خري �ساهد على ذلك قيام البنك التجاري بعمليات اإ�ستحواذ 

على ح�س�ش اإ�سرتاتيجية من اأ�سهم البنك الوطني الُعماين والبنك العربي املّتحد. اإ�سافًة لذلك، يعكف البنك 

التجاري على ال�سعي باإجتاه تبّني اآلية عمل ت�سمن م�ساعفة اجلهود واإبداع كل ما هو جديد. ويف �سبيل 

حتقيق هذا، يقوم البنك التجاري بالرتكيز اأكرث على رفع م�ستويات اخلدمات واملنتجات املقّدمة للزبائن 

بتلّقي الدعم الالزم من اأق�سام اخلدمات امل�ساندة يف البنك. ويكمن الهدف الأ�سمى بخلق قاعدة عمل متطورة، 

وحتقيق الغايات املن�سودة من دمج �رضاكاتنا الإ�سرتاتيجية يف �سبيل ت�سجيع الإ�ستثمارات امل�ستقبلية.

�لبنك �لوطني �لُعماين

منت معّدلت الربحية املحّققة من قبل البنك التجاري منذ الإ�ستحواذ الإ�سرتاتيجي على 34.9% من اأ�سهم 

البنك الوطني الُعماين يف عام 2006. ولحقًا للنتائج الباهرة التي حّققها البنك الوطني الُعماين يف عام 2006 

باإرتفاع �سايف الأرباح اإىل 49%، قام نف�ش البنك بت�سجيل نتائج ممتازة يف العام 2007 باإعالنه حتقيق اإرتفاع 

يف �سايف الأرباح بلغت ن�سبته 47% مبا يعادل 44.6 مليون ريال ُعماين.

وخالل عام 2007، اأطلق البنك الوطني الُعماين عّدة مبادرات �ساهمت بدورها يف تنويع م�سادر دخله. فعلى 

�سعيد اخلدمات امل�رضفية لالأفراد، قام البنك الوطني الُعماين باإطالق القر�ش العقاري “املنزل” لكل من 

الُعمانيني واملقيمني. وفيما يتعّلق باخلدمات امل�رضفية لل�رضكات، وا�سَل البنك الوطني الُعماين مب�ساهمته يف 

م�ساريع البنية التحتية الرئي�سية ومتويل امل�ساريع التجارية عرب الإتفاقيات الثنائية وال�سناديق امل�سرتكة. 

هذا وقد �ساهمت �رضاكة البنك التجاري مع البنك الوطني الُعماين يف اإيجاد التعاون بتقا�سم املخاطر واخلربات 

واملقدرة على التنفيذ وتوزيع عمليات اأكرب واأكرث تعقيدًا.

تقـريـــر اإلدارة

يقوم البنك التجاري 
بالعمل وفقًا لخطط 

إستراتيجية تستهدف 
تحقيق أعلى درجات 

النمو النوعي، وتنفيذ 
سياسة اإلستحواذ 
وتطوير الكفاءات 

العملياتية.
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إنضممُت للعمل لدى البنك التجاري قبل 
ثمانية أعوام وما زلت أنظر للبنك التجاري 

على أّنه أفضل مؤسسة مالية في قطر. 
ويكمن الفرق الحقيقي في الدفء والجّو 

العائلي وثقافة اإلنفتاح العملي التي 
يتحّلى بها البنك التجاري. وفي رأيي أيضًا، 

ال أعتبر أن البنك التجاري مجّرد بنك أو مكان 
عمل، وإّنما أنظر إليه كمصرفي الشخصي 

وهذا هو الشعور الذي ُيلهمنا في خدماتنا 
التي نقّدمها لزبائننا. فنحن نحاول دائمًا أن 

نتّفهم تطّلعاتهم وأن نقّدم لهم أفضل 
الخدمات، ونشعر بأننا محظوظون لتمّتعنا 

ببيئة عمل ممتازة ويمكن اإلعتماد عليها 
لتنفيذ هذا الهدف.

كما أفخر أيضًا بالعمل لدى مؤسسة تنشط 
في مجال اإلستثمارات الثقافية واإلجتماعية 

في قطر.

نجالء موسى
مديرة فرع مؤّسسة حمد الطبية

البنك التجاري

بدأُت العمل كرئيس وحدة برنامج التقطير 
في البنك التجاري قبل ثمانية شهور، بعد 

العمل في مجال التوظيف محلّيًا في بطولة 
األلعاب اآلسيوية التي ُأقيمت في الدوحة. 
وكان من الجلّي في ذلك الوقت لي -كما 

هو اآلن- بأن البنك التجاري يتمّيز عن غيره 
من المؤسسات األخرى بإلتزامه العملي 

بتوظيف وتدريب الكفاءات القطرية، 
والحفاظ على القيم والمساهمة الفاعلة 

في الثقافة القطرية.

وفي إعتقادي أن ما ينفرد به أسلوب العمل 
في البنك التجاري هو تكريس إدارته لكافة 

الجهود إلستقطاب القطريين على إختالف 
مستوياتهم الوظيفية وتوفير فرص 

التطوير الوظيفي الالزمة لهم، إللهامهم 
وبلوغهم لمستويات التقّدم المنشودة 

والحفاظ عليهم. وبالرغم من هذا، يشعر 
جميع موّظفي البنك التجاري وعلى تنّوع 
جنسّياتهم بأّنهم جزء ال يتجّزأ من عائلة 

البنك التجاري الكبيرة. ويتقاسم هؤالء 
الموظفين مستويات عالية من المعرفة 
والخبرة ليساهموا بتمّيز البنك التجاري 

كمكان عمل مفّضل للجميع.    

نايف البشري
رئيس وحدة برنامج التقطير

البنك التجاري

وقَع إختياري على البنك التجاري قبل 
خمسة عشر عامًا ألنضم إليه ليس فقط 

للسمعة الطّيبة التي يتحّلى بها في 
السوق وإّنما أيضًا للمستوى العالي من 
الحّرية والكّم الكبير من الفرص التي ال 

تتوّفر لدى الكثير من المؤسسات األخرى. 
هذا ويحظى البنك التجاري بمجلس إدارة 

ذي رؤية حكيمة وفريق إداري ُيدرك مدى 
المعرفة لدى موّظفيه ويمنحهم الحوافز 
والثقة الالزمة في سبيل تحقيق الفائدة 

القصوى من قدراتهم.

هناك تعاون حقيقي يشهده البنك 
التجاري في تنفيذ أعماله حيث يشعر 

الجميع بأنهم يساهمون بفعالية في 
نجاح هذه المؤسسة والبالد ككّل، وهذا 

من شأنه أن يشعرني بالفخر بعملي لدى 
البنك التجاري.      

عبدالجليل برهاني
مساعد أول للمدير العام

ونائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية 
للشركات

البنك التجاري
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اإ�سافًة لذلك، قام البنك الوطني الُعماين بعدد من املبادرات التي ت�ستهدف تزويد زبائنه من ال�رضكات 

مبجموعة متكاملة من املنتجات واخلدمات امل�رضفية والتجارية. ومثال ذلك، اإقامة مركز خدمة 

ال�رضكات، ليمّثل املحّطة الأوىل لتنفيذ خمتلف اخلدمات امل�رضفية للعمالء من ال�رضكات. ويف نوفمرب، 

مت تاأ�سي�ش اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات عرب الإنرتنت لإي�سال هذه اخلدمات داخل مكاتب العمالء. 

اأّما مبا يخ�ّش الدور الإجتماعي، اإ�سطلع البنك الوطني الُعماين بدور ممّيز خالل اإع�سار جونو الذي 

�رضب البالد وت�سّبب باإحلاق �رضر بالغ بها. فقد نّظم البنك عمليات توزيع التربعات مبا�رضة على 

ال�سحايا و�ساهم كثري من موّظفيه بعمليات الإغاثة. وتثمينًا لدور البنك الوطني الُعماين يف دعم 

املجتمعات املحّلية، فقد منحت وورلد فاينن�ش ماجازين، البنك جائزة امل�سوؤولية الإجتماعية لل�رضكات 

لعام 2007.

�لبنك �لعربي �ملّتحد

اأكمَل البنك التجاري عملية الإ�ستحواذ الإ�سرتاتيجي على 35% من اأ�سهم البنك العربي املّتحد يف 

دي�سمرب 2007، لُيعلن بعدها البنك العربي املّتحد عن حتقيق نتائج مالية قوّية لعام 2007 بلغت 

211.3 مليون درهم اإماراتي بزيادة ن�سبتها 34% عن العام املا�سي. ويعكف البنك التجاري على 

تنفيذ الكثري من اخلطط التي ت�ستهدف اإيجاد وتطوير منتجات وخدمات م�رضفية جديدة ترتكز 

يف جوهرها على املعرفة واخلربة التي ميتلكهما البنك التجاري، وينظر ِكال امل�رضفني لعام 2008 

بتفاوؤل.

قطاع �خلدمات �مل�رصفية لالأفر�د

من اأهم مرتكزات اإ�سرتاتيجية العمل املّتبعة من قبل البنك التجاري هي بب�ساطة اأن يغدو البنك الأف�سل 

بني نظرائه من حيث اخلدمات امل�رضفية املقّدمة لالأفراد. وت�سعى اإدارة اخلدمات امل�رضفية لالأفراد 

نحو حتقيق هذا الهدف عرب منح الزبائن من الأفراد الأولوية على جدول اأعمال واأن�سطة البنك املنّفذة، 

وتطوير م�ستويات العمليات واخلدمات، وتقدمي اجلديد دائمًا من املنتجات واخلدمات التي من �ساأنها 

الإيفاء باإحتياجات الزبائن يف عامل امل�سارف �رضيع التطّور. ففي عام 2007، جنحت اإدارة اخلدمات 

امل�رضفية لالأفراد يف حتقيق منو متوا�سل يف كافة جمالت عملها، وحافظت بجدارة على ال�سورة 

احل�سنة التي طاملا حتّلى بها البنك التجاري ك�ساحب اأف�سل نوعّية خدمات مقّدمة للزبائن على 

م�ستوى قطر، اإ�سافًة لإبداع كل ما هو جديد يف منتجات الأفراد وتقدميها للزبائن.               

هذا ويقّدم قطاع اخلدمات امل�رضفية لالأفراد جمموعة �ساملة من املنتجات واخلدمات لالأفراد مبا فيها 

البطاقات والقرو�ش واحل�سابات وخدمات اإدارة الرثوات والعقارات. ويوا�سل البنك التجاري يف 

اإمناء ن�سبته من حجم اأعمال خدمات الأفراد يف ال�سوق بزيادة يف قاعدة العمالء بلغت 27% عن العام 

املا�سي.

تقـريـــر اإلدارة
)تتمة(

بالرغم أّني لم أعد عضوًا في مجلس 
إدارة البنك التجاري، إال أّني على معرفة 

بقيادات البنك وكّلي يقين بأّنهم 
قادرون على الرقّي بهذه المؤسسة آلفاق 

أرحب. هذا وما زلت أحافظ على عالقات 
عمل ممتازة مع البنك عبر التواصل 

اليومي مع مديري لعالقات العمالء. وما 
زال البنك التجاري يحتل مكانة أكثر 

المؤسسات المالية نشاطًا على الصعيد 
المحلي لتوافر عناصر المعرفة والسمعة 

الطيبة وأفضل الموظفين لديه مّمن 
يتفّهمون جيدًا حاجات الزبائن لغرض 

اإليفاء بها على أفضل وجه. 

وتحظى قطر أيضًا بمكانة ممّيزة حيث 
تواصل البالد إستقطاب الكثير من 

الزائرين والمقيمين لما تتمّتع به من رخاء 
وسالم وإستقرار وأماكن تعليم عالمية. 

وبدوره إستطاع البنك التجاري الموازنة 
بين الُمعاصرة لمواكبة التطّورات 

الجديدة واألصالة المتمّثلة في الثقافة 
والتراث القطري.

عمر المانع
رئيس مجلس اإلدارة

مجموعة المانع
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ويلتزم البنك التجاري بتطوير �سبكة فروعه التي تغّطي كافة املناطق يف قطر وتتكّون حاليًا من 24 

فرعًا مبا فيها 5 فروع خلدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية. اإ�سافًة لذلك، يقوم البنك التجاري 

بتزويد زبائنه بخدماته ومنتجاته املختلفة عرب 7 من الأجنحة ومكاتب املبيعات، وما جمموعه 

130 جهاز �رضاف اآيل، والتي ت�سمل 26 جهاز اإيداع اآيل، واأجهزة اإيداع و�سحب متطورة ومتعددة 

الأغرا�ش ومعززة باخلدمات امل�رضفية املقّدمة عرب الإنرتنت والهاتف والر�سائل الق�سرية. 

وجدير بالذكر اأن قطاع اخلدمات امل�رضفية لالأفراد كان قد حّقق اأداًء ماليًا قويًا يف العام 2007، 

اإرتفعت مبوجبه القرو�ش املقّدمة بن�سبة 41%، والودائع بن�سبة 52% وعوائد التكاليف بن�سبة %81.

وبف�سل الإ�ستمرارية يف تطوير �رضعة اأداء العمليات الداخلية واإن�سيابها اإىل جانب التحديث امل�ستمر 

لأنظمة واإجراءات العمل، يرتقي اإلتزام البنك التجاري يف تقدمي اأعلى م�ستويات اخلدمة واأف�سل 

املنتجات جودة ومتابعة وتبّني التطورات التقنية يف اآلية عمل البنك. فقد قام البنك التجاري باإحداث 

نقلة نوعية على �سعيد ح�ساب التوفري بطرح فكرة ح�ساب التوفري الإلكرتوين )eSavings( لأول 

ة يف قطر واإعتماد العمل به، اإىل جانب ُمنتج ت�سييل قيمة العقار. وقد حقق كل من ح�ساب التوفري 
ّ
مر

الإلكرتوين )eSavings( واإيداعات الزبائن لدى ال�سدارة – خدمات اإدارة الرثوات اأرقامًا كبريًة من 

العوائد يف خدمات التوفري لدى البنك التجاري يف عام 2007. 

وت�ستمر اإ�ستثمارات البنك التجاري يف اجلودة خالل عام 2007، باإطالق مقايي�ش نوعّية جديدة 

خلدمات الزبائن، وحمالت الت�سوق الرتويجية، ووحدة مبادرات الزبائن، وبرنامج اإعادة اإحياء 

الفروع واإمتام ما جمموعه 2000 األفي يوم عمل من التدريب ملوظفي قطاع اخلدمات امل�رضفية 

لالأفراد والتدريب على تقدمي الأف�سل �سمن خدمة الزبائن.       

ويف عام 2007 اأي�سًا، اإ�ستمرت قنوات الإت�سال الإلكرتونية بالنمو والتو�ّسع والتطور وخا�سًة فيما 

 ،)bankDirect( يتعّلق باخلدمات امل�رضفية عرب الر�سائل الق�سرية واخلدمات امل�رضفية الإلكرتونية

والتي متّكن الزبائن من اإجراء عملياتهم واإ�ستعالماتهم امل�رضفية على مدار 24 �ساعة طيلة اأيام 

الأ�سبوع. و�َسِهد اأي�سًا مركز خدمة العمالء منوًا كبريًا بتحّول 83.000 زبون لإعتماد منتج البطاقات 

الإئتمانية ذات ال�رضيحة )EMV(. واإعتمد البنك التجاري اأي�سًا العمل باخلدمات امل�رضفية الهاتفية 

لي�ستفيد منها زبائن البنك الكبار والنخبة على مدار 24 �ساعة طيلة اأيام الأ�سبوع.

وعلى �سعيد البطاقات الإئتمانية، يحظى البنك التجاري بالق�سم الأكرب من حجم اأعمال البطاقات يف 

قطر، حيث ي�سّجل البنك التجاري ما ن�سبته 40% من اإجمايل تعامالت البطاقات الإئتمانية يف قطر. 

وجدير بالذكر اأّنه وخالل عام 2007 زادت اأ�سول البنك التجاري من اإيرادات البطاقات الإئتمانية 

بن�سبة 40%، ومعّدل اإنفاق حملة البطاقات الإئتمانية بن�سبة 35%، واإرتفاع ن�سبة الدخل من خدمات 

ة بالبطاقات الإئتمانية اإىل 50%. هذا وتخّلل عام 2007 اأي�سًا، اإطالق العديد من  الت�سغيل اخلا�سّ

املبادرات واحلمالت الرتويجية الناجحة، ويذكر منها “0% ن�سبة فائدة ل�ستة اأ�سهر”، و“ا�سرتي الآن 

واأدفع لحقًا” و “اإ�سرتجع حتى 100% من قيمة امل�سرتيات”، والتي هدفت جميعها ملكافاأة زبائن البنك 

التجاري على ولئهم لإ�ستعمال بطاقات البنك وت�سجيعهم.

في عام 2007، نما حجم 
قاعدة عمالء التمويل 

العقاري لدى البنك 
التجاري بنسبة كبيرة 

بلغت 61% محققًة 
نموًا في أصول البنك 

التجاري نسبته %103.
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وجلَب نف�ش العام الكثري من النفع والفائدة على قرو�ش ال�سيارات التي يقّدمها البنك التجاري بتحقيق 

درجات منو قيا�سية يف هذا النوع من الإقرا�ش اإعتمادًا على تنفيذ اإ�سرتاتيجية ال�رضاكات مع اأهم وكالت 

ال�سيارات يف قطر، والتي تنّوعت بني موزعي ال�سيارات الإقت�سادية مثل تويوتا وني�سان، ووكالت 

ال�سيارات الفارهة مثل BMW وفراري ورولز روي�ش.

ونظرًا لتمّتعه باأحد اأهم املراكز القيادية يف �سوق التمويل العقاري القطري، فقد �َسِهد البنك التجاري 

اء التطور ال�رضيع يف ال�سوق العقارية يف قطر. ففي عام 2007، منا حجم قاعدة عمالء 
ّ
منّوًا ملحوظًا جر

التمويل العقاري لدى البنك التجاري بن�سبة كبرية بلغت 61% حمققًة منوًا يف اأ�سول البنك التجاري 

ن�سبته 103%. وبتو�ّسع قطاع الإن�ساءات العقارية يف قطر واإكت�سابه قوة دافعة واإ�سافية، وخا�سًة 

امل�رضوع العاملي وال�سخم املتمّثل باللوؤلوؤة-قطر، فمن املتوّقع اأن يتزايد الطلب على الوحدات العقارية 

ال�سكنية الراقية. وبدوره ي�سعى البنك التجاري للمحافظة على مركزه املتقّدم القيادي يف هذا ال�سوق، 

وموا�سلة العمل باإ�سرتاتيجية تطوير �رضاكاته مع خمتلف �رضكات التنمية العقارية ل�سمان تر�سيخ 

دوره الرائد يف قطاع الأعمال العقارية.

ة بزبائن البنك من الكبار  وُي�سفي البنك التجاري كثريًا من الأهّمية واخل�سو�سية يف تعامالته اخلا�سّ

ة و�سخ�سية ت�سمل حلول اإدارة الرثوات املقّدمة من ال�سدارة –  والنخبة عرب تزويدهم بخدمات خا�سّ

خدمات اإدارة الرثوات والتي تتنا�سب مع اإحتياجاتهم ال�سخ�سية والعملية. وقد مت تنظيم العديد من 

املنا�سبات الراقية بالتعاون مع اأ�سحاب اأ�سهر العالمات التجارية مثل جموهرات الفردان والفردان 

لل�سيارات واللوؤلوؤة-قطر واإمبوريوم. وتتم اأي�سًا اإقامة احلفل ال�سنوي لق�سم ال�سدارة والذي ي�ستهدف 

الرتويج لأعمال ق�سم ال�سدارة – خدمات اإدارة الرثوات عرب دعوة �سيدات الأعمال القطريات والرِثّيات 

من املقيمات.

هذا وُيوا�سل البنك التجاري اإدارة اخلدمات امل�رضفية للهنود وامل�رضيني غري املقيمني يف بلديهم 

واملقيمني يف قطر، وتبقى اأعمال واأن�سطة هذا الق�سم حمّط اإهتمام اإدارة البنك التجاري، وتلقى الكثري من 

الدعم عرب اإقامة العديد من املنا�سبات حمليًا للرتويج خلدمات ومنتجات البنك على هذا ال�سعيد بني اأبناء 

هاتني اجلاليتني الكبريتني يف قطر.

�للوؤلوؤة-قطر

يوا�سل الإقت�ساد القطري منّوه بوترية مت�سارعة، وميّثل حجم النمو يف قطاع العقارات خري �ساهد على 

ذلك. اأّما عن اللوؤلوؤة-قطر، فال �سك اأّنها ُتعّد امل�رضوع الريادي والإبداعي الأول يف هذا القطاع، حيث اأّنها 

ُت�سفي عالمة فارقة على اخلارطة العقارية يف قطر.

ومن اأهم ما مُيّيز اإ�سرتاتيجية عمل قطاع اخلدمات امل�رضفية لالأفراد هو املحافظة والتاأكيد على الدور 

القيادي الذي يلعبه البنك التجاري يف �سوق التمويل العقاري، وموا�سلة عمليات التطوير والتنمية 

العقارية بالتعاون مع �رضاكاتنا العديدة مع خمتلف �رضكات التطوير العقاري ل�سمان اإ�ستمرارية منو 

وتقدم العوائد العقارية.

تقـريـــر اإلدارة
)تتمة(

إفتتح البنك التجاري في الخامس والعشرين من 
شهر مارس فرعه التاسع عشر الجديد لخدمات 
األفراد في منطقة بن عمران ليقوم على خدمة 

الزبائن في المناطق القريبة منه. وسوف تقّوي هذه 
اإلضافة الجديدة لشبكة فروع البنك التجاري المركز 

الذي يحتّله البنك كرائد بين البنوك المحلية في 
خدمات األفراد.
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هذا و�سيظفر البنك التجاري خالل عام 2008 مبراكز قيادية متقّدمة يف ال�سوق العقاري عرب تاأ�سي�سه 

اف الآيل واخلدمات امل�رضفية الإلكرتونية 
ّ
واإن�سائه اأول فروع م�رضفية تابعة له واإقامته خلدمات ال�رض

على جزيرة اللوؤلوؤة-قطر، لتتنا�سب مع الزبائن النخبة املقيمني يف هذا املكان.

�أورينت 1

وا�سَل البنك التجاري على مدى عام 2007 بتطوير اإمتيازه التجاري اخلا�ش باإ�سدار بطاقات دايرنز 

كلوب عرب جمموعة اأورينت 1. وتعكف اأورينت 1 هذه الأيام على تنفيذ العديد من املبادرات لتطوير 

اأن�سطتها واأعمالها احلالية، اإ�سافًة لتنويع وتنمية م�سادر دخلها. وتب�رّض �سنة 2008 بالكثري من 

امل�ساريع املهمة لكل من ُعمان وقطر، والتي من �ساأنها اإحداث تقّدم كبري يف اأعمال البنك التجاري على 

�سعيد منتجات البطاقات.

خدمات �ل�شفاء �مل�رصفية �لإ�شالمية

باإنق�ساء عام 2007، اأكملت خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية املُقّدمة من البنك التجاري عامها 

الثاين بنجاح. وقد �َسِهد هذا العام عمليات تطوير الفريق الإداري، وتاأ�سي�ش فرع رئي�سي لهذه اخلدمات، 

واإفتتاح فرع اآخر خم�ّس�ش لها يف قلب املركز التجاري ملدينة الدوحة.

وجدير بالذكر اأن الدخل املتاأّتي من الإ�ستثمار والتمويل الإ�سالمي كان قد اإرتفع بن�سبة 106% لي�سّجل 

ما جمموعه 101 مليون ريال قطري خالل العام، يف حني و�سل �سايف الأرباح اإىل 52 مليون ريال 

قطري. ومنا حجم التعامالت املالية بن�سبة 200% ليحقق ما جمموعه 1.2 مليار ريال قطري، والودائع 

منت اأي�سًا بن�سبة 140% لت�سل 1.4 مليار ريال قطري. وت�ساعفت قاعدة العمالء لي�سبح تعدادها 

3.000 اآلف عميل.

وقد �َسِهد العام ذاته املزيد من النجاحات خلدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية لالأفراد. حيث اأُ�سيف عدد 

اف الآيل خلدمات ال�سفاء لغر�ش اإتاحة الفر�سة لعمالء هذه اخلدمات من حتقيق الفائدة 
ّ
من اأجهزة ال�رض

املرجّوة عرب اإ�ستعمال هذه الأجهزة.

اأّما فيما يتعّلق باملنتجات، فقد مّت تقدمي اجلديد منها خالل العام واأهّمها “بطاقة ال�سفا الإئتمانية” وهي 

عبارة عن البطاقة الإئتمانية الأوىل من نوعها يف قطر، حيث اأنها ترتكز على الر�سوم ول ي�ستحق عليها 

تكاليف اأرباح. وطرحت اأي�سًا خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية ح�ساب العائد الإ�سالمي الذي يتم 

التعامل به على اأ�سا�ش عقود املرابحة، وُيعترب مثاليًا للزبائن من النخبة وال�رضكات. كذلك مت تقدمي منتج 

الإجارة املتقّدمة )اإجارة مو�سوفة بالذمة(، والتي مّت ت�سميمها لتالئم عمليات متويل امل�ساريع العقارية 

على اأ�سا�ش التمّلك احلر واملوؤجر، ومبوجبها يتمّتع الزبائن بفرتات �سماح خالل فرتة اإن�ساء العقار على 

اأن يبداأوا بدفع الأق�ساط حال اإ�ستالمهم للعقار. اإ�سافًة لذلك كّله، يتوّفر لدى خدمات ال�سفاء امل�رضفية 

الإ�سالمية متويل مرابحة ق�سري الأجل لل�رضكات مع خيار التجّدد، والذي ُيعترب خري طريقة لالإيفاء 

بالإحتياجات ق�سرية املدى لل�رضكات.

وقد قامت خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية بتو�سيع جمالت اأن�سطتها امل�رضفية بتعاملها مع 

ال�رضكات الكبرية يف �سّتى امل�ساريع ال�سناعية الكربى خالل العام، ودخلت يف العديد من اإتفاقيات التمويل 

الإ�سالمي املمّيزة. حيث كانت خدمات ال�سفاء من املدراء الرئي�سيني لإ�سدار �سكوك اإ�سالمية بقيمة 

150 مليون دولر اأمريكي ل�رضكة ال�سالم بنيان، وهي واحدة من اأكرب ال�رضكات العقارية يف قطر. 

يسّرني أن أتوّجه بالشكر إلى أعضاء مجلس 
إدارة البنك التجاري وجميع موّظفي البنك 

على الحفاوة التي يستقبلونا بها. وقد 
بدأ تعاملنا مع البنك التجاري قبل 9 أعوام 

كانت مليئة بالتعاون المشترك على 
جميع األصعدة. حيث قام البنك التجاري 

بتمويل تشييد البناء الخاص بالالند مارك 
وتوسعاته الالحقة، كما قام البنك بتمويل 
مجمع الفيالجيو وحاليا يتم البدء بتشييد 
مول جديد سيطلق عليه مول الخليج. وقد 

وقَع اإلختيار على هذا اإلسم ألن للمجّمع 
سبع بوابات ستحمل كل واحدة منها إسم 

عاصمة من عواصم دول الخليج العربي 
إضافًة لتشييد البناء وفقًا للطراز المعماري 

الخليجي. ومّوَل البنك التجاري أيضًا 
الشركات األخرى التي نمتلكها في مدينة 

األلعاب الترفيهية ودور السينما والشركات 
المتخّصصة. وتأكيدًا للشراكة الوثيقة التي 

تربطنا بالبنك التجاري، يحرص البنك على 
فتح فرع له في كاّفة مجّمعاتنا التجارية. 

عبدالعزيز الرّبان 
رئيس مجلس اإلدارة

شركة األعمال التجارية

19



“

”

تقـريـــر اإلدارة
)تتمة(

كاَن من الضروري بالنسبة لي كرجل 
أعمال قطري ذي تطّلعات إقليمية أن أجد 

البنك الذي يتفّهم ويدعم رؤيتي العملية 
بخدمات ممتازة وتسهيالت عالية الجودة، 

ويعمل في الوقت ذاته على تنفيذ الخدمات 
المتخّصصة التي تعتمد عليها مشاريعي. 

وهذا كّله ما وجدته في البنك التجاري، 
حيث فاق مستوى الخدمات المقّدمة من 

البنك التجاري توّقعاتي دائمًا لحدود أبعد 
مّما يحصل عليه الزبون من أي بنك آخر. 
وبرأيي يعود الفضل في هذا لما يوليه 
البنك من عناية شخصية بزبائنه، إضافًة

لمجلس إدارته القدير وفريقه اإلداري 
المتمّكن الذي أسعد بعالقات صداقة 

شخصية مع الكثير منهم.   

أحمد شيخة
رئيس مجلس اإلدارة

شركة سيكو لإلنشاءات الهندسية

سادت ثقتي في البنك التجاري كمزّود 
للخدمات المالية على إمتداد 30 عامًا ال أذكر 

خاللها إطالقًا أن البنك لم ُيلبِّ لي طلب أو 
خدمة. وقد تمّكن البنك التجاري أن يثبت لي 
دومًا بأنه األفضل بين البنوك األخرى الكثيرة 

التي تعاملت معها في المنطقة.

وبرأيي يكمن التمّيز الذي يتمّتع به البنك 
التجاري في المعاملة اللطيفة التي يحظى 

بها الزبون من قبل موظفي البنك، إضافًة 
لسهولة وصوله ألٍي من هؤالء الموّظفين 
على إختالف وتنّوع مستوياتهم المهنية 

في البنك. وأستطيع القول أّني أحظى 
بفرصة لقاء أٍي من المدراء الكبار بسهولة 
ومتى شئت. وهؤالء كغيرهم من موظفي 

البنك يتحّلون بمزايا اإلستماع الجّيد 
لمطالب الزبائن والعمل على تلبيتها 

على أتّم وجه. أتطّلع دومًا للقائهم، فهم 
أصدقاء وشركاء عمل في آن.

علي سلطان العلي
رئيس مجلس اإلدارة

علي سلطان العلي المعاضيد

بعد حضوري للندوة الرائعة والقّيمة 
التي أقامها البنك التجاري في عام 2000 

عن الخدمات والمنتجات الفريدة التي 
يقّدمها البنك، قمنا بفتح حسابات لكاّفة 

األطّباء العاملين في مستشفى عيادة 
الدوحة لدى البنك التجاري. ومنذ ذلك 

الوقت وأنا كّلي رضا عن مستوى الخدمات 
المقّدمة والمهنية العالية التي نتلّقاها، 

وخاصًة تنّوع وكثرة الوسائل التي ُننّفذ 
بها إحتياجاتنا المالية بما فيها الخدمات 

المصرفية للمصريين غير المقيمين.

ومع البنك التجاري، أشعر بأّني على عالقة 
بشريك مالي ُيساعدني ويقّدم لي الدعم 

الالزم وال ينظر لي كمجّرد رقم في قائمة 
الزبائن وهذا ما يتفّرد به البنك التجاري.    

د. أشرف كرارة
مدير مستشفى عيادة الدوحة
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ووّقعت كذلك خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية اإتفاقية مرابحة بقيمة 182 مليون ريال قطري 

ل�سالح �رضكة بروة، اأكرب �رضكة عقارية يف قطر. هذا اإىل جانب تزويدها �رضكة اخلليج لالإ�سمنت بخطاب 

اإعتماد خا�ش بتمويل مرابحة بقيمة 138 مليون يورو.

اأّما على �سعيد اجلانب العملياتي، فقد قامت خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية بتطوير خدمات 

مركز خدمة العمالء التابع لها باإعتماد اخلدمات امل�رضفية الهاتفية، اإ�سافًة ملركزة عمليات الإ�سناد 

الإداري خالل العام، ل�سمان حتقيق اأعلى م�ستويات الكفاءة يف تنفيذ الأعمال والتقليل من جانب املخاطر 

العملياتية يف �سبيل اإي�سال خدمات ذات جودة عالية للزبائن.

وُيذكر اأّن خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية قامت بالكثري من املبادرات خالل العام 2007 لإظهار 

دورها يف دعم العديد من املُلتقيات الإقت�سادية، ومثال ذلك رعايتها لأعمال املوؤمتر الإ�سالمي العاملي 

الثاين لتمويل البنية التحتية، والذي ُعِقد يف الدوحة حتت رعاية �سعادة ال�سيد وزير املالية. وقد اإ�ستحوذ 

املوؤمتر على اإهتمام وح�سور العديد من ال�سخ�سيات الإقليمية والعاملية من املهتّمني يف ق�سايا التمويل 

الإ�سالمي، وحّقق جناحًا كبريًا. 

وي�سّم جمل�ش الرقابة ال�رضعية خلدمات ال�سفاء خرية من العلماء وهم ال�سيخ عبد العزيز اخلليفي من 

قطر والدكتور حممد القري من اململكة العربية ال�سعودية والدكتور عبد ال�ستار اأبوغدة من �سوريا، 

والذين يعملون على �سمان تكامل وتوافق خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سالمية واأحكام ال�رضيعة 

الإ�سالمية.

وت�سعى خدمات ال�سفاء نحو بناء قاعدة عمل قوية، لتكون اأ�سا�سًا لتو�سيع اأعمالها خالل ال�سنوات 

القادمة، وتنظر بثقة نحو الإ�ستفادة الق�سوى من اإمكانيات فر�ش الأعمال املتوّفرة �سمن التمويل 

الإ�سالمي.

قطاع �خلدمات �مل�رصفية لل�رصكات و�أ�شو�ق ر�أ�ض �ملال

يقّدم قطاع اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات واأ�سواق راأ�ش املال جمموعة �ساملة من اخلدمات امل�رضفية 

لل�رضكات وخدمات ومنتجات اخلزانة والإ�ستثمار واملعامالت البنكية واخلدمات املالية لل�رضكات. 

ويتباين امل�ستفيدون من هذه اخلدمات بني ال�رضكات املحّلية والأخرى العاملية التي تقوم على الإ�ستثمار 

واملتاجرة وتنفيذ خمتلف امل�ساريع يف قطر. وت�سمل اخلدمات املُقّدمة عمليات اإدارة الإكتتابات ومتويل 

امل�ساريع والإن�ساءات وخدمات اإ�ست�سارات الأعمال.

اأّما عن اإجنازات هذا القطاع خالل عام 2007، فقد ت�سارع حجم النمو الذي حّققه لي�ساهم مبا ن�سبته 

75.1% من اإجمايل الأ�سول و68.1% من اإجمايل الإيرادات الت�سغيلية للبنك التجاري. وبف�سل النمو 

القوي حلجم الأعمال وامل�ساريع اجلديدة املنّفذة، فقد ارتفع اإجمايل اأ�سول القرو�ش املقّدمة من قبل 

قطاع اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات واأ�سواق راأ�ش املال لي�سل اإىل 21.7 مليار ريال قطري، حمّققًا ما 

ن�سبته 50% من النمو ال�سنوي املتوا�سل. هذا وارتفعت اأي�سًا ن�سبة الإيرادات املتاأّتية من غري الفوائد، 

مبا فيها عمليات التمويل التجاري ور�سوم وعمولت اخلزانة، لت�سّجل 81.7%، وهي ن�سبة اأعلى مّما 

مت حتقيقه خالل عام 2006. ويعّد هذا خري �ساهد على جناح البنك التجاري يف قيادته ل�سوق التمويل 

التجاري ومتويل العقود وخدمات اخلزانة.

أهم مجاالت النمو 
الرئيسية خالل عام 2007 

إنماء حجم القروض 
المقّدمة وتزايد حجم 

الرسوم التجارية وأرباح 
الخزانة واإليرادات القوّية 

المتأّتية من الفوائد 
وغير الفوائد وتكاليف 

التمويل المخّفضة 
ونمو المحافظ 

اإلستثمارية.
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و�سملت اأهم جمالت النمو الرئي�سية التي مّت الرتكيز عليها خالل عام 2007 اإمناء حجم القرو�ش 

املقّدمة وتزايد حجم الر�سوم التجارية واأرباح اخلزانة والإيرادات القوّية املتاأّتية من الفوائد وغري الفوائد 

وتكاليف التمويل املخّف�سة ومنو املحافظ الإ�ستثمارية. ولغر�ش العمل على الإيفاء بهذه التحّديات 

وحتقيق اأف�سل النتائج، فقد مت و�سع خطط عمل طموحة اإ�ستهدفت زيادة العدد يف قائمة عمالء البنك 

التجاري املحليني، والتو�ّسع يف حقل الأ�سواق العاملية وعلى وجه اخل�سو�ش اأ�سواق دول جمل�ش التعاون 

ومنطقة ال�رضق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، اإ�سافًة اإىل تاأمني تفوي�سات جديدة من اأ�سواق راأ�ش املال 

لل�سيولة واملديونية يف قطر، وتنويع وزيادة حجم اخلدمات املرتكزة على التكاليف يف عمليات التمويل 

التجاري واإدارة النقد واإدارة اخلزانة والتمويل اإىل جانب اإدارة متطّلبات ال�سيولة بفعالية.

و يف ابريل 2007، متّكن البنك التجاري بنجاح من رفع قيمة التمويل مليزانيته العمومية عرب توقيع عقد 

قر�ش م�سرتك بتكاليف منخف�سة وخلم�ش �سنوات بقيمة 500 مليون دولر اأمريكي، مّت فيما بعد زيادته 

اإىل 650 مليون دولر اأمريكي متا�سيًا مع الإ�ستجابة الكبرية لل�سوق. ثم قام البنك التجاري تباعًا يف 

نوفمرب 2007 بالتعاون مع جمموعة من البنوك العاملية لإطالق ت�سهيل اإئتماين بقيمة 600 مليون دولر 

اأمريكي والذي فاق الإكتتاب فيه ليغلق بقيمة 800 مليون دولر اأمريكي. ونظرًا لنجاح عقد مثل هذه 

الت�سهيالت الإئتمانية وتوافر قاعدة م�ستثمرين عاملية يديرها البنك من خالل �سندات EMTN املدرجة يف 

�سوق لندن املايل، فقد حتّققت للبنك التجاري املقدرة على تنويع م�سادر متويله واإيجاد و�سائل متويل 

طويلة الأجل خلدمة خططه التو�سعية املتوا�سلة. 

ق�شم �خلدمات �مل�رصفية �ملحلية

�سعى ق�سم اخلدمات امل�رضفية املحلية يف العام 2007 ب�سكل اأ�سا�سي نحو اإظهار وتقوية مزايا اخلدمات 

امل�رضفية لل�رضكات املقّدمة من البنك التجاري عرب زيادة حجم تعامالت البنك يف ال�سوق املحلية واإدامة 

معّدلت الربحية العالية وتن�سيط وترية عوائد الر�سوم من خالل اإدارة احل�سابات بفعالية عالية على 

ت اأي�سًا م�ساريع الأعمال يف التو�ّسع والف�سل يف ذلك يعود لالإنفاق 
ّ
اأ�سا�ش قيمة الأرباح. هذا وا�ستمر

احلكومي الهائل على تطوير م�ساريع البنية التحتية. 

ق�شم خدمات �رصكات �لقطاع �لعام

قام البنك التجاري بنجاح خالل العام 2007 بتطبيق خطط تقوية �رضاكاته التجارية مع �رضكات القطاع 

العام بهدف زيادة حجم تعامالته يف هذا املجال احليوي وتطوير جمموع احل�سابات العاملة. واإعتمادًا 

على مكانة البنك التجاري ك�رضيك م�رضيف حمّلي اإ�سرتاتيجي حلكومة قطر على �سعيد اأهم م�ساريع 

النفط والغاز والبنية التحتية وال�سناعية الأخرى املنفّذة، يوا�سل البنك التجاري وبنجاح منقطع النظري 

اإمتام اأكرب �سفقات التمويل لأكرث امل�ساريع حيوية يف العام 2007، وتقف مقدرات البنك اخلالقة يف جمال 

التمويل الهيكلي خري �ساهد على ذلك. هذا وتعترب �رضكات القطاع العام من اأهم م�سادر احل�سول على 

الودائع.

ويظهر جلّيًا دور البنك التجاري يف جمال متويل امل�ساريع التجارية بتنفيذه وباإحرتافية عالية لدور 

مدير القرو�ش الهيكلية التي بلغت يف جمموعها 179 مليون دولر اأمريكي لإثنني من اأهم امل�ساريع على 

م�ستوى قطر.

وجدير بالذكر اأن البنك التجاري قد حّقق ما جمموعه 1.2 مليار دولر اأمريكي من تنفيذه لعّدة اإلتزامات 

مالية على م�ستوى مدراء ومنّظمي القرو�ش الهيكلية ل�سالح حكومة دولة قطر، ومتويل خمتلف 

امل�ساريع ل�سالح قطر للبرتول، وتنفيذ عمليات �سحن الغاز الطبيعي املُ�سال اإ�سافًة لن�ساط متويل 

امل�ساريع الأخرى.        

تقـريـــر اإلدارة
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وبنجاح منقطع النظير 

إتمام أكبر صفقات 
التمويل ألكثر المشاريع 

حيوية، وتقف مقدرات 
البنك الخالقة في مجال 
التمويل الهيكلي خير 

شاهد على ذلك.
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ق�شم �خلدمات �مل�رصفية �لدولية

رّكز ق�سم اخلدمات امل�رضفية الدولية يف البنك التجاري خالل العام 2007 على زيادة حجم النمو يف 

اأ�سوله وجذب الودائع اخلارجية ودعم معّدلت الربحية العالية. وبف�سل ال�سورة امل�رضقة التي ُتقّدم 

البنك التجاري كالعب اأ�سا�سي �سمن بنوك دول جمل�ش التعاون لتنفيذه مهام الإن�ساء والتمويل امل�سرتك 

وخمتلف اخلدمات التجارية ولمتالكه قاعدة راأ�ش مال قوية، فقد متّكن البنك من اإمناء قاعدة عمالئه 

يف منطقة دول جمل�ش التعاون والهند. وعلى �سعيد عمليات التمويل امل�سرتك، فقد تبّواأَ البنك التجاري 

خمتلف املهام الإدارية والتنظيمية الرئي�سية يف عدد من عمليات التمويل الإقليمي والدويل باإلتزامات مالية 

بلغت يف جمموعها اأكرث من 675 مليون دولر اأمريكي خالل عام 2007. وجنح البنك التجاري اإىل جانب 

ذلك كّله يف تنفيذ اأُوىل عملّيات التفوي�ش الإ�ست�ساري اخلا�سة بتمويل اأحد امل�ساريع املحلية العمالقة يف 

القطاع اخلا�ش.

 اإىل اآفاق اأرحب يف متويل العقود الأجنبية باإ�سدار �سمانات ذات ِقيم 
ّ

وقد ا�ستطاَع البنك التجاري الرقي

كبرية ل�سالح عدد من م�ساريع البنية التحتية، وقام اأي�سًا بتاأمني الكثري من الودائع الهيكلية الكبرية من 

خمتلف ال�رضكات العاملية لت�ساهم بدورها يف تنويع م�سادر التمويل اخلا�سة بالبنك التجاري.  

ق�شم �خلدمات �مل�رصفية لالإ�شتثمار

اإ�ستهلََّ ق�سم اخلدمات امل�رضفية لالإ�ستثمار العام 2007 بالعمل �ساعيًا نحو اإطالق حمافظ اإ�ستثمارية 

متّلكية والظفر بتفوي�سات ECM وDCM، اإ�سافًة اإىل تقوية ح�سوره على �سعيد تنفيذ خدمات 

اأخرى يف اأ�سواق راأ�ش املال. وجاءت ظروف ال�سوق موؤاتية جدًا يف العام 2007، حيُث �سجلَّ اإجمايل 

مبيعات الإ�ستثمارات ما جمموعه 205.8 مليون ريال قطري، وارتفعت اإيرادات الر�سوم املتاأّتية من 

ت�سويق املحافظ الإ�ستثمارية الدولية وخدمات الو�ساطة ور�سوم الأ�سول الإدارية. ووا�سلت املحافظ 

الإ�ستثمارية التمّلكية لدى البنك التجاري اإدخال الإيرادات التي بلغت ن�سبتها 10.9% على الأُ�سول 

امل�ستثمرة والتي متَّ حتقيقها عرب التنويع اجلغرايف والنوعي لالأُ�سول اإىل جانب اإطالق حمفظة اإ�ستثمارية 

ذات هيكل دخل ثابت.

ة ثانية كمدير اإداري لالإكتتاب 
ّ
وعلى �سعيد الإكتتابات اأي�سًا، ح�سَل البنك التجاري على التفوي�ش ملر

اخلا�ش باأ�سهم امل�رضف اخلليجي التجاري خالل العام 2007 والذي بلغت قيمته 600 مليون ريال 

قطري. ومت تعيني البنك التجاري اأي�سًا كمدير للمحفظة الإ�ستثمارية املتوافقة مع اأحكام ال�رضيعة 

الإ�سالمية اخلا�سة مب�رضوع اللوؤلوؤة-قطر للتطوير العقاري )LP( وبقيمة 600 مليون دولر اأمريكي 

توّزعت بني الأ�سول التي بلغت 300 مليون دولر اأمريكي والتمويالت التي بلغت 300 مليون دولر 

اأمريكي، واُعتربت الأوىل من نوعها يف قطر.

هذا وقد ارتفعت ن�سبة منو الأ�سول املوّجهة من املوؤ�س�سات والهيئات الإقليمية الرئي�سية ب�سكل كبري 

خالل العام. حيث حّقق �سندوق الو�سيلة، وهو �سندوق اإ�ستثماري م�سرتك اأن�ساأه البنك التجاري 

وي�سمل على اأ�سول اإ�ستثمارية من اأ�سواق دول جمل�ش التعاون، جناحًا كبريًا انعك�َش على اإجمايل 

الإكتتابات فيه من امل�ستثمرين املحلّيني والعامليني وعلى اأدائه الذي حّقق ن�سبة منّو بلغت 40% تقريبًا.

وخالل العام 2007 اأي�سًا، ا�ستطاَع ق�سم اخلدمات امل�رضفية لالإ�ستثمار اإجتياز مراحل مهّمة بح�سوله 

على تفوي�ش لإدارة م�سرتكة تتعّلق باإ�سدار �سكوك اإ�سالمية ل�سالح واحدة من اأكرب �رضكات القطاع 

اخلا�ش يف قطر. ومن ثم تابع البنك التجاري النجاح الذي حّققه يف العام ال�سابق باإدارة اأول اإكتتاب خا�ش 

به، بالتمّكن وباإحرتافية عالية من اإدارة الإكتتاب اخلا�ش باأ�سهم البنك اخلليجي.

ال يمّر يوم تقريبًا إال وأتعامل فيه مع البنك 
التجاري نظرًا ألّني أعمل كمدير مالي 

في إحدى شركات النفط والغاز متعّددة 
الجنسيات. وقد إستحوَذ البنك على رضاي، 

فأنا أعتمد على ما ُيقّدمه من خدمات 
ومنتجات. إضافًة لذلك تتيح لي البنية 

التحتية التقنية للبنك التجاري سهولة 
وسرعة الوصول لحسابات شركتنا، ويقوم 

موظفي البنك كذلك بأداء وتنفيذ كافة 
إحتياجاتنا المالية األخرى.

هذا أيضًا إلى جانب تحّلي البنك التجاري 
ببيئة عمل فريدة فالكّل هنا آذان صاغية 

لما نقول ليبدأو بعدها العمل على تحقيق 
طلباتنا واإليفاء بها. ويقّدم البنك التجاري 
خدمات شاملة راقية تقوم على تصميمها 

إدارة ُمبدعة وطموحة، وال أستطيع إال أن أعّبر 
عن إعجابي بالمقاييس العالية لخدمات 

البنك التجاري.

دانيش كولي
مدير مالي

شركة نفط وغاز متعّددة الجنسيات
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ق�شم �خلز�نة

خالل العام 2007، �سعى البنك التجاري لتطوير منتجات جديدة ل�رضف العمالت يف �سبيل زيادة 

ن�سبة تعامالت البنك يف ال�سوق ورفع م�ستويات عوائده؛ اإ�سافًة ملوا�سلة ق�سم اخلزانة اإدارة عمليات 

متويل البنك والإيفاء مبتطلبات ال�سيولة وبكفاءة عالية. هذا كّله اإىل جانب متّكن ق�سم اخلزانة من 

ة باأ�سعار ال�رضف ون�سب الفائدة يف �سوء الطلب  تقدمي الدعم الالزم حيال حلول التحّوط اخلا�سّ

املتزايد حمليًا.

وخالل نف�ش العام اأي�سًا، منت اإيرادات اخلزانة من تعامالت الزبائن بن�سبة 42% الأمر الذي عك�َش 

تقّدم تقنيات البنك التجاري وقدراته الكبرية على التناف�ش يف جمال الأعمال هذا. ومن �سمن املنتجات 

اجلديدة التي مت اإ�سافتها هذا العام الودائع املحمية والتي ترّكز على العمالت.

وقد مّت الإنتهاء من جتهيز اأنظمة عمل اإدارية حديثة ومتطّورة تغّطي اخلدمات املبا�رضة وخدمات 

الإ�سناد اخلا�سة مبنتجات اخلزانة وبطريقة اأوتوماتيكية الغاية منها اعتماد العمل وتنفيذه ب�رضعة 

فائقة دون احلاجة للمرور بالتعقيدات التقليدية، مع احلفاظ على اإدارة حكيمة للمخاطر.

هذا وتبقى عمليات اإدارة ال�سيولة من اأهم جمالت العمل التي يوليها البنك التجاري كّل الدعم 

والإهتمام، الأمر الذي ترجَم جناحًا كبريًا لهذه العمليات خالل العام 2007 خا�سًة على �سعيد تنويع 

قاعدة املودعني وتاأمني عمليات متويل طويلة الأجل.

ق�شم �ملعامالت �لبنكية

وا�سَل ق�سم املعامالت البنكية يف البنك التجاري حتقيق م�ستويات عالية من النمو خالل العام 2007، 

ويعّد ا�ستحداث واإن�ساء وحدة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من اأهم الإجنازات التي ُت�سّجل لهذا 

الق�سم والتي ت�ستهدف حتقيق معدلت منّو مهّمة. فقد منت القيمة الإجمالية للُعمولت التجارية من 

72.8 مليون ريال قطري اإىل 135.3 مليون ريال قطري خالل العام 2007 وزادت ن�سبة املعامالت 

البنكية التجارية املنّفذة اإىل 21%، وزاد اأي�سًا حجم التعامالت التجارية املنّفذة يف فروع البنك املختلفة 

من 11.9 مليار ريال قطري اإىل 15.7 مليار ريال قطري، بن�سبة بلغت %31.7.

�إد�رة �ملخاطر

ينظر البنك التجاري لعمليات حتديد ودرا�سة واإدارة املخاطر على اأّنها من الأولويات الإ�سرتاتيجية. 

ويحمل اأداء اخلدمات املالية يف ثناياه الكثري من املخاطر التي قد ينعك�ش حدوثها �سلبًا على الأداء املايل 

للبنك. وعليه ُتنّفذ اأعمال البنك التجاري �سمن اإطار عملي �سامل ي�سمل امل�ساءلة والإ�رضاف والدرا�سة 

امل�سبقة لكافة اخلطوات والإبالغ عنها ل�سمان الإيفاء باأعلى معايري جودة اإدارة املخاطر.

تقـريـــر اإلدارة
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ت�سمل املخاطر الرئي�سية التي تواجه عمليات البنك التجاري ما يلي:

اإذا  وقوعها  املحتمل  اخل�سارة  يف  الئتمانية  الت�سهيالت  خماطر  تكمن  الئتمانية:  الت�سهيالت  خماطر  	•
َعِجز الزبون عن �سداد دفعاته امل�ستحّقة للبنك. وُتعترب اإدارة خماطر الت�سهيالت الإئتمانية من اأهم 

اأق�سام اإدارة املخاطر. هذا وجتتمع جلنة اإدارة املخاطر لدى البنك التجاري �سهريًا للنظر يف جميع 

الق�سايا املتعّلقة باملخاطر امل�رضفية عمومًا، واإبداء امل�سورة والقرارات الالزمة ل�سمان التوافق مع 

اأهم معايري العمل امل�رضيف.   

ف خماطر ال�سوق على اأّنها اخل�سارة املحتملة على �سعيد القيمة اأو الأرباح والتي 
ّ
خماطر ال�سوق: ُتعر 	•

تنتج عن التغرّيات يف عوامل ال�سوق اخلارجية مثل ن�سب الفائدة واأ�سعار �رضف العمالت واأ�سعار 

النفط واملعادن واأ�سواق الأ�سهم. وللتعامل مع هذا النوع من املخاطر، جتتمع جلنة املوجودات 

واملطلوبات �سهريًا وكّلما تتطّلب الأمر ذلك ملراجعة امليزانية العمومية للبنك واإبداء امل�سورة والقرارات 

املالئمة.   

مالية  م�سادر  توّفر  عدم  حال  يف  البنك  يواجهها  قد  التي  املخاطر  وهي  ال�سيولة:  اأو  التمويل  خماطر  	•
كافية لالإيفاء باإلتزامات البنك امل�ستحّقة، اأو اإلتزام البنك بالإيفاء بهذه امل�ستحّقات ولكن بتحّمل 

تكاليف عالية. وبهدف التاأكد من �سيطرة البنك على ظروف كهذه، تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات 

ب�سكل متوا�سل بدرا�سة خماطر التمويل ل�سمان اإدارتها بطريقة �سائبة ودقيقة �سمن معايري زمنية 

قيا�سية.

خماطر العمليات: وهي تلك املخاطر التي قد تنتج عن �سري العمليات الداخلية، اأو النا�ش اأو الأنظمة، اأو  	•
اء احلوادث اخلارجية. هذا وجتتمع جلنة اإدارة املخاطر لدى البنك التجاري �سهريًا لإبداء امل�سورة 

ّ
جر

حيال التقليل واحلّد من املخاطر املحتملة، والإدامة الفعالة لو�سائل املراقبة كالإ�ستعانة باملوؤ�رضات 

العملية والتحليل امل�سبق.   

امل�ساهمني  حقوق  على  �سلبًا  توؤّثر  قد  والتي  املُحتملة  املخاطر  وهي  الإ�سرتاتيجي:  التخطيط  خماطر  	•
كنتيجة للقرارات ال�سادرة عن عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي املتعّلقة مبعدلت النمو احليوي لأعمال 

واأن�سطة البنك وحتديد عمليات الإ�ستحواذ املمكنة.

هذا وترتكز اإدارة املخاطر يف البنك التجاري على اأ�س�ش اأهّمها املعرفة الدقيقة ب�سّتى اأق�سام املخاطر 

واخلطط املو�سوعة من قبل جمل�ش الإدارة بهذا اخل�سو�ش عرب امل�ساندة املتلّقاة من جلان التدقيق 

واملخاطر واإ�سرتاتيجيات العمل يف البنك التجاري. وهذه اللجان يف حّد ذاتها تتلّقى الدعم وامل�ساندة 

والإ�رضاف يف عمليات مراجعة واإدارة املخاطر من قبل جلنة املخاطر للمجموعة وجلنة خماطر الت�سهيالت 

الإئتمانية وجلنة املوجودات واملطلوبات. 

وجدير بالذكر قيام البنك التجاري بتخ�سي�ش وظائف لإخت�سا�سيي درا�سات املخاطر باإ�رضاف مبا�رض 

من قبل رئي�ش اإدارة قطاع املخاطر، وتكمن م�سوؤوليات القائمني على هذه الوظائف مبا يلي:

املحتملة؛ املخاطر  وحدود  ومعايري  ب�سيا�سات  وامل�سورة  الن�سح  اإبداء  	•
واملعايري؛ ال�سيا�سات  بهذه  الإلتزام  مدى  مراقبة  	•

و املخاطر؛  اإدارة  تقنيات  وتنفيذ  تطوير  يخ�ش  مبا  القيادية  املعايري  توفري  	•
العام  الو�سع  ومراقبة  التجاري  البنك  مبجموعة  املتعّلقة  املخاطر  عن  ال�سمولية  الدرا�سات  اإجراء  	•

لها.

نظرًا للسمعة الطيبة التي يتحّلى بها 
البنك التجاري، فقد وقع اختياري عليه بادىء 

األمر لمساندتي في مشاريعي العملية. 
وبالفعل فقد حصلت على كّل الدعم الذي 

كنُت أسعى إليه إضافًة لكسب شريك مالي 
لطالما إستثمَر في عالقتي معه الكثير كما 

هو األمر في مشاريع األعمال التي إمتّدت 
على مدى 20 عامًا. 

واليوم ال أستطيع إال أن أعّبر عن مدى الرضى 
الذي أشعر به، حيث يقوم مدير عمالء من 

البنك التجاري بمساعدتي في إنجاز مختلف 
الشؤون المالية وتقديم النصح واإلرشاد 

بلطف ومهنّية عالية. وكذلك هو الحال مع 
كافة موظفي البنك اآلخرين؛ إحترافية وعون 

دائم. أنصح الجميع بالتعامل مع البنك 
التجاري لما يوليه للزبائن من إهتمام كبير.

أحمد الخوري
رئيس مجلس اإلدارة

شنن للتجارة والمقاوالت
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“

”

اأّما فيما يتعّلق بدفع اجلهود جتاه التطّورات امل�ستقبلية لالإطار العملي اخلا�ش باإدارة خماطر الت�سهيالت 

الإئتمانية يف البنك التجاري، فاإنه يتم الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على الإلتزام مبعايري اإتفاقية )Basel II(، كما 

يعتمد البنك اأي�سًا اأف�سل الو�سائل العملية يف تطبيق خمتلف اأوجه اإدارة املخاطر. و�سينتقل البنك التجاري 

للعمل وفقًا لنظام تقييم داخلي متطّور يف الربع الأول من عام 2008. وهو نظام ُمعتمد عامليًا ومتوافق 

مع معايري KMV التي حّددتها وكالة موديز للتقييم، اإحدى اأهم الوكالت العاملية يف تزويد خمتلف 

املوؤ�س�سات املالية والبنوك باحللول الإئتمانية الكّمية. ويقوم هذا النظام على اأ�سا�ش اإنتهاج اأف�سل طرق 

ة بزبائن قطاع ال�رضكات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. ومن �ساأن هذه املبادرة تقوية  التقييم اخلا�سّ

وتطوير هيكلة املخاطر يف البنك التجاري ودعم خطط البنك وحت�سرياته لإنتهاج نظام التقييم الداخلي 

املتوافق مع )Basel II( مل�ساندة البنك يف اأعمال امليزانية العمومية واإدارة راأ�ش املال والتخطيط.

قطاع �لعمليات وتكنولوجيا �ملعلومات

يعترب قطاع العمليات وتكنولوجيا املعلومات الأ�سا�ش الذي تقوم عليه كافة عمليات البنك التجاري حيث 

مينحان البنك املقدرة على ممار�سة العمل على مدار ال�ساعة. ويزّود هذا القطاع اأق�سام البنك املختلفة 

ب�سّتى و�سائل تنفيذ املعامالت امل�رضفية والإت�سالت والتقنيات املختلفة والأمن �سمن قاعدة عمل واحدة 

ت�ستهدف الإ�ستمرارية يف تنفيذ اإ�سرتاتيجيات النمو احليوية.

وتعّد الأعمال املنجزة من قبل هذا القطاع اأكرب دليل على املقدرة املتوفرة لدى البنك التجاري. حيث 

ا�ستطاع قطاع العمليات وتكنولوجيا املعلومات يف ظّل معّدلت النمو التي ت�سهدها البالد والتناف�ش 

املُتزايد و�سفافية ال�سوق، القيام باملهام املنوطة به بقوة ومب�ساندة من �سبكة عمل ت�سم م�ست�سارين 

خارجيني مت اإختيارهم بعناية فائقة اإ�سافة اإىل �رضكاء العمل اخلارجيني الذين يقومون على تزويد هذا 

القطاع باخلربات يف الإخت�سا�سات ذات العالقة. و�سيكون لتطوير وتو�سيع قاعدة العمليات وتكنولوجيا 

املعلومات هذه الف�سل الكبري يف دعم خطط النمو امل�ستقبلية الطموحة يف ال�سنوات القليلة القادمة.

ت فرق العمل التابعة لهذا القطاع خالل العام 2007 بالعمل �سمن �رضاكة حقيقية مع زبائن 
ّ
واإ�ستمر

البنك التجاري، جنحت خاللها من تفّهم وتوّقع حاجات وتطّلعات الزبائن املختلفة والإيفاء بها وبكفاءة 

عالية. وقد ارتفع حجم املعامالت املنّفذة مبا�رضًة من قبل هذا القطاع يف البنك التجاري بن�سبة %21 

لي�سّجل ما يقارب 4.3 مليون معاملة. وتبقى مهّمة اإيجاد الفر�ش احلقيقية للزيادة من اآلية تنفيذ 

املعامالت امل�رضفية من اأوىل الأولويات يف البنك التجاري.

وجدير بالذكر اأّن اأهّم م�ساريع تكنولوجيا املعلومات املنّفذة خالل العام 2007 قد �سملت ما يلي:

الإخرتاق  عمليات  من  للحماية  متطورة  اأنظمة  اإدخال  عرب  متقّدمة  اأمنية  مبنظومة  العمل  اإعتماد  	•
املختلفة؛

التكاليف؛ من  للتقليل  الأم  احلوا�سيب  تكنولوجيا  تطوير  	•
COBIT والتي ت�ستهدف تطوير مقايي�ش العمل التقني يف  بـِ  املعروفة  التقني  العمل  اأُطر  اأف�سل  اإدخال  	•

البنك التجاري؛

)eSavings(؛ الإلكرتوين  التوفري  ح�ساب  بتكنولوجيا  العمل  تطبيق  	•
و الإنرتنت؛  عرب  املقّدمة  لالأفراد  امل�رضفية  اخلدمات  تطوير  	•

اخلزانة. بق�سم  اخلا�سة  الدعم  اأنظمة  تطوير  	•

تقـريـــر اإلدارة
)تتمة(

إنضممت للعمل في البنك التجاري في 
عام 1976، وكنت حينها أول موّظفة صّراف 

في قطر. وقد حظيت بنفس القدر من 
فرص التدريب والتطوير التي حظَي بها 
زمالئي من الرجال، وإرتقيُت بعدها ِمرارًا 

حتى أصبحت أول مديرة فرع بنك في قطر 
أيضًا. وبرأيي أن البنك التجاري إستطاع أن 

يصل لما هو عليه اآلن من النجاح بنفس 
الطريقة تلك. 

وللبنك التجاري إدارة تقود السوق بطموح 
وإلتزام ال مثيل لهما، إضافًة لتمّتعها 

بالمقدرة على تفّهم حاجات الزبائن 
وموّظفيها كذلك، ليشعر الجميع بأّنهم 

جزء من عائلة كبيرة وليس فقط مجّرد 
زبون أو موّظف. وقد حرص البنك التجاري 
دومًا على مواكبة التطّورات ليظّل قادرًا 
على اإليفاء بمتطلّبات السوق المتغّيرة 

في قطر ولدى زبائنه، وأشعر بالفخر ألّني 
جزء من هذا كّله.

هدى ُحّبي
مساعدة أول للمدير العام

ورئيسة قسم عالقات كبار الزبائن
البنك التجاري
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هذا وقد قام البنك التجاري بتجهيز واإ�سناد خمتلف القدرات العملية اخلا�سة بقطاع العمليات 

وتكنولوجيا املعلومات ل�سمان تفّوق الأداء العملي لهذا القطاع خالل العام القادم عرب و�سع املبادرات 

واخلطط الالزمة وخا�سًة زيادة الإعتماد على تقا�سم اخلدمات لرفع جودة الأداء.

�ملباين

 اجلديد للبنك التجاري، والواقع يف قلب املركز التجاري ملدينة الدوحة 
ّ
ُيو�سك العمل على الإنتهاء يف املقر

�سمن منطقة اخلليج الغربي. ويحظى مبنى بالزا البنك التجاري باأهمية بالغة لكونه ميّثل الطراز 

املعماري الراقي واحلديث، واملالئم لإظهار وتقدمي �سورة البنك التجاري باأبهى ُحللها، وُيعترب اأي�سًا 

اإحدى اأهم و�سائل الإ�ستثمار طويل املدى للم�ساهمني.

ة بالبنك التجاري تقوم على تنفيذ خطط طموحة  وجدير بالذكر اأّن اأجهزة العمل العقارية اخلا�سّ

 مبراحل و�سع الأفكار الأّولية، ومن ثم ت�سميم وبناء ال�سالت 
ّ
ت�ستهدف تطوير فروع البنك متر

ة بخدمات الزبائن والقاعات الأُخرى املتخ�ّس�سة. وتتنّوع هذه الإن�ساءات من الأجنحة امل�رضفية  اخلا�سّ

والفروع ال�سغرية اإىل الفروع الإ�سرتاتيجية التي ي�سمل عملها تنفيذ خدمات واأن�سطة م�رضفية �ساملة.   

�ملو�رد �لب�رصية

كاَن لإخال�ش واإحرتافية موّظفي البنك التجاري ورغبتهم يف التطّور اأكرب الأثر يف النجاح الذي حّققه 

البنك خالل العام 2007. ويف �سبيل اأن يحافظ البنك التجاري على جذب اأف�سل الكفاءات للعمل لديه 

يف ظّل التناف�ش ال�سديد الذي ي�سهده �سوق الكفاءات املحّلي والإقليمي، اأوىل البنك ُجّل اهتمامه مبنح 

موّظفيه فر�ش التعّلم والتطوير وا�ستغالل مهاراتهم العملية على خري وجه. 

حيث عقَد البنك التجاري خالل العام 2007 ما يقارب 7.700 يوم تدريبي مع الرتكيز على اجلانب 

الإداري والفّني ب�سكل اأكرب من ذي قبل. وبداأ اأي�سًا البنك التجاري العمل على و�سع وتطوير �سل�سلة 

جديدة من الدورات التدريبية والتي انطلقت يف الن�سف الثاين من نف�ش العام. ولعلَّ اأبرز هذه الدورات 

التدريبية هي تلك التي اأُقيمت يف جمال التقطري. وجت�سيدًا لدور البنك التجاري ك�رضكة وطنية رائدة، 

فقد قام البنك بعقد برامج تدريبية �سيفية لطلبة املدار�ش واجلامعات، اإ�سافًة لربنامج التدريب الإداري 

للخريجني الذي ي�ستقطب اخلريجني الواعدين من اجلامعات القطرية. هذا كّله اإىل جانب برنامج 

الأع�ساء امل�رضفيني امل�ساركني الذي اأطلقُه البنك التجاري ملنح ال�سباب القطريني فر�سة الإن�سمام 

لربامج تدريبية مكّثفة يف املجالت امل�رضفية والفّنية والإدارية املتعّددة لفرتة 6 اأ�سهر ت�سبق التحاقهم 

يف وظائف ثابتة لدى البنك التجاري. هذا ويعمل البنك التجاري على التخطيط لعتماد املزيد واجلديد 

من املبادرات والربامج التدريبية خالل العام 2008 لإحداث تقّدم اأكرب على �سعيد توظيف الكفاءات 

القطرية واحلفاظ عليها.

كاَن إلخالص 
وإحترافية موّظفي 

البنك التجاري 
ورغبتهم في 

التطّور أكبر األثر 
في النجاح الذي 

حّققه البنك خالل 
العام 2007.
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حوكمة �ل�رصكات

ي�سعى البنك التجاري للعمل وفقًا لأعلى املعايري اخلا�سة بحوكمة ال�رضكات عرب تطبيق هذه املعايري 

يف البنك وعلى كافة الأعمال املنّفذة فيه. وتتوافق وظائف واأطر العمل مبا يتعّلق بحوكمة ال�رضكات 

مع املقايي�ش الدولية والتعليمات ال�سادرة من م�رضف قطر املركزي. وت�سمل �سيا�سات عمل حوكمة 

ال�رضكات على عّدة عنا�رض اأهّمها احلفاظ على عالقات طّيبة مع امل�ساهمني، والإ�ستعانة باللجان 

املنبثقة من جمل�ش الإدارة، وال�سفافية والدّقة يف اإعداد التقارير املالّية.

وت�سمل اللجان املنبثقة عن جمل�ش الإدارة اأربع جلان تتوىل بع�ش مهام املجل�ش وهي جلنة ال�سيا�سات 

والإ�سرتاتيجيات واللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق واملخاطر وجلنة املباين. هذا بالإ�سافة لت�سكيل 

عدد من اللجان الإدارية ت�ستهدف دعم جلان جمل�ش الإدارة، ولعّل اأهمها اللجنة التنفيذية للمجموعة 

وجلنة املخاطر للمجموعة وجلنة املوجودات واملطلوبات. 

ة باإعداد  وتتوافق عمليات اإعداد التقارير املالية يف البنك التجاري مع املعايري املالية الدولية اخلا�سّ

التقارير املالية، حيث تّت�سم بال�سفافية العالية واإتاحة الفر�سة لإجراء املقارنات بني الأداء املايل للبنك 

التجاري واأداء نظرائه من البنوك الإقليمية والدولية. 

ة بحوكمة ال�رضكات لديه  ويوا�سل البنك التجاري تنفيذ املراجعات الدورية ل�سيا�سات العمل اخلا�سّ

يف �سوء تطّور الأو�ساع ذات ال�سلة والقوانني والت�رضيعات اجلديدة والتقّدم احلا�سل على ال�ساحة 

املحلّية والدولية مبا يخ�ّش مقايي�ش حوكمة ال�رضكات.

جهود دعم �ملجتمعات

اإ�سافًة للم�ساهمة املالية املقّدمة للمجتمع املحلي بكافة اأطيافه، ي�ساهم البنك التجاري يف دعم وتطوير 

الن�سيج الإجتماعي والتجاري للمواطنني واملقيمني على ال�سواء يف دولة قطر عرب تنفيذه العديد من 

برامج وجهود دعم املجتمع. وتقف مبادرات البنك التجاري التي اإ�ستهدفت دعم اأعمال واأن�سطة 

اجلمعية القطرية لل�سكري وجامعة قطر ومعهد النور لرعاية املكفوفني وموؤ�س�سة قطر وكلية �سمال 

الأطلنطي-قطر، خري �ساهد على التنّوع الكبري يف الفئات املتلّقية لدعم البنك. 

اأّما على ال�سعيد الريا�سي، فقد �سّلطت و�سائل الإعالم الدولية الأ�سواء على الإجنازات الريا�سية 

القطرية موؤّكدًة بذلك على الدور املتمّيز الذي تلعبه قطر يف دعم وتنظيم اأبرز املحافل الريا�سية. 

وبدوره ال�سّباق دائمًا، اإحتلَّ البنك التجاري وما زال دور راعي اللقب لإثنتني من اأهّم هذه املنا�سبات 

الريا�سية. حيث يفخر البنك التجاري لكونه راعي اللقب لبطولة قطر ما�سرتز منذ عام 2006. 

 فيها لآفاق اأرحب وتطويرها لُتناف�ش نظرياتها من 
ّ

وجتاه هذه البطولة، يلتزم البنك التجاري بالرقي

البطولت الإقليمية والعاملية الرائدة. وبطولة البنك التجاري-قطر ما�سرتز كما اأ�سبحت ت�سّمى الآن، 

ُت�ساهد على �سا�سة التلفاز عامليًا من قبل 200 مليون �سخ�ش، وهو عدد مر�ّسح لالإرتفاع باإكت�ساب 

هذه الُلعبة �سعبية اأكرب.

تقـريـــر اإلدارة
)تتمة(

إحتفلت بطولة البنك التجاري-قطر ماسترز 
2008 المقّدمة من دولفين للطاقة بمرور أكثر 
من عشرة أعوام عليها كمحّطة من البطولة 

األوروبية اأُلم لهذه اللعبة.
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َكما ُيعّد البنك التجاري اأي�سًا راعي اللقب لبطولة البنك التجاري-موتو جي بي، وهي الإحتفالية 

ال�سخمة الأخرى التي يقف وراءها البنك التجاري بنجاح واحرتافية كبرية. و�سوف حتظى 

الريا�سة دومًا بالدعم وامل�ساندة من قبل البنك التجاري لتقدمي قطر باأبهى ُحّلة، وعر�ش موروثها 

احل�ساري وثقافتها العربية الأ�سيلة وبيئة م�ساريع الأعمال احليوية فيها للعامل باأ�رضه.

�شكر وتقدير

يعود الف�سل الكبري يف اإمتام اإجنازات البنك التجاري العظيمة لالإلتزام واجلهد املبذول من قبل 

ل يف ر�سيدهم هذا النمو القوي واملتوا�سل الذي يحّققه البنك. ول بدَّ اأي�سًا من  موّظفينا. حيث ُي�سجَّ

توجيه ال�سكر والعرفان لرئي�ش جمل�ش الإدارة والع�سو املنتدب واأع�ساء جمل�ش الإدارة لتقدميهم 

كل الدعم والتوجيه لإدارة البنك يف تنفيذ اأعمالها، والتي بدورها متّكنت من اإك�ساب البنك التجاري 

�سمعة قوية كمجموعة م�رضفية ُمعتمدة وجديرة بالإحرتام. 

كما يعود الكثري من الف�سل مل�رضف قطر الركزي على توجيهه ودعمه واإ�رضافه على النجاح 

الذي حّققه البنك التجاري، والذي يدفعنا اأن نتوّجه لهم بجزيل ال�سكر والإمتنان لي�ش فقط على 

م�ساهمتهم الإيجابية يف جناح البنك التجاري، بل ولحرتافيتهم العالية يف اإدارة القطاع امل�رضيف 

واملايل يف قطر.

ويبقى البنك التجاري ملتزمًا جتاه املجتمع، والإ�ستثمار يف التطوير الوظيفي وال�سخ�سي ملوظفيه؛ 

وكذلك هو الإلتزام نحو اإيجاد وتقدمي اخلدمات الالزمة لزبائننا ودعم املجتمع املحلي اأي�سًا. 

وبدورهم ين�سّم اإلينا م�ساهمي البنك على تنّوع واإختالف اإهتماماتهم يف احلياة لإيجاد وبلورة 

املوؤ�س�سة احليوية التي �ستوا�سل تنفيذ اأعمالها باأخالقية واإلتزام عاليني يف �سبيل اإحداث امل�ساهمة 

الفاعلة يف كافة مناحي احلياة لننعم جميعًا بها يف املكان الذي ندعوه بيتنا.

نحن فخورون لكون قطر م�سدر اإلهامنا ونعترب اأبناءها اأي�سًا م�سدر لإلهامنا، وننظر للم�ستقبل 

القادم بثقة كبرية.

�أندرو �شتيفنز

الرئي�ش التنفيذي ملجموعة البنك التجاري

ُأقيمت بطولة الجائزة الكبرى للدّراجات النارية موتو 
جي بي-البنك التجاري 2008 على حلبة لوسيل 

الدولية. وبّشرت هذه البطولة بمرحلة جديدة في 
تاريخ سباقات هذه اللعبة إلقامتها على حلبة لوسيل 

ذات األضواء الجّذابة وإعالنها عن بداية الموسم 
الستين من البطولة العالمية لهذه اللعبة. 
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير عن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

لقد دققنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك 

التجاري القطري )�ش.م.ق.( )“البنك”( و�رضكاته 

التابعة )املجموعة( والتي تت�سمن امليزانية العمومية 

املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2007 والقوائم املوحدة 

للدخل والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات 

النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�ش لأهم 

ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ساحات املتممة الأخرى 

من 1 اإىل 36.

م�شئولية �لإد�رة عن �لقو�ئم �ملالية

ان م�سئولية الإدارة هي اإعداد القوائم املالية املوحدة 

وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية 

لإعداد التقارير املالية. ت�ستمل هذه امل�سئولية على 

الإعداد والتنفيذ واملحافظة على اأنظمة الرقابة 

الداخلية املتعلقة باإعداد وعر�ش القوائم املالية 

ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء 

الناجتة عن اختال�ش اأو خطاأ. كما ت�ستمل هذه 

امل�سئولية على اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية 

املالئمة واعداد التقديرات املحا�سبية املنا�سبة.

م�شئولية مر�قب �حل�شابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء الراأي حول القوائم املالية 

املوحدة ا�ستنادًا على اجراءات التدقيق التي قمنا 

بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية 

التي تتطلب التقيد مبتطلبات اآداب املهنة واأن نقوم 

بتخطيط وتنفيذ اجراءات التدقيق للح�سول على 

تاأكيدات معقولة باأن القوائم املالية خالية من اأية 

اأخطاء جوهرية.

ي�ستمل التدقيق على القيام ببع�ش الإجراءات 

للح�سول على اأدلة ب�ساأن املبالغ والف�ساحات التي 

تت�سمنها القوائم املالية. مت اختيار هذه الجراءات 

بناء على تقديرنا، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء 

اجلوهرية يف القوائم املالية �سواء الناجتة عن 

اختال�ش اأو خطاأ. عند قيامنا بتقييم املخاطر ناأخذ 

يف العتبار اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية املتعلقة 

باإعداد القوائم املالية وعر�سها ب�سورة عادلة، وذلك 

بغر�ش ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة، ولي�ش 

لغر�ش اإبداء راأينا عن مدى فاعلية اأنظمة ال�سبط 

والرقابة الداخلية. كما ي�سمل التدقيق اأي�سًا على 

تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة 

ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة 

ومدى تقييم العر�ش العام للقوائم املالية.

باعتقادنا اأن الأدلة التي ح�سلنا عليها من خالل  

اأعمال التدقيق كافية وتوفر اأ�سا�سًا معقوًل ميكننا 

من اإبداء راأينا.

�لر�أي

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة املرفقة تعرب 

ب�سورة عادلة، من كافة النواحي اجلوهرية، عن 

املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2007، 

واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك 

التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 

وتعليمات م�رضف قطر املركزي. 

  تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية 

�لأخرى

نحن نوؤكد اأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير 

جمل�ش الإدارة تتفق مع ما ورد يف دفاتر و�سجالت 

املجموعة. ونقر باأننا ح�سلنا على كافة املعلومات 

والإي�ساحات التي راأيناها �رضورية لأغرا�ش عملية 

التدقيق، واأنه مل يرد اىل علمنا ما يوؤدي اإىل اعتقادنا 

باأن املجموعة قد خالفت اأيًا من قانون ال�رضكات 

التجارية القطري رقم )5( ل�سنة 2002 وتعديالته، 

و قانون م�رضف قطر املركزي رقم )33( ل�سنة 

2006، والنظام الأ�سا�سي للبنك و�رضكاته التابعة 

على وجه قد يوؤثر ب�سكل جوهري على اأن�سطة 

املجموعة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 

 .2007

اأيان روبرت كالي

عن بر�ي�ض ووترهاو�ض كوبرز

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 150

12 فرباير 2008 

اإىل ال�سادة م�ساهمي البنك التجاري القطري )�ش.م.ق.( املحرتمني 
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البنــــك التجـــــــاري القطـــــــــري )ش.م.ق.(
 الحسـابــــات المدققــــة 2007
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البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

الميزانية العموميـة المـوحـدة
كما يف 31 دي�سمبــر 2007

                            بالألف ريال قطري

2006  2007 �إي�ساحات    

الأ�صول

1.017.893  2.248.858  6 نقدية و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي 

5.493.323  9.019.483  7 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية 

17.359.748  25.021.487  8 قرو�ض و�سلفيات و�أن�سطة مت�يل للعمالء  

4.321.380  4.664.672  9 ��ستثمار�ت 

1.285.158  3.329.900  10 ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

558.213  721.393  11 عقار�ت و�أثاث ومعد�ت 

322.220  391.486  12 �أ�س�ل �أخرى 

30.357.935  45.397.279 اإجمايل االأ�صول  

الألتزامات

2.694.520  4.907.743  13 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

16.701.103  24.656.692  14 ود�ئع �لعمالء 

4.135.688  7.623.105  15 �أم��ل مقرت�سة �أخرى 

687.439  842.275  16 �لتز�مات �أخرى 

24.218.750   38.029.815   

507.779  1.139.647  17 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

507.779  1.139.647    

حقوق امل�صاهمني

1.401.579  1.401.579  18 ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع 

2.915.499  2.915.602  18 �حتياطي قان�ين 

26.500  26.500  18 �حتياطي عام 

1.624  188.426  18 �حتياطي �لقيمة �لعادلة  

176.200  346.300  18 �حتياطي خماطر 

84.549  171.903  18 �حتياطيات �أخرى 

981.106  560.632  18 �أرباح مقرتح ت�زيعها  

-  420.474  18 �أ�سهم جمانية مقرتح ت�زيعها 

44.349  196.401 �أرباح مدورة  

5.631.406  6.227.817 اإجمايل حقوق امل�صاهمني    

30.357.935   45.397.279 جمموع اللتزامات وحقوق امللكية للم�صاهمني    

 متت �مل��فقة على هذه �لبيانات �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ   20  يناير 2008،  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 للمجم�عة �لع�س� �ملنتدب  رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 36 جزء متمم لها
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                            بالألف ريال قطري

2006  2007   �إي�ساحات 

 1.405.690   2.244.106  19 �إير�د�ت �لف��ئد  

)730.431(  )1.368.079(  20 م�رشوفات �لف��ئد 

 675.259   876.027 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد  

 49.979   83.664  21 �إير�د�ت من �لتم�يل �لإ�سالمي و�أن�سطة �ل�ستثمار  

 436.756   733.275  22 �إير�د�ت عم�لت ور�س�م  

)50.683(  )67.058( م�رشوفات عم�لت ور�س�م  

 386.073   666.217 �سايف �إير�د�ت عم�لت ور�س�م  

 16.855   38.943  23 �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  

 55.517   83.754  24 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي  

 151.984   205.772  25 �سايف �أرباح �ل�ستثمار�ت  

 19.030   18.860  26 �إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى 

 243.386   347.329   

 1.354.697    1.973.237 �لإير�د�ت �لت�سغيلية   

)408.995(  )487.925(  27 م�رشوفات �إد�رية وعم�مية  

)37.832(  )52.492( ��ستهالكات و�إطفاء�ت   

 1.556   2.240 �سايف خم�س�ض تدين قيمة �لدي�ن - للم�ؤ�س�سات �ملالية   

)7.094(  )50.274( �سايف خم�س�ض تدين قيمة �لدي�ن - للعمالء    

)97.797(  )85.904( �سايف خم�س�ض تدين قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع    

 -  )11.034( خم�س�ض تدين قيمة �أ�س�ل �خرى  

)550.162(  )685.389( �إجمايل م�رشوفات �إد�ريــة و خم�س�سات  

 804.535   1.287.848 الربح قبل ح�صة النتائج من �رشكة زميلة   

 79.094   132.567  10 ح�سة �لنتائج من �رشكة زميلة �سافية من �ل�رشيبة - �لبنك �ل�طني �لعماين 

 -   925  10 ح�سة �لنتائج من �رشكة زميلة �سافية من �ل�رشيبة - �لبنك �لعربي �ملتحد 

�لربح قبل ح�سة  �أرباح ��سحاب �ل�د�ئع �ل�ستثمارية     1.421.340   883.629 

)20.943(  )30.625(  28 ناق�سًا ح�سة ربح �أ�سحاب �ل�د�ئع �ل�ستثمار �ملطلق 

 862.686   1.390.715 �صايف اأرباح ال�صنة  

6.16  9.92  29 عائد �ل�سهم / �ل�سهم �ملخف�ض من �لأرباح ) ريال قطري( 

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 36 جزء متمم لها

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

قائمـــة الدخــل الموحـدة
عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2007
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بالألف ريال قطري

اأرباح  مدورة احتياطي قانوين   

اأ�صهم جمانية    اأرباح مقرتح  احتياطيات  احتياطي  احتياطي  احتياطي  اأ�صهم جمانية      

الإجمايل  اأخرى  مقرتح توزيعها  توزيعها  اأخرى  خماطر  القيمة العادلة  عام  اأخرى  مقرتح توزيعها  راأ�ش املال   

 5.648.416   298.315   -   373.754   45.003   87.200   500.566   26.500   2.915.499   467.193  الر�صيد يف 1 يناير 2006   934.386  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  )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 

)7.000(  )7.000(  -  -  -  -  -  -  -  -  - م�ساهمات �للتز�مات �لإجتماعية 

 862.686   862.686  -  -  -  -  -  -  -  -  - �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  نقدية مقرتحة على �مل�ساهمني 

 25  -  -  -  -  -   25  -  -  -  - تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية 

 5.631.406   44.349   -   981.106   84.549   176.200   1.624   26.500   2.915.499   -   1.401.579 �لر�سيد كما يف31 دي�سمرب 2006 

 5.631.406   44.349   -   981.106   84.549   176.200   1.624   26.500   2.915.499   -   1.401.579 الر�صيد يف 1 يناير 2007 

)981.106(  -  -  )981.106(  -  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة عن عام 2006 

-   46.138  -  -  )46.138(  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة من �ل�رشكة �لزميلةعام 2006 

 1.390.715   1.390.715  -  -  -  -  -  -  -  -  - �سايف �أرباح �لفرتة �ملنتهية  يف 31 دي�سمرب 2007 

-  )132.567(  -  -   132.567  -  -  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة  2007 �لبنك �ل�طني �لعماين 

-  )925(  -  -   925  -  -  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة  2007 �لبنك �لعربي �ملتحد 

 -  )103(  -  -  -  -  -  -   103  -  - �حتياطي قان�ين لعمان جل�بال كارد �سريفي�زس 

 128.792  -  -  -  -  -   128.792  -  -  -  - �سايف �لتغري يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة 

 57.956  -  -  -  -  -   57.956  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �حتياطي �إعادة تقييم  �ل�رشكة �لزميلة 

 -  )170.100(  -  -  -   170.100  -  -  -  -  - �حتياطي خماطر ح�سب تعليمات م�رشف قطر �ملركزي 

 -  )560.632(  -   560.632  -  -  -  -  -  -  - ت�زيعات نقدية مقرتحة على �مل�ساهمني  

 -  )420.474(   420.474  -  -  -  -  -  -  -  - �أ�سهم جمانية مقرتح ت�زيعها على �مل�ساهمني 

 54  -  -  -  -  -   54  -  -  -  - تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية 

6.227.817   196.401   420.474   560.632   171.903   346.300   188.426   26.500   2.915.602   -   1.401.579 الر�صيد كما يف31 دي�صمرب 2007 

�لي�ساحات :

1( ت�ستمل �لأرباح �ملدورة على �مل�ساهمات �لجتماعية �لبالغة 8 ملي�ن ريال قطري )2006 : ل �سئ (  و�ملت�قع �مل��فقة عليها يف �لجتماع �لعام �ل�سن�ي .

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 36 جزء متمم لها

البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

قائمــة التغير في حقـــوق 
المســاهمين الموحدة

عن �ل�سنة �ملنتهيـة يف 31 دي�سمبــر  2007 
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بالألف ريال قطري

اأرباح  مدورة احتياطي قانوين   

اأ�صهم جمانية    اأرباح مقرتح  احتياطيات  احتياطي  احتياطي  احتياطي  اأ�صهم جمانية      

الإجمايل  اأخرى  مقرتح توزيعها  توزيعها  اأخرى  خماطر  القيمة العادلة  عام  اأخرى  مقرتح توزيعها  راأ�ش املال   

 5.648.416   298.315   -   373.754   45.003   87.200   500.566   26.500   2.915.499   467.193  الر�صيد يف 1 يناير 2006   934.386  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  )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 

)7.000(  )7.000(  -  -  -  -  -  -  -  -  - م�ساهمات �للتز�مات �لإجتماعية 

 862.686   862.686  -  -  -  -  -  -  -  -  - �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  نقدية مقرتحة على �مل�ساهمني 

 25  -  -  -  -  -   25  -  -  -  - تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية 

 5.631.406   44.349   -   981.106   84.549   176.200   1.624   26.500   2.915.499   -   1.401.579 �لر�سيد كما يف31 دي�سمرب 2006 

 5.631.406   44.349   -   981.106   84.549   176.200   1.624   26.500   2.915.499   -   1.401.579 الر�صيد يف 1 يناير 2007 

)981.106(  -  -  )981.106(  -  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة عن عام 2006 

-   46.138  -  -  )46.138(  -  -  -  -  -  - �أرباح م�زعة من �ل�رشكة �لزميلةعام 2006 

 1.390.715   1.390.715  -  -  -  -  -  -  -  -  - �سايف �أرباح �لفرتة �ملنتهية  يف 31 دي�سمرب 2007 

-  )132.567(  -  -   132.567  -  -  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة  2007 �لبنك �ل�طني �لعماين 

-  )925(  -  -   925  -  -  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة  2007 �لبنك �لعربي �ملتحد 

 -  )103(  -  -  -  -  -  -   103  -  - �حتياطي قان�ين لعمان جل�بال كارد �سريفي�زس 

 128.792  -  -  -  -  -   128.792  -  -  -  - �سايف �لتغري يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة 

 57.956  -  -  -  -  -   57.956  -  -  -  - ح�سة �لبنك من �حتياطي �إعادة تقييم  �ل�رشكة �لزميلة 

 -  )170.100(  -  -  -   170.100  -  -  -  -  - �حتياطي خماطر ح�سب تعليمات م�رشف قطر �ملركزي 

 -  )560.632(  -   560.632  -  -  -  -  -  -  - ت�زيعات نقدية مقرتحة على �مل�ساهمني  

 -  )420.474(   420.474  -  -  -  -  -  -  -  - �أ�سهم جمانية مقرتح ت�زيعها على �مل�ساهمني 

 54  -  -  -  -  -   54  -  -  -  - تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية 

6.227.817   196.401   420.474   560.632   171.903   346.300   188.426   26.500   2.915.602   -   1.401.579 الر�صيد كما يف31 دي�صمرب 2007 

�لي�ساحات :

1( ت�ستمل �لأرباح �ملدورة على �مل�ساهمات �لجتماعية �لبالغة 8 ملي�ن ريال قطري )2006 : ل �سئ (  و�ملت�قع �مل��فقة عليها يف �لجتماع �لعام �ل�سن�ي .

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 36 جزء متمم لها
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البنك التجــاري القطـــري )�ش.م.ق.(

قائمــــة التدفقـــــات 
النقديـــة الموحـدة

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

                            بالألف ريال قطري

2006  2007 �إي�ساحات    

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل

 862.686   1.390.715 �سايف �أرباح  �لعام  

تعديالت لت�صوية الأرباح مع التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل 

 41.083   59.105 ��ستهالكات و�إطفاء�ت   

 97.797   85.904 خم�س�ض تدين مقابل �نخفا�ض قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع   

-   11.034 خم�س�ض تدين مقابل �نخفا�ض �أ�س�ل �خرى  

)4.326(   - �أرباح  بيع عقار�ت و�أثاث ومعد�ت  

)79.094(  )133.492( ح�سة �لبنك من �سايف �أرباح �ل�رشكة �لزميلة  

)151.984(  )205.772(  �سايف �أرباح  بيع ��ستثمار�ت مالية   

 766.162   1.207.494 اأرباح الت�صغيل قبل التغريات يف الأ�صول واللتزامات  

�صايف الزيادة يف الأ�صول

)300.334(  )672.605( �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

)6.475.610(  )7.661.739( قرو�ض و�سلفيات �أن�سطة مت�يل للعمالء  

 20.617  )69.266( �أ�س�ل �أخرى  

�صايف الزيادة  يف اللتزامات 

 364.000  )314.000( �لأر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  

 3.974.100   8.587.457 ود�ئع �لعمالء  

 178.327   154.836 �لتز�مات �أخرى  

)1.472.738(   1.232.177 �صايف التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل   

التدفقات النقدية من اأن�صطة ال�صتثمار

)2.473.227(  )1.844.980( م�سرتيات ��ستثمار�ت مالية  

-  )1.899.882( �رش�ء �أ�سهم يف �رشكة  زميلة  

 39.548   46.138 متح�سالت من ت�زيعات �رشكة زميلة  

 1.099.571   1.738.862 متح�سالت من بيع و��ستعادة �ل�سند�ت �ملالية  

)278.102(  )216.073( �رش�ء عقار�ت ومعد�ت   

 4.336  - متح�سالت من بيع عقار�ت ومعد�ت  

)1.607.874(  )2.175.935( �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف اأن�صطة ال�صتثمار   

التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويل

 3.044.037   5.264.404 متح�سالت من �أم��ل مقرت�سة   

 -  )1.783.600( �سد�د �أم��ل مقرت�سة   

)373.754(  )981.106( �أرباح م�زعة  

 2.670.283   2.499.698 �صايف التدفقات النقدية  يف اأن�صطة التمويل   

)410.329(   1.555.940 �لنق�ض يف �لنقدية  

 25   54 �أثر �لتغري يف �أ�سعار �رشف �لعمالت �لأجنبية  

 3.541.582   3.131.278  34 ر�سيد �لنقدية وما يف حكمها يف �أول �ل�سنة 

 3.131.278   4.687.272  34 ر�سيد �لنقدية وما يف حكمها يف �آخر  �ل�سنة 

�لإي�ساحات �ملرفقة  للق��ئم �ملالية من 1 �إىل 36 جزء متمم لها
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البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007

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 و�ل�رشكات �لزميلة )�ملجم�عة(   

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 يف ب�سع دول �ل�رشق �لأو�سط .

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.

معايري وتعديالت املعايري وار�صادات التطبيق التي اأ�صبحت �صارية املفعول اعتبارا من ال�صنة املالية 2007 اأ -   

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم )7(، �لأدو�ت �ملالية: �لإف�ساحات، وتعديل �إ�سايف على �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )1(، عر�ض �لق��ئم �ملالية – �لإف�ساحات �لر�أ�سمالية،  تقدم    

�ف�ساحات جديدة ذ�ت عالقة بالور�ق �ملالية و لي�ض لها �أي �أثر على ت�سنيف و  تقييم �لور�ق �ملالية للمجم�عة �أو �لف�ساحات �ملتعلقة بال�رش�ئب و �لذمم �ملدينة و �لأخرى.

�لر�ساد �لدويل رقم )8( جمال تطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 2، ويتعر�ض ذلك �لر�ساد لالعتبار�ت و�لتعامالت �ملتعلقة بن�ساأة �دو�ت حق�ق �مللكية - بحيث تك�ن    

�لعتبار�ت �ملحددة و�مل�ستلمة �أقل من �لقيمة �لعادلة لدو�ت حق�ق �مللكية �مل�سدرة –  لالقر�ر �س��ء تندرج حتت نطاق تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )2( �أو ل . هذ� 

�لر�ساد  لي�ض له �أثر على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة.

�لر�ساد �لدويل رقم )10( “ �لق��ئم �ملالية �ملرحلية و �لإنخفا�ض يف �لقيمة”، ومينع �لعرت�ف بخ�سائر �لنخفا�ض يف �لقيمة يف �لفرت�ت �ملرحلية لكل من �ل�سهرة، و�ل�ستثمار يف    

��سهم حق�ق �مللكية، وكذلك �ل�ستثمار يف �ل�س�ل �ملالية �مل�سجلة بالتكلفة على �ن جتري �لتعديالت �لالزمة يف �مليز�نية �لتالية. هذ� �لر�ساد  لي�ض له �أثر على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة. 

�ن �ملجم�عة مل تقم بالغاء �ي خ�سارة تدنى فى �لقيمة.

معايري وتعديالت املعايري وار�صادات التطبيق التي اأ�صبحت �صارية املفعول اعتبارا من ال�صنة املالية 2007 و لي�صت ذات عالقة بن�صاط ال�رشكة. ب -   

�ن معايري وتعديالت �ملعايري و�ر�ساد�ت �لتطبيق �لتي تعد ملزمة لل�رشكة خالل �لفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ من �أو بعد 1 يناير 2007 ولكنها لي�ست ذ�ت عالقة بن�ساط �ل�رشكة هي    

كالتايل:

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 4  ) عق�د �لتاأمني( 	•   

�لر�ساد �لدويل رقم )7( منهج ت�س�يب �لخطاء �ملحا�سبية وفقا ملعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 29 ، �لتقارير �ملالية يف �قت�ساد عايل �لت�سخم. 	•   

�لر�ساد �لدويل رقم )9( �عادة تقييم �لدو�ت �مل�ستقة �ل�سمنية. 	•   

معايري وتعديالت املعايري وار�صادات التطبيق للمعايري احلالية التي مل ت�صبح بعد �صارية املفعول ومل تتبناها موؤخرا  املجموعة. ج -   

�ملعايري وتعديالت �ملعايري و�ر�ساد�ت �لتطبيق للمعايري �حلالية و�لتي ن�رشت و ��سبحت ملزمة للفرت�ت �ملالية للمجم�عة �عتبار� من 1 يناير 2008 وما بعد ذلك و�ملجم�عة مل    

تتبناها بعد وهي كالتايل:

معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 23 )تعديل( “تكلفة �لقرت��ض”  )�ساري من 1 يناير 2009(. تعديل �ملعيار ماز�ل عر�سة لقر�ره ب���سطة �لحتاد �لوروبي. وه� يلزم  	•   

�ل�رشكة بر�سملة تكاليف �لقرو�ض مبا�رشًة و�ملتعلقة باقتناء �و بناء �و �نتاج ��سل م�ؤهل )�لذي يتطلب وقت ج�هريا ليك�ن جاهز� لال�ستعمال �و �لبيع( كجزء من تكلفة تلك 

�لأ�س�ل. �خليار من ح�ساب تكلفة �لقرو�ض كنفقات ف�ر�  �س�ف يلغى. �ملجم�عة �س�ف تطبق معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 23 )تعديل( من 1 يناير 2009.
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ملخ�ش اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(  .2

اأ�صا�ش الإعداد )تتمة(  1-2

معايري وتعديالت املعايري وار�صادات التطبيق للمعايري احلالية التي مل ت�صبح بعد �صارية املفعول ومل تتبناها موؤخرا  املجموعة. )تتمة( ج -   

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 8 ، “�لقطاعات �لت�سغيلية” )�ساري من 1 يناير 2009(، معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 8 يحل حمل معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 14 و  	•   

ي�سع �لتقرير �لقطاعي مع متطلبات ت��سيح معيار �ملحا�سبة �ملالية �لأمريكي رقم 131 “�ي�ساحات عن قطاعات �مل�ؤ�س�سة و �ملعل�مات �لتابعة لهم”. �ملعيار �جلديد يتطلب 

“منهجية �لد�رة” �لذي منه معل�مات �لقطاع تقدم بنف�ض �ل�سا�ض �لذي ي�ستخدم يف �أغر��ض �لتقارير �لد�خلية. �ملجم�عة �س�ف تطبق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 8 

رة بال�سافة �ىل �لهيئة �لتي يتم �لتقرير فيها على 
ّ
�بتد�ء من 1 يناير 2009. �لأثر �ملت�قع ماز�ل قيد �لختبار بالتف�سيل عن طريق �لد�رة، لكن يبدو �نه عدد �لقطاعات �ملقر

�لقطاعات �س�ف تتغري بطريقة منتظمة مع �لتقرير �لد�خلي �ملزود �ىل �سانع قر�ر �لقطاع �لت�سغيلي. كلما مت ت�زيع �ل�سهرة  �ىل جمم�عات من وحد�ت ت�ليد �لنقدية بناء� 

على م�ست�ى �لقطاع، �لتغري �س�ف يتطلب من �لد�رة �ن تعيد ت�زيع  �ل�سهرة للقطاعات �لت�سغيلية �ملحددة جمدد�. ل تت�قع �لد�رة  �ن ينتج ذلك عن �أي �نخفا�ض و��سح يف 

ر�سيد �ل�سهرة.

�لر�ساد �لدويل رقم 13 “بر�مج وفاء �لعميل” )�ساري من 1 يناير 2008(. �لر�ساد �لدويل رقم 13 ي��سح �ن �لب�سائع و �خلدمات �ملباعة مع حافز للعميل ) على  	•   

�سبيل �ملثال نقاط وفاء �أو منتجات جمانية(، �لرتتيب يك�ن ترتيب متعدد �لعنا�رش و �عتبار �ملقب��سات  من �لعميل م�زعة بني حمت�يات �لرتتيب با�ستخد�م �لقيم �لعادلة. 

�لر�ساد �لدويل رقم 14 “معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم  19 �حلد  �لق�سى يف منفعة �أ�سل معرفة و �حلد �لدنى ملتطلبات �لتم�يل و تفاعلها” )�ساري من 1 يناير  	•   

2008(.  �لر�ساد �لدويل رقم 14 يعطي �ر�ساد� على �ختبار �حلد �لق�سى يف مبلغ �لفائ�ض �لذي ميكن حتقيقه كاأ�سل. وه� ي�رشح �أي�سا �أ�س�ل �أو �لتز�مات �ملعا�سات 

�لتي رمبا تتاأثر مبتطلبات �حلد �لأدنى �ل�رشعي �أو �لتعاقدي . �ملجم�عة �س�ف تطبق �لر�ساد �لدويل رقم 14  �بتد�ء� من 1 يناير 2008 لكن ل يت�قع حدوث �ي �ثر على 

ح�سابات �ملجم�عة. 

تف�صريات ملعايري حالية التي مل ت�صبح �صارية بعد ولي�ش لها عالقة بعمليات املجموعة د -   

�لتف�سري�ت �لتالية للمعايري �لتي مت �عالنها و هي ملزمة يف �لفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ من �أو بعد 1 يناير 2008 ولكنها لي�ست ذ�ت عالقة بن�ساط �ل�رشكة هي كالتايل:   

�لر�ساد �لدويل رقم )11( ، “�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 2  - جمم�عة  و تعامالت �أ�سهم �خلزينة”، مت تبنيه مبكر� يف 2007 .  �ر�ساد للتعامالت �ملعتمدة على �لأ�سهم  	•   

�لتي ت�سمل �أ�سهم خز�نة �أو ت�سمل جمم�عة من�ساآت )على �سبيل �ملثال، خيار�ت خا�سة باأ�سهم �ل�رشكة �لأم( يجب �عتبارها ر�أ�ض مال مدف�ع �أو مدف�عات نقدية م�سددة 

لعمليات  معتمدة على �لأ�سهم يف �حل�سابات �ملنفردة يف �ل�رشكة �لأم و �ملجم�عة . هذ� �لتف�سري لي�ض له �أثر على �لق��ئم �ملالية �مل�حدة.   

�لر�ساد �لدويل رقم 12، “ترتيبات خدمة �لمتياز” )�ساري من 1 يناير 2008(. �لر�ساد �لدويل رقم 12 يطبق على �لرتتيبات �لتعاقدية حيث �ن م�سغل �لقطاع  	•   

�خلا�ض ي�سارك يف �لتط�ير و �لتم�يل و �لت�سغيل و�ل�سيانة للبنية �لتحتية خلدمات �لقطاع �لعام. �لر�ساد �لدويل رقم 12 لي�ض له عالقة بعمليات �ملجم�عة لعدم وج�د 

�رشكات من �ملجم�عة تق�م بتزويد خدمات �لقطاع �لعام.

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. وج�د و �أثر حق�ق �لت�س�يت �ملحتملة �لتي ميكن حاليا ممار�ستها �و حت�يلها يتم �عتبارها عند �ختبار مدى حتكم 

�ملجم�عة فى �رشكة �أخرى. 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 2-14(. و�ذ� كانت تكلفة �لقتناء �قل من �لقيمة �لعادلة فانه يتم حتميل قائمة �لدخل بالفرق.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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توحيد القوائم املالية  )تتمة(  2-2

ال�رشكات التابعة   )تتمة(   اأ( 

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.

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    

د�يرنز كل�ب �رشفي�زس �لبحرين ذ.م.م.    

%100  10.920.000 3.000.000 دولر �أمريكي  �لبحرين  )�رشكة تابعة لأورينت 1 ليميتد (    

د�يرنز كل�ب �رشفي�زس م�رش    

%99  2.446.503 3.700.000 جنيه م�رشي  م�رش  )�رشكة تابعة لأورينت 1 ليميتد (    

جل�بال كارد �رشفي�زس �ل �ل �سي    

%100  4.726.045 500.000  ريال عماين  عمان  )�رشكة تابعة لأورينت 1 ليميتد (    

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 14-2(. 

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.   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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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.

�ن �لتغري فى �لقيمة �لعادلة لالأور�ق �ملالية بالعملة �لأجنبية �مل�سنفة كمتاحة للبيع يتم حتليلها بني فروق �لعمليات �لناجتة عن �لتغري فى �لتكلفة �مل�ستهلكة لتلك �ل�ستثمار�ت ،    

وبني �لتغري�ت �لأخرى فى �لتكلفة �لدفرتية لها. فروق �ملعامالت �ملتعلقة بالتغري فى �لتكلفة �مل�ستهلكة يتم �لعرت�ف بها فى قائمة �لدخل ، بينما يتم �لعرت�ف بالتغري�ت فى �لقيمة 

�لدفرتية �سمن حق�ق �مللكية.

�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�سائها ك�سمان لتلك �ل�ستثمار�ت،    

يتم ��سهارها �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.

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. �ن �لت�سنيف يعتمد على �لغر�ض �لذى من �أجله مت �إقتناء �لأ�سل �ملاىل.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. 

طبقًا لتعليمات م�رشف قطر �ملركزي ، يجب �إل يقل ر�سيد �إحتياطى �ملخاطر عن 1.50% من �إجماىل �لئتمان �ملبا�رش بعد �إ�ستبعاد �ملخ�س�سات �خلا�سة و�لف��ئد �ملعلقة، و�لأرباح    

�مل�ؤجلة للفروع �لإ�سالمية، كما ي�ستثنى من ذلك �لت�سهيالت �ملمن�حة  ل�ز�رة �ملالية بدولة قطر و �مل�سم�نة من قبل وز�رة �ملالية  ، و�لت�سهيالت مقابل �ل�سمان �لنقدي.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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الأ�صول املالية   )تتمة(  5-2

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. 

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، عمليات �لتم�يل �ل�سالمي كاملر�بحة و�لجارة و�مل�ساومة،   تدرج باإجمايل �ملبلغ �ل�سا�سي 

مطروحا منها �أي مبالغ م�ستلمة ، خم�س�ض تدين �لقيمة و�لأرباح �لغري مكت�سبة  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. 

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. 

�ملتاجرة يف �دو�ت �مل�ستقات للمجم�عة ت�ستمل على �لعق�د �لآجلة ، �أ�سعار �ل�رشف �لأجنبي و��سعار�لفائدة �لتبادلية .  وتق�م �ملجم�عة ببيع تلك �مل�ستقات للعمالء لتمكينهم من حت�يل ،   

تعديل ، �أو تقليل �ملخاطر �حلالية و �مل�ستقبلية . و تك�ن �دو�ت �مل�ستقات عادلة �لقيمة يف تاريخ �مليز�نية �لعم�مية و�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة �ملعلنة  قد �درجت يف بيان �لدخل.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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الإعرتاف بالربح واخل�صارة املوؤجله لليوم الأول للمعاملة     8-2

�ن �ف�سل �لدلئل على �لقيمة �لعادلة فى �لعرت�ف �لوىل ه� �سعر �ملعاملة )مثل �لقيمة �لعادلة للقيمة �ملدف�عة �و �ملح�سلة( مامل يتم �ثبات �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار باملقارنة مع   

�ملعامالت �ملتد�ولة فى �ل�س�ق لالدو�ت �ملالية �ملماثلة )دون �ى تغيري(. �و بناء على تقييم فنى تعتمد متغري�ته فقط على بيانات �أ�س��ق جديره باملالحظة.

�ملجم�عة دخلت فى معامالت ، بع�سها �س�ف ي�ستحق بعد �أكرث من 10 �سن��ت ، و�لتى تتحدد قيمتها �لعادله با�ستخد�م ��ساليب �لتقييم و�لتى مل جتمع كل مدخالتها من ��سعار �و   

معدلت �س�ق جديرة باملالحظة. �ن تلك �لدو�ت �ملالية يتم �لعرت�ف بها ب�سعر �ملعاملة، و�لتى تعد �ف�سل م�ؤ�رش للقيمة �لعادلة، بالرغم من �ختالف �لقيمة �لتى يتم �حل�س�ل عليها 

من ��سل�ب �لتقييم �ملنا�سب. �لفرق بني �سعر �ملعاملة و��سل�ب �لتقييم ب�سكل عام ي�سار �ليه بربح وخ�سارة �لي�م �لول. 

�ن ت�قيت �لعرت�ف بربح وخ�ساره �لي�م �لأول �مل�ؤجلة يتم حتديده منفرد�. يتم �هالكه على ��سا�ض عمر �ملعامله ، �و تاجيله حلني حتديد �لقيمة �لعادلة لالد�ة �ملالية با�ستخد�م   

مدخالت �ل�س�ق �جلدير باملالحظة ، �و حتققه من خالل �ل�فاء به. �لتغري�ت �لالحقة فى �لقيمة �لعادلة يتم �لعرت�ف بها ف�ر� فى قائمة �لدخل دون �لغاء لربح �و خ�سارة �لي�م �لول 

للمعاملة.

اإيرادات وم�رشوف الفائدة  9-2

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   10 -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   11 -2

يتم �حت�ساب ت�زيعات �لأرباح يف قائمة �لدخل بعد تاأكد حق �ملن�ساأة يف ��ستالم �لدفعات.   

اتفاقيات البيع واإعادة ال�رشاء   12-2

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   13-2

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 التجاري القطري )�ش.م.ق(
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النخفا�ش يف قيمة الأ�صول املالية  )تتمة(  13-2

الأ�صول املدرجة بالتكلفة املطفاأة  )تتمة( ) اأ(   

�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 �حت�ساب قيمة خ�سائر �لقرو�ض من حيث �لفرق بني �لأ�س�ل �ملرحلة  و �لقيمة �حلالية لتقدير�ت �لتدفق �لنقدي �مل�ستقبلي )با�ستثناء خ�سائر �لئتمان �مل�ستقبلي �لتي مل يتم    

تكبدها( حت�سب على  �سعر �لفائدة �لذى مت �ملنح على ��سا�سه . نتيجة �ملخ�س�ض لتختلف فعليًا عن �لنتائج �ل�سادرة عند تطبيق تعليمات م�رشف قطر �ملركزي. 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. 

��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. 

�ن �حت�ساب �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية ل�سمانات �ل�سل �ملاىل تعك�ض �لتدفق �لنقدى �لذى قد ينتج عن �ل�ستح��ذ خم�س�ما منها تكلفه �حل�س�ل على �و بيع    

�ل�سمانة، �س��ء كان.�ل�ستح��ذ حمتمال �م ل.

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. 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(
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ملخ�ش اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(  .2

النخفا�ش يف قيمة الأ�صول املالية  )تتمة(  13-2

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. 

القر�ش املعاد مفاو�صته )ج (   

�ن �لقرو�ض �ملعاد �سياغتها تخ�سع لتقييم  �إنخفا�ض �لقيمة �لجماىل �أو �لفردى ب�سكل ج�هرى وتلك �لقرو�ض �ملعاد �سياغة �رشوطها ل يتم قيدها كمتاأخر�ت و�أمنا كقرو�ض    

جديدة ، وفى �ل�سن��ت �لالحقة قيمة �ل�سل تعامل كمتاأخر�ت �أذ� مت �أعادة �سياغتها0 

الأ�صول غري امللمو�صة   14-2

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.    

الأ�صول املحددة خالل القتناء  ب(   

�لأ�س�ل غري �مللم��سة �ملحددة وفقا لقتناء �ل�رشكات �لتابعة �و �لزميلة يتم �در�جها �سمن �لقيمة �لعادلة ويتم �هالكها وفقا للعمر �لفرت��سى لال�سل غري �مللم��ض.   

حقوق المتياز  ج(   

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   15-2

تتك�ن من �لأر�ض و�ملباين مبعنى ب�سكل 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    
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ممتلكات واأثاث ومعدات   )تتمة(  15-2

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   16-2

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   17-2

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. �نه ولغر�ض تقدير 

�لنخفا�ض فى �لقيمة، �لأ�س�ل يتم جتميعها �ىل �حلد �لدنى �لتى ميكن �ن تتحق عنده تدفقات نقدية ميكن حتديدها منفردة )�ل�حد�ت �ملدرة للنقد(. �ل�س�ل غري �مللم��سة بخالف 

�ل�سهرة و�لتى تعانى من �نخفا�ض فى �لقيمة يتم �عادة تقييمها فى نهاية كل فرتة مالية لغر�ض �لغاء تلك �خل�سارة.

 

نقد ومرادفات نقد   18-2

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   19-2

يتم �لعرت�ف باملخ�س�ض عندما يك�ن هناك �لتز�م قان�ين �أو ��ستدليل حايل كنتيجة لأحد�ث �سابقة ويك�ن من �ملرجح �أن يتطلب ذلك ��ستخد�م للم��رد لت�س�ية هذه �للتز�مات، مع   

�إمكانية �إجر�ء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذ� �للتز�م. 

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   20-2

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.   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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منافع املوظفني   21-2

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   22-2

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. 

توزيعـات الأرباح امل�صتحقة  23-2

تثبت ت�زيعات �لأرباح على �لأ�سهم يعرتف بها �سمن حق�ق �مل�ساهمني فى �لفرتة �لتي تقر فيها �جلمعية �لعامة للم�ساهمني هذه �لت�زيعات  

الن�صطه الئتمانية   24-2

تعمل �ملجم�عة كمدير �سندوق لبع�ض �ملقدر�ت �لئتمانية �لخرى �لتي ينتج عنها �لحتفاظ �و ��ستبد�ل �ل�س�ل نيابة عن �لفر�د ، �أو�ل�رشكات �أوغريها من �مل�ؤ�س�سات. هذه �لأ�س�ل   

و�لير�د�ت �لنا�سئه عن ذلك ت�ستثني من هذه �لق��ئم �ملالية ، كما �نهم لي�س�� من ��س�ل �ملجم�عة.

بنود خارج امليزانية العمومية   25-2

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   26-2

مت تعديل �أرقام �ملقارنة حيثما كان ذلك �رشوريًا للت��فق مع �لتغيري�ت يف طريقة �لعر�ض �ملتبعة يف �ل�سنة �حلالية.   

الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر  .3

الأدوات املالية   1-3

تعريف والت�صنيف  

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. 

اإدارة املخاطر   

ت�ستمد �ملجم�عة عائده 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   

�لدخل �ملتقلب وزيادة حق�ق �مل�ساهمني. �ن �هم �ن��ع �ملخاطر ه� خطر �لئتمان ، خطر �ل�سي�له ، خطر �ل�س�ق ، وخماطر �لعمليات �لخرى. 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  .3

الأدوات املالية )تتمة(  1-3

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 �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 �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  

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 و�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 و�ملخاطر �لت�سغيلية.   )1  

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 �ملعتمدة وفقًا   )3  

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 �لئتالفات   )4  

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�رشكاته �لتابعة و�لزميلة و�لتي   )5  

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 وعمليات   )7  

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.

خماطر الئتمان   1-3

�ملجم�عة تتعر�ض ملخاطر �لئتمان ، و�لذى ميثل خطر عدم وفاء �لطرف �لخر من �ملعامله بال�فاء بالتز�ماته. �ن خطر �لئتمان ه� من �هم �ملخاطر �لتى تتعر�ض لها �ن�سطة �ملجم�عة ،   

ولذلك فان �لد�رة وبحظر تدير تعر�ض �ملجم�عة خلطر �لئتمان.ُ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.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(
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ادارة خماطر الئتمان  1-2-3

القرو�ش وال�صلفيات )اأ(   

�نه ولغر�ض قيا�ض خطر �لئتمان للقرو�ض و�ل�سلفيات �ملمن�حه للعمالء و�لبن�ك �ملناظرة فان �ملجم�عة تعك�ض ثالثة مك�نات )�أ( �حتمال عدم �ل�فاء من قبل �لعميل �و �لبنك    

�ملقابل للتز�ماته �لتعاقدية، )ب( �ملخاطر �لتى يتعر�ض لها �لبنك �لخر و�حتمال حت�سنه م�ستقبال، و�لتى من بينها ت�ستق �ملجم�عة تعر�سها خلطر عدم �ل�فاء ، )ج( ن�سبة �لتغطية 

�ملحتملة لاللتز�مات غري �مل�سددة “خ�سارة �لفقد �لفرت��سى”.

تقدر �ملجم�عة �حتمال عدم �ل�فاء للطرف �ملقابل با�ستخد�م و�سائل �لت�سنيف �لد�خلى �مل�سمم للفئات �ملختلفة من تلك �لطر�ف. وقد مت تط�يره د�خليا ويت�سمن حتليال    )1(      

�ح�سائيا و�حلكم �ل�سخ�سى مل�سئ�ل �لئتمان ويتم �لتحقق منه كلما كان ذلك منا�سبا باملقارنة مع �لبيانات �خلارجية �ملتاحة. �ن عمالء �ملجم�عة مت ت�زيعها وفقا لع�رشة 

نقاط ما بني 5 م�ست�يات للتقييم. �ن م�ست�يات تقييم �ملجم�عة، كما ه� �دناه، تعك�ض مدى �حتمال عدم �ل�فاء لكل م�ست�ى من م�ست�يات �لتقييم على حده. مبا يعنى �ن 

�خلطر يتدرج بني تلك �مل�ست�يات وفقا للتغري فى تقدير �حتمالية عدم �ل�فاء. �ن �جماليات �لتقييم يتم مر�جعتها وتعديلها كلما لزم �لمر. �ن �ملجم�عة تتحقق وبانتظام من 

�د�ء �لتقييم وقدرته �لتنب�ؤيه من حتديد حالت عدم �ل�فاء.

التقييم الداخلى للمجموعة وتق�صيمها للتقييمات اخلارجية    

اأاأاأ ، اأاأ+ ، اأاأ – اأ+ ، اأ- قليل اخلطر – ممتاز   امل�صتوى )اأ(     

ب ب ب + ، ب ب ب ، ب ب ب - ، ب + ، ب ب ، ب ب - ، ب ، ب - جيد / خطر مر�سى   �مل�ست�ى )ب(     

ج ج ج �ىل ج    دون �مل�ست�ى / حتت �ملالحظة  �مل�ست�ى )ج(     

د م�سك�ك فى حت�سيلها  �مل�ست�ى )د(     

رديئة �مل�ست�ى )ه(     

�ن ت�سنيف وكالة �لتقييم كما ه� بعاليه مت تق�سيمه �ىل م�ست�يات تقييم للمجم�عة وفقا للمت��سط ط�يل �ملدى ملعدلت عدم �ل�فاء لكل م�ست�ى خارجى. ت�ستخدم �ملجم�عة     

�لتقييم �خلارجى كلما كان متاحا لتقي�ض عليه تقييم خطر �لئتمان �لد�خلى. �ن خماطر عدم �ل�فاء حتت �ملالحظة يختلف تقييمها  من �سنة لخرى، وبخا�سة تلك �لتى 

تعاود دورة �قت�سادية.

�لتعر�ض خلطر عدم �ملقدرة على �ل�فاء يتم وفقا للقيم �لتى تت�قع �ملجم�عه �ن تدين بها فى ذلك �ل�قت. على �سبيل �ملثال ، �لقر�ض يقيم وفقا لقيمته �ملمن�ح بها، وبالن�سبة   )2(   

لاللتز�م فان �ملجم�عة تدرج �لقيمة �مل�سح�بة بال�سافة �ىل �ية مبالغ ��سافية قد ميكن �سحبها مع �ل�قت ، مبجرد حدوثها.

   

خ�سارة عدم �ل�فاء �ملحتملة ، �و �خل�سارة �ل�سارمة، متثل ت�قع �ملجم�عة ملدى �خل�سارة ملطالبة ما عند حدوثها. ويتم �لتعبري عنها كن�سبة �خل�سارة لكل وحدة خماطر ،   )3(   

وتختلف وفقا لطبيعة �لطرف �لخر، وطبيعة و�همية �ملطالبة ، وت��فر �ل�سمانات ، �و حمدد�ت خطر �لئتمان �لخرى.

الوراق املالية املدينة وال�صندات الخرى )ب(   

�ن �لتقييم �خلارجى لالور�ق �ملالية �ملدينة و�ل�سند�ت مثل تقييم �ستاندرد �ند ب�ر �و ما مياثلهما مت ��ستخد�مه من قبل �د�رة نقد �ملجم�عة  لد�رة خطر �لئتمان. �ن �ل�ستثمار فى    

تلك �لور�ق �ملالية يتم �لنظر �ليها ك��سيلة لتحقيق م�ست�يات �ئتمانية متميزة و�ملحافظة على م�سادرة �سهلة مل��جهة متطلبات �لتم�يل فى نف�ض �ل�قت.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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التحكم يف حدود املخاطرة و�صيا�صة التخفي�ش    2-2-3

تنويع املحفظة اأ(   

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. ويتم ر�سد هذه �ملخاطر على ��سا�ض �لتدوير وتخ�سع للمر�جعه �ل�سن�يه �و �لدوريه عندما يعد ذلك �رشوريا. 

ال�صمانات  )ب(   

من �جل �ل�ستجابة ب�سكل ��ستباقي لتده�ر �لئتمان. �ملجم�عة ت�ستخدم جمم�عة من �ل�سيا�سات و�ملمار�سات للتخفيف من خماطر �لئتمان. �أكرثها تقليديه ه� �خذ �ل�سمانات    

ملبالغ �ل�سلف �ملمن�حة، و�لتي هي من �ملمار�سات �ل�سائعه. تتطبق �ملجم�عة �دو�ت ومبادئ ت�جيهية ب�ساأن مقب�ليه فئات معينة من �ل�سمانات �و �لتخفيف من خماطر �لئتمان. 

�لن��ع �لرئي�سية ل�سمانات �لقرو�ض و�ل�سلفيات هى : 

�لره�ن على �ملمتلكات �ل�سكنيه ؛  	•   

�لر�س�م على �أ�س�ل جتارية مثل �ملبانى و�ملخزون و�ملدين�ن ؛  	•   

�لر�س�م على �لدو�ت �ملالية مثل �سند�ت �لدين و�ل�سهم.  	•   

�لتم�يل ط�يل �لجل و�لقر��ض �ىل �ل�رشكات هى م�سم�نه عم�ما ؛ �لت�سهيالت �لئتمانيه �لفردية �ملدورة هى غري م�سم�نه عم�ما. وبال�سافة �ىل ذلك ، من �جل تقليل �ىل �أدنى    

حد خ�سائر �لئتمان فان �ملجم�عة �س�ف ت�سعى للح�س�ل على �سمانات ��سافية من �لطرف �ملقابل مبجرد مالحظة �ية م�ؤ�رش�ت لنخفا�ض قيمة �لقرو�ض و�ل�سلفيات �لفردية.

�ل�سمانات �ملحتفظ بها ك�سمان ل�س�ل مالية بخالف �لقرو�ض و�ل�سلفيات يتم حتديدها وفقا لطبيعة �مل�ستقة �ملالية.   

�سند�ت �لدين ، و�سند�ت �خلز�نة �لأخرى و�ل�سند�ت �لخرى هى عم�ما غري م�سم�نه، وفيما عد� �لور�ق �ملالية �ملدع�مه بال�س�ل و�ل�سك�ك �ملماثلة ، و�لتي يتم �سمانها من    

خالل حمفظة �لدو�ت �ملالية. 

�ن �سعبة �خلدمات �مل�رشفية �ل�سالمية تدير �لتعر�ض ملخاطر �لئتمان عن طريق �سمان �ن �لعميل ي�ست�فى �حلد �لدنى من �ملعايري �لئتمانيه كما حددتها �د�رة خماطر �لئتمان    

باملجم�عة. 

اللتزامات ذات ال�صلة بالئتمان  )ج(   

و�لغر�ض �لرئي�سي من هذه �ل�سك�ك ه� �سمان �ن تك�ن �لأم��ل مت��فره لعميل على �لنح� �ملطل�ب. �لكفالت وخطابات �لعتماد �ل�سامنه حتمل نف�ض �ملخاطر �لئتمانيه كما    

�لقرو�ض. �ل�ثائق وخطابات �لعتماد �لتجارية - �لتي هي تعهد�ت خطية من قبل �ملجم�عة با�سم عميل كبديال عن عميل لرتخ�ض لطرف ثالث ��ستخال�ض تعهد�ت على �ملجم�عة 

ي�سل �ىل �ملبلغ �ملن�س��ض عليها مب�جب �لحكام و�ل�رشوط �ملحددة - هي م�سم�نه ب�سحنات �لب�سائع ذ�ت �ل�سله وبالتايل حتمل خماطر �قل من قر�ض مبا�رش. 

�للتز�مات لتمديد �لئتمان متثل �لجز�ء غري �مل�ستخدمة من �ل�سماح بتقدمي �لئتمان يف �سكل قرو�ض �و خطابات �ل�سمان �و خطابات �لعتماد. مع �لآخذ فى �لعتبار خماطر    

�لئتمان على �للتز�مات لتمديد �لئتمان، ومن �ملحتمل �ن تتعر�ض �ملجم�عة خل�سارة يف مبلغا م�ساويا ملجم�ع �للتز�مات غري �مل�ستغله. ومع ذلك ، فاإنه من �ملرجح �ن مبلغ 

�خل�سارة ه� �قل من جمم�ع �للتز�مات غري �مل�ستخدمة ، كما �ن معظم �للتز�مات لتمديد �لئتمان هي مره�نه وفقا لعمالء لديهم معايري �ئتمان. �ملجم�عة تر�قب م�سطلح تاريخ 

�ل�ستحقاق لالئتمان �ذ �ن �للتز�مات ط�يلة �لجل عم�ما حتت�ى درجة �كرب من �ملخاطر �لئتمانيه من �لق�سرية �لجل.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اق�صى درجات التعر�ش ملخاطر الئتمان قبل عقد ال�صمان او غريها من التعزيزات الئتمانية    3-2-3

�جلدول �لتايل ميثل ��س��أ �سيناري� من �لتعر�ض ملخاطر �لئتمان للمجم�عة يف 31 دي�سمرب 2007 وعام 2006 دون �خذ �ي �سمانات �و تعزيز�ت �ئتمانيه �خرى. – ولبن�د �أ�س�ل   

�مليز�نيه ، فان �لتعر�ض للخطر �ملبني �عاله مت على �أ�سا�ض �سايف �ملبالغ �لتي حتمل كما ورد يف �مليز�نيه �لعم�ميه.

                            بالألف ريال قطري

2006  2007    

خماطرة خماطر الئتمان وعالقته بالأ�صول من بنود امليزانية كما يلي :  

�أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 5.005.643   8.310.418 - �ل�د�ئع وت�ظيف �لأم��ل    

 487.680   709.065 - قرو�ض و�سلف للم�ؤ�س�سات �ملالية    

مت�يل �لقرو�ض و�ل�سلف للعمالء  

قرو�ض �لأفر�د  

 2.603.070   3.383.473 - قرو�ض ��ستهالكية لالأفر�د    

 450.697   916.012 - قرو�ض عقارية    

قرو�ض �ل�رشكات �لتجارية  

 11.168.903   16.560.545 - قرو�ض �لقطاع �خلا�ض    

 2.752.065   3.241.904 - قرو�ض �حلك�مة و�لقطاع �لعام    

�لتم�يل �ل�سالمي  

 100.617   249.826 - قرو�ض ��ستهالكية لالأفر�د    

 274.233   649.653 - قرو�ض عقارية    

 10.163   20.074 - قرو�ض �ل�رشكات    

��ستثمار�ت مالية  

 1.808.853   2.061.456 - �سند�ت حك�مية قطرية    

 431.867   411.902 - �أ�سهم و�سند�ت �خرى    

 25.093.791   36.514.328 اجمايل بنود امليزانية كما يف 31 دي�صمرب   

خماطرة خماطر الئتمان وعالقتها ببنود خارج امليزانية كما يلي :  

قب�لت   

   -   2.762.793 - مقابل ود�ئع جممدة وتاأمني نقدي    

 200.614   350.959 - �سمانات �خرى وبدون �سمانات    

كفالت   

 4.394.105   5.513.002 - ح�سابات �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية     

 4.529.073   7.596.007 - ح�سابات �لعمالء    

�عتماد�ت  

 407.218   540.518 - ح�سابات �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية     

 1.922.155   3.435.318 - ح�سابات �لعمالء    

 2.198.486   2.890.846 �لت�سهيالت �لئتمانية �ملمن�حة للعمالء �لغري م�ستخدمة   

 13.651.651   23.089.443 بنود خارج امليزانية كما يف 31 دي�صمرب   

38.745.442   59.603.771 الجمايل    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اق�صى درجات التعر�ش ملخاطر الئتمان قبل عقد ال�صمان او غريها من التعزيزات الئتمانية )تتمة(  3-2-3

ت�صنيف الئتمان لكل العوائد الداخلية :  

�لقرو�ض وكما ه� مبني �عاله ، �ن ن�سبة 57% جمم�ع �حلد �لق�سى للتعر�ض للمخاطر م�ستمد من �لقرو�ض و�ل�سلف �ملقدمة �ىل �لعمالء و�مل�ستحقة من �مل�سارف و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

)2006 :59%( ، متثل ��ستثمار�ت �لور�ق �ملالية للمجم�عة 4% )2006 : 6%( ومتثل 39% من �جمايل �لبن�د خارج ميز�نيه )2006 : %35(. 

�ن �لد�رة و�ثقه يف قدرتها على �ل�ستمر�ر يف �ل�سيطرة و�ملحافظة على �حلد �لدنى من تعر�ض �ملجم�عه ملخاطر �لئتمان �لناجتة من حمافظ �لقرو�ض و�ل�سلف ي�ستند �ىل ما يلي :   

99% حمفظه �لقرو�ض و�ل�سلف ت�سنف يف �على درجتني من نظام �لت�سنيف �لد�خلي )2006 : %98( . 	•  

79%  قرو�ض �ل�رشكات ، و�لتى متثل �كرب جمم�عة يف �حلقيبة �لئتمانية ، ولكن �ل�رش�ر لي�ست �س�ى %0.11 ) 2006 : %0.16 ( . 	•  

98% من حمفظه �لقرو�ض و�ل�سلف ل ي�جد بها متاأخر�ت �أو �أنخفا�ض بالقيمة )2006 : %97(. 	•  

4.299 ملي�ن قرو�ض �لتجزئه �ملقررة على ��سا�ض فردي ، و�لتدنى فى �لقيمة ه�4% ولكن جمم�ع �لتدنى فى �لقيمة ه� ما ميثل �قل من 1% من �جمايل �لقرو�ض و�ل�سلف . 	•  

القرو�ش وال�صلفيات   4-2-3

�ن �لقرو�ض و�ل�سلف مت تلخي�سها على �لنح� �لتايل :   

)�أ( �لقرو�ض و�ل�سلفيات ويبني �جلدول �لتايل �ل�سفات �لئتمانية ملحفظه �لقرو�ض و�ل�سلفيات ح�سب تقدير�ت �ملجم�عة �لد�خلية.  

                            بالألف ريال قطري

م�صتحقة الدفع غري م�صتحقة الدفع     

الجمايل  % �صعيفة   % م�صبقا وغري �صعيفة   % م�صبقا وغري �صعيفة    

كما يف 31 دي�صمرب 2007  

 11.462.817   -    8.445    11.454.372 �لفئة �أ - قليلة �ملخاطرة - ممتازة   

 13.369.618      -    122.059    13.247.559 �لفئة ب - خمطرة عادية   

 87.385      -    87.385      - �لفئة ج - دون �مل�ست�ى   

 95.193   -     95.193   - �لفئة د - م�سك�ك يف حت�سيلها   

 208.749    208.749   -   - �لفئة ه - رديئة   

 25.223.762  %1   208.749  %1   313.082  %98   24.701.931 الجمايل   

 202.275    202.275   -   - ناق�سا خم�س�ض �لنخفا�ض    

 25.021.487    6.474  %1   313.082  %99   24.701.931 ال�صايف    

                            بالألف ريال قطري

م�ستحقة �لدفع غري م�ستحقة �لدفع     

�لجمايل  % �سعيفة   % م�سبقا وغري �سعيفة   % م�سبقا وغري �سعيفة    

كما يف 31 دي�سمرب 2006    

 8.645.362   -    441    8.644.921 �لفئة �أ - قليلة �ملخاطرة - ممتازة   

 8.602.922   -    194.024    8.408.898 �لفئة ب - خمطرة عادية   

 41.103   -    41.103   - �لفئة ج - دون �مل�ست�ى   

 69.009   -    69.009   - �لفئة د - م�سك�ك يف حت�سيلها   

 142.000    142.000   -   - �لفئة ه - رديئة   

 17.500.396  %1   142.000  %2   304.577  %97   17.053.819 �لجمايل   

 140.648    140.648   -   - ناق�سا خم�س�ض �لنخفا�ض   

 17.359.748    1.352  %2   304.577  %98   17.053.819 �ل�سايف   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007



52
الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  .3

القرو�ش وال�صلفيات  )تتمة(  4-2-3

القرو�ش وال�صلفيات التى م�صى موعد ا�صتحقاقها ولكن مل تنخف�ش قيمتها  )ب(   

�ن �لقرو�ض و�سلف �لعمالء �لتى م�سى م�عد ��ستحقاقها �ىل �قل من 180 ل تعد قد �نخف�ست قيمتها ، ما مل تت�فر معل�مات �خرى ت�سري �ىل �لعك�ض. �ملبلغ �لجمايل للقرو�ض    

و�سلف �لعمالء ح�سب درجتها و�لتي ��ستحق م�عد ��ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها كانت على �لنح� �لتايل : 

                            بالألف ريال قطري

2006  2007    

�ملجم�ع  املجموع   ال�صالمية  ال�رشكات   الأفراد     

 175.928   109.441   26   16.314   93.101 م�صتحقة الدفع حتى 30 يوم     

 31.267   59.596   463 م�ستحقة �لدفع 30 - 60 ي�م  51.258   7.875     

 24.310   45.559   139   9.685   35.735 م�ستحقة �لدفع 60 - 90 ي�م    

 73.072   98.486   722   2.189   95.575 م�ستحقة �لدفع 90 - 180 ي�م    

 304.577   313.082   1.350   36.063   275.669 املجموع     

�لقيمه �لعادله ل�سمانات قرو�ض �ل�رشكات �كرث من 150% من �جمايل �ملخاطر.  )2006:  %120 (   

تدنى قيمة القرو�ش وال�صلفيات  )ج(   

�لقرو�ض و�ل�سلف للعمالء :  )1   

تخفي�سات �لقرو�ض حمددة بناء على تقدير�ت فردية لكل قر�ض ح�سب �لتعليمات ، تخفي�سات �لقرو�ض و�ل�سلف للعمالء قبل �أخذ �لتدفقات �لنقدية بعني �لعتبار حلاملي     

�لتامينات بالريال �لقطري : 209 ملي�ن ريال قطري )2006 : 142 ملي�ن ريال قطري(. وت�سنيف �جمايل �لقرو�ض �ل�سعيفة بناء على قطاع �لعمل كما يلي : 

                            بالألف ريال قطري

2006  2007    

�لقرو�ض �لفردية �ل�سعيفة     

 119.915   185.617 قرو�ض �لأفر�د     

 22.085   21.879 قرو�ض �ل�رشكات     

   -   1.253 �ل�سالمية      

 142.000   208.749     

�لقرو�ض و�ل�سلف للبن�ك   )2   

جمم�ع �ملبلغ �لجمايل لتدنى قيمة �لقرو�ض و�ل�سلفيات للبن�ك يف 31 دي�سمرب 2007 كان 3.7 ملي�ن ريال قطري )2006 : 5.6 ملي�ن ريال قطرى(. ل ت�جد لدى     

�ملجم�عة �ية �سمانات، وقد مت تك�ين خم�س�ض باملبلغ �لجمايل لتدنى �لقيمة. 

قرو�ش و�صلف العمالء املعاد جدولتها  )د(   

�عادة هيكلة �لن�سطه ت�سمل متديد ترتيبات �لدفع ، و�مل��فقة على خطط �لد�رة �خلارجية ، وتعديل تاأجيل �ملدف�عات. بعد �عادة �لهيكله، فان ح�ساب �لعميل �لذى م�سى �جل    

��ستحقاقه يتم �عادتة �ىل �ل��سع �لطبيعي و�د�رته جنبا �ىل جنب مع غريه من ح�سابات مماثلة. �ن �سيا�سات �عادة �لهيكلة و�ملمار�سات ت�ستند �ىل �ملعايري �و �مل�ؤ�رش�ت �لتي ، يف 

�لتقدير �ل�سخ�سى لالد�رة �ملحلية ، ت�سري �ىل �ن �لدفع �سيك�ن على �لرجح �ن ي�ستمر. �ن هذه �ل�سيا�سات هي قيد �ملر�جعه �مل�ستمره. �عادة �لهيكله هى �لكرث �سي�عا من ناحية 

�لتطبيق على �لقرو�ض �ل�سخ�سية ، وخا�سة عميل �لقرو�ض �لفردية . �عادة �لتفاو�ض على �لقرو�ض �لتي من �ساأنها �ن تك�ن قد م�سى م�عد ��ستحقاقها بلغ جمم�عها 1.639 

�ألف )2006 : 883 �ألف ريال قطرى(.

�صندات الدين وال�صندات الأخرى   5-2-3

�ن حتليل �سند�ت �لدين، و�أذون �خلز�نة وغريها من �لكمبيالت �مل�ستحقة ح�سب ت�سنيف وكالة �لئتمان يف دي�سمرب 2007 ، ��ستناد� �ىل ت�سنيف م�ؤ�س�سة �ستاندرد �ند ب�رز �و ما   

يعادلها مت بيانه يف �لي�ساح رقم 9.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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�صمانات م�صتحوذ عليها   6-2-3

خالل عام 2007، �ن �ملجم�عة مل حت�سل على �أية ��س�ل بت�يل �حليازه من عقد �ل�سمان ك�سمان.  

تركز خماطر ال�صول املالية مع التعر�ش ملخاطر الئتمان   7-2-3

�ن تركز خماطر �لئتمان و�لأ�س�ل �ملالية مع تعر�ض �ملجم�عة ملخاطر �لئتمان مت تلخي�سه فى �لي�ساح  5.  

خماطر ال�صوق   3-3

تتعر�ض �ملجم�عة ملخاطر �ل�س�ق، و�لذي ه� خطر �ن �لقيمه �لعادله �و �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبليه لالد�ة مالية �س�ف تتقلب ب�سبب �لتغري�ت فى ��سعار �ل�س�ق. تن�ساأ خماطر �ل�س�ق من   

�ملر�كز �ملالية �ملفت�حة ل�سعر �لفائده، و�لعمالت ومنتج حق�ق �مللكية، وهي كلها معر�سة ب�سكل عام �و حمدد حلركات �ل�س�ق و�لتغري�ت يف م�ست�ى تقلب ��سعار �ل�س�ق �أو �لأ�سعار، مثل 

��سعار �لفائدة، و�نت�سار �لئتمان، و�أ�سعار �رشف �لعمالت �لجنبية، و�أ�سعار �لأ�سهم. وتف�سل �ملجم�عة �لتعر�ض ملخاطر �ل�س�ق �ىل حمافظ جتارية وغري جتارية.

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 و�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�حتياطياته )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.   

)VaR( 3-3-1  تقنيات قيا�ش خماطر ال�صوق

وكجزء من �د�رة خماطر �ل�س�ق ، �أن �ملجم�عةملتزمة باإتباع  ��سرت�تيجيات متن�عة للتح�ط. تدخل �ملجم�عة فى مبادلت �سعر �لفائدة لتقابل معدل �لفائدة على �لدي�ن ط�يلة �لجل   

و�لور�ق �ملالية و�لقرو�ض �لتي تطبق عليها خيار �لقيمه �لعادله. �ن تقنيات �لقيا�ض �لرئي�سية �مل�ستخدمة لقيا�ض ومر�قبة خماطر �ل�س�ق هي �ملبينه �دناه.

القيمه املعر�صه للخطر  )اأ(   

تطبق �ملجم�عة منهج “�لقيمة �ملعر�سه للمخاطر” )VaR( على حمفظتها �لتجارية ، لتقدير خماطر �ل�س�ق من �لر�كز �ملحتفظ بها و�ق�سى �خل�سائر �ملت�قعة ، ��ستناد� �ىل عدد من    

�لفرت��سات ملختلف �لتغري�ت يف �و�ساع �ل�س�ق. جمل�ض �لد�رة ي�سع حدود� على �لقيمه من �ملخاطر �لتي قد تك�ن مقب�لة بالن�سبة للمجم�عة �لتي يجري ر�سدها على ��سا�ض 

ي�مى من قبل �د�رة �س�ؤون �ملجم�عة من خماطر �ل�س�ق.

)VaR(  ه� تقدير� �ح�سائيا على ��سا�ض تقدير للخ�سائر �ملحتملة على �ملحفظة �حلالية من �لتحركات �ملعاك�سه يف �ل�س�ق. وه� يعرب عن “�حلد �لق�سى” للمبلغ �لذى قد تفقده    

�ملجم�عة، ولكن فقط على م�ست�ى معني من �لثقة )99%(. ولذلك هناك �حتمال حمدد لالح�سائيه )1%( �ن �خل�سارة �لفعليه �لتي ميكن �ن تك�ن �كرب من تقدير )VaR( . �ن من�ذج 

)VaR(  يفرت�ض “فرتة ��ستح��ذ” معينه حتى ميكن �إغالق تلك �ملر�كز �ملالية )10 �يام(. كما يفرت�ض �ن �لتحركات �لتي حتدث يف �ل�س�ق خالل هذه �لفرتة �سيتابع منط م�سابه لتلك 

�لتي حدثت على مدى 10 ي�ما يف �لفرت�ت �ملا�سية. �ن تقييم �ملجم�عة للتحركات �ملا�سية ت�ستند �ىل بيانات �ل�سن��ت �خلم�ض �ملا�سية. تطبق �ملجم�عة هذه �لتغيري�ت �لتاريخية يف 

معدلت �ل�سعار، و�لرقام �لقيا�سيه ، �لخ مبا�رشة على مر�كزها �حلالية - ��سل�ب �ملحاكاه �لتاريخية �ملعروفة. �لنتائج �لفعليه تر�سد بانتظام لختبار مدى �سحه �لفرت��سات 

.)VaR( ومعامل / �لع��مل �مل�ستخدمة يف ح�ساب

��ستخد�م هذ� �لنهج ل مينع من �خل�سائر خارج هذه �حلدود يف حال حدوث �هم حتركات فى �ل�س�ق.    

كما �ن )VaR(  ي�سكل جزء� ل يتجز�أ من خاطر �ل�س�ق ونظام �ملر�قبة د�خل �ملجم�عة، �ن حمدد�ت )VaR(  �لتي يحددها جمل�ض �لد�ره �سن�يا جلميع �لعمليات �لتجارية وحتمل    

  )VaR( للمجم�عة ككل ، تر�جع ي�ميا ب���سطة �د�رة �لنقد باملجم�عة. �ن مت��سط  )VaR( على وحد�ت جتارية. �ن �لتعر�ض �لفعلي للمخاطر �سد �حلدود، جنبا �إىل جنب مع نطاق

�لي�مي للمحفظة �لتجارية للمجم�عة  يف 2007: :32.7 ملي�ن ريال قطري )2006 : 34.1 ملي�ن ريال قطرى(.

�ن ج�دة من�ذج )VaR(  تر�سد با�ستمر�ر عن طريق �عادة �ختبار �لنتائج. �ن �ل�ستثناء�ت �لناجتة عن �عادة �لختبار و�أي �ير�د�ت ��ستثنائيه على �لربحية من )VaR(  يتم    

تفح�سها، و�ن نتائج �عادة �لختباريقدم بها تقارير �ىل جمل�ض �لد�رة.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اختبارات ال�صغوط  )ب(   

�ختبار�ت �ل�سغ�ط ت�فر م�ؤ�رش� على �حتمال حجم �خل�سائر �لتي ميكن �ن تن�ساأ يف ظروف �سديدة. جتارب �ل�سغ�ط �لتي �جرتها �ملجم�عة ملخاطر �ل�س�ق ت�سمل : �ختبار    

�ل�سغ�ط لعامل �ملخاطرة، حيث يتم �لت�سديد على �حلركات �ملطبقه على كل فئة خماطر ؛ �ختبار �ل�سغ�ط لال�س��ق �لنا�سئه ، حيث تخ�سع �ل�س��ق �لنا�سئه لتحركات �ل�سغ�ط؛ 

و�ملخ�س�سه لختبار �ل�سغ�ط، و�لذي ي�سمل تطبيق �حتمالت �حد�ث �ل�سغ�ط ملر�كز حمددة �و مناطق حمددة - على �سبيل �ملثال ، نتائج �ل�سغ�ط على منطقة عقب ك�رش تثبيت 

�لعملة. 

نتائج �أختبار�ت �ل�سغ�ط ت�ستعر�سها �لد�رة �لعليا يف كل وحدة عمل ومن قبل جمل�ض �لد�رة. فان �ختبار�ت �ل�سغ�ط هي م�سممة خ�سي�سا لقطاع �لعمال وعادة ما ي�ستخدم    

حتليل �ل�سيناري�.

ملخ�ش )VaR(  لعامي 2007 و 2006  2-3-3

                            بالألف ريال قطري

12 �سهر  حتى 31 دي�سمرب 2006 12 �صهر  حتى 31 دي�صمرب 2007    

منخف�ض مرتفع  مت��سط  منخف�ش  مرتفع  متو�صط    

 158   732   434   516   578   549 خماطر�ل�رشف �لجنبي   

 390   1.560   860   303   677   354 خماطر ��سعار �لفائدة   

 26.753   39.314   32.833   27.947   35.722   31.779 خطر حق�ق �مللكية   

 27.301   41.606   34.127   28.766   36.977   32.682    )VaR( جمموع  

�ن زياده )VaR(  فى عام 2007 ، ول �سيما خماطر ��سعار �لفائده ، تتعلق ��سا�سا �ىل زيادة تقلب ��سعار �لفائده يف �ل�س�ق يف �لأ�س��ق �ملالية �لعاملية �لرئي�سية. �ن نتائج )VaR(  �عاله   

حت�سب م�ستقلة من ور�ء �مل��قف و�لتحركات �لتاريخية لل�س�ق. �ن �لنتائج �لجماليه للم�ؤ�رش )VaR(  ل ت�سكل )VaR(  للمجم�عة ب�سبب �لرتباطات وترتب �ثار �لتن�يع بني �ن��ع 

�ملخاطر و�ن��ع �ملحافظ.

خماطر العمالت الأجنبية   3-3-3

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    

بنود امليزانية  

كما يف 31 دي�صمرب 2007  

45.397.279  4.085.680  1.580.049  1.071.660  17.290.742  21.369.148 �لأ�س�ل   

)45.397.279(  )309.932(  )1.584.293(  )1.072.673(  )20.692.657(  )21.737.724( �للتز�مات وحق�ق �مل�ساهمني   

-  3.775.748  )4.244(  )1.013(  )3.401.915(  )368.576( �سافى مركز �لعمالت    

بن�د خارج �مليز�نية  

23.089.443  556.080  55.959  1.755.465  11.280.037  9.440.902 �لتز�مات د�ئنة ) �لتز�مات طارئة (    

بن�د �مليز�نية  

كما يف 31 دي�سمرب  2006    

30.357.935  1.252.834  86.381  219.260  14.216.458  14.583.002 �لأ�س�ل   

)30.357.935(  )33.702(  )94.185(  )220.447(  )11.880.786(  )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    

بن�د خارج �مليز�نية  

13.651.651  404.236  56.515  1.164.159   5.189.520   6.837.221 �لتز�مات د�ئنة ) �لتز�مات طارئة (   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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خماطر ون�صبة الفائدة   4-3-3

خماطر ا�صعار الفائدة اأ(   

�لتدفق �لنقدي ملخاطر ��سعار �لفائده ه� خطر �لتقلب فى �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبليه لالد�ة �ملالية ب�سبب �لتغري�ت فى ��سعار �لفائده يف �ل�س�ق. �لقيمه �لعادله ملخاطر ��سعار    

�لفائده ه� خطر تقلب قيمة �لدو�ت �ملالية ب�سبب �لتغري�ت فى ��سعار �لفائده يف �ل�س�ق. �أن �ملجم�عة تاأخذ فى �حل�سبان خطر �لتعر�ض لآثار �لتقلبات �ل�سائده مل�ست�يات �أ�سعار 

�لفائده يف �ل�س�ق على كل من �لقيمه �لعادله وخماطر �لتدفق �لنقدي. ه��م�ض �لفائده قد تزيد نتيجة لهذه �لتغري�ت ولكن قد يقلل من �خل�سائر حال �ن تن�ساأ حركات غري مت�قعة. 

جمل�ض �لد�رة ي�سع �ملحدد�ت �لالزمة على م�ست�يات ت�سارب �عادة ت�سعري �لفائده �لتي ميكن �ل�سطالع بها ، و�لتي تر�سد ي�ميا عن طريق �د�رة �لنقد و�خلز�نة باملجم�عة.

�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 )ب(   

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 2007 و�لبن�د غري �لظاهرة يف �مليز�نية �لعم�مية :   

                            بالألف ريال قطري

معدل غري احل�صا�صة   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 2007   

4.24   2.248.858   1.540.858  -  -   708.000 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي    

5.08   8.375.203   -   398.580   331.695   7.644.928 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لبن�ك ��لتقليدية    

5.32   644.280  -  -  -   644.280 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية �لبن�ك �ل�سالمية    

8.14   24.101.934  -   5.839   15.225.090   8.871.005 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء �لبن�ك �لتقليدية    

9.66   919.553   -   828.609   88.618   2.326 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء �لبن�ك �ل�سالمية    

6.50   4.664.672   1.108.796  -   3.012.977   542.899 ��ستثمار�ت مالية    

 3.329.900  3.329.900  -  -  - ��ستثمار يف �رشكة زميلة    

 1.112.879   1.112.879  -  -  - �أ�س�ل �أخرى    

 45.397.279   7.092.433   1.233.028   18.658.380   18.413.438 جمموع الأ�صول    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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ن�صبة خماطر �صعر العائد )تتمة( )ب(   

                            بالألف ريال قطري

معدل غري احل�صا�صة   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 2007 )تتمة(   

5.09   4.907.743  -  -   2.048.697   2.859.046 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية     

5.06   24.656.692   3.493.254   113.890   5.024.101   16.025.447 ود�ئع �لعمالء    

6.10   7.623.105  -  -  -   7.623.105 �أم��ل مقرت�سة �أخرى    

 842.275   842.275  -  -  - �لتز�مات �أخرى     

4.50   1.139.647  -  -   1.139.647  - حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق    

 6.227.817   6.227.817  -  -  - حق�ق �مل�ساهمني    

 45.397.279   10.563.346   113.890   8.212.445   26.507.598 جمموع اللتزامات وحقوق امل�صاهمني    

-  )3.470.913(   1.119.138   10.445.935  )8.094.160( �لفرق يف �مليز�نية    

�لفرق يف بن�د خارج �مليز�نية    

-  )3.470.913(   1.119.138   10.445.935  )8.094.160( فرق ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة    

-   -   3.470.913    2.351.775 الفرق املرتاكم يف ح�صا�صية اأ�صعار الفائدة  )8.094.160(     

كما يف 31 دي�سمرب 2006   

5.21   1.017.893   807.893     210.000 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي    

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 للعمالء �لبن�ك �ل�سالمية    

5.82   4.321.380   1.477.584  -   2.476.458   367.338 ��ستثمار�ت مالية    

 1.285.158   1.285.158  -  -  -    ��ستثمار يف �رشكة زميلة 

 880.433   880.433  -  -  - �أ�س�ل �أخرى    

 30.357.935   4.451.068   736.751   9.332.929   15.837.187 جمم�ع �لأ�س�ل    

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   4.135.688  -  -  -   4.135.688     �أم��ل مقرت�سة �أخرى 

 687.439   687.439  -  -  - �لتز�مات �أخرى     

4.30   507.779  -  -   507.779  - حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق    

 5.631.406   5.631.406  -  -  - حق�ق �مل�ساهمني    

 30.357.935   8.890.027   86.793   2.157.772   19.223.343 جمم�ع �للتز�مات وحق�ق �مل�ساهمني    

-  )4.438.959(   649.958   7.175.157  )3.386.156( �لفرق يف �مليز�نية    

�لفرق يف بن�د خارج �مليز�نية    

 -  )4.438.959(    649.958    7.175.157 فرق ح�سا�سية �أ�سعار �لفائدة  )3.386.156(     

-   -    4.438.959    3.789.001  )3.386.156( �لفرق �ملرت�كم يف ح�سا�سية �أ�سعار �لفائدة    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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خماطر ال�صيولة   3-4

�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.

عملية اإدارة خماطر ال�صيولة  1-4-3

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 (   

منهج التمويل   2-4-3

م�سادر �ل�سي�له يتم مر�جعتها ب�سكل منتظم ب���سطة �ألك� �ملجم�عة للحفاظ على �لتن�يع ح�سب �لعمالت ، و�لماكن �جلغر�فيه ، و�ملانح ، و�ملنتج.   

التدفقات النقدية غري امل�صتقة ال�صمنية  3-4-3

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 من �صنة اإىل  من ثالثة اأ�صهر   من �صهر اإىل     

املجموع تاريخ ا�صتحقاق  خم�ش �صنوات  اإىل  �صنة  ثالثة اأ�صهر  خالل  �صهر    

كما يف 31 دي�صمرب 2007  

2.248.858  1.228.621     1.020.237 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي   

�أور�ق مالية بغر�ض �ملتاجرة   

9.019.483  33.778  398.580  331.695  373.758  7.881.672 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

25.021.487  -  17.534.183  2.024.590  1.891.198  3.571.516 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء   

4.664.672  876.757  3.787.915 ��ستثمار�ت مالية      

3.329.900  3.329.900 ��ستثمار يف �رشكة زميلة       

1.112.879  1.112.879 عقار�ت و �ثاث ومعد�ت و م�جــ�د�ت �أخــرى       

45.397.279  6.581.935  21.720.678  2.356.285  2.264.956  12.473.425 جممـــوع الأ�صول   

4.907.743  -  -  50.000  1.452.697  3.405.046 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

24.656.692  0  113.870  4.764.908  5.004.326  14.773.588 ود�ئـــــع �لعمــــالء    

7.623.105  -  4.711.105  2.912.000  -  - �أم��ل مقرت�ســة �أخــرى   

842.275  842.275  -  -  -  - �لتز�مات �أخـــــرى   

1.139.647  141.795  20  259.193  541.482  197.157 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

39.169.462  984.070  4.824.995  7.986.101  6.998.505  18.375.791 جمموع اللتزامات   

6.227.817  5.597.865  16.895.683  )5.629.816(  )4.733.549(  )5.902.366( �لفــرق    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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                            بالألف ريال قطري

لي�ش لها من �صنة اإىل  من ثالثة اأ�صهر   من �صهر اإىل     

املجموع تاريخ ا�صتحقاق  خم�ش �صنوات  اإىل  �صنة  ثالثة اأ�صهر  خالل  �صهر    

كما يف 31 دي�سمرب 2006  

1.017.893  807.893  0  0  0  210.000 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي   

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  0  12.011.382  2.018.184  366.790  2.963.392 قرو�ض و�سلف للعمالء    

4.321.380  868.524  3.452.254  0  0  602 ��ستثمار�ت مالية    

1.285.158  1.285.158  0  0  0  0 ��ستثمار يف �رشكة زميلة    

880.433  880.433  0  0  0  0 عقار�ت و �ثاث ومعد�ت و م�جــ�د�ت �أخــرى    

30.357.935  3.865.401  15.814.788  2.209.648  957.643  7.510.455 جممـــ�ع �لأ�س�ل    

2.694.520  52.509  0  364.000  692.464  1.585.547 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية    

16.701.103  0  86.793  1.285.993  5.632.925  9.695.392 ود�ئـــــع �لعمــــالء    

4.135.688  0  2.352.088  0  0  1.783.600 �أم��ل مقرت�ســة �أخــرى    

687.439  687.439  0  0  0  0 �لتز�مات �أخـــــرى    

507.779  93.996  20  200.177  20.847  192.739 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق    

24.726.529  833.944  2.438.901  1.850.170  6.346.236  13.257.278 جمم�ع �للتز�مات    

5.631.406  3.031.457  13.375.887  359.478  )5.388.593(  )5.746.823( �لفــرق     

الدوات امل�صتقه ال�صمنية  4-4-3

عق�د �لعمالت �لجنبية �مل�ستقبلية ت�س�ى على ��سا�ض �جمايل ومبقاي�سه ��سعار �لفائده على ��سا�ض �ساف.  

��ستحقاق عق�د �لعمالت �لأجنبية �مل�ستقبلية معطاة يف مالحظة 30 .  

بنود خارج امليزانيه العموميه  5-4-3

التزامات القرو�ش  )اأ(   

�ن �لت��ريخ من �ملبالغ �لتعاقديه لالدو�ت �ملالية للمجم�عة و�خلارجة عن بن�د �مليز�نيه �لعم�ميه و�لتي تلزمها على تقدمي �لئتمان للعمالء وت�سهيالت �خرى )�ملالحظه 30 - �أ( ،    

ملخ�سة يف �جلدول �دناه

ال�صمانات املالية وغريها من الت�صهيالت املالية  )ب(   

�ل�سمانات �ملالية )�ملالحظه 30 - �أ( ، كما �درجت �دناه ت�ستند �ىل �قرب تاريخ ��ستحقاق للتعاقد.   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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بنود خارج امليزانيه العموميه )تتمة(  5-4-3

التزامات را�صماليه  )ج(   

�للتز�مات �لر��سماليه ل�رش�ء �ملباين و�ملعد�ت )�ملذكره 30 - ب( ملخ�سة يف �جلدول �دناه.    

                            بالألف ريال قطري

املجموع اأكرث من عام  اأقل من عام     

كما يف 31 دي�صمرب  2007   

 2.890.846   1.849.827   1.041.019 �لتز�مات �لدين    

 20.198.597   7.784.833   12.413.764 �ل�سمانات و�لقب�لت و�لت�سهيالت �ملالية �لخرى     

 153.552     -   153.552 �لتز�مات ر�أ�ض �ملال     

 23.242.995   9.634.660   13.608.335 املجموع    

كما يف 31 دي�سمرب  2006   

 2.198.486   1.543.880   654.606 �لتز�مات �لدين    

 11.453.165   6.226.210   5.226.955 �ل�سمانات و�لقب�لت و�لت�سهيالت �ملالية �لخرى     

 119.359   112.799   6.560 �لتز�مات ر�أ�ض �ملال     

 13.771.010   7.882.889  5.888.121 �ملجم�ع    

القيم العادلة  6-4-3

و��ستناد� �ىل �ل�ساليب �مل�ستخدمة لتحديد �لقيمه �لعادله لالأدو�ت �ملالية �مل��سح يف �ملالحظه 2 ، و�لقيمه �لعادله لأ�س�ل وخ�س�م �ملجم�عة ، ، ل تختلف �ختالفا ج�هريا عن �لقيمه   

�لدفرتيه يف تاريخ �مليز�نيه �لعم�ميه. فيما يلى �أهم �ل�س�ل و�خل�س�م �ملالية : 

                            بالألف ريال قطري

القيمة العادلة القيمة الدفرتية    

2006  2007  2006  2007    

الأ�صول املالية  

 5.493.323   9.019.483   5.493.323   9.019.483 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 17.359.748   25.021.487   17.359.748   25.021.487 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء   

 4.315.560   4.675.938   4.321.380   4.664.672 ��ستثمار�ت   

التزامات مالية  

 2.694.520   4.907.743   2.694.520   4.907.743 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 17.187.939   25.765.714   17.187.939   25.765.714 ود�ئع �لعمالء   

 4.149.924   7.637.819   4.135.688   7.623.105 �أم��ل مقرت�سة �خرى   

�ملبالغ �مل�ستحقة من �لبن�ك وغريها من �مل�ؤ�س�سات �ملالية  �أ(   

�ملبالغ �مل�ستحقة من �لبن�ك ت�سم �لتعامالت بني �لبن�ك من �قر��ض �و�ليد�ع لدى �لبن�ك. �لقيمه �لعادله لهذه �لد�ه �ملالية ل تختلف كثري� عن �لقيمه �لدفرتيه حيث �ن �لقيمه    

�لجماليه للمحفظة مدتها ق�سرية للغاية وكثري� ما يعاد ت�سعريها. 

�لقرو�ض و�ل�سلفيات و�لن�سطه �لتم�يليه للعمالء  ب(   

�لقرو�ض و�ل�سلفيات تعر�ض بال�سافى بعد خ�سم خم�س�ض �لنخفا�ض فى �لقيمة. �لقيمة �ملقدرة للقيمه �لعادله للقرو�ض و�ل�سلفيات ل تختلف كثري� عن �لقيمه �لدفرتيه حيث �ن    

�لقيمه �لجماليه للمحفظة قابله لتكر�ر �عادة �لت�سعري وفقا ل�سعر �ل�س�ق يف مدة ق�سرية. 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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القيم العادلة )تتمة(  6-4-3

��ستثمار�ت �لأور�ق �ملالية  ج(   

��ستثمار�ت �لأور�ق �ملالية ت�سمل �ملحتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق ؛ و�مل�سنفة كا�س�ل متاحة للبيع تقا�ض بالقيمه �لعادله. �لقيمه �لعادله لال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ    

�ل�ستحقاق تق�م على ��سعار �ل�س�ق – ويف حالة عدم ت�فر �سعر �ل�س�ق فان �ملجم�عة حتدد �لقيمة �لعادلة با�ستخد�م �أ�ساليب تقييم تت�سمن حتليل �لقيمة �حلالية للتدفقات 

�لنقدية و�ملعامالت �لعادية �حلديثة و�أ�ساليب تقييم ت�ستخدم عادة من قبل �مل�ساركني يف �ل�س�ق – و�لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق يف�سح عنها يف 

�لي�ساح 9.

�ملبالغ �مل�ستحقة �ىل �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية  د(   

�ملبالغ �مل�ستحقة للبن�ك �ملعامالت بني �لبن�ك ، و�لقرت��ض ق�سري �لأجل ، و�ل�د�ئع �جلاريه بني ع�سية و�سحاها. �لقيمه �لعادله لهذه �لد�ه �ملالية ل تختلف كثري� عن �لقيمة    

�لدفرتية حيث �ن �لقيمه �لجماليه للمحفظة ذ�ت مدى ق�سري جد� ويتم �عادة ت�سعريها يف كثري

�لم��ل �ملقر�سه �لخرى  ه(   

�لقيمه �لعادله �ملقدرة لالم��ل �ملقر�سه �لخرى متثل �لقيمة �ملخ�س�مة للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �مل�قع �ن تدفع با�ستخد�م ��سعار �ل�س�ق �حلالية للقرو�ض و�لت�سهيالت    

�ملماثلة. �لقيمه �لعادله لالم��ل �ملقر�سه مت �لف�ساح عنها فى �ي�ساح  15.

ود�ئع �لعمالء  و(   

�ملقدرة �لقيمه �لعادله لل�د�ئع بدون ت��ريخ ��ستحقاق ، و�لتى ت�سمل �ل�د�ئع بدون فائده ، ه� �ملبلغ �لذي يدفع عند �لطلب.  �لقيمه �لعادله �ملقدرة لل�د�ئع بفائدة لتختلف ماديا عن    

�لقيمة �لدفرتية فى تاريخ �مليز�نيه �لعم�ميه ، �ذ �ن ��ستحقاق �جماىل �ملحفظة يتم فى مده ق�سرية للغاية.

3-5  ادارة راأ�ش املال 

�ن �هد�ف �ملجم�عة من �د�رة ر�أ�ض �ملال ، �لتي هي �و�سع بكثري من مفه�م “حق�ق �مللكية” كما ه� م��سح بامليز�نية ، هي :   

�لمتثال ملتطلبات ر�أ�ض �ملال �لتي حددها �ملنظم�ن لال�س��ق �مل�رشفية �لتى تعمل بها �ملجم�عة ؛  	•  

حلمايه قدرة �ملجم�عة على �ل�ستمر�ر حتى تتمكن من �ل�ستمر�ر يف تقدمي ع��ئد للم�ساهمني و�لف��ئد ل�سحاب �مل�سلحه �لآخرين ؛ و  	•  

�ملحافظة على قاعدة ر��سماليه ق�ية لدعم تط�ير �عمالها.  	•  

ن�سبة كفاية ر�أ�ض �ملال للمجم�عة حم�س�به وفقا للمبادئ �لت�جيهيه للجنة بازل �لتي �عتمدتها م�رشف قطر �ملركزي ، وذلك با�ستخد�م ��سل�ب �لتجميع �لتنا�سبي لقيا�ض ��ستثمار�تها يف   

�ل�رشكات �لزميلة. ويبني �جلدول �لتايل �ملخاطر �ملرجحه و ن�سبة كفاية ر�أ�ض �ملال.

                            بالألف ريال قطري

املوجودات مرجحة باأوزان املخاطر تكلفة راأ�ش املال    

2006  2007  2006  2007    

عنا�رش املخاطرة  

26.371.085  42.399.583  26.371.085  42.399.583 خماطر �لئتمان   

3.088.156  3.020.473  247.052  302.047 خماطر �ل�س�ق   

995.116  1.527.617  79.609  152.762 خماطر �لعمليات   

30.454.357  46.947.673  26.697.746  42.854.392 �إجمايل �لأ�س�ل/ مرجحة باأوز�ن �ملخاطر   

ن�صبة كفاية راأ�ش املال مبوجب جلنة بازل الر�صـيــد     

2006  2007  2006  2007    

%14.69  %10.93  4.472.476  5.132.459  Tier 1 ر�أ�ض �ملـــال �لأ�سا�سي  

%15.27  %11.85  4.649.407  5.563.551  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 .  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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3-5  ادارة راأ�ش املال  )تتمة(

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

 Tier 1 راأ�ش املال الأ�صا�صي  

 1.401.579   1.401.579 ر�أ�ض �ملال �ملدف�ع   

 2.915.499   2.915.602 �حتياطي قان�ين    

 26.500   26.500 �حتياطي عام    

 84.549   171.903 �حتياطيات �خرى   

 44.349   616.875 �أرباح مدورة   

 4.472.476   5.132.459  Tier 1 اجمايل راأ�ش املال الأ�صا�صي  

Tier 2 راأ�ش املال الأ�صا�صي  

 176.200   346.300 �حتياطي خماطر   

 731   84.792 �حتياطي �لقيمة �لعادلة   

 176.931   431.092  Tier 2 اجمايل راأ�ش املال الأ�صا�صي  

 4.649.407   5.563.551   )Tier 1 and Tier 2( اجمايل راأ�ش املال الأ�صا�صي  

�لزيادة يف ر�أ�ض �ملال �لأ�سا�سي Tier 1  يف عام 2007 ناجت عن �مل�ساهمة يف �أرباح �ل�سنة �حلالية با�ستثناء �لأرباح �ملقرتح ت�زيعها.   

خماطر اإدارة ا�صتثمارات الغري   6-3

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 29 )ب( ورقم  32 يلخ�سان هذه �ل�ستثمار�ت.       

خماطر العمليات   7-3

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. 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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4.  التقديرات والآراء املحا�صبية الهامة يف تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية )تتمة(

خ�صائر انخفا�ش القيمة على القرو�ش وال�صلفيات    اأ( 

تق�م �ملجم�عة مبر�جعة حمفظة �لقرو�ض �خلا�سة به 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 

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�ىل �ملدى �لذي يختلف فيه �سايف �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �لتقديرية بن�سبة +5% �أو -5% فان �ملخ�س�ض يقدر مببلغ 0.2 ملي�ن ريال قطري �أكرث �أو 0.2 ملي�ن    

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 �سيتكبد خ�سارة �إ�سافية تبلغ 33 ملي�ن ريال قطري يف بياناته �ملالية    

لفرتة �ل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف 2007/12/31 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�أيه، فاإن �ملجم�عة  تق�م بتقييم نيته وقدرته 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 11 ملي�ن ريال قطري يف �لقيمة �لعادلة يف حق�ق �مل�ساهمني. 

    

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– 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 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، 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 مب�جب �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية. 

�أورينت 1 وهي �رشكة تابعة للبنك تق�م بتقدمي خدمات بطاقات �لئتمان يف �ل�س�ق.  	•   

�ل�ستثمار�ت يف �ل�رشكات �لزميلة حتت�ي على ��سرت�تيجية �لبنك يف �لتملك يف �لبنك �ل�طني �لعماين و�لبنك �لعربي �ملتحد يف �لمار�ت و�لذي يحت�سب على �أ�سا�ض �مللكية. 	•   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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التحليل القطاعي ) تتمة(  .5

ح�صب قطاع العمل  ) تتمة(   اأ( 

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. �لعمليات �لد�خلية قد مت حذفها    

من �جلدول �أعاله .

                            بالألف ريال قطري

ال�صتثمار يف فرع ال�صفاء   بنوك ال�رشكة   تعريف القطاع:    

املجموع ال�رشكات الزميلة  اأورينت 1  الإ�صالمي  املجموع  مفرد  ال�رشكات    

كما يف 31 دي�صمرب 2007  

 2.327.770  -   4.301   83.664   2.239.805   404.294   1.835.511 �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح   

)1.398.704(   -  )81(   )30.625(   )1.367.998(  )107.678(  )1.260.320( م�رشوفات �لف��ئد / �أرباح   

 929.066  -   4.220   53.039   871.807   296.616   575.191 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح   

1.013.546  -   5.581   17.473   990.492   250.627   739.865   �إير�د�ت غري �لف��ئد 

 1.942.612    -   9.801    70.512    1.862.299   547.243   1.315.056 �ير�د�ت ت�سغيلية   

)487.925(  -  )10.599(  )28.170(  )449.156(  -  - م�رشوفات ت�سغيلية   

)52.492(  -  )362(  )1.323(  )50.807(  -  -   ��ستهالكات و�إطفاء�ت  

)48.034(  -   498  )1.253(  )47.279(  -  - �سايف خم�س�ض �لقرو�ض و�ل�سلفيات   

)85.904(  -  -  -  )85.904(  -  - �سايف خم�س�ض �ل�ستثمار   

)11.034(  -  )334(  -  )10.700(  -  -   �نخفا�ض يف �لأ�س�ل �لخرى 

 133.492   133.492  -  -  -  - ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة   

 1.390.715    133.492   )996(    39.766    1.218.453  -  - �صايف الأرباح   

معلومات اأخرى  

 45.397.279   3.329.900   73.507   1.698.427   40.295.445  -  - م�ج�د�ت �لقطاع   

 216.073  -  -  -   216.073  -  - م�رشوفات ر�أ�سمالية   

 39.169.462  -   6.388   1.408.661   37.754.413  -  -   �لتز�مات �لقطاع 

كما يف 31 دي�سمرب 2006  

 1.455.669  -   5.093   49.979   1.400.597   283.229   1.117.368   �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح 

)751.374(  -  )109(   )20.943(   )730.322(  )73.643(  )656.679( م�رشوفات �لف��ئد / �أرباح   

 704.295  -   4.984   29.036   670.275   209.586   460.689 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد / �أرباح   

 629.459  -   4.943   7.379   617.137   151.109   466.028   �إير�د�ت غري �لف��ئد 

 1.333.754  -   9.927   36.415   1.287.412   360.695   926.717   �ير�د�ت ت�سغيلية 

)408.995(  -  )8.836(  )16.479(  )383.680(  -  - م�رشوفات ت�سغيلية   

)37.832(  -  )377(  )8(  )37.447(  -  - ��ستهالكات و�إطفاء�ت    

)5.538(  -  )912(  -  )4.626(  -  - �سايف خم�س�ض �لقرو�ض و�ل�سلفيات   

)97.797(  -  -  )2.485(  )95.312(  -  - �سايف خم�س�ض �ل�ستثمار   

 79.094   79.094  -  -  -  -  - ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة   

 862.686    79.094   )198(   17.443   766.347  -  - �سايف �إير�د�ت    

معل�مات �أخرى  

 30.357.935   1.285.158   73.164   861.363   28.138.250  -  - �أ�س�ل �لقطاع   

 278.102  -  -  -   278.102  -  -   م�رشوفات ر�أ�سمالية 

24.726.529  -   5.102   593.920   24.127.507  -  -   �لتز�مات �لقطاع 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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التحليل القطاعي ) تتمة(  .5

ح�صب التوزيع اجلغرايف     ب( 

بالرغم من �ن �ملجم�عة �لر�بعة لتق�سييم �لأعمال ح�سب �لنظام �لعاملي.  وتعد دولة قطر هي �أم �لبن�ك �لتي تعد �لأ�سا�ض �جلغر�يف �لعملي، ويبني �جلدول �لتايل بع�ض �لأمثلة:   

                            بالألف ريال قطري

اأمريكا دول جمل�ش      

املجموع دول اأخرى  ال�صمالية  اأروربا  التعاون اخلليجي  قطر    

امليزانية العمومية   

كما يف 31 دي�صمرب 2007  

 2.248.858   11  -  -  -   2.248.847 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي   

 9.019.483   516.198   5.212   2.444.400   5.304.673   749.000 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 25.021.487   662.021   91.000   564.200   2.181.668   21.522.598 قرو�ض و�سلف و�أن�سطة مالية للعمالء   

 4.664.672   93.766   946.640   527.048   154.330   2.942.888 ��ستثمار�ت مالية    

 3.329.900  -  -  -   3.329.900  - ��ستثمار يف �رشكة زميلة   

 1.112.879   22.284  -  -  -  1.090.595 عقار و�أثاث ومعد�ت وم�ج�د�ت �أخرى   

 45.397.279   1.294.280   1.042.852   3.535.648   10.970.571   28.553.928 جمموع الأ�صول   

 4.907.743   554.553   18.747   255.648   1.737.056   2.341.739 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 24.656.692   29.439  -  -   1.119.513   23.507.740 ود�ئع �لعمالء   

 7.623.105  -  -   1.810.661  5.812.444  - �أم��ل مقرت�سة �أخرى   

 842.275  5.833  -  -  -   836.442 �لتز�مات �أخرى   

حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق-   

 1.139.647  -  -  -  -   1.139.647 �لتز�مات �مل�سارف �ل�سالمية   

 6.227.817  -  -  -  -   6.227.817 حق�ق �مل�ساهمني   

 45.397.279   589.825   18.747   2.066.309   8.669.013   34.053.385 جمموع اللتزامات  وحقوق امل�صاهمني   

 

كما يف 31 دي�سمرب 2006  

 1.017.893   20   -   -   -   1.017.873 نقد و�أر�سدة لدى �لبنك �ملركزي   

 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 �لعمالء   

 4.321.380   71.927   575.294   443.884   154.138   3.076.137 ��ستثمار�ت مالية    

 1.285.158   -   -   -   1.285.158   - ��ستثمار يف �رشكة زميلة   

 880.433   22.819   -   -   -   857.614 عقار و�أثاث ومعد�ت وم�ج�د�ت �أخرى   

 30.357.935   1.462.937   695.797   1.454.146   6.892.565   19.852.490 جمم�ع �لأ�س�ل   

 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   

 4.135.688   -   -   1.807.627   2.328.061   - قرو�ض �أخرى   

 687.439   3.568   -   -   -   683.871 �لتز�مات �أخرى   

حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق-   

 507.779   -   -   -   -   507.779 �لتز�مات �مل�سارف �ل�سالمية   

 5.631.406   -   -   -   -   5.631.406 حق�ق �مل�ساهمني   

 30.357.935   30.651   13.648   2.614.139   3.607.246   24.092.251 جمم�ع �للتز�مات  وحق�ق �مل�ساهمني   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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التحليل القطاعي )تتمة(  .5

ح�صب التوزيع اجلغرايف  )تتمة(   ب( 

                            بالألف ريال قطري

اأمريكا دول جمل�ش      

املجموع دول اأخرى  ال�صمالية  اأروربا  التعاون اخلليجي  قطر    

قائمة الدخل   

كما يف 31 دي�صمرب 2007  

2.244.106  81.670  54.402  140.649  411.919  1.555.466 �إير�د�ت �لف��ئد    

)1.368.079(  )12.760(  )2.213(  )150.021(  )288.548(  )914.537( م�رشوفات �لف��ئد   

876.027  68.910  52.189  )9.372(  123.371  640.929 �صايف اإيرادات الفوائد   

83.664  -  -  -  -  83.664 �لإير�د�ت من �لتم�يل �لإ�سالمي و�أن�سطة �ل�ستثمار    

-        

733.275  22.923  -  20.276  16.784  673.292 �إير�د�ت عم�لت ور�س�م   

)67.058(  )1.909(   -   -   -  )65.149( م�رشوفات عم�لت ور�س�م   

666.217  21.014  -  20.276  16.784  608.143 �سايف �إير�د�ت عم�لت ور�س�م   

38.943  -  1.199  2.794  1.058  33.892 �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار    

83.754  305  -  -  -  83.449 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي    

205.772  3.722  6.245  8.586  32.007  155.212 �سايف �أرباح �ل�ستثمار�ت    

18.860  944  -  -  -  17.916 �لإير�د�ت �لت�سغيلية �لأخرى   

347.329   4.971  7.444  11.380  33.065  290.469   

1.973.237  94.895  59.633  22.284  173.220  1.623.205   

)685.389(  )10.797(   -   -   2.240  )676.832( م�ساريف ت�سغيلية وخم�س�سات   

ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب  

132.567  -  -  -  132.567  - �لبنك �ل�طني �لعماين   

ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب  

925  -  -  -  925  - �لبنك �لعربي �ملتحد   

)30.625(  -  -  -  - ناق�سا ح�سة ربح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق  )30.625(   

1.390.715   84.098  59.633  22.284  308.952  915.748 �صايف اأرباح العام   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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التحليل القطاعي )تتمة(  .5

ح�صب التوزيع اجلغرايف  )تتمة(   ب( 

                            بالألف ريال قطري

اأمريكا دول جمل�ش      

املجموع دول اأخرى  ال�صمالية  اأروربا  التعاون اخلليجي  قطر    

قائمة الدخل   )تتمة(   

كما يف 31  دي�سمرب 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 �سايف �إير�د�ت �لف��ئد   

49.979  -  -  -  -  49.979 �لإير�د�ت من �لتم�يل �لإ�سالمي و�أن�سطة �ل�ستثمار    

436.756  10.432  69  4.439  4.207  417.609 �إير�د�ت عم�لت ور�س�م    

)50.683(  )2.031(   -   -   -  )48.652( م�رشوفات عم�لت ور�س�م   

386.073  8.401  69  4.439  4.207  368.957 �سايف �إير�د�ت عم�لت ور�س�م   

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   

151.984  350  546  7.773  18.248  125.067 �سايف �أرباح �ل�ستثمار�ت    

19.030  632  -  -  -  18.398 �لإير�د�ت �لت�سغيلية �لأخرى   

243.386   1.338  546  10.340  18.704  212.458   

1.354.697  75.824  26.394  52.378  28.744  1.171.357 جمم�ع �لإير�د�ت �لت�سغيلية   

)550.162(  )10.125(   -   -   -  )540.037( م�ساريف ت�سغيلية وخم�س�سات   

79.094  -  -  -  79.094  - ح�سة يف �لأرباح من �ل�رشكة �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب   

)20.943(   -   -   -   -  )20.943( ناق�سا ح�سة ربح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

862.686   65.699  26.394  52.378  107.838  610.377 �سايف �أرباح �ل�سنة   

نقدية واأر�صدة لــدى البنك املركزي  . 6

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

279.778  316.326 نقد*   

465.124  823.488 �لحتياطي �لنقدي لدى م�رشف قطر �ملركزي    

272.991  1.109.044 �أر�سدة �أخرى لدى م�رشف قطر �ملركزي   

1.017.893   2.248.858 املجمــوع   

*  ت�سمل على �أر�سدة  نقدية مبلغ 7.17  ميل�ن ريال قطري  تتعلق بفروع �ملعامالت �مل�رشفية �ل�سالميــة.  

�لحتياطيات �لنقدية لدى م�رشف قطر �ملركزي هي �حتياطات �لز�مية وغري متاحة لال�ستخد�م من قبل �ملجم�عة يف �لعمليات �لي�مية.  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007



67
اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية   . 7

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

 23.393   33.778 ح�سابات جارية حتت �لطلب   

 4.631.536   7.632.360 �إيد�عات    

 493.294   712.768 قرو�ض للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

 5.148.223   8.378.906 اإجمايل اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية   

)5.614(  )3.703(   - خم�س�ض تدين �لقيمة 

 5.142.609   8.375.203   

 350.714   644.280 ��ستثمار�ت يف مر�بحة ب�سائع ووكالت �لبن�ك �لإ�سالمية   

 5.493.323    9.019.483 �سايف �لأر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية    

�ن �لف��ئد �ملعلقة  مببلغ 1.237 �ألف ريال قطري ) مقابل 0.909 ملي�ن ريال قطري ل�سنة 2006 ( و�لتي مت �حت�سابها وفقا لتعليمات م�رشف قطر �ملركزي مت ��سافتها �ىل مبالغ   

�ملخ�س�سات �ملذك�رة .

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

حركة املخ�ص�ش  

 6.856   5.614 الر�صيد يف 1 يناير    

 416    328 خم�س�سات م�سافة خالل �لفرتة    

)1.658(   )2.239( خم�س�سات م�سرتدة خالل �لفرتة    

)1.242(  )1.911( �سايف �ملخ�س�سات �لإ�سافيه خالل �لعام   

 

5.614    3.703 الر�صيد يف 31 دي�صمرب    

قرو�ش و�صلفيات وان�صطة متويل للعمالء   . 8

ح�صب النوع  ) اأ (   

                            بالألف ريال قطري

2006  2007    

البنوك التقليدية   

 14.417.470   21.580.047 قرو�ض      

 2.235.038   1.989.081 جاري مدين    

 462.875   733.828 اأوراق خم�صومة    

 17.115.383   24.302.956 اإجمايل القرو�ش وال�صلف    

)140.648(  )201.022( - خم�س�ض خا�ض    

 16.974.735   24.101.934 �صايف القرو�ش وال�صلف    

فرع ال�صفاء ال�صالمي   

 89.641   261.489 مر�بحة    

 288.285   641.990 �إجارة    

 7.087   17.327 �أخري    

 385.013   920.806 اجمايل    

-  )1.253( �ملخ�س�ض    

 385.013   919.553 �صايف القرو�ش وال�صلف للفروع ال�صالمية    

17.359.748    25.021.487 الإجمايل    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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قرو�ش و�صلفيات وان�صطة متويل للعمالء )تتمة(  .8

�لف��ئد �ملعلقة مببلغ66.396 �ألف ريال قطري )  2006  : 49.434 �أ لف ريال قطري ( و�لتي مت �حت�سابها وفقا ملتطلبات وتعليمات م�رشف قطر �ملركزي مت ��سافتها �ىل مبالغ   

�ملخ�س�سات �ملذك�رة .

�لأرباح �مل�ؤجلة لفرع �ل�سفاء �ل�سالمي بلغت 297.181 ملي�ن ريال قطري ) 2006 : 124.049 ملي�ن ريال قطري (  

بلغ �إجمايل �لقرو�ض غري �ملنتظمة يف 31 دي�سمرب 2007 مبلغ  209 ملي�ن  ريال قطري ما يعادل  0.84  % من �إجمايل �لقرو�ض و�ل�سلفيات مقابل )142 ملي�ن ريال ما يعادل %0.81    

من �إجمايل �لقـرو�ض  و�ل�سلف يف نهاية عام 2006( .

ح�صب القطاع قبل املخ�ص�صات ب. 

                            بالألف ريال قطري

2006  2007        

�ملجم�ع املجموع  اأوراق خم�صومة  جاري مدين   قرو�ش   ال�صفاء ال�صالمي     

1.059.399  575.407   484.407  91.000 �حلك�مة     

1.692.666  2.666.497    2.666.497 م�ؤ�س�سات حك�مية و�سبه حك�مية     

224.537  547.900  5.740  52.237  489.923 �ل�سناعة     

1.859.388  3.924.237  30.073  216.006  3.678.158 �لتجارة      

1.658.745  1.760.816  18.411  181.107  1.484.056   77.242 �خلدمات    

1.082.370  2.396.691  43.385  113.060  2.216.958   23.288 �ملقاولت     

2.223.224  3.282.542   10.215  2.643.851  628.476 �لعقار    

5.109.516  6.455.799  14.076  878.014  5.375.727  187.982 �ل�ستهالكي    

2.590.551  3.613.873  622.143  54.035  2.933.877  3.818 �أخرى    

17.500.396   25.223.762   733.828   1.989.081  21.580.047  920.806 املجموع    

حركة املخ�ص�ش ج -   

                            بالألف ريال قطري

 2006 فرع ال�صفاء  2007  التقليدية     

�ملجم�ع املجموع  اأفراد  �رشكات  اأفراد  �رشكات     

 125.426   140.648  -   -   117.632   23.016 �لر�سيد يف 1 يناير     

 9.626  -  -  -  -  - ��سافة �لتملك يف خدمات بطاقات �جلل�بال �ل �ل �سي عمان    

 49.251   88.803   1.260   -   84.297   3.246 خم�س�سات جديدة خالل �لفرتة    

)33.479(  )16.572(  )7(   -  )14.999( خم�س�سات م�سرتدة خالل �لفرتة  )1.566(    

 15.772   72.231  1.253   -   69.298   1.680 �سايف �ملخ�س�سات �لإ�سافيه خالل �لعام    

)10.176(  )10.604(   -   -  )6.705(  )3.899( �ملخ�س�سات �مل�ستخدمة خالل �لعام    

140.648   202.275   1.253   -   180.225   20.797 الر�صيد يف نهاية العام    

تق�م �ملجم�عة بتقدير �ملخ�س�سات على �أر�سدة �لقرو�ض و�ل�سلفيات غري �جليدة .  

مت�يل �لفر�د يت�سمن �لقرو�ض �ل�ستهالكية و�لتم�يل �لعقاري‘ ولي�جد خم�س�ض مقابل �لنخفا�ض يف قيمة �لتم�يل �لعقاري كما يف 31 دي�سمرب 2007.  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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ال�صتثمارات املالية   .9

�ل�ستثمار�ت تت�سمن ما يلي :   

                            بالألف ريال قطري

2006  2007 املحتفظ     

�ملجم�ع املجموع  بها لال�صتحقاق  املتاحة للبيع    

ت�صنيف ال�صتثمار  

101.170  101.800  18.200  83.600  ���  

2.750.414  2.209.495  1.536.706  672.789 �� +- �ىل �� +   

308.665  40.116  -  40.116 �- �ىل �+   

38.748  35.709  14.560  21.149 �أقل من �-   

1.122.383  2.277.552  903.892  1.373.660 غري م�سنف   

4.321.380  4.664.672  2.473.358  2.191.314 �ملجم�ع   

ا�صتثمارات مالية متاحة للبيع  اأ .   

ح�صب النوع   

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

غري مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة     

كما هي بالقيمة العادلة   

82.092  786.432  179.718  761.178 �أ�سهم     

-  32.891  -  21.930 �سند�ت حك�مة قطر بالدولر �لأمريكي    

536.160  107.485  595.111  205.524 �سند�ت �أخرى     

515.226  4.477  419.818  6.618 وحد�ت �سناديق �ل�ستثمار     

15.897  -  -  1.417 وحد�ت �سناديق �ل�ستثمار لفروع �لبن�ك �ل�سالمية     

1.149.375  931.285  1.194.647  996.667 املجموع    

بلغت �ل�سند�ت بفائدة ثابتة 258.4ملي�ن ريال قطري  ، و�ل�سند�ت بفائدة عائمة 564.1 ملي�ن ريال قطري يف31 دي�سمرب 2007 )�سند�ت بفائدة ثابتة بلغت 223.8 ملي�ن   

ريال و�سند�ت بفائدة عائمة 452.7 ملي�ن ريال يف 31 دي�سمرب 2006( .

مبلغ 419.8 ملي�ن ريال قطري �ل�ستثمار�ت �لغري مدرجة ت�سمن مبلغ 209.7  ملي�ن ريال ل�ستثمار�ت بر�أ�سمال م�سم�ن 264  ملي�ن ريال يف 31 دي�سمرب 2006 ( .  

�لأ�سهم و�ل�سند�ت �لخرى ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار  تظهر بال�سايف بعد خ�سم خ�سارة �لتدين يف �لقيمة مببلغ 125.3 ملي�ن ريال قطري ومبلغ 11.7 ملي�ن ريال قطري   

ومبلغ 6.1 ملي�ن ريال قطري علي ح�سب �لرتتيب    )2006 : 115.30 ملي�ن ريال قطري (.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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ال�صتثمارات املالية )تتمة(  .9

ا�صتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ا�صتحقاقها :  ب.   

التكلفة املطفاأة   

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

غري مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة     

ح�صب اجلهة   

-  672.517  -  930.050 �سند�ت حك�مة قطر بالدولر �لأمريكي    

1.136.336  -  1.131.406  - �سند�ت حك�مة قطر بالريال �لقطري    

365.183  -  331.386  - �سند�ت �أخرى    

53.944  12.740  3.640  76.876 �سند�ت �أخرى �لبن�ك �ل�سالمية     

1.555.463  685.257  1.466.432  1.006.926 الـمـجـموع *    

ح�صب طبيعة الإيرادات   

185.583  672.517  125.032  930.050 �سند�ت بفائدة ثابتة    

1.323.288  -  1.337.760  - �سند�ت بفائدة عائمة    

46.592  12.740  3.640  76.876 �سند�ت بفائدة عائمة عن �ل�ستحقاق    

1.555.463  685.257  1.466.432  1.006.926 �إجمايل �ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها حتى تاريخ ��ستحقاقها     

* �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها لال�ستحقاق بلغت 2484.6 ملي�ن ريال قطري كما يف 31 دي�سمرب 2007 ) 2006 : 2234.9 ملي�ن ريال قطري ( .    

ا�صتثمار يف �رشكة زميلة   .10

ح�سة �لبنك يف �ل�رشكة �لزميلة كما يف 31 دي�سمرب 2007 كالتايل :  

                            بالألف ريال قطري

ح�صة البنك يف  القيمة الدفرتية   

2006  2007 الن�صبة اململوكة %  �صايف الأرباح  اأرباح الت�صغيل  املطلوبات  املوجودات  بلد التاأ�صي�ش    

 1.429.093  %34.85   146.967   214.400   4.100.000   4.870.000 عمان   �لبنك �ل�طني �لعماين 2007   

 1.285.158   %34.85   100.742   173.000   2.900.000   3.600.000 �لبنك �ل�طني �لعماين 2006    

 1.900.807  %34.69   72.651   118.180   1.700.000   2.140.000 �لمار�ت  �لبنك �لعربي �ملتحد   

 1.285.158   3.329.900 الجمايل         

 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(
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بال�سافة �ىل بيانات �ل�رشكات �لزميلة :  

البنك الوطني العماين    اأ ( 

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

 1.251.304   1.285.158 �لر�سيد يف �أول �لعام    

)39.548(  )46.138( يطرح : �لت�زيعات ل�سنة     

 114.823    165.865 ي�ساف: ح�سة �لبنك من �أرباح �ل�رشكة قبل �ل�رشيبة     

)14.081(   )18.898( يطرح : �ل�رش�ئب )مقدرة(    

 100.742   146.967 ح�صة البنك من اأرباح ال�رشكة بعد ال�رشائب     

)21.648(  )14.400( يطرح : �حل�سة يف �مل�ج�د�ت �لغري ملم��سة     

 79.094    132.567 ح�صة البنك من اأرباح ال�رشكة الزميلة بعد ال�رشائب     

 38   )450( فرق �لعملة    

)5.730(    57.956 ي�ساف: ح�سة �لبنك من �حتياطي �لقيمة �لعادلة    

1.285.158    1.429.093 الـر�صـيـد يف نهاية العام    

�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  7.48 ريال عماين .وتبلغ �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت على     

�أ�سا�ض �ل�سعر كما يف 31 دي�سمرب 2007 مبلغ  2.267ملي�ن ريال قطري ) 2006 : 1.510 ملي�ن ريال قطري (. 

�ل�ستثمار�ت يف �لبنك �ل�طني �لعماين �لزميلة يف 31 دي�سمرب 2007 تت�سمن �ل�سهرة مببلغ574  ملي�ن ريال قطري )2006 : 574 ملي�ن ريال قطري( .   

وفقا لتفاقية �لد�رة �مل�قعة مع �لبنك �ل�طني �لعماين فان �ملجم�عة م�س�ؤولة عن �لد�رة �لي�مية ل�سئ�ن �لبنك �ل�طني �لعماين و�خلا�سعة لالآ�رش�ف �لكامل من قبل �أع�ساء    

جمل�ض �إد�رة �لبنك �ل�طني �لعماين . و�لبنك ل ميلك �سالحيات �لتحكم يف عمليات �لبنك �ل�طني �لعماين �إل من خالل 4 �أع�ساء من �أع�ساء �لبنك و�ملتاألف من 11 ع�س�� .

بالت��فق مع �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 3، قام �لبنك ملرة و�حدة بعملية “ت�زيع �سعر �ل�رش�ء” للقيمة �ملدف�عة لمتالك ح�سة 34.85% يف �ل�رشكة �لزميلة – بنك �ل�طني    

�لعماين )�ض.م.ع.ع.( حتدد عملية “ت�زيع �سعر �ل�رش�ء” �لقيمة �ملدف�عة للم�ج�د�ت �مللم��سة و�مل�ج�د�ت غري �مللم��سة و�لعالوة / �ل�سهرة  لعملية �لمتالك. يتم �إطفاء �لقيمة 

�مل�ستخرجة من �مل�ج�د�ت غري �مللم��سة �لبالغة 104.473 ملي�ن ريال قطري على مد�ر 8 �سن��ت  من �لعمر �لإنتاجي للم�ج�د�ت غري �مللم��سة. 

ال�صتثمار فى ال�رشكات الزميلة- البنك العربى املتحد    )ب(. 

م�رشف قطر �ملركزي و�مل�رشف �ملركزي لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة قد �عط�� م��فقتهما للبنك ل�رش�ء ما ي�سل �ىل 40% من حق�ق �مل�ساهمني يف �لبنك �لعربى �ملتحد �ض م ع،    

وه� بنك ي�جد مقره يف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. وفى 24 دي�سمرب 2007 جنح �لبنك يف �قتناء 246.908.462 �سهم من �لبنك �لعربى �ملتحد ب�سعر 7.75 درهم لل�سهم �ل��حد، 

وه� ما يعادل 34.7% من �إجمايل ر��ض �ملال �مل�سدر مببلغ �جمايل 1913.5 ملي�ن درهم ويف تاريخ لحق لل�سنة �ملالية �ملنتهيه يف 31 دي�سمرب 2007 ، جنح �لبنك يف �إقتناء عدد 

2.000.000 �سهم ��سافى من �لبنك �لعربى �ملتحد من �ل�س�ق �ملفت�حه وذلك ب�سعر 7.34 درهم لل�سهم �ل��حد ، و عليه �إزد�دت ح�سته يف �لبنك �لعربى �ملتحد لتبلغ 35%. �ن 

��سهم �لبنك �لعربى �ملتحد هي من �لأ�سهم �ملدرجه فى �س�ق �أب�ظبي لالأور�ق �ملالية.

و حيث �أن عمليه �لإقتناء تعترب حديثه �لعهد فلم يتم بعد ت�سنيف بند تكلفه �لإ�ستح��د بني �لتكلفه و بني �لأ�سل غري �مللم��سه و قيمه �ل�سهرة �لناجته عن عمليه �لإقتناء . وجاري    

حاليا �إمتام دلك �لت�سنيف يف خالل �لأطار �ملحدد لذلك. و يتم ح�ساب �إهالك �ل�سل غري �مللم��ض بناء علي �لتقدير �ملبدئي لتكلفه �ل�رش�ء حتي تاريخه. 
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ال�صتثمار فى ال�رشكات الزميلة- البنك العربى املتحد )تتمة(   )ب(. 

بناء علي تقريرمبدئي لتحديد �ل�سعر يف 31 دي�سمرب 2007 بلغت قيمة �لأ�س�ل �لغري ملم��سة 243.350 ملي�ن ريال قطري و�ل�سهرة بقيمه 1.218 ملي�ن ريال قطري قيمة    

�ل�ستثمار تت�سمن ��س�ل غري ملم��سة  و و ح�سة �سهرة  34.692 %  34.692 % يف �ملجم�عة �لزميلة يف �لبنك �لعربي �ملتحد. يتم �إطفاء �لقيمة �مل�ستخرجة من �لأ�س�ل غري 

�مللم��سة على مد�ر 10 �سن��ت  من �لعمر �لإنتاجي لالأ�س�ل غري �مللم��سة. 

يف �طار بند م�ستقل من �تفاق �د�رة �خلدمات �مل�قع مع �لبنك �لعربى �ملتحد ، �سيك�ن �لبنك م�سئ�ل عن �لعمل �لي�مي لد�رة �سئ�ن �لبنك �لعربى �ملتحد وتخ�سع �لتفاقية    

ل�رش�ف �سامل ملجل�ض �د�رة �لبنك �لعربى �ملتحد من خالل 2 من 11 ع�س� من �أع�ساء �لبنك .

حركة �ل�ستثمار�ت يف �لبنك �لعربي �ملتحد كما يلي :   

                            بالألف ريال قطري

 2007     

 1.899.882 م�سرت�ة خالل �لفرتة    

 72.651 ي�ساف: ح�سة �لبنك من �أرباح �ل�رشكة     

)71.258( يطرح : �حل�سة يف �لأرباح قبل �مل�ساهمة يف ر�أ�ض �ملال    

 1.393 ح�سة يف �سايف �لآرباح �ل�رشكة     

)468( يطرح : �حل�سة يف �مل�ج�د�ت �لغري ملم��سة     

  925 ح�صة البنك من اأرباح ال�رشكة الزميلة     

1.900.807 الـر�صـيـد يف نهاية الفرتة    

عقارات واأثاث ومعدات  .11

                            بالألف ريال قطري

وجتديدات    

اأعمال راأ�صمالية حت�صينات املباين       

املجموع قيد التنفيذ  �صيارات  اأثاث ومعدات  امل�صتاأجرة  اأرا�صي ومباين    

�لر�سيد يف 1 يناير 2006  

475.954  64.990  2.403  154.125  32.282  222.154 �لتكلفة    

)158.006(  -  )1.883(  )97.479(  )14.653(  )43.991( �ل�ستهـــالك �ملرت�كم   

317.948  64.990  520  56.646  17.629  178.163 �لقيمة �لدفرتية    

نهاية �ل�سنة يف 31 دي�سمرب  2006  

317.948  64.990  520  56.646  17.629  178.163 �سايف �لقيمة �لدفرتية - ر�سيد �أول �لعام    

278.102  264.694  2.308  6.648  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( �ل�ستهـــالك �ملرت�كم   

5  -  -  5  -  - فروق �لعمالت �لأجنبية    

558.213  290.075  2.300  64.247  19.208  182.383 �سايف �لقيمة �لدفرتية - ر�سيد نهاية �لعام    

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 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 �سايف �لقيمة �لدفرتية     
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                            بالألف ريال قطري

وجتديدات    

اأعمال راأ�صمالية حت�صينات املباين       

املجموع قيد التنفيذ  �صيارات  اأثاث ومعدات  امل�صتاأجرة  اأرا�صي ومباين    

نهاية ال�صنة يف 31 دي�صمرب  2007  

558.213  290.075  2.300  64.247  19.208  182.383 �سايف �لقيمة �لدفرتية - ر�سيد �أول �لعام    

216.073  137.014  1.588  29.154  16.849  31.468 �إ�سافات خالل �لعام    

)401(  -  )401(  -  -  - �إ�ستبعاد�ت خالل �لعام   

)52.492(  -  )800(  )31.047(  )8.055(  )12.590( ��ستهالكات   

721.393  427.089  2.687  62.354  28.002  201.261 �صايف القيمة الدفرتية - ر�صيد نهاية العام    

 

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007   

969.728  427.089  5.898  215.031  55.444  266.266 �لتكلفة   

)248.335(  -  )3.211(  )152.677(  )27.442(  )65.005( ��ستهــالك �لعــام   

721.393  427.089  2.687  62.354  28.002  201.261 �صايف القيمة الدفرتية    

�أعمال ر�أ�سمالية قيد �لتنفيذ  يت�سمن مبلغ 215.96 ملي�ن ريال قطري مل�رشوع  بالز� ، ومبلغ.0.81 ملي�ن ريال قطري لالأثاث ومبلغ183.03 ملي�ن ريال قطري لربج �م باب ،   

ولرتميم �لفروع مبلغ 18.65 ملي�ن ريال قطري ، ومبلغ 8.64 ملي�ن ريال قطري مل�ساريع �لتكن�ل�جيا �ملتن�عة .

الأ�صول الأخرى  .12

                            بالألف ريال قطري

فرع ال�صفاء    

2006  2007 ال�صالمي  التقليدية    

147.411  208.022   208.022 �إير�د�ت م�ستحقة   

5.583  19.067  7.249  11.818 م�رشوفات مدف�عة مقدماً   

79.543  87.401  3.547  83.854 مبالغ مدينة   

1.700  1.700   1.700 عقار�ت �آلت ملكيتها للبنك وفاء للدي�ن - �لقيمة بال�سايف *   

23.883  22.150   22.150 حق�ق بالإمتياز **   

8.198  13.601   13.601 �مل�ستقات �ملالية ذ�ت �لقيمة �لعادلة �مل�جبة ) �إي�ساح رقم 30 (   

15.408  10.711   10.711 �سيكات حتت �لت�س�ية   

40.494  28.834  118  28.716 �أر�سدة مدينة �أخرى   

322.220  391.486  10.914  380.572 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 2007 بلغت 13.3 ملي�ن ريال قطري   

)2006 :  4.0 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( .  
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                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

52.509  57.191 ح�سابات جارية    

2.033.792  4.850.552 ود�ئـع �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

608.219  - �تفاقية �رش�ء حتت م�سرتد�ت ق�سرية �لأجل   

2.694.520  4.907.743 املجمـــوع   

كما يف 31 دي�سمرب 2007 كل �ل�د�ئع تخ�سع ملعدل �لفائدة �لثابت.  

ودائـــــــع العمالء   .14

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

ح�صب النوع  .1  

4.238.907  5.636.914 ح�ســـابات حتت �لطلب    

644.513  1.232.293 ح�ســـابات تـ�فري     

11.739.582  17.535.092 ود�ئع لأجل     

78.101  252.393 �ل�د�ئع �جلاريــة - فرع �ل�سفاء �ل�سالمي    

16.701.103  24.656.692 اإجـمـايل ودائـــع العــمـــالء    

ح�صب القطاع  .2  

1.239.880  2.570.598 حك�مية     

5.069.716  4.388.298 م�ؤ�س�سات حك�مية و�سبه حك�مية    

�لفر�د    

2.981.086  3.392.000 - �لتقليدية     

47.204  159.418 - فرع �ل�سفاء �ل�سالمي      

�ل�رشكات   

7.332.320  14.053.403 - �لتقليدية     

30.897  92.975 - فرع �ل�سفاء �ل�سالمي      

16.701.103  24.656.692 اإجـمـايل ودائـــع العــمـــالء    

ت�سمل ح�سابات �لعمالء على ود�ئع 1.452 ملي�ن ريال قطري ) 2006 : 611 ملي�ن ريال قطري ( حمتفظ بها ك�سمانات .  
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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 2007 بلغت 149.63ملي�ن ريال قطري  ) 2006 : 149.74 ملي�ن ريال قطري (.

يف �بريل 2007، قامت �ملجم�عة بالدخ�ل يف �تفاقية قر�ض م�سرتك مبا قيمته 650 ملي�ن دولر �أمريكي ، �أو 2.366 ملي�ن ريال قطري ملدة خم�ض �سن��ت بغر�ض �إعادة مت�يل  	•  

قر�سني ق�سريي � لأجل باإجمال 490 ملي�ن دولر �أمريكي  بالكامل يف يناير 2007، وحتت�سب عليهما فائدة مبعدل يعادل �سعر �لليب�ر م�سافا �ليه 27.5  نقطة علي �لت��يل. 

علما بان �لقيمة �لعادلة لتلك �لم��ل �ملقرت�سه كما يف 31 دي�سمرب 2007  بلغت 651.66 ملي�ن دولر �مريكي  .

يف ن�فمرب 2007 ، ��سدرت �ملجم�عة 800 ملي�ن دولر �مريكي �و ما يعادل 2912 ملي�ن ريال عبارة عن قر�ض ط�يل �لجل لأغر��ض �لتم�يل �لعام ، مبا يف ذلك مت�يل  	•  

��سرت�تيجية �ل�ستثمار يف �لبنك �لعربى �ملتحد ، بالمار�ت �لعربية �ملتحدة. وه� قر�ض غري م�سم�ن يتم �سد�ده دفعه و�حده بعد فرتة 6 ��سهر وخيار� لتمديد ي�سل �إىل 1 �سنة و 

�سعر فائده عائم مرتبط بالليب�ر على �لدولر �مريكى وبزيادة 20 نقطة �سن�يا. �لقيمه �لعادله للقر�ض يف 31 دي�سمرب 2007 ه� 796.51 ملي�ن دولر �مريكى.

برنامج اإمنت: �ن�ساأت �ملجم�عة طريقة لل��س�ل �ىل ��س��ق ر�أ�ض �ملال �لدولية من خالل قيد  1،5 بلي�ن دولر �مريكى فى برنامج )�إمنت( وه� برنامج يجدد �سن�يا فى ب�ر�سة لندن.   

خالل �لعام مت جتديد �لربنامج ملدة �سنة و�حدة �خرى. �ن هيكل �لربنامج يتيح �ملرونة للمجم�عة �ىل ��سد�ر �دو�ت مالية رئي�سية وثان�ية ، بني طائفة و��سعة من �لفحاوي 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 مبلغ 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 “FNRs” 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 2007 مبلغ 1821.82 ملي�ن  ريال قطري )2006: 1821.27 ملي�ن ريال قطري(.

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

 2.328.061   5.812.444 قرو�ض م�سرتكة   

 1.807.627   1.810.661  EMTN سند�ت�  

 4.135.688   7.623.105 املجموع    

�لتغري يف حركة �لأم��ل �ملقرت�سة �لخرى كما يلي :   

                            بالألف ريال قطري

2006  2007   

 1.088.400   4.135.688 �لر�سيد يف بد�ية �لعام   

 3.044.037   5.264.404 ��سافات على �لأم��ل �ملقرت�سة   

 -  )1.783.600( ت�سديد �لأم��ل �ملقرت�سة   

 3.251   6.613 �طفاء �خل�س�مات وتكاليف �ملعامالت   

 4.135.688   7.623.105 �لر�سيد يف نهاية �لعام   

مل يكن هناك �أي تاأخري يف �سد�د �ملبالغ �لأ�سلية و�لف��ئد �ملرتتبة عليها �أو �أي جتاوز�ت بالن�سبة للتز�مات �ملجم�عة خالل �لعام ) 2006 : ل �سئ ( .  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اللتزامات الأخرى  16)اأ(. 

                            بالألف ريال قطري

فرع ال�صفاء     

2006  2007 ال�صالمي  التقليدية     

62.104  72.579  -  72.579 �إير�د�ت مقب��سة مقدماً   

214.916  305.319  -  305.319 م�رشوفات م�ستحقة   

62.387  71.066  -  71.066 خم�س�سـات �أخرى - �إي�ساح رقم 16 )ب(   

7.164  10.259  -  10.259 �مل�ستقات �ملالية ذ�ت �لقيمة �لعادلة �ل�سالبة )�إي�ساح رقم 31(   

59.658  78.149  3.643  74.506 �سمانات نقـدية   

29.924  9.641  -  9.641 �سيكات �ملقا�ســة �ملعـلـقــة   

110.767  119.840  -  119.840 ذمم د�ئنة   

28.683  47.856  -  47.856 مكافاأت �أع�ساء جمل�ض �لد�رة )�أ(   

16.019  10.784  -  10.784 �سندوق �للتز�مات �لجتماعية   

2.995  11.729  -  11.729 �أرباح م�زعــة   

1.490  8.903  -  8.903 �ل�سيكات �ل�سادرة للتح�سيل   

11.681  26.002  3.124  22.878 �ل�سيكات �مل�رشفية و�أو�مر �لدفع   

11.403  16.038  -  16.038 مبالغ غري مطالب بها   

68.248  54.110  9.854  44.256 مطل�بات متن�عة   

687.439  842.275  16.621  825.654 املجمــوع   

  

�أ( �ملكافاأة �ملقرتحة ملجل�ض �لإد�رة �درجت كم�ساريف  م�ستحقة طبقًا للمتطلبات �لرقابية 0  

خم�ص�صـات اأخرى 16)ب(. 

                            بالألف ريال قطري

جمموع جمموع  �صندوق   �صندوق ادخار  خم�ص�صات    

2006  2007 التقاعد )ب(  املوظفني )ب(  اأخرى)اأ(    

48.499  62.387  233  60.154  2.000 ر�سيد �ملخ�س�ض يف 1 يناير   

13.752  12.992  2.022  10.970  - �ملخ�س�ض �ملك�ن خالل �لعام   

5.779  6.219  976  5.243  - �سندوق تقاعد �مل�ظفني    

)2.735(  )2.748(  )2.748(  -  - �ملح�ل �إىل �د�رة �سندوق �لتقاعد   

)2.908(  )7.784(  )7.784(  -  - �ملخ�س�ض �مل�ستخدم خالل �لعام   

62.387  71.066  483  68.583  2.000 الر�صيد يف 31 دي�صمرب   

�أ(     �ملخ�س�سات �لأخرى تتعّلق با�ستثمار �ملجم�عة يف حق�ق �لمتياز �خلا�سة بعمليات �رشكاته �لتابعة .  

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  ب(   

�خلدمة وفقا لقان�ن �لعمل �لقطري وعق�د �لعمل بالبنك . 

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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حقوق اأ�صحاب ودائع ال�صتثمار املطلق  .17

          بالألف ريال قطري

2006  2007   

ح�صب النوع: اأ.   

73.053  111.170 ح�سابات ت�فري    

413.783  997.852 ح�سابات ��ستثمار    

486.836  1.109.022 �ملجم�ع    

ح�صب القطاع : ب.   

335.923  535.183 �لفر�د    

150.913  573.839 �ل�رشكات    

486.836  1.109.022 املجموع    

20.943  30.625 ح�سة ربح �أ�سحاب ود�ئع �لإ�ستثمار �ملطلق   

  507.779  1.139.647 املجموع   

حقوق امل�صاهمني   .18

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 ) 2006 : 1.401.579.330 ريال قطري ( م�زع على 140.157.933�سهمًا عاديًا )2006 :   

140.157.933 �سهما ( بقيمة ��سمية 10 ريال قطري لل�سهم �ل��حد.  

  

الحتياطي القانوين  

مب�جب قان�ن م�رشف قطر �ملركزي يتم �حتجاز 10 % 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 و�لتغري يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة بعد �مل�ساهمة يف ر�أ�ض �ملال لل�رشكات �لزميلة و�لفروقات يف �لأرباح �أو �خل�سائر     

للعمالت �مل�ساعدة �ملدجمة و�لق��ئم �ملالية لل�رشكات �لزميلة. وي��سح �جلدول �لتايل �حلركة يف �حتياطي �لقيمة �لعادلة خالل �ل�سنة:

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

500.566  1.624 �لر�ســيد يف 1 يناير   

)346.786(  181.404 نتيجــة �إعــادة �لتقييم   

)146.451(  )52.612( �ملحــ�ل �إىل بيـــان �لدخـــل . �سايف   

)5.730(  57.956 �أ�سهم �حتياطي �إعادة �لتقييم من �ل�رشكة �لزميلة   

25  54 تعديالت �رشف �لعمالت �لأجنبية   

1.624  188.426 الر�صــيد يف 31 دي�صمرب*   

*�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 2007 يحت�ي على قيمة عادلة �سالبة مببلغ 33 ملي�ن ريال قطري ) 2006 : 43 ملي�ن ريال قطري(.  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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حقوق امل�صاهمني )تتمة(  .18

اأرباح واأ�صــهم جمانية مقرتح توزيعها   

�قرتح جمل�ض �لإد�رة ت�زيعات �أرباح نقدية على �مل�ســاهمني بن�سبة 40 %   )4 ريالت قطرية لكل �سهم ( عن عام  2007 )2006 : 7  ريالت  قطرية  لكل �سـهم( ، كما �قرتح جمل�ض   

�لد�رة ت�زيع �أ�سهم جمانية بن�سبة 30 % من ر�أ�ض مال �لبنك كما يف 31 دي�سمرب 2007 ) 2006 : ل �سئ ( .   

احتياطيات املخاطر  

تتمثل يف �حتياطي عام وفقا لتعليمات م�رشف قطر �ملركزي  يجب حجز �إحتياطي للمخاطر، و بحد �دين 1.50% من حمفظة �لقرو�ض و�ل�سلفيات بعد  ��ستقطاع �ملخ�س�سات و�لف��ئد   

�ملعلقة و�لأرباح �مل�ؤجلة فرع �ل�سفاء �ل�سالمي و�لقرو�ض �ملمن�حة ل�ز�رة �ملالية و�ملكف�لة منها و�لقرو�ض �ملغطاة ب�سمانات نقدية. 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. �حلركات يف �لحتياطيات �لأخري خالل �لعام كما يلي:   

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

45.003  84.549 �لر�ســيد يف 1 يناير   

)39.548(  )46.138( يطرح �أرباح �لأ�سهم من �لإ�ستثمار لل�رشكة �لزميلة من �لت�زيعات ل�سنة 2006 )بنك عمان �ل�طني(   

79.094  133.492 ح�سة �لبنك من �أرباح �ل�رشكة �لزميلة بعد �ل�رش�ئب - 2007   

84.549  171.903 الر�صــيد يف 31 دي�صمرب   

19.  اإيـرادات الفــــوائد 

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

169.532  275.138 �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

143.160  193.018 �ل�ستثمار�ت   

1.092.998  1.775.950 قــرو�ض و�ســلفيات للعمــالء   

1.405.690  2.244.106 املجمــوع   

م�صــروفات الفــــوائد   .20

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

50.331  195.998 �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

541.371  899.507 ود�ئـــــــع �لعمـــــــالء   

138.729  272.574 �أمــــ��ل مقتــر�ســــة �أخــرى   

730.431  1.368.079 املجمــوع   

اإيـرادات عن التمويل ال�صالمي وان�صطة ال�صتثمار   . 21

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

27.157  60.717 �ملر�بحة للعمالء   

22.123  18.331 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

699  4.616 �ل�ستثمار�ت   

49.979  83.664 املجمــوع   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اإيـرادات عمــولت ور�صــوم   .22

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

 200.240   390.977 عمــ�لت قرو�ض و�سلفيات و مت�يالت للعمالء*   

 70.221   135.329 عمــ�لت ت�ســهيالت �ئتمانية غري مبا�سـرة   

 100.019   139.481 بطاقات �لئتمان    

 46.995   42.941 خدمات بنكيــة وعمليات �أخرى   

 19.281   24.547 عم�لت �أ ن�سـطة �ل�ستثمار للعمالء   

 436.756   733.275 املجمــوع   

* ت�ستمل �إير�د�ت �لأتعاب من �لقرو�ض و�ل�سلفيات �لعمالء على مبلغ 14.08 ملي�ن ريال قطري حل�ساب �أن�سطة فرع �ل�سفاء �ل�سالمي  )2006:  7.35 ملي�ن ريال قطري(.   

اأرباح توزيعات الأ�صهم ووحدات �صناديق ال�صتثمار   .23

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

38  - ��ستثمار�ت مالية بغر�ض �ملتاجرة   

16.817  38.943 ��ستثمار�ت مالية متاحة للبيع   

16.855  38.943 املجمــوع   

اأرباح عمليات النقد الأجنبي   .24

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

 56.608   84.768 �أرباح �لتعامل يف �لنقد �لأجنبي *   

)1.091(  )1.014( خ�سائر تقييم �مل�ج�د�ت و�ملطل�بات   

 55.517   83.754 املجمــوع   

* ي�ستمل �لربح من معامالت �رشف �لعمالت �لأجنبية على مبلغ 35 �ألف ريال قطري حل�ساب فروع �لعمليات �مل�رشفية �لإ�سالمية )2006:  56 �ألف ريال قطري (.  

اأرباح ال�صتثمارات املالية   .25

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

اأرباح بيع ال�صتثمارات  اأ   

243  - - بغر�ض �ملتاجرة    

151.784  205.772 - مت�فر للبيع*    

فروق تقييم ال�صتثمارات  ب   

)43(  - - بغر�ض �ملتاجرة    

151.984  205.772 �إجمـــــايل     

* �أرباح بيع �ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع حتت�ي على 3.417 �ألف ريال قطري متعلقة بفروع �ل�سفاء �ل�سالمي.  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اإليرادات الت�صغيلية الأخري  .26

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

3.933  6.800 م�ساريف �د�رية من �رشكات �لزميلة )بنك �ل�طني �لعماين(   

4.515  4.700 �ير�د�ت �لتاأجري    

10.582  7.360 ربح من بيع �لأ�س�ل و�إير�د�ت �لأخري   

19.030  18.860 املجمــوع   

م�رشوفات اإدارية وعمومية   .27

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

236.669  269.063 رو�تب ومز�يا �أخــرى   

970  750 بدل ح�س�ر جل�سات �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة   

1617  2022 م�ساهمة �لبنك يف �سندوق �لتقاعد   

12.135  10.970 مكافـاأة نهــاية �خلــدمة   

7.697  4.617 تكلفة �لرب�مج �لتدريبية   

32.592  43.278 م�ســاريف دعـاية وت�سـ�يق   

18.711  20.175 �أتعــاب قـان�نية ومهنية   

18.380  21.521 �ت�سالت ومر�فق وتاأمني   

31.346  40.277 �إيجــــار و�ســيانة   

3.393  4.181 م�ساريف �سفر و�سيافة   

1.553  1.879 م�ساريف متعلقة بتكن�ل�جيا �ملعل�مات   

5.657  6.721 �مد�د�ت   

28.683  47.856 مكافاأت �أع�ساء جمل�ض �لد�رة*   

9.592  14.615 م�رشوفات ت�سغيلية �أخرى    

408.995  487.925 املجمــوع   

عـدد �مل�ظفني كما  يف 31 دي�سمرب 2007  كان 1007 م�ظفا ) مقــابل 1003  م�ظفــا يف نهاية عام :2006 (.  

 

ت�سمل �مل�ساريف �لد�رية و�لعم�مية على مبلغ 28.170 ملي�ن ريال قطري ) 2006 : 16.479 ملي�ن( حل�ساب �أن�سطة �لفروع �ل�سالمية ويت�سمن مبلغ 12.413 ملي�ن ريال   

قطري ) 2006 :8.130 ملي�ن ريال قطري ملقابلة م�ساريف �مل�ظفني ومبلغ 15.757 ملي�ن ريال قطري( 2006: 8.349  ملي�ن ريال قطري( ملقابلة م�ساريف �د�رية و عم�مية 

�أخرى.

*مكافاأت �أع�ساء جمل�ض �لد�رة للعام �ملا�سي مت �عادة ت�سنيفها وفقا ل�سيا�سات �ملحا�سبية و بح�سب �لتعليمات �ملطل�بة    للعام �حلايل.  

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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اأرباح اأ�صحاب ودائع ال�صتثمار املطلق   .28

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

22.359   38.169 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    

)4.463(  )7.544( ح�سة �لبنك من �لربح كم�سارب    

 17.896   30.625 �سايف ح�سة �أ�سحاب �ل�د�ئع �ل�ستثمارية بعد ح�سة �مل�سارب من �لربح   

 3.047  - �لدعم   

 20.943   30.625 ن�صيب اأ�صحاب ودائع ال�صتثمار املطلق من الأرباح بعد الدعم   

�لن�سبة �مل�زعة على ود�ئع ��ستثمار حق�ق �ملالك كالتايل :  

2006  2007   

)%(  )%(   

5.00  6.00 ملدة �سنة    

4.25  4.625 ملدة �ستة �أ�سهر   

4.00  4.125 ملدة ثالثة �أ�سهر   

4.00  4.00 ملدة �سهر و�حد   

3.00  3.00 ح�سابات ت�فري   

5.03  5.33 ود�ئع مميزة   

عـــائد ال�صــهم من الأربـاح   .29

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

احل�صة و املخف�صة:  

862.686  1.390.715 �لأرباح �ملرجحة حلق�ق �مل�ساهمني يف �ملجم�عة    

140.158  140.158 �ملت��ســط �ملرجح لعـدد �لأ�ســهم خالل �ل�سنة   

6.16  9.92 عائد �ل�سهم �ملعدل �لأ�سا�سي و �ملخف�ض )ريال قطري(    

 

بنـود خارج امليزانية   .30

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

التزامات موؤجلة اأو حمتملة : اأ.   

200.614  3.113.752 قب�لت    

8.923.178  13.109.009 خطابات �ل�سمان    

2.329.373  3.975.836 �عتماد�ت م�ستندية    

2.198.486  2.890.846 ت�سهيالت �ئتمان غري م�ستخدمة حل�ساب �لعمالء    

13.651.651  23.089.443 املجموع    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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بنـود خارج امليزانية )تتمة(  .30

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

تعهدات وارتباطات اأخرى : ب.   

4.445.233  3.323.312 عق�د �رشف �أجنبي وم�ستقات مالية للعمالء )�إي�ساح رقم 31(     

4.029  2.373  )i سناديق ��ستثمارية م�سم�نة )�إي�ساح رقم�   

حمافظ و��ستثمار�ت مد�رة حل�ساب �لغري :   

58.240  58.240  )ii حمافظ و��ستثمار�ت مد�رة ب���سطة �لبنك )�ي�ساح   

-   38.000  )iii ح�سابات �ل�ستثمار �ملقيد لدى فرع �ل�سفاء �ل�سالمي )�ي�ساح   

6.560  70.052 �لتز�مات ر�أ�سمالية ملبنى جديد قيد �لإن�ساء يف برج �لبالز�    

112.799  83.500 �لتز�مات ر�أ�سمالية ملبنى جديد قيد �لإن�ساء يف برج �م باب    

بلغت قيمة �ل�ستثمار�ت يف �سناديق �ل�ستثمار �ملد�رة من قبل �ملجم�عة يف تاريخ �مليز�نية، مبلغا وقدره 0.65 ملي�ن دولر �أو 2.4  ملي�ن ريال قطري )مقابل 1.1 ملي�ن دولر   .i  

�أو 4.0ملي�ن ريال قطري يف نهاية 2006(، 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 عمالئه وباعها لهم كمحافظ للبنك �لتجاري. ويبني �جلدول �لتايل تاريخ ��ستحقاقات هذه 

�ملحافظ :

تاريخ ال�صتحقاق م�صاهمة العمالء  حجم املحفظة  ا�صم املحفظــة    

4.520.000 652.000 دولر �أمريكي  ماي� – 2010  حمفظة �ملها    

تدير �ملجم�عة ح�سابات ��ستثمارية بقيمة 16.0 ملي�ن دولر �أمريكي ) 2006 : 16.0 ملي�ن دولر ( نيابة عن �لعمالء. وتتم �إد�رة هذه �ملحفظة وفقًا لالأحكام و�ل�رشوط �ملتفق   .ii  

عليها من خالل �تفاقية �إد�رة �ل�ستثمار.

هذه �ل�ستثمار�ت تعد ��ستثمار�ت مقيدة تد�ر من قبل فروع �ل�سفاء �لإ�سالمي للمجم�عة بالإنابة عن �لعميل بناءً� على �ل�رشوط و �لأحكام �ملتفق عليها مع �لعميل.  .iii  

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 2007  

امل�صتقات املالية للعمالء  

1.563.836  107.062  21.410  21.410  1.713.718  10.257  10.257 - مبادلت �أ�سعار �لف��ئـد   

-  37.461  553.047  1.019.086  1.609.594  2  3.344 - عق�د �آجلة لل�رشف �لأجنبي   

1.563.836  144.523  574.457  1.040.496  3.323.312  10.259  13.601 املجمــوع   

كما فى 31 دي�سمرب 2006  

�مل�ستقات �ملالية للعمالء  

1.178.428  171.294  21.410  21.410  1.392.542  6.757  6.612 - مبادلت �أ�سعار �لف��ئـد   

-  479.163  1.539.402  1.034.126  3.052.691  407  1586 - عق�د �آجلة لل�رشف �لأجنبي   

1.178.428  650.457  1.560.812  1.055.536  4.445.233  7.164  8.198 �ملجمــ�ع   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(
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اأن�صطة الأمـانة   .32

حتتفظ �ملجم�عة با�ستثمار�ت مالية دولية قيمتها  331.40ملي�ن ريال قطري) 367.43 ملي�ن ريال قطري 2006( نيابة عن عمالئه بتاريخ �مليز�نية �لعم�مية . �ساملة �أ�سهم دولية   

و�أور�ق مالية قيمتها  175.84 ملي�ن ريال قطري ما يعادل 48.31 ملي�ن دولر �أمريكي ) 176.41ريال قطري ما يعادل 48.46 ملي�ن دولر �أمريكي: 2006( يحتفظ بها  �لبنك 

لدى �رشكة “كلري�سرتمي”، وهي  �رشكة �مانة وت�س�ية عاملية م�سنفة AA+. 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. 

معامالت مع اأطـراف ذات العالقـة   .33

تت�سمن معامالت �ملجم�عة �ملختلفة مع �ل�رشكات �لتابعة و�لزميلة 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  

2006  2007   

اأع�صاء جمل�ش الإدارة   

293.839  509.502 قرو�ض و�سلف )�أ(   

204.432  316.306 �ل�د�ئع    

36.589  47.126 �لتز�مات طارئة و�سمانات وتعهد�ت �أخرى   

18.989  26.006 عائد �لدخل �ملكت�سب من �لت�سهيالت �ملمن�حة لالأع�ساء جمل�ض �لد�رة   

1.540  1.433 ر�س�م �خرى للدخل �ملكت�سب من �ملعامالت مع �أع�ساء جمل�ض �لد�رة   

11.611  22.589 �لف��ئد �ملدف�عة حل�ساب ود�ئع �أع�ساء جمل�ض �لد�رة   

2.134  1.914 �أجر ثابت وبدل ح�س�ر جل�سات   

البنك الأم / ال�رشكة التابعة  

28.541  29.439 �أر�سدة لدى �لبنك / ود�ئع �لعمالء )ب(   

ال�رشكة الزميلة  

670  607 �ل�د�ئع من �لبنك �ل�طني �لعماين   

660  195 �ل�د�ئع من �لبنك �لتجاري �إىل �لبنك �ل�طني �لعماين   

�لتز�مات من �لبنك �ل�طني �لعماين �إىل �لبنك �لتجاري  

623  623 �سمانات �أد�ء   

1.000  1.047 �سمانات مناق�سة   

56.727  56.727 مبادلت �أ�سعار �لف��ئد )�لقيم �لعتبارية(   

202  458 مبادلت �أ�سعار �لف��ئد )�لقيم �لعادلة(   

مكافاأة الإدارة العليا   

17.316  18.179 �أجر ثابت   

10.292  9.500 ح��فز متغرية    

3.430  4.173 �أجر �إ�سايف   

�أرقام �مل�ظفني يف �لإد�رة �لعليا 23 كما يف 31 دي�سمرب 2007 و )2006 : 21(.  

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  )ب(   

ت�حيد �حل�سابات.

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007



84
النقدية وما يف حكمها بغر�ش اإعداد قائمة التدفق النقدي وت�صمل التايل  .34

بالألف ريال قطري  

2006  2007   

552.769  1.425.370 نقدية و�أر�سـدة لدى م�رشف قطر �ملركزي *   

2.578.509  3.261.902 �أر�سدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

3.131.278  4.687.272 املجمــوع   

* ل ت�ستمل على �لحتياطي �لنقدي �لإلز�مي لدى م�رشف قطر �ملركزي .  

القوائم املالية للبنك الأم  .35

بالألف ريال قطري امليزانية العمومية )للبنك الأم(    

2006  2007 كما هي يف 31 دي�صمرب 2007   

 

الأ�صول  

1.017.873  2.248.847 نقدية و�أر�سدة لـــدى �لبنــــك �ملركزي   

5.490.404  9.015.551 �لأر�ســـدة لـــدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

17.341.352  25.004.115 قــرو�ض و �ســــلف للعمـــالء    

4.394.180  4.737.472 �ل�ستثمار�ت    

1.285.158  3.329.900 ��ستثمار يف �رشكة زميلة   

557.240  720.743 عـقــار�ت و�أثـاث ومعــد�ت    

300.374  369.852 �أ�س�ل �أخـــــرى   

30.386.581  45.426.480 اإجمايل الأ�صول   

اللتزامات  

2.692.986  4.907.188 �أر�سدة للبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

16.729.644  24.686.131 ود�ئــع �لعمــــــــالء   

4.135.688  7.623.105 �أمـــ��ل مقتــر�سـة �أخــرى   

683.871  836.442 �لتز�مات �أخرى   

24.242.189  38.052.866   

507.779  1.139.647 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

507.779  1.139.647   

حـقــوق امل�صـــاهمني  

1.401.579  1.401.579 ر�أ�ض �ملـــال �ملدفــــ�ع   

2.915.499  2.915.499 �حتياطي قان�ين   

26.500  26.500 �حتياطي عام   

1.592  188.340 �حتياطي �لقيمـــة �لعـــادلـــة   

176.200  346.300 �حتياطي خماطر   

84.548  171.903 �إحتيــاطــيــات �أخــــرى   

981.106  560.632 �أرباح مقتــرح تـ�زيـعـهــــا   

-  420.474 �أ�ســــهم جمــانيـة مقتــرح تـ�زيـعـهــــا   

49.589  202.740 �أرباح مــدورة   

5.636.613  6.233.967 اإجمايل حـقــوق امل�صـــاهمني   

30.386.581  45.426.480 اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�صاهمني   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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بالألف ريال قطري قـائمـة الدخـــل )للبنك الأم(    

2006  2007 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2007   

 

1.400.597  2.241.103 �إيـــر�د�ت �لفــــــ��ئــد   

)730.322(  )1.369.296( م�ســـروفـــات �لفــــ��ئــد   

670.275  871.807 �ســـــافــى �إيـــر�د�ت �لف��ئــــد   

49.979  83.664 �إير�د�ت من �لأن�سطة و�ل�ستثمار�ت �لبن�ك �لإ�سالمية   

434.703  727.034 �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

)48.652(  )65.149( م�ســـروفـــات عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

386.051  661.885 �ســـــافــى �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

16.855  38.943 �أرباح ت�زيعات �لأ�سهم ووحد�ت �سناديق �ل�ستثمار   

55.161  83.449 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي   

151.984  205.772 �سايف �أرباح ��ستثمار�ت مالية   

14.465  17.916 �لإيـر�د�ت �لت�سغـيليـة �لأخــرى   

238.465   346.080   

1.344.770  1.963.436 �صــــافى الإيـرادات الت�صـغيليــة   

)400.159(  )477.326( م�ســروفات �إد�رية وعم�مية    

)37.455(  )52.130( ��ستهالكات و �إطفاء�ت   

1.556  2.240 �سايف خمــ�س�ض تـدنـى قيمة �لـديــ�ن - للم�ؤ�س�سات �ملاليــة   

)6.182(  )50.772( �سايف خمــ�س�ض تـدنـى قيمة �لـديــ�ن - للعمــالء   

)97.797(  )85.904( خم�س�ض / خ�سائر �لتدين يف قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع    

-  )10.700( خم�س�سات �أخرى   

)540.037(  )674.592( جمموع امل�صاريف الت�صغيلية واملخ�ص�صات   

804.733    1.288.844 قبل ح�صة النتائج من �رشكة زميلة   

79.094  132.567 ح�سة �لبنك من �أرباح �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب - �لبنك �ل�طني �لعماين   

 -  925 ح�سة �لبنك من �أرباح �لزميلة �سافية من �ل�رش�ئب - �لبنك �لعربي �ملتحد   

883.827  1.422.336 الربح قبل ح�صة اأرباح ا�صحاب الودائع ال�صتثمارية   

)20.943(  )30.625( ناق�سًا : ح�سة �أرباح �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

862.884  1.391.711 �صايف اأرباح الفرتة    

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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بالألف ريال قطري قـائمـة التـدفقــــات النقــــديــة )للبنك الأم(   

2006  2007 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2007   

 

التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل  

862.884  1.391.711 �سايف �أربـــاح �لعام   

تعديالت لت�صوية الأرباح مع التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل  

40.706  58.743 �إ�سـتهـــالكات و �إطفاء�ت   

97.797  85.904 خم�س�ض / خ�سائر تدين قيمة �ل�ستثمار�ت �ملت�فرة للبيع    

-  10.700 خم�س�ض / خ�سائر تدين قيمة �لأ�س�ل �لخرى   

)4.326(  - �أرباح بيع عقار�ت و�أثاث ومعد�ت   

)79.094(  )133.492( ح�سة �لبنك من �أرباح �ل�رشكة �لزميلة   

)151.984(  )205.772( �أرباح بيع ��ستثمار�ت مالية    

765.983  1.207.794 اأرباح قبل التغريات يف الأ�صول واللتزامات امل�صتخدمة باأن�صطة الت�صغيل   

�صافى الزيادة يف الأ�صول  

)300.334(  )673.799( �لأر�ســـدة لدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

)6.477.506(  )7.662.763( �ســــلف وقــرو�ض للعمـــالء    

24.496  )67.939( �أ�س�ل �أخـــــرى   

�صافى الزيادة النق�ش يف اللتزامات  

364.000  )314.000( �لأر�ســـدة من �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

3.974.467  8.588.335 ود�ئــع �لعمــــــــالء   

177.668  152.571 �لتز�مات �أخرى   

)1.471.226(  1.230.199 �صافى التدفقات النقدية الناجتة من اأن�صطة الت�صغيل    

التدفقات النقدية من اأن�صطة ال�صتثمار  

)2.473.227(  )1.844.980( م�سـرتيات ��ستثمار�ت مالية    

-  )1.899.882( �رش�ء �ل�سهم �ل�ستثمار من �رشكة زميلة   

39.548  46.138 متح�ســالت من �لت�زيعات �رشكة زميلة   

1.099.571  1.738.862 متح�ســالت من بيع و�إ�سرتد�د ��ستثمار�ت مالية    

)277.870(  )216.034( مدف�عات ل�رش�ء عقار�ت ومعد�ت و�إعد�د وجتهيز �لفروع   

4.336  - متح�ســالت من بيع عقار�ت ومعد�ت    

)1.607.642(  )2.175.896( �ســافى �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من �أن�سطة �ل�ستثمار    

التدفقات النقدية من اأن�صطة التمويــل  

3.044.037  5.264.404 متح�ســالت �أم��ل مقرت�ســة   

-  )1.783.600( مدف�عــة من �أم��ل مقرت�ســة   

)373.754(  )981.106( �أربـــاح مـــ�زعــــة ومدف�عة   

2.670.283  2.499.698 �صــافى التدفقات النقدية امل�صتخدمة من اأن�صطة التمويــل    

)408.585(  1.554.001 �ســافى �لزيـادة يف �لنقدية وما يف حكمها خالل �ل�سنة    

5  10 �أثـر �لتغيـر يف �أ�ســعار �رشف �لعمالت �لأجنبية   

3.538.453  3.129.873 ر�ســـيد �لنقــدية وما يف حكمها يف �أول �ل�سنة   

3.129.873  4.683.884 ر�سيد �لنقدية وما يف حكمها يف �آخر �ل�سنة   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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بالألف ريال قطري فرع ال�صفاء الإ�صالمي - امليزانية العمومية   

2006  2007 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2007   

 

الأ�صول  

5.494  7.167 �لأر�سدة �لنقدية   

350.714  644.280 �لأر�ســـدة و�ل�ستثمار�ت لـــدى �لبن�ك و�مل�ؤ�س�سات �ملالية   

385.013  919.553 �أر�سدة �لأن�سطة �لتم�يلية   

82.581  81.933 �ل�ستثمار�ت �ملالية   

27.821  24.529 �أر�سدة لدى �لبنك �لأم   

118  10.051 عقار�ت و�أثاث ومعد�ت   

9.622  10.914 �أ�س�ل �أخـــــرى   

861.363  1.698.427 اإجمايل الأ�صول   

التزامات  

78.101  252.393 ود�ئــع �لعمــــــــالء ح�سابات �جلارية   

8.040  16.621 �لتز�مات �أخرى   

86.141  269.014   

507.779  1.139.647 حق�ق �أ�سحاب ود�ئع �ل�ستثمار �ملطلق   

507.779  1.139.647   

حـقــوق امل�صـــاهمني  

250.000  250.000 مت�يل ر�أ�سمايل من �ل�رشكة �لأم    

17.443  39.766 �أرباح مــدورة   

267.443  289.766 اإجمايل متويل راأ�صمال   

861.363  1.698.427 اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�صاهمني   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007
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بالألف ريال قطري فرع ال�صفاء الإ�صالمي - قـائمـة الدخـــل   

2006  2007 عن ال�صـنة املنتهيـــة يف 31 دي�صمرب 2007   

 

27.157  60.717 �إير�د�ت من �لأن�سطة �ملالية   

22.822  22.947 �إير�د�ت من �لأن�سطة �ل�ستثمارية   

49.979  83.664 �إجمايل �إير�د�ت �لأن�سطة �ملالية و�ل�ستثمارية   

7.349  14.082 �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

)26(  )61( م�ســـروفـــات عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

7.323  14.021 �ســـــافــى �إيـــر�د�ت عمـــــ�لت ور�ســـــ�م   

56  35 �أرباح عمليات �لنقد �لأجنبي   

-  3.417 �أرباح �ل�ستثمار�ت   

56   3.452    

 

57.358  101.137 الإيـرادات الت�صـغيليــة   

)16.479(  )28.170( م�ســروفات �إد�رية وعم�مية    

)8(  )1.323( �طفاء�ت   

-  )1.253( �سايف �لنخفا�ض يف �لقرو�ض و�ل�سلف للعمالء   

)2.485(  - �لنخفا�ض يف �ل�ستثمار�ت �ملخ�س�سة للبيع   

38.386  70.391 �ســـــافـى �لأربــاح   

)20.943(  )30.625( ناق�سًا : �أرباح حاملي �أ�سهم ح�سابات �ل�ستثمار �ملطلق   

17.443  39.766 �صايف اأرباح العام مرجحة حلقوق امل�صاهمني   

البنك التجاري القطري )�ش.م.ق(

اإليضاحات المتممة للقوائم 
المالية الموحدة )تتمة(

عن �ل�سنة �ملنتهية يف 31دي�سمرب   2007


