
البـنـــــك التـجــــــاري 
القطـــري )ش.م.ق.(
 التقريـــر السنــوي 2009

نظـــرة للمستقبـــل



البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09  |  2



ح�رضة �ساحب ال�سمو

�ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين

اأمري دولة قطر

�سمو

�ل�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين

ويل العهد



جدول المحتويات

تقرير رئيس مجلس اإلدارة  6

أعضاء مجلس اإلدارة  8

المؤشرات المالية  10

تقرير العضو المنتدب  12

تقرير اإلدارة   14

حوكمة الشركة   26

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين  31

تقرير هيئة الرقابة الشرعية - الصفاء، الخدمات المصرفية اإلسالمية  32

بيان المركز المالي الموحد )الميزانية العمومية(  35

قائمة الدخل الموحدة  36

قائمة الدخل الشامل الموحدة  37

قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة  38

قائمة التدفقات النقدية الموحدة   40

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة  41

�لبنـك �لتجاري �لقطـري )�ص.م.ق.(، �ص ب 3232، �لدوحة، دولة قطر

   4351 TEJARI DH :هاتف:  0000 449 974+   فاك�ص:  0070 449 974+  تليك�ص

www.cbq.com.qa

البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09  |  2



األسواق تتطور وأحوال العالم تتغير، ولكن شيئًا 
واحدًا يبقى ثابتًا: إنها المسؤولية تجاه المستقبل؛ 

مستقبل أبنائنا وأبنائهم من بعدهم. 
إننا نعمل على البناء والنمو، ونبذل الوقت والموارد 

لتعزيز األسس المتينة التي نرتكز عليها من خالل 
المعايير المصرفية المستدامة، مستلهمين الطموح 

واإلبداع من قطر وشعبها، حاضرًا ومستقباًل.

3  |  البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09



نتطلع إلى العام 2010 بتفاؤل قائم على أسس 
ثابتة، فقد اتخذنا خطوات لوضع استراتيجية 

للنمو يستمر العمل بها لعدة سنوات قادمة.
وتضمن المبادىء اإلرشادية القوية استمرار 
البنك التجاري على قاعدة صلبة، وتعطينا 

القدرة على مواجهة تأثيرات األوضاع العالمية 
والتكيف مع تحديات التغيير التي تواجهنا. 

ويظل تركيزنا على سعة أفق إلهامنا والتمسك 
بقيم األمانة والنزاهة.

لماذا نحن واثقون؟ ألن البنك التجاري كان دائمًا 
وسيبقى ملتزمًا بهدف أسمى. إنه التزامنا 

تجاه دولة قطر، وشعبها، وأجيالها القادمة، 
ومستقبلنا جميعًا.
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ي�شعدين بالأ�شالة عن نف�شي، ونيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة،  اأن 

اأقدم لكم التقرير ال�سنوي عن نتائج البنك التجاري كما يف 31 دي�سمرب 

.2009

متيز عام 2009 بتحدياته التي �سهدتها الأ�سواق املالية، غري اأن البنك 

متكن من حتقيق نتائج جمزية رغم تداعيات الأزمة املالية. وكان لقوة 

الأعمال الإقليمية التي ميتلكها ويديرها البنك الف�سل الكبري يف متكينه 

من امت�سا�س حتديات العام املا�سي، وا�ستعداده كذلك للإ�ستفادة من 

الفر�س التي �ستوفرها الأ�سواق املالية حال تعافيها. 

لقد تلّقى القطاع امل�رضيف دعما كبريا  خلل عام 2009 من قبل 

احلكومة القطرية وم�رضف قطر املركزي، حيث قّدمت احلكومة ثلث 

مبادرات رئي�سية لدعم البنوك القطرية خلل العام. و�سمل هذا الدعم 

�سخ راأ�سمال اإ�سايف على مرحلتني من قبل جهاز قطر لل�ستثمار، 

و�رضاء حمفظة ا�ستثمارات البنك املحلية وجزء من حمفظة قرو�سه 

العقارية واأ�سول اأخرى يف مقابل دعم نقدي وعلى �سكل �سندات 

حكومية. وقد �ساعدت هذه املبادرات على �سمان كفاية روؤو�س 

اأموال البنوك وعلى توفري م�ستويات كافية من ال�سيولة لها خلل 

العام. وبهذه املنا�سبة، اأود اأن اأعرب عن فائق امتناننا للقيادة الر�سيدة 

والتوجيهات ال�سديدة التي حظينا بها من احلكومة القطرية وم�رضف 

قطر املركزي خلل الأزمة املالية العاملية.

وقد حقق البنك التجاري اأرباحا �سافية بلغت 1.524 مليون ريال 

قطري يف عام 2009، وهي ثاين اأكرب اأرباح حمّققة  يف تاريخ البنك. 

ويوا�سل البنك متّتعه براأ�سمال قوي،  ونظرا للأداء القوي الذي حققه 

البنك هذا العام وعرفانا بالتزام امل�ساهمني، فقد اأو�سى جمل�س اإدارة 

البنك التجاري بتوزيع اأرباح نقدية ن�سبتها 60% على امل�ساهمني لعام 

2009، اأي بواقع 6 ريالت قطرية لل�سهم الواحد.

وقد عملنا بالتعاون مع بنوكنا الزميلة – البنك الوطني العماين، والبنك 

العربي املتحد - على توفري م�ستوى متنا�سق من  املنتجات واخلدمات 

امل�رضفية املنتظمة، وال�سعي نحو التميز يف العمليات امل�رضفية املتبعة 

وحتقيق اتفاقيات التعاون امل�سرتكة واملنبثقة عن ا�سرتاتيجيات 

التحالف امل�رضيف الإقليمي. ويف هذا ال�سياق، �سهد العام 2009، تبني 

كل من البنك الوطني العماين والبنك العربي املتحد البدء بتطبيق خدمة 

ال�سدارة التابعة للبنك التجاري، وطرح خدماتنا امل�رضفية الإ�سلمية 

من قبل البنك العربي املتحد، واعتماد برامج عملياتية متميزة من قبل 

البنوك الثلثة لتطوير م�ستوى اخلدمات املقدمة لعملء املجموعة 

وتعزيز كفاءة العمليات الإدارية.

ويف الوقت الذي كانت م�ساهمة البنك الوطني العماين قوية لكن 

مب�ستوى اأقل من ال�سنة املا�سية، فاإن البنك العربي املتحد حقق اأرباحا 

قيا�سية، وقد �ساهما معا مبا يزيد عن 10% من �سايف اأرباح جمموعة 

البنك خلل عام 2009.

وقد اأجنز البنك بنجاح يف �سهر نوفمرب من عام 2009، برنامج 

�سندات عاملية  الأمر الذي برهن على قوة البنك التجاري و�سمعته 

الطّيبة  يف اأ�سواق املال العاملية حيث اأ�سدر �سندات ديون ثانوية بقيمة 

600 مليون دولر اأمريكي وهي الأوىل من نوعها التي ت�سدر يف 

املنطقة مبوجب Regulation S/144A ، وكذلك اأ�سدر يف الوقت نف�سه 

�سندات من الدرجة الأوىل بقيمة مليار دولر اأمريكي، وقد لقت هذه 

ال�سندات اإقبال كبريا من قبل امل�ستثمرين وفاق الكتتاب بها قيمة 

ال�سندات املطروحة.

لقد كان البنك التجاري لعبا رئي�سيا يف دعم م�سرية النه�سة والتطوير 

يف  قطر خلل اأكرث من 34 �سنة، وهو ملتزم متاما بدوره يف دعم 

امل�ساريع املجتمعية يف املجالت املختلفة. ولكون قطر م�سدر اإلهامنا، 

فاإن البنك التجاري يتطّلع اإىل موا�سلة م�سرية النمو يف الأعوام القادمة 

مع تعايف الأ�سواق الإقليمية من تداعيات الأزمة التي �سهدتها خلل 

ال�سهور الثمانية ع�رضة املا�سية، ومع ا�ستمرار ازدهار القت�ساد 

القطري يف ظل القيادة الر�سيدة لدولة قطر.

اإن القت�ساد العاملي يف طريقة اإىل التعايف والعودة اإىل النمو الإيجابي، 

ونتوّقع اأن نرى ا�ستمرار وترية  التعايف القت�سادي خلل عام 

2010، كما اأن م�رضوعات البنية التحتية والتنمية يف قطر واملنطقة 

�سوف ت�ساعد على دفع عجلة التعايف. وعلى الرغم من احتمال 

ا�ستمرار بع�س املخاطر، لكن مع �سيا�ستنا املدرو�سة واملتحفظة يف 

التو�سع، يف اإطار تقييم منتظم وحثيث للمخاطر، فاإننا �سوف نتمكن 

اإن�ساء اهلل من اإدارة هذه املخاطر.   

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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ويف اخلتام، ونيابة عن اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك التجاري، ُي�سعدين 

اأن اأعرب عن خال�س �سكرنا وتقديرنا للدعم والتوجيهات ال�سديدة 

التي نحظى بها من قبل ح�رضة �ساحب ال�سمو اأمري البلد املفّدى، 

و�سمو ويل عهده الأمني، ومعايل رئي�س جمل�س الوزراء، و�سعادة وزير 

القت�ساد واملالية، و�سعادة حمافظ م�رضف قطر املركزي. و�سيوا�سل 

البنك التجاري التزامه باحلفاظ على اأرقى م�ستويات اخلدمة وحتقيق 

اأعلى قيمة للم�ساهمني ولعملئنا الكرام، وي�رضين اأن اأعرّب عن تقديرنا 

اأي�سا ملوظفي البنك، فل �سك يف اأن التزامهم وتفانيهم يف العمل،  قد 

مّكننا من مواجهة التحديات الأخرية. واإنني متفائل باأن و�سع البنك 

يوؤهله لل�ستفادة من فر�س العمل التي �ست�سنح يف ال�سنوات املقبلة 

وال�ستمرار يف م�سرية التقّدم والنمو.

عبد �هلل بن خليفة �لعطية

رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

جلوسًا من اليسار

ال�سيخ جرب بن علي بن جرب اآل ثاين - ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد عبد اهلل حممد اإبراهيم املناعي - ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد ح�سني اإبراهيم الفردان - الع�سو املنتدب

ال�سيخ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين - نائب رئي�س جمل�س الإدارة

وقوفًا من اليسار

ال�سيخ اأحمد بن نا�رض بن فالح اآل ثاين - ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد جا�سم حممد جرب امل�سلم - ع�سو جمل�س الإدارة 

ال�سيد اأندرو �ستيفنز - الرئي�س التنفيذي للمجموعة

�سعادة ال�سيد عبد اهلل بن خليفة العطية - رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد خليفة عبداهلل ال�سبيعي - ع�سو جمل�س الإدارة 

ال�سيد عمر ح�سني الفردان - ع�سو جمل�س الإدارة
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المؤشرات المالية
مبليني الريالت القطرية ما مل يذكر غري ذلك

2005  2006  2007  2008  2009  

472  675  876  1.217  1.584 الإيرادات املتاأتية من الفوائد 

1.011  1.334  1.943  2.768  2.778 الإيرادات املتاأتية من غري الفوائد 

750  863  1.391  1.702  1.524 �سايف الأرباح 

8.02  6.16  7.63  8.76  7.08 عائد ال�سهم/ال�سهم املخف�س من الأرباح بالريال القطري 

9.00  7.00  7.00  7.00  6.00 الأرباح املوزعة املعلنة لل�سهم العادي �ساملة الأ�سهم املجانية 

140  140  182  194  215 ح للأ�سهم العادية املتداولة - املخف�سة )مليون(  الو�سط املرجَّ

229.70  98.10  185.00  88.40  61.50 �سعر اإغلق ال�سوق لل�سهم بالريال القطري )يف نهاية ال�سنة( 

60.76  40.18  44.43  48.39  55.47 القيمة الدفرتية لل�سهم العادي بالريال القطري )يف نهاية ال�سنة( 

1.092  4.136  7.623  6.096  9.924 القرو�س طويلة الأجل )يف نهاية ال�سنة( 

5.677  5.631  6.228  9.978  12.010 حقوق امل�ساهمني )يف نهاية ال�سنة( 

%18.07  %15.26  %23.45  %21.01  %13.86 العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني 

%4.27  %3.28  %3.67  %3.19  %2.56 العائد على متو�سط الأ�سول 

%20.63  %15.27  %11.85  %15.66  %18.86 ن�سبة كفاية راأ�س املال 

872  1.003  1.007  1.241  1.239 املوظفون الدائمون املتفرغون )يف نهاية ال�سنة( 

�لبيانات �ملتوقعة: حتتوي هذه الوثيقة على بيانات متوقعة حول خطط البنك التجاري و�رضكاته التابعة واأهدافهم احلالية وتوقعاتهم، وتتعلق مبركزهم 

املايل امل�ستقبلي واأدائهم. ول ترتبط هذه البيانات املتوقعة بالأداء ال�سابق اأو بالوقائع احلالية فقط. وت�سمل البيانات املتوقعة بطبيعتها خماطر وانعدام يقني 

حيث اإنها ت�سري اإىل اأحداث م�ستقبلية واأو�ساع ت�سمل عددًا من العوامل اخلارجة عن �سيطرة البنك التجاري. ولذلك فاإن النتائج امل�ستقبلية الفعلية ميكن اأن 

تتغري تغريًا جوهريًا عن اخلطط والأهداف والتوقعات امل�سمولة يف البيانات املتوقعة للبنك التجاري.

اإن اأي بيانات متوقعة معلنة من البنك التجاري اأو نيابًة عنه ت�سري فقط اإىل الأو�ساع على ما هي عليه كما يف تاريخ �سدورها. ول يتعهد البنك التجاري 

بتحديث البيانات املتوقعة لت�سمني اأي تغيريات يف توقعات البنك التجاري فيما يتعلق بها، اأو اأي تغريات يف الأحداث اأو الأو�ساع اأو الظروف التي بنيت 

عليها تلك البيانات. ول ت�سكل املعلومات والبيانات والآراء التي حتتوي عليها هذه الوثيقة اأي طرح عام لأي اأوراق اأو اأدوات مالية مبوجب اأي قانون 

معمول به، اأو اأي عر�س لبيع، اأو اأي ا�ستدراج عرو�س ل�رضاء، اأي اأوراق اأو اأدوات مالية، اأو اأي م�سورة اأو تو�سية فيما يتعلق بتلك الأوراق املالية اأو اأي 

اأدوات مالية اأخرى.
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لمحة موجزة

املوؤ�رضات املالية الأ�سا�سية )2009(

�رتفعت بن�شبة 30%، �إىل 1.584 مليون ريال قطري �شايف �لإير�د�ت �ملتاأتية من �لفو�ئد: 

�رتفعت �إىل 2.778 مليون ريال قطري �شايف �لإير�د�ت �لت�شغيلية: 

1.524 مليون ريال قطري �شايف �لأرباح: 

31.9 مليار ريال قطري قرو�ص و�شلفيات �لعمالء: 

26.3 مليار ريال قطري ود�ئع �لعمالء: 

12.0 مليار ريال قطري حقوق �مل�شاهمني: 

6 ريال قطري لل�شهم �لو�حد �لأرباح �ملقرتح توزيعها: 

7.08 ريال قطري �أرباح �ل�شهم: 
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حقق �لبنك �لتجاري نتائج مـُجزية خالل عام 2009 وهو 

ما يعك�س قوة اأعمالنا الأ�سا�سية بالإ�سافة اإىل ال�سيا�سة احلكيمة 

بعناها يف اإدارة اأعمالنا خلل الأزمة املالية العاملية، 
ّ
والعملَية التي اتـ

حيث اأن البنك التجاري يبقى ملتزما ب�سيا�سة وا�سحة ملوا�سلة النمو 

املنتظم ويف الوقت نف�سه يبقى متابعا للتغرّيات يف املناخ القت�سادي.

وقد بلغت اأرباح البنك ال�سافية 1.524 مليون ريال قطري يف عام 

2009  وهو ما ميثل انخفا�سا ن�سبته 11% عن اأرباح عام 2008، 

حيث اأن الأرباح ال�سافية تاأثرت مرة اأخرى بتداعيات الأزمة املالية 

العاملية واحلاجة لتكوين خم�س�سات بلغت 461 مليون ريال قطري 

مقابل حمفظة القرو�س و182 مليون ريال قطري مقابل حمفظة 

ال�ستثمار.

وقد ارتفعت  الإيرادات الت�سغيلية خلل العام لتبلغ 2.778 مليون 

ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. وا�ستطاع البنك 

اإدارة ميزانيته العمومية بنجاح مما اأ�سفر عن حت�سني العوائد على 

بع�س املوجودات وتخفي�س تكلفة الأموال من خلل تنويع م�سادر 

اأمواله.  وقد اأدى ذلك اإىل زيادة اإيرادات الفوائد بن�سبة 30% عن عام 

2008 لتبلغ 1.584 مليون ريال قطري. لكن زيادة اإيرادات الفوائد 

قد قابلها انخفا�س  يف اإيرادات العمولت نتيجة لنخفا�س ن�ساط 

الإقرا�س وكذلك لنخفا�س عدد  الفر�س لتحقيق عوائد من حمفظة 

ا�ستثماراتنا. وقد حت�ّسن هام�س ربح الفائدة من 3% عام 2008 اإىل 

3.4% عام 2009، وهو ما يعك�س اإدارة ر�سيدة للميزانية العمومية 

مما �ساعد البنك اأي�سا على  تخفي�س تكلفة الإقرا�س لعملئه خلل 

الن�سف الثاين من ال�سنة بانخفا�س ال�سغوط على ال�سيولة.

وقد بلغ جمموع املوجودات 57.3 مليار ريال قطري، وهو ما ميثل 

انخفا�سا ن�سبته 7% عن عام 2008، عاك�سا انخفا�سا بلغ  8،7 مليار 

ريال يف حجم الودائع بني البنوك حيث بلغت 5.6 مليار ريال قطري 

مع تخفي�س البنك مل�ستويات ال�سيولة العالية التي كان يحتفظ بها يف 

نهاية العام ال�سابق.  كما انخف�ست اأي�سا ال�سلف والقرو�س للعملء 

اإىل 31،9 مليار ريال قطري نظرا لتباع �سيا�سة انتقائية يف الإقرا�س 

خلل العام، وتاأثرت ببيع قرو�س بقيمة 3 مليارات ريال قطري اإىل 

حكومة قطر يف �سهر يونيو كجزء من برنامج املبادرات احلكومية 

لدعم القطاع امل�رضيف. كذلك فاإن ال�ستثمارات املالية مبا فيها 

مناها مقابل القرو�س املباعة للحكومة، ارتفعت 
ّ
ال�سندات التي ت�سلـ

لتبلغ 5 مليارات ريال قطري، كما ا�ستثمر البنك اأي�سا يف �سهادات 

الإيداع احلكومية لتح�سني العوائد.

وكان البنك قد قام يف �سهر نوفمرب من عام 2009 باإ�سدار ما قيمته 

مليار دولر اأمريكي من �سندات الدرجة الأوىل و0.6 مليار دولر 

اأمريكي من ال�سندات الثانوية من خلل اإ�سدار عاملي بهدف حت�سني 

ال�سيولة العامة، و�سداد قر�س بقيمة 380 مليون دولر اأمريكي، 

وتعزيز مركز البنك الراأ�سمايل. وكان اإقبال ال�سوق القوي  على �سندات 

البنك التجاري العاملية  دليل على قوة ومتانة اأعمال البنك و�سلمة 

ا�سرتاتيجيته.

وقد ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال يف البنك اإىل 18.9% كما يف 31 

دي�سمرب 2009 مقارنة بن�سبة 15.7% كما يف 31 دي�سمرب 2008، 

حيث تعززت قاعدة راأ�سمال البنك باإ�سدار ال�سندات الثانوية وكذلك 

مب�ساهمة جهاز قطر لل�ستثمار يف �سهر فرباير مببلغ 807 مليون 

م البنك يف 30 دي�سمرب 2009 قيمة املرحلة 
ّ
ريال قطري.  كما ت�سلـ

الثانية من اكتتاب جهاز قطر لل�ستثمار يف راأ�سمال البنك البالغة 807 

مليون ريال قطري والتي �سوف ُت�ستخدم لإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية  

جلهاز قطر لل�ستثمار بعد احل�سول على موافقة امل�ساهمني على ذلك، 

مما �سيزيد من ن�سبة م�ساهمة جهاز قطر لل�ستثمار يف راأ�سمال البنك 

اإىل 9.1%. ويبقى مركز راأ�سمال البنك يف و�سع قوي ويزيد عن ن�سبة 

كفاية راأ�س املال املقررة من قبل م�رضف قطر املركزي البالغة %10.

وبالن�سبة لل�رضكات الزميلة للبنك – البنك الوطني العماين والبنك 

العربي املتحد، فقد �ساهما مبا يعادل  153 مليون ريال قطري يف 

اأرباح البنك التجاري يف عام 2009، وا�ستمرت البنوك الثلثة بالعمل 

ي 
ّ
معا خلل العام لتقدمي اأف�سل املنتجات حيث �سهد عام 2009 تبنـ

البنكني املذكورين خلدمات ال�سدارة التابعة للبنك التجاري، كما 

بداأ البنك العربي املتحد بتقدمي منتجات البنك التجاري الإ�سلمية، 

وتطبيق برنامج عمليات م�سرتكة لتح�سني خدمة العملء وكفاءة 

العمليات. ويطيب يل يف هذا املجال اأن اأ�سكر اإدارة وموظفي البنك 

الوطني العماين والبنك العربي املتحد على م�ساهمتهم والتزامهم يف 

اإجناح هذا التحالف الإقليمي.   

وقد منا �سايف اإيرادات الفوائد للبنك الوطني العماين بن�سبة 20% لتبلغ 

56.8 مليون ريال عماين  يف عام 2009، وهو ما يعك�س اإدارة مثلى 

للميزانية العمومية، بيد اأن انخفا�س الإيرادات املتعّلقة بالعمولت 

اأ�سفر عن تراجع الإيرادات الت�سغيلية بن�سبة 13% لتبلغ 47.1 مليون 

ريال عماين. كما �سهد البنك الوطني العماين زيادة يف املخ�س�سات 

ق بتداعيات الأزمة العاملية مما 
ّ
وذلك يعود بدرجة كبرية اإىل عوامل تتعلـ

�س اأرباح البنك ال�سافية اإىل 21.1 مليون ريال عماين.
ّ
خفـ

تقرير العضو المنتدب
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اأما بالن�سبة للبنك العربي املتحد، فقد ارتفعت اإيراداته الت�سغيلية 

بن�سبة 12% لتبلغ 471 مليون درهم اإماراتي يف عام 2009، وقد 

�ساهم يف ذلك ارتفاع �سايف اإيرادات الفوائد البالغة 324 مليون درهم 

اإماراتي. وقد ارتفعت الأرباح ال�سافية بن�سبة 12% لت�سّجل اأرباحا 

قيا�سية بلغت 281 مليون درهم اإماراتي  مقارنة باأرباح عام 2008 

البالغة 250 مليون درهم اإماراتي.

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

حل�رضة �ساحب ال�سمو اأمري البلد املفّدى ال�سيخ حمد بن خليفه 

اآل ثاين،  وويل عهده الأمني �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين،  

وتوجيهاتهما الر�سيدة اأثناء هذه الأزمة القت�سادية التي �ساعدت 

على خروج دولة قطر منها وهي اأقوى وم�ستعّدة ملواجهة اأي حتّديات 

م�ستقبلية. كما اأود اأن اأنتهز هذه املنا�سبة لأتقّدم بال�سكر اإىل معايل 

رئي�س جمل�س الوزراء، و�سعادة وزير القت�ساد واملالية، و�سعادة 

حمافظ م�رضف قطر املركزي لدعمهم امل�ستمر،  واإىل اإخواين الأفا�سل 

اأع�ساء جمل�س الإدارة، واإىل اإدارة وموظفي البنك على تفانيهم يف 

العمل، الأمر الذي �ساعدنا على اإدارة التحّديات التي فر�ستها الأزمة 

املالية العاملية. و�سوف نوا�سل تركيزنا على اإدارة املخاطر، واملركز 

الراأ�سمايل وم�ستوى ال�سيولة يف البنك، وعلى زيادة قيمة وعوائد 

م�ساهمينا الكرام من خلل تعزيز وتوطيد علقاتنا طويلة الأجل 

مع عملئنا، كما اأننا ننظر بعني التفاوؤل اإىل تعزيز حتالفنا امل�رضيف 

ع اإىل مزيد من النمو امل�ستقبلي مب�سيئة اهلل. 
ّ
الإقليمي ونتطلـ

ح�شني �بر�هيم �لفرد�ن

الع�سو املنتدب
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2008  2009  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

1.217  1.584 �سايف الإيرادات املتاأتية من الفوائد 

1.551  1.194 الإيرادات املتاأتية من غري الفوائد 

2.768  2.778 �سايف الإيرادات الت�سغيلية 

)750(  )759( النفقات الت�سغيلية 

)524(  )648( خم�س�سات تدين القيم 

208  153 ح�سة من نتائج ال�رضكات الزميلة 

1.702  1.524 �سايف اأرباح الفرتة 

تقرير اإلدارة

كان �لعام �ملايل 2009 �شنًة �شعبًة جد�ً. فقد واجه البنك التجاري على 

مدى الثني ع�رض �سهرًا املا�سية حتديات غري م�سبوقة، واأتاحت له قوة 

منوذج اأعماله القدرة على ال�سمود اأمام تاأثريات الأزمة القت�سادية العاملية 

حمققًا اأداًء قويًا واأرباحًا �سافيًة بلغت 1.524 مليون ريال قطري لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009.

لقد اتخذنا على مدى العام 2009 قرارات �سعبة ولكنها �رضورية ملواجهة 

تلك التحديات. وقمنا بر�سد خم�س�سات �ساملة ح�سبما اقت�سته احلاجة، 

وعملنا على اإدارة اأعمال البنك مبنهجية حمافظة، غري اأننا قمنا اأي�سًا باغتنام 

الفر�سة واأخذنا بالتطلع للم�ستقبل واإعادة ت�سكيل اأعمالنا مبا ي�سمن 

و�سعنا يف مركز قوي لل�ستفادة من النمو املتوقع يف القت�ساد القطري يف 

العام 2010.

كما نوا�سل تركيزنا على تكوين قطاعات اأعمالنا الأ�سا�سية يف اأ�سواقها 

املحلية على املدى الطويل، ون�سعى اإىل توحيد اأعمالنا واإيجاد التكامل بني 

ال�رضكات التابعة لئتلفنا الإقليمي. و�سوف توؤدي ا�سرتاتيجيتنا اإىل تعزيز 

املركز امل�رضيف الإقليمي للبنك التجاري مع قيامنا بتاأ�سي�س منوذج اأعمالنا 

على تقدمي خدمات تلبي احتياجات عملئنا بتكلفة منخف�سة. ونحن منتاز 

مبركز قوي يف الأ�سواق املحلية الثلث جميعها التي يعمل فيها ائتلفنا 

الإقليمي لل�ستفادة من فر�س النمو املرتقبة يف ال�سنة املقبلة.  

�لنتائج �ملالية

حقق البنك اأرباحًا قوية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، حيث 

بلغت الأرباح ال�سافية 1.524 مليون ريال قطري، اأي برتاجع بن�سبة 

11% مقارنًة مبا جمموعه 1.702 مليون ريال قطري يف ال�سنة ال�سابقة، 

وبارتفاع يف �سايف الأرباح للربع الأخري من ال�سنة بن�سبة 33% اإىل 186 

مليون ريال قطري مقارنًة بنف�س الفرتة من العام املايل 2008، على الرغم 

من التحديات الناجتة عن الأزمة املالية العاملية.

�شايف �لإير�د�ت �لت�شغيلية

قام البنك باإدارة ميزانيته العمومية بفعالية على مدار ال�سنة حمققًا زيادة 

يف العوائد على بع�س فئات الأ�سول، وخف�سًا يف تكلفة التمويل من خلل 

تنويع م�سادر التمويل. وقد اأدت هذه الإجراءات اإىل زيادة بن�سبة 30% يف 

�سايف الإيرادات املتاأتية من الفوائد لت�سل اإىل 1.584 مليون ريال قطري 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 مقارنًة مبا جمموعه 1.217 مليون 

ريال قطري للعام املايل 2008. ارتفع هام�س الفائدة ال�سايف اإىل %3.4 

يف العام 2009، مقارنة بن�سبة 3.0% يف العام 2008، نتيجًة للإدارة 

احلري�سة للميزانية العمومية والتي اأتاحت للبنك القدرة على خف�س 

تكلفة القرتا�س خلل الن�سف الثاين من ال�سنة، مع تراجع ال�سغوط على 

ال�سيولة يف ال�سوق املحلية.

تراجع تاأثري الزيادة يف �سايف الإيرادات املتاأتية من الفوائد نتيجة انخفا�س 

الإيرادات املتاأتية من غري الفوائد اإىل 1.194 مليون ريال قطري بفعل 

انخفا�س الدخل من الر�سوم على القرو�س اإىل 555 مليون ريال قطري يف 

العام 2009 مقارنًة مبا جمموعه 774 مليون ريال قطري يف العام 2008، 

وانخفا�س الأرباح على ال�ستثمارات مبا جمموعه 239 مليون ريال 

قطري نتيجًة لرتاجع قيمة الأ�سول. وبلغ حجم الإقرا�س للعملء كما يف 

31 دي�سمرب 2009 ما جمموعه 31.9 مليون ريال قطري، اأي بانخفا�س 

بن�سبة 6% مقارنًة مبا كان عليه يف نهاية العام 2008. وقد نتج النخفا�س 

يف حجم القرو�س عن تراجع طلب القطاع اخلا�س على الئتمان، والإقرا�س 

النتقائي اجلديد خلل ال�سنة، على الرغم من اأن الإقرا�س اجلديد قد 

ارتفع اإىل 3.6 مليار ريال قطري يف الربع الرابع من ال�سنة، وبيع القرو�س 

وال�سلفيات واللتزامات الأخرى البالغة قيمتها 3 مليار ريال قطري اإىل 

حكومة دولة قطر يف يونيه 2009 كجزء من برنامج مبادراتها لدعم القطاع 

امل�رضيف، ونتيجًة اأي�سًا لقيام بع�س العملء بال�سداد املبكر.

ب�سكل عام، ارتفع �سايف الإيرادات الت�سغيلية بن�سبة 1% لي�سل اإىل 2.778 

مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 باملقارنة مع العام 

2008 على الرغم من تراجع الإيرادات املتاأتية من غري الفوائد.

�لنفقات �لت�شغيلية

وا�سل البنك اإدارة تكاليفه بحر�س خلل العام 2009، حيث ارتفعت 

النفقات الت�سغيلية بن�سبة 1% فقط لت�سل اإىل 759 مليون ريال قطري، 

مقارنة مبا جمموعه 750 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

.2008

انخف�س الإنفاق املتعلق باملوظفني والنفقات العامة والإدارية بن�سبة %2.2 

اإىل 666 مليون ريال قطري يف العام 2009 مقارنًة مبا جمموعه 682 

مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008. وقد حتقق هذا 

النخفا�س على الرغم من تو�سعة �سبكة الفروع والتي اأدت اإىل ارتفاع 

الرواتب وتكاليف اإ�سغال الوظائف، وقابل ذلك انخفا�س يف تكاليف 

الت�سالت، والنفقات القانونية، ونفقات الت�سويق، ومكافاآت اأع�ساء جمل�س 

الإدارة. و�سوف ت�ستمر اإدارة التكاليف كاأولوية ا�سرتاتيجية يف العام 

.2010

ارتفع ال�ستهلك مبا جمموعه 25 مليون ريال قطري لي�سل اإىل 93 مليون 

ريال قطري يف العام 2009، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإىل تو�سعة 

�سبكة الفروع، واأعمال التجديد التي يجري تنفيذها يف فروع خمتارة، 

واإن�ساء املكتب الرئي�سي اجلديد للبنك يف منطقة اخلليج الغربي بالدوحة. 

و�سهدت ن�سبة التكلفة اإىل الدخل ارتفاعًا طفيفًا لت�سل اإىل 25.9% مقارنًة 

بن�سبة 25.2% يف العام 2008.

2008  2009  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

420  441 الإنفاق املتعلق باملوظفني 

262  225 نفقات عامة واإدارية 

68  93 ا�ستهلكات 

750  759 اإجمايل النفقات الت�سغيلية 
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لقد وا�سلنا ال�ستثمار يف التكنولوجيا لتو�سعة نطاق اأعمالها وال�ستمرار 

يف حت�سني نوعية خدماتنا وموثوقيتها بوا�سطة قنواتنا للخدمات امل�رضفية 

عن بعد التي يتم ا�ستغللها لتحقيق وفورات يف التكاليف يف عموم �سبكتنا 

امل�رضفية.

خم�ش�شات تدين �لقيم

ارتفعت خم�س�سات البنك ال�سافية لت�سل اإىل 648 مليون ريال قطري 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 مقارنًة مبا جمموعه 524 مليون ريال 

قطري يف العام 2008.

قام البنك بتجنيب خم�س�سات يف العام 2009 بقيمة 461 مليون ريال 

قطري لقرو�س و�سلفيات للعملء تتكون من خم�س�سات �سافية بقيمة 

182 مليون ريال قطري ملحفظة قرو�س الأفراد، كما مت �سطب 97 مليون 

ريال قطري يف الربع الثاين لبيع قرو�س و�سلفيات والتزامات اأخرى من 

قرو�س ال�رضكات حلكومة دولة قطر، ومت جتنيب خم�س�سات �ساملة 

بقيمة 170 مليون ريال قطري لتغطية عجز علقة واحدة يف �سجل قرو�س 

الأفراد وقرو�س ال�رضكات.

وا�سل البنك املحافظة على تنوع حمفظة القرو�س وجودة نوعية اأ�سولها، 

وبلغ جمموع القرو�س متاأخرة ال�سداد 725 مليون ريال قطري كما يف 

31 دي�سمرب 2009، اأي ما يعادل 2.2% من اإجمايل القرو�س وال�سلفيات 

واأن�سطة التمويل.

اأدى التح�سن التدريجي يف الأ�سواق املالية العاملية اإىل انخفا�س بن�سبة %61 

يف تدين قيم حمفظة ا�ستثمارات البنك، وتراجع خم�س�سات تدين قيمة 

ال�ستثمارات اإىل 182 مليون ريال قطري يف العام 2009 من 465 مليون 

ريال قطري يف العام 2008. وبعد التح�سن الذي �سهدته قيم الأ�سول 

امل�ستثمر فيها خلل الن�سف الثاين من ال�سنة، بلغ احتياطي القيمة العادلة 

ال�سلبية 106 مليون ريال قطري كما يف 31 دي�سمرب 2009 مقارنة مبا 

جمموعه 443 مليون ريال قطري كما يف نهاية العام 2008.

يف مار�س 2009، باع البنك كامل حمفظته من الأ�سهم املدرجة يف دولة قطر 

والتي بلغت قيمتها الدفرتية ال�سافية 938 مليون ريال قطري كما يف 31 

دي�سمرب 2008 حلكومة دولة قطر. وقد �سددت احلكومة 418 مليون ريال 

قطري نقدًا وقدمت �سندًا خلم�س �سنوات بقيمة 520 مليون ريال قطري، 

يحمل كوبونًا مبعدل فائدة بن�سبة 5.5%. وقد مت ت�سمن ال�سند يف حمفظة 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع.

2008  2009  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

�سايف )ا�سرتداد( خم�س�س تدين قيمة 

59  461 القرو�س وال�سلفيات 

465  182 خم�س�س تدين قيمة ال�ستثمارات املالية 

-  5 خم�س�س تدين قيمة اأ�سول اأخرى 

524  648 اإجمايل خم�س�سات تدين القيم 
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انخف�س اإجمايل اأ�سول البنك بن�سبة %7 

اإىل 57.3 مليار ريال قطري مقارنة مبا 

جمموعه 61.5 مليار ريال قطري كما يف 

نهاية العام 2008، يتمثل ب�سكل رئي�سي 

بانخفا�س بقيمة 8.7 مليار ريال قطري 

يف حجم التوظيف بني البنوك، حيث 

قام البنك بخف�س م�ستويات ال�سيولة 

العالية التي كان يحتفظ بها يف ميزانيته 

العمومية يف نهاية ال�سنة ال�سابقة. كذلك 

انخف�ست القرو�س وال�سلفيات للعملء 

بن�سبة 6%، اأو 2 مليار ريال قطري، 

مقارنة مبا جمموعه 31.9 مليار ريال قطري يف العام 2008.

�سهدت ال�ستثمارات املالية، والتي ت�سمل ال�سندات التي مت احل�سول 

عليها من بيع الأ�سهم القطرية والقرو�س وال�سلفيات املقدمة للحكومة، 

ارتفاعًا بقيمة 5.0 مليار ريال قطري؛ وا�ستثمر البنك اأي�سًا خلل ال�سنة 

يف �سهادات اإيداع م�رضف قطر املركزي، ما اأدى اإىل حت�سني العائد، لتبلغ 

قيمة ال�ستثمارات كما يف نهاية دي�سمرب 2009 ما جمموعه 1.5 مليار ريال 

قطري.

يف نوفمرب 2009، اأ�سدر البنك قرو�سًا ممتازة بقيمة 1.0 مليار دولر 

اأمريكي، وقرو�سًا ثانوية بقيمة 0.6 مليار دولر اأمريكي من خلل طرح 

�سندات عاملية لتوفري ال�سيولة العامة، و�سداد قر�س جماعي ملدة �سنة بقيمة 

380 مليون دولر اأمريكي، وتقوية مركز البنك الراأ�سمايل. وبعد ا�ستلم 

هذه الأموال، قام البنك بخف�س اعتماده على الودائع ذات التكلفة العالية، 

ما اأدى اإىل انخفا�س قيمة ودائع العملء بن�سبة 18% لت�سل اإىل 26.3 مليار 

ريال قطري، من 32.2 مليار ريال قطري يف نهاية العام 2008.

�ل�رشكات �لزميلة

اأ�سهمت ال�رضكات الزميلة للبنك التجاري بقيمة 153 مليون ريال قطري يف 

�سايف الأرباح يف العام 2009 مقارنًة بقيمة 208 مليون ريال قطري لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008.

وا�سل البنك التجاري العمل مع �رضكتيه الزميلتني امل�رضفيتني يف �سلطنة 

عمان والإمارات العربية املتحدة لتن�سيق املنتجات املطروحة وحتقيق التميز 

يف العمليات والتكامل يف التكاليف يف اإطار ال�سرتاتيجية الإقليمية للئتلف. 

و�سهد العام 2009 اعتماد البنك التجاري خدمة “ال�سدارة” يف كل من البنك 

الوطني العماين والبنك العربي املتحد، وتو�سعة منتجات البنك الإ�سلمي 

لت�سمل البنك العربي املتحد، وبدء تنفيذ برنامج المتياز الت�سغيلي يف جميع 

ال�رضكات الزميلة من اأجل حت�سني خدمات العملء وحتقيق الكفاءة يف 

املكاتب اخللفية امل�ساندة.

�لبنك �لوطني �لعماين

حقق البنك الوطني العماين اأرباحًا �سافية بعد ح�سم ال�رضائب بلغت 

21.1 مليون ريال عماين لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 مقارنة مبا 

جمموعه 45.4 مليون ريال عماين لنف�س الفرتة من العام 2008 يف ظل 

اأو�ساع ال�سوق ال�سعبة. وجنح البنك الوطني العماين يف تنمية اإيراداته 

ال�سافية املتاأتية من الفوائد بن�سبة 20% لت�سل اإىل 56.8 مليون ريال عماين 

مقارنة باإيرادات بقيمة 47.5 مليون ريال عماين يف ال�سنة ال�سابقة من 

خلل الإدارة املركزة والفعالة للميزانية العمومية وزيادة الن�سبة ال�سافية 

ملعدل الفائدة اإىل 3.24% يف العام 2009 من 3.08% يف العام 2008.

انخف�س الدخل الت�سغيلي بن�سبة 7% اإىل 81.9 مليون ريال عماين نتيجة 

انخفا�س حجم العمليات والذي اأدى اإىل خف�س الدخل من الر�سوم املتعلقة 

بالقرو�س وخف�س الإيرادات من ال�ستثمارات الناجت ب�سكل رئي�سي عن 

انخفا�س قيم الأ�سول. كما ا�ستمل العام 2008 على ربح غري متكرر ملرة 

واحدة من بيع ا�ستثمارات بقيمة 6 مليون ريال عماين.

حققت النفقات الت�سغيلية زيادة هام�سية بن�سبة 3% لت�سل اإىل 34.8 مليون 

ريال عماين مقارنة مبا جمموعه 33.9 مليون ريال عماين يف العام 2008 

على الرغم من افتتاح ت�سعه فروع جديدة، وتركيب 31 جهاز �رضف اآيل 

جديدة، واإعادة ت�سميم ال�سمة التجارية للبنك خلل ال�سنة.

بلغت خم�س�سات البنك الوطني العماين ال�سافية خل�سائر الئتمان 

وال�ستثمارات 22.1 مليون ريال عماين لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2009 مقارنة مبخ�س�سات بقيمة 2.6 مليون ريال عماين يف العام 2008. 

وقد نتج الرتفاع يف املخ�س�سات ب�سكل رئي�سي عن عوامل تتعلق بالأزمة 

املالية العاملية وا�ستملت على خم�س�سات قدرها 4.1 مليون ريال عماين 

لتدين قيمة حمفظة ال�ستثمارات، وخم�س�سات بقيمة 20.5 مليون ريال 

عماين ملحفظة الإقرا�س، وخم�س�سات للتزامات حمددة بني امل�سارف 

بقيمة 8 مليون ريال عماين. وبالإ�سافة اإىل ذلك، تراجعت قيم ال�سرتداد 

لت�سل اإىل 10.5 مليون ريال عماين مقارنة مبا جمموعه 16.6 مليون ريال 

عماين يف العام 2008.

انخف�ست قرو�س العملء خلل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 مبا 

جمموعه 40 مليون ريال عماين نتيجًة للمنهجية النتقائية واحلري�سة التي 

مت اتباعها يف الإقرا�س وتراجع الطلب، بينما انخف�ست الودائع مبا جمموعه 

81 مليون ريال عماين نتيجة لإنهاء ودائع معينة عالية التكلفة مل تعد 

مطلوبة لتمويل منو الأ�سول. غري اأن ودائع التوفري ارتفعت بن�سبة %26 

مقارنة مبا كانت عليه يف نهاية العام 2008، ما �ساعد على خف�س تكاليف 

متويل البنك الوطني العماين وحت�سني هام�س الفائدة ال�سايف. 

2008  2009  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

135  72 البنك الوطني العماين 

71  83 البنك العربي املتحد 

2  )1( اأ�ستيكو ذ.م.م. 

-  )1( جيكو ذ.م.م. 

208  153 جمموع ح�س�س ال�رضكات الزميلة 

تقرير اإلدارة
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قام البنك الوطني العماين بتوزيع اأرباح لل�سنة بقيمة 0.012 ريال عماين 

لل�سهم الواحد. وقد مت حتديد قيمة الأرباح املوزعة بعد الأخذ يف العتبار 

التوجيهات الرقابية ال�سادرة من م�رضف عمان املركزي. واأ�سبح راأ�س 

املال النظامي حاليًا 278 مليون ريال عماين، وبن�سبة كفاية لراأ�س املال 

بلغت 16.6%، وي�سمل راأ�س املال 11.5 مليون ريال عماين قام البنك 

بجمعها خلل ال�سنة من خلل الطرح اخلا�س لقرو�س ثانوية لتعزيز 

راأ�سماله من امل�ستوى الثاين.

�سوف يوا�سل البنك الوطني العماين العمل خلل العام 2010 على الرتكيز 

على تعزيز ال�ستثمارات التي قام بتوظيفها يف قطاع اأعماله امل�رضفية 

ال�ستهلكية مع الرتكيز القوي على اأعمال البنك املحلية والتي ت�سمل دعم 

متويل امل�ساريع املحلية.

�لبنك �لعربي �ملتحد

حافظ البنك العربي املتحد على منو اأرباحه 

حمققًا اأرباحًا �سافية غري م�سبوقة بقيمة 

281 مليون درهم اإماراتي لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2009، اأي بارتفاع بن�سبة 

12% مقارنًة مبا جمموعه 250 مليون درهم 

اإماراتي يف العام 2008. وارتفعت اأرباح 

ال�سهم لت�سل اإىل 0.28 درهم اإماراتي يف 

العام 2009 مقارنة باأرباح لل�سهم بلغت 

0.25 درهم اإماراتي يف العام 2008.

ارتفع الدخل الت�سغيلي للبنك العربي 

املتحد بعد املخ�س�سات بن�سبة 10% من 397 مليون درهم اإماراتي يف 

العام 2008 اإىل 436 مليون درهم اإماراتي يف العام 2009، وبزيادة يف 

الدخل ال�سايف من الفوائد بن�سبة 17% على الرغم من ارتفاع خم�س�سات 

القرو�س وال�سلفيات من 21.8 مليون درهم اإماراتي يف العام 2008 اإىل 

34.5 مليون درهم اإماراتي بفعل اأو�ساع ال�سوق ال�سعبة. كما ارتفعت 

النفقات الت�سغيلية بن�سبة 5% اإىل 155 مليون درهم اإماراتي، ويعود ال�سبب 

الرئي�سي يف ذلك لرتفاع تكاليف املوظفني.

بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال 18.9% كما يف 31 دي�سمرب 2009 مقارنًة 

باحلد الأدنى الذي ي�سرتطه امل�رضف املركزي بن�سبة 11%. وقد قام البنك 

العربي املتحد بتوزيع اأرباح نقدية يف العام 2009 بقيمة 0.15 درهم 

اإماراتي لل�سهم الواحد.

يوا�سل البنك العربي املتحد اتباع منهجية حري�سة يف اأعماله يف ظل املناخ 

القت�سادي املحلي والعاملي ال�سعب. ونتيجة لذلك، تراجع حجم الأعمال 

مقارنة بال�سنة ال�سابقة. كذلك قام البنك العربي املتحد باتباع منهجية 

حري�سة يف تقدمي القرو�س اجلديدة والرتكيز على الإدارة القوية للميزانية 

العمومية مما �ساعد على زيادة الربحية.

مر�جعة �أد�ء وحد�ت �لأعمال

ميار�س البنك التجاري عملياته يف اأربع وحدات عمل رئي�سية متت هيكلتها 

ب�سكل رئي�سي بح�سب فئة العملء واملوقع اجلغرايف. وقد بلغ �سايف 

الإيرادات الت�سغيلية للبنك لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 لكل من 

وحدات الأعمال، ما يلي:

�خلدمات �مل�رشفية لل�رشكات

يقدم البنك التجاري لعملئه ت�سكيلة �ساملة من اخلدمات امل�رضفية 

لل�رضكات، وخدمات اخلزينة، واخلدمات امل�رضفية ال�ستثمارية، واإدارة 

النقد، والعمليات امل�رضفية التجارية، ومتويل ال�رضكات، واخلدمات 

ال�ست�سارية. ويقوم بتقدمي هذه اخلدمات لل�رضكات املحلية والعاملية التي 

تقوم بال�ستثمار اأو التجارة اأو تنفيذ امل�ساريع يف دولة قطر. 

كان قطاع اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات امل�ساهم الرئي�سي يف النمو العام 

يف حجم اأعمال البنك يف ال�سنوات ال�سابقة. غري اأن العام 2009 كان �سنة 

�سعبة جدًا للقطاع امل�رضيف نتيجة لتاأثري الأزمة املالية العاملية. وكان الرتكيز 

الرئي�سي للخدمات امل�رضفية لل�رضكات خلل العام 2009 على الندماج 

واعتماد ا�سرتاتيجية قائمة على املخاطرة لتنمية اأ�سول املديونية ب�سكل 

انتقائي مع الرتكيز على اجلودة النوعية والربحية والتوجه اإىل ال�ستحواذ 

على الأ�سول امل�سمونة واملدعمة مب�ساريع حكومية. وا�ستمل منوذج 

اإ�سافة القيمة على تقدمي ت�سكيلة وا�سعة و�ساملة من املنتجات واخلدمات 

للعملء، وحلول الدفع، وخدمات الإيداع، ومنتجات اخلزينة، وخدمات 

التداول، بالإ�سافة اإىل عمليات الإقرا�س الأ�سا�سية.

بلغ �سايف الإيرادات الت�سغيلية 1.956 مليون ريال قطري لل�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2009، مبا يتوافق مع ال�سنة ال�سابقة وباإدارة قوية للميزانية 

العمومية حققت زيادة يف الإيرادات ال�سافية من الفوائد قابلها انخفا�س 

يف الإيرادات من ر�سوم القرو�س واأرباح ال�ستثمار. وبينما انخف�ست 

املخ�س�سات املطلوبة لل�ستثمارات املالية اإىل 155 مليون ريال قطري يف 

العام 2009 مقارنًة مبا جمموعه 465 مليون ريال قطري يف العام 2008، 

ارتفعت خم�س�سات القرو�س اإىل 266 مليون ريال قطري نتيجة �سطب 

97 مليون ريال قطري من بيع قرو�س للحكومة واملخ�س�سات ال�ساملة 

التي مت جتنيبها لتغطية عجز عميل واحد عن ال�سداد.

2008  2009  

مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

1.957  1.956 اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات 

683  496 اخلدمات امل�رضفية للأفراد 

104  109 ال�سفاء خدمات م�رضفية اإ�سلمية 

17  10 اأورينت 1 

7  207 اأخرى 

2.768  2.778 �سايف الإيرادات الت�سغيلية 
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انخف�ست القرو�س وال�سلفيات بن�سبة 4% لت�سل اإىل 25.0 مليون ريال 

قطري نتيجة بيع قرو�س و�سلفيات بقيمة 3 مليار ريال قطري حلكومة 

دولة قطر كجزء من برنامج مبادراتها لدعم القطاع امل�رضيف، والإقرا�س 

اجلديد النتقائي، وتباطوؤ الطلب من القطاع اخلا�س. وقد تراجعت الودائع 

بن�سبة 24% لت�سل اإىل 16.7 مليار ريال قطري يف نهاية العام 2009 مع 

تخلي البنك عن كمية كبرية من الودائع ذات التكلفة العالية يف الربع الرابع 

من ال�سنة كجزء من الإدارة املتفاعلة لقاعدة التمويل.

وا�سل قطاع �خلدمات �مل�رشفية �ملحلية بناء علقاته مع العملء 

خلل العام 2009، وعمل مدراء العلقات بالتن�سيق الوثيق مع العملء 

مل�ساعدتهم على ا�ستيعاب التاأثريات الناجتة عن الركود املايل العاملي. وقد مت 

تقلي�س الطلب على الئتمان و�سهدت الإيرادات الت�سغيلية ال�سافية ارتفاعًا 

طفيفًا مقارنة بال�سنة ال�سابقة، وارتفع �سايف الإيرادات من الفوائد بن�سبة 

38% قابل معظمها تراجع يف الدخل من الر�سوم بن�سبة %21.

قام قطاع اخلدمات امل�رضفية املحلية بتعديل هيكله التنظيمي وتعزيز 

قدراته يف جمال اإدارة املخاطر يف ظل املناخ الت�سغيلي الأ�سعب الذي �سهده 

خلل الأ�سهر اخلم�سة ع�رض الأخرية ل�سمان حتقيق مركز قوي ملواجهة 

حتديات الأ�سواق يف العام 2010.

ويف �خلدمات �مل�رشفية �لدولية، حقق البنك التجاري �سجل اأداء ممتاز يف 

خدمات اإن�ساء وهيكلة التمويل امل�سرتك وتقدمي اخلدمات التجارية. ويعترب 

البنك ال�رضيك امل�رضيف الرئي�سي لدولة قطر، وهو يوؤدي دورًا هامًا يف 

تطوير �سناعة النفط والغاز يف الدولة وت�سهيل تطوير البنية التحتية.

ا�ستمر البنك يف امل�ساركة يف ال�سفقات الكبرية خلل العام 2009. ولعب 

دورًا هامًا وكان جزءًا من احتاد متويل ال�رضيحة الثالثة من برنامج متويل 

قرو�س الناقلت ل�رضاء 24 ناقلة غاز طبيعي م�سال. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 

كان البنك اأي�سًا جزءًا من الحتاد امل�رضيف الذي قام بجمع ت�سهيلت 

جتارية بقيمة 1.45 مليار دولر اأمريكي ل�رضكة دولفني للطاقة لدعم 

عملياتها لإنتاج ومعاجلة وت�سليم الغاز من حقل ال�سمال يف قطر.

كان البنك التجاري مديرًا م�ساركًا يف الإ�سدار الناجح ل�سندات �رضكة را�س 

غاز يف يوليو 2009 بقيمة 2.23 مليار دولر اأمريكي.

تقوم �خلزينة باإدارة احتياجات متويل و�سيولة البنك، بينما تقوم اأي�سًا 

بتقدمي ت�سكيلة متكاملة من منتجات وخدمات �رضف العملت الأجنبية 

واأ�سعار الفائدة لعملئها مل�ساعدتهم على التغطية التحوطية ملخاطر ال�سوق 

التي يتعر�سون لها. وقد مت خلل ال�سنة طرح منتج م�ستقات عملت 

اأجنبية واأربع ع�رضة عملة مقابلة اإ�سافية، ما يج�سد اإمكانيات البنك القوية، 

ومدى ابتكاره وقدرته التناف�سية يف ال�سوق. وت�سنف اإدارة اخلزينة بالبنك 

التجاري باملرتبة الثانية يف ال�سوق القطرية من حيث اأن�سطة اخلزينة، 

ويعتربها العديد من البنوك املرا�سلة العاملية �سانعًا لل�سوق لل�سفقات 

بالدولر الأمريكي:الريال القطري. 

كانت امليزانية العمومية واإدارة ال�سيولة 

حمل العناية املركزة للإدارة يف العام 2009 

نظرًا لنعدام اليقني عمومًا يف الأ�سواق املالية 

العاملية، ما اأتاح للبنك القدرة على خف�س 

�سايف تكلفة التمويل خلل ال�سنة. وقد 

حافظ البنك طيلة العام 2009 على ن�سب 

�سيولته على م�ستوى اأعلى بكثري من احلد 

الأدنى الذي ت�سرتطه الهيئات الرقابية.

ا�ستطاع البنك التجاري تنويع قاعدة 

متويله بجمع متويل جديد طويل الأجل من 

الأ�سواق العاملية يف الربع الرابع من ال�سنة، ما اأتاح له التخل�س من الودائع 

ذات التكلفة الأعلى، كما �سهد اأي�سًا تدفقات واردة لودائع ال�رضكات من 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

�سهدت اأن�سطة �خلدمات �مل�رشفية �ل�شتثمارية تراجعًا ملحوظًا يف العام 

2009 بفعل التقلبات وانعدام اليقني الناجتة عن الأزمة املالية العاملية. 

وقد قرر البنك خلل الربع الأول من العام 2009 قبول عر�س احلكومة 

ل�رضاء حمفظة ا�ستثماراته يف الأ�سهم القطرية يف اإطار مبادرات احلكومة 

املتفاعلة لدعم القطاع امل�رضيف القطري، وقام ببيع حمفظة الأ�سهم القطرية 

للحكومة يف 31 دي�سمرب 2008 بقيمة دفرتية �سافية بلغت 938 مليون 

ريال قطري. وكجزء من التفاق مع احلكومة، ل ي�سمح للبنك بتوظيف 

ا�ستثمارات جديدة يف الأ�سهم املحلية ملدة �سنة واحدة.

وب�سكل عام، انخف�س دخل ا�ستثمارات البنك من 276 مليون ريال قطري 

يف العام 2008 اإىل 37 مليون ريال قطري يف العام 2009 نتيجة لتقل�س 

الفر�س ال�ستثمارية يف العام 2009 مع انخفا�س القيم ال�سوقية للأ�سول 

بفعل الأزمة املالية العاملية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات من الأرباح 

املوزعة اإىل 63 مليون ريال قطري يف العام 2009 مقارنة مبا جمموعه 39 

مليون ريال قطري يف ال�سنة ال�سابقة. وانخف�ست خم�س�سات تدين قيمة 

ال�ستثمارات اإىل 182 مليون ريال قطري من 465 مليون ريال قطري يف 

العام 2008 نتيجًة للتح�سن التدريجي على مدى ال�سنة يف قيم الأ�سول 

امل�ستثمر فيها.

انخف�ست الإيرادات من ر�سوم ت�سويق ال�سناديق الدولية والو�ساطة 

واإدارة الأ�سول لت�سل اإىل 19 مليون ريال قطري يف العام 2009 مقارنة 

مبا جمموعه 32 مليون ريال قطري يف العام 2008، ما يعك�س الهبوط اإىل 

الن�سف يف اأ�سعار الأ�سهم املتداولة يف البور�سة القطرية خلل العام 2009، 

متاأثرًة بانح�سار اهتمام امل�ستثمرين العامليني يف ال�ستثمارات يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي. وقد حقق �سندوق الو�سيلة، وهو �سندوق ال�ستثمار 

امل�سرتك الرئي�سي للبنك، اأداًء فاق موؤ�رض الأ�سهم الع�رضين يف بور�سة 

تقرير اإلدارة

البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09  |  18



قطر، مرتفعًا بن�سبة 14% مقارنة بهبوط بن�سبة 4% يف املوؤ�رض. وقد قام 

البنك بو�سع خطط لزيادة الن�ساط ال�ستثماري للعملء يف العام 2010 

لل�ستفادة من التح�سن يف التوقعات القت�سادية.

�خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د

يقدم قطاع اخلدمات امل�رضفية للأفراد ت�سكيلة متكاملة من املنتجات 

واخلدمات لتلبية احتياجات قرو�س و�سفقات الأفراد واإدارة الرثوات. 

وتقوم ا�سرتاتيجية اخلدمات امل�رضفية للأفراد على تقدمي خدمات متنا�سقة 

ومتفوقة بتوفري حلول مالية تلبي 

الحتياجات املتزايدة لعملء البنك.

كان تركيز قطاع اخلدمات امل�رضفية 

للأفراد يف العام 2009 على جمع ودائع 

منخف�سة التكلفة وتنمية قاعدة الأ�سول 

ب�سكل انتقائي وبحر�س ل�سمان املحافظة 

على جودة نوعية الأ�سول. ويف نف�س 

الوقت، اأ�ساف البنك ثلثة فروع جديدة 

و�سبع اأجهزه �رضف اآيل ملوا�سلة تقدمي 

خدمات عالية اجلودة لعملئه. وميلك 

البنك �سبكة تتاألف من ثلثني فرعًا متكاملة اخلدمات منها ثمانية فروع 

خلدمات ال�سفا امل�رضفية الإ�سلمية. ويف 13 مايو 2009، مت افتتاح 

فرع البنك التجاري بلزا الرئي�سي اجلديد برعاية رئي�س جمل�س الوزراء 

معايل ال�سيخ حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين. ويتطلع البنك اإىل موا�سلة 

ال�ستثمار يف تو�سعة ال�سبكة من حيث الفروع واأجهزه ال�رضف الآيل، 

لتح�سني قدراته على تقدمي اخلدمات املحلية لعملئه. واحتفظ البنك بح�سة 

رئي�سية من �سوق اإ�سدار بطاقات الئتمان، كما اأن�ساأ الكثري من العلقات 

مع عملء من اأ�سحاب امللءة العالية من خلل تقدمي منتجات جذابة لدمج 

املديونية.

تراجعت الإيرادات الت�سغيلية ال�سافية للخدمات امل�رضفية للأفراد 

بن�سبة 27% لت�سل اإىل 496 مليون ريال قطري يف العام 2009 بفعل 

انخفا�س حجم العمليات. كما تاأثر الأداء يف العام 2009 اأي�سًا بالزيادة يف 

املخ�س�سات ال�سافية ملحفظة قرو�س الأفراد التي ارتفعت من 61 مليون 

ريال قطري يف العام 2008 اإىل 182 مليون ريال قطري يف العام 2009. 

وانخف�ست القرو�س وال�سلفيات بن�سبة 11% لت�سل اإىل 5.1 مليار ريال 

قطري ب�سبب ت�سديد �رضوط الإقرا�س لل�رضكات اجلديدة وب�سبب الرتاجع 

العام يف الطلب من العملء. وقد ارتفعت ودائع العملء لت�سل اإىل 7.3 مليار 

ريال قطري يف نهاية العام 2009، اأي بزيادة بن�سبة 8% مقارنًة بالعام 

2008، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإىل تزايد الرتكيز على الودائع 

منخف�سة التكلفة.

ل يزال البنك التجاري الرائد يف ال�سوق يف قطاع اخلدمات امل�رضفية للأفراد، 

وقد قام بطرح ثلثة منتجات جديدة لعملئه خلل ال�سنة هي منتج 

اجتذاب العملء القطريني، ومنتج اإيداع بالعملة الأجنبية، ومنتج اإدارة 

اأرباح موزعة. وقد كان الرتكيز على ا�ستقطاب عملء قطريني جدد حمورًا 

اأ�سا�سيًا خلل ال�سنة كجزء من ا�سرتاتيجية البنك لتقدمي خدمات لأ�سحاب 

امللءة العالية يف قطر. ويهدف منتج الإيداع بالعملة الأجنبية ومنتج اإدارة 

الأرباح املوزعة اإىل ا�ستكمال منتج اجتذاب العملء القطريني. وقد قام قطاع 

اخلدمات امل�رضفية للأفراد بتجهيز موارده الداخلية لتقدمي خدمات حم�سنة 

ل�رضائح خا�سة من العملء يف �سوق الأجانب غري املقيمني.

ومع اإعادة تنظيم اخلدمات امل�رضفية، اأ�سبح قطاع اخلدمات امل�رضفية 

للأفراد يف مركز جيد يتيح له القدرة على تقدمي خدمات ذات نوعية عالية 

لعملئه عرب جميع قنوات خدمات الأفراد. و�سوف يوا�سل قطاع اخلدمات 

امل�رضفية للأفراد الإدارة املتفاعلة للمخاطر وزيادة ح�سته من ال�سوق يف 

�رضائح م�ستهدفة خمتارة مع الرتكيز امل�ستمر على تنويع م�سادر التمويل.

�ل�شفاء للخدمات �مل�رشفية �لإ�شالمية

تتيح خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سلمية ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات 

امل�رضفية الإ�سلمية لل�رضكات والأفراد. ومع اإ�سافة فرع بن عمران، متت 

تو�سعة �سبكة توزيع فروع خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سلمية واأ�سبحت 

هذه اخلدمات تقدم الآن من ثمانية فروع يف جميع اأنحاء دولة قطر.

حققت خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سلمية اأداًء ثابتًا يف العام 2009 حيث 

ارتفعت الإيرادات الت�سغيلية ال�سافية بن�سبة 5% لت�سل اإىل 109 مليون 

ريال قطري مقارنًة مبا جمموعه 104 مليون ريال قطري يف العام 2008. 

غري اأن كان من ال�رضوري جتنيب خم�س�سات للقرو�س بقيمة 13 مليون 

ريال قطري ولل�ستثمارات بقيمة 27 مليون ريال قطري يف العام 2008، 

مقارنة مبخ�س�سات للقرو�س بقيمة 2 مليون ريال قطري ودون اأي 

خم�س�سات لل�ستثمارات يف العام 2008. ونتيجًة لرتفاع املخ�س�سات، 

تراجع �سايف اأرباح ال�سفاء اإىل 35 مليون ريال قطري يف العام 2009 

مقارنًة باأرباح بقيمة 71 مليون ريال قطري يف ال�سنة ال�سابقة.

تراجعت ودائع العملء اإىل 2.2 مليار ريال قطري بينما انخف�س التمويل 

بن�سبة 4.5% اإىل 2.3 مليار ريال قطري نتيجًة للإقرا�س النتقائي وال�سداد 

املبكر من العملء.

قامت ال�سفاء بتح�سني اآلية توزيع اأرباح ح�سابات ال�ستثمار يف العام 

2009 بتغيري دورة الدفع اإىل ربع �سنوية بدًل من ن�سف �سنوية، كما قامت 

اأي�سًا بتح�سني منتجاتها بطرح اخلدمات امل�رضفية عرب الإنرتنت من خلل 

ال�سفا بنك ديركت واإطلق حملت م�سرتكة لتمويل املركبات بامل�ساركة مع 

كبار وكلء ال�سيارات.

�سوف ت�سعى خدمات ال�سفاء امل�رضفية الإ�سلمية يف امل�ستقبل اإىل حت�سني 

خدماتها لل�رضكات والأفراد وحتقيق ملءمة اأف�سل ل�سمتها التجارية مع 

الأن�سطة الأ�سا�سية للبنك التجاري.
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�أورينت 1 �ملحدودة

متلك اأورينت 1 احلق احل�رضي يف تقدمي خدمات بطاقات دايرنز كلوب 

الئتمانية يف دولة قطر، و�سلطنة عمان، وجمهورية م�رض العربية. وقد 

�سجلت ال�رضكة اأرباحًا �سافية موحدة بلغت 1.5 مليون ريال قطري لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، برتاجع بلغ 5 مليون ريال قطري مقارنًة 

بالعام 2008 نتيجًة ل�سطب ال�سهرة بقيمة 4.4 مليون ريال قطري فيما 

يتعلق باأعمال بطاقات دايرنز كلوب الئتمانية يف �سلطنة عمان.

قامت اأورينت 1 بتو�سعة خدمات التعاقد اخلارجي للبنك الوطني العماين 

بينما ا�ستمرت يف تنفيذ عمليات دايرنز كلوب يف البحرين. وتتوقع اأورينت 

1 يف امل�ستقبل اأن ت�سهد منافع تو�سعة اأن�سطة اأعمالها الأ�سا�سية و�سوف 

تقوم باإعادة طرح برنامج دايرنز كلوب يف �سوقها الأ�سا�سية يف العام 

.2010

ر�أ�ص �ملال

ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س مال البنك اإىل 

18.9% كما يف 31 دي�سمرب 2009 مقارنة 

بن�سبة 15.7% كما يف 31 دي�سمرب 2008. 

وقد مت تعزيز قاعدة البنك الراأ�سمالية 

باكتتاب �رضكة قطر القاب�سة، وهي �رضكة 

تابعة جلهاز قطر لل�ستثمار، يف 807 

مليون ريال قطري يف 17 فرباير 2009، 

يف اإطار مبادرات احلكومة لدعم القطاع 

امل�رضيف. ويف 30 دي�سمرب 2009، ح�سل 

البنك على اكتتاب ثاٍن من �رضكة قطر 

القاب�سة بقيمة 807 مليون ريال قطري. 

وقد متت املوافقة على الكتتاب الثاين يف 

جمعية عمومية غري عادية عقدها البنك التجاري يف 9 فرباير 2010، وبذلك 

ارتفعت ن�سبة م�ساهمة �رضكة قطر القاب�سة يف البنك التجاري اإىل %9.1.

يف نوفمرب 2009، اأ�سدر البنك قر�سًا ثانويًا بقيمة 2.18 مليار ريال 

قطري مت اعتماده كراأ�سمال من امل�ستوى الثاين واأدى اإىل مزيد من التعزيز 

ملركز البنك الراأ�سمايل. ول يزال مركز البنك الراأ�سمايل قويًا واأعلى من احلد 

الأدنى الذي ي�سرتطه م�رضف قطر املركزي والبالغ %10.

اأو�سى البنك بتوزيع اأرباح نقدية مبعدل 6 ريال قطري لل�سهم الواحد 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، ومتت املوافقة على ذلك يف اجتماع 

اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقدة يف 9 فرباير 2010.

�إد�رة �ملخاطر

يعترب تعريف املخاطر وقيا�سها والتخفيف منها اأولوية ا�سرتاتيجية للبنك 

التجاري. وينطوي تقدمي اخلدمات املالية على عدد من املخاطر املتنوعة 

التي ميكن اأن توؤدي اإىل تاأثري جوهري على الأداء املايل. ولذلك ميار�س البنك 

التجاري عملياته �سمن اإطار �سامل حلوكمة املخاطر، ي�سمل امل�ساءلة، 

والإ�رضاف، والقيا�س، واإعداد التقارير، واللتزام مبعايري عالية لإدارة 

املخاطر.

املخاطر الرئي�سية التي يواجهها البنك التجاري هي:

خماطر �لئتمان - وهي خماطر احتمال اخل�سارة ب�سبب عدم وفاء الطرف 

املقابل بالتزاماته عند ا�ستحقاقها. وتعترب الإدارة الفعالة ملخاطرة الئتمان 

عن�رضًا اأ�سا�سيًا يف املنهجية ال�ساملة لإدارة املخاطر. وتعقد جلنة املخاطر 

بالبنك التجاري اجتماعات دورية ملراجعة جميع امل�سائل املتعلقة باملخاطر 

واقرتاح قرارات وتقدمي تو�سيات من �ساأنها �سمان تطابق املخاطر مع 

اأعلى املعايري املعتمدة يف القطاع امل�رضيف.

خماطر �ل�شوق -  وهي احتمال اخل�سارة يف القيمة اأو الأرباح نتيجة 

تغريات يف عوامل ال�سوق اخلارجية مثل اأ�سعار الفائدة، واأ�سعار �رضف 

العملت الأجنبية، واأ�سعار ال�سلع، واأ�سعار الأ�سهم. وجتتمع جلنة الأ�سول 

واخل�سوم �سهريًا كما تعقد عددًا اأكرب من الجتماعات ح�سبما يكون 

منا�سبًا ملراجعة امليزانية العمومية للبنك والتو�سية بالإجراءات املنا�سبة.

خماطر �ل�شيولة - وهي خماطرة عدم ح�سول البنك التجاري على املوارد 

املالية الكافية للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها، اأو ا�سطراره للوفاء بها 

بتكلفة عالية. وتقوم جلنة الأ�سول واخل�سوم ب�سكل م�ستمر مبراجعة 

خماطرة ال�سيولة للتاأكد من �سلمة اإدارتها �سمن اخلطوط ال�سرت�سادية 

املعتمدة.

�ملخاطر �لت�شغيلية - تن�ساأ عن اإجراءات داخلية واأ�سخا�س ونظم اأو عن 

اأحداث خارجية. وجتتمع جلنة املخاطر بالبنك التجاري �سهريًا ملراجعة 

جميع امل�سائل املتعلقة باملخاطر الت�سغيلية وتقدمي التو�سيات ل�سمان 

التخفيف من تلك املخاطر ومراقبة الإجراءات العلجية من خلل حتليل 

الأعمار واملوؤ�رضات العامة.

�ملخاطر �ل�شرت�تيجية - وهي خماطر التاأثري ال�سلبي املحتمل على قيمة 

امل�ساهم نتيجة لقرار يتعلق بعمليات البنك يتم اتخاذه كجزء من عملية 

التخطيط ال�سرتاتيجي للنمو الع�سوي وحتديد اإمكانيات ال�ستحواذ.

تعتمد اإدارة املخاطر يف البنك التجاري على مدى الإقبال على املخاطر 

وال�سرتاتيجية التي ي�سعها جمل�س الإدارة من خلل جلان املخاطر 

والئتمان والتدقيق وال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات.

قام البنك التجاري باإن�ساء اإدارة متخ�س�سة يف اإدارة املخاطر تتبع مبا�رضة 

لرئي�س اإدارة املخاطر، وتقدم الدعم وامل�ساندة للجان املخاطر املختلفة. 

وت�ستمل م�سوؤولياتها على ما يلي:

- التو�سية بال�سيا�سات واملعايري واحلدود؛

- مراقبة اللتزام بتلك املعايري واحلدود؛

- توفري القيادة يف تطوير وتنفيذ اأ�ساليب اإدارة املخاطر؛

تقرير اإلدارة
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كجزء من تطور اإطار عمل اإدارة خماطر الئتمان يف البنك التجاري، يعترب 

اللتزام باتفاقية بازل 2 وباأف�سل املعايري يف جميع جوانب اإدارة املخاطر، 

عنا�رض اأ�سا�سية يجب الرتكيز عليها.

واإزاء التحديات التي يواجهها القطاع امل�رضيف على امل�ستوى العاملي، قام 

البنك بت�سديد رقابته الداخلية واإدخال حت�سينات خمتلفة على اإجراءاته 

خلل ال�سنة من اأجل تعزيز كفاءة اإدارة املخاطر. وعلى املدى الق�سري، 

�سوف يعمل البنك على و�سع خطة متكاملة لهيكلية اإدارة املخاطر تهدف اإىل 

حت�سني اإطار عمل حوكمة املخاطر بالبنك.

�ملوظفون

جنح البنك التجاري يف ا�ستيعاب تاأثري الأزمة املالية العاملية بف�سل التزام 

موظفيه وح�سهم املهني. ومن املهم اأن يتيح البنك جلميع موظفيه فر�سة 

التعلم والتطور وحتقيق اأق�سى اإمكانياتهم. وقد بلغ العدد الإجمايل ملوظفي 

البنك كما يف نهاية دي�سمرب 2009 ما جمموعه 1.239 موظفًا مقارنة بـ 

1.241 موظفًا كما يف نهاية العام 2008.

قام البنك بزيادة تركيزه على التقطري. وقد اجتذب برنامج خريجي الإدارة 

بالبنك عددًا كبريًا من اخلريجني القطريني الذين يخ�سعون لربنامج تطوير 

وتدريب اإداري مكثف يتاألف من ثلث مراحل يهيء للم�ساركني م�سارًا 

مهنيًا �رضيعًا للو�سول اإىل منا�سب اإدارية.

مت تقدمي برنامج التطوير يف العام 2009 يف معهد البحرين للدرا�سات 

امل�رضفية واملالية.

دعم �ملجتمع �ملحلي

يلتزم البنك بامل�ساهمة بدور فاعل يف النجاح امل�ستقبلي لدولة قطر من 

خلل ال�ستثمار يف امل�ساريع الثقافية والربامج التعليمية والأعمال اخلريية 

وتنظيم الأحداث الريا�سية لدعم املجتمع املحلي وتطويره.

و�سمن اإطار اللتزام بخدمة املجتمع، والعمل على م�ساندة الأعمال اخلريية 

والقيم الأ�رضية، يعمل البنك التجاري مع هيئات خمتلفة لرعاية النه�سة 

القت�سادية والجتماعية يف دولة قطر، ومنها وزارة ال�سوؤون الجتماعية، 

ومنظمة اأيادي اخلري نحو اآ�سيا واملوؤ�س�سة القطرية لرعاية الأيتام، وزهرة 

ال�سدرة - لكل ربيع زهرة.

يخ�س�س البنك التجاري الكثري من اجلهد للم�ساركة الفاعلة يف املجتمع 

على خمتلف امل�ستويات، ويقوم با�ست�سافة مهرجان القرنقاعوه كل 

عام كجزء من التزامه الأو�سع للحتفال برتاث دولة قطر وامل�ساركة يف 

الوقت والتقاليد مع الأجيال ال�ساعدة. ومهرجان القرنقاعوه يحتفل به 

ب�سكل وا�سع للأطفال كل �سنة يف الرابع ع�رض من �سهر رم�سان املبارك. 

وهو يعترب فر�سة لتح�سني الن�سجام الجتماعي وت�سجيع التفاعل بني 

الأ�سخا�س من خمتلف الأعمار.

كذلك يلتزم البنك بكونه �رضكة وطنية رائدة، وقد قام يف اإطار هذه اللتزام 

بالعمل مع جمموعة من املوؤ�س�سات املالية القطرية الرائدة لت�سجيع تطوير 

القطاع املايل يف دولة قطر وذلك من خلل امل�ساركة يف ا�ست�سافة حفل 

ا�ستقبال خا�س اأقيم على هام�س الجتماعات ال�سنوية ل�سندوق النقد الدويل 

يف اأكتوبر 2009.

�ل�شحة و�لبيئة

الرعاية ال�سحية جمال اأ�سا�سي ي�سهم البنك التجاري فيه بانتظام. وقد 

ا�ستملت املبادرات ال�سابقة على توفري اأدوات تعليمية للمكفوفني من خلل 

الحتاد العربي للمكفوفني، وتربع البنك موؤخرًا للجمعية القطرية ملكافحة 

ال�رضطان لتمويل موؤ�س�سة ل�رضطان املخ لدى الأطفال ت�سهم يف �سحة 

اأجيال امل�ستقبل. كما يدعم البنك التجاري اأي�سًا منتدى التمري�س يف جميع 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

�لأعمال �لجتماعية و�لإن�شانية

ي�سارك البنك التجاري م�ساركة فعالة يف عدد من الأعمال الجتماعية 

والإن�سانية الهادفة اإىل متكني الأ�سخا�س من حتقيق اأق�سى اإمكانياتهم يف 

املجتمعات التي ميار�س البنك عملياته فيها. وقد قدم البنك الدعم للموؤ�س�سة 

القطرية لرعاية الأيتام يف اإطار جهوده امل�ستمرة لتدعيم قيم التكافل 

والتعاطف والتعاون مل�ساعدة املحتاجني.

كما قدم البنك التجاري الدعم لعدد من الهيئات املحلية التي تقوم باأدوار 

هامة لتح�سني الأو�ساع الجتماعية للأطفال والأ�رض التي تواجه 

�سعوبات. ومن هذه الهيئات معهد النور للمكفوفني، واجلمعية القطرية 

ملكافحة ال�رضطان، والهلل الأحمر القطري. ويهدف البنك من خلل دعم 

هذه الهيئات التي ل ت�ستهدف الربح اإىل امل�ساهمة يف تنمية املجتمع من 

خلل التدريب وامل�ساركة الفعالة يف الربامج املختلفة وتقدمي الدعم املايل 

للم�ستحقني.

�لريا�شة

تعترب الريا�سة عن�رضًا هامًا يف حياتنا جميعًا؛ وقد قام البنك التجاري 

بدعم العديد من الهيئات منها الحتاد القطري لكرة اليد، والنادي الأهلي 

الريا�سي، ونادي ال�سد الريا�سي، والحتاد القطري لكرة ال�سلة.

وجت�سد ملكية البنك التجاري حلقوق قطر ما�سرتز و�سباق اجلائزة الكربى 

للدراجات النارية يف قطر مدى ت�سجيع البنك على التميز يف الريا�سة على 

امل�ستوى الدويل. والبنك التجاري اأي�سًا راٍع ذهبي لبطولة قطر �سوين 

اأريك�سون للتن�س التي ت�ست�سيفها دولة قطر. ويربز دعم البنك لهذه 

املباريات الريا�سية مدى التزامه يف القيام بدور اأ�سا�سي للرتويج لدولة قطر 

على امل�ستوى العاملي والعمل وفقًا لروؤية احلكومة الهادفة اإىل حتويل قطر 

اإىل وجهة لإقامة الأحداث الريا�سية العاملية.
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�لتعليم

�سباب اليوم قادة الغد. ويعترب تطوير القوة العاملة املتحفزة لدعم النمو 

والتنمية يف قطر اأحد حماور الرتكيز الرئي�سية للبنك التجاري. 

ي�سارك البنك كل �سنة يف معر�س قطر املهني، والذي يعترب حدثًا بارزًا 

للطلبة القطريني ال�سباب، كما ي�سارك البنك اأي�سًا ب�سكل دائم يف املعار�س 

املهنية التي تقيمها اجلامعات الكربى ومنها جامعة قطر وكلية �سمال 

الأطلنطي. وتهيء هذه املعار�س للطلبة واخلريجني اإمكانية اإجراء مراجعة 

�ساملة للفر�س املتاحة يف البنك، ومتكني البنك من توظيف الأفراد املوؤهلني 

الذين يبحثون عن فر�س مهنية متميزة لتحقيق اأق�سى قدراتهم والإ�سهام 

يف تنمية البلد.

يقدم البنك التجاري للطلبة القطريني اخلربة العملية، كما يتيح خلريجي 

اجلامعات والدرا�سات العليا القطريني املوؤهلني فر�سة اللتحاق بربامج 

التدريب التي ينظمها البنك والتي تهدف اإىل حتويلهم اإىل م�رضفيني خرباء.

ميثل برنامج التطوير امل�رضيف اخلطوة الأوىل على م�سار مهني �رضيع 

لإيجاد مناخ حمفز وداعم يهيء املهارات اللزمة جليل جديد من املهنيني 

املتخ�س�سني الذين ي�سعون اإىل حتقيق اأق�سى اإمكانياتهم.

يتيح برنامج التدريب خلريجي اجلامعات فر�سة احل�سول على تدريب 

على راأ�س العمل يف القطاع امل�رضيف، ويكت�سب طلبة اجلامعات من خلله 

معرفة �ساملة بعامل الأعمال.

مت اإن�ساء برنامج اخلريجني بهدف تاأمني تدفق م�ستمر للقادة املوهوبني 

للبنك والإ�رضاف على تطويرهم �سمن اإطار برنامج تدريبي منظم. وهذا 

الربنامج م�سمم خ�سي�سًا للأ�سخا�س املهتمني ب�سكل رئي�سي يف تعلم 

العمل امل�رضيف با�ستخدام موؤهلتهم الأكادميية.

برنامج التقطري بالبنك التجاري م�سمم لجتذاب اخلريجني ال�سباب 

املوؤهلني وطلبة اجلامعات اإىل البنك وتطوير اأكفاأ الأ�سخا�س لي�سبحوا من 

كبار امل�رضفيني يف املنطقة. وقد حقق البنك التجاري ن�سبة تقطري بلغت 

24% من قواه العاملة كما يف نهاية دي�سمرب 2009.

�شكر وتقدير

�سهد البنك �سنة اأخرى ناجحة بف�سل تفاين موظفينا ومواظبتهم على 

العمل، فقد اأتاحت جهودهم للبنك حتقيق �سجل من النمو املّطرد والربحية 

القوية. ونتقدم كذلك بال�سكر اجلزيل لرئي�س جمل�س اإدارة البنك التجاري 

والع�سو املنتدب واأع�ساء جمل�س الإدارة على اإر�سادهم وتوجيههم 

الوا�سح لإدارة البنك، وم�ساهماتهم ودعمهم املتوا�سل، والتي كان لها اأبلغ 

�إعالن م�شوؤولية

وفقًا ملا يتوفر لدينا من معلومات، فاإن البيانات املالية، املو�سوعة طبقًا 

للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية تعطي �رضحًا �سحيحًا ومو�سوعيًا 

عن الأ�سول واخل�سوم والو�سع املايل ومعدلت الربحية التي حققها 

البنك التجاري القطري. ونوؤكد بدورنا على اأن تقرير الإدارة وامللحظات 

املقدمة على البيانات املالية ت�سمن جميعها مراجعة من�سفة للتطور 

الذي �سهدته اأعمال البنك واأداء املجموعة، وتقدم اأي�سًا و�سفًا للمخاطر 

والفر�س الرئي�سة مقرونًا بالتطور املتوقع للمجموعة. 

30 اأبريل 2010

من جمل�س الإدارة ونيابًة عنه 

 

�ل�شيد �أندرو �شتيفنز �ل�شيد ح�شني �إبر�هيم �لفرد�ن 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة  الع�سو املنتدب  

الأثر يف تعزيز البنك ملكانته كمجموعة م�رضفية اإقليمية موثوقة وميكن 

العتماد عليها. وقد توا�سلت اإجنازاتنا يف حتقيق النجاح بف�سل امل�سورة 

والدعم الفاعل الذي يتلقاه البنك التجاري من م�رضف قطر املركزي حتت 

الإدارة احلكيمة ل�سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سعود اآل ثاين. ويف خ�سم 

التحديات الراهنة، اأظهر م�رضف قطر املركزي ريادًة وحزم وا�سحني مما 

�سمح للقطاع املايل وامل�رضيف القطري اأن يتبواأ مرتبة رفيعة بني الأ�سواق 

املالية العاملية.

وتبقى ا�سرتاتيجية البنك مرتكزة على موا�سلة منو الأعمال الرئي�سية 

مع الإدارة الفاعلة للمخاطر وال�سيولة وراأ�س املال. ويف مواجهة حتديات 

ال�سوق، يهدف تركيزنا على اأ�س�س العمل امل�رضيف اإىل حتقيق اأرباح اأكرب 

مل�ساهمينا وخدمات دائمة التطور لعملئنا. ولأن قطر هي م�سدر اإلهامنا، 

يجد البنك نف�سه يف موقع قوي ملواجهة التحديات امل�ستقبلية.

�أندرو �شتيفنز

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

تقرير اإلدارة
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في عالم دائم الحركة، يشكل البنك التجاري 
جزءًا من بيئة سريعة التغير يتزايد فيها 

الطلب وتتنامى فيها توقعات المستهلكين 
بوتيرة لم يسبق لها مثيل. 

للمحافظة على مركزنا كبنك رائد في 
المنطقة، نتمسك أكثر من أي وقت مضى 

بالتزامنا الدائم: تقديم أفضل الخدمات 
المصرفية، والشبكة المصرفية األكثر تطورًا، 

والحلول المالية األكثر مالءمة لتلبية احتياجات 
عمالئنا، على أسس من القيم الثابتة، مصدر 

إلهامنا بلدنا قطر وشعبها.
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يلتزم البنك التجاري بتبني جمموعة ممار�سات حازمة يف اإطار حوكمة ال�رضكة 

حتدد حقوق امل�ساهمني يف البنك وحقوق جمل�س الإدارة واملدراء اإ�سافًة 

مل�سوؤولياتهم بهدف تعزيز قيمة الأ�سهم.

واإذ يحر�س البنك على حتمل م�سوؤولياته جتاه الأطراف املعنية بالبنك )اأي 

�سخ�س له م�سلحة يف البنك مبن يف ذلك امل�ساهمني، والعملء، واملوظفني، 

والدائنني(، فقد اعتمد جمل�س الإدارة ووافق على املعايري التالية التي ت�سكل 

التاأطري العملي حلوكمة ال�رضكة. ويقوم املجل�س مبراجعة هذه املعايري دوريًا 

ل�سمان التزام البنك باأف�سل ممار�سات احلوكمة ولت�سكل هذه املمار�سات 

اأ�سا�سًا للرقابة والإدارة الفاعلتني يف البنك.

دور جمل�ص �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية

يراقب جمل�س الإدارة عمل البنك، اإذ اأن مهمة جمل�س الإدارة الأوىل هي �سمان 

احلوكمة الفاعلة يف ن�ساطات البنك الأ�سا�سية ومنها تعيني اأع�ساء الإدارة 

التنفيذية، واملوافقة على ا�سرتاتيجيات الأعمال، وتقومي الأداء، وتقدير املخاطر 

الرئي�سية التي يواجهها البنك.

ويتوجب على جمل�س الإدارة يف اإطار تنفيذ واجباته اتخاذ القرارات التي 

تخدم م�سلحة البنك بال�سكل الأف�سل وي�ستطيع بالتايل العتماد على الإدارة 

التنفيذية للبنك لتطبيق ا�سرتاتيجية الأعمال املتفق عليها، وت�سوية امل�سائل 

الت�سغيلية اليومية، واإبقاء جمل�س الإدارة على اطلع بامل�ستجدات، واحلفاظ 

على معايري اأخلقية رفيعة امل�ستوى والت�سجيع عليها. وقد يوكل جمل�س 

الإدارة �سلطة خا�سة يف ال�سوؤون الإدارية اإىل الإدارة التنفيذية وفقًا لتعليمات 

وا�سحة ذات �سلة ومتعلقة اأي�سًا باحلالت التي يتوجب على الإدارة التنفيذية 

فيها احل�سول على موافقة جمل�س الإدارة قبل اتخاذ قرار نيابة عن البنك.

و�سع جمل�س الإدارة قواعد تتعلق بكيفية تداول املجل�س واملوظفني بالأوراق 

املالية التي ي�سدرها البنك.

ت�شكيل جمل�ص �لإد�رة وموؤهالت �لأع�شاء

يحدد النظام الأ�سا�سي للبنك عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة، حيث )1( يعاد حتديد 

عدد الأع�ساء دوريًا وفقًا ملتطلبات العمل امل�رضيف، )2( ول بد من اأن يخ�سع 

ذلك لأحكام ا�ستقللية الأع�ساء املدرجة اأدناه. ويتاألف جمل�س الإدارة من 

مزيج متوازن من الأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني.

هذا ول ميكن لنف�س ال�سخ�س �سغل من�سبي رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو 

املنتدب يف البنك.

ومن الإلزامي اأن يتمتع كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة باملعرفة الفنية، والدراية يف 

جمال الأعمال، واملعرفة يف القطاعني امل�رضيف واملايل بهدف حتمل م�سوؤولياتهم 

الرقابية. كما يتوجب على الأع�ساء التحلي باخلربة واملهارات التقنية خلدمة 

م�سلحة البنك بال�سكل الأمثل.

�لت�شويت لالأع�شاء

يراجع جمل�س الإدارة بني الفينة والأخرى املهارات وال�سمات املنا�سبة واملطلوب 

توافرها لدى الأع�ساء اإ�سافة اإىل موؤهلت املر�سحني اإىل من�سب ع�سو جمل�س 

الإدارة. ثم يو�سي املجل�س بانتخاب املر�سحني املختارين. وُينتخب املر�سح 

ملن�سب ع�سو جمل�س اإدارة بالأغلبية الب�سيطة للأ�سوات.

تنتهي ع�سوية الع�سو يف جمل�س الإدارة اإذا متت، من بني اأ�سياء اأخرى، اإدانته 

بجرمية خملة بال�رضف اأو باإ�ساءة الأمانة اأو اإذا مت اإعلن اإفل�سه.

يتم �سغل املنا�سب ال�ساغرة يف املجل�س طبقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك.

م�شوؤوليات �لأع�شاء

تكون م�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة كما هو حمدد يف النظام الأ�سا�سي 

للبنك.

يتم تزويد الأع�ساء باملعلومات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب لتمكينهم من 

املحافظة على الرقابة التامة والفعالة على ال�سوؤون ال�سرتاتيجية، واملالية، 

والت�سغيلية، واللتزام واملطابقة، و�سوابط احلوكمة يف البنك.

يجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة العمل دائمًا وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك 

وقانون ال�رضكات التجارية.

ل توجد اأي �رضوط �سارية املفعول حلماية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

من امل�ساءلة فيما عدا القرارات التي يتم اتخاذها يف كل جمعية عمومية �سنوية 

لإخلء جمل�س الإدارة من امل�سوؤولية، وال�رضوط املن�سو�س عليها يف النظام 

الأ�سا�سي والتي تقت�سي اأنه ل ميكن تقدمي دعاوى منازعات �سد اأع�ساء 

جمل�س الإدارة اإل مبوجب قرار �سادر من اجلمعية العمومية.

��شتقاللية �أع�شاء جمل�ص �لإد�رة

يجب اأن ي�سكل عدد الأع�ساء امل�ستقلني ثلث عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة على 

الأقل، على اأن تت�سكل الأكرثية من اأع�ساء غري تنفيذيني. ويتوجب على 

الأع�ساء امل�ستقلني اأن يحيطوا جمل�س الإدارة علمًا يف اأقرب وقت ممكن عمليًا 

يف حال تبّدل ظروفهم بطريقة قد توؤثر على تقومي املجل�س ل�ستقلليتهم. ومن 

الواجب على الأع�ساء غري التنفيذيني اأن يتمكنوا من تكري�س الوقت والهتمام 

املنا�سبني للمجل�س، ويجب اأن ل تتعار�س ع�سويتهم يف جمل�س الإدارة مع اأي 

م�سالح اأخرى لهم.

�جتماعات جمل�ص �لإد�رة

يجتمع جمل�س الإدارة مرة واحدة على الأقل كل �سهرين بناًء على )1( اإ�سعار 

كتابي موجه من رئي�س املجل�س قبل اأ�سبوع واحد على الأقل من موعد 

الجتماع، اأو )2( طلب كتابي مقدم من ثلثي الأع�ساء على الأقل.

يجب اأن يت�سمن الإ�سعار بالجتماع املوجه من رئي�س املجل�س جدول اأعمال 

الجتماع. وي�ستطيع الأع�ساء اأن يطلبوا اإدراج م�ساألة ما يف جدول الأعمال.

 ُينتظر من الأع�ساء بذل كل اجلهود املمكنة للح�سور �سخ�سيًا يف اجتماعات 

املجل�س املقررة كافة واجتماعات جلان املجل�س التي ينتمون اإليها. ول يعلن 

اجتماع املجل�س ملتئمًا اإل بح�سور اأكرثية الأع�ساء )�سواء �سخ�سيًا اأو بالإنابة( 

و�رضط ح�سور اأربعة اأع�ساء على الأقل �سخ�سيًا.

تتم عملية الت�سويت يف اجتماعات املجل�س وفقًا لنظام البنك الأ�سا�سي. كما 

يجب ت�سجيل امل�سائل التي يتم تناولها والقرارات التي يتخذها املجل�س يف 

حم�رض الجتماع ي�رضف عليه اأمني �رض املجل�س.

جلان جمل�ص �لإد�رة

يقوم جمل�س الإدارة بتعيني اأع�ساء جلان املجل�س. ويكون لكل جلنة و�سفًا 

مكتوبًا لنطاق اأعمالها وواجباتها و�سلحياتها ح�سبما يقرره املجل�س.

جلان املجل�س الدائمة هي:

جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر )تتاألف من ال�سيخ عبداهلل بن علي بن جرب اآل 

ثاين )رئي�س اللجنة(، وال�سيخ اأحمد بن نا�رض اآل ثاين، وال�سيد عمر ح�سني 

الفردان(: وهي م�سوؤولة عن )1( جميع جوانب اإدارة املخاطر بالبنك �ساملًة 

على �سبيل املثال ل احل�رض خماطر الئتمان، وخماطر ال�سوق، واملخاطر 

الت�سغيلية، وخماطر ال�سيولة، وخماطر ال�سمعة، و)2( و�سع ال�سيا�سات 

واملعايري واآليات الرقابة على جميع امل�سائل املتعلقة باملخاطر والإ�رضاف على 

جميع خماطر البنك من خلل جلنة اإدارة املخاطر.

جلنة ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات )تتاألف من ال�سيد عبداهلل بن خليفة العطية، 

وال�سيخ عبداهلل بن علي بن جرب اآل ثاين، وال�سيد ح�سني ابراهيم الفردان، 

وال�سيد عمر ح�سني الفردان، وال�سيد اأندرو �ستيفنز )الرئي�س التنفيذي 

للمجموعة(: وهي م�سوؤولة عن جميع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات البنك.

حوكمة الشركة
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اللجنة التنفيذية مبجل�س الإدارة )تتاألف من ال�سيد عبداهلل بن خليفة العطية 

)رئي�س اللجنة(، وال�سيخ عبداهلل بن علي بن جرب اآل ثاين، وال�سيد ح�سني 

ابراهيم الفردان، وال�سيد عمر ح�سني الفردان(: وهي م�سوؤولة عن )1( تناول 

امل�سائل التي حتتاج اإىل مراجعة من جمل�س الإدارة والتي تن�ساأ خلل الفرتات 

بني اجتماعات جمل�س الإدارة، )2( القيام بدًل من املجل�س باإجراء املراجعة 

التف�سيلية للمعلومات واأن�سطة العمليات مبا يف ذلك تقييم ومنح الت�سهيلت 

الئتمانية واملوافقة على اأن�سطة البنك ال�ستثمارية �سمن احلدود امل�رضح بها 

)ح�سبما يقت�سيه م�رضف قطر املركزي وح�سبما متليه اخلطوط ال�سرت�سادية 

للمجل�س(، و)3( املراجعة العامة جلميع الوظائف الرئي�سية للمجل�س والتن�سيق 

بني جلان املجل�س.

جلنة التدقيق مبجل�س الإدارة )تتاألف من ال�سيد خليفة عبداهلل ال�سبيعي )رئي�س 

جمل�س الإدارة(، وال�سيخ جرب بن علي بن جرب اآل ثاين، وال�سيخ اأحمد بن نا�رض 

اآل ثاين، وال�سيد عبداهلل حممد ابراهيم املناعي )ع�سو بديل(: وتتوىل م�سوؤولية 

)1( و�سع ال�سيا�سة اخلا�سة بجميع �سوؤون التدقيق واملراجعة، )2( الإ�رضاف 

على جميع �سوؤون التدقيق واملراجعة بالبنك، )3( املتابعة واللتزام ومكافحة 

غ�سيل الأموال، و)4( م�ساعدة املجل�س يف ال�سطلع مب�سوؤولياته للإ�رضاف 

على جودة و�سلمة اأعمال املحا�سبة، والتدقيق، والرقابة الداخلية، واإعداد 

التقارير املالية بالبنك.

مكافاآت �أع�شاء جمل�ص �لإد�رة

تكون مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك، وميكن اأن 

تكون على �سكل: )1( رواتب ثابتة، )2( اأتعاب مدفوعة للأع�ساء، )3( مزايا 

عينية، اأو )4( ن�سبة مئوية من اأرباح البنك. وميكن اأن يح�سل ع�سو جمل�س 

الإدارة على اأ�سكال عدة من املكافاآت �رضيطة اأن ل تزيد املكافاأة املدفوعة كن�سبة 

مئوية من اأرباح البنك، عن 10% من �سايف اأرباح البنك، بعد خ�سم التكاليف 

وقيم ال�ستهلك والحتياطيات وتوزيع اأرباح بن�سبة ل تقل عن 5% من راأ�س 

مال البنك.

�مل�شت�شارون �مل�شتقلون

يجوز ملجل�س اإدارة البنك وجلانه ال�ستعانة مب�ست�سارين اأو ا�ست�ساريني يف اأي 

م�ساألة تتعلق ب�سوؤون البنك. ويتحمل البنك النفقات والتكاليف املرتتبة على 

تعيني امل�ست�سارين اأو ال�ست�ساريني امل�ستقلني.

جمل�ص �لإد�رة

كما يف 31 دي�سمرب 2009، �سم جمل�س اإدارة البنك الأع�ساء املذكورين فيما 

يلي:

التح�سيل العلمي واخلربة والع�سوية يف البنوك اأو املوؤ�س�سات املالية اأو 

ال�رضكات الأخرى

�ل�شيد عبد�هلل بن خليفة �لعطية

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية من الوليات املتحدة 

الأمريكية.

ي�سغل منا�سب وزير دولة، ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �رضكة قطر للتاأمني، 

وع�سو جمل�س اإدارة ال�رضكة املتحدة للتنمية، ورئي�س جمل�س اإدارة دار اخلليج 

للن�رض والطباعة.

�ل�شيخ عبد�هلل بن علي بن جرب �آل ثاين

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الجتماعية.

ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اإدارة يف كل من البنك الوطني العماين والبنك 

العربي املتحد. وهو مالك ل�رضكة في�ستا التجارية.

�ل�شيد ح�شني �إبر�هيم �لفرد�ن

رجل اأعمال.

بداأ حياته املهنية كم�رضيف يف بنك �ستاندرد ت�سارترد. وي�سغل حاليًا املنا�سب 

التالية: رئي�س جمل�سي اإدارة جمموعة الفردان وال�رضكة املتحدة للتنمية، 

وع�سو يف جمل�س اإدارة �رضكة قطر للتاأمني، وع�سو موؤ�س�س وع�سو جمل�س 

اإدارة يف بنك اإنف�ستكورب يف البحرين. كما ي�سغل اأي�سًا من�سب نائب رئي�س 

جمل�س اإدارة رابطة رجال الأعمال القطريني.

�ل�شيد عمر ح�شني �لفرد�ن

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال ودرجة املاج�ستري يف العلوم 

املالية من جامعة وب�سرت يف جنيف.

رجل اأعمال.

ي�سغل منا�سب رئي�س وع�سو جمل�س اإدارة يف ال�رضكات التابعة ملجموعة 

الفردان، وع�سو جمل�س اإدارة ال�رضكة املتحدة للتنمية، ونائب رئي�س جمل�س 

اإدارة وع�سو جمل�س اإدارة يف البنك العربي املتحد، ورئي�س جمل�س اإدارة البنك 

الوطني العماين، ورئي�س وع�سو جمل�س اإدارة �رضكة تطوير املنتجعات، 

وع�سو جمل�س اإدارة �رضكة قطر لتربيد املناطق، ونائب رئي�س جمل�س الإدارة 

والع�سو املنتدب ل�رضكة قطر للجرف واحلفريات، وع�سو جمل�س اإدارة جمعية 

الهلل الأحمر القطري.

�ل�شيد جا�شم حممد جرب �مل�شلم

رجل اأعمال.

ميلك �رضكة امل�سلم التجارية، وي�سغل من�سب ع�سو جمل�سي اإدارة ال�رضكة 

القطرية الأملانية للم�ستلزمات الطبية و�رضكة قطر للطابوق الأحمر.

تاريخ نهاية تاريخ    

احلالة الولية احلالية  التعيني الأول  املن�سب  الع�سو 

تنفيذي، غري م�ستقل  2011  1980 الرئي�س  �سعادة ال�سيد عبداهلل بن خليفة العطية 

تنفيذي، غري م�ستقل  2011  1990 نائب الرئي�س  ال�سيخ عبداهلل بن علي بن جرب اآل ثاين 

تنفيذي، غري م�ستقل  2011  1975 الع�سو املنتدب  ال�سيد ح�سني اإبراهيم الفردان 

غري تنفيذي، غري م�ستقل  2011  2002 ع�سو  ال�سيد عمر ح�سني الفردان 

غري تنفيذي، م�ستقل  2011  1975 ع�سو  ال�سيد جا�سم حممد جرب امل�سلم 

غري تنفيذي، م�ستقل  2011  1987 ع�سو  ال�سيد خليفة عبداهلل ال�سبيعي 

غري تنفيذي، م�ستقل  2011  2002 ع�سو  ال�سيخ جرب بن علي بن جرب اآل ثاين 

غري تنفيذي، م�ستقل  2011  1987 ع�سو  ال�سيد عبداهلل حممد ابراهيم املناعي 

غري تنفيذي، م�ستقل  2011  2009 ع�سو  ال�سيخ اأحمد بن نا�رض بن فالح اآل ثاين 
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�ل�شيد خليفة عبد�هلل �ل�شبيعي

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية من جامعة 

�سنرتال ميت�سيغان.

بداأ حياته املهنية يف الدائرة املالية يف �رضكة قطر للبرتول، كما اأنه ع�سو جمل�س 

اإدارة يف عدة �رضكات تاأمني و�رضكات تطوير عقاري، وهو الرئي�س والرئي�س 

التنفيذي ل�رضكة قطر للتاأمني، كما اأنه ي�سغل منا�سب رفيعة يف عدة منظمات 

وهيئات ريا�سية، منها اللجنة الأوملبية الوطنية القطرية والحتاد القطري لكرة 

اليد، وهو اأي�سًا ع�سو جمل�س اإدارة دار الإمناء الجتماعي يف قطر، وع�سو 

جمل�س اإدارة ال�رضكة املتحدة للتنمية.

�ل�شيخ جرب بن علي بن جرب �آل ثاين

رجل اأعمال.

ع�سو جمل�س اإدارة دار اخلليج للن�رض والطباعة ذ.م.م. ومالك �رضكة املها 

للمقاولت.

�ل�شيد عبد�هلل حممد �إبر�هيم �ملناعي

رجل اأعمال.

ع�سو جمل�س اإدارة ال�رضكة القطرية لتجارة اللحوم واملوا�سي، ومالك �رضكة 

اأمبك�س، وال�رضكة الإ�سلمية القطرية للرخام والف�سيف�ساء، وع�سو يف رابطة 

رجال الأعمال القطريني.

�ل�شيخ �أحمد بن نا�رش �آل ثاين

رجل اأعمال.

حا�سل على درجة املاج�ستري يف الإدارة الهند�سية

ع�سو جمل�س اإدارة البنك التجاري منذ اأبريل 2009، ممثُل ملجموعة نا�رض بن 

فالح ذ.م.م.، وع�سو جمل�س اإدارة ال�رضكة الوطنية للمطاعم.

�لإد�رة �لتنفيذية

تتوىل الإدارة التنفيذية )وهي جمموعة الأ�سخا�س التي يقوم جمل�س الإدارة 

بتعيينها واملكلفة بامل�سوؤولية الت�سغيلية يف البنك( م�سوؤولية الإدارة اليومية 

للبنك.

كما يف 31 دي�سمرب 2009، �سمت الإدارة التنفيذية للبنك الأ�سخا�س 

املذكورين فيما يلي:

الوظيفة ال�سم 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة �ل�شيد �أندرو �شتيفنز 

نائب الرئي�س التنفيذي �ل�شيد عبد�هلل �لرئي�شي 

نائب الرئي�س التنفيذي �ل�شيدة عزة �أبو �لفتوح 

مدير عام تنفيذي ورئي�س اإدارة ال�سوؤون  �ل�شيد هيو توم�شون 

القانونية للمجموعة

مدير عام تنفيذي ورئي�س اإدارة ال�سوؤون  �ل�شيد نيكول�ص كوملن 

املالية للمجموعة

مدير عام تنفيذي ورئي�س اإدارة العمليات  �ل�شيد �شانديب ت�شوهان 

للمجموعة

مدير عام تنفيذي ورئي�س العلقات  �ل�شيد �شلمان �ملهندي 

احلكومية والأ�سواق املالية

مدير عام تنفيذي ورئي�س اإدارة اخلدمات  �ل�شيد عبد�جلليل برهاين 

امل�رضفية لل�رضكات

مدير عام تنفيذي ورئي�س اإدارة اخلدمات  �ل�شيد ر�جبو�شان بودهري�جو 

امل�رضفية للأفراد

رئي�س اإدارة الكفاءة التنظيمية �ل�شيد كيث مكماهون 

الرئي�س التنفيذي للعمليات �ل�شيد بيرتو كانيز�رو 

�لتح�شيل �لعلمي و�خلربة و�لزمالة

�ل�شيد �أندرو �شتيفنز

تخرج من جامعة برمنغهام عام 1980 حا�سًل على درجة البكالوريو�س )مع 

مرتبة ال�رضف( يف العلوم املالية وامل�رضفية. التحق بالبنك التجاري عام 1989؛ 

واأ�سبح الرئي�س التنفيذي للبنك عام 2001؛ والرئي�س التنفيذي ملجموعة البنك 

التجاري منذ العام 2008. حا�سل على خربة وا�سعة تزيد عن ثلثني �سنة يف 

العمليات امل�رضفية الدولية ت�سمل خمتلف ميادين تطوير واإعادة هيكلة الأعمال 

واإدارة التغيري. كما ي�سغل من�سب ع�سو جمال�س اإدارة البنك الوطني العماين، 

والبنك العربي املتحد، وجمموعة دايرنز كلوب �سريف�زس م�رض، و�رضكة �سي 

بي كيو املالية املحدودة. كما ي�سغل اأي�سًا من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �رضكة 

اأورينت 1 املحدودة.

�ل�شيد عبد�هلل �لرئي�شي

تخرج من جامعة بورتلند عام 1982 حا�سل على درجة البكالوريو�س يف 

العلوم ال�سيا�سية والجتماعية. التحق بالبنك التجاري عام 1998، واأ�سبح 

نائب الرئي�س التنفيذي يف مار�س عام 2007. عمل �سابقًا يف �رضكة قطر 

للأ�سمدة “قافكو”. يتمتع بخربة مهنية تزيد عن �ستة وع�رضين عامًا، ت�سمل 

خربة وا�سعة يف جمال البنوك، اإ�سافًة لعمله يف مركز الرتاث ال�سعبي لدول 

اخلليج العربية.

�ل�شيدة عزة �أبو �لفتوح

تخرجت من اجلامعة الأمريكية يف القاهرة عام 1982 وح�سلت على درجة 

البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال. التحقت بالبنك التجاري عام 1987، وتنقلت 

بني العديد من املنا�سب، حيث عملت كم�سوؤولة ائتمان، ومديرة يف اإدارة 

اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات، وم�ساعدة للمدير العام ورئي�سة للخدمات 

امل�رضفية املحلية، ونائب املدير العام للخدمات امل�رضفية لل�رضكات واأ�سواق 

راأ�س املال، ورئي�سة اإدارة اخلدمات امل�رضفية لل�رضكات واأ�سواق راأ�س املال 

للمجموعة، على التوايل، اإىل اأن متت ترقيتها ملن�سب مدير عام تنفيذي عام 

2006. وت�سغل حاليًا من�سب نائب الرئي�س التنفيذي منذ يناير 2009. 

حا�سلة على خربة تزيد عن خم�سة وع�رضين عامًا يف جمال البنوك، خم�س 

�سنوات منها مع البنك امل�رضي الأمريكي )اإحدى �رضكات جمموعة اأمريكان 

اأك�سرب�س(. كما ت�سغل اأي�سًا من�سب ع�سو جمل�س اإدارة يف �رضكة اأورينت 1 

املحدودة.

�ل�شيد هيو توم�شون

تخرج من جامعة اأك�سفورد حا�سًل على درجة املاج�ستري يف احلقوق )مع 

مرتبة ال�رضف(، وموؤهل كمحام اإجنليزي. التحق بالعمل لدى البنك التجاري 

يف يناير 2004، وي�سغل من�سب مدير عام تنفيذي ورئي�س اإدارة ال�سوؤون 

القانونية و�سوؤون ال�رضكة للمجموعة منذ العام 2008. عمل �سابقًا يف مكتب 

ريت�ساردز باتلر للمحاماة يف الدوحة ولندن. حا�سل على خربة تزيد عن 25 

�سنة كمحامي بنوك يف لندن، حيث عمل م�ستقًل، ولدى البنوك اأي�سًا والتي 

منها بنك و�ستمن�سرت الوطني وجمموعة �ستاندرد ت�سارترد امل�رضفية، اإ�سافًة 

لإعارته للبنك املركزي الربيطاين. ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اإدارة يف البنك 

الوطني العماين، والبنك العربي املتحد، و�رضكة اأورينت 1 املحدودة، و�رضكة 

�سي بي كيو املالية املحدودة. كما ي�سغل من�سب نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف 

�رضكة دايرنز كلوب �سريف�زس م�رض.

�ل�شيد نيكول�ص كوملن

تخرج من جامعة لندن غيلدهول حا�سًل على درجة البكالوريو�س )مع مرتبة 

ال�رضف( يف القت�ساد. التحق بالعمل لدى البنك التجاري كمدير عام تنفيذي 

ورئي�س اإدارة ال�سوؤون املالية للمجموعة يف اأكتوبر 2008. عمل �سابقًا يف بنك 

مورغان �ستانلي يف لندن. يتمتع بخربة مهنية متتد لأكرث من 22 عامًا كم�رضيف 

متمر�س. اأم�سى منها �سنتني لدى بنك نيويورك يف لندن، واأربعة ع�رض عامًا 

يف بنك و�ستمن�سرت الوطني يف لندن، وثلث �سنوات يف �رضكة اآرثر يوجن يف 

الكويت. كما اأنه زميل يف جمعية املحا�سبني القانونيني لإجنلرتا وويلز. ع�سو 

جمل�س اإدارة �رضكة اأورينت 1 املحدودة، و�رضكة اأ�ستيكو قطر، و�رضكة جيكو 

ذ.م.م.، و�رضكة �سي بي كيو املالية املحدودة.

حوكمة الشركة
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�ل�شيد �شانديب ت�شوهان

تخرج من املعهد الوطني للتكنولوجيا يف الهند. التحق بالعمل لدى البنك 

التجاري كمدير تنفيذي ورئي�س اإدارة العمليات للمجموعة يف يونيه 2008. 

عمل �سابقًا لدى بنك باركليز يف لندن. يتمتع بخربة مهنية دولية يف جمال 

التكنولوجيا والبنوك متتد لأكرث من ع�رضين عامًا، اأم�سى خم�س �سنوات منها 

لدى بنك مورغان �ستانلي، وثمان �سنوات لدى جمموعة �سيتي امل�رضفية يف 

خمتلف م�سارفها املنت�رضة يف دول اأوروبا وال�رضق الأو�سط واإفريقيا، اإ�سافًة 

لدول اأخرى يف اآ�سيا، والوليات املتحدة. حا�سل على لقب ممار�س قانوين من 

اجلمعية الربيطانية للحا�سوب. ع�سو جمل�س اإدارة �رضكة اأورينت 1 املحدودة، 

و�رضكة جيكو ذ.م.م.

�ل�شيد �شلمان �ملهندي

التحق بالبنك التجاري يف اأغ�سط�س 2003، كمدير للخدمات امل�رضفية الدولية، 

لي�سغل بعدها من�سب م�ساعد اأول للمدير العام ونائب رئي�س اإدارة اخلدمات 

امل�رضفية لل�رضكات، ثم مدير عام تنفيذي للعمليات احلكومية واأ�سواق راأ�س 

املال منذ يناير 2009. يتمتع بخربة مهنية متتد لع�رضين عامًا يف جمال البنوك. 

اأم�سى اأربعة ع�رض عامًا منها لدى بنك قطر الوطني، قبل التحاقه بالبنك 

التجاري.

�ل�شيد عبد�جلليل برهاين

تخرج من كلية اإدارة الأعمال بجامعة �سمال اأريزونا يف العام 1992. التحق 

بالعمل لدى البنك التجاري عام 1993، وبداأ حياته املهنية كم�سوؤول علقات 

عملء. وي�سغل حاليًا من�سب مدير عام تنفيذي - رئي�س اخلدمات امل�رضفية 

لل�رضكات منذ يناير 2009.

�ل�شيد ر�جبو�شان بودهري�جو

تخرج من جامعة املعادن الهندية يف دانباد - الهند، التي ح�سل منها على 

درجة البكالوريو�س يف هند�سة البرتول عام 1987. وح�سل من املعهد الهندي 

للإدارة يف كلكتا - الهند عام 1989 على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال 

متخ�س�سًا يف الت�سويق والتمويل. التحق بالبنك التجاري كمدير عام تنفيذي 

ورئي�س اإدارة اخلدمات امل�رضفية للأفراد يف اأغ�سط�س 2008. عمل �سابقًا 

كرئي�س اخلدمات امل�رضفية للأفراد وامل�ستهلكني يف البنك العربي الوطني يف 

اململكة العربية ال�سعودية. يتمتع بخربة مهنية متتد لأكرث من 20 عامًا يف جمال 

البنوك، اأم�سى ثلثة ع�رض عامًا منها لدى �سيتي بنك يف الهند و�سنغافورة 

واملجر وبولندا، حيث �سغل عدة منا�سب منها مدير علقات كبار العملء، 

ومدير منتجات اخل�سوم، ومدير منتجات البطاقات الئتمانية والقرو�س، 

ومدير ت�سويق منتجات الأفراد، مبا يف ذلك توزيع �سناديق ال�ستثمار 

امل�سرتكة.

�ل�شيد كيث مكماهون

تخرج من جامعة كنت )بكالوريو�س مع مرتبة ال�رضف( يف القانون. التحق 

بالعمل لدى البنك التجاري يف يونيه 2008 كمدير لتطوير الأعمال، ومت تعيينه 

رئي�سًا لإدارة الكفاءة التنظيمية منذ نوفمرب 2009. حا�سل على خربة ثمان 

�سنوات يف الأعمال ال�ست�سارية، وخربة 15 �سنة يف العمل امل�رضيف كان معظمها 

يف اإ�سدار اأدوات املديونية يف اأ�سواق خمتلفة يف اأوروبا واآ�سيا واأ�سرتاليا.

�ل�شيد بيرتو كانيز�رو

تخرج من جامعة ديكن حا�سًل على درجة بكالوريو�س يف املحا�سبة. التحق 

بالعمل لدى البنك التجاري يف �سبتمرب 2005، ومت تعيينه رئي�سًا تنفيذيًا 

للعمليات يف نوفمرب 2009. كان يعمل �سابقًا لدى بنك اأ�سرتاليا الوطني يف 

اأ�سرتاليا. حا�سل على خربة تزيد عن 25 �سنة يف العمليات امل�رضفية يف مناطق 

جغرافية خمتلفة، منها العمل لدى بنك الكومنولث يف اأ�سرتاليا وبنك �ستايت 

اأوف فيكتوريا.

رو�تب ومكافاآت �أع�شاء جمل�ص �لإد�رة و�ملدر�ء �لتنفيذيني

و�سل جمموع رواتب ومكافاآت اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك التجاري عام 2009 

)مبا يف ذلك الرواتب واملكافاآت الثابتة واملتغرية وبدل ح�سور الجتماعات( 

26.333.000 ريال قطري.

و�سل جمموع رواتب ومكافاآت اأع�ساء الهيئة الإدارية التنفيذية )التي ت�سمل 

اأعلى 31 ع�سو مرتبًة يف الإدارة( يف البنك التجاري عام 2009:

34.593.000 ريال قطري رواتب ثابتة 

17.624.00 ريال قطري مكافاآت تقديرية 

9.322.000 ريال قطري مزايا اإ�سافية 

61.539.000 ريال قطري �ملجموع 

مكافحة غ�شيل �لأمو�ل

يتبع البنك �سيا�سات واإجراءات، ونظم رقابة متطورة مطابقة لأنظمة م�رضف 

قطر املركزي، لكت�ساف ومكافحة غ�سيل الأموال، ومتويل الإرهاب، والتداول 

بناًء على معلومات �رضية داخلية، والتداول الذاتي ال�ستغليل. ويقوم البنك 

مبراجعة هذه الإجراءات با�ستمرار ويتم اعتمادها من جمل�س الإدارة ل�سمان 

التطبيق واللتزام امل�ستمرين باأف�سل املعايري.

�سيا�سة الرتقية

يلتزم البنك التجاري برعاية التعليم امل�ستمر والتنمية املهنية وال�سخ�سية 

والتقدم الوظيفي جلميع موظفيه.

يدرك البنك اأنه ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف، ميكن اأن تتغري مهام وواجبات 

موظفيه من حيث الت�سعب وامل�سوؤوليات، ول يتم منح الرتقيات تبعًا لتزايد 

م�ستويات امل�سوؤولية فح�سب بل واأي�سًا بناًء على الأداء ال�سابق املتميز. كما 

اأن مزايا الرتقية الإ�سافية ت�سكل حافزًا لتح�سني اأداء العمل والروح املعنوية 

وت�ساهم كذلك يف خلق ال�سعور بالإجناز والتميز.

قد تتم الرتقية من خلل:

اإعادة ت�سنيف املوظف يف من�سب اآخر نتيجة لأداء املوظف وواجباته يف   )1

درجة اأعلى من امل�سوؤولية والت�سعب مقارنة مع من�سبه احلايل؛ اأو

ملء من�سب �ساغر يف م�ستوى اأعلى )يف حالة �سغور وظيفة، يبحث البنك   )2

التجاري اأوًل يف الداخل عن مر�سحني ملئمني ول ين�رض اأي اإعلن عن 

املن�سب ال�ساغر خارج البنك اإل بعد ا�ستنفاذ اإمكانيات التوظيف الداخلية 

كافة(.

يتوجب على موظفي البنك التجاري اأن ميلكوا املوؤهلت املحددة يف الو�سف 

الوظيفي املتعلق باملن�سب ال�ساغر )ل اأن يتمتعوا ب�سفات ومهارات ومعارف 

اآخر موظف �سغل املن�سب(. وي�سبح املوظف موؤهًل للرتقية:

بعد اجتيازه بنجاح لفرتة الختبار املحددة يف �رضوط التوظيف؛  )1

عند حتقيق نتيجة مميزة يف تقييم الأداء ن�سف ال�سنوي اأو ال�سنوي،  )2

بغ�س النظر عن العمر اأو اجلن�س اأو لون الب�رضة اأو اجلن�سية اأو الدين.  )3

هيكلية امللكية

وفقًا للمادة 7 من النظام الأ�سا�سي للبنك التجاري، ل يحق لأي فرد )�سواء 

كان طبيعيًا اأو معنويًا( اأن ميلك اأكرث من 5% من جمموع اأ�سهم امل�رضف اإل 

من خلل الإرث وبا�ستثناء )1( جهاز قطر لل�ستثمار اأو �رضكة قطر القاب�سة 

ذ.م.م.، اأو اأي من �رضكاتهما التابعة، )2( اأمني احلفظ اأو البنك املودع الذي ميلك 

اأ�سهمًا فيما يتعلق بطرح �سهادات اإيداع دولية.

كما يف 15 مار�س 2010، بلغت ح�سة املالكني من املواطنني القطريني )�سواء 

كانوا اأفرادًا اأو �رضكات( من البنك 83.51% فيما بلغت ح�سة امل�ستثمرين 

الأجانب %16.49.

العقوبات والغرامات واجلزاءات املفرو�سة من الهيئات الرقابية على البنك 

التجاري

بلغت قيمة الغرامات املفرو�سة من م�رضف قطر املركزي على البنك التجاري 

يف العام 2009 ما جمموعه 1.024.250 ريال قطري )2008 : 377.000 

ريال قطري(، نتيجة ملخالفة اأنظمة م�رضف قطر املركزي.
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امل�سائل اجلوهرية املتعلقة مبوظفي البنك التجاري واملعنيني فيه

لي�ست هناك اأي م�سائل جوهرية تتعلق مبوظفي البنك اأو املعنيني فيه يجب 

الإف�ساح عنها يف هذا التقرير.

�سيا�سة ال�رضكة املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعية

يدرك البنك التجاري، كونه �رضكة وطنية م�سوؤولة، م�سوؤولياته الجتماعية 

جتاه املجتمع الذي ميار�س فيه البنك ن�ساطه.

التجارة + ال�سمري + التعاطف = م�سوؤولية ال�رضكة الجتماعية

يتعهد البنك التجاري بتعزيز التنمية امل�ستدامة؛ وحماية احلياة الب�رضية 

وال�سحة واملوارد الطبيعية والبيئة واملحافظة عليها؛  كما يلتزم باإثراء 

املجتمعات التي ميار�س ن�ساطه فيها. وبذلك يدرك البنك اأهمية اللتزام 

والإ�سهام املايل وغري املايل.

ت�سمل م�سوؤولية ال�رضكة الجتماعية تقييم جميع اأ�سكال التاأثري املحتمل 

لأعمال البنك وعملياته على الآخرين. وتقوم منهجية البنك يف الوفاء 

مب�سوؤوليته الجتماعية على القيم الأ�سا�سية التي ت�سكل طريقة ممار�سة البنك 

لأن�سطته، وهي:

كيف يت�رشف �لبنك  )1

التزام امل�ساهمني - اإر�ساء العلقات مع املعنيني بالبنك واملجتمعات التي  اأ(   

يعمل فيها، والوقوف على ردود اأفعالهم وت�سجيعهم على امل�ساركة يف 

الق�سايا الهامة.

ال�سحة وال�سلمة - ممار�سة الأعمال مع التقيد باأعلى معايري �سحة  ب(   

و�سلمة املوظفني واملتعاقدين واملجتمعات، مبا يف ذلك اللتزام باأف�سل 

املعايري واخلطوط ال�سرت�سادية املحلية للمحافظة على ال�سحة 

وال�سلمة.

الإ�رضاف البيئي - العمل وفق نهج �سليم ومراٍع للبيئة واحلد اإىل  ج(   

اأدنى ما ميكن من تاأثري عملياتنا على البيئة، مبا يف ذلك تقلي�س حجم 

النفايات.

مباذ� ي�شتثمر �لبنك  )2

تنمية املجتمع - تطبيق برامج م�ستدامة لتح�سني نوعية احلياة يف  اأ(   

املجتمعات.

التعليم والتدريب - ا�ستحداث الربامج وفر�س التعلم لتطوير مهارات  ب(   

القوة العاملة وقدرتها على املناف�سة.

وطنية ال�رضكة - برامج العمل الإن�ساين والتنمية الجتماعية والتطوع  ج(   

اإ�سافة اإىل م�ساريع خدمة املجتمع والأعمال اخلريية والفنون 

والريا�سة.

ما �لذي يحث �لبنك عليه ويدعمه  )3

حقوق الإن�سان - احرتام حقوق العامل وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية  اأ(   

وحمايتهما. ي�سمل ذلك �سمان بيئة عمل خالية من التمييز وفر�س 

مت�ساوية والق�ساء على العن�رضية والتحر�س بكل اأ�سكالهما اإ�سافة 

اإىل �سمان انتظام �ساعات العمل والعطل املدفوعة والتعوي�س املن�سف 

ومبداأ “الت�ساوي يف الأجر نظري الت�ساوي يف العمل” للذكور والإناث.

�سيادة القانون - احرتام القوانني املحلية وتعزيز مبادىء العدالة  ب(   

والإن�ساف وامل�ساواة.

ال�سفافية - تعزيز النفتاح يف ميادين العمل كافة. ج(   

الكفاءة العالية - ثقافة عمل الفريق بكفاءة عالية يف مناخ تعاوين  د(   

وم�ساند، حيث يتم ت�سجيع املوظفني على حتقيق اأق�سى اإمكانياتهم 

املهنية.

ما �لذي يوؤمن �لبنك به  )4

قواعد ال�سلوك املهني - العمل بنزاهة و�سدق واللتزام بال�سلوك  اأ(   

الأخلقي يف جميع العمليات مبا يف ذلك مكافحة جميع اأ�سكال الف�ساد. 

وتطبيق ملبادىء احلوكمة ال�سارمة ودعم ال�سفافية يف جميع عملياتنا.

�ل�شيا�شة �لبيئية

يوؤمن البنك التجاري اأن حماية املوارد الطبيعية يف املجتمع الذي يعمل فيه 

ت�سكل اأحد واجباته وممار�ساته املهنية اجليدة. لذا نلتزم بالإدارة البيئية 

ل�سمان عدم اإحلاق اأي �رضر بالبيئة خلل اأدائنا لعملياتنا.

ومتا�سيًا مع التزاماتنا واإمياننا، ي�سعى البنك التجاري جاهدًا للتاأكد من التزام 

جميع الإداريني واملوظفني بال�سيا�سات البيئية التالية:

العمل وفق نهج م�سوؤول بيئيًا؛  )1

اللتزام بجميع القوانني والأنظمة البيئية املعمول بها؛   )2

دمج الهتمامات البيئية يف عملية التخطيط واتخاذ القرارات؛  )3

احتواء الوقع البيئي ودرء اأو تقلي�س التلوث اإىل احلد الأدنى من خلل   )4

اعتماد �سبل العمل الإلكرتونية غري الورقية؛

تثقيف الإداريني واملوظفني ليتمكنوا من الإ�رضاف على البيئة؛  )5

تعزيز ال�ستخدام الكفء للموارد وتقلي�س )اأو التخل�س حيث اأمكن من(   )6

النفايات عرب التدوير واإيجاد فر�س ال�ستخدام املتجدد؛

�سمان املعاجلة والتخل�س ال�سحيحني من جميع اأنواع النفايات؛  )7

تقومي الو�سع البيئي للممتلكات التي ح�سل عليها البنك ومعاجلة الوقع   )8

البيئي الناجت عنها بال�سبل امللئمة؛

دعم الأبحاث وتطوير الربامج والتكنولوجيات الرامية اإىل احتواء تاأثري   )9

عمليات ال�رضكة على البيئة؛

اإحاطة جمل�س الإدارة علمًا بجميع الق�سايا البيئية ذات ال�سلة.  )10

�ل�شيا�شة �ل�شحية

يدرك البنك التجاري اأن الإدارة ال�سحيحة لل�سلمة وال�سحة يف العمل توؤدي 

اإىل منافع اإيجابية للمن�ساأة، ولذلك يلتزم البنك بتاأمني بيئة عمل �سحية و�سليمة 

واآمنة جلميع املوظفني.

يتعهد البنك التجاري مبا يلي:

�سمان �سلمة جميع موظفيه واأمنهم ورفاهيتهم يف مكان العمل؛  )1

�سمان عدم تعر�س اأي زوار مكاتب البنك لأي اأخطار على  �سحتهم   )2

و�سلمتهم؛

التعرف اإىل املخاطر وتقييمها واإدارتها؛  )3

الدخول يف ترتيبات ل�سمان �سلمة ا�ستخدام ومناولة وتخزين ونقل البنود   )4

واملواد؛

ت�سجيع تنمية ال�سلوك الإيجابي واحلفاظ عليه فيما يخ�س ال�سحة   )5

وال�سلمة يف جميع اأق�سام البنك.

على �سوء ما تقدم، و�سع البنك التجاري �سيا�سة �ساملة للحريق وال�سحة 

وال�سلمة، ويقدم البنك تاأمينًا طبيًا �سامًل جلميع املوظفني )الدائمني( بوا�سطة 

�رضكة تاأمني معرتف بها دوليًا.

حوكمة الشركة
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تقرير حول �لبيانات �ملالية

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة للبنك التجاري القطري �س.م.ق 

)“البنك”( و�رضكاته التابعة )“املجموعة”( والتي تت�سمن بيان املركز املايل 

املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2009 وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل ال�سامل 

املوحد وبيان التغريات يف  حقوق امل�ساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية 

املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

والإي�ساحات املتممة الأخرى. 

م�شئولية جمل�ص �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

اإن م�سئولية جمل�س الإدارة هي اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سورة 

عادلة وفقًا للمعايري املالية للتقاريرالدولية  وتعليمات م�رضف قطر املركزي. 

ت�ستمل هذه امل�سئولية على الإعداد والتنفيذ واملحافظة على اأنظمة الرقابة 

الداخلية املتعلقة باإعداد وعر�س البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من 

الأخطاء اجلوهرية �سواء الناجتة عن اختل�س اأو خطاأ، كما ت�ستمل هذه 

امل�سوؤولية على اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية امللئمة، واإعداد 

التقديرات املحا�سبية املنا�سبة.

م�شئولية مر�قب �حل�شابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول البيانات املالية ا�ستنادًا على اأعمال التدقيق 

التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد 

مبتطلبات اآداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول 

على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية خالية من اأخطاء جوهرية.

ي�ستمل التدقيق على القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة ب�ساأن املبالغ 

والإف�ساحات التي تت�سمنها البيانات املالية. مت اختيار هذه الإجراءات 

بناء على تقديرنا مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات 

املالية، �سواء الناجتة عن اختل�س اأو خطاأ. عند اإجراء تقييم املخاطر ناأخذ 

يف العتبار اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد البنك للبيانات 

املالية وعر�سها ب�سورة عادلة، وذلك لغايات اإعداد اإجراءات تدقيق منا�سبة، 

ولي�س لغر�س اإبـداء راأينا حـول فعاليـة اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية 

للبنك. وي�ستمل التدقيق اأي�سًا على تقييم مدى ملئمة ال�سيا�سات املحا�سبية 

امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة وكذلك 

تقييم العر�س العام للبيانات املالية.

باعتقادنا اأن الأدلة التي ح�سلنا عليها خلل اأعمال التدقيق كافية وتوفر 

اأ�سا�سًا معقوًل ميكننا من اإبداء راأينا.

�لر�أي

يف راأينا اأن البيانات املالية املوحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي املادية، 

املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2009 واأداءها املايل وتدفقاتها 

النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية 

وتعليمات م�رضف قطر املركزي.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

لقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي طلبناها لأداء مهمتنا، 

ونوؤكد اأي�سًا اأن املعلومات امل�سمنة يف التقرير ال�سنوي ملجل�س الإدارة يتفق 

مع ال�سجلت املحا�سبية للمجموعة. وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خلل 

ال�سنة خمالفات لأحكام النظام الأ�سا�سي للبنك اأو لأحكام قانون م�رضف 

قطر املركزي رقم 33 ل�سنة 2006 وتعديلته اأو قانون ال�رضكات التجارية 

القطري رقم 5 ل�سنة 2002 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�ساط 

املجموعة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�سمرب 2009.

فــر��ص ق�شــو�ص

عن اإرن�ست ويونـغ

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 236

الدوحة يف 18 يناير 2010

تقرير مراقبي الحسابات
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى المساهمين 

في البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
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�إىل م�شاهمى �ل�شفاء للخدمات �مل�رشفة �لإ�شالمية 

)�لبنك �لتجاري(.

بناء على اإتفاقية هيئة الرقابة ال�رضعية املوقعة مع اإدارة  ال�سفاء خدمات 

م�رضفية اإ�سلمية، نبني ما يلي:

 لقد قمنا مبراجعة الأ�س�س املتبعة والعقود املتعلقة بالعمليات والن�ساطات 

التى يقوم بها ال�سفاء للخدمات امل�رضفية الإ�سلمية، خلل الفرتة التى قمنا 

فيها باملراجعة اللزمة لنقوم باإبداء الراأى حول تطبيق البنك لأ�س�س ال�رضيعة 

الإ�سلمية فى تعاملته مع العملء واإ�ستخدام البنك للعقود والفتاوى 

املعتمدة من قبلنا.

تقع م�سئولية التاأكد من اأن البنك يتبع اأ�س�س وقواعد ال�رضيعة الإ�سلمية على 

الإدارة، وتنح�رض م�سئولية هيئة الرقابة ال�رضعية فى اإبداء راأى م�ستقل بناء 

على مراجعة عمليات البنك واإقرار راأينا اليكم.

تت�سمن مراجعتنا اختبار بع�س امل�ستندات والإجراءات التى اتبعها البنك 

بنظام العينة والتى تغطى جميع اأنواع املعاملت التى يقوم بها البنك.

خلل اإجتماع هيئة الرقابة ال�رضعية قمنا بتخطيط وتنفيذ عملية املراجعة 

ب�سكل اأتاح لنا الإطلع على جميع املعلومات والتو�سيحات التى راأينا اأنها 

لزمة وكافية لإبداء راأينا والتاأكد من اإتباع البنك لأ�س�س واإجراءات ال�رضيعة 

الإ�سلمية.

وبر�أينا فاإن :

العقود والعمليات املنفذة من قبل البنك خلل الفرتة املنتهية يف 31  اأ . 

دي�سمرب 2009 والتى متت مراجعتها، جاءت موافقة للمباديء 

والأحكام املقرة يف ال�رضيعة الإ�سلمية، كما تنوه الهيئة بتعاون الإدارة 

معها يف الإلتزام بتنفيذ التو�سيات وامللحظات التي اأبدتها الهيئة على 

املو�سوعات التي كانت حمًل للملحظة والإ�ستدراك، مبا حقق للأعمال 

الإن�سجام مع للقرارات ال�رضعية.

اإن بيان الأرباح واخل�سائر الإجمايل والتوزيع النهائي لأرباح ح�سابات  ب .  

التوفري والإ�ستثمار ون�سب التوزيع قد متت بناًء على القواعد والأ�س�س 

املعتمدة من قبلنا واملتوافقة مع �رضوط ال�رضيعة الإ�سلمية.

مبا اأن اإدارة البنك غري خمولة لدفع الزكاة مبا�رضة ، فاإن م�سئولية دفع  ج . 

الزكاة تقع على عاتق امل�ساهمني.

ن�ساأل اهلل العلى العظيم اأن يوفقنا ملا فيه �سالح اأمرنا.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
الصفاء للخدمات المصرفية اإلسالمية

البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2009

�ل�شيخ / د. حممد علي �لقري �ل�شيخ / عبد �لعزيز �خلليفي    

ع�سو الهيئة ال�رضعية  رئي�س الهيئة ال�رضعية    
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البـنـــــك التـجــــــاري 
القطـــري )ش.م.ق.(
القوائم المالية 2009

نظـــرة للمستقبـــل
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
بيان المركز المالي الموحد )الميزانية العمومية(  كما في 31 ديسمبر 2009

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009 اإي�ضاحات   

الأ�ضول

3.015.283 	4.374.423 	6 نقدية	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	

14.315.648 	5.643.561 	7 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية 

33.897.513 	31.929.268 	8 قرو�ض	و�صلفيات	واأن�صطة	مت�يل	للعمالء		

4.774.963 	9.747.368 	9 ا�صتثمارات	مالية	

3.641.486 	3.759.865 	10 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	

1.136.073 	1.029.632 	11 عقارات	ومعدات	

703.705 	833.242 	12 اأ�ص�ل	اأخرى	

61.484.671 	57.317.359 اإجمايل الأ�ضول  

الألتزامات

10.922.869 	7.391.335 	13 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		

29.337.943 	24.021.375 	14 ودائع	العمالء	

781.226 	367.936 	 	 قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء

6.096.091 	9.924.358  15 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اأخرى	

1.520.166 	1.351.999 	16 التزامات	اأخرى	

48.658.295 	43.057.003 جمموع اللتزامات م�ضتثناه من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلق	 

2.847.931 	2.250.173 	17 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	

51.506.226 	45.307.176 اجمايل اللتزامات وح�ضابات  ال�ضتثمار  املطلق  

	 	 	 	

	 	 	 	 حقوق امل�ضاهمني

2.062.053 	2.165.156  18 راأ�ض	املال	املدف�ع	

5.923.731 	6.627.925 	18 احتياطي	قان�ين	

- 	807.294 	18 �صلفة	من	م�صاهم		

26.500 	26.500 	18 احتياطي	عام	

)442.857( 	)105.864( 	18 تغريات	تراكمية	يف	القيمة	العادلة	

638.300 	638.300 	18 احتياطي	خماطر	

325.933 	416.565 	18 احتياطيات	اأخرى	

1.443.437 	1.299.093 	18 اأرباح	مقرتح	ت�زيعها		

1.348 	135.214 	18 اأرباح	مدورة	

9.978.445 	12.010.183 اإجمايل حقوق امل�ضاهمني  

61.484.671 	57.317.359 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

متت	امل�افقة	على	هذه	البيانات	املالية	من	قبل	جمل�ض	االإدارة	بتاريخ			18		يناير	2010،		ووقع	عليها	نيابة	عنهم	:

ال�ضيد / اأندرو ت�ضارلز �ضتيفنز ال�ضيد/ح�ضني ابراهيم الفردان  �ضعادة ال�ضيد/عبد اهلل بن خليفـة العطيـة 

الرئي�ض	التنفيذي	للمجم�عة الع�ص�	املنتدب	 رئي�ض	جمل�ض	االإدارة	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اىل	32	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.
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املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009 اإي�ضاحات   

2.692.416 	2.908.031 	19 اإيرادات	الف�ائد		

)1.474.808( 	)1.323.895( 	20 م�رشوفات	الف�ائد	

1.217.608 	1.584.136 �ضايف اإيرادات الفوائد  

	 	 	 	

180.896 	208.961 	21 اإيرادات	من	التم�يل	االإ�صالمي	واأن�صطة	اال�صتثمار		

)106.413( 	)132.306( 	 	 ناق�صا	:	ح�صة	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	من	الربح

74.483 	76.655 �ضايف ايرادات من اأن�ضطة التمويل وال�ضتثمار ال�ضالمية  

	 	 	 	

1.040.015 	778.014 	22 اإيرادات	عم�الت	ور�ص�م		

)96.564( 	)99.212( 	 	 م�رشوفات	عم�الت	ور�ص�م

943.451 	678.802 �ضايف اإيرادات عمولت ور�ضوم  

	 	 	 	

39.108 	62.710 	 	 ايرادات	الت�زيعات

130.925 	119.620 	23 �صايف	اأرباح	عمليات	النقد	االأجنبي		

276.030 	36.644 	24 �صايف	اأرباح	اال�صتثمارات	املالية	

87.024 	219.055 	25 اإيرادات	ت�صغيلية	اأخرى	

533.087 	438.029  	

	 	 	 	

2.768.629 	2.777.622 �ضايف الإيرادات الت�ضغيلية  

	 	 	 	

)682.137( 	)666.711( 	26 م�رشوفات	اإدارية	وعم�مية		

)67.973( 	)92.742( 	11 ا�صتهالكات	

2.466 	- 	 	 �صايف	ا�صرتداد	خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن	-	للم�ؤ�ص�صات	املالية	

)61.278( 	)461.050( 	8 �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن	-	للعمالء		 

)464.850( 	)181.943( 	 	 �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	اال�صتثمارات	املالية

- 	)4.521( 	 	 خم�ص�ض	تدين	قيمة	اأ�ص�ل	اخرى

)1.273.772( 	)1.406.967( اإجمايل	م�رشوفات	ت�صغيلية	و	خم�ص�صات	 

	 	 	 	

1.494.857 	1.370.655 الربح قبل ح�ضة النتائج من �رشكة زميلة  

207.585 	152.939 	10 ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	

	 	 	 	

1.702.442 	1.523.594 �ضايف اأرباح ال�ضنة  

	 	 	 	

8.76  7.08 	27 عائد	ال�صهم	/	ال�صهم	املخف�ض	من	االأرباح	)ريال	قطري(	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اىل	32	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
قائمة الدخل الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009  

1.702.442 	1.523.594 �ضايف اأرباح ال�ضنة 

بنود الدخل ال�ضامل الخرى

)99.366( 	25.964 احل�صة	من	بن�د	الدخل	ال�صامل	االخرى	لل�رشكات	الزميلة	

)531.917( 	311.029 �صايف	التغري	يف	القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املتاحة	للبيع	

)631.283( 	336.993 بنود الدخل و )اخل�ضائر( ال�ضاملة الخرى خالل ال�ضنة 

1.071.159 	1.860.587 اجمايل بنود الدخل ال�ضامل خالل ال�ضنة 

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اىل	32	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
قائمة الدخل الشامل الموحدة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009
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            املبلغ بالألف ريال قطري

اأرباح مدورة           

اأ�ضهم جمانبة اأرباح  التغريات  الرتاكمية         

الجمايل  اأخرى  مقرتح توزيعها  مقرتح توزيعها  احتياطيات  اخرى  احتياطي خماطر  يف القيمة  العادلة  احتياطي  عام  �ضلفة من م�ضاهم  راأ�س املال    احتياطي  قانوين    

6.227.817 	196.401 	420.474 	560.632 	171.903 	346.300 	188.426 	26.500 	- 	2.915.602 	1.401.579 الر�ضيد يف 1 يناير 2008	

1.071.159 	1.702.442 	- 	- 	- 	- 	)631.283( 	- 	- 	- 	- اجمايل	الدخل	ال�صامل	خالل	ال�صنة	

)8.000( 	)8.000( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- م�صاهمات	االلتزامات	االجتماعية	

- 	53.555 	- 	- 	)53.555( 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة		من	ال�رشكات	الزميلة	عام2007	حم�لة	اىل	االأرباح	املدورة	

- 	)28( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	28 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)207.585( 	- 	- 	207.585 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة		

- 	)292.000( 	- 	- 	- 	292.000 	- 	- 	- 	- 	- احتياطي		خماطر	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

)560.632( 	- 	- 	)560.632( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2007	

240.000 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	240.000 الزيادة	يف	را�ض	املال	املدف�ع		

3.008.101 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3.008.101 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية		

- 	- 	)420.474( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	420.474 ت�زيعات	اأ�صهم	جمانية	عن	عام	2007	

- 	)1.443.437( 	- 	1.443.437 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- ت�زيعات	نقدية	مقرتحة	

9.978.445 	1.348 	- 	1.443.437 	325.933 	638.300 	)442.857( 	26.500 	- 	5.923.731 	2.062.053 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2008	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

9.978.445 	1.348 	- 	1.443.437 	325.933 	638.300 	)442.857( 	26.500 	- 	5.923.731 	2.062.053 الر�ضيد يف 1 يناير 2009	

1.860.587 	1.523.594 	- 	- 	- 	- 	336.993 	- 	- 	- 	- اجمايل	الدخل	ال�صامل	خالل	ال�صنة	

- 	62.307 	- 	- 	)62.307( 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة		من	ال�رشكات	الزميلة	عام	2008	حم�لة	اىل	االأرباح	املدورة		

- 	)3( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)152.939( 	- 	- 	152.939 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	

- 	- 	- 	- 	- 	 	- 	- 	- 	- 	- احتياطي		خماطر	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

)1.443.437( 	- 	- 	)1.443.437( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2008	

103.103 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	103.103 الزيادة	يف	راأ�ض	املال	املدف�ع	)اي�صاح	18(		

704.191 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	704.191 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية	)اي�صاح		18(		

807.294 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	807.294 	- 	- �صلفة	من	م�صاهمني	)اي�صاح	18(	

- 	)1.299.093( 	- 	1.299.093 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- ت�زيعات	نقدية	مقرتحة	)اي�صاح	18(	

12.010.183 	135.214 	- 	1.299.093 	416.565 	638.300 	)105.864( 	26.500 	807.294 	6.627.925 	2.165.156 الر�ضيد يف 31  دي�ضمرب 2009	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اىل	32	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
قائمة التغير في حقوق المساهمين الموحدة عن السنة المنتهية في 31  ديسمبر 2009 
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            املبلغ بالألف ريال قطري

اأرباح مدورة           

اأ�ضهم جمانبة اأرباح  التغريات  الرتاكمية         

الجمايل  اأخرى  مقرتح توزيعها  مقرتح توزيعها  احتياطيات  اخرى  احتياطي خماطر  يف القيمة  العادلة  احتياطي  عام  �ضلفة من م�ضاهم  راأ�س املال    احتياطي  قانوين    

6.227.817 	196.401 	420.474 	560.632 	171.903 	346.300 	188.426 	26.500 	- 	2.915.602 	1.401.579 الر�ضيد يف 1 يناير 2008	

1.071.159 	1.702.442 	- 	- 	- 	- 	)631.283( 	- 	- 	- 	- اجمايل	الدخل	ال�صامل	خالل	ال�صنة	

)8.000( 	)8.000( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- م�صاهمات	االلتزامات	االجتماعية	

- 	53.555 	- 	- 	)53.555( 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة		من	ال�رشكات	الزميلة	عام2007	حم�لة	اىل	االأرباح	املدورة	

- 	)28( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	28 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)207.585( 	- 	- 	207.585 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة		

- 	)292.000( 	- 	- 	- 	292.000 	- 	- 	- 	- 	- احتياطي		خماطر	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

)560.632( 	- 	- 	)560.632( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2007	

240.000 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	240.000 الزيادة	يف	را�ض	املال	املدف�ع		

3.008.101 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3.008.101 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية		

- 	- 	)420.474( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	420.474 ت�زيعات	اأ�صهم	جمانية	عن	عام	2007	

- 	)1.443.437( 	- 	1.443.437 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- ت�زيعات	نقدية	مقرتحة	

9.978.445 	1.348 	- 	1.443.437 	325.933 	638.300 	)442.857( 	26.500 	- 	5.923.731 	2.062.053 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2008	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

9.978.445 	1.348 	- 	1.443.437 	325.933 	638.300 	)442.857( 	26.500 	- 	5.923.731 	2.062.053 الر�ضيد يف 1 يناير 2009	

1.860.587 	1.523.594 	- 	- 	- 	- 	336.993 	- 	- 	- 	- اجمايل	الدخل	ال�صامل	خالل	ال�صنة	

- 	62.307 	- 	- 	)62.307( 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة		من	ال�رشكات	الزميلة	عام	2008	حم�لة	اىل	االأرباح	املدورة		

- 	)3( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)152.939( 	- 	- 	152.939 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	

- 	- 	- 	- 	- 	 	- 	- 	- 	- 	- احتياطي		خماطر	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

)1.443.437( 	- 	- 	)1.443.437( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2008	

103.103 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	103.103 الزيادة	يف	راأ�ض	املال	املدف�ع	)اي�صاح	18(		

704.191 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	704.191 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية	)اي�صاح		18(		

807.294 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	807.294 	- 	- �صلفة	من	م�صاهمني	)اي�صاح	18(	

- 	)1.299.093( 	- 	1.299.093 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- ت�زيعات	نقدية	مقرتحة	)اي�صاح	18(	

12.010.183 	135.214 	- 	1.299.093 	416.565 	638.300 	)105.864( 	26.500 	807.294 	6.627.925 	2.165.156 الر�ضيد يف 31  دي�ضمرب 2009	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اىل	32	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة عن السنة المنتهيـة في 31 ديسمبــر2009

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009 اإي�ضاحات   

التدفقات النقدية من اأن�ضطة الت�ضغيل :

1.702.442 	1.523.594 	 	 �صايف	اأرباح		العام

تعديالت :

67.973 	92.742 	11 ا�صتهالكات	

9.048 	10.013 	15 اطفاءات	تكاليف	املعامالت	

58.812 	461.050 	 	 	خ�صائر	تدين	قيمة	الدي�ن،	�صايف

464.850 	181.943 	 	 خ�صائر	تدين	اال�صتثمارات	املالية

	- 	4.521 	 	 خ�صائر	تدين		اأ�ص�ل	اخرى

)9.792( 	)170.060( 	 	 اأرباح		من	بيع	عقارات	ومعدات

)207.585( 	)152.939( 	10 ح�صة	من	نتائج	ال�رشكة	الزميلة		

)276.030( 	)36.644( 	 	 �صايف	اأرباح		ا�صتثمارات	مالية

1.809.718 	1.914.220 الأرباح قبل التغريات يف الأ�ضول واللتزامات الت�ضغيلية  

	 	 	 	 �صايف	)الزيادة(	النق�صان	يف	االأ�ص�ل	الت�صغيلية:

)417.604( 	617.080 	 	 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية

)8.947.763( 	)1.266.548( 	 	 قرو�ض	و�صلفيات	اأن�صطة	مت�يل	للعمالء

)316.669( 	)129.537( 	 	 اأ�ص�ل	اأخرى

�صايف	الزيادة	)النق�صان(	يف	االلتزامات	الت�صغيلية

731.226 	)413.290( 	 	 االأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية

6.420.160 	)5.914.326( 	 	 ودائع	العمالء

640.629 	)168.167( 	 	 التزامات	اأخرى

)80.303( 	)5.360.568( �ضايف التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة الت�ضغيل   

التدفقات	النقدية	من	اأن�صطة	اال�صتثمار	

)1.972.513( 	)3.115.523( 	 	 م�صرتيات	ا�صتثمارات	مالية

)284.920( 	)1.300( 	 	 اال�صتثمار	يف	�رشكات		زميلة

82.646 	62.307 	 	 متح�صالت	من	ت�زيعات	�رشكات	زميلة

1.141.472 	1.082.990 	 	 متح�صالت	من	بيع	ا�صتثمارات	مالية

)482.893( 	)271.539( 	11 �رشاء	عقارات	ومعدات	

26.960 	451.300 	 	 متح�صالت	من	بيع	عقارات	ومعدات

)1.489.248( 	)1.791.765( �ضايف التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة ال�ضتثمار  

التدفقات	النقدية	من	اأن�صطة	التم�يل

1.375.938 	5.747.454 	15 متح�صالت	من	الدي�ن	امل�صدرة	و	اأم�ال	مقرت�صة	اخرى	

)2.912.000( 	)1.929.200(  15 �صداد	دي�ن	م�صدرة	و	اأم�ال	مقرت�صة	اخرى	

3.248.101 	1.614.588 	18 متح�صالت	من	ا�صدار	اأ�صهم	راأ�ض	املال	و�صلفة	من	م�صاهمني		

)560.632( 	)1.443.437( 	 	 اأرباح	م�زعة

1.151.407 	3.989.405 �ضايف التدفقات النقدية من اأن�ضطة التمويل   

)418.144( 	)3.162.928( 	 	 �صايف	النق�ض	يف	النقدية	وما	يف	حكمها	خالل	ال�صنة

40 	- 	 	 اأثر	التغري	يف	اأ�صعار	�رشف	العمالت	االأجنبية

4.687.272 	4.269.168 	32 ر�صيد	النقدية	وما	يف	حكمها	يف	1	يناير	

4.269.168 	1.106.240  32 ر�صيد	النقدية	وما	يف	حكمها	يف	31	دي�صمرب	

التدفقات النقدية الت�ضغيلية من الفوائد والتوزيعات:

1.505.551 	2.722.320 	 	 ف�ائد	/	اأرباح	مدف�عة

2.806.490 	5.583.333 	 	 ف�ائد	/	اأرباح	م�صتلمة

39.108 	62.710 	 	 اأرباح	م�زعة	م�صتلمة	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اىل	32	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2009

الو�ضع القانوين والأن�ضطة  -1

تاأ�ص�ض	البنك	التجاري	القطري	)�رشكة	م�صاهمة	قطرية(	كبنك	جتاري،	يف	عام	1975		مب�جب	املر�ص�م	االأمريي	رقم	73	ل�صنة	1974	،	ويق�م	البنك	 	

وال�رشكات	الزميلة	)املجم�عة(	بتقدمي	كافة	االأعمال	امل�رشفية	واالأعمال	امل�رشفية	االإ�صالمية	واأن�صطة	بطاقات	االئتمان،	وذلك	من	خالل	مركزه	الرئي�صي	

مبدينة	الدوحة	وفروعه	العاملة	يف	دولة	قطر.	ويعمل	البنك	ك�رشكة	قاب�صة	ل�رشكات	تابعة	متار�ض	خدمات	البطاقات	االئتمانية	يف	�صلطنة	عمان	وم�رش.

ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  -2

اأ�ضا�س الإعداد  1-2

لقد	مت	اإعداد	الق�ائم	املالية	امل�حدة	طبقًا	ملبداأ	التكلفة	التاريخية	با�صتثناء	اال�صتثمارات	املتاحة	للبيع	،	وم�صتقات	االأدوات	املالية،	واالأ�ص�ل	املالية		املحتفظ	بها	 	

للمتاجرة،	والتي	مت	قيا�صها	بالقيمة	العادلة.	يتم	اعداد	البيانات	املالية	امل�حدة	بالريال	القطري،	ويتم	تدوير	كافة	املبالغ	اىل	اأقرب	األف	ريال	قطري	اال	يف	حالة	

اال�صارة	اىل	غري	ذلك.

بيان اللتزام بالنظم  

مت	اإعداد	البيانات	املالية	امل�حدة	وفقًا	للمعايري	الدولية	للتقارير	املالية	وتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	ذات	ال�صلة. 	

تق�م	املجم�عة	باعداد	بيانات	مركزها	املايل	عم�ًما	وفقا	ملراكز	ال�صي�لة.	حتليل	املباالغ	امل�صرتدة	وامل�صددة	خالل		12	�صهر	بعد	تاريخ	بيان	املركز	املايل	 	

)“املتداولة”(	وخالل	اأكرث	من	12	�صهر	بعد	تاريخ	بيان	املركز	املايل	)“غري	املتداولة”(	يظهر	كما	يف	اي�صاح	3.4.3.

اأ�ض�س التوحيد     

تت�صمن	البيانات	املالية	امل�حدة	البيانات	املالية	للمجم�عة	كما	يف	ولل�صنة	املنتهية	يف	31	دي�صمرب	من	كل	عام.	يتم	اإعداد	البيانات	املالية	لل�رشكات	التابعة	لنف�ض	 	

ال�صنة	املالية	للبنك	وبا�صتخدام	�صيا�صات	حما�صبية	متطابقة.

جميع	االأر�صدة	واملعامالت	واالإيرادات	وامل�صاريف	بني	�رشكات	املجم�عة	واالأرباح	واخل�صائرالناجتة	من		املعامالت	بني	�رشكات	املجم�عة	يتم	ا�صتبعادها	 	

بالكامل	عند	الت�حيد.

يتم	ت�حيد	ال�رشكات	التابعة	بالكامل	من	تاريخ	حت�يل	ال�صيطرة	اإىل	املجم�عة.	تتم	ال�صيطرة	عندما	تك�ن	للمجم�عة	ال�صلطة	للتحكم	يف	ال�صيا�صات	املالية	 	

والت�صغيلية	لل�رشكة	التابعة	للح�ص�ل	على	منافع	من	اأن�صطتها.	اإن	نتائج	ال�رشكات	التابعة	التي	يتم	متلكها	اأو	بيعها	خالل	ال�صنة	تدرج	يف	بيان	الدخل	من	تاريخ	

التملك	اأوحتى	تاريخ	البيع.

ترعى	املجم�عة	ان�صاء	م�ؤ�ص�صات	ذات	اأغرا�ض	خا�صة	تتمثل	اأ�صا�صا	يف	ا�صدارات	الدين	وتنفيذ	اأهداف	حمددة	متاما.	تق�م	املجم�عة		بت�حيد	م�ؤ�ص�صات	 	

االأغرا�ض	اخلا�صة	هذه	اذا	كان	م��ص�ع	العالقة	معها	ت�صري	اىل	اأن	لها	�صيطرة	عليها.

ت�صتمل	البيانات	املالية	امل�حدة	للمجم�عة	على	البيانات	املالية	للبنك	و�رشكاتها	التابعة	)املذك�رة	اأدناه(	اململ�كة	بالكامل	من	قبل	املجم�عة. 	

راأ�س مال ال�رشكة  بلد التاأ�ضي�س  ا�ضـــم ال�ضــركة التابعة   

20.000.000	دوالر	اأمريكي برم�دا	 اأورينت	1	ليميتد	 	

3.700.000	جنيه	م�رشي م�رش	 دايرنز	كل�ب	�رشفي�زس	م�رش	 	

500.000		ريال	عماين عمان	 جل�بال	كارد	�رشفي�زس	ذ.م.م.	 	

1.000	دوالر	امريكي برم�دا	 �صي	بي	كي�	فاينان�ض	ليمتد	 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009

اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  )تتمة(  -2

تغريات يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية والف�ضاحات   2-2

ال�صيا�صات	املحا�صبية	املتبعة	تتطابق	مع	تلك	املتبعة	لل�صنة	املالية	ال�صابقة	،	با�صتثناء	اأن	املجم�عة	طبقت	املعايري	والتعديالت	والتف�صريات	التالية.	ان	تطبيق	هذه	 	

املعايري	والتعديالت	والتف�صريات	مل	يكن	له	اأي	تاأثري	على	االأداء	املايل	للمجم�عة	اأو	مركزها	املايل.	ولكن	ِن�صاأت	عنها	اف�صاحات	ا�صافية.

معيار املحا�ضبة الدويل 1: عر�س البيانات املالية   

يتطلب	هذا	املعيار	من	امل�ؤ�ص�صة	اأن	تعر�ض	جميع	تغريات	املالك	يف	حق�ق	امل�صاهمني	واأن	يتم	عر�ض	جميع	تغريات	غري	املالك	اما	يف	بيان	واحد	للدخل	ال�صامل	اأو	 	

يف	بيانني	منف�صلني	للدخل	والدخل	ال�صامل.	لقد	اختارت	املجم�عة	اأن	تعر�ض	الدخل	ال�صامل	يف	بيانني	منف�صلني	للدخل	والدخل	ال�صامل.	

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 7: الف�ضاحات – حت�ضني الف�ضاحات عن الأدوات املالية  

�صدرت	التعديالت	على	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	7	يف	مار�ض	2009	لتط�ير	اف�صاحات	القيمة	العادلة	وال�صي�لة.	بالن�صبة	للقيمة	العادلة	تتطلب	التعديالت	 	

االف�صاح	عن	القيمة	العادلة	على	ثالث	درجات	،	ح�صب	فئة	الت�صنيف،	جلميع	االأدوات	املالية	امل�صجلة	بالقيمة	العادلة	واف�صاحات	حمددة	تتعلق	بالتح�يالت	

بني	امل�صت�يات	�صمن	الدرجة	واف�صاحات	تف�صيلية	تتعلق	بامل�صت�ى	3	من	درجات	القيمة	العادلة،	باال�صافة	اىل	ذلك	تغري	التعديالت	من	اف�صاحات	ال�صي�لة	

املطل�بة	فيما	يتعلق	ب�صفقات	امل�صتقات	وامل�ج�دات	امل�صتخدمة	الدارة	ال�صي�لة،	والدراج	عق�د	ال�صمانات	املالية	يف	حتليل	ت�اريخ	اال�صتحقاقات	التعاقدية.

املعيار الدويل للتقارير املالية 8: قطاعات الت�ضغيل   

يتطلب	املعيار	اجلديد	الذي	حل	حمل	معيار	املحا�صبة	الدويل	14	“التحليل	القطاعي”	يتطلب	طريقة	ادارية	مت	مب�جبها	عر�ض	بيانات	القطاعات	على	نف�ض	 	

االأ�ص�ض	التي	ت�صتخدم	الأغرا�ض	التقارير	الداخلية.	لقد	نتجت	عن	هذا	املعيار	زيادة	يف	عدد	القطاعات	التي	تعر�ض	بياناتها.	باال�صافة	اىل	ذلك	،	يتم	عر�ض	

بيانات	القطاع	بطريقة	اأكرث	ان�صجاما	مع	التقارير	الداخلية	التي	تقدم	اىل	االدارة	التخاذ	القرارات	امل�ص�ؤول	االأول	عن	اتخاذ	القرارات	الت�صغيلية.	

التف�ضري 13: برامج العمالء الدائميني   

اأ�صدرت	جلنة	تف�صري	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	التف�صري	13	يف	ي�ني�	2007.	يتطلب	هذا	التف�صري	اأن	حتت�صب	املكافاأت	املمن�حة	للعمالء	الدائمني	 	

كجزء	منف�صل	من	معاملة	املبيعات	التي	منح�ا	فيها	املكافاأة.	ت�صرتك	املجم�عة	يف	هذه	الربامج	ب�رشاء	نقاط	التعامل	الدائم	من	بائع	اأخر،	والذي	يتحمل	تكلفة	

تقدمي	املكافات	اىل	العميل.	مب�جب	متطلبات	التف�صري	13	ت�صجل	املجم�عة	تاريخيا	م�صاريف	برنامج	العمالء	الدائمني	كتكاليف	معامالت	�صمن	م�صاريف	

الت�صغيل.	تق�م	املجم�عة	بادراج	القيمة	العادلة	للنقاط	املكت�صبة	من	قبل	العميل	كايراد	عندما	تنفذ	التزاماتها	بالن�صبة	للمكافات.	وحيث	اأن	املعاجلة	املحا�صبية	

املطبقة	من	قبل	املجم�عة	لربامج	العمالء	الدائمني	تتفق	مع	التف�صري	13،	مل	يكن	لتطبيق	التف�صري	اأي	تاأثري	هام	على	النتائج	احلالية	اأو	املقارنة		للمجم�عة.

لقد	اأ�صبحت	التعديالت	والتف�صريات	املالية	�صارية	املفع�ل		يف	2009	ولكنها	ال	تتعلق	بعمليات	املجم�عة	 	

حت�طات	�صايف	اال�صتثمار	يف	عملية	اأجنبية	 التف�صري	16	:	 	

امل�صتقات	ال�صمنية	 التف�صري	9	ومعيار	املحا�صبة	الدويل	39	:	 	

االأدوات	املالية	للبيع	وااللتزامات	النا�صئة	من	الت�صفية معيار	املحا�صبة	الدويل	32ومعيار	املحا�صبة	الدويل	1	)تعديل(	:	 	

	تكاليف	االقرتا�ض	 معيار	املحا�صبة	الدويل	23	:	 	

املدف�عات	على	اأ�صا�ض	االأ�صهم	– �رشط	املنح	وااللغاءات. املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	2	:	 	
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تغريات يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية والف�ضاحات )تتمة(  2-2

املعايري والتعديالت والتف�ضريات امل�ضدرة ولكن مل تطبق   

لقد	اأ�صدرت	املعايري	والتعديالت	والتف�صريات	التالية	ولكنها	غري	ملزمة	بالن�صبة	للفرتات	املحا�صبية	للمجم�عة	التي	تبداأ	يف	اأو	بعد	1	ي�لي�	2009	اأو	لفرتات	 	

الحقة	ويت�قع	اأن	ت�رشي	على	املجم�عة	:	

تاريخ ال�رشيان املحتوى  املعيار / التف�ضري   

املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	1	 	

1	ي�لي�	2009 تكلفة	اال�صتثمار	يف	�رشكة	تابعة	اأو	م�رشوع	م�صرتك	االدارة	اأو	�رشكة	زميلة		 ومعيار	املحا�صبة	الدويل		27	 	

1	ي�لي�	2009 االأعمال	املجمعة		 املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	3	 	

1	ي�لي�	2009 البيانات	املالية	امل�حدة	واملنف�صلة		 معيار	املحا�صبة	الدويل	27	 	

1	ي�لي�	2009 االأدوات	املالية	:	التحقيق	والقيا�ض	– االأدوات	املح�طة	امل�ؤهلة		 معيار	املحا�صبة	الدويل	39	 	

1	ي�لي�	2009 ت�زيع	امل�ج�دات	غري	النقدية	على	املالكني		 التف�صري	17	 	

1	ي�لي�	2009 حت�يالت	امل�ج�دات	من	العمالء	 التف�صري	18	 	

1	يناير	2013 االأدوات	املالية،	اجلزء	االأول	:	الت�صنيف	والقيا�ض		 املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9	 	

املجم�عة	تدر�ض	االآثار	املرتتبة	على	تطبيق	املعايري	املذك�رة	اأعاله	وتاأثريها	علي	املجم�عة	وت�قيت	اعتمادها	من	قبل	املجم�عة	،	املجم�عة	مل	تطبق	معايري	 	

جديدة	اأو	معدلة	خالل	2009.

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة   3-2

ال�ضتثمار يف ال�رشكات الزميلة   

حتت�صب	ا�صتثمارات	املجم�عة	يف	ال�رشكات	الزميلة	وفقا	لطريقة	حق�ق	امللكية	املحا�صبية.	ال�رشكة	الزميلة	هي	اأي	م�ؤ�ص�صة	متار�ض	املجم�عة	عليها	تاأثريا	هاما	 	

ولكن	ال	ت�صيطر	عليها.

وفقا	لطريقة	امللكية	يدرج	اال�صتثمار	يف	ال�رشكات	الزميلة	يف	بيان	املركز	املايل	امل�حد	بالتكلفة	زائدا	التغريات	بعد	ال�رشاء	يف	ح�صة	ال�رشكة	من	�صايف	م�ج�دات	 	

ال�رشكة	الزميلة.	يتم	ادراج	ال�صهرة	املتعلقة	بال�رشكة	الزميلة	يف	القيمة	الدفرتية	لال�صتثمار	وال	يتم	اطفاوؤها	وال	يعالج	االنخفا�ض	فيه	ب�ص�رة	منف�صلة.

يعك�ض	بيان	الدخل	امل�حد	ح�صة	ال�رشكة	من	نتائج	عمليات	ال�رشكة	الزميلة.	يف	حالة	ادراج	اأي	تغيري	مبا�رشة	يف	حق�ق	م�صاهمي	ال�رشكة	الزميلة،	تدرج	 	

املجم�عة	ح�صتها	من	هذه	التغريات	وتف�صح	عنها	يف	بيان	التغريات	يف	حق�ق	امل�صاهمني.	االأرباح	واخل�صائر	غري	املحققة	والناجتة	من	املعامالت	بني	املجم�عة	

وال�رشكة	الزميلة	يتم	ا�صتبعادها	بقدر	ح�صة	املجم�عة	يف	ال�رشكة	الزميلة.

تعد	البيانات	املالية	لل�رشكة	الزميلة	لنف�ض	الفرتات	املالية		للمجم�عة	وت�صتخدم	نف�ض	ال�صيا�صات	املحا�صبية. 	

بعد	تطبيق	طريقة	حق�ق	امللكية	املحا�صبية		تقرر	املجم�عة	ما	اذا	كان	�رشوريا	االعرتاف	بخ�صارة	انخفا�ض	ال�صتثمار	املجم�عة	يف	�رشكاتها	الزميلة.		يف	 	

تاريخ	كل	بيان	املركز	املايل		تقرر	املجم�عة	ما	اذا	كان	ي�جد	اأي	دليل	م��ص�عي	باأن	ا�صتثمارها	يف	ال�رشكة	الزميلة	قد	انخف�صت	قيمته،	فاذا	ثبت	ذلك	حتت�صب	

املجم�عة	قيمة	االنخفا�ض	وهي	الفرق	بني	القيمة	العادلة	لل�رشكة	الزميلة	وتكلفة	ال�رشاء	ويتم	ادراج	املبلغ	يف	بيان	الدخل	امل�حد.

احل�ضة يف م�رشوع م�ضرتك   

ي�جد	م�رشوع	م�صرتك	عندما	تك�ن	للمجم�عة	ترتيبات	تعاقدية	مع	طرف	واحد	اأو	عدة	اأطراف	للقيام	باأن�صطة	من	خالل	كيانات	تخ�صع	الدارتهم	امل�صرتكة،	 	

ولكن	لي�ض	بال�رشورة.	كما	ه�	احلال	يف	اال�صتثمارات	يف	ال�رشكات	الزميلة،	حتقق	املجم�عة	ح�صتها	يف	امل�رشوع	امل�صرتك	با�صتخدام	حق�ق	امللكية.	وعليه	

تنطبق	االي�صاحات	املبينة	اأعاله	على	امل�صاريع	امل�صرتكة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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التقارير القطاعية   

تعر�ض	بيانات	قطاع	الت�صغيل	بطريقة	تن�صجم	مع	التقارير	الداخلية	التي	تقدم	اىل	امل�ص�ؤول	عن	اتخاذ	قرارات	الت�صغيل.	ان	امل�ص�ؤوؤل	عن	اتخاذ	قرارات	 	

الت�صغيل	ه�	ال�صخ�ض	اأو	املجم�عة	الذي	يق�م	بتخ�صي�ض	امل�ارد	على	قطاعات	الت�صغيل	وتقييم	االآداء	فيها.	لقد	حددت	املجم�عة	اأن	يك�ن	جمل�ض	ادارة	البنك	

ه�	ال�صخ�ض	امل�ص�ؤوؤل	عن	اتخاذ	القرارات.

تتم	جميع	املعامالت	بني	قطاعات	الت�صغيل	على	اأ�صا�ض	االأ�صعار	احلرة	بال�ص�ق،	مع	ا�صتبعاد	االيرادات	والتكاليف	فيما	بني	القطاعات	يف	املركز	الرئي�صي.	 	

ت�صتخدم	االيرادات	وامل�صاريف	املتعلقة	مبا�رشة	بكل	قطاع	يف	حتديد	اأداء	قطاعات	الت�صغيل.

حتويل العمالت الأجنبية  

عملة	العمل	وعر�ض	التقارير	 	اأ(	 	

يتم	عر�ض	الق�ائم	املالية	امل�حدة	بالريال	القطري	وهي	عملة	العمل	وعر�ض	التقارير	باملجم�عة.	تقرر	كل	م�ؤ�ص�صة	باملجم�عة	عملة	العمل	اخلا�صة	بها،	 	 	

ويتم	قيا�ض	البن�د	امل�صمنة	يف	البيانات	املالية	لكل	م�ؤ�ص�صة	با�صتخدام	تلك	العملة.

املعامالت	واالأر�صدة 	ب(	 	

يتم	ت�صجبل	املعامالت	النا�صئة	بعمالت	اأجنبية	اإىل	عملة	العمل	با�صتخدام	اأ�صعار	ال�رشف	ال�صائدة	بت�اريخ	املعامالت.	اإن	اأرباح	وخ�صائر	حت�يل	العمالت	 	 	

الناجتة	عن	حت�يل	االأ�ص�ل	وااللتزامات	املالية	املقيمة	بالعمالت	االأجنبية	باأ�صعار	ال�رشف	ال�صائدة	يف	تاريخ	بيان	املركز	املايل	حت�ل	كافة	الفروقات	اىل	

بيان	الدخل	امل�حد.

البن�د	غري	النقدية	التي	تقا�ض	بالتكلفة	التاريخية	بعملة	اأجنبية	يتم	حت�يلها	با�صتخدام	اأ�صعار	ال�رشف	يف	تاريخ	املعاملة	االوىل.	والبن�د	غري	النقدية	التي	 	 	

تقا�ض	بالقيمة	العادلة	بعملة	اأجنبية	يتم	حت�يلها	با�صتخدام	اأ�صعار	ال�رشف	ال�صائدة	يف	التاريخ	التي	حددت	فيه	القبمة	العادلة.	تدرج	االأرباح	اأو	اخل�صائر	

الناجتة	من	اعادة	تقييم	اال�صتثمارات	املتاحة	للبيع	غري	النقدية	بعمالت	اأجنبية	يف		البيان	امل�حد	للتغريات	يف	حق�ق	امل�صاهمني.	

�رشكات	املجم�عة 	ج(	 	

يف	تاريخ	البيانات	املالية	يتم	حت�يل	اأ�ص�ل	والتزامات	ال�رشكات	التابعة	اىل	العملة	الر�صمية	للمجم�عة	ب�صعر	ال�رشف	ال�صائد	يف	تاريخ	املركز	املايل،	 	 	

ويتم	حت�يل	بيانات	الدخل	مبت��صط	اأ�صعار	ال�رشف	املرجحة	لل�صنة.	فروقات	ال�رشف	الناجتة	عن	التح�يل	تدرج	مبا�رشة	يف	بند	منف�صل	يف	حق�ق	

امل�صاهمني	عند	بيع	�رشكة	اجنبية	تابعة،	يدرج	املبلغ	الرتاكمي	امل�ؤجل	يف	حق�ق	امل�صاهمني	واملتعلق	بتلك	ال�رشكة	االأجنبية	يف	بيانات	الدخل	امل�حد.	

الأدوات املالية - القرار املبدئي والقيا�س لحقا   

تق�م	املجم�عة	بت�صنيف	اأدواتها	املالية	يف	الفئات	التالية:	ان	الت�صنيف	يعتمد	على	الغر�ض	الذى	من	اأجله	مت	اإقتناء	االأداة	املالية	وعلى	م�ا�صفاتها.		تق�م	االإدارة	 	

بتحديد	ت�صنيف	اأدواتها	املالية	عند	االحت�صاب	االأويل.	

اال�صتثمارات	املالية	املحتفظ	بها	للمتاجرة	 )		اأ	(	 	

يتم	ت�صنيف	االأ�صل	املايل	كمحتفظ	به	للمتاجرة	اإذا	مت	اقتناوؤه	اأو	تكبده	ب�صكل	رئي�صي	لغر�ض	بيعه	اأو	اإعادة	�رشائه	يف	املدى	الق�صري	اأو	اإذا	كان	جزءًا	من	 	 	

حمفظة	الأدوات	مالية	حمددة	تتم	اإدارتها	معًا	وي�جد	لها	دليل	ب�ج�د	منط	فعلي	حديث	جلني	االأرباح	على	املدى	الق�صري.	هذه	اال�صتثمارات	يعاد	قيا�صها	

الحقا	بالقيمة	العادلة	وتدرج	جميع	االأرباح	واخل�صائر	املتعلقة	بها	غري	املحققة	يف	بيان	الدخل	امل�حد.	يتم	ت�صنيف	االأدوات	امل�صتقة	اأي�صًا	كمحتفظ	

بها	للمتاجرة	اإال	اإذا	كانت	م�صنفة	كاأدوات	حت�ط.	اأما	اال�صتثمارات	املالية	املحتفظ	بها	للمتاجرة	تدرج	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة،	وتقيد		تكاليف	املعاملة	

كم�صاريف	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الأدوات املالية _ القرار املبدئي والقيا�س لحقا   )تتمة(  

االأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	والقرو�ض	وال�صلف	للعمالء	 	)	ب(	 	

االأر�صدة	امل�صتحقة	من	البن�ك	والقرو�ض	وال�صلف	للعمالء	هي	اأ�ص�ل	مالية	غري	امل�صتقات	ذات	مدف�عات	ثابتة	اأو	ممكنة	التحديد	والتي	ال	ميكن	تداولها	يف	اأي	 	 	

�ص�ق.	

عمليات	التم�يل	اال�صالمي	مثل	املرابحة	واالجارة	وامل�صاومة	بناء	على	املبلغ	االأ�صلي	االجمايل	بعد	خ�صم	املبلغ	الذي	تت�صلمه،	خم�ص�ض	تدين	القيمة	واالأرباح	 	 	

الغري	مكت�صبة.	بعد	القيا�ض	املبدئي،	تدرج	االأر�صدة	امل�صتحقة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	والقرو�ض	وال�صلف	بالتكلفة	املطفاأة	با�صتخدام	طريقة	�صعر	الفائدة	

الفعلي	ناق�ض	املخ�ص�ض	لتدين	القيمة.

اال�صتثمارات	املالية	املحتفظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها	 )	ج(	 	

اال�صتثمارات	املحتفظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها	هي	عبارة	عن	اأ�ص�ل	مالية	غري	امل�صتقات	لها	دفعات	ثابتة	اأو	ممكنة	التحديد	وت�اريخ	ا�صتحقاق	ثابتة	وهناك	رغبة	 	 	

وقدرة	لدى	اإدارة	املجم�عة	على	االحتفاظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها.	اإذا	قررت	املجم�عة	بيع	جزء	�صغري	من	االأ�ص�ل	املحتفظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها	فاإن	الفئة	بكاملها	

يعاد	ت�صنيفها	اإىل	اأ�ص�ل	مت�فرة	للبيع.	

اال�صتثمارات	املالية	املحتفظ	بها	حلني	اال�صتحقاق	تدرج	بالتكلفة	املطفاأة،	حتت�صب	التكلفة	املطفاأة	باالأخذ	يف	عني	االعتبار	اأي	خ�ص�م	اأو	عالوة	عند	ال�رشاء	 	 	

والر�ص�م	والتكاليف	التي	تعترب	جزءا	ال	يتجزاأ	من	�صعر	الفائدة	الفعلي.	يتم	ادراج	االطفاء	يف	“ايرادات	الف�ائد”	يف	بيان	الدخل	امل�حد.	يتم	ادراج	اخل�صائر	الناجتة	

من	التدين		يف	بيان	الدخل	امل�حد.

اال�صتثمارات	املالية	املت�فرة	للبيع	 )	د(	 	

اال�صتثمارات	املت�فرة	للبيع	هي	تلك	التي	يعتزم	االحتفاظ	بها	ملدة	غري	حمددة،	والتي	ميكن	بيعها	ا�صتجابة	الحتياجات	ال�صي�لة	اأو	التغريات	يف	اأ�صعار	ال�رشف	اأو	 	 	

اأ�صعار	االأ�صهم.	واال�صتثمارات	املتاحة	للبيع	ت�صمل	االأ�صهم	واأوراق	الدين.

ت�صتخدم	املجم�عة	تاريخ	املتاجرة	للعق�د	التي	تتم	بالطريقة	العادية	عند	قيد	االأ�ص�ل	وااللتزامات	املالية.	االأ�ص�ل	املالية	تدرج	مبدئيا	بالقيمة	العادلة	زائدا	 	 	

تكاليف	املعامالت.

اال�صتثمارات	املالية	املتاحة	للبيع	يتم	ادراجها	بالقيمة	العادلة	بعد	االدراج	املبدئي.	 	 	

	اأما	االأرباح	واخل�صائر	الناجتة	من	التغريات	يف	القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املالية	املت�فرة	للبيع	فيتم	احت�صابها	مبا�رشة	يف	حق�ق	امللكية،	حتى	يتم	اإيقاف	 	 	

احت�صاب	االأ�صل	املايل	اأو	يتعر�ض	النخفا�ض	يف	قيمته.	يف	هذا	ال�قت،	فاإن	الربح	اأو	اخل�صارة	املرتاكمة	والتي	مت	احت�صابها	يف	ال�صابق	يف	حق�ق	امللكية	يتم	

احت�صابها	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة.	مع	ذلك،	فاإن	الفائدة	التي	مت	ح�صابها	با�صتخدام	طريقة	�صعر	الفائدة	الفعلي	واأرباح	وخ�صائر	العمالت	االأجنبية	بخ�ص��ض	

االأ�ص�ل	املالية	امل�صنفة	كمت�فرة	للبيع	يتم	احت�صابها	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة.	

الدي�ن	امل�صدرة	واالأر�صدة	املقرت�صة	االخرى	 )هـ(	 	

االأدوات	املالية	اأو	اأجزائها	امل�صدرة	من	قبل	املجم�عة،	والتي	ال	ت�صنف	بالقيمة	العادلة	خالل	الربح	واخل�صارة،	يتم	ت�صنيفها	كالتزامات	حتت	“دي�ن	م�صدرة	 	 	

واأر�صدة	مقرت�صة	اخرى”،	عندما	ين�صاأ	عن	م��ص�ع	الرتتيبات	التعاقدية	التزام	على	املجم�عة	اما	لدفع	مبلغ	نقدي	اأو	اأ�صل	مايل	اخر	حلامل	العقد	اأو	ل�صداد	

االلتزام	بعدد	حمدد	من	اأ�صهم	املجم�عة.

بعد	القيا�ض	املبدئي،	يتم	قيا�ض	الدين	امل�صدر	واالأر�صدة	املقرت�صة	االخرى	بالتكلفة	املطفاأة	با�صتخدام	�صعر	الفائدة	الفعلي. 	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الغاء حتقيق الأ�ضول واللتزامات املالية   

يتم	الغاء	حتقيق	اأ�ص�ل	مالية	عند	انتهاء	احلق	يف	ا�صتالم	تدفقات	نقدية	من	امل�ج�دات	اأو	عندما	حت�ل	املجم�عة	حق�قها	التعاقدية	يف	ا�صتالم	تدفقات	نقدية	 	

من	االأ�ص�ل،	يتم	الغاء	حتقيق	التزامات	مالية	عندما	يتم	اطفاءها،	ودلك	عند	دفع	او	الغاء	اأو	انتهاء	االلتزام.

القيمة العادلة   

ت�صتند	القيم	العادلة	لال�صتثمارات	املدرجة	يف	اأ�ص�اق	ن�صطة	على	اأ�صعار	الطلب	احلالية.	وعند	عدم	وج�د	�ص�ق	ن�صطة	الأ�صل	مايل،	تق�م	املجم�عة	بتحديد	 	

القيمة	العادلة	با�صتخدام	اأ�صاليب	التقييم،	وت�صمل	هذه	ا�صتخدام	املعامالت	التي	جرت	م�ؤخرًا	باالأ�صعار	احلرة	بال�ص�ق،	وحتليل	التدفقات	النقدية	املخ�ص�مة،	

وتقنيات	التقييم	االخرى	امل�صتخدمة	ب�صكل	عام	من	قبل	امل�صاركني	يف	ال�ص�ق.	

تقيد	بع�ض	االأدوات	املالية	بالقيمة	العادلة	با�صتخدام	اأ�صاليب	تقييم	ال	ت�جد	فيها	�صفقات	متداولة	بال�ص�ق	اأو	معل�مات	�ص�قية	وا�صحة.	يتم	حتديد	 	

القيمة	العادلة	با�صتخدام	من�ذج	التقييم	مت	اختباره	مقابل	اأ�صعار	اأو	بيانات	تتعلق	ب�صفقات	فعلية	بال�ص�ق	وبا�صتخدام	اأف�صل	تقديرات	املجم�عة	اخلا�صة	

بافرتا�صات	من�ذج	التقييم	االأكرث	مالئمة،	تعدل	النماذج	لتعك�ض	الفروقات	لل�رشاء	واأ�صعار	الطلب	لتعك�ض	التكاليف	لقفل	املراكز	ور�صيد	الطرف	االأخر	

وفروقات	ال�صي�لة	والقي�د	يف	النماذج.	

ت�ضوية الأدوات املالية فيما بينها  

االأ�ص�ل	و	االإلتزامات	املالية	يتم	ت�ص�يتها	علي	ان	تظهر	يف	بيان	املركز	املايل		بالقيمة	ال�صافية	عند	وج�د	الزام	قان�ين	باظهارها	بال�صايف	ووج�د	النية	يف	 	

ت�ص�يتها	بالقيمة	ال�صافية،	او	االعرتاف	باال�صل	وت�ص�ية	االلتزام	يف	نف�ض	ال�قت.

الأدوات املالية امل�ضتقة   

يتم	احت�صاب	امل�صتقات	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	بالتاريخ	الذي	يتم	فيه	اإبرام	عقد	امل�صتقات	والحقًا	تتم	اإعادة	قيا�صها	بقيمتها	العادلة.	يتم	ال��ص�ل	اإىل	القيم	 	

العادلة	من	اأ�صعار	ال�ص�ق	املدرجة	يف	االأ�ص�اق	الفعالة،	مبا	فيها	املعامالت	التي	جرت	م�ؤخرًا	يف	ال�ص�ق	واأ�صاليب	التقييم	التي	ت�صمل	مناذج	التدفقات	النقدية	

املخ�ص�مة	ح�صبما	يك�ن	مالئمًا.	يتم	اإدراج	كافة	امل�صتقات	كاأ�ص�ل	عندما	تك�ن	القيمة	العادلة	م�جبة	وكالتزامات	عندما	تك�ن	القيمة	العادلة	�صالبة.	

املتاجرة	يف	اأدوات	امل�صتقات	للمجم�عة	ت�صتمل	على	العق�د	االأجلة	الأ�صعار	ال�رشف	االأجنبي	واأ�صعار	الفائدة	التبادلية.	وتق�م	املجم�عة	ببيع	تلك	امل�صتقات	 	

للعمالء	لتمكينهم	من	حت�يل،	تعديل	اأو	تقليل	املخاطر	احلالية	وامل�صتقبلية.	وتك�ن	اأدوات	امل�صتقات	عادلة	القيمة	يف	تاريخ	املركز	املايل	والتغريات	يف	القيمة	

العادلة	املعلنة	قد	اأدرجت	يف	بيان	الدخل	امل�حد.

اتفاقيات اعادة ال�رشاء   

االأوراق	املالية	املباعة	مب�جب	اتفاقيات	العادة	�رشائها	يف	تاريخ	م�صتقبلي	معني	)ريب��ض(	ال	تلغى	من	بيان	املركز	املايل.	يتم	ادراج	املبلغ	النقدي	امل�صتلم	 	

وي�صمل	الفائدة	امل�صتحقة،	يف	امليزانية	العم�مية	حتت	قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء	باعتباره	قر�ض	مقدم	للمجم�عة	،	تعامل	الفروقات	بني	�صعري	

البيع	واعادة	ال�رشاء	كم�صاريف	ف�ائد	ويتم	حتقيقها	على	مدى	عمر	االتفاقية	با�صتخدام	�صعر	الفائدة	الفعلي.

	

ال�ضتثمارات املطلقة   

يلتزم	البنك	يف	ت�زيع	�صايف	االأرباح	على	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	وامل�صاهمني	يف	الفرع	االإ�صالمي	بتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي.	يتم	اأخذ	جميع	 	

اإيرادات	وم�رشوفات	الفرع	االإ�صالمي	لل�صنة	املالية،	يف	االعتبار	عند	ت�زيع	�صايف	الربح.	يتم	احت�صاب	�صايف	ح�صة	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	من	�صايف	

الربح	على	اأ�صا�ض	االأر�صدة	الي�مية	ل�دائعهم	خالل	ال�صنة	بعد	خ�صم	م�صاربة	البنك	املتفق	عليها	واملعلن	عنها.	اإن	امل�رشوفات	واخل�صائر	الناجتة	عن	خمالفة	

البنك	لل�ائح	والتعليمات	والق�اعد	امل�رشفية	ال�صليمة،	ال	يتحملها	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق.	يف	حالة	اإذا	ما	ظهرات	نتائج	اأعمال	الفرع	االإ�صالمي	يف	نهاية	

ال�صنة	املالية	�صايف	خ�صائر،	ال	يتحمل	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	هذه	اخل�صائر	اإال	مبا	يقرره	م�رشف	قطر	املركزي	باعتباره	امل�ص�ؤول	عن	تقدير	كل	هذه	

االأم�ر.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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اليجارات   

ان	حتديد	ما	اذا	كانت	اتفاقية	ما	هي	عقد	ايجار	اأو	ي�صتمل	على	ايجار	يعتمد	على	م��ص�ع	االتفاقية	ويتطلب	تقييم	ما	اذا	كان	تنفيذ	االتفاقية	يعتمد	على	 	

ا�صتخدام	اأ�صل	معني	اأو	اأ�ص�ل	معينة	اأو	تنقل	االتفاقية	حق	ا�صتخدام	االأ�صل.

املجموعة كم�ضتاأجرة   

عق�د	االيجار	التي	ال	حت�ل	اىل	املجم�عة	جميع	خماطر	ومنافع	ملكية	االأ�ص�ل	امل�صتاأجرة	تعترب	ايجارات	ت�صغيلية	يتم	ادراج	مدف�عات	االيجارات	الت�صغيلية	 	

كم�صاريف	يف	بيان	الدخل	امل�حد	على	اأ�صا�ض	الق�صط	الثابت	على	مدى	فرتة	االيجار.

املجموعة كموؤجر   

عق�د	االيجار	التي	ال	حت�ل	فيها	املجم�عة	جميع	خماطر	وملكية	االأ�صل	ت�صنف	كايجارات	ت�صغيلية.	التكاليف	االوىل		املقدرة	يف	التفاو�ض	ح�ل	االيجارات	تتم	 	

ا�صافتها	اىل	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	امل�ؤجر	وتدرج	على	مدى	فرتة	االيجار	بنف�ض	االأ�ص�ض	التي	تدرج	بها	ايرادات	االيجارات.

احت�ضاب اليرادات  

اإيرادات	وم�رشوف	الفائدة )اأ(	 	

يتم	احت�صاب	اإيرادات	وم�رشوف	الفائدة	بالن�صبة	لكافة	االأدوات	املالية	املحملة	بفائدة،	با�صتثناء	تلك	امل�صنفة	على	اأنها	حمتفظ	بها	للمتاجرة	اأو	امل�صنفة	 	 	

بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	اأو	اخل�صارة،	�صمن	“اإيرادات	الف�ائد”	و“م�رشوفات	الف�ائد”	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة	با�صتخدام	طريقة	�صعر	الفائدة	

الفعلي.	

يتم	احت�صاب	االإيرادات	من	عق�د	التم�يل	واال�صتثمار	مب�جب	العمليات	البنكية	االإ�صالمية	�صمن	“اإيرادات	من	اأن�صطة	التم�يل	واال�صتثمار”	يف	قائمة	 	 	

الدخل	امل�حدة	با�صتخدام	طريقة	مماثلة	لطريقة		�صعر	الفائدة	الفعلي.	

بعد	خف�ض	االأ�صل	املايل	اأو	جمم�عة	االأ�ص�ل	املالية	املت�صابهة	نتيجة	خل�صارة	انخفا�ض	القيمة،	يتم	احت�صاب	اإيرادات	الفائدة	با�صتخدام	�صعر	الفائدة	 	 	

امل�صتخدم	خل�صم	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	لغر�ض	قيا�ض	خ�صارة	انخفا�ض	القيمة.	

اإيرادات	ر�ص�م	وعم�لة	 )ب(	 	

يتم	احت�صاب	الر�ص�م	والعم�الت	ب�صكل	عام	على	اأ�صا�ض	اال�صتحقاق	عند	تقدمي	اخلدمة.	يتم	تاأجيل	ر�ص�م	االلتزام	بالقرو�ض	بالن�صبة	للقرو�ض	 	 	

املحتمل	�صحبها	)اإىل	جانب	التكاليف	املبا�رشة	املت�صلة	بها(	واحت�صابها	كتعديل	ل�صعر	الفائدة	الفعلي	على	القر�ض.	يتم	احت�صاب	ر�ص�م	امل�صاركة	يف	تقدمي	

القرو�ض	كاإيرادات	بعد	االنتهاء	من	تك�ين	التجمع	املقدم	للقر�ض	وب�رشط	عدم	احتفاظ	املجم�عة	باأي	جزء	من	حزمة	القر�ض	لنف�صها	اأو	تك�ن	احتفظت	

بجزء	بنف�ض	�صعر	الفائدة	الفعلي	مثل	باقي	امل�صاركني	يف	تقدمي	القر�ض.	يتم	احت�صاب	ر�ص�م	املحفظة	و�ص�اها	من	ر�ص�م	اال�صت�صارات	االإدارية	ور�ص�م	

اخلدمات	ا�صتنادًا	اإىل	عق�د	اخلدمات	ال�صارية،	وعادة	ما	تك�ن	هذه	على	اأ�صا�ض	متنا�صب	زمنيًا.	يتم	احت�صاب	ر�ص�م	اإدارة	االأ�ص�ل	املت�صلة	ب�صناديق	

اال�صتثمار	ب�صكل	تقديري	على	مدى	الفرتة	التي	يتم	ت�فري	اخلدمة	فيها.	يتم	احت�صاب	الر�ص�م	اأو	مك�نات	الر�ص�م	املرتبطة	باالأداء	عند	حتقيق	معايري	

االأداء.	

اإيرادات	ت�زيعات	االأرباح	 )ج(		 	

يتم	احت�صاب	ت�زيعات	االأرباح	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة	بعد	اعالن	احلق	يف	ا�صتالم	االأرباح.	 	 	

النخفا�س يف قيمة الأ�ضول املالية   

االأ�ص�ل	املدرجة	بالتكلفة	املطفاأة	 )اأ(	 	

تق�م	املجم�عة	بتاريخ	كل	مركز	مايل	بتقييم	ما	اإذا	كان	هناك	دليل	م��ص�عي	على	اأن	االأ�صل	املايل	اأو	جمم�عة	االأ�ص�ل	املالية	قد	تعر�صت	النخفا�ض	 	 	

يف	قيمتها.	تنخف�ض	قيمة	االأ�صل	املايل	اأو	جمم�عة	االأ�ص�ل	املالية	فقط	عند	وج�د	دليل	م��ص�عي	على	حدوث	انخفا�ض	القيمة	نتيجة	حلدث	اأو	اأكرث	

من	االأحداث	التي	وقعت	بعد	االحت�صاب	االأويل	لالأ�صل	)“حدث	خ�صارة”(	ويك�ن	حلدث	اخل�صارة	هذا	)اأو	اأحداث	اخل�صارة(	اأثر	على	التدفقات	النقدية	

امل�صتقبلية	املت�قعة	لالأ�صل	املايل	اأو	جمم�عة	االأ�ص�ل	املالية	التي	ميكن	تقديرها	ب�صكل	م�ث�ق.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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االأ�ص�ل	املدرجة	بالتكلفة	املطفاأة	)تتمة( )	اأ(	 	

املعايري	التي	ت�صتخدمها	املجم�عة	لتحديد	وج�د	دليل	م��ص�عي	على	حدوث	خ�صارة	انخفا�ض	يف	القيمة	ت�صمل	ما	يلي:	 	 	

العجز	عن	اأداء	الدفعات	مب�جب	العقد	�ص�اًء	كانت	متعلقة	باملبلغ	االأ�صلي	اأو	الفائدة؛	 	• 	 	

ال�صع�بات	اخلا�صة	بالتدفقات	املالية	التي	يعاين	منها	املقرت�ض؛	 	• 	 	

خمالفة	اأحكام	اأو	�رشوط	القر�ض؛	 	• 	 	

البدء	باإجراءات	االإفال�ض؛	 	• 	 	

تده�ر	مركز	املناف�صة	اخلا�ض	باملقرت�ض؛	 	• 	 	

الرتاجع	يف	قيمة	ال�صمان؛	و	 	• 	 	

تدين	الت�صنيف	دون	م�صت�ى	درجة	اال�صتثمار.	 	• 	 	

يتم	حتديد	الفرتة	ما	بني	حدوث	اخل�صارة	وحتديدها	من	قبل	االإدارة	املحلية	بالن�صبة	لكل	حمفظة	حمددة	ب�صكل	منف�صل.	وعم�مًا	ترتاوح	الفرتات	 	 	

امل�صتخدمة	ما	بني	ثالثة	اأ�صهر	و12	�صهرًا؛	ويف	حاالت	ا�صتثنائية	قد	يتم	ا�صتخدام	فرتات	اأط�ل.	

تق�م	املجم�عة	يف	البداية	بتقييم	ما	اإذا	كان	هناك	دليل	م��ص�عي	على	حدوث	انخفا�ض	القيمة	ب�صكل	منف�صل	لكل	اأ�صل	مايل	كبري	على	حدة،	وب�صكل	 	 	

منف�صل	اأو	جماعي	لالأ�ص�ل	املالية	غري	الكبرية.	واإذا	قررت	املجم�عة	عدم	وج�د	دليل	م��ص�عي	على	وج�د	انخفا�ض	يف	القيمة	لكل	اأ�صل	مايل	مت	

تقييمه	ب�صكل	منف�صل،	�ص�اًء	كان	كبريًا	اأم	ال،	فاإنها	تق�م	باإدراجه	�صمن	جمم�عة	اأ�ص�ل	مالية	لها	نف�ض	مزايا	خماطر	االئتمان	وتق�م	بتقييمها	ب�صكل	

جماعي	للتحري	عن	وج�د	انخفا�ض	القيمة.	اأما	االأ�ص�ل	التي	يتم	تقييمها	ب�صكل	منف�صل	ل�ج�د	انخفا�ض	القيمة	والتي	يتم	احت�صاب	خ�صارة	انخفا�ض	

قيمة	لها	اأو	يت�ا�صل	احت�صاب	خ�صارة	انخفا�ض	القيمة	لها	فال	يتم	اإدراجها	يف	التقييم	اجلماعي	النخفا�ض	القيمة.	

يتم	قيا�ض	مبلغ	اخل�صارة	ب��صفه	الفرق	بني	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	والقيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	املت�قعة	)با�صتثناء	خ�صائر	االئتمان	 	 	

امل�صتقبلية	التي	مل	يتم	تكبدها(	خم�ص�مة	ب�صعر	الفائدة	الفعلي	االأ�صلي	اخلا�ض	باالأ�صل	املايل.	نتيجة	املخ�ص�ض	ال	تختلف	فعليا	عن	النتائج	ال�صادرة	

عند	تطبيق	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي.	يتم	خف�ض	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	من	خالل	ا�صتخدام	ح�صاب	خ�صم	ويتم	احت�صاب	مبلغ	اخل�صارة	يف	قائمة	

الدخل	امل�حدة.	اإذا	كان	للقر�ض	اأو	االأداة	املحتفظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها	�صعر	فائدة	متغري،	فاإن	معدل	اخل�صم	يك�ن	�صعر	الفائدة	الفعلي	احلايل	املحدد	

مب�جب	العقد.	وكاإجراء	احتياطي	عملي،	ميكن	للمجم�عة	قيا�ض	انخفا�ض	القيمة	على	اأ�صا�ض	القيمة	العادلة	لالأداة	با�صتخدام	ال�صعر	ال�ص�قي.	

ان	احت�صاب	القيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	ل�صمانات	اال�صل	املاىل	تعك�ض	التدفق	النقدى	الذى	قد	ينتج	عن	اال�صتح�اذ	خم�ص�ما	منها	تكلفه	 	 	

احل�ص�ل	على	او	بيع	ال�صمانة،	�ص�اء	كان	اال�صتح�اذ	حمتمال	ام	ال.

الأغرا�ض	التقييم	اجلماعي	النخفا�ض	القيمة،	يتم	جتميع	االأ�ص�ل	املالية	على	اأ�صا�ض	مزايا	خماطر	االئتمان	املت�صابهة.	وتت�صل	هذه	املزايا	بتقدير	 	 	

التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	للمج�عات	اخلا�صة	بهذه	االأ�ص�ل	من	خالل	ك�نها	داللية	على	قدرة	املدين	على	دفع	كافة	املبالغ	امل�صتحقة	وفقًا	لالأحكام	

التعاقدية	لالأ�ص�ل	اجلاري	تقييمها.	

يتم	تقدير	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	يف	جمم�عة	اأ�ص�ل	مالية	تخ�صع	لتقييم	جماعي	للتحري	عن	وج�د	انخفا�ض	يف	قيمتها	على	اأ�صا�ض	التدفقات	 	 	

النقدية	التعاقدية	لالأ�ص�ل	يف	املجم�عة	واخلربة	ال�صابقة	يف	اخل�صارة	الأ�ص�ل	ذات	مزايا	ملخاطر	االئتمان	م�صابهة	لتلك	امل�ج�دة	يف	املجم�عة.	يتم	تعديل	

اخلربة	ال�صابقة	يف	اخل�صارة	على	اأ�صا�ض	املعطيات	احلالية	الظاهرة	للعيان	مبا	يعك�ض	اآثار	الظروف	احلالية	التي	مل	ت�ؤثر	على	الفرتة	التي	ا�صتندت	اإليها	

اخلربة	ال�صابقة	يف	اخل�صارة	وحلذف	اآثار	الظروف	يف	الفرتة	ال�صابقة	التي	مل	تعد	م�ج�دة	حاليًا.	

عندما	يك�ن	القر�ض	غري	قابل	للتح�صيل،	يتم	�صطبه	يف	مقابل	املخ�ص�ض	املتعلق	بانخفا�ض	قيمة	القرو�ض.	ويتم	حذف	هذه	القرو�ض	بعد	اتخاذ	كافة	 	 	

االإجراءات	ال�رشورية	وبعد	حتديد	مبلغ	اخل�صارة.	اإذا	انخف�ض	مبلغ	خ�صارة	انخفا�ض	القيمة	يف	فرتة	الحقة	وكان	باالإمكان	ربط	هذا	االنخفا�ض	ب�صكل	

م��ص�عي	بحدث	يقع	بعد	احت�صاب	انخفا�ض	القيمة،	يتم	عندها	عك�ض	خ�صارة	انخفا�ض	القيمة	التي	مت	احت�صابها	من	خالل	تعديل	ح�صاب	اخل�صم.	ويتم	

احت�صاب	مبلغ	العك�ض	يف	قائمة	الدخل		امل�حدة	�صمن	بند	تكلفة	انخفا�ض	القيمة	خل�صائر	االئتمان.	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

االأ�ص�ل	امل�صنفة	مت�فرة	للبيع	 )	ب(	 	

تق�م	املجم�عة	بتاريخ	كل	مركز	مايل	بتقييم	ما	اإذا	كان	هناك	دليل	م��ص�عي	على	اأن	االأ�صل	املايل	اأو	جمم�عة	االأ�ص�ل	املالية	قد	تعر�صت	النخفا�ض	يف	 	 	

قيمتها.	يف	حالة	ا�صتثمارات	حق�ق	امللكية	امل�صنفة	على	اأنها	مت�فرة	للبيع،	فاإن	الرتاجع	الكبري	اأو	ط�يل	االأجل	يف	القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املالية	ملا	

دون	تكلفتها	ي�ؤخذ	يف	االعتبار	يف	حتديد	ما	اإذا	كانت	االأ�ص�ل	قد	تعر�صت	النخفا�ض	يف	قيمتها.	وعند	وج�د	هذا	الدليل	بالن�صبة	لالأ�ص�ل	املالية	املت�فرة	

للبيع،	فاإن	اخل�صارة	املرتاكمة،	والتي	يتم	قيا�صها	على	اأنها	الفرق	بني	تكلفة	االقتناء	والقيمة	العادلة	احلالية	ناق�صًا	خ�صارة	االنخفا�ض	يف	القيمة	اخلا�صة	

بذلك	االأ�صل	املايل	املحت�صبة	�صابقًا،	يتم	حذفها	من	حق�ق	امللكية	واحت�صابها	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة.	اإن	خ�صائر	انخفا�ض	القيمة	املحت�صبة	�صابقًا	يف	قائمة			

الدخل	امل�حدة	بخ�ص��ض	اأدوات	حق�ق	امللكية	ال	يتم	عك�صها	من	خالل	قائمة	الدخل	امل�حدة.	اإذا	زادت	يف	فرتة	الحقة	القيمة	العادلة	الأداة	دين	م�صنفة	

على	اأنها	مت�فرة	للبيع	وكان	ميكن	ربط	هذه	الزيادة	ب�صكل	م��ص�عي	بحدث	يقع	بعد	احت�صاب	خ�صارة	انخفا�ض	القيمة	يف	الربح	اأو	اخل�صارة،	عندها	

يتم	عك�ض	خ�صارة	انخفا�ض	القيمة	من	خالل	قائمة	الدخل	امل�حد.	

القرو�ض	املعاد	التفاو�ض	عليها )ج(	 	

ان	القرو�ض	املعاد	التفاو�ض	عليها	هى	اما	اخلا�صعه	اىل	انخفا�ض	جماعي،	اأو	غري	الهامة	مبفردها	والتى	يتم	تعديل	�رشوطها	والتى	ال	تعد	انه	قد	م�صى	 	 	

اجل	ا�صتحقاقها	وامنا	تعترب	قرو�صا	جديدة.	فى	ال�صن�ات	الالحقة،	اال�صل	يعد	انه	قد	تاأخر	اجله	ويجب	االف�صاح	عنه	فقط	يف	حالة	اعادة	التفاو�ض	عليه.	

الأ�ضول غري امللمو�ضة   

تدرج	االأ�ص�ل	غري	امللم��صة	فقط	عندما	ميكن	قيا�ض	تكلفتها	ب�ص�رة	م�ث�قة	واأنه	من	املرجح	ان	تتدفق	منافعها	االقت�صادية	م�صتقبال	اىل	املجم�عة.	ان	معايري	 	

ادراج	وقيا�ض	امل�ج�دات	غري	امللم��صة	هي	كالتايل	:	

االأ�ص�ل	الغري	ملم��صة	خالل	االقتناء	 	اأ(	 	

االأ�ص�ل	غري	امللم��صة	املحددة	عند	اقتناء	ال�رشكات	التابعة	او	الزميلة	يتم	ادراجها	�صمن	القيمة	العادلة	ويتم	اهالكها	وفقا	للعمر	االفرتا�صى	لال�صل	 	 	

غري	امللم��ض.

حق�ق	االمتياز	 ب(	 	

حق�ق	االمتياز	لها	عمر	اإنتاجي	حمدد	ويتم	اإدراجها	بالتكلفة	ناق�صًا	االإطفاء	املرتاكم	عند	وج�ده.	يتم	ح�صاب	االإطفاء	با�صتخدام	طريقة	الق�صط	الثابت	 	 	

لت�زيع	تكلفة	االمتياز	على	مدى	فرتة	االمتياز.	تق�م	املجم�عة	ب�صكل	�صن�ي	باإجراء	اختبارات	لتحري	انخفا�ض	القيمة	على	القيمة	الدفرتية	حلق�ق	

االمتياز.	

العقارات واملعدات  

تتك�ن	االأر�ض	واملباين	ب�صكل	رئي�صي	من	الفروع	واملكاتب.	يتم	اإظهار	كافة	املمتلكات	واملن�صاآت	واملعدات	بالتكلفة	التاريخية	ناق�صًا	اال�صتهالك.	ت�صمل	التكلفة	 	

التاريخية	امل�رشوفات	املن�ص�بة	ب�صكل	مبا�رشة	اإىل	امتالك	بن�د	االأ�ص�ل.	

يتم	اإدراج	التكاليف	الالحقة	يف	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	اأو	احت�صابها	كاأ�صل	منف�صل،	ح�صبما	يك�ن	مالئمًا،	فقط	عندما	يك�ن	من	املحتمل	اأن	تتدفق	اإىل	 	

املجم�عة	ف�ائد	اقت�صادية	م�صتقبلية	مرتبطة	بذلك	االأ�صل	ويك�ن	باالإمكان	قيا�ض	تكلفة	ذلك	االأ�صل	ب�صكل	م�ث�ق.	يتم	اإدراج	كافة	تكاليف	عمليات	االإ�صالح	

وال�صيانة	االأخرى	�صمن	بند	م�رشوفات	عمليات	اأخرى	خالل	الفرتة	املالية	التي	يتم	تكبدها	فيها.	

ال	يتم	ا�صتهالك	االأر�ض.	يتم	احت�صاب	اال�صتهالك	بطريقة	الق�صط	الثابت	لت�زيع	تكلفة	اال�صتهالك	على	القيم	املتبقية	على	مدى	اأعمارها	االإنتاجية	التقديرية	 	

على	ال�صكل	التايل:	

20	�صنة	 مباين		 	• 	

3-8	�صن�ات	 اأثاث	ومعدات		 	• 	

5	�صن�ات	 مركبات		 	• 	

تتم	مراجعة	القيم	املتبقية	لالأ�ص�ل	واأعمارها	االإنتاجية	وتعديلها	ح�صبما	يك�ن	مالئمًا	بتاريخ	كل	بيان	للمركز	املايل.	يتم	خف�ض	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	 	

مبا�رشة	اإىل	القيمة	املمكن	ا�صرتدادها	اإذا	كانت	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	اأكرب	من	قيمته	التقديرية	املمكن	ا�صرتدادها.	اإن	القيمة	املمكن	ا�صرتدادها	هي	القيمة	

العادلة	لالأ�صل	ناق�صًا	تكاليف	البيع	اأو	القيمة	قيد	اال�صتخدام	اأيهما	اأعلى.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

يتم	حتديد	اأرباح	وخ�صائر	اال�صتبعاد	من	خالل	مقارنة	العائدات		مع	القيم	الدفرتية،	ويتم	اإدراجها	�صمن	بند	ايرادات	/	م�رشوفات	عمليات	اأخرى	يف	قائمة	الدخل	 	

امل�حدة.	

العقارات املقتناة يف مقابل ت�ضوية ديون العمالء   

يتم	اإظهار		العقارات	املقتناة	يف	مقابل	ت�ص�ية	دي�ن	العمالء	يف	بيان	املركز	املايل	امل�حد		للبنك	�صمن	بند	“اأ�ص�ل	اأخرى”	بقيمة	االقتناء	اخلا�صة	بها	�صافية	من	اأي	 	

خم�ص�ض	النخفا�ض	القيمة.	

وفقًا	لتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي،	ينبغي	على	البنك	بيع	اأي	اأر�ض	وعقارات	يتم	اقتناوؤها	يف	مقابل	ت�ص�ية	الدي�ن	يف	غ�ص�ن	فرتة	ال	تتجاوز	ثالث	�صن�ات	من	 	

تاريخ	االقتناء	وال	ميكن	متديد	هذه	الفرتة	لفرتات	اأخرى	اإال	بعد	احل�ص�ل	على	م�افقة	م�رشف	قطر	املركزي.	

النخفا�س يف قيمة الأ�ضول غري املالية   

هي	االأ�ص�ل	التي	لي�ض	لها	عمر	اإنتاجي	حمدد،	والتي	ال	تخ�صع	لالإطفاء،	والتي	يتم	اختبارها	ب�صكل	�صن�ي	للتحري	عن	انخفا�ض	القيمة.	تتم	مراجعة	االأ�ص�ل	 	

اخلا�صعة	لالإطفاء	للتحري	عن	انخفا�ض	القيمة	يف	اأي	وقت	ت�صري	فيه	االأحداث	اأو	التغريات	يف	الظروف	اإىل	اأن	القيمة	الدفرتية	قد	ال	تك�ن	قابلة	لال�صرتداد.	يتم	احت�صاب	

خ�صارة	انخفا�ض	يف	القيمة	للمبلغ	الذي	تتجاوز	به	القيمة	الدفرتية	لالأ�صل	قيمته	املمكن	ا�صرتدادها.	والقيمة	املمكن	ا�صرتدادها	هي	القيمة	العادلة	لالأ�صل	ناق�صًا	

تكاليف	البيع	اأو	القيمة	قيد		اال�صتخدام	اأيهما	اأعلى.	انه	ولغر�ض	تقدير	االنخفا�ض	فى	القيمة،	االأ�ص�ل	يتم	جتميعها	اىل	احلد	االدنى	التى	ميكن	ان	تتحق	عنده	تدفقات	

نقدية	ميكن	حتديدها	منفردة	)ال�حدات	املدرة	للنقد(.	اال�ص�ل	غري	امللم��صة	بخالف	ال�صهرة	والتى	تعانى	من	انخفا�ض	فى	القيمة	يتم	اعادة	تقييمها	فى	نهاية	كل	فرتة	

مالية	لغر�ض	الغاء	تلك	اخل�صارة.

النقد وما يف حكمه   

الأغرا�ض	قائمة	التدفقات	النقدية،	فاإن	النقد	وما	يف	حكمة	تتك�ن	من	االأر�صدة	امل�صتحقة	خالل	ثالثة	اأ�صهر	من	تاريخ	االقتناء،	مبا	يف	ذلك	االأر�صدة	النقدية	واالأر�صدة	 	

غري	املقيدة	لدى	م�رشف	قطر	املركزي.	

خم�ض�ضات   

يتم	االعرتاف	باملخ�ص�ض	عندما	يك�ن	هناك	التزام	قان�ين	اأو	ا�صتداليل	حايل	كنتيجة	الأحداث	�صابقة	ويك�ن	من	املرجح	اأن	يتطلب	ذلك	ا�صتخدام	للم�ارد	لت�ص�ية	هذه	 	

االلتزامات،	مع	اإمكانية	اإجراء	تقدير	قابل	لالعتماد	عليه	لقيمة	هذا	االلتزام.	

تق�م	املجم�عة	بر�صد	املخ�ص�صات	واإدراجها	يف	قائمة	الدخل	امل�حد	بخ�ص��ض	اأية	مطالبة	حمتملة	اأو	بخ�ص��ض	اأي	انخفا�ض	يف	القيمة	يك�ن	مت�قعًا	لالأ�ص�ل،	مع	 	

االأخذ	يف	االعتبار	قيمة	املطالبة	املحتملة	اأو	االنخفا�ض	املحتمل	يف	القيمة	ومدى	احتمال	حدوثه.	

تقا�ض	املخ�ص�صات	بالقيمة	احلالية	للنفقات	املت�قعة	لل�فاء	بااللتزام	با�صتخدام	معدل	يعك�ض	التقدير	ال�ص�قي	للقيمة	املالية	و	املخاطر	املرتبطة	بااللتزام.	الزيادة	يف	 	

املخ�ص�صات	التي	قد	تن�صاأ	ب�صبب	التغري	يف	الزمن	يعرتف	بها	كم�رشوف	ف�ائد.

عقود ال�ضمانات املالية   

عق�د	ال�صمان	املايل	هي	عق�د	تقت�صي	من	اجلهة	امل�صدرة	اأن	تق�م	باأداء	دفعات	حمددة	لتع�ي�ض	حاملها	عن	اخل�صارة	التي	يتكبدها	ب�صبب	ف�صل	مدين	حمدد	يف	اأداء	 	

الدفعات	عند	ا�صتحقاقها	وفقًا	لالأحكام	االأ�صلية	اأو	املعدلة	الأداة	الدين.	يتم	منح	ال�صمانات	املالية	هذه	اإىل	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	وغريها	من	الهيئات	نيابة	عن	

العمالء	ل�صمان	القرو�ض	واأر�صدة	ال�صحب	على	املك�ص�ف	و�ص�اها	من	الت�صهيالت	البنكية	االأخرى.	

يتم	احت�صاب	ال�صمانات	املالية	مبدئيًا	يف	الق�ائم	املالية	بالقيمة	العادلة	وهي	العالوة	امل�صتلمة		بتاريخ	منح	ال�صمان	املايل.	والحقًا	لالحت�صاب	االأويل،	يتم	قيا�ض	 	

التزامات	املجم�عة	�صمن	هذه	ال�صمانات	املالية	بالقيا�ض	االأويل	ناق�صًا	االإطفاء	الذي	يتم	ح�صابه	الحت�صاب	اإيرادات	الر�ص�م	املكت�صبة	بطريقة	الق�صط	الثابت	على	مدى	

فرتة	ال�صمان	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة	واأف�صل	تقدير	للم�رشوفات	املطل�بة	لت�ص�ية	اأي	التزام	مايل	ين�صاأ	بتاريخ	بيان	املركز	املايل	امل�حد	اأيهما	اأعلى.	يتم	حتديد	هذه	

التقديرات	ا�صتنادًا	اإىل	اخلربة	ال�صابقة	مبعامالت	مماثلة	وتاريخ	اخل�صائر	ال�صابقة،	مدع�مة	براأي	االإدارة.	

يتم	اإدراج	اأية	زيادة	يف	املطل�ب	املرتبط	بال�صمانات	يف	قائمة	الدخل	امل�حدة	�صمن	بند	م�رشوفات	عمليات	اأخرى. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

  منافع املوظفني 

مكافاآت	نهاية	اخلدمة	 	

تق�م	املجم�عة	بر�صد	خم�ص�ض	ملكافاآت	نهاية	اخلدمة	م�صتحقة	االأداء	مل�ظفيها	االأجانب		على	اأ�صا�ض	فرتة	خدمة	امل�ظف	يف	نهاية	ال�صنة	وفقًا	ل�صيا�صة	 	

الت�ظيف	يف	املجم�عة	واأحكام	قان�ن	العمل	يف	قطر.	يتم	اإدراج	هذا	املخ�ص�ض	�صمن	بند	خم�ص�صات	اأخرى	كجزء	من	االلتزامات	االأخرى	يف	بيان	املركز	املايل.	

يتم	حتقيق		التكاليف	الت�قعة	لهده	املكافاأت	على	مدى	خدمة	امل�ظفني.

م�صاهمات	�صندوق	التقاعد	 	

كما	تق�م	املجم�عة	بر�صد	خم�ص�ض	مل�صاهمتها	يف	�صندوق	التقاعد	وفقًا	لقان�ن	التقاعد	للم�ظفني	القطريني،	وتق�م	بتحميله	�صمن	تكلفة	امل�ظفني	�صمن	بند	 	

م�رشوفات	عم�مية	واإدارية	يف	بيان	الدخل	امل�حد.		ال	تلتزم	املجم�عة	باأي	مدف�عات	اخرى	مبجرد	دفع	هذه	امل�صاهمات.	ت�صدد	امل�صاهمات	عند	ا�صتحقاقها.

اأن�ضطة الأمانات   

تعمل	املجم�عة	كمدير	�صندوق	لبع�ض	االأمانات	االخرى	التي	ينتج	عنها	حفظ	وايداع		اال�ص�ل	نيابة	عن	االفراد،	اأو	ال�رشكات	اأوغريها	من	امل�ؤ�ص�صات.	هذه	 	

االأ�ص�ل	وااليرادات	النا�صئه	عن	ذلك	ت�صتبعد	من	هذه	الق�ائم	املالية،	حيث	اأنها	لي�صت	من	ا�ص�ل	املجم�عة.

	

بنود خارج بيان املركز املايل  

ت�صمل	البن�د	خارج	بيان	املركز	املايل	التزامات	املجم�عة	بخ�ص��ض	العق�د	االآجلة	ل�رشف	العمالت	االأجنبية،	واتفاقيات	اأ�صعار	الفائدة	و�ص�اها،	وهي	ال	 	

ت�صكل	اأ�ص�ل	اأو	التزامات	فعلية	بتاريخ	بيان	املركز	املايل		با�صتثناء	االأ�ص�ل	وااللتزامات	املت�صلة	بربح	اأو	خ�صارة	القيمة	العادلة	املتعلقة	بامل�صتقات.

الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر  -3 

الأدوات املالية   1-3

تعريف والت�ضنيف  

تتمثل	االأدوات	املالية	للمجم�عة	يف	االأ�ص�ل	وااللتزامات	املالية،	وتت�صمن	االأ�ص�ل	املالية	اأر�صدة	النقدية	واحل�صابات	اجلارية	وال�دائع	لدى	البن�ك،	وقرو�ض	 	

و�صلف	العمالء،	واال�صتثمارات	املالية،	واأ�ص�ل	م�صتقات	مالية	وبع�ض	االأ�ص�ل	االخرى.	وااللتزامات	املالية	ت�صمل		ودائع	العمالء	وقرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	

اعادة	ال�رشاء	وامل�ص�صتحق	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	االخرى	ودي�ن	م�صدرة	واأر�صدة	مقرت�صة	اخرى	ومطل�بات	م�صتقات	مالية	والتزامات	معينة	اخرى،	

كما	تت�صمن	االأدوات	املالية	احلق�ق	والتعهدات	املدرجة	�صمن	“بن�د	خارج	بيان	املركز	املايل”.

ي�رشح	االإي�صاح	رقم	)2(	ال�صيا�صات	املحا�صبية	املتبعة	من	قبل	املجم�عة	ب�صاأن	اأ�ص�ض	االعرتاف	والقيا�ض	الأهم	االأدوات	املالية	وما	يرتبط	بها	من	اإيرادات	 	

وم�رشوفات.	

اإدارة املخاطر   

ت�صتمد	املجم�عة	عائدتها	من	ت�يل	واإدارة	خماطر	العمالء	بغر�ض	الربح.		ومن	خالل	هيكل	اداري	ق�ي	وم�جه	فاإن	املخاطر	والعائد	قد	ّقيمت	الإنتاج	عائد	 	

منا�صب	وم�صتمر،	للتقليل	من	الدخل	املتقلب	وزيادة	حق�ق	امل�صاهمني.	ان	اهم	ان�اع	املخاطر	ه�	خطر	االئتمان،	خطر	ال�صي�له،	خطر	ال�ص�ق،	وخماطر	

العمليات	االخرى.

خماطر	االئتمان	هي	عدم	متكن	العميل	من	ال�فاء	بالتزاماته.		خماطر	ال�صـ�ق	وت�صمل	اأي�صًا	خماطر	العمالت	االأجنبية	واأ�صعار	الف�ائد،	وهي	التقلبات	بقيمة	 	

االأ�ص�ل	وال�صلع	الناجتة	عن	التغريات	باأ�صعار	ال�ص�ق	والع�ائد.	خماطر	ال�صي�لة	هي	عدم	التمكن	من	االلتزام	باال�صتحقاقات	وال�صح�بات	لاللتزامات	ومت�يل	

من�	االأ�ص�ل	اأو	ال�فاء	بااللتزامات	التعاقدية	باأ�صعار	ال�ص�ق	املنا�صبة.		خماطر	العمليات	هي	اإحتمال	اخل�صارة	الناجتة	عن	اأحداث	�صببها	اأ�صخا�ض	و	اإجراءات	

تكن�ل�جية	و	ام�ر	قان�نية	واأحداث	خارجية	اأو	ام�ر	تنفيذية	اأو	تنظيمية.

اإن	�صيا�صة	اإدارة	املخاطر	للمجم�عة	وخماطر	ال�ص�ق	تت�قع	ا�صتخدام	عق�د	امل�صتقات	املالية	الأ�صعار	الفائدة	واأ�صعار	العمالت	االأجنبية	كجزء	من	عملية	اإدارة	 	

اأ�ص�ل	والتزامات	البنك.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

الأدوات املالية  )تتمة(  1-3

جلان املخاطر  

يبداأ	الهيكل	االداري	للمجم�عة	من	جمل�ض	االدارة.		يقّيم	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	االخطار	من	خالل	الرئي�ض	التنفيذي	للمجم�عة	واللجان	االدارية		واللجان	 	

املنبثقة	من	جمل�ض	االدارة	التالية:-	

جلنة	املخاطر	التابعة	ملجل�ض	االدارة	م�ص�ؤولة	عن	و�صع	ال�صيا�صة	اخلا�صة	بجميع	م�صائل	التدقيق	وتت�ىل	اال�رشاف	على	جميع	امل�صائل	املتعلقة	بالتدقيق	 	)1 	

يف	البنك	خالل	جلنة	التدقيق	باالدارة	وهي	م�ص�ؤولة	اأي�صا	عن	االن�صباط	ومكافحة	غ�صيل	االأم�ال.

جلنة	التدقيق	هي	جلنة	تابعة	ملجل�ض	االإدارة	وتت�ىل	امل�صئ�لية	عن	كافة	ج�انب	اإدارة	خماطر	امل�صاريع	التي	ت�صمل	لكن	دون	ح�رش	خماطر	االئتمان	 		)2 	

واملخاطر	الت�صغيلية.	ت�صع	اللجنة		ال�صيا�صة	اخلا�صة	بكافة	ق�صايا	املخاطر	وحتتفظ	باالإ�رشاف	على	كافة	خماطر	املجم�عة	من	خالل	جلنة	خماطر	

املجم�عة.	

جلنة	ال�صيا�صة	واال�صرتاتيجية	هي	جلنة	تابعة	ملجل�ض	االإدارة	تت�ىل	امل�صئ�لية	عن	كافة	�صيا�صات	وا�صرتاتيجيات	عمل	البنك.	 	)3 	

اللجنة	التنفيذية	هي	جلنة	تابعة	ملجل�ض	االإدارة	تت�ىل	امل�صئ�لية	عن	تقييم	ومنح	الت�صهيالت	االئتمانية	واعتماد	اأن�صطة	اال�صتثمار	اخلا�صة	باملجم�عة	 	)4 	

�صمن	ال�صق�ف	املعتمدة	وفقًا	لت�جيهات	امل�رشف	املركزي	يف	قطر.	

جلنة	االئتمان	هي	اأعلى	�صلطة	اإدارية	بخ�ص��ض	كافة	برامج	منتجات	تعر�صات	املخاطر	املقابلة،	وبرامج	امل�رشوفات	ذات	ال�صلة	وخماطر	�صمان	 	)5 	

القرو�ض	اجلماعية.

جلنة	املخاطر	بالبنك	التجاري		هي	جلنة	اإدارية	تتمتع	باأعلى	ال�صالحيات	االإدارية	على	كافة	االأم�ر	املتعلقة	باملخاطر	يف	املجم�عة	و�رشكاتها	التابعة	 	)6 	

والزميلة	والتي	متلك	فيها	ا�صتثمارات	ا�صرتاتيجية.	

جلنة	االأ�ص�ل	وااللتزامات	هي	جلنة	اإدارية	تت�ىل	اتخاذ	القرار	بخ�ص��ض	�صياغة	ال�صيا�صات	املرتبطة	بكافة	اأم�ر	اإدارة	االأ�ص�ل	وااللتزامات. 	)7 	

هيئة	الرقابة	ال�رشعية	هي	جلنة	م�صتقلة	ت�صم	ثالثة	علماء	خارجي�ن	متخ�ص�ص�ن	يف	التم�يل	اال�صالمي	والعمليات	امل�رشفية	اال�صالمية	وذلك	ل�صمان	 	)8 	

اأن	اأن�صطة	وعمليات	ومنتجات	الفروع	االإ�صالمية	للبنك	مت�افقة	مع	اأحكام	ال�رشيعة	االإ�صالمية.	هيئة	الرقابة	ال�رشعية	تق�م	باإخالء	م�صئ�ليتها	من	خالل	

اإجراء	مراجعة	دورية.	وذلك	بخالف	اأي	منتجات	اإ�صالمية	جديدة	تتطلب	اإعتماد	هيئة	الرقابة	قبل	بدء	التعامل	بها.

خماطر الئتمان   2-3

املجم�عة	تتعر�ض	ملخاطر	االئتمان،	والذى	ميثل	خطر	عدم	وفاء	الطرف	االخر	من	املعامله	بال�فاء	بالتزاماته.	ان	خطر	االئتمان	ه�	من	اهم	املخاطر	التى	 	

تتعر�ض	لها	ان�صطة	املجم�عة،	ولذلك	فان	االدارة	وبحذر	تدير	تعر�ض	املجم�عة	خلطر	االئتمان	ُتعزى	خماطر	االئتمان	اىل	كل	من	اأدوات	املالية	فى	املركز	املايل	

مثل	القرو�ض	واحل�صابات	اجلارية	املدينة	والتم�يل	االإ�صالمي	وامل�افقات	والقب�الت	واملبالغ	املعادلة	لالئتمان	املتعلق	باالأدوات	املالية		خارج	بيان	املركز	املايل.		

تنتهج	املجم�عة	يف	اإدارة	املخاطر	االئتمانية	اإ�صل�بًا	يت�صم	باال�صتقاللية	والنزاهة	يف	تقييم	املخاطر،	حني	دجمه	مع	االعمال	االدارية.	ال�صيا�صات	واالجراءات	

املعم�ل	بها	يف	املجم�عة	ت�ّجه	االدارة	الي�مية	للتعر�ض	االئتماين	وتبقى	جزءًا	مكمال	لطبيعة	العمل.		هدف	اإدارة	خماطر	االئتمان	ه�	تقييم	واإدارة	خماطر	

االئتمان	بغر�ض	تعزيز	هذه	الثقافة	االئتمانية.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

ادارة خماطر الئتمان  1-2-3

القرو�ض	وال�صلفيات )اأ(		 	

انه	ولغر�ض	قيا�ض	خطر	االمتان	للقرو�ض	وال�صلفيات	املمن�حه	للعمالء	والبن�ك	املناظرة	فان	املجم�عة	تعك�ض	ثالثة	مك�نات	)1(	احتمال	عدم	ال�فاء	من	 	 	

قبل	العميل	او	البنك	املقابل	اللتزاماته	التعاقدية،	)2(	املخاطر	التى	يتعر�ض	لها	البنك	االخر	واحتمال	حت�صنه	م�صتقبال،	والتى	من	بينها	ت�صتق	املجم�عة	

تعر�صها	خلطر	عدم	ال�فاء،	)3(	ن�صبة	التغطية	املحتملة	لاللتزامات	غري	امل�صددة	“خ�صارة	الفقد	االفرتا�صى”.

تقدر	املجم�عة	احتمال	عدم	ال�فاء	للطرف	املقابل	با�صتخدام	و�صائل	الت�صنيف	الداخلى	امل�صمم	للفئات	املختلفة	من	تلك	االطراف.	وقد	مت	تط�يره	 		)1( 	 	

داخليا	ويت�صمن	حتليال	اح�صائيا	واحلكم	ال�صخ�صى	مل�صئ�ل	االئتمان	ويتم	التحقق	منه	كلما	كان	ذلك	منا�صبا	باملقارنة	مع	البيانات	اخلارجية	

املتاحة.	ان	عمالء	املجم�عة	مت	ت�زيعها	وفقا	لع�رشة	نقاط	ما	بني	5	م�صت�يات	للتقييم.	ان	م�صت�يات	تقييم	املجم�عة،	كما	ه�	ادناه،	تعك�ض	مدى	

احتمال	عدم	ال�فاء	لكل	م�صت�ى	من	م�صت�يات	التقييم	على	حده.	مبا	يعنى	ان	اخلطر	يتدرج	بني	تلك	امل�صت�يات	وفقا	للتغري	فى	تقدير	احتمالية	

عدم	ال�فاء.	ان	اجماليات	التقييم	يتم	مراجعتها	وتعديلها	كلما	لزم	االمر.	ان	املجم�عة	تتحقق	وبانتظام	من	اداء	التقييم	وقدرته	التنب�ؤيه	من	حتديد	

حاالت	عدم	ال�فاء.

درجات الت�ضنيف الداخلي باملجموعة وفئات الت�ضنيف اخلارجي    

الت�ضنيف اخلارجي )معادل لت�ضنيف ا�ضتاندر اأند بورز( و�ضف فئة الت�ضنيف  ت�ضنيف املجموعة     

A-،A+،	AA-،AA+،	AAA منخف�صة	املخاطر	-		الفئة	املمتازة		 	A	فئة 	 	 	

B- ،B ،B+،BB-،BB ،BB+ ،	BBB- ،BBB ،BBB+ الفئة	العادية	– خماطر	مقب�لة		 	B	فئة 	 	 	

C	حتى	CCC دون	امل�صت�ى	– مراقبة		 	C	فئة 	 	 	

D دي�ن	م�صك�ك	يف	حت�صيلها	 	D	فئة 	 	 	

E دي�ن	رديئة		  E		فئة 	 	 	

ان	ت�صنيف	وكالة	التقييم	كما	ه�	بعاليه	مت	تق�صيمه	اىل	م�صت�يات	تقييم	للمجم�عة	وفقا	للمت��صط	ط�يل	املدى	ملعدالت	عدم	ال�فاء	لكل	م�صت�ى	 		 	 	

خارجى.	ت�صتخدم	املجم�عة	التقييم	اخلارجى	كلما	كان	متاحا	لتقي�ض	عليه	تقييم	خطر	االئتمان	الداخلى.	ان	خماطر	عدم	ال�فاء	حتت	املالحظة	

يختلف	تقييمها		من	�صنة	الخرى،	وبخا�صة	تلك	التى	تعاود	دورة	اقت�صادية.

التعر�ض	خلطر	عدم	املقدرة	على	ال�فاء	يتم	وفقا	للقيم	التى	تت�قع	املجم�عه	ان	تدين	بها	فى	ذلك	ال�قت.	على	�صبيل	املثال،	القر�ض	يقيم	وفقا	 	)2( 	 	

لقيمته	املمن�ح	بها،	وبالن�صبة	لاللتزام	فان	املجم�عة	تدرج	القيمة	امل�صح�بة	باال�صافة	اىل	اية	مبالغ	ا�صافية	قد	ميكن	�صحبها	مع	ال�قت،	مبجرد	

حدوثها.

			

خ�صارة	عدم	ال�فاء	املحتملة،	او	اخل�صارة	ال�صارمة،	متثل	ت�قع	املجم�عة	ملدى	اخل�صارة	ملطالبة	ما	عند	حدوثها.	ويتم	التعبري	عنها	كن�صبة	 	)3( 	 	

اخل�صارة	لكل	وحدة	خماطر،	وتختلف	وفقا	لطبيعة	الطرف	االخر،	وطبيعة	واهمية	املطالبة،	وت�افر	ال�صمانات،	او	حمددات	خطر	االئتمان	

االخرى.

االوراق	املالية	املدينة	وال�صندات	االخرى )ب(	 	

ان	التقييم	اخلارجى	لالوراق	املالية	املدينة	وال�صندات	مثل	تقييم	�صتاندرد	اند	ب�ز	او	ما	مياثلهما	مت	ا�صتخدامه	من	قبل	ادارة	نقد	املجم�عة		الدارة	خطر	 	 	

االئتمان.	ان	اال�صتثمار	فى	تلك	االوراق	املالية	يتم	النظر	اليها	ك��صيلة	لتحقيق	م�صت�يات	ائتمانية	متميزة	واملحافظة	على	م�صادرة	�صهلة	مل�اجهة	

متطلبات	التم�يل	فى	نف�ض	ال�قت.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

التحكم يف حدود املخاطرة و�ضيا�ضة التخفي�س :   2-2-3

تن�يع	املحفظة	 )اأ	(	 	

تن�يع	املحفظة	ه�	مبداأ	حتّ�طي	اإ�صايف،	لهذا	فاإن	�صيا�صات	االئتمان	نظمت	للتاأكد	من	اأن	االئتمان	يف	املجم�عة	ال	يرتّكز	لدى	عميل	معنّي،	اأو	قطاع	 	 	

�صناعي	اأو	منطقة	جغرافية	واحدة.		ولتفادى	اخل�صارة	الكبرية	اإن	مل	يتمكن	اأحد	االطراف	من	ال�فاء	ب�صداد	التزاماته،	فقد	مت	حتديد	ال�صق�ف	االئتمانية	

الكبرية	وفقٍا	لل�صيا�صة	االئتمانية.		كما	ُو�صعت	حدود	الإدارة	االرتكزات	االئتمانية	لقطاع	اأو	بلد	معنّي.	ويتم	ر�صد	هذه	املخاطر	على	ا�صا�ض	التدوير	

وتخ�صع	للمراجعه	ال�صن�يه	او	الدوريه	عندما	يعد	ذلك	�رشوريا.	

ال�صمانات	 )ب(	 	

من	اجل	اال�صتجابة	ب�صكل	ا�صتباقي	لتده�ر	االئتمان.	املجم�عة	ت�صتخدم	جمم�عة	من	ال�صيا�صات	واملمار�صات	للتخفيف	من	خماطر	االئتمان.	اأكرثها	 	 	

تقليديه	ه�	اخذ	ال�صمانات	ملبالغ	ال�صلف	املمن�حة،	والتي	هي	من	املمار�صات	ال�صائعه.	تتطبق	املجم�عة	ادوات	ومبادئ	ت�جيهية	ب�صاأن	مقب�ليه	فئات	

معينة	من	ال�صمانات	او	التخفيف	من	خماطر	االئتمان.	االن�اع	الرئي�صية	ل�صمانات	القرو�ض	وال�صلفيات	هى	:	

الره�ن	على	املمتلكات	ال�صكنيه	؛	 	• 	 	

الر�ص�م	على	اأ�ص�ل	جتارية	مثل	املبانى	واملخزون	واملدين�ن	؛	 	• 	 	

الر�ص�م	على	االدوات	املالية	مثل	�صندات	الدين	واال�صهم.	 	• 	 	

التم�يل	ط�يل	االجل	واالقرا�ض	اىل	ال�رشكات	هى	م�صم�نه	عم�ما	؛	الت�صهيالت	االئتمانية	الفردية	املدورة	هى	غري	م�صم�نه	عم�ما.	وباال�صافة	اىل	 	 	

ذلك،	من	اجل	تقليل	اىل	اأدنى	حد	خ�صائر	االئتمان	فان	املجم�عة	�ص�ف	ت�صعى	للح�ص�ل	على	�صمانات	ا�صافية	من	الطرف	املقابل	مبجرد	مالحظة	

اية	م�ؤ�رشات	النخفا�ض	قيمة	القرو�ض	وال�صلفيات	الفردية.	ال�صمانات	املحتفظ	بها	ك�صمان	ال�ص�ل	مالية	بخالف	القرو�ض	وال�صلفيات	يتم	حتديدها	

وفقا	لطبيعة	امل�صتقة	املالية.	�صندات	الدين	،	و�صندات	اخلزانة	االأخرى	وال�صندات	االخرى	هى	عم�ما	غري	م�صم�نه،	وفيما	عدا	االوراق	املالية	املدع�مه	

باال�ص�ل	وال�صك�ك	املماثلة	،	والتي	يتم	�صمانها	من	خالل	حمفظة	االدوات	املالية.	

ان	�صعبة	اخلدمات	امل�رشفية	اال�صالمية	تدير	التعر�ض	ملخاطر	االئتمان	عن	طريق	�صمان	ان	العميل	ي�صت�فى	احلد	االدنى	من	املعايري	االئتمانيه	كما	 	 	

حددتها	ادارة	خماطر	االئتمان	باملجم�عة.	

االلتزامات	ذات	ال�صلة	باالئتمان	 )ج(	 	

والغر�ض	الرئي�صي	من	هذه	ال�صك�ك	ه�	�صمان	ان	تك�ن	االأم�ال	مت�افره	لعميل	على	النح�	املطل�ب.	الكفاالت	وخطابات	االعتماد	ال�صامنه	حتمل	نف�ض	 	 	

املخاطر	االئتمانيه	كما	القرو�ض.	ال�ثائق	وخطابات	االعتماد	التجارية	-	التي	هي	تعهدات	خطية	من	قبل	املجم�عة	عن	العميل	كبديل	عنه	لرتخ�ض	لطرف	

ثالث	ا�صتخال�ض	تعهدات	على	املجم�عة	ي�صل	اىل	املبلغ	املن�ص��ض	عليها	مب�جب	االحكام	وال�رشوط	املحددة	-	هي	م�صم�نه	ب�صحنات	الب�صائع	ذات	

ال�صله	وبالتايل	حتمل	خماطر	اقل	من	قر�ض	مبا�رش.	

االلتزامات	لتمديد	االئتمان	متثل	االجزاء	غري	امل�صتخدمة	من	ال�صماح	بتقدمي	االئتمان	يف	�صكل	قرو�ض	او	خطابات	ال�صمان	او	خطابات	االعتماد.		ان	 	 	

خماطر	االئتمان	على	االلتزامات	لتمديد	االئتمان،	من	املحتمل	ان	تعر�ض	املجم�عة	خل�صارة	يف	مبلغا	م�صاويا	ملجم�ع	االلتزامات	غري	امل�صتغله.	ومع	

ذلك،	فاإنه	من	املرجح	ان	مبلغ	اخل�صارة	ه�	اقل	من	جمم�ع	االلتزامات	غري	امل�صتخدمة،	كما	ان	معظم	االلتزامات	لتمديد	االئتمان	هي	مره�نه	وفقا	

لعمالء	لديهم	معايري	ائتمان.	املجم�عة	تراقب	م�صطلح	تاريخ	اال�صتحقاق	لالئتمان	الن	االلتزامات	ط�يلة	االجل	عم�ما	حتت�ى	درجة	اكرب	من	املخاطر	

االئتمانيه	من	الق�صرية	االجل.

خماطر	االئتمان	النا�صئة	من	اأدوات	امل�صتقات	املالية	تقت�رش	يف	اأي	وقت	على	امل�صتقات	ذات	القيمة	العادلة	امل�جبة،	ح�صبما	تدرج	يف	بيان	املركز	املايل.	ومع	 )د(	 	

امل�صتقات	التي	ت�صدد	باالجمايل	،	تك�ن	املجم�عة	معر�صة	اأي�صا	ملخاطر	ال�صداد	وهي	اأن	تق�م	املجم�عة	ب�صداد	التزاماتها	ولكن	يف�صل	الطرف	االأخر	يف	

ت�صليم	القييمة	املقابلة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

اق�ضى خماطر ائتمانية قبل ال�ضمانات اأو اأي تعزيزات ائتمانية   3-2-3

اجلدول	التايل	يبني	اأق�صى	خماطر	ائتمانية	تتعر�ض	لها	بن�د	بيان	املركز	املايل	مبا	يف	ذلك	امل�صتقات.	تظهر	اأق�صى	املخاطر	باالجمايل،	قبل	تاأثري	التخفيف	 	

با�صتخدام	اأي	�صمانات	تاأخذها	املجم�عة	اأو	غريها	من	التعزيزات	االئتمانية.	يف	حال	تك�ن	االأدوات	املالية	مدرجة	بالقيمة	العادلة،	متثل	املبالغ	املبينة	قيمة	

املخاطر	االئتمانية	احلالية	ولكنها	لي�صت	اأق�صى	املخاطر	التي	ميكن	ان	تن�صاأ	يف	امل�صتقبل	نتيجة	للتغريات	يف	القيم.

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

خماطرة خماطر الئتمان وعالقته بالأ�ضول من بنود املركز املايل كما يلي :  

14.315.648 	5.643.561 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

مت�يل	القرو�ض	وال�صلف	للعمالء: 	

5.488.819 	4.593.100 قرو�ض	االأفراد	 	

25.988.143 	25.036.954 قرو�ض	ال�رشكات	التجارية	 	

2.420.551 	2.299.214 التم�يل	اال�صالمي	 	

3.014.253 	8.856.215 ا�صتثمارات	مالية	 	

601.220 	739.159 ا�ص�ل	اخرى	 	

51.828.634 	47.168.203 اجمايل بنوداملركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب   

	 	 	

خماطرة خماطر الئتمان وعالقتها ببنود خارج بيان املركز املايل كما يلي :  

2.388.401 	135.619 قب�الت	 	

14.488.472 	11.220.436 كفاالت	 	

5.335.915 	4.964.947 اعتمادات	 	

5.653.694 	4.717.558 الت�صهيالت	االئتمانية	املمن�حة	للعمالء	الغري	م�صتخدمة	 	

27.866.482 	21.038.560 بنود خارج بيان املركزاملايل كما يف 31 دي�ضمرب   

79.695.116 	68.206.763 الجمايل   

االأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	لي�صت	مدرجة	يف	التعر�ض	للمخاطر	االئتمانية	كما	يف	جذب	هذه	املخاطر	ال�صيادية	وزنا	من	ال�صفر. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

اق�ضى درجات التعر�س ملخاطر الئتمان ح�ضب القطاعات   4-2-3

يف	قطاع	ال�صناعة	حتليل	ملجم�عة	من	االأ�ص�ل	املالية،	قبل	اأن	تاأخذ	يف	االعتبار	ال�صمانات	التي	عقدت	التعزيزات	االئتمانية	اأو	غريها،	كما	يلي	: 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

احلد	االأق�صى احلد الأق�ضى  	 	

للمخاطرة للمخاطرة  	 	

داخل املركز املايل  

2.629.162 	8.963.007 حك�مة	 	

3.246.072 	1.952.609 م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	

1.245.591 	1.515.348 ال�صناعة	 	

4.767.946 	4.216.655 التجارة	 	

18.102.288 	10.134.891 اخلدمات	املالية	 	

3.404.813 	3.730.024 مقاوالت	 	

5.968.583 	6.449.380 عقارات	 	

7.092.719 	5.742.045 ا�صتهالكي	 	

5.371.460 	4.464.244 قطاعات	اخرى	 	

51.828.634 	47.168.203 جمموع داخل املركز املايل	  

خارج املركز املايل 	

640.339 	340.677 م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	

6.373.273 	4.977.544 اخلدمات	املالية	 	

20.852.870 	15.720.339 التجاري	وغريه	 	

27.866.482 	21.038.560   جمموع خارج املركز املايل	

79.695.116 	68.206.763 املجموع   

ال�ضمانات والتعزيزات الئتمانية الخرى :   

ان	قيمة	ون�ع	ال�صمان	املطل�ب	يعتمدان	على	تقييم	للمخاطر	االئتمانية	للطرف	االآخر.	تطبق	املجم�عة	ار�صادات	ت�جيهية	تتعلق	مبقب�لية	اأن�اع	ال�صمانات	 	

واأ�ص�ض	للتقييم.	

		

ان	االأن�اع	الرئي�صية	لل�صمانات	التي	حت�صل	عليها	املجم�عة	هي	كالتايل	: 	

لالقرا�ض	التجاري،	ر�ص�م	على	املمتلكات	العقارية	والب�صاعة	واالأر�صدة	التجارية	املدينة. 	• 	

لالقرا�ض	الفردي،	ره�ن	على	العقارات	ال�صكنية. 	• 	

وحت�صل	املجم�عة	اأي�صا	على	�صمانات	من	ال�رشكات	االم	للقرو�ض	املقدمة	اىل	�رشكاتها	التابعة.	تراقب	االدارة	القيمة	ال�ص�قية	لل�صمان	،	وتطلب	�صمانات	 	

ا�صافية	وفقا	الأحكام	اتفاقية	االقرا�ض،	وتراقب	القيمة	ال�ص�قية	لل�صمانات	التي	يتم	احل�ص�ل	عليها	خالل	مراجعة	كفاية	املخ�ص�ض	خل�صائر	تدين	القيمة.		من	

�صيا�صة	املجم�عة	اأن	تبيع	العقارات	التي	تعيد	امتالكها	بطريقة	نظامية،	ويتم	ا�صتخدام	العائدات	خلف�ض	اأو	ل�صداد	املدي�نية	القائمة.		وعم�ما	ال	يق�م	البنك	

ب�صغل	العقارات	التي	متتلكها	لال�صتخدام	التجاري.

يبلغ	اجمايل	اأق�صى	خماطر	ائتمانية	بعد	خ�صم	ال�صمانات47	بلي�ن	ريال	قطري	)2008	:	55		بلي�ن	ريال	قطري(	ان	االأن�اع	الرئي�صية	لل�صمانات	التي	 	

حت�صل	عليها	املجم�عة	هي	�صمانات	نقدية	3%	)2008:	6%(،	الره�ن		53%	)2008	:	47%(،	االأ�صهم	واأوراق	الدين		2	%	)2008:	3%(،	�صمانات	حك�مية			

13%	)2008	:	16%(	واالأوراق	املالية	االخرى	املقب�لة		28%	)2008	:	28%(	من	اجمايل	ال�صمانات.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

نوعية الئتمان لالأ�ضول املالية ذات املخاطر الئتمانية    5-2-3

ويبني اجلدول التايل التفا�ضيل الئتمانية ملحفظه القرو�س وال�ضلفيات ح�ضب الت�ضنيفات الداخلية للمجموعة. اأ (   

املبلغ بالألف ريال قطري   

م�ضتحقة الدفع غري م�ضتحقة الدفع     

الجمايل �ضعيفة  م�ضبقا وغري �ضعيفة  م�ضبقا وغري �ضعيفة     

31 دي�ضمرب 2009   

درجات	املخاطر 	  

11.710.132 	- 	71.137 	11.638.995 الفئة	A		– منخف�صة	املخاطر	-	ممتازة	 	 	 	

20.216.736 	- 	2.061.685 	18.155.051 الفئة	B -	خمطرة	عادية	 	 	 	

- 	- 	- 	- الفئة	C	-	دون	امل�صت�ى	 	 	 	

- 	- 	- 	- الفئة	D	-	م�صك�ك	يف	حت�صيلها	 	 	 	

724.842 	724.842 	- 	- الفئة	E	-	رديئة	 	 	 	

32.651.710 	724.842 	2.132.822 	29.794.046 الجمايل	   

)722.442( 	)718.107( 	)4.335( 	- ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	 	 	 	

31.929.268  6.735  2.128.487  29.794.046 ال�ضايف    

31 دي�ضمرب 2008   

درجات	املخاطر 	 	

12.324.666 	- 	33.821 	12.290.845 الفئة	A		– منخف�صة	املخاطر	-	ممتازة	 	 	 	

21.569.980 	- 	1.098.114 	20.471.866 الفئة	B	-	خمطرة	عادية	 	 	 	

- 	- 	- 	- الفئة	C	-	دون	امل�صت�ى	 	 	 	

- 	- 	- 	- الفئة	D	-	م�صك�ك	يف	حت�صيلها	 	 	 	

289.592 	289.592 	- 	- الفئة	E	-	رديئة	 	 	 	

34.184.238 	289.592 	1.131.935 	32.762.711 الجمايل	  	

)286.725( 	)286.725( 	- 	- ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	 	 	 	

33.897.513  2.867  1.131.935  32.762.711 ال�ضايف	 	 	

مالحظة : القرو�ض	املتاأخرة	ال�صداد	عن	31	دي�صمرب		2008	اأعيد	تب�يبها	الدراج	ر�صيد	املقرت�ض	غري	امل�صدد	بالكامل	�صمن	كل	من	فئات	التاأخري	يف	ال�صابق	   

كان	اجلدول	يظهر	فقط	املبلغ	املتاأخر	كما	يف	31	دي�صمرب	2008.	

اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية    ب( 

املخاطر	بالن�صبة	لالأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	اما	منخف�صة	املخاطر	)درجة	A(	اأو	م�حدة	املخاطر	)درجة	B(		ولي�ض	هناك	م�صتحقات	للدفع	 	 	

م�صبقا	اأو	اطفاء	االأر�صدة	يف	حمفظة	االأوراق	املالية	كما	يف	31	دي�صمرب	2009	)2008	:	ال	�صئ(		

ال�ضتثمارات املالية )اأوراق الدين(  ج(   

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

2.481.162 	7.383.251 املحتفظ	به	لال�صتحقاق	 	 	

764.696 	1.744.742 املتاحة	للبيع	 	 	

)231.605( 	)271.778( ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	 	 	

3.014.253  8.856.215 الجمايل    	

.”AA-“	ت�صنيف	وامل�صنفة	قطر	حك�مة	�صندات	من	رئي�صي	ب�صكل	تتك�ن		قطري	ريال	بلي�ن	8	بلغت	لال�صتحقاق	بها	املحتفظ	اال�صتثمارات	خماطرة 	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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نوعية الئتمان لالأ�ضول املالية ذات املخاطر الئتمانية )تتمة(  5-2-3

الأ�ضول الخرى )د(   

ال	ت�جد	اأر�صدة	متاأخرة	ال�صداد	اأو	متدنية	القيمة	كما	يف	31	دي�صمرب	2009	)2008	:	ال	�صيء( 	 	

القرو�س املتاأخرة ولكن مل تنخف�س قيمتها    )هـ( 

ان	القرو�ض	و�صلف	العمالء	التي	تاأخر	�صدادها	اأقل	من	180	ي�م	ال	تعترب	منخف�صة	القيمة	،	ما	مل	تت�فر	معل�مات	اخرى	ت�صري	اىل	العك�ض.	املبلغ	 	 	

االجمايل	للقرو�ض	و�صلف	العمالء	ح�صب	درجتها	والتي	ا�صتحق	م�عد	ا�صتحقاقها	ومل	تنخف�ض	قيمتها	كانت	على	النح�	التايل	:	

املبلغ بالألف ريال قطري   

التقليدية     

2008  2009 ال�ضفاء ال�ضالمي  اأفراد  �رشكات     

580.210 	714.717 	88.854 	218.234 	407.629 متاأخرة	حتى	30	ي�م	 	 	

282.830 	669.854 	94.414 	114.914 	460.526 متاأخرة	من	31	-	60	ي�م	 	 	

87.240 	310.797 	7.005 	54.830 	248.962 متاأخرة	من		61	-	90	ي�م	 	 	

181.655 	437.454 	22.123 	97.817 	317.514 متاأخرة	من	91	-	180	ي�م	 	 	

1.131.935  2.132.822  212.396  485.795  1.434.631 املجموع	 	 	

القرو�ض	التي	تاأخر	�صدادها	عن	31	دي�صمرب	2008	اأعيد	تب�يبها	الدراج	ر�صيد	املقرت�ض	غري	امل�صدد	بالكامل	�صمن	كل	من	فئات	التاخري.	يف	ال�صابق	 	 	

كان	اجلدول	يظهر	فقط	املبلغ	املتاخر	كما	يف	تاريخ	بيان	املركز	املايل.

لدى	املجم�عة	�صمانات	يف	�صكل	ودائع	جممدة	،	رهن	اأ�صهم	اأو	رهن	قان�ين	مقابل	القرو�ض	املتاخرة. 	 	

يلبغ	اجمايل	ال�صمانات122ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	404	ملي�ن	ريال	قطري(	للتاأخري	حتي	30	ي�م	،	و	393ملي�ن	ريال	قطري 	 	

)2008:	64	ملي�ن	ريال	قطري(	للتاخري	من	30	ي�م	اىل	60	ي�م	،	و	82	ملي�ن	ريال	قطري	)2008:	51	ملي�ن	ريال	قطري(	للتاأخري	من	60	ي�م	اىل	 	 	

90	ي�م،	و64	ملي�ن	ريال	قطري		)2008	:	69	ملي�ن	ريال	قطري(	للتاأخري	من	90	اىل	180	ي�م.	

تدنى قيمة القرو�س وال�ضلف والأن�ضطة التمويلية للعمالء )و(   

يتم	حتديد	قيمة	االنخفا�ض	بتقييم	كل	قر�ض	مبفرده	وفقا	لتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي،	واالأنظمة	واملعايري	الدولية	.	بلغت	القرو�ض	وال�صلف	 	 	

واالأن�صطة	التم�يلية	للعمالء	قبل	احت�صاب	التدفقات	النقدية	من	ال�صمانات	725ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	290	ملي�ن	ريال	قطري(.		فيما	يلي	

حتليل	الجمايل	القرو�ض	املتدنية	القيمة	بح�صب	قطاعات	الت�صغيل	:	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

	 	 القرو�ض	منخف�صة	القيمة 	 	

18.359 	187.686 -	ال�رشكات		 	 	

268.100 	517.040 -	االأفراد	 	 	

3.133 	20.116 -	التم�يل	اال�صالمي	 	 	

289.592 	724.842 	 	 	

اعادة التفاو�س على  قرو�س و�ضلف العمالء  )ز(   

اعادة	هيكلة	االن�صطه	ت�صمل	متديد	ترتيبات	الدفع،	وامل�افقة	على	خطط	االدارة	اخلارجية،	وتعديل	تاأجيل	املدف�عات.	بعد	اعادة	الهيكله،	فان	ح�صاب	 	 	

العميل	الذى	م�صى	اجل	ا�صتحقاقه	يتم	اعادتة	اىل	ال��صع	الطبيعي	وادارته	جنبا	اىل	جنب	مع	غريه	من	ح�صابات	مماثلة.	ان	�صيا�صات	اعادة	الهيكلة	

واملمار�صات	ت�صتند	اىل	املعايري	او	امل�ؤ�رشات	التي،	يف	التقدير	ال�صخ�صى	لالدارة	املحلية،	ت�صري	اىل	ان	الدفع	�صيك�ن	على	االرجح	ان	ي�صتمر.	ان	هذه	

ال�صيا�صات	هي	قيد	املراحعه	امل�صتمره.	اعادة	الهيكله	هى	االكرث	�صي�عا	من	ناحية	التطبيق	على	القرو�ض	ال�صخ�صية،	وخا�صة	عميل	القرو�ض	الفردية.	

اعادة	التفاو�ض	على	القرو�ض	التي	من	�صاأنها	ان	تك�ن	قد	م�صى	م�عد	ا�صتحقاقها	بلغ	جمم�عها	33ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	0.8	ملي�ن	ريال	

قطري(.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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�ضمانات م�ضتحوذ عليها   6-2-3

خالل	عام	2009،	كانت	قيمة	ال�صمانات	امل�صتعادة	غري	هامة. 	

خماطر ال�ضوق   3-3

تتعر�ض	املجم�عة	ملخاطر	ال�ص�ق،	والذي	ه�	خطر	ان	القيمه	العادله	او	التدفقات	النقدية	امل�صتقبليه	لالداة	مالية	�ص�ف	تتقلب	ب�صبب	التغريات	فى	ا�صعار	 	

ال�ص�ق.	تن�صاأ	خماطر	ال�ص�ق	من	املراكز	املالية	املفت�حة	ل�صعر	الفائده،	والعمالت	ومنتج	حق�ق	امللكية،	وهي	كلها	معر�صة	ب�صكل	عام	او	حمدد	حلركات	

ال�ص�ق	والتغريات	يف	م�صت�ى	تقلب	ا�صعار	ال�ص�ق	اأو	االأ�صعار،	مثل	ا�صعار	الفائده	،	وانت�صار	االئتمان،	واأ�صعار	�رشف	العمالت	االجنبية،	واأ�صعار	االأ�صهم.	

وتف�صل	املجم�عة	التعر�ض	ملخاطر	ال�ص�ق	اىل	حمافظ	جتارية	وغري	جتارية.

تخ�صع	اال�صتثمارات	ل�صالح	املجم�عة	ل�صيا�صة	اال�صتثمار	الداخلية	للمجم�عة	امل�افق	عليها	من	قبل	جمل�ض	االدارة	واملعدة	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	 	

املركزي.	يتم	القيام	باأن�صطة	املتاجرة	يف	املجم�عة	من	قبل	�صعبة	اخلزانة	واال�صتثمارات،	وتخ�صع	االأن�صطة	للت�جيهات	وال�صيا�صات	اخلا�صة	مبجال	العمل	

املحدد.	ت�صتخدم	املجم�عة	اأ�صاليب	متعددة	لقيا�ض	ومراقبة	االأن�صطة	مبا	يف	ذلك	حتليل	احل�صا�صية	وواحلدود	االئتمانية	لكل	مركز.		حتدد	�صيا�صة	اال�صتثمار	

احلد	االق�صى	ملجم�ع	حمافظ	اال�صتثمارات	ل�صالح	املجم�عة	)اأي	القيمة	العادلة	من	خالل	الربح	واخل�صارة	اال�صتثمارات	املالية	املحتفظ	بها	بغر�ض	املتاجرة	

واملحتفظ	بها	لتاريخ	اال�صتحقاق	واملتاحة	للبيع(	بن�صبة	70%	من	راأ�صمال	البنك	واحتياطياته	)راأ�ض	املال	اال�صا�صي	Tier 1(.		لكن،	احلد	املخ�ص�ض	ملحفظة	

اال�صتثمارات	املحتفظ	بها	بغر�ض	املتاجرة	ه�10%	من	راأ�صمال	املجم�عة	واحتياطياته	)راأ�ض	املال	اال�صا�صي	Tier 1(	مع	حد	اأق�صى	للخ�صارة	م�صم�ح	به	الأحد	

بن�د	اال�صتثمار	اأو	ملحفظة	اال�صتثمار	ككل	يف	اي	وقت	من	االوقات.		تتم	مراجعة	�صيا�صة	اال�صتثمار	من	قبل	جمل�ض	االدارة	�صن�يًا	وتتم	مراقبة	احلدود	ب�صكل	

ي�مي	من	قبل	ق�صم	اإدارة	املخاطر.

قرارات	اال�صتثمار	م�ّجهة	وفقًا	ال�صرتاتيجية	اال�صتثمار،	ويتم	اإتخاذها	جمال	العمل	حتت	اإ�رشاف	جلنة	االأ�ص�ل	وااللتزامات	ومب�افقة	جمل�ض	االإدارة.	 	

3-3-1  خماطر العمالت الأجنبية 

خماطر	العمالت	االجنبية	هي	خماطر	اخل�صارة	الناجتة	من	تقّلبات		اأ�صعار	ال�رشف	االجنبي.		وبالنظر	اىل	طبيعة	عمل	املجم�عة،	فاإن	التعر�ض	ملخاطر	العمالت	 	

االجنبية	حمدود	وم�صيطر	عليه	باإحكام	من	قبل	�صيا�صة	خماطر	ال�ص�ق	و�صيا�صة	اإدارة	املخاطر	الهيكلية	اللتني	تغطيان	اإدارة	احلدود	الق�ص�ى	امل�صم�ح	بها	

للمتاجرة	والتعر�ض	ملخاطر	العمالت	االأجنبية

املبلغ بالألف ريال قطري   

املجموع عمالت اأخرى  جنيه اإ�ضرتليني  يورو  دولر اأمريكي  ريال قطري    

	 	 	 	 	 كما يف 31 دي�ضمرب2009	  

بن�د	املركز	املايل 	

57.317.359 	3.962.556 	162.071 	170.087 	14.732.054 	38.290.591 االأ�ص�ل	 	

)57.317.359( 	)226.343( 	)149.007( 	)152.924( 	)17.840.849( 	)38.948.236( االلتزامات	 	

- 	3.736.213 	13.064 	17.163 	)3.108.795( 	)657.645( �صافى	مركز	العمالت		 	

بن�د	خارج	بيان	املركز	املايل 	

21.038.560 	276.042 	27.288 	1.495.901 	6.507.218 	12.732.111 	التزامات	دائنة	)التزامات	طارئة(	 	

كما يف 31 دي�ضمرب  2008    

بن�د	املركز	املايل 	

61.484.671 	3.797.748 	85.852 	557.526 	23.597.767 	33.445.778 االأ�ص�ل	 	

)61.484.671( 	)37.215( 	)85.289( 	)538.377( 	)27.280.294( 	)33.543.496( االلتزامات	 	

- 	3.760.533 	563 	19.149 	)3.682.527( 	)97.718( �صافى	مركز	العمالت	 	

بن�د	خارج	بيان	املركز	املايل 	

27.866.482 	912.926 	38.946 	1.952.685 	9.988.713 	14.973.212 التزامات	دائنة	)التزامات	طارئة(	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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3-3-1  خماطر العمالت الأجنبية )تتمة(

اجلدول	التايل	يبني	العمالت	التي	عر�صت	املجم�عة	ملخاطر	هامة	كما	يف	31	دي�صمرب	على	اأ�ص�لها	والتزاماتها	املالية	لغري	املتاجرة	وعلى	تدفقاتها	النقدية	 	

امل�صتقبلية.	يحت�صب	التحليل	تاأثري	تغري	معق�ل	حمتمل	الأ�صعار	العمالت	مقابل	الريال	القطري،	مع	ثبات	جميع	املتغريات	االخرى،	على	بيان	الدخل	امل�حد	

)نتيجة	للقيمة	العادلة	لالأ�ص�ل	وااللتزامات	املالية	لغري	املتاجرة	احل�صا�صة	للعمالت(	وعلى	حق�ق	امل�صاهمني	)نتيجة	للتغري	يف	القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	

املالية	املتاحة	للبيع(.	ان	اأي	مبلغ	�صالب	يف	اجلدول	يعك�ض	�صايف	نق�ض	حمتمل	يف	بيان	الدخل	امل�حد	اأو	حق�ق	امل�صاهمني،	بينما	يعك�ض	املبلغ	امل�جب	�صايف	

زيادة	حمتملة.		ان	اأي	نق�ض	معادل	يف	كل	من	العمالت	التالية	مقابل	الريال	القطري	كان	�ص�ف	ينتج	عنها	تاأثري	معادل	ولكنه	عك�صي.

املبلغ بالألف ريال قطري       

2008  2009 التغري يف �ضعر العملة %    

	 	 	

84 	1.960 	%15 جنيه	ا�صرتليني	 	

1.915 	1.716 	%10 الي�رو	 	

188.027 	186.468 	%5 اخرى	 	

3-3-2  اأرباح / خماطر اأ�ضعار الفائدة 

خماطر ا�ضعار الفائده ) اأ (   

التدفق	النقدي	ملخاطر	ا�صعار	الفائده	ه�	خطر	التقلب	فى	التدفقات	النقدية	امل�صتقبليه	لالداة	املالية	ب�صبب	التغريات	فى	ا�صعار	الفائدة	يف	ال�ص�ق.	القيمه	 	 	

العادله	ملخاطر	ا�صعار	الفائده	ه�	خطر	تقلب	قيمة	االدوات	املالية	ب�صبب	التغريات	فى	ا�صعار	الفائده	يف	ال�ص�ق.	تعتاد	املجم�عة	خطر	التعر�ض	الآثار	

التقلبات	ال�صائده	مل�صت�يات	اأ�صعار	الفائده	يف	ال�ص�ق	على	كل	من	القيمه	العادله	وخماطر	التدفق	النقدي.	ه�ام�ض	الفائده	قد	تزيد	نتيجة	لهذه	التغريات	

ولكن	قد	يقلل	من	اخل�صائر	حال	ان	تن�صاأ	حركات	غري	مت�قعة.	جمل�ض	االدارة	ي�صع	املحددات	الالزمة	على	م�صت�يات	ت�صارب	اعادة	ت�صعري	الفائده	التي	

ميكن	اال�صطالع	بها،	والتي	تر�صد	ي�ميا	عن	طريق	ادارة	النقد	واخلزانة	باملجم�عة.

اإدارة	االأ�ص�ل	وااللتزامات	املتابعة	من	قبل	جلنة	االأ�ص�ل	وااللتزامات	،	تدير	خماطر	�صعر	الفائدة	املرتبطة	باالأدوات	املالية	غري	التجارية.		وتعترب	 	 	

خماطر	�صعر	الفائدة	من	اأكرث	خماطر	ال�ص�ق	املعر�ض	لها	البنك	يف	اأدواته	املالية	غري	التجارية.

هدف	املجم�عة	اإدارة	ح�صا�صية	�صعر	الفائدة	بحيث	اأن	التغريات	يف	اأ�صعار	الفائدة	ال	تنعك�ض	�صلبًا	على	دخل	الفائدة	ال�صايف.	خماطر	�صعر	الفائدة	تقا�ض	 	 	

باأنها	امل�ؤثرات	املحتملة	على	دخل	الفائدة	ال�صايف	ب�صبب	تغريات	اأ�صعار	الفائدة	بال�ص�ق	كالعادة	تق�م	املجم�عة	باإدارة	خماطر	�صعر	الفائدة	اخلا�ض	

باأدوات	امل�صتقات	املالية	غري	التجارية	بف�صل	هذه	االأ�ص�ل	وااللتزامات	اإىل	حمفظتني	كبريتني:	غري	اإختيارية	واإختيارية.	املحفظة	غري	االإختيارية	حتت�ي	

على	القرو�ض	وال�دائع	اخلا�صة	بعمالء	املجم�عة	وال�صمانات	الالزمة	لدعم	املتطلبات	الرقابية	املطل�بة	لكي	تتمكن	املجم�عة	من	اإدارة	ح�صا�صية	�صعر	

الفائدة	باملحفظة	غري	االختيارية،	ت�صتعمل	املجم�عة	حمفظة	اأوراق	مالية	اإختيارية،	ودائع	ط�يلة	االأمد	،	واالإيداعات	واالإقرا�ض	بني	البن�ك	وامل�صتقات	

املالية	عند	احلاجة	اإ�صرتاتيجيًا	ب�ا�صطة	و�صع	املحفظة	االإختيارية	تتمكن	املجم�عة	ب�صكل	وا�صع	من	اإدارة	ح�صا�صية	�صعر	الفائدة	يف	املحفظة	غري	

االإختيارية.

خماطر �ضعر العائد )ب(   

خماطر	�صعر	العائد	)بالبن�ك	االإ�صالمية(	ه�	اخلطر	املحتمل	ل�صياع	فر�ض	حتقيق	عائد	اأعلى	وذلك	نتيجة	ال�صتثمار	االأ�ص�ل	الأجل	ط�يل	ب�صعر	عائد	 	 	

ثابت.	ويتم	اإدارة	االأ�ص�ل	املعروفة	ملخاطر	�صعر	العائد	بالبن�ك	االإ�صالمية	من	خالل	االآتي:

اأثناء	مت�يل	اأحد	املعامالت	ب�صعر	ربح	ثابت	يتم	اإ�صافة	هام�ض	تاأمني	اإىل	اأرباح	املعاملة	ويتم	من	خالل	ذلك	الهام�ض	تغطية	اأي	اإحتماالت	م�صتقبلية	 	-1 	 	

الرتفاع	معدل	االأرباح.

املنتجات	ذات	القيمة	املرتفعة	مثل	عمليات	االإجارة،	يتم	مراجعة	�صعر	العائد	)معدل	الربح(	املقرر	لها	دوريا. 	-2 	 	

مت�يل	العمليات	ذات	االآجال	الق�صرية	اأو	اإدراج	فقرة	تفيد	مبراجعة	�صعر	العائد	دوريا	�صمن	عقد	التم�يل. 	-3 	 	

اجلدول	التايل	يلخ�ض	مركز	ح�صا�صية	اأ�صعار	الفائدة	/	الربح		يف	31	دي�صمبــر	وفقا	لفرتة	اعادة	ت�صعري	امل�ج�دات	واملطل�بات	والبن�د	خارج	بيان	املركز	 	 	

املايل		للمجم�عة	:

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

املبلغ بالألف ريال قطري   

غري احل�ضا�ضة اأكرث من  من ثالثة اأ�ضهر  خالل ثالثة    

املجموع للفوائد  �ضنة  اإىل �ضـنـــة  اأ�ضهر    

كما يف 31 دي�ضمرب 2009   

4.374.423 	1.619.423 	- 	- 	2.755.000 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

	 	 	 	 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	لعمالء	:	 	

4.703.855 	- 	172.900 	18.200 	4.512.755 البن�ك	التقليدية	 	

939.706 	- 	71.840 	- 	867.866 	البن�ك	اال�صالمية	 	

	 	 	 	 	 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	لعمالء	: 	

29.630.054 	- 	399.551 	10.447.752 	18.782.751 	البن�ك	التقليدية	 	

2.299.214 	- 	1.414.637 	791.537 	93.040 البن�ك	اال�صالمية	 	

9.747.368 	891.153 	6.266.054 	1.033.297 	1.556.864 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.759.865 	3.759.865 	- 	- 	- ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

1.862.874 	1.238.097 	- 	52.953 	571.824 عقارات	ومعدات	واأ�ص�ل	اخرى	 	

57.317.359  7.508.538  8.324.982  12.343.739  29.140.100 جمموع الأ�ضول   

	 	 	 	 	

7.391.335 	- 	- 	- 	7.391.335 	اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.021.375 	4.575.092 	42.147 	2.348.215 	17.055.921 ودائع	العمالء	 	

367.936 	- 	- 	- 	367.936 قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء	 	

9.924.358 	- 	5.747.454 	2.361.681 	1.815.223 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.351.999 	795.012 	18.441 	36.882 	501.664 التزامات	اأخرى	 	

2.250.173 	2.250.173 	- 	- 	- حق�ق	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	 	

12.010.183 	12.010.183 	- 	- 	- حق�ق	امل�صاهمني	 	

57.317.359  19.630.460  5.808.042  4.746.778  27.132.079 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني  	

- 	)12.121.922( 	2.516.940 	7.596.961 	2.008.021 فرق ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة   

-  -  12.121.922  9.604.982  2.008.021 الفرق املرتاكم يف ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة   

	 	 	 	 	

كما يف 31 دي�ضمرب 2008       

3.015.283 	2.015.283 	- 	 	1.000.000 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

	 	 	 	 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	لعمالء	:	 	

12.922.488 	- 	350.300 	222.040 	12.350.148 البن�ك	التقليدية	 	

1.393.160 	- 	- 	- 	1.393.160 البن�ك	اال�صالمية	 	

	 	 	 	 	 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	لعمالء	: 	

31.476.962 	- 	3.000 	11.671.210 	19.802.752 	البن�ك	التقليدية	 	

2.420.551 	 	1.713.309 	380.771 	326.471 	البن�ك	اال�صالمية	 	

4.774.963 	885.744 	- 	3.353.600 	535.619 	ا�صتثمارات	مالية	 	

3.641.486 	3.641.486 	- 	- 	- ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

1.839.778 	1.635.815 	- 	- 	203.963 عقارات	ومعدات	واأ�ص�ل	اخرى	 	

61.484.671  8.178.328  2.066.609  15.627.621  35.612.113 جمموع الأ�ضول   

	 	 	 	 	

10.922.869 	- 	- 	7.730.610 	3.192.259 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		 	

29.337.943 	4.421.656 	81.388 	2.089.413 	22.745.486 ودائع	العمالء	 	

781.226 	- 	- 	781.226 	- قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء	 	

6.096.091 	- 	- 	- 	6.096.091 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.520.166 	1.320.238 	- 	- 	199.928 	التزامات	اأخرى		 	

2.847.931 	2.847.931 	- 	- 	- حق�ق	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	 	

9.978.445 	9.978.445 	- 	- 	- حق�ق	امل�صاهمني	 	

61.484.671  18.568.270  81.388  10.601.249  32.233.764 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني  	

- 	)10.389.942( 	1.985.221 	5.026.372 	3.378.349 فرق ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة   

-  -  10.389.942  8.404.721  3.378.349 الفرق املرتاكم يف ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

ج(  ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة       

ميثل	اجلدول	اأدناه	ح�صا�صية	بيان	الدخل	الأي	تغريات	معق�لة	حمتملة	على	اأ�صعار	الفائدة	مع	بقاء	كافة	املتغريات	االأخرى	ثابتة. 	 	

اإن	ح�صا�صية	بيان	الدخل	ه�	تاأثري	تغريات	مفرت�صة	على	اأ�صعار	الفائدة	وذلك	على	�صايف	اإيرادات	الف�ائد	ل�صنة	واحدة	،	بناءًا	على	االأ�صعار	العائمة	 	 	

للم�ج�دات	واملطل�بات	املالية	املحتفظ	بها	لغري	املتاجرة.	يت�قع	اأن	يك�ن	تاأثري	النق�ض		معادال	ومعاك�صا	لتاأثري	الزيادات	املبينة.	لي�ض	هناك	تاأثري	على	

حق�ق	م�صاهمي	املجم�عة.	كما	ه�	م��صح	اأدناه	يف	قائمة	دخل	وحق�ق	امل�صاهمني	امل�حدة	للمجم�عة.

املبلغ بالألف ريال قطري   

ح�ضا�ضية يف ح�ضا�ضية �ضايف  زيادة )نق�ضان( يف       

حقوق امل�ضاهمني ايرادات الفوائد  نقاط الأ�ضا�س     

2008  2009  2008  2009 	 	 	 	

العملة   

- 	1.300 	10.600 	)35.239( 25نقطة	اأ�صا�ض	 ريال	قطري	 	 	

1.637 	2.729 	3.090 	)20.820( 25نقطة	اأ�صا�ض	 دوالر	اأمريكي	/	اخرى	 	 	

خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم  3-3-3

خماطراأ�صعار	االأ�صهم	هي	اأن	تنق�ض	االأ�صعار	العادلة	لالأ�صهم	نتيجة	للتغريات	يف	م�صت�ى	م�ؤ�رشات	االأ�صهم	واأ�صعار	االأ�صهم	الفردية.	تن�صاأ	خماطر	اأ�صعار	 	

االأ�صهم	لغري	املتاجرة	من	االأوراق	الراأ�صمالية	امل�صنفة	متاحة	للبيع.	ان	زيادة	بني	10	%	و	15	%	يف	م�ؤ�رش	�ص�ق	الدوحة	و�ص�ق	اأب�ظبي	لالأوراق	املالية		يف	

31	دي�صمرب2009	كانت	�صتزيد	حق�ق	امل�صاهمني	مببلغ	6	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	121	ملي�ن	ريال	قطري(.	ان	نق�صا	معادال	كان	�صينتج	عنها	تاأثري	

معادل	ولكن	عك�صي	و�ص�ف	ي�صبب	انخفا�صا	حمتمال	يف	القيمة	،	مما	�صينق�ض	�صايف	الربح.

املبلغ بالألف ريال قطري   

الأثر على حقوق امل�ضاهمني التغري يف       

2008  2009 موؤ�رشات الأ�ضهم  موؤ�رشات ال�ضوق   

	 	 	 	

102.326 	- 	%10 ب�ر�صة	قطر*	 	

19.389 	6.138 	%15 �ص�ق	اأب�ظبي	لالأوراق	املالية	 	

*	كما	يف	31	دي�صمرب	2009	مل	يكن	لدى	البنك	اأي	اأ�صهم	ممتازة	معلقة	)بالرج�ع	اىل	اي�صاح	اأ9( 	

خماطر ال�ضيولة   4-3

ال�صي�لة	هي	القدرة	امل�صتمرة	على	ال�فاء	با�صتحقاقات	االلتزامات	و	زيادة	اأم�ال	امل�ج�دات	و�صداد	االلتزامات	التعاقدية	االخرى	يف	ال�قت	املحدد	وبطريقة	 	

منخف�صة	التكاليف.		اإدارة	ال�صي�لة	تت�صمن	االحتفاظ	بقدرة	كبرية	ومتن�عة	على	التم�يل،	واالأ�ص�ل	ال�صائلة	وم�صادر	نقدية	اخرى	تقي	من	التقلبات	يف	

م�صت�يات	االأ�ص�ل	وااللتزامات	الناجتة	عن	اأحداث	اأو	اإ�صطرابات	غري	مت�قعة	يف	ال�ص�ق.

عملية اإدارة خماطر ال�ضيولة  1-4-3

تخ�صع	اإدارة	خماطر	ال�صي�لة	ل�صيا�صة	املجم�عة	اخلا�صة	بال�صي�لة.		والهدف	االول	الإدارة	خماطر	ال�صي�لة،	التى	تتابع	اأعمالها	جلنة	االأ�ص�ل	وااللتزامات،	 	

ه�	اإيجاد	خطة	اآلية	للتغريات	غري	املت�قعة	حني	الطلب	اأو	االحتياج	لل�صي�لة	الناجتة	من	ت�رشفات	العمالء	اأو	حاالت	ال�ص�ق	غري	الطبيعية.		ت�صدد	جلنة	االأ�ص�ل	

وااللتزامات	على	بل�غ	احلد	االق�صى	من	ودائع	العمالء	وم�صادر	االم�ال	االخرى	واحلفاظ	عليها.		وتراقب	جلنة	االأ�ص�ل	وااللتزامات		اأ�صعار	ال�دائع	

وامل�صت�يات	واالجتاهات	والتغريات	الكبرية	و	خطط	ت�ص�يق	ال�دائع	التي	تراجع	با�صتمرار	للتاأكد	من	ات�صاقها	مع	متطلبات	�صيا�صة	ال�صي�لة.اأي�صًا	لدى	جلنة	

االأ�ص�ل	وااللتزامات	خطة	ط�ارىء	تتم	مراجعتها	ب�صكل	دوري.	اإن	قدرة	املجم�عة	على	جذب	مت�يالت	�صخمة	اأو	ط�يلة	االأجل	باأ�صعار	مناف�صة	ي�ؤثر	فيها	

ب�صكل	مبا�رش	ت�صنيفنا	االئتماين	املبنّي	فيما	يلي:

ط�يل	االأمد	A1،		ق�صري	االأمد	P-1،		ق�ة	املركز	املايل	C-،	امل�صتقبل	:	م�صتقر. 		: م�ديز	 	

ط�يل	االأمد	A،		ق�صري	االأمد	F1،		ق�ة	املركز	املايل	C،	امل�صتقبل	:	م�صتقر. 	: فيت�ض	 	

ط�يل	االأمد	-A،	ق�صري	االأمد	:		A-2،	امل�صتقبل	:	م�صتقر.	 	: �صتاندر	اآند	ب�وز		 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

منهج التمويل   2-4-3

م�صادر	ال�صي�له	يتم	مراجعتها	ب�صكل	منتظم	ب�ا�صطة	األك�	املجم�عة	للحفاظ	على	التن�يع	ح�صب	العمالت	،	واالماكن	اجلغرافيه	،	واملانح	،	واملنتج.	 	

التدفقات النقدية غري امل�ضتقة ال�ضمنية  3-4-3

يعك�ض	اجلدول	التايل	ت�اريخ	ا�صتحقاق	بن�د	اأ�ص�ل	والتزامات	املجم�عة	الرئي�صية.	وقد	مت	حتديد	ت�اريخ	التعاقدية	/	املت�قعة	لالأ�ص�ل	وااللتزامات	باجلدول	 	

على	اأ�صا�ض	الفرتة	املتبقية		يف	31	دي�صمرب	وحتى	تاريخ	اال�صتحقاق	التعاقدي	دون	االأخذ	بعني	االعتبار	ت�اريخ	اال�صتحقاق	الفعلية	التي	تعك�صها	ال�قائع	

التاريخية	لالحتفاظ	بال�دائع	وت�فر	ال�صي�لة.	تراقب	االإدارة	ب�ص�رة	م�صتمرة	ا�صتحقاقات	االأ�ص�ل	وااللتزامات	للتاأكد	من	ت�فر	�صي�لة	كافية.	

يخ�صع	البنك	لبع�ض	املتطلبات	االلزامية	وفقا	لل�ائح	م�رشف	قطر	املركزي	،	يف	31	دي�صمرب	2009	،	كانت	ن�صبة	ال�صي�لة	%112.26	)2008	:	107.91	%(.		 	

اإن	احلد	االأدنى	املقرر	من	قبل	م�رشف	قطر	املركزي	ه�%100

املبلغ بالألف ريال قطري   

لي�س لها تاريخ املجموع حتى   من ثالثة اأ�ضهر  من �ضهر     

جمموع ا�ضتحقاق   اأكرث من عام  عام  اإىل 12 �ضهر  اإىل ثالثة اأ�ضهر  بنود داخل املركز املايل  خالل  �ضهر   

كما يف 31 دي�ضمرب 2009         

4.374.423 	1.619.423 	- 	2.755.000 	- 	- 	2.755.000 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

اأر�صدة	لدى	البن�ك	 	

5.643.561 	63.340 	244.740 	5.335.481 	18.200 	200.200 	5.117.081 وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

قرو�ض	و�صلف	 	

31.929.268 	- 	23.077.443 	8.851.825 	1.944.208 	688.848 	6.218.769 واأن�صطة	مالية	للعمالء	 	

9.747.368 	891.153 	6.266.054 	2.590.161 	1.033.297 	18.200 	1.538.664 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.759.865 	3.759.865 	- 	- 	- 	- 	- ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

عقارات	ومعدات	 	

1.862.874 	1.238.097 	- 	624.777 	52.953 	141.205 	430.619 وم�جــ�دات	اأخــرى	 	

57.317.359  7.571.878  29.588.237  20.157.244  3.048.658  1.048.453  16.060.133 جممـــوع الأ�ضول   

7.391.335 	- 	- 	7.391.335 	- 	309.400 	7.081.935 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.021.375 	- 	42.147 	23.979.228 	3.168.683 	4.241.485 	16.569.060 ودائـــــع	العمــــالء	 	

قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	 	

367.936 	- 	- 	367.936 	- 	367.936 	- اعادة	ال�رشاء	 	

دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	 	

9.924.358 	- 	9.924.358 	- 	- 	- 	- مقرت�صة	اخرى	 	

1.351.999 	795.012 	18.441 	538.546 	36.882 	84.048 	417.616 التزامات	اأخـــــرى	 	

حق�ق	اأ�صحاب	 	

2.250.173 	- 	59.906 	2.190.267 	285.983 	752.580 	1.151.704 ودائع	اال�صتثمار	املطلق	 	

45.307.176 	795.012 	10.044.852 	34.467.312 	3.491.548 	5.755.449 	25.220.315 جمموع اللتزامات   

12.010.183 	6.776.866 	19.543.385 	)14.310.068( 	)442.890( 	)4.706.996( 	)9.160.182( الفــرق	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

التدفقات النقدية غري امل�ضتقة ال�ضمنية )تتمة(  3-4-3

املبلغ بالألف ريال قطري   

لي�س لها تاريخ املجموع حتى   من ثالثة اأ�ضهر  من �ضهر     

جمموع ا�ضتحقاق   اأكرث من عام  عام  اإىل 12 �ضهر  اإىل ثالثة اأ�ضهر  بنود داخل املركز املايل  خالل  �ضهر   

  كما يف 31 دي�ضمرب2008

3.015.283 	1.956.556 	- 	1.058.727 	- 	- 	1.058.727 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

اأر�صدة	لدى	البن�ك	 	

14.315.648 	87.948 	350.300 	13.877.400 	222.040 	17.776 	13.637.584 وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

33.897.513 	- 	24.173.259 	9.724.254 	2.441.947 	1.581.275 	5.701.032 قرو�ض	و�صلف	للعمالء	 	

4.774.963 	1.153.680 	3.621.283 	- 	- 	- 	- ا�صتثمارات	مالية	 	

3.641.486 	3.641.486 	- 	- 	- 	- 	- ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

عقارات	ومعدات	 	

1.839.778 	1.635.815 	- 	203.963 	- 	- 	203.963 وم�جــ�دات		اأخــرى	 	

61.484.671  8.475.485  28.144.842  24.864.344  2.663.987  1.599.051  20.601.306 جممـــوع الأ�ضول   

10.922.869 	 	- 	10.922.869 	- 	- 	10.922.869 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.337.943 	- 	23.864 	29.314.079 	1.786.224 	6.177.436 	21.350.419 ودائـــــع	العمــــالء	 	

قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	 	

781.226 	- 	- 	781.226 	781.226 	- 	- اعادة	ال�رشاء	 	

دي�ن	م�صدرة	 	

6.096.091 	- 	4.173.553 	1.922.538 	1.922.538 	- 	- واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.520.166 	1.320.238 	- 	199.928 	- 	- 	199.928 التزامات	اأخـــــرى	 	

حق�ق	اأ�صحاب	ودائع	 	

2.847.931 	- 	57.524 	2.790.407 	303.189 	1.114.475 	1.372.743 اال�صتثمار	املطلق	 	

51.506.226 	1.320.238 	4.254.941 	45.931.047 	4.793.177 	7.291.911 	33.845.959 جمموع اللتزامات   

9.978.445 	7.155.247 	23.889.901 	)21.066.703( 	)2.129.190( 	)5.692.860( 	)13.244.653( الفــرق	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009

البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09  |  64



الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

التدفقات النقدية غري امل�ضتقة ال�ضمنية )تتمة(  3-4-3

يلخ�ض	اجلدول	اأدناه	ا�صتحقاق	االلتزامات	املالية	للمجم�عة	كما	يف	31	دي�صمرب		على	اأ�صا�ض	ت�صديد	االلتزامات	التعاقدية		غري	املخ�ص�مة.		 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

املجموع اأكرث من عام  من 3-12 �ضهر  حتى 3 �ضهور  خالل �ضهر    

كما يف 31 دي�ضمرب 2009       

7.470.227 	- 	- 	312.702 	7.157.525 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.790.153 	43.496 	3.270.093 	4.377.229 	17.099.335 ودائع	العمالء	 	

370.766 	- 	- 	370.766 	- قرو�ض	حتت	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

10.306.194 	10.306.194 	- 	- 	- دي�ن	م�صدرة		واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

2.364.034 	81.359 	350.342 	752.580 	1.179.753 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق		 	

45.301.374  10.431.049  3.620.435  5.813.277  25.436.613 اجمايل	االلتزامات  	

	 	 	 	 	

كما يف 31 دي�ضمرب 2008       

11.051.676 	- 	- 	- 	11.051.676 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

30.642.213 	24.923 	1.865.518 	6.452.091 	22.299.681 ودائع	العمالء	 	

805.053 	- 	805.053 	- 	- قرو�ض	حتت	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

6.379.537 	4.400.784 	1.978.753 	- 	- دي�ن	م�صدرة		واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

3.052.392 	120.165 	364.809 	1.114.475 	1.452.943 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق		 	

51.930.871 	4.545.872 	5.014.133 	7.566.566 	34.804.300 اجمايل	االلتزامات	 	

اأدوات امل�ضتقات املالية   4-4-3

ب�صفة	عامة	تتم	ت�ص�ية	عق�د	�رشف	العمالت	االأجنبية	االآجلة	على	اأ�صا�ض	االجمايل	وتتم	ت�ص�ية	عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة	على	اأ�صا�ض	ال�صايف. 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

املجموع اأكرث من 3 �ضنوات  من 1-3 �ضنوات  حتى عام     

كما يف 31 دي�ضمرب   2009   

	 	 	 	 عق�د	�رشف	العمالت	االأجنبية	باالأجل 	

)1.867.181( 	- 	- 	)1.867.181( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

1.871.959 	- 	- 	1.871.959 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

	 	 	 	 عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة	 	

)332.552( 	)278.213( 	)42.392( 	)11.947( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

339.931 	267.412 	46.920 	25.599 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

)2.199.733( 	)278.213( 	)42.392( 	)1.879.128( اجمايل	التدفقات	املدف�عة		 	

2.211.890 	267.412 	46.920 	1.897.558 اجمايل	التدفقات	امل�صتلمة	 	

	

كما يف 31 دي�ضمرب   2008   

	 	 	 	 عق�د	�رشف	العمالت	االأجنبية	باالأجل 	

)1.304.797( 	- 	- 	)1.304.797( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

1.305.113 	- 	- 	1.305.113 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

	 	 	 	 عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة	 	

)349.339( 	)296.682( 	)45.335( 	)7.322( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

358.046 	289.367 	50.562 	18.117 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

)1.654.136( 	)296.682( 	)45.335( 	)1.312.119( اجمايل	التدفقات	املدف�عة		 	

1.663.159 	289.367 	50.562 	1.323.230 اجمايل	التدفقات	امل�صتلمة	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

بنود خارج بيان املركز املايل   5-4-3

اجلدول	اأدناه	يلخ�ض	ت�اريخ	ا�صتحقاق	االأدوات	املالية	خارج	بن�د	بيان	املركز	املايل	بناء	على	اال�صتحقاقات	التعاقدية. 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

املجموع اأكرث من عام  اأقل من عام    

كما يف 31 دي�ضمرب  2009  

4.717.558 	3.846.716 	870.842 التزامات	الدين	 	

16.321.002 	4.413.854 	11.907.148 ال�صمانات	والقب�الت	والت�صهيالت	املالية	االخرى		 	

36.100 	- 	36.100 التزامات	راأ�ض	املال		 	

21.074.660 	8.260.570 	12.814.090 املجموع   

كما يف 31 دي�ضمرب  2008  

5.653.694 	4.348.781 	1.304.913 التزامات	الدين	 	

22.212.788 	8.621.476 	13.591.312 ال�صمانات	والقب�الت	والت�صهيالت	املالية	االخرى		 	

6.492 	- 	6.492 التزامات	راأ�ض	املال		 	

27.872.974 	12.970.257 	14.902.717 املجموع   

القيم العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية   6-4-3

وا�صتنادا	اىل	اال�صاليب	امل�صتخدمة	لتحديد	القيمه	العادله	لالأدوات	املالية	امل��صح	يف	املالحظه	2،	والقيمه	العادله	الأ�ص�ل	وخ�ص�م	املجم�عة	،	ال	تختلف	 	

اختالفا	ج�هريا	عن	القيمه	الدفرتيه	يف	تاريخ	املركز	املايل.	فيما	يلى	اأهم	اال�ص�ل	واخل�ص�م	املالية	:	

املبلغ بالألف ريال قطري   

القيمة العادلة القيمة الدفرتية     

2008  2009  2008  2009    

الأ�ضول املالية  

2.610.269 	4.012.329 	2.610.269 	4.012.329 اأر�صدة	مع	البنك	املركزي	با�صتثناء	النقدية	 	

14.315.648 	5.643.561 	14.315.648 	5.643.561 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

33.897.513 	31.929.268 	33.897.513 	31.929.268 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	للعمالء	 	

4.679.674 	10.307.409 	4.774.963 	9.747.368 ا�صتثمارات	مالية	 	

	 	 	 	

التزامات مالية  

10.923.143 	7.391.335 	10.922.869 	7.391.335 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.337.943 	24.021.375 	29.337.943 	24.021.375 ودائع	العمالء	 	

775.331 	367.936 	781.226 	367.936 قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

5.899.868 	9.807.547 	6.096.091 	9.924.358 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

2.847.931 	2.250.173 	2.847.931 	2.250.173 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق		 	

االأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		 اأ(	 	

املبالغ	امل�صتحقة	من	البن�ك	ت�صم	التعامالت	بني	البن�ك	كااليداعات	واالقرتا�ض	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية.	القيمه	العادله	لهذه	االداه	املالية	ال	تختلف	 	 	

كثريا	عن	القيمه	الدفرتيه	حيث	ان	القيمه	االجماليه	للمحفظة	مدتها	ق�صرية	للغاية	وكثريا	ما	يعاد	ت�صعريها.	

القرو�ض	وال�صلفيات	واالن�صطه	التم�يليه	للعمالء	 ب(	 	

القرو�ض	وال�صلفيات	تعر�ض	بال�صافى	بعد	خ�صم	خم�ص�ض	االنخفا�ض	فى	القيمة.	القيمة	املقدرة	للقيمه	العادله	للقرو�ض	وال�صلفيات	ال	تختلف	كثريا	 	 	

عن	القيمه	الدفرتيه	حيث	ان	القيمه	االجماليه	للمحفظة	قابله	لتكرار	اعادة	الت�صعري	وفقا	ل�صعر	ال�ص�ق	يف	مدة	ق�صرية.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

القيم العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية )تتمة(  6-4-3

اال�صتثمارات	املالية	 ج(	 	

ا�صتثمارات	االأوراق	املالية	ت�صمل	املحتفظ	بها	حتى	تاريخ	اال�صتحقاق؛	وامل�صنفة	كا�ص�ل	متاحة	للبيع	واملحتفظ	بها	للمتاجرة.	اال�صتثمارات	امل�صنفة	 	 	

كاأ�ص�ل	متاحة	للبيع	واملحتفظ	بها	للمتاجرة	تقا�ض	بالقيمه	العادله.	القيمه	العادله	لال�صتثمارات	املحتفظ	بها	حتى	تاريخ	اال�صتحقاق	تق�م	على	ا�صعار	

ال�ص�ق	– ويف	حالة	عدم	ت�فر	�صعر	ال�ص�ق	فان	املجم�عة	حتدد	القيمة	العادلة	با�صتخدام	اأ�صاليب	تقييم	تت�صمن	حتليل	القيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	

واملعامالت	العادية	احلديثة	واأ�صاليب	تقييم	ت�صتخدم	عادة	من	قبل	امل�صاركني	يف	ال�ص�ق	– والقيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املحتفظ	بها	حتى	تاريخ	

اال�صتحقاق	يف�صح	عنها	يف	االي�صاح	9.

االأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 د(	 	

املبالغ	امل�صتحقة	للبن�ك	املعامالت	بني	البن�ك	،	واالقرتا�ض	ق�صري	االأجل	،	وال�دائع	اجلاريه	بني	ع�صية	و�صحاها.	القيمه	العادله	لهذه	االداه	املالية	ال	 	 	

تختلف	كثريا	عن	القيمة	الدفرتية	حيث	ان	القيمه	االجماليه	للمحفظة	ذات	مدى	ق�صري	جدا	ويتم	اعادة	ت�صعريها	يف	كثري

الدي�ن	امل�صدرة	واالأم�ال	املقرت�صة	االخرى		 ه(	 	

القيمه	العادله	التقديرية	لالم�ال	املقر�صه	االخرى	متثل	القيمة	املخ�ص�مة	للتدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	املت�قع	ان	تدفع	با�صتخدام	ا�صعار	ال�ص�ق	احلالية	 	 	

للقرو�ض	والت�صهيالت	املماثلة.	القيمه	العادله	لالم�ال	املقر�صه	مت	االف�صاح	عنها	فى	اي�صاح		15.	

ودائع	العمالء	 و(	 	

القيمه	العادله	املقدرة	لل�دائع	بدون	ت�اريخ	ا�صتحقاق	،	والتى	ت�صمل	ال�دائع	بدون	فائده	،	ه�	املبلغ	الذي	يدفع	عند	الطلب.		القيمه	العادله	املقدرة	لل�دائع	 	 	

بفائدة	التختلف	ماديا	عن	القيمة	الدفرتية	فى	تاريخ	املركز	املايل	،	اذ	ان	ا�صتحقاق	اجماىل	املحفظة	يتم	فى	مده	ق�صرية	للغاية.

انواع الأدوات املالية   7-4-3

يبني	اجلدول	التايل	االأدوات	املالية	التي	حتتفظ	بها	املجم�عة	ح�صب	فئات	معيار	املحا�صبة	الدويل	39 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

حمتفظ قرو�س  املحتفظ    

الجمايل متاحة للبيع  بها لال�ضتحقاق  وذمم مدينة  بها للمتاجرة  الأ�ضول املالية   

31 دي�ضمرب   2009  

4.012.329 	- 	- 	4.012.329 	- اأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	با�صتثناء	النقدية	 	

5.643.561 	- 	- 	5.643.561 	- اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

31.929.268 	- 	- 	31.929.268 	- قرو�ض	و�صلف	للعمالء	 	

9.747.368 	2.502.704 	7.244.664 	- 	- ا�صتثمارات	مالية	 	

271.764 	- 	- 	- 	271.764 القيمة	العادلة	امل�جبة	للم�صتقات	 	

31 دي�ضمرب   2008  

2.610.269 	- 	- 	2.610.269 	- اأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	با�صتثناء	النقدية	 	

14.315.648 	- 	- 	14.315.648 	- اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

33.897.513 	- 	- 	33.897.513 	- قرو�ض	و�صلف	للعمالء	 	

4.774.963 	2.415.340 	2.359.547 	- 	76 ا�صتثمارات	مالية	 	

203.963 	- 	- 	- 	203.963 القيمة	العادلة	امل�جبة	للم�صتقات	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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انواع الأدوات املالية )تتمة(  7-4-3

املبلغ بالألف ريال قطري   

املحتفظ    

الجمايل بها للمتاجرة  بالتكلفة املطفاأة    

اللتزامات املالية  

31 دي�ضمرب   2009   

7.391.335 	- 	7.391.335 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.021.375 	- 	24.021.375 ودائع	العمالء	 	

367.936 	- 	367.936 قرو�ض	مب�جب	اتفاقات	اإعادة	ال�رشاء	 	

9.924.358 	- 	9.924.358 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

2.250.173 	- 	2.250.173 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

265.754 	265.754 	- القيمة	العادلة	ال�صالبة	للم�صتقات	 	

	 	 	

31 دي�ضمرب   2008  

10.922.869 	- 	10.922.869 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.337.943 	- 	29.337.943 ودائع	العمالء	 	

781.226 	- 	781.226 قرو�ض	مب�جب	اتفاقات	اإعادة	ال�رشاء	 	

6.096.091 	- 	6.096.091 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

2.847.931 	- 	2.847.931 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

199.928 	199.928 	- القيمة	العادلة	ال�صالبة	للم�صتقات	 	

اف�ضاحات القيمة العادلة   8-4-3

ت�صتخدم	املجم�عة	الت�صل�صل	التايل	لتحديد	واالف�صاح	عن	القيمة	العادلة	لالأدوات	املالية	ح�صب	تقنيات	التقييم 	

امل�صت�ى	1	:		االأ�صعار	املتداولة	)غري	معدلة(	يف	االأ�ص�اق	الن�صطة	الأ�ص�ل	والتزامات	متماثلة. 	

امل�صت�ى	2	:		التقنيات	االخرى	التي	تك�ن	كافة	معطياتها	التي	لها	تاأثري	هام	على	القيمة	العادلة	امل�صجلة	وا�صحة،	ب�ص�رة	مبا�رشة	اأو	غري	مبا�رشة.	 	

امل�صت�ى	3	:		التقنيات	التي	ت�صتخدم	معطيات	لها	تاأثري	هام	على	القيمة	العادلة	امل�صجلة	والتي	ال	تق�م	على	اأ�صا�ض	بيانات	�ص�قية	وا�صحة. 	

اجلدول	التايل	يحلل	االأدوات	املالية	امل�صجلة	بالقيمة	العادلة	ح�صب	امل�صت�ى	يف	ت�صل�صل	القيمة	العادلة	:		 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

امل�ضتوى 3 امل�ضتوى 2  امل�ضتوى 1  31 دي�ضمرب 2009    

الأ�ضول املالية  

ا�صتثمارات	مالية	متاحة	للبيع 	

ا�ضتثمارات مدرجة  

- 	432.352 	- 	432.352 �صندات	واأوراق	دين	حك�مة	دولة	قطر	 	

- 	125.927 	- 	125.927 اأوراق	دين	اخرى	 	

- 	- 	68.937 	68.937 اأ�صهم	 	

ا�ضتثمارات غري مدرجة  

- 	520.060 	- 	520.060 �صندات	واأوراق	دين	حك�مة	دولة	قطر	 	

- 	504.571 	- 	504.571 اأوراق	دين	اخرى	 	

- 	28.641 	- 	28.641 اأوراق	دين	ا�صالمية	 	

419.343 	1.506 	- 	420.849 اأ�صهم	 	

158.265 	243.102 	- 	401.367 حمافظ	ا�صتثمارية	 	

577.608  1.856.159  68.937  2.502.704   

امل�صتقات	املالية 	

- 	256.077 	- 	256.077 مبادالت	اأ�صعار	الف�ائد	 	

- 	15.687 	- 	15.687 عق�د	العمالت	االأجنبية	االأجلة	 	

-  271.764  -  271.764   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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اف�ضاحات القيمة العادلة )تتمة(  8-4-3

املبلغ بالألف ريال قطري   

امل�ضتوى 3 امل�ضتوى 2  امل�ضتوى 1  31 دي�ضمرب 2009    

اللتزامات املالية  

	 	 	 	 امل�صتقات	املالية 	

- 	253.434 	- 	253.434 مبادالت	اأ�صعار	الف�ائد	 	

- 	12.320 	- 	12.320 عق�د	العمالت	االأجنبية	االأجلة	 	

-  265.754  -  265.754   

خالل	الفرتة	املالية	املنتهية	يف	31	دي�صمرب	2009	مل	تتم	حت�يالت	بني	القيمة	العادلة	بامل�صت�ى	1	والقيمة	العادلة	بامل�صت�ى	2	،	ومل	تتم	حت�يالت	اىل	اأو	من	 	

القيم	العادلة	بامل�صت�ى	3.

واجلدول	اأدناه	يبني	ت�ثيق	بني	فتح	واغالق	املبالغ	يف	امل�صت�ى	3	واالأ�ص�ل	وااللتزامات	املالية	امل�صجلة	يف	القيمة	العادلة	: 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

غري مدرجة    

الجمايل حمافظ ا�ضتثمارية  امللكية    

664.685 	239.749 	424.936 الر�ضيد يف 1 يناير 2009	  

)37.893( 	)36.834( 	)1.059( اخل�صائر	امل�صجلة	يف	بيان	الربح	واخل�صارة	 	

)15.837( 	)7.983( 	)7.854( اخل�صائر	امل�صجلة	يف	حق�ق	امل�صاهمني	 	

)33.347( 	)36.667( 	3.320 م�صرتيات	/	)املبيعات(			 	

577.608 	158.265 	419.343 الر�صيد	يف	31	دي�صمرب	2009	 	

ادارة راأ�س املال   5-3

ان	اهداف	املجم�عة	من	ادارة	راأ�ض	املال،	التي	هي	او�صع	بكثري	من	مفه�م	“حق�ق	امللكية” كما	ه�	م��صح	باملركز	املايل،	هي	:	 	

•	االمتثال	ملتطلبات	راأ�ض	املال	التي	حددها	املنظم�ن	لال�ص�اق	امل�رشفية	التى	تعمل	بها	املجم�عة	؛	 	

•	حلمايه	قدرة	املجم�عة	على	اال�صتمرار	حتى	تتمكن	من	اال�صتمرار	يف	تقدمي	ع�ائد	للم�صاهمني	والف�ائد	ال�صحاب	امل�صلحه	االآخرين	؛	و	 	

•	املحافظة	على	قاعدة	را�صماليه	ق�ية	لدعم	تط�ير	اعمالها.	 	

حتت�صب	ن�صبة	كفاية	راأ�ض	املال	باملجم�عة	وفقا	لتعليمات	جلنة	بازل	املعتمدة	من	قبل	م�رشف	قطر	املركزي،	با�صتخدام	طريقة	اخل�صم	ال�صتثماراتها	يف	 	

ال�رشكات	الزميلة	)2008	:	طريقة	الت�حيد	بالن�صبة	والتنا�صب(.

كفاية راأ�س املال  

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

9.640.737 	8.298.722 راأ�ض	املال	االأ�صا�صي	 	

313.428 	801.200 راأ�ض	املال	امل�صاند	 	

9.954.165 	9.099.922 اجمايل راأ�س املال   	

	 	 	

63.581.945 	48.239.705 املوجودات مرجحة باأوزان املخاطر   

	 	 	

%15.16 	%17.20 ن�صبة	راأ�ض	املال	االأ�صا�صي	 	

%15.66  %18.86   اجمايل ن�ضبة راأ�س املال 

راأ�ض	املال	االأ�صا�صي	1	يت�صمن	راأ�ض	املال،	االحتياطي	القان�ين،	االحتياطي	العام	واحتياطيات	اخرى	و�صلفة	من	م�صاهم	واالأرباح	املحتجزة	مت�صمنة	اأرباح	 	

العام	احلايل	با�صتثناء	الت�زيعات	املقرتحة.	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ادارة راأ�س املال )تتمة(  5-3

راأ�ض	املال	امل�صاند	2	يت�صمن	احتياطي	املخاطر	)حلد	1.25%	من	امل�ج�دات	مرجحة	باأوزان	املخاطر(	،	واحتياطي	القيمة	العادلة	)45%من	االأداة	املالية	اذا	 	

كانت	القيمة	العادلة	م�جبة	،	و	100%	اذا	كانت	�صالبة(	والدي�ن	الثان�ية.

اإن	احلد	االأدنى	املقرر	من	قبل	م�رشف	قطر	املركزي	ه�10%	،	واحلد	االأدنى	املقرر	من	جلنة	بازل	8%.		الزيادة	يف		راأ�ض	املال	امل�صاند	2	يف	عام	2009	ناجت	من	 	

�صايف	عائدات	عن	ا�صدار	دي�ن	ثان�ية	)انظر	اي�صاح		15(.

خماطر اإدارة ا�ضتثمارات الغري   6-3

تدير	املجم�عة	ا�صتثمارات	العمالء	�ص�اء	ب�صكل	مبا�رش	من	خالل	تعليماتهم	اأو	يف	�صكل	حمافظ	ا�صتثمارية.	اأو	اأن	اإدارة	هذه	اال�صتثمارات	ب�ا�صطة	املجم�عة	قد	 	

تق�د	اإىل	بع�ض	املخاطر	القان�نية	واملهينة	والت�صغيلية.	لذا،	فاإن	املجم�عة	تتخذ	التدابري	الالزمة	لل�صيطرة	على	تلك	املخاطر.		

ان	اإدارة	البنك	ملحافظ	اإ�صتثمارات	العمالء	تتم	ح�صب	ال�رشوط	واالحكام	املتفق	عليها	يف	االتفاقية	املربمة	وامل�قعة	من	قبل	العميل	والبنك	الإدارة	هذه	املحافظ.		 	

وت�صتثمر	هذه	املحافظ	يف	املقام	االول	يف	اأدوات	حمددة	الدخل،	و�صمان	راأ�ض	املال	اأو	ذات	ع�ائد	تدفع	بق�صائم.		حتفظ	�صجالت	هذه	املحافظ	ح�صب	تعليمات	

م�رشف	قطر	املركزي.

خماطر العمليات   7-3

خماطر	العمليات	هي	خماطر	اخل�صارة	املبا�رشة	اأو	غري	املبا�رشة	الناجتة	من	تكن�ل�جيا	غري	كافية	اأو	قا�رشة،	اأو	من		االداء	ال�صخ�صي،	اأو		اإجراءات	اأو	اأحداث	 	

خارجية.		ت�صعى	املجم�عة	اىل	احلد	من	خ�صائر	العمليات	بالتاكد	من	وج�د	بنية	حتتية	فاعلة،	و�ص�ابط،	ونظم	فعالة	وك�ادر	ذات	كفاءة	تعمل	يف	كل	اأق�صام	

املجم�عة		لقد	قام	البنك	م�ؤخرًا	بتنفيذ	من�ذج	تقرير	ح�ادث	لكل	املجم�عة،	و�ص�ف	يتم	التقيد	به	يف	حالة	وق�ع	اأي	خ�صارة	ت�صغيلية	اأو	ع�اقب	ذات	�صلة	

للمجم�عة.

التقديرات والقرارات والآراء املحا�ضبية الهامة   -4

تق�م	املجم�عة	ب��صع	تقديرات	ت�ؤثر	على	مبالغ	االأ�ص�ل	وااللتزامات	املعلن	عنها	يف	غ�ص�ن	ال�صنة	املالية	القادمة.	يتم	تقييم	التقديرات	واالآراء	ب�صكل	 	

مت�ا�صل	وهي	ت�صتند	اإىل	اخلربة	ال�صابقة	والع�امل	االأخرى،	والتي	من	بينها	الت�قعات	باالأحداث	امل�صتقبلية	التي	يعتقد	اأنها	معق�لة	مب�جب	الظروف.	

خ�صائر	انخفا�ض	القيمة	على	القرو�ض	وال�صلفيات	 	اأ(	 	

تق�م	املجم�عة	مبراجعة	حمفظة	القرو�ض	اخلا�صة	به	لتقييم	االنخفا�ض	يف	قيمتها	على	االأقل	ب�صكل	ربع	�صن�ي.	ويف	حتديد	ما	اإذا	كان	ينبغي	قيد	 	 	

خ�صارة	لالنخفا�ض	يف	القيمة	يف	بيان	الدخل،	فاإن	املجم�عة	تلجاأ	اإىل	اإبداء	الراأي	بخ�ص��ض	وج�د	معطيات	جديرة	باملالحظة	ت�صري	اإىل	وج�د	انخفا�ض	

ميكن	قيا�صه	يف	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	التقديرية	من	حمفظة	القرو�ض	قبل	اأن	يك�ن	باالإمكان	حتديد	االنخفا�ض	يف	كل	قر�ض	ب�صكل	منف�صل	يف	

تلك	املحفظة.	وقد	ي�صمل	هذا	الدليل	معطيات	جديرة	باملالحظة	ت�صري	اإىل	وج�د	تغري	كبري	يف	حالة	ال�صداد	للمقرت�صني	يف	اإحدى	املجم�عات،	اأو	الظروف	

االقت�صادية	ال�طنية	اأو	املحلية	املقرتنة	بحاالت	العجز	عن	ال�صداد	بخ�ص��ض	االأ�ص�ل	يف	تلك	املجم�عة.	ت�صتخدم	االإدارة	التقديرات	بناًء	على	اخلربة	

ال�صابقة	يف	اخل�صارة	لالأ�ص�ل	مع	�صفات	خماطر	االئتمان	والدليل	امل��ص�عي	لالنخفا�ض	يف	القيمة	ب�صكل	م�صابه	لتلك	يف	املحفظة	عند	جدولة	تدفقاتها	

النقدية	امل�صتقبلية.	تتم	مراجعة	املنهجية	واالفرتا�صات	امل�صتخدمة	لتقدير	كل	من	املبلغ	وت�قيت	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	ب�صكل	منتظم	للتقليل	من	اأية	

فروقات	بني	تقديرات	اخل�صائر	واخلربة	باخل�صائر	الفعلية.

انخفا�ض	يف	قيمة	اال�صتثمارات	يف	االأ�صهم	املت�فرة	للبيع 	ب(	 	

حتدد	املجم�عة	اأن	اال�صتثمارات	يف	االأ�صهم	املت�فرة	للبيع	قد	تعر�صت	النخفا�ض	يف	قيمتها	عندما	يك�ن	هناك	انخفا�ض	كبري	اأو	ط�يل	االأجل	يف	القيمة	 	 	

العادلة	اإىل	ما	دون	تكلفة	هذه	اال�صتثمارات.	وحتديد	مدى	االنخفا�ض	اأو	ط�ل	املدة	يقت�صي	اإبداء	الراأي.	ويف	اإبداء	الراأي،	فاإن	املجم�عة	تق�م	بتقييم	

التقلب	الطبيعي	يف	�صعر	ال�صهم،	من	بني	ع�امل	اأخرى.	تق�م	املجم�عة	مبراجعة	اأوراق	الدين	لديها	امل�صنفة	اأدوات	دين	متاحة	للبيع	،	يف	تاريخ	كل	

ميزانية	عم�مية.	ان	هذا	يتطلب	تقديرات	مماثلة	للتقديرات	املطبقة	على	التقييم	الفردي	للقرو�ض	وال�صلف.	باالإ�صافة	اإىل	ذلك،	ميكن	اأن	يك�ن	انخفا�ض	

القيمة	ذا	�صلة	عند	ت�فر	دليل	على	تراجع	يف	ال�صحة	املالية	لل�رشكة	امل�صتثمر	فيها،	اأو	اأداء	املجال	االقت�صادي	اأو	القطاع،	اأو	تغريات	يف	التقنية،	والتدفقات	

النقدية	من	العمليات	والتم�يل.	وعند	وج�د	دليل	على	االنخفا�ض	يف	قيمة	اال�صتثمارات	املت�فرة	للبيع،	فاإن	اخل�صارة	املرتاكمة	– التي	يتم	قيا�صها	

ب��صفها	الفرق	بني	تكلفة	االقتناء	والقيمة	العادلة	احلالية،	ناق�صًا	اأية	خ�صارة	النخفا�ض	القيمة	بخ�ص��ض	ذلك	االأ�صل	املايل	املحت�صبة	�صابقًا	يف	الربح	اأو	

اخل�صارة	– يتم	حذفها	من	امللكية	واحت�صابها	يف	بيان	الدخل.	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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التقديرات والقرارات والآراء املحا�ضبية الهامة )تتمة(	  -4

اال�صتثمارات	املحتفظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها 	ج(	 	

تتبع	املجم�عة	االإر�صاد	الذي	ين�ض	عليه	املعيار	املحا�صبي	الدويل	رقم	39	عند	ت�صنيف	امل�ج�دات	املالية	غري	امل�صتقة	التي	ي�جد	لها	دفعات	ثابتة	اأو	 	 	

ميكن	حتديدها	وتاريخ	ا�صتحقاق	ثابت	على	اأنها	حمتفظ	بها	حلني	ا�صتحقاقها.	ويقت�صي	هذا	الت�صنيف	اإبداء	الراأي	بدرجة	كبرية.	ويف	اإبداء	راأيه،	فاإن	

املجم�عة		تق�م	بتقييم	نيتها	وقدرتها	على	االحتفاظ	بهذه	اال�صتثمارات	حلني	ا�صتحقاقها.	وعند	ف�صل	املجم�عة	يف	االحتفاظ	بهذه	اال�صتثمارات	حلني	

ا�صتحقاقها،	بخالف	وج�د	ظروف	حمددة	مثاًل	بيع	كمية	غري	كبرية	قبل	تاريخ	اال�صتحقاق	ب�قت	وجيز،	عندها	ينبغي	اأن	تق�م	املجم�عة	باإعادة	

ت�صنيف	كامل	الفئة	على	اأنها	ا�صتثمارات	مت�فرة	للبيع.	وحت�صب	على	اأ�صا�ض	القيمة	العادلة	ولي�ض	تكلفة	االطفاء.

تـدين	اال�صتثمارات	املحتفظ	بها	لتاريخ	اال�صتحقاق د(	 	

بالن�صبة	لال�صتثمارات	املحتفظ	بها	لتاريخ	اال�صتحقاق	يق�م	البنك	تقييمها	فرديا	للتاأكد	من	وج�د	اأدلة	م��ص�عية	بتدين	قيمتها	ب�ص�رة	دائمة	اإذا	وجد	 	 	

دليل	باأن	البنك	قد	تكبد	خ�صارة	من	التدين	،	يحدد	مبلغ	اخل�صارة	كفرق	بني	القيمة	الدفرتية	للم�ج�دات	والقيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	التقديرية	

امل�صتقبلية.	يتم	تخفي�ض	القيمة	الدفرتية	ويدرج	قيمة	اخل�صارة	يف	بيان	الدخل.

اذا،	يف	�صنة	الحقة،	نق�صت	خ�صارة	التدين	التقديرية	نتيجة	حلدث		وقع	بعد	اأن	مت	اإدراج	التدين،	ت�صاف	اأية	مبالغ	مدرجة	�صابقا	يف	“خ�صائر	تدين	 	 	

اال�صتثمارات	املالية”.

القيمة	العادلة	لالدوات	املالية		 هـ(	 	

عندما	ال	ميكن	اأخد	القيم	العادلة	لالأ�ص�ل	املالية	وااللتزامات	املالية	املدرجة	يف	املركز	املايل	من	االأ�ص�اق	الن�صطة	،	يتم	حتديد	هده	القيم	با�صتخدام	اأن�اع	 	 	

من	تقنيات	التقييم	والتي	ت�صمل	مناذج	ح�صابية.	ت�ؤخذ	املعطيات	لهذه	النماذج	من	االأ�ص�اق	الن�صطة	اذا	اأمكن،	ويف	حال	عدم	جدوى	هذا	يجب	اتخاذ	قرار	

لتحديد	القيمة	العادلة.	تت�صمن	القرارات	اعتبارات	ال�صي�لة	ومعطيات	النم�ذج	احل�صابي	مثل	التداخل	والتقلبات	للم�صتقات	ط�يلة	االأجل.

االعمار	االنتاجية	للعقارات	واملعدات و(	 	

حتدد	ادارة	املجم�عة	االأعمار	االنتاجية	التقديرية	للعقارات	واملعدات	الحت�صاب	اال�صتهالك.	يتم	هذا	التقدير	بعد	اأن	ي�ؤخذ	يف	االعتبار	اال�صتخدام	املت�قع	 	 	

لالأ�ص�ل	والتاأكل	الطبيعي	والتقادم	الفني	والتجاري.		

مبداأ	اال�صتمرارية	 ز(	 	

قامت	االدارة	بتقييم	مقدرة	املجم�عة	باال�صتمرار	يف	اأن�صطتها	واقتن�صت	باأن	املجم�عة	لديها	امل�ارد	لال�صتمرار	يف	اأعمالها	للم�صتقبل	املنظ�ر.	ا�صافة	اىل	 	 	

ذلك	لي�ض	لدى	االدارة	علم	باأي	�صك�ك	ج�هرية	ميكن	اأن	تثري	ال�صك	يف	مقدرة	املجم�عة	على	اال�صتمرارية.	وبالتايل	تق�م	االدارة	باعداد	البيانات	املالية	

امل�حدة	على	اأ�صا�ض	مبداأ	اال�صتمرارية.

ح�ضا�ضية التغريات يف الفرتا�ضات     

فيما	يتعلق	بتقدير	القيمة	عند	اال�صتعمال	لال�صتثمار	يف	ال�رشكات	الزميلة	،	تعتقد	االدارة	اأن	اأي	تغري	معق�ل	حمتمل	يف	اأي	من	االفرتا�صات	الرئي�صية	�ص�ف	لن	 	

جتعل	القيمة	الدفرتية	لال�صتثمار	تزيد	ب�ص�رة	ج�هرية	على	املبلغ	املمكن	ا�صرتداده.	

ان	املبلغ	التقديري	املمكن	ا�صرتداده	يعادل	قيمته	الدفرتية	،	وعليه	فان	اأي	تغيري	عك�صي	يف	اأي	افرتا�ض	رئي�صي	�ص�ف	تنتج	عنه	خ�صارة	انخفا�ض	ا�صافية.	 	

فيما	يلي	�رشح	تف�صيلي	لتعقيدات	االفرتا�صات	الرئي�صية	للمبلغ	املمكن	ا�صرتداده.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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التحليل القطاعي   -5

تنق�صم	املجم�عة	اإىل	اأربعة	قطاعات	ت�صغيل	على	اأ�صا�ض	االأعمال	وال�رشكات	الزميلة	كالتايل	:	 	

العمليات	البنكية	لل�رشكات	وت�صمل	على	ت�صهيالت	اخل�صم	املبا�رشة	،	واحل�صابات	اجلارية	،	وال�دائع	وخدمات	اال�صتثمار	وال��صاطة	والعمالت	 	• 	

االأجنبية	ومنتجات	امل�صتقات	والقرو�ض	امل�صرتكة	وخدمات	التم�يل	لل�رشكات	التجارية	واملتعددة	اجلن�صيات.	حمافظ	اأ�ص�اق	املال	واملحافظ	

اال�صتثمارية	تدار	من	قبل	قطاع	االأعمال.

العمليات	البنكية	لالأفراد	وت�صتمل	على	خدمات	املعامالت	البنكية	اخلا�صة،	واحل�صابات	اجلارية	اخلا�صة	لالأفراد،	ومنتجات	الت�فري	وال�دائع	 	• 	

اال�صتثمارية،	وبطاقات	االئتمان	واخل�صم	والقرو�ض	والره�ن	لالأفراد.

عمليات	ال�صفا	البنكية	االإ�صالمية	– وت�صتمل		على	خدمات	املعامالت	البنكية	اخلا�صة،	واحل�صابات	اجلارية	اخلا�صة	لالأفراد،	ومنتجات	الت�فري	 	• 	

وال�دائع	اال�صتثمارية،	واخل�صم	والقرو�ض	والره�ن	لالأفراد	مب�جب	اأحكام	ال�رشيعة	االإ�صالمية.	

اأورينت	1-	وهي	�رشكة	تابعة	للبنك	تق�م	بتقدمي	خدمات	بطاقات	االمتان	يف	�صلطنة	عمان	وم�رش. 	• 	

ال�رشكات	الزميلة	– ت�صمل	احل�ص�ض	اال�صرتاتيجية	للمجم�عة	يف	البنك	ال�طني	العماين	يف	�صلطنة	عمان،	والبنك	العربي	املتحد	يف	دولة	االمارات	العربية	 	

املتحدة	،	واأ�صتيك�	ذ.م.م	وجيك�	ذ.م.م	يف	دولة	قطر	ويتم	احت�صابها	جميعا	وفقا	لطريقة	امللكية.

االأ�ص�ل	وااللتزامات	وااليرادات	غري	امل�زعة	تتعلق	ببع�ض	االأن�صطة	املركزية	والعمليات	غري	البنكية	االأ�صا�صية	مثل	رئا�صة	املجم�عة	و�صكن	امل�ظفني	 	

والعقارات	واملعدات	العامة	واأعمال	النقد	واملدف�عات	املتعلقة	مب�صاريع	التط�ير...	الخ.

)اأ( ح�ضب قطاع الت�ضغيل:   

اجلدول	التايل	يلخ�ض	اأداء	قطاعات	الت�صغيل: 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

اخلدمات امل�رشفية التقليدية   

ال�ضفاء بنوك      

املجموع غري موزع  اأورينت 1  ال�ضالمية  الجمايل  بنوك الأفراد  ال�رشكات    

كما يف 31 دي�ضمرب 2009 	

�صايف	ايرادات	الف�ائد	 	

1.660.791  )2.834( 	3.519 	76.655 	1.583.451 	329.642 	1.253.809 وااليرادات	امل�صابهة	 	

1.116.831 	209.552 	6.784 	32.167 	868.328 	166.499 	701.829 ايرادات	اخرى	 	

2.777.622 	206.718 	10.303 	108.822 	2.451.779 	496.141 	1.955.638 ايراد	القطاع	 	

خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن 	

)461.050( 	- 	68 	)13.057( 	)448.061( 	)182.042( 	)266.019( بعد	اال�صرتداد	 	

خم�ص�ض	تدين	قيمة	 	

)181.943(  - 	- 	)27.445( 	)154.498( 	- 	)154.498( اال�صتثمارات	املالية		 	

)4.521( 	- 	)4.422( 	- 	)99( 	)99( 	- خم�ص�ض	تدين	قيمة	االأ�ص�ل	االخرى	 	

1.370.655  98.775  1.531  34.747  1.235.602 اأرباح	القطاع	   	

152.939 	152.939 	 	 	 	 	 ح�صة	يف	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	 	

1.523.594 �ضايف الربح خالل العام         

معلومات اخرى  

53.557.494  1.264.904 	77.906 	3.532.414 	48.682.270 	5.194.909 	43.487.361 االأ�ص�ل		 	

3.759.865  3.759.865 	 	 	 	 	 اال�صتثمار	يف	ال�رشكات	الزميلة	 	

45.307.176 	324.256 	2.619 	3.199.666 	41.780.635 	7.495.200 	34.285.435 االلتزامات		 	

21.038.560 	- 	- 	- 	21.038.560 	1.026.790 	20.011.770 بن�د	طارئة	 	

املعامالت	بني	�رشكات	املجم�عة	ا�صتبعدت	من	هذه	البيانات	القطاعية	)االأ�ص�ل	:	141ملي�ن	ريال	قطري،	االلتزامات	:		68	ملي�ن	ريال	قطري(.  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009

البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09  |  72



التحليل القطاعي )تتمة(	  -5

) اأ ( ح�ضب قطاع الت�ضغيل )تتمة(	:	  

املبلغ بالألف ريال قطري   

اخلدمات امل�رشفية التقليدية   

ال�ضفاء بنوك      

املجموع غري موزع  اأورينت 1  ال�ضالمية  الجمايل  بنوك الأفراد  ال�رشكات    

كما يف 31 دي�ضمرب 2008 	

�صايف	ايرادات	الف�ائد	 	

1.292.091 	)31.454( 	3.323 	74.483 	1.245.739 	399.925 	845.814 وااليرادات	امل�صابهة	 	

1.476.538 	39.304 	14.264 	29.484 	1.393.486 	282.669 	1.110.817 ايرادات	اخرى	 	

2.768.629 	7.850 	17.587 	103.967 	2.639.225 	682.594 	1.956.631 ايراد	القطاع	 	

خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن 	

)58.812( 	- 	233 	)1.936( 	)57.109( 	)61.272( 	4.163 بعد	اال�صرتداد	 	

	خم�ص�ض	تدين	قيمة	 	

)464.850( 	- 	- 	- 	)464.850( 	- 	)464.850( اال�صتثمارات	املالية		 	

1.494.857 	)58.422( 	6.662 	70.645 	1.475.972 	 	 	 اأرباح	القطاع	)خ�صائر( 	

207.585 	207.585 	 	 	 	 	 ح�صة	يف	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	 	

1.702.442 	 	 	 	 	 	 �صايف	الربح	خالل	العام	 	

معل�مات	اخرى	 	

57.843.185 	1.553.763 	77.623 	4.065.535 	52.146.264 	6.003.174 	46.143.090 االأ�ص�ل	 	

3.641.486 	3.641.486 	 	 	 	 	 اال�صتثمار	يف	ال�رشكات	الزميلة		 	

51.506.226 	444.842 	3.872 	3.744.890 	47.312.622 	6.968.548 	40.344.074 االلتزامات	 	

27.866.482 	- 	- 	- 	27.866.482 	1.553.668 	26.312.814 بن�د	طارئة	 	

املعامالت	بني	�رشكات	املجم�عة	ا�صتبعدت	من	هذه	البيانات	القطاعية	)االأ�ص�ل	:	127ملي�ن	ريال	قطري،	االلتزامات	:		54	ملي�ن	ريال	قطري(. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

ح�ضب القطاعات اجلعرافية  ب(   

جغرافيا	تعمل	املجم�عة	يف	قطر	،	ولها	�رشكات	تابعة	وزميلة	يف	قطر	و�صلطنة	عمان	واالمارات	العربية	املتحدة	وم�رش.	 	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

دول جمل�س         

اأمريكا التعاون      

املجموع دول اخرى	 ال�ضمالية  اأوروبا  اخلليجي الخرى  قطر  بيان املركز املايل   

كما يف 31 دي�ضمرب 2009  

4.374.423 	5 	- 	- 	- 	4.374.418 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

5.643.561 	78.924 	106.839 	804.664 	436.517 	4.216.617 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية			 	

31.929.268 	280.633 	91.000 	273.000 	2.490.146 	28.794.489 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مت�يل	للعمالء	 	

9.747.368 	135.252 	752.696 	354.436 	251.731 	8.253.253 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.759.865 	- 	- 	- 	3.755.650 	4.215 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة		 	

1.862.874 	7.357 	- 	- 	- 	1.855.517 عقارات	ومعدات	وم�ج�دات	اخرى		 	

57.317.359 	502.171 	950.535 	1.432.100 	6.934.044 	47.498.509 جمموع الأ�ضول   

7.391.335 	131.542 	6.615 	445.065 	1.604.633 	5.203.480 ار�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.021.375 	581.955 	- 	2.659.929 	1.081.723 	19.697.768 ودائع	العمالء	 	

367.936 	- 	- 	367.936 	- 	- قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء		 	

9.924.358 	- 	- 	1.815.223 	2.361.681 	5.747.454 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.351.999 	2.443 	- 	- 	- 	1.349.556 التزامات	اخرى	 	

2.250.173 	- 	- 	- 	- 	2.250.173 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

12.010.183 	- 	- 	- 	- 	12.010.183 حق�ق	امل�صاهمني	 	

57.317.359 	715.940 	6.615 	5.288.153 	5.048.037 	46.258.614 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

كما يف 31 دي�ضمرب 2008   

3.015.283 	5 	- 	- 	- 	3.015.278 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

14.315.648 	106.325 	477.357 	2.432.374 	4.663.829 	6.635.763 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

33.897.513 	246.279 	91.000 	418.628 	3.276.465 	29.865.141 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	للعمالء	 	

4.774.963 	153.842 	983.650 	426.459 	350.591 	2.860.421 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.641.486 	- 	- 	- 	3.638.571 	2.915 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

1.839.778 	10.943 	- 	- 	- 	1.828.835 عقارات	واأثاث	ومعدات	وم�ج�دات	اخرى	 	

61.484.671 	517.394 	1.552.007 	3.277.461 	11.929.456 	44.208.353 جمموع الأ�ضول   

10.922.869 	104.105 	- 	77.900 	1.644.512 	9.096.352 ار�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		 	

29.337.943 	36.208 	- 	2.170.656 	310.880 	26.820.199 ودائع	العمالء	 	

781.226 	- 	- 	781.226 	- 	- قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء		 	

6.096.091 	- 	- 	1.813.882 	4.282.209 	- دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.520.166 	3.355 	- 	- 	- 	1.516.811 التزامات	اخرى	 	

2.847.931 	- 	- 	- 	- 	2.847.931 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

9.978.445 	- 	- 	- 	- 	9.978.445 حق�ق	امل�صاهمني	 	

61.484.671 	143.668 	- 	4.843.664 	6.237.601 	50.259.738 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

ح�ضب القطاعات اجلعرافية 	)تتمة(	 ب(    

املبلغ بالألف ريال قطري   

دول جمل�س         

اأمريكا التعاون      

املجموع دول اخرى	 ال�ضمالية  اأوروبا  اخلليجي الخرى  قطر  قائمة الدخل   

كما يف 31 دي�ضمرب 2009  

3.116.992 	14.709 	14.659 	42.575 	144.676 	2.900.373 اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهه		 	

)1.456.201( 	)919( 	)6.532( 	)138.568( 	)164.188( 	)1.145.994( م�رشوفات	الف�ائد	امل�صابهه	 	

1.660.791 	13.790 	8.127 	)95.993( 	)19.512( 	1.754.379 �صايف	اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهه	 	

1.116.831 	6.988 	2.810 	813 	1.678 	1.104.542 ر�ص�م	وعمالت	وايرادات	اخرى	 	

2.777.622 	20.778 	10.937 	)95.180( 	)17.834( 	2.858.921 �صايف	ايرادات	ت�صغيلية	 	

)666.711( 	)4.299( 	- 	- 	- 	)662.412( م�صاريف	ادارية	وعم�مية	 	

)92.742( 	)119( 	- 	- 	- 	)92.623( ا�صتهالكات	 	

)461.050( 	68 	- 	- 	- 	)461.118( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	القرو�ض	وال�صلف	 	

)181.943( 	)7.524( 	)84.472( 	)12.628( 	)54.565( 	)22.754( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن	للم�ؤ�ص�صات	املالية	 	

)4.521( 	)4.422( 	- 	- 	- 	)99( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	االأ�ص�ل	االخرى	 	

1.370.655 	4.482 	)73.535( 	)107.808( 	)72.399( 	1.619.915 االأرباح		قبل	احل�صة	من	ال�رشكات	الزميلة	 	

152.939 	 	 	 	154.824 	)1.885( ح�صة	يف	االأرباح	من	ال�رشكات	الزميلة	 	

1.523.594  4.482  )73.535(  )107.808(  82.425  1.618.030 �ضايف ربح العام   

كما يف 31  دي�ضمرب 2008  

2.873.312 	42.757 	25.342 	140.506 	210.178 	2.454.529 اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهه	 	

)1.581.221( 	)40.359( 	)13.847( 	)167.598( 	)276.632( 	)1.082.785( م�رشوفات	الف�ائد	امل�صابهه	 	

1.292.091 	2.398 	11.495 	)27.092( 	)66.454( 	1.371.744 �صايف	اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهه	 	

1.476.538 	35.003 	)1.747( 	29.984 	35.910 	1.377.388 ر�ص�م	وعمالت	وايرادات	اخرى	 	

2.768.629 	37.401 	9.748 	2.892 	)30.544( 	2.749.132 �صايف	ايرادات	ت�صغيلية	 	

)682.137( 	)10.904( 	- 	- 	- 	)671.233( م�صاريف	ادارية	وعم�مية	 	

)67.973( 	)254( 	- 	- 	- 	)67.719( ا�صتهالكات	 	

)58.812( 	233 	- 	- 	2.466 	)61.511( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	القرو�ض	وال�صلف	 	

)464.850( 	- 	- 	- 	- 	)464.850( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن	للم�ؤ�ص�صات	املالية	 	

1.494.857 	26.476 	9.748 	2.892 	)28.078( 	1.483.819 االأرباح		قبل	احل�صة	من	ال�رشكات	الزميلة	 	

207.585 	- 	- 	- 	206.170 	1.415 ح�صة	يف	االأرباح	من	ال�رشكات	الزميلة	 	

1.702.442 	26.476 	9.748 	2.892 	178.092 	1.485.234 �ضايف ربح العام   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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نقدية واأر�ضدة لــدى البنك املركزي  -6

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

405.014 	362.094 نقد	 	

1.551.542 	1.257.329 االحتياطي	النقدي	لدى	م�رشف	قطر	املركزي*	 	

1.058.727 	2.755.000 اأر�صدة	اأخرى	لدى	م�رشف	قطر	املركزي	 	

3.015.283 	4.374.423 املجمــوع   

*االحتياطيات	النقدية	لدى	م�رشف	قطر	املركزي	هي	احتياطات	الزامية	وغري	متاحة	لال�صتخدام	من	قبل	املجم�عة	يف	العمليات	الي�مية. 	

اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية   -7

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

87.496 	63.859 ح�صابات	جارية	حتت	الطلب	 	

اإيداعات: 	

12.585.200 	4.534.365 -تقليدية	 	

1.201.200 	782.000 -ا�صالمية	 	

441.752 	263.337 قرو�ض	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

14.315.648  5.643.561 اإجمايل اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية   

قرو�س و�ضلفيات وان�ضطة متويل العمالء   -8

املبلغ بالألف ريال قطري   

 2008  2009 اأ. ح�ضب القطاع ال�ضناعي :       

املجم�ع املجموع	 اأوراق خم�ضومة  جاري مدين  قرو�س  ال�ضالمي    

533.951 	962.499 	- 	962.499 	- 	- احلك�مة	 	

3.246.072 	1.897.852 	- 	- 	1.897.852 	- م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	

1.245.591 	1.499.097 	2.824 	30.121 	1.466.152 	- ال�صناعة	 	

4.770.276 	4.403.869 	31.047 	235.914 	4.136.908 	- التجاري	 	

3.530.699 	4.298.050 	34.628 	131.602 	4.035.752 	96.068 اخلدمات	 	

3.404.813 	3.730.024 	25.527 	115.198 	3.514.318 	74.981 املقاوالت	 	

5.911.130 	6.316.246 	- 	749 	5.655.414 	660.083 العقار	 	

7.371.318 	6.276.802 	- 	881.075 	4.332.947 	1.062.780 اال�صتهالكي	 	

4.170.388 	3.267.271 	- 	456.018 	2.389.759 	421.494 اأخرى	 	

34.184.238 	32.651.710 	94.026 	2.813.176 	27.429.102 	2.315.406 املجموع   

)286.725( 	)722.442( 	 	 	 	 	 خم�ص�ض	االنخفا�ض 	

33.897.513  31.929.268 	 �ضايف ال�ضلف والقرو�س      

كجزء	من	برامج	حك�مة	دولة	قطر	لدعم	القطاع	امل�رشيف	قام	البنك	التجاري	ببيع	القرو�ض	وال�صلف	للعمالء	وغريها	للحك�مة	مببلغ	3.043	ملي�ن	ريال	 	

قطري.	وقامت	احلك�مة	بدفع	مبلغ	188	ملي�ن	ريال	قطري	نقدا،	وقدمت	مبلغ	2.855		ملي�ن	ريال	قطري	على	�صكل	�صندات	حك�مية	مقابل	االأ�ص�ل	

املباعة.

بلغ	اإجمايل	القرو�ض	غري	املنتظمة	يف	31	دي�صمرب	2009	مبلغ		725	ملي�ن		ريال	قطري	ما	يعادل		2.2	%	من	اإجمايل	القرو�ض	وال�صلفيات	)2008	:	290	 	

ملي�ن	ريال	ما	يعادل	0.85%		من	اإجمايل	القـرو�ض		وال�صلف(.

الف�ائد	املعلقة	قدرها	173	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	94	ملي�ن	ريال	قطري(	والتي	مت	احت�صابها	وفقا	ملتطلبات	وتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	مت	 	

ا�صافتها	اىل	مبالغ	املخ�ص�صات	املذك�رة	اأن�صطة	التم�يل	اال�صالمي	مت	ادراجها	بال�صايف	بعد	خ�صم	االأرباح	امل�ؤجلة	وقدرها		433	ملي�ن	ريال	قطري	)2008:	

418	ملي�ن	ريال	قطري(.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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قرو�س و�ضلفيات وان�ضطة متويل للعمالء )تتمة(  -8

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008  2009 ب . حركة املخ�ض�س للتدين     

جمم�ع جمموع  ا�ضالمي  تقليدي    

202.275 	286.725 	3.135 	283.590 الر�صيد	يف	1	يناير		 	

118.084 	560.802 	13.091 	547.711 خم�ص�صات	تدين	فردية	خالل	ال�صنة	 	

- 	4.335 	343 	3.992 خم�ص�صات	تدين	جماعية	خالل	ال�صنة	 	

)21.421( 	)20.050( 	)377( 	)19.673( مبالغ	م�صرتدة	خالل	ال�صنة	 	

96.663 	545.087 	13.057 	532.030 �صايف	املخ�ص�صات	للتدين	خالل	ال�صنة	*	 	

)12.213( 	)109.370( 	- 	)109.370( خم�ص�صات	التدين	امل�صتخدمة	للدي�ن	املعدومة	خالل	ال�صنة	 	

286.725  722.442  16.192  706.250 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2009   

*بلغ	�صايف	الف�ائد	املعلقة	خالل	العام	84	ملي�ن	ريال	قطري،	)2008	:	35	ملي�ن	ريال	قطري(. 	

ال�ضتثمارات املالية   –9

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008  2009   

اال�صتثمارات	تت�صمن	ما	يلي	:  

2.415.340 	2.502.704 املتاحة	للبيع	 	

2.359.547 	7.244.664 املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	 	

76 	- املحتفظ	بها	للمتاجرة	 	

4.774.963 	9.747.368 الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة   

اأ. ا�ضتثمارات مالية متاحة للبيع :   

املبلغ بالألف ريال قطري ح�ضب النوع   

2008  2009    

غري	مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  بالقيمة العادلة   

482.948 	827.108 	420.849 	68.937 اأ�صهم	 	

- 	14.196 	- 	432.352 �صندات	حك�مة	قطر	بالدوالر	االأمريكي		 	

- 	- 	520.060 	- �صندات	حك�مة	قطر	بالريال	القطري		 	

108.387 	90.563 	123.394 	125.927 �صندات	اأخرى		-	فائدة	ثابتة	 	

383.326 	32.395 	381.177 	- �صندات	اأخرى		-	فائدة	عائمة	 	

7.639 	- 	10.441 	- �صك�ك	ا�صالمية	-	فائدة	ثابتة	 	

18.200 	- 	18.200 	- �صك�ك	ا�صالمية	-	فائدة	عائمة	 	

450.578 	- 	401.367 	- �صناديق	اال�صتثمار		 	

1.451.078 	964.262  1.875.488  627.216 املجموع  	

االأ�صهم	وال�صندات	االخرى	ووحدات	�صناديق	اال�صتثمار		تظهر	بال�صايف	بعد	خ�صم	القيمة	العادلة	ال�صالبة	مببلغ301ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	398	 	

ملي�ن	ريال	قطري(.	بلغ	خم�ص�ض	خ�صارة	تقييم	اال�صتثمارات	خالل	العام		137	ملي�ن	ريال	قطري	)2008:	343	ملي�ن	ريال	قطري(.

خالل	مار�ض	2009	قبلت	املجم�عة	عر�ض	احلك�مة	القطرية	ل�رشاء	حمافظ	االأ�صهم	اال�صتثمارية	للبن�ك	املحلية	امل�صجلة	يف	�ص�ق	الدوحة	لالأوراق	املالية	،	 	

وباعت	حمفظتها	من	االأ�صهم	القطرية	والتي	بلغ	�صايف	قيمتها	الدفرتية	937.9	ملي�ن	ريال	قطري.	ودفعت	احلك�مة	417.8	ملي�ن	ريال	قطري	نقدا	وقدمت	

�صندات	مدتها	خم�ض	�صن�ات	بقيمة	520.1		ملي�ن	ريال	قطري	وادرجت	يف	املحفظة	اال�صتثمارية	املتاحة	للبيع.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ال�ضتثمارات املالية )تتمة(  –9

ب. ا�ضتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ا�ضتحقاقها :   

املبلغ بالألف ريال قطري ح�ضب النوع   

2008  2009    

غري	مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  التكلفة املطفاأة   

- 	915.399 	- 	760.062 �صندات	حك�مة	قطر	بالدوالر	االأمريكي	 	

1.126.230 	- 	4.783.926 	- �صندات	حك�مة	قطر	بالريال	القطري	 	

- 	- 	1.504.108 	- �صندات	�صادرة	من	البنك	املركزي		 	

206.313 	- 	107.235 	- 	اأوراق	دين	اخرى	 	

73.749 	37.856 	89.333 	- �صندات	وحمافظ	ا�صالمية	 	

1.406.292 	953.255 	6.484.602 	760.062 الـمـجـموع *	  

ح�ضب طبيعة الإيرادات  

1.280.935 	953.255 	6.291.551 	760.062 �صندات	بفائدة	ثابتة	 	

125.357 	- 	193.051 	- �صندات	بفائدة	عائمة	 	

1.406.292 	953.255 	6.484.602 	760.062 الـمـجـموع *	  

*	القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	بلغت	7.805	ملي�ن	ريال	قطري	كما	يف	31	دي�صمرب		2009	)2008	:	2.264	ملي�ن	ريال	قطري(. 	

اأوراق	الدين	االخرى	تظهر	بال�صايف	بعد	خ�صم	خ�صارة	التدين	يف	القيمة	مببلغ	139	ملي�ن	ريال	قطري،	)2008	:	122	ملي�ن	ريال	قطري(،	وبلغ	خم�ص�ض	 	

تدين	القيمة	خالل	العام	44	ملي�ن	ريال	قطري.

تت�صمن	اال�صتثمارات	املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	�صندات	مقدمة	من	احلك�مة	ك�صداد	للقرو�ض	وال�صلف	للعمالء	ودي�ن	اخرى	وامل�صار	اليها	يف	االي�صاح	8. 	

	

القيمة	الدفرتية	لال�صتثمارات	املالية	املره�نة	حتت	اتفاقية	اعادة	�رشاء	تبلغ	420	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	990		ملي�ن	ريال	قطري(. 	

ا�ضتثمار يف �رشكات زميلة   -10

ح�صة	املجم�عة	يف	ال�رشكات	الزميلة	كالتايل	: 	

املبلغ بالألف ريال قطري        

القيمة الدفرتية ح�ضة البنك يف        

الن�ضبة         

2008  2009 اململوكة%   �ضايف الأرباح  اأرباح الت�ضغيل  املطلوبات  املوجودات  بلد التاأ�ضي�س  ال�ضم    

عمان        ا(	البنك	ال�طني	العماين	  	

- 	1.474.714 	%34.85  71.591 	269.674 	5.017.509 	5.949.653 	 	-2009 	 	

1.455.823 	- 	%34.85 	135.063 	290.289 	5.632.999 	6.535.286 	 	-2008 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 االمارات	 	 ب(	البنك	العربي	املتحد	 	

- 	2.282.821 	%40.00 	83.233 	186.481 	2.112.492 	2.772.146 	 	−2009 	 	

2.182.748 	- 	%40.00 	71.107 	166.134 	2.464.904 	2.996.519 	 	-2008 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 قطر	 	 ج(	اأ�صتك�	ذ.م.م	 	

- 	2.330 	%30.00  )585( 	416 	289 	2.678 	 	-2009 	 	

2.915 	- 	%30.00 	1.415 	4.964 	1.604 	4.519 	 	-2008 	 	

	 	 	 	 	 	 قطر	 	 	 د(	جيك�	ذ.م.م 	

- 	- 	%50.00  )1.300( 	- 	2.120 	1.151 	  -2009 	 	

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-2008 	 	

3.641.486  3.759.865 	 	 املجموع        

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ا�ضتثمار يف �رشكات زميلة )تتمة(   -10

باال�صافة	اىل	بيانات	ال�رشكات	الزميلة	 	

البنك الوطني العماين    اأ ( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009    

1.429.093 	1.455.823 الر�ضيد يف 1  يناير 	  	

)53.039( 	)62.307( يطرح	:	االأرباح	امل�صتلمة	 	 	

149.445 	85.991 ح�صة	البنك	من	اأرباح	ال�رشكة	بعد	ال�رشائب	 	 	

)14.382( 	)14.400( يطرح	:	احل�صة	يف	امل�ج�دات	الغري	ملم��صة	 	 	

135.063 	71.591 ح�ضة البنك من اأرباح ال�رشكة الزميلة من ال�رشائب	   

)357( 	364 فرق	العملة	 	 	

)54.937( 	9.243 ي�صاف:	ح�صة	احتياطي	التقييم	بعد	امل�صاهمة	فى	راأ�ض	املال	 	 	

1.455.823  1.474.714 الـر�ضـيـد يف 31 دي�ضمرب   	 	

اأ�صهم	البنك	ال�طني	العماين	مدرجة	يف	�ص�ق	م�صقط	لالأوراق	املالية	وكان	�صعر	ال�صهم	املعلن	كما	يف	31	دي�صمرب		2009	:	0.321	ريال	عماين.تقدر	 	 	

القيمة	العادلة	لال�صتثمار	على	اأ�صا�ض	ال�صعر	كما	يف	31	دي�صمرب	2009:	1.147	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	1.304	ملي�ن	ريال	قطري(.	اال�صتثمار	

يف		البنك	ال�طني	العماين	كما	يف	31	دي�صمرب	2009	مت�صمنة	�صهرة	املحل	مبلغ	574	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	574	ملي�ن	ريال	قطري(.	يف	

31	دي�صمرب	2009	قامت	املجم�عة	باجراء	حتليل	للقيمة	يف	حال	اال�صتعمال	لتحديد	التدين	،	اذا	وجد.	مل	ي�صجل	اأي	تدين.	اأخذ	من�ذج	القيمة	يف	حال	

اال�صتعمال	يف	االعتبار	جميع	التغريات	املعق�لة	املحتملة	على	البيانات،	ومل	ي�صجل	اأي	تدين.

وفقا	التفاقية	االدارة	امل�قعة	مع	البنك	ال�طني	العماين	فان	املجم�عة	م�ص�ؤولة	عن	االدارة	الي�مية	الأعمال	فرع		البنك	ال�طني	العماين	ويخ�صع	 	 	

لال�رشاف	العام	من	قبل	جمل�ض	ادارة	البنك	ال�طني	العماين.	واملجم�عة	ال	ت�صيطر	على	اأعمال		البنك	ال�طني	العماين	حيث	اأن	لها		4	اأع�صاء	فقط	من	

اأع�صاء	البنك	واملتاألف	من	11	ع�ص�ا.

بالت�افق	مع	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	3	،	قام	البنك	ملرة	واحدة	بعملية	“ت�زيع	�صعر	ال�رشاء” للقيمة	املدف�عة	المتالك	ح�صة	34.85	%	يف	 	 	

ال�رشكة	الزميلة	– البنك	ال�طني	العماين	)�ض.م.ع.ع(	حتدد	عملية	“ت�زيع	�صعر	ال�رشاء” القيمة	املدف�عة	للم�ج�دات	امللم��صة	وامل�ج�دات	غري	

امللم��صة	والعالوة	/	ال�صهرة	لعملية	االمتالك.	يتم	اطفاء	القيمة	امل�صتخرجة	من	امل�ج�دات	غري	امللم��صة	البالغة	104	ملي�ن	ريال	قطري	على	مدار	

العمر	االنتاجي	للم�ج�دات	غري	امللم��صة.

البنك العربي املتحد �رشكة م�ضاهمة عامة  ب(   

حركة	اال�صتثمارات	يف	البنك	العربي	املتحد	كما	يلي	:   

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009    

1.900.807 	2.182.748 الر�ضيد يف 1يناير  	  	

284.920 	- ي�صاف	:	امل�صرتاة	خالل	ال�صنة	 	 	

)29.607( 	- يطرح	:	االأرباح	امل�صتلمة	 	 	

99.164 	111.290 احل�صة	من	�صايف	االأرباح	 	 	

)28.057( 	)28.057( يطرح	:	احل�صة	يف	امل�ج�دات	الغري	ملم��صة		 	 	

71.107 	83.233 ح�ضة البنك من اأرباح ال�رشكة الزميلة 	  	

)50( 	119 فرق	العملة	 	 	

)44.429( 	16.721 ي�صاف:	ح�صة	احتياطي	التقييم	بعد	امل�صاهمة	فى	راأ�ض	املال	 	 	

2.182.748 	2.282.821    الـر�ضـيـد يف 31 دي�ضمرب 

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ا�ضتثمار يف �رشكات زميلة )تتمة(   -10

البنك العربي املتحد �رشكة م�ضاهمة عامة )تتمة( ب(   

اأ�صهم	البنك	العربي	املتحد		مدرجة	يف	�ص�ق	اأب�ظبي	لالأوراق	املالية	وكان	�صعر	ال�صهم	املعلن	بتاريخ	بيان	املركز	املايل6.40	درهم	اماراتي.	تقدر	القيمة	 	 	

العادلة	لال�صتثمار	على	اأ�صا�ض	ال�صعر	كما	يف	31	دي�صمرب	2009	:		2.527	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	2.509	ملي�ن	ريال	قطري(	اال�صتثمار	يف	

للبنك	العربي	املتحد		كما	يف	31	دي�صمرب	2009	مت�صمنة	ال�صهرة	مبلغ	1.4	بلي�ن	ريال	قطري	)2008	:	1.4بلي�ن	ريال	قطري(.	يف	31	دي�صمرب	

2009	قامت	املجم�عة	باجراء	حتليل	للقيمة	يف	حال	اال�صتعمال	لتحديد	التدين،	اذا	وجد.	مل	ي�صجل	اأي	تدين.	اأخذ	من�ذج	القيمة	يف	حال	اال�صتعمال	يف	

االعتبار	جميع	التغريات	املعق�لة	املحتملة	على	البيانات	،	ومل	ي�صجل	اأي	تدين.

وفقا	التفاقية	االدارة	امل�قعة	مع	البنك	العربي	املتحد	فان	املجم�عة	م�ص�ؤولة	عن	االدارة	الي�مية	الأعمال	فرع		البنك	العربي	املتحد	ويخ�صع	لال�رشاف	 	 	

العام	من	قبل	جمل�ض	ادارة	البنك	العربي	املتحد.	واملجم�عة	ال	ت�صيطر	على	اأعمال		البنك	العربي	املتحد	حيث	اأن	لها	4	اأع�صاء	فقط	من	اأع�صاء	البنك	

واملتاألف	من	9	ع�ص�ا.

بالت�افق	مع	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	3،	قام	البنك	ملرة	واحدة	بعملية	“ت�زيع	�صعر	ال�رشاء” للقيمة	املدف�عة	المتالك	ح�صة	40	%	يف	ال�رشكة	 	 	

الزميلة	– البنك	العربي	املتحد.	حتدد	عملية	“ت�زيع	�صعر	ال�رشاء” القيمة	املدف�عة	للم�ج�دات	امللم��صة	وامل�ج�دات	غري	امللم��صة	والعالوة	/	ال�صهرة	

لعملية	االمتالك.	يتم	اطفاء	القيمة	امل�صتخرجة	من	امل�ج�دات	غري	امللم��صة	البالغة	280	ملي�ن	ريال	قطري	على	مدار	العمر	االنتاجي	للم�ج�دات	غري	

امللم��صة.

اأ�ضتكو ذ.م.م ج(   

حركة	اال�صتثمارات	يف	اأ�صتك�		كما	يلي	: 	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009    

1.500 	2.915 الر�ضيد يف 1 يناير  	   

1.415 	)585( ي�صاف:	احل�صة	من	�صايف	اخل�صارة	 	 	

2.915 	2.330 الـر�ضـيـد يف 31 دي�ضمرب	  	

اأ�صتك�	�رشكة	مت	تاأ�صي�صها	يف	قطر	وتعمل	ب�صكل	رئي�صي	يف	جمال	ادارة	وبيع	العقارات.	وميلك	البنك	30%	من	راأ�ض	مال	ال�رشكة. 	 	

جيكو ذ.م.م د(   

حركة	اال�صتثمار	يف	�رشكة		جيك�	ذ.م.م	كما	يلي	: 	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009    

- 	- الر�ضيد يف 1 يناير  	  	

- 	1.300 ي�صاف	:	املقتناة	خالل	ال�صنة	 	 	

- 	)1.300( ي�صاف	:	احل�صة	من	�صايف	اخل�صارة	 	 	

- 	- الـر�ضـيـد يف 31 دي�ضمرب	  	

هذه	�رشكة	مت	تاأ�صي�صها	يف	قطر	وتعمل	ب�صكل	رئي�صي	يف	جمال	اقامة	البنية	التحتية	للدفع	االلكرتوين.	وميلك	البنك	50%	من	راأ�ض	مال	ال�رشكة. 	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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عقارات ومعدات   -11

املبلغ بالألف ريال قطري   

حت�ضينات    

اأعمال  راأ�ضمالية اأثاث   وجتديدات     

املجموع قيد التنفيذ  �ضيارات  ومعدات  املباين امل�ضتاأجرة  اأرا�ضي ومباين    

كما يف 31 دي�ضمرب 2009  

	 	 	 	 	 	 التكلفة:  

1.451.049 	289.208 	7.130 	387.227 	62.145 	705.339 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

271.539 	188.721 	539 	12.507 	6.227 	63.545 ا�صافات	 	

)285.958( 	- 	)102( 	)256( 	- 	)285.600( ا�صنبعادات	 	

- 	)354.384( 	- 	62.771 	3.846 	287.767 حت�يل	 	

23 	- 	- 	23 	- 	- فروق	العمالت	 	

1.436.653 	123.545 	7.567 	462.272 	72.218 	771.051 	 	

ال�ضتهـــالك املرتاكم        

314.976 	- 	4.165 	188.784 	35.360 	86.667 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

92.742 	- 	1.008 	57.109 	9.073 	25.552 اال�صتهالك	خالل	العام	 	

)718( 	- 	)102( 	)256( 	- 	)360( ا�صتبعادات	 	

21 	- 	- 	21 	- 	- فروق	العمالت	 	

407.021 	- 	5.071 	245.658 	44.433 	111.859 	 	

1.029.632  123.545  2.496  216.614  27.785  659.192 �ضايف القيمة الدفرتية   

كما يف 31 دي�ضمرب 2008 	

	 	 	 	 	 	 التكلفة: 	

969.728 	427.089 	5.898 	215.031 	55.444 	266.266 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

482.893 	277.882 	1.387 	15.093 	38 	188.493 ا�صافات	 	

)1.585( 	- 	)155( 	)902( 	)528( 	- ا�صنبعادات	 	

- 	)415.763( 	- 	157.992 	7.191 	250.580 حت�يل	 	

13 	- 	- 	13 	- 	- فروق	العمالت	 	

1.451.049 	289.208 	7.130 	387.227 	62.145 	705.339 	 	

	 	 	 	 	 	 ال�ضتهـــالك 	

248.335 	- 	3.211 	152.677 	27.442 	65.005 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

67.973 	- 	1.109 	36.756 	8.446 	21.662 اال�صتهالك	خالل	العام	 	

)1.343( 	- 	)155( 	)660( 	)528( 	- ا�صنبعادات	 	

11 	- 	- 	11 	- 	- فروق	العمالت	 	

314.976 	- 	4.165 	188.784 	35.360 	86.667 	 	

1.136.073 	289.208 	2.965 	198.443 	26.785 	618.672 �ضايف القيمة الدفرتية	  

اأعمال	راأ�صمالية	قيد	التنفيذ		يت�صمن	مبلغ	17	ملي�ن	ريال	قطري	مل�رشوع		برج	البالزا	،	و	مبلغ	7	ملي�ن	ريال	قطري		لفرع	اأم	اللخبا	ولرتميم	الفروع	مبلغ		 	

40ملي�ن	ريال	قطري،	ومبلغ	60	ملي�ن	ريال	قطري	مل�صاريع	التكن�ل�جيا	املتن�عة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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الأ�ضول الأخرى   -12

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

284.273 	353.013 اإيرادات		م�صتحقة	 	

9.115 	7.358 م�رشوفات	مدف�عة	مقدماً	 	

92.119 	77.066 مبالغ	مدينة	 	

1.700 	1.700 عقارات	اآلت	ملكيتها	للبنك	وفاء	للدي�ن	-		القيمة	بال�صايف*	 	

12.198 	4.991 حق�ق	االإمتياز**	 	

203.963 	271.764 امل�صتقات	املالية	ذات	القيمة	العادلة	امل�جبة			)اإي�صاح	رقم	29(	 	

20.865 	37.316 �صيكات	حتت	الت�ص�ية	 	

79.472 	80.034 اأ�ص�ل	متن�عة	 	

703.705 	833.242 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

هذا		البند	يت�صمن	قيمة	العقارات	التي	اآلت	ملكيتها	للبنك	وفاءًا	للدي�ن.	هذه	الدي�ن	تقا�ض	بقيمة	التملك	�صايف	خم�ص�صات	االطفاء.	القيمة	ال�ص�قية	املت�قعة		 	* 	

لتلك	العقارات	كما	ه�	يف	تاريخ	31	دي�صمرب	2009	بلغت	2.9	ملي�ن	ريال	قطري	)2008:	8	ملي�ن	ريال	قطري(.		

هذا	البند	ميثل	تكلفة	�رشاء	امتياز	دايرنز	كل�ب	يف	قطر،	م�رش،	عمان.	ت�صتهلك	قيمة	االمتياز	على	مدى	فرتة	االمتياز	)20	�صنة(.	وا�صتبعدت	املجم�عة	 	** 	

حق�ق	االمتياز	يف	قطر	وعمان	خالل	العام.

اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية  -13

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

736.800 	23.172 االأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

386.000 	84.860 ح�صابات	جارية			 	

9.800.069 	7.283.303 ودائـع	البن�ك		 	

10.922.869 	7.391.335 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

ودائــــع العمالء   -14

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009    

ح�ضب النوع :  .1  

6.075.323 	6.758.278 ح�صـــابات	حتت	الطلب	 	 	

1.780.681 	2.256.777 ح�صـــابات	تـ�فري		 	 	

20.985.414 	14.600.939 ودائــــــع	الأجــــل	 	 	

496.525 	405.381 فروع	البن�ك	االإ�صالمية-	ال�دائع	اجلاريــة	 	 	

29.337.943 	24.021.375 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

ح�ضب القطاع :  .2  

4.340.344 	1.687.363 حك�مية		 	 	

8.124.163 	3.500.900 م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	 	

االفراد 	 	

6.724.586 	7.196.214 -	تقليدي	 	 	

133.535 	147.816 -	اال�صالمية	 	 	

ال�رشكات 	 	

9.652.325 	11.231.517 -	تقليدي	 	 	

362.990 	257.565 -		اال�صالمية	 	 	

29.337.943 	24.021.375 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

ت�صمل	ح�صابات	العمالء	على	ودائع	668	ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	1.50	بلي�ن	ريال	قطري(	حمتفظ	بها	ك�صمانات. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ديون م�ضدرة  واأموال مقرت�ضة اأخرى  –15

قر�س م�ضرتك: عبارة	عن	قرو�ض	مت��صطة	االأجل	ح�صل	عليها	البنك	عرب	ت�صهيالت	قر�ض	م�صرتك	من	جمم�عة	من	البن�ك	العاملية	واالإقليمية	لدعم	  	

االحتياجات	التم�يلية	للبنك	وت�صييق	فج�ة	عدم	التماثل	يف	ميزانية	البنك،	وهي	كما	يلي	:	

يف	ابريل	2007،	قامت	املجم�عة	بالدخ�ل	يف	اتفاقية	قر�ض	م�صرتك	مبا	قيمته	650	ملي�ن	دوالر	اأمريكي،	اأو	2.366	ملي�ن	ريال	قطري	ومدة	خم�ض	 	• 	

�صن�ات	بغر�ض	اإعادة	مت�يل	قر�صني	ق�صريي	االأجل	باإجمايل	490	ملي�ن	دوالر	اأمريكي			اأو	1.784	ملي�ن	ريال	قطري	بالكامل	يف	يناير	2007،	

وحتت�صب	عليهما	فائدة	مبعدل	يعادل	�صعر	الليب�ر	بالدوالر	االأمريكي	م�صافا	اليه	27.5		نقطة	علي	الت�ايل.	علما	بان	القيمة	العادلة	لتلك	االم�ال	

املقرت�صه	كما	يف	31	دي�صمرب	2009		بلغت	2.41بلي�ن	ريال	قطري	)2008	:	2.33	بلي�ن	ريال	قطري(.

  برنامج اإمنت:	ان�صاأت	املجم�عة	طريقة	لل��ص�ل	اىل	ا�ص�اق	راأ�ض	املال	الدولية	من	خالل	قيد		1.5	بلي�ن	دوالر	امريكى	اأو			5.460	بلي�ن	ريال	قطري	فى	

برنامج	)اإمنت(	وه�	برنامج	يجدد	�صن�يا	فى	ب�ر�صة	لندن.	خالل	العام	مت	جتديد	الربنامج	ملدة	�صنة	واحدة	اخرى.	ان	هيكل	الربنامج	يتيح	املرونة	للمجم�عة	

اىل	ا�صدار	ادوات	مالية	رئي�صية	وثان�ية	،	بني	طائفة	وا�صعة	من	الفحاوي	والعمالت.

وقد	امتت	املجم�عة	يف	12	اأكت�بر	2006	عملية	اال�صدار	االويل	لتلك	ال�صندات	حتت	مظلة	برنامج	“EMTN”وللمرة	االويل	كم�ؤ�ص�صة	مالية	قطرية.	ان	 	• 	

ال�صندات	مببلغ	500	ملي�ن	دوالر	امريكي	اأو	1.820	ملي�ن	ريال	قطري	تدر	معدل	فائدة	غري	ثابت	للعائد	على	الك�ب�ن	والذي	يبلغ	40	نقطة	م�صافة	

ايل	معدل	الليب�ر	بالدوالر	االأمريكي	عن	ثالثة	اأ�صهر،	وهي	ت�صتحق	ال�صداد	بالكامل	بعد	5	�صن�ات.	ان	تلك	ال�صندات	ذات	العائد	املتغري	“FRNs”	م�صجلة	

وتتداول	يف	ب�ر�صة	لندن	ويتم	ت�ص�يتها	من	خالل	Euroclear or Clearstream	يف	ل�ك�ص�مربج.	بلغت	القيمة	العادلة	لتلك	ال�صندات	كما	يف	31	دي�صمرب	

2009	مبلغ	1.76	بلي�ن		ريال	قطري	)2008:	1.67	بلي�ن	ريال	قطري(.

�ضندات رئي�ضية وثانوية: يف	18	ن�فمرب	2009	اأكمل	البنك	التجاري	من	خالل	�رشكة	�صي	بي	كي�	املالية	املحدودة	وهي	�رشكة	تابعة	وممل�كة	بالكامل	من	  

قبل	البنك	،	اأكمل	البنك	ا�صدار	ال�صندات	التالية	:

�صندات	رئي�صية	مدتها	خم�ض	�صن�ات	بقيمة	1.000		ملي�ن	دوالر	اأمريكي	اأو	3.640	ملي�ن	ريال	قطري	وتدفع	فائدة	ثابتة	مبعدل	5%	�صن�يا	وتك�ن	 	• 	

الف�ائد	م�صتحقة	الدفع	بنهاية	كل	ن�صف	�صنة	وي�صتحق	بها	الدين	االأ�صلي	بالكامل	عند	اال�صتحقاق	بعد	خم�ض	�صن�ات	كما	يف	31	دي�صمرب2009	بلغت	

القيمة	العادلة	التقديرية	لل�صندات	الرئي�صية	3.52		بلي�ن	ريال	قطري.

	

�صندات	ثان�ية	مدتها	ع�رش	�صن�ات	بقيمة	600		ملي�ن	دوالر	اأمريكي	اأو	2.184		ملي�ن	ريال	قطري		وتدفع	فائدة	ثابتة	مبعدل	7.5%	�صن�يا	وتك�ن	 	• 	

الف�ائد	م�صتحقة	الدفع	بنهاية	كل	ن�صف	�صنة	وي�صتحق	بها	الدين	االأ�صلي	بالكامل	عند	اال�صتحقاق	بعد	ع�رش	�صن�ات	كما	يف	31	دي�صمرب2009	بلغت	

القيمة	العادلة	التقديرية	لل�صندات	الرئي�صية	2.12		بلي�ن	ريال	قطري.

هده	ال�صندات	م�صم�نة	من	قبل	البنك	التجاري	القطري	وهي	مدرجة	للتداول	يف	ب�ر�صة	لندن	لالأ�صهم. 	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

4.282.209 	2.361.681 قرو�ض	م�صرتكة	 	

1.813.882 	1.815.223 	EMTN	صندات� 	

- 	3.599.858 �صندات	رئي�صية	 	

- 	2.147.596 �صندات	ثان�ية		 	

6.096.091 	9.924.358 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب	  

التغري	يف	حركة	الدي�ن	امل�صدرة	واالأم�ال	املقرت�صة	االخرى	كما	يلي	: 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

7.623.105 	6.096.091 الر�صيد	يف	بداية	العام	 	

1.375.938 	5.747.454 ا�صافات	على	االأم�ال	املقرت�صة	 	

)2.912.000( 	)1.929.200( ت�صديد	االأم�ال	املقرت�صة	 	

9.048 	10.013 اطفاء	اخل�ص�مات	وتكاليف	املعامالت	 	

6.096.091 	9.924.358 الر�ضيد يف  31 دي�ضمرب	  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ديون م�ضدرة اأموال مقرت�ضة اأخرى	)تتمة(  –15

اجلدول	اأدناه	ي��صح	ت�صديد	االأم�ال	املقرت�صة	االخرى	كما	يلي	:	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

1.922.538 	- حتى	1		�صنة	 	

1.813.883 	4.176.904 من	1	اىل	3	�صن�ات	 	

2.359.670 	5.747.454 اأكرث	من	3		�صن�ات	 	

6.096.091 	9.924.358 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب	  

اللتزامات الأخرى   -16

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

104.845 	88.123 اإيرادات	م�ؤجلة	 	

603.010 	291.234 م�رشوفات	م�صتحقة	 	

96.860 	119.831 خم�ص�صـات	اأخرى		)انظر	اجلدول(	اأ	)اأدناه(	 	

199.928 	265.754 امل�صتقات	املالية	ذات	القيمة	العادلة	ال�صالبة	)اإي�صاح	رقم	29(	 	

126.204 	156.850 �صمانات	نقـدية	 	

19.541 	2.148 �صيكات	املقا�صــة	املعـلـقــة	 	

196.398 	255.062 ذمم	دائنة	 	

47.856 	23.625 اأج�ر	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	

12.481 	10.637 �صندوق		االلتزامات	االجتماعية	 	

10.191 	8.194 اأرباح	م�زعــة	 	

2.175 	753 ال�صيكات	ال�صادرة	للتح�صيل	 	

11.988 	8.298 ال�صيكات	امل�رشفية	واأوامر	الدفع	 	

23.361 	8.007 مبالغ	غري	مطالب	بها	 	

65.328 	113.483 مطل�بات	متن�عة	 	

1.520.166  1.351.999 املجمــوع   

)اأ ( - خم�ض�ضـات اأخرى:  

املبلغ بالألف ريال قطري   

جمم�ع جمموع  �ضندوق  �ضندوق ادخار  خم�ض�ضات    

2008  2009 التقاعد )ب(  املوظفني )اأ(  اأخرى    

71.066 	96.860 	711 	94.149 	2.000 ر�صيد	املخ�ص�ض	يف	1	يناير	 	

23.900 	23.162 	3.950 	19.212 	- املخ�ص�ض	املك�ن	خالل	العام	– م�صاهمة	البنك	 	

1.435 	1.830 	- 	1.830 	- عائدات	الف�ائد			 	

8.618 	9.944 	1.973 	7.971 	- �صندوق	تقاعد	امل�ظفني		 	

)4.640( 	)5.910( 	)5.910( 	- 	- املح�ل	اإىل	ادارة		�صندوق	التقاعد	 	

)3.519( 	)6.055( 	- 	)4.055( 	)2.000( املبالغ	املدف�عة	خالل	العام		 	

96.860 	119.831  724  119.107  - الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

�صندوق	االدخار	وي�صمل	جمم�عة	من	االلتزامات	ملكافاآت	نهاية	اخلدمة	للم�ظفني	املغرتبني	يف	قطر	ح�صب	قان�ن	العمل	وعق�د	العمل. )اأ(	 	

يغطي	خم�ص�ض		�صندوق	التقاعد	التزامات	املجم�عة	جتاه	امل�ظفني	القطريني	وفقا	لقان�ن	�صندوق	املعا�صات	والتقاعد	القطري	،	وي�صتمل	ذلك	 )ب(	 	

املخ�ص�ض	على	مكافاأة	نهاية	اخلدمة	وفقا	لقان�ن	العمل	القطري	وعق�د	العمل	بالبنك.	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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حقوق اأ�ضحاب ودائع ال�ضتثمار املطلق  –17

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

ح�ضب النوع اأ.   

221.668 	167.042 ح�صابات	ت�فري	 	 	

45.770 	24.828 ودائع	حتت	الطلب	 	 	

2.580.493 	2.058.303 ح�صابات	ا�صتثمار	 	 	

2.847.931 	2.250.173 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

ح�ضب القطاع : ب.   

607.645 	645.879 االفراد	 	 	

2.240.286 	1.604.294 ال�رشكات	 	 	

2.847.931 	2.250.173 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

اجلدول	اأدناه	يبني	ن�صبة	ت�زيع	االأرباح	الأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق. 	

2008 	2009   

)%( 	)%( 	 	

6.00 	3.50 ملدة	1	عام	 	

5.15 	3.00 ملدة	6	�صه�ر	 	

5.00 	2.75 ملدة	3	�صه�ر	 	

4.75 	2.50 ملدة	1	�صهر	 	

3.10 	2.25 ح�صابات	ت�فري	 	

4.68 	5.39 ودائع	خا�صة		 	

2.50 	1.50 ودائع	حتت	الطلب		 	

حقوق امل�ضاهمني   - 18

راأ�س املال امل�ضدر واملدفوع  

يبلغ	راأ�ض	املال	امل�صدر	واملكتتب	فيه	واملدف�ع		2.165.155.770ريال	قطري	)2008	:	2.062.053.000	ريال	قطري(	م�زع	على		216.515.577	 	

ريال	�صهمًا	عاديًا	)2008	:	206.205.300	�صهما(	بقيمة	ا�صمية	10	ريال	قطري	لل�صهم	ال�احد.		

يف	اجتماع	اجلمعية	العم�مية	الغري	عادية	للبنك	الذي	عقد	يف	26ن�فمرب	2008	وافق	امل�صاهمني	وف��ص�ا	جمل�ض	االدارة	على	زيادة	راأ�ض	مال	البنك	با�صدار	 	

ا�صتثمار	خا�ض	قدره	41.241.063	�صهم	عادي	لهيئة	قطر	لال�صتثمار.	ويف	17	فرباير	2009	اأ�صدر	البنك	10.310.265	اأ�صهم	عادية	جديدة	لهيئة	قطر	

لال�صتثمار	من	االأ�صهم	امل�رشح	بها	يف	26	ن�فمرب	2008	ب�صعر	78.30	ريال	قطري	لل�صهم	وي�صمل	عالوة	ا�صدار	قدرها	68.30	ريال	قطري	لل�صهم.	

ويف	30	دي�صمرب	2009	ا�صتلم	البنك	مقدما		الدفعة	الثانية		من	عائدات		االأ�صهم		اال�صتثمارية	اخلا�صة	من	هيئة	قطر	لال�صتثمار	وقدره	806.29		ملي�ن	ريال	 	

قطري	وه�	قيمة	10.310.265	�صهم	عادي			ب�صعر	78.30	ريال	قطري	لل�صهم	وي�صمل	عالوة	ا�صدار	قدرها	68.30	ريال	قطري	لل�صهم.		ويت�صمن	هذا	

املبلغ	�صلفة	من	م�صاهم	بانتظار	اكتمال	االجراءات	القان�نية	املتعلقة	با�صدار	االأ�صهم.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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حقوق امل�ضاهمني )تتمة(	  - 18

الحتياطي القانوين   

مت	ا�صدار	10.310.265	�صهما	عاديا		واملبالغ	امل�صتلمة	خالل	العام	بعد	خ�صم	اأي	تكاليف	متعلقة	مبا�رشة	باملعامالت	ت�صاف	مبا�رشة	اىل	راأ�ض	املال	)القيمة	 	

اال�صمية(	واىل	االحتياطي	القان�ين	)عالوة	االأ�صهم(		بقيمة		68.30	ريال	قطري	ودلك	عند	ا�صدار	اأ�صهم	باأعلى	من	قيمتها	اال�صمية،	وفقا	للمادة	154	من	

قان�ن	ال�رشكات	التجارية	رقم	)5(	ل�صنة	2002.	وال	ي�جد	تكاليف	مبا�رشة	على	العملية.

وفقا	لقان�ن	م�رشف	قطر	املركزي	يجب	حت�يل	10%	من	�صايف	االأرباح	ال�صن�ية	اىل	ح�صاب	االحتياطي	القان�ين	حتى	يعادل	االحتياطي	100%	من	راأ�ض	املال	 	

املدف�ع.	هدا	االحتياطي	غري	قابل	للت�زيع	اال	يف	احلاالت	التي	اأجازها	قان�ن	ال�رشكات	التجارية	القطري	رقم	)5(	ل�صنة	2002	وبعد	اأخد	م�افقة	م�رشف	قطر	

املركزي.	وي�صمل	االحتياطي	القان�ين	اأي�صا	عالوة	االأ�صهم	النا�صئة	من	ا�صدار	احلق�ق	من	تاريخ	اال�صدار.	

الحتياطي العام   

تتمثل	يف	احتياطي	عام	مب�جب	النظام	االأ�صا�صي	للبنك	يتم	ا�صتخدامه	مب�جب	قرار	من	اجلمعية	العم�مية	بناء	على	ت��صية	جمل�ض	االإدارة	وبعد	م�افقة	 	

م�رشف	قطر	املركزي.

التغيريات الرتاكمية يف القيمة العـــادلة   	

ين�صاأ	احتياطي	القيمة	العادلة	من	اإعادة	تقييم	اال�صتثمارات	املتاحة	للبيع	وتغري	احتياطي	القيمة	العادلة		بعد	متلك	ال�رشكات	الزميلة	وربح	اأو	خ�صارة	�رشف	 	

العمالت	عند	ت�حيد	البيانات	املالية	لل�رشكات	التابعة	والزميلة	وي��صح	اجلدول	التايل	احلركة	يف	احتياطي	القيمة	العادلة	خالل	ال�صنة:

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

188.426 	)442.857( الر�ضــيد يف 1 يناير	  

)393.690( 	315.146 ربح	)خ�صارة(	نتائج	اإعــادة	التقييم	 	

)138.187( 	)4.179( املحــ�ل	اإىل	بيـــان	الدخـــل	،	�صايف	 	

)99.366( 	25.964 ح�صة	من	احتياطي	اإعادة	تقييم	ال�رشكات	الزميلة	 	

)40( 	62 تعديل	نتيجة	تقلبات	اأ�صعار	ال�رشف	 	

)442.857( 	)105.864( الر�ضــيد يف 31 دي�ضمرب    

الر�صيد	يف	31	دي�صمرب	2009	يحت�ي	على	قيمة	عادلة	�صالبة	مببلغ		163ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:	قيمة	عادلة	�صالبة	مببلغ	:	506	ملي�ن	ريال	قطري(.	 	

يت�صمن	هذا	28		ملي�ن	ريال	قطري	)2008:	44	ملي�ن	ريال	قطري(		هي	ح�صة	البنك	من	القيمة	العادلة	ال�صالبة	للبنك	الزميل.

احتياطيات املخاطر  

تتمثل	يف	احتياطي	املخاطر	مب�جب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي		لتغطية	على	االقل	2%	من		القرو�ض	من	املخ�ص�صات	والف�ائد	املعلقة	واالأرباح	امل�ؤجلة	 	

لل�صفاء	اال�صالمي	ماعدا	القرو�ض	اخلا�صة	بحك�مة	قطر		هذه	االحتياطي	غري	قابل	الت�زيع		دون	امل�افقة	امل�صبقة	من		م�رشف	قطر	املركزي.	

الحتياطيات الأخرى  

تتمثل	يف	�صايف	اأرباح	االأ�صهم	من	االإ�صتثمار	لل�رشكة	الزميلة	من	الت�زيعات	النقدية	والفروقات	يف	االأرباح	اأو	اخل�صائر	للعمالت	امل�صاعدة	املدجمة	والق�ائم	 	

املالية	لل�رشكات	الزميلة.

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

171.903 	325.933 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

)53.555( 	)62.307( ناق�صا	:	االأرباح	امل�صتلمة	من	ال�رشكة	الزميلة	واملح�لة	اىل	االأرباح	املحتجزة	)�صايف	الت�زيعات	قبل	التملك(	 	

207.585 	152.939 م�صاف	:احل�صة	يف	اأرباح	ال�رشكة	الزميلة		للعام	 	

325.933 	416.565 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

اأرباح موزعة مقرتحة    

اقرتح	جمل�ض	االإدارة	ت�زيعات	اأرباح	نقدية	على	امل�صــاهمني	بن�صبة60	%		)6.0	رياالت	قطرية	لكل	�صهم(	عن	عام		2009	)2008	:	7		رياالت		قطرية		لكل	 	

�صـهم(.	يخ�صع	هذا	للم�افقة	يف	االجتماع	ال�صن�ي	للجمعية	العامة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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اإيـرادات الفــــوائد   -19

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

273.262 	118.131 البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

162.355 	297.173 اال�صتثمارات	املالية	 	

2.256.799 	2.492.727 قــرو�ض	و�صــلفيات	للعمــالء	 	

2.692.416 	2.908.031 املجمــوع   

	 	 	

م�ضــروفات الفــــوائد   -20

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

183.647 	124.674 البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

1.009.955 	1.057.276 ودائـــــــع	العمـــــــالء	 	

281.206 	141.945 اأمــــ�ال	مقتــر�صــــة	اأخــرى	 	

1.474.808 	1.323.895 املجمــوع   

	 	 	

اإيـرادات عن التمويل ال�ضالمي وان�ضطة ال�ضتثمار   -21

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

147.930 	184.923 التم�يل		للعمالء	 	

28.029 	17.655 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

4.937 	6.383 اال�صتثمارات	املالية	 	

180.896 	208.961 املجمــوع   

اإيـرادات عمــولت ور�ضــوم   -22

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

616.109 	374.677 عمــ�الت	قرو�ض	و�صلفيات	و	مت�يالت	للعمالء	 	

158.043 	180.214 عمــ�الت	ت�صــهيالت	ائتمانية	غري	مبا�صـرة	 	

165.075 	139.297 بطاقات	االئتمان		 	

68.824 	65.171 خدمات	بنكيــة	وعمليات	اأخرى	 	

31.964 	18.655 عم�الت	اأ	ن�صـطة	اال�صتثمار	للعمالء	 	

1.040.015 	778.014 املجمــوع   

اأرباح عمليات النقد الأجنبي   –23

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

128.836 	122.310 اأرباح	التعامل	يف	النقد	االأجنبي		 	

2.089 	)2.690( )خ�صائر(	/	اأرباح		تقييم	امل�ج�دات	واملطل�بات	 	

130.925 	119.620 املجمــوع   

اأرباح ال�ضتثمارات املالية   –24

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

278.201 	36.669 مت�فر	للبيع	 	

)2.171( 	)25( بغر�ض	املتاجرة	 	

276.030 	36.644 املجمــوع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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ايرادات ت�ضغيلية اخرى   -25

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

9.222 	3.956 ر�ص�م	ادارية	من	الزميلة	 	

23.011 	34.559 ايرادات	ايجار	 	

54.791 	180.540 االأرباح	من	بيع	عقارات	ومعدات	وايرادات	اخرى	 	

87.024  219.055 الجمايل   

م�رشوفات اإدارية وعمومية     -26

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

385.185 	412.697 رواتب	ومزايا	اأخــرى	 	

23.900 	23.162 م�صاهمة	البنك	يف	�صندوق	االدخار	و�صندوق	التقاعد	للقطريني	 	

10.870 	5.422 تكلفة	الربامج	التدريبية	 	

51.969 	43.215 م�صــاريف	دعـاية	وت�صـ�يق	 	

35.716 	31.322 اأتعــاب	قـان�نية	ومهنية	 	

28.586 	21.206 ات�صاالت	ومرافق	وتاأمني	 	

54.682 	65.625 م�صاريف	متعلقة	بتكن�ل�جيا	املعل�مات	 	

5.203 	2.129 م�صاريف	�صفر	و�صيافة	 	

9.536 	8.978 امدادات	 	

48.636 	24.605 ر�ص�م	وبدل	ح�ص�ر	جل�صات	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	

27.854 	28.350 م�رشوفات	ت�صغيلية	اأخرى		 	

682.137 	666.711 املجمــوع   

عـــائد ال�ضــهم من الأربـاح   -27

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

الأ�ضا�ضي واملخفف  

1.702.442 	1.523.594 الربح	حلاملي	االأ�صهم	)باالألف	ريال	قطري(	 	

194.253 	215.187 املت��صط	املرجح	لعدد	االأ�صهم	خالل	العام	باالآف	 	

املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم يتم ح�ضابه كما يلي :   

2008  2009   

140.158 	206.205 االأ�صهم	امل�ؤهلة	يف	بداية	ال�صنة	 	

42.047 	- تاأثري	االأ�صهم	املجانية	امل�صدرة		 	

2.485 	- تاأثري	ا�صدار	حق�ق	االأول�ية		 	

9.563 	8.982 تاأثري	ا�صدار	اي�صاالت	االيداع	العاملية	واال�صدارات	اخلا�صة	 	

194.253 	215.187 الر�ضيد يف نهاية العام   

8.76 	7.08 عائد	ال�صهم	املعدل	االأ�صا�صي	واملخفف	)ريال	قطري(	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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بنـود خارج بيان املركز املايل  – 28

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

التزامات موؤجلة اأو حمتملة  اأ.   

2.388.401 	135.619 قب�الت	 	 	

14.488.472 	11.220.436 خطابات	ال�صمان	 	 	

5.335.915 	4.964.947 اعتمادات	م�صتندية	 	 	

5.653.694 	4.717.558 ت�صهيالت	ائتمان	غري	م�صتخدمة	حل�صاب	العمالء	 	 	

27.866.482 	21.038.560 	 	 	

تعهدات وارتباطات اأخرى  ب.   

6.089.289 	7.105.215 عق�د	�رشف	اأجنبي	وم�صتقات	مالية	حل�صاب	البنك	والعمالء		 	 	

1.310 	1.165 �صناديق	ا�صتثمارية	م�صم�نة		 	 	

6.492 	36.100 التزامات	راأ�صمالية		 	 	

اأدوات امل�ضتقات املالية  -29

يبني	اجلدول	التايل	القيمة	العادلة	امل�جبة	وال�صالبة	للم�صتقات	املالية	مع	قيمتها	االعتبارية		ح�صب	اال�صتحقاق.	القيمة	االعتبارية	للم�صتقات	املالية	ت�صكل	 	

م�ؤ�رشًا	حلجم	العمليات	يف	نهاية	ال�صنة،	ال	تعك�ض	بال�رشورة	قيمة	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	وال	خماطر	ال�ص�ق	واالئتمان	والتي	ميكن	اال�صتدالل	عليها	من	

القيمة	العادلة	للم�صتقات	املالية.

املبلغ بالألف ريال قطري   

القيمة ال�ضا�ضية ح�ضب ال�ضتحقاق        

اأكرث من من �ضنة اإىل  من ثالثة  خالل  القيمة   القيمة    

خم�س �ضنوات خم�س �ضـنوات  اأ�ضهر اإىل �ضـنة  ثالثة اأ�ضهر  القيمة ال�ضمية  العادلة ال�ضالبة  العادلة املوجبة    

كما فى 31 دي�ضمرب 2009   

امل�ضتقات املالية للعمالء         

عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة، 	

2.971.430 	319.347 	2.451.158 	1.363.280 	7.105.215 	265.754 	271.764 وعق�د	�رشف	عمالت	اأجنبية	اآجلة	 	

	 	 	 	 	 	 	

كما فى 31 دي�ضمرب 2008  

امل�ضتقات املالية للعمالء  

عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة، 	

2.997.161 	374.074 	953.830 	1.764.224 	6.089.289 	199.928 	203.963 وعق�د	�رشف	عمالت	اأجنبية	اآجلة	 	

يحتفظ	البنك	بقي�د	رقابية	مت�صددة	على	�صايف	مراكز	امل�صتقات	املالية	املفت�حة	،	وه�	ما	ميثل	الفرق	ما	بني	عق�د	ال�رشاء	والبيع،	عن	طريق	كل	من	مبلغ	وفرتة	 	

العق�د،	ففي	اأي	وقت	يتم	تقييد	املبلغ	اخلا�صع	ملخاطر	االئتمان	بالقيمة	العادلة	احلالية	لالأدوات	املالية	االيجابية	للبنك	)اأي	االأ�ص�ل(	والتي	ال	متثل	فيما	يتعلق	

بامل�صتقات	املالية	�ص�ى	جزء	ب�صيط	من	العقد،	اأو	بالقيم	اال�صمية	امل�صتخدمة	للتعبري	عن	حجم	االأدوات	القائمة.	تتم	ادارة	هذه	املخاطر	االئتمانية	ب��صفها	

جزءا	من	القي�د	االئتمانية		العامة	مع	العمالء	مع	املخاطر	املحتملة	من	التحركات	يف	ال�ص�ق.	وعادة	ال	يتم	احل�ص�ل	على	كفاالت	اأو	�صمانات	اخرى	للمخاطر	

االئتمانية	املتعلقة	بهذه	االأدوات،	با�صتثناء	احلاالت	التي	يتطلب	فيها	البنك	ودائع	�صامنة	من	االأطراف	املقابلة.

اأن�ضطة الأمـانة   -30

حتتفظ	املجم�عة	با�صتثمارات	مالية	دولية	قيمتها		158ملي�ن	ريال	قطري	)2008	:231	ملي�ن	ريال	قطري(	نيابة	عن	عمالئه	بتاريخ	املركز	املايل.	�صاملة	 	

اأ�صهم	دولية	واأوراق	مالية	قيمتها		105	ملي�ن	ريال	قطري	ما	يعادل	29	ملي�ن	دوالر	اأمريكي		)2008	:	151	ملي�ن	ريال	قطري	ما	يعادل	41	ملي�ن	

دوالر(	يحتفظ	بها		البنك	لدى	�رشكة	امانة	وت�ص�ية	عاملية.	باقي	االأ�صهم	اال�صتثمارية	حمتفظ	بها	لدى	امل�ؤ�ص�صة	املالية	التي	مت	�رشاء	االأ�صهم	ب�ا�صطتها.	تلك	

امل�ؤ�ص�صات	املالية	رائدة		يف	جماالت	ال�صناعة	امل�رشفية		لقد	و�صعت	املجم�عة	�صق�ف	ملثل	تلك	املحافظ	مع	كل	م�ؤ�ص�صة	مالية	وفقًا	ل�صيا�صتها	يف	اإدارة	املخاطر.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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معامالت مع اأطـراف ذات العالقـة   -31

تت�صمن	معامالت	املجم�عة	املختلفة	مع	ال�رشكات	التابعة	والزميلة	ومع	اأع�صاء	جمل�ض	االإدارة	واالإدارة	التنفيذية،	اأو	ال�رشكات	التي	ميلك�ن	فيها	ح�ص�صًا	 	

رئي�صية	اأو	اأي	اأطراف	اأخرى	ذات	تاأثري	هام	يف	�صنع	القرارات	املالية	اأو	الت�صغيلية	باملجم�عة.	وقد	بلغت	االأر�صدة	يف	نهاية	ال�صنة	مع	هذه	االأطراف	كما	يلي	:	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

  اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

968.334 	1.633.654 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	التم�يل	)	اأ	(	 	- 	

383.760 	281.523 ال�دائع	 	- 	

30.906 	22.462 التزامات	طارئة	و�صمانات	وتعهدات	اأخرى	 	- 	

49.165 	77.165 عائد	الدخل	املكت�صب	من	الت�صهيالت	املمن�حة	لالأع�صاء			جمل�ض	االدارة	 	- 	

5.956 	2.126 ر�ص�م	اخرى	للدخل	املكت�صب	من	املعامالت	مع	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	- 	

46.008 	75.507 الف�ائد	املدف�عة	حل�صاب	ودائع	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	- 	

49.800 	26.333 اأجر	ثابت	وبدل	ح�ص�ر	جل�صات	 	- 	

ال�رشكة الزميلة  

1.344 	255.184 ال�دائع	من	البنك		ال�طني	العماين	لدى	املجم�عة	 	- 	

567 	672 ال�دائع	من	البنك	التجاري	اإىل	البنك	ال�طني	العماين	 	- 	

التزامات	من	البنك	ال�طني	العماين	للمجم�عة 	- 	

2.540 	8.143 �صمانات	اأداء	 	• 	 	

56.727 	42.545 مبادالت	اأ�صعار	الف�ائد	)القيم	االعتبارية(	 	• 	 	

3.393 	2.769 	مبادالت	اأ�صعار	الف�ائد	)القيم	العادلة(	 	• 	 	

145.891 	249.149 ال�دائع	من	البنك		العربي	املتحد	لدى	املجم�عة	 	- 	

145.600 	182.000 ال�دائع	من	البنك		التجاري	اىل	البنك	العربي	املتحد	 	- 	

التزامات	من	البنك	العربي	املتحد	للمجم�عة: 	- 	

7.554 	16.724 �صمانات	اأداء	 	• 	 	

12.200 	6.698 ال�دائع	من	اأ�صتك�	لدى	املجم�عة	 	- 	

- 	2.202 	ال�دائع	من	جيك�	لدى	املجم�عة	 	- 	

مكافاأة الإدارة العليا   

30.216 	34.593 اأجر	ثابت	 	- 	

15.729 	17.624 ح�افز	متغرية		 	- 	

7.460 	9.322 اأجر	اإ�صايف	 	- 	

معلومات اإ�ضافية   

اإن	جزءًا	كبريًا	من	االأر�صدة	القائمة	يف	31		دي�صمرب	لقرو�ض	و�صلف	اأع�صاء	جمل�ض	االإدارة	اأو	ال�رشكات	التي	ميلك�ن	فيها	ح�ص�صَاً	رئي�صية	،	م�صم�نة	 )	اأ	(	 	

مقابل	�صمانات	ملم��صة	اأو	كفاالت	�صخ�صية.	ويتم	ال�فاء	بهذه	القرو�ض	وال�صلف	ب�ص�رة	ُمر�صية	،	ويجري	�صداد	جميع	االلتزامات	ح�صب	االتفاق.	

كما	اأن	ت�صعري	املعامالت	التابعة	لالأطراف	ذات	العالقة	،	يعتمد	على	اأ�صا�ض	العالقة	التي	تربط	البنك	بالعميل	ووفقًا	لالأ�صعار	ال�صائدة	يف	ال�ص�ق.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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32 -  النقدية وما يف حكمها بغر�س اإعداد قائمة التدفق النقدي وت�ضمل التايل

املبلغ بالألف ريال قطري   

2008 	2009   

1.463.741 	3.117.094 نقدية	واأر�صـدة	لدى	م�رشف	قطر	املركزي	*	 	

13.728.296 	5.380.481 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	اأقل	من	90	ي�م		 	

)10.922.869( 	)7.391.335( اأر�صدة		للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	اأقل	من	90	ي�م	 	

4.269.168 	1.106.240 الر�ضيد يف نهاية العام	  

*ال	ت�صتمل	على	االحتياطي	النقدي	االإلزامي	لدى	م�رشف	قطر	املركزي. 	

معلومات إضافية كما في 31 ديسمبر 2009

القوائم املالية للبنك الأم )اأ( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

املركز املايل )للبنك الأم(   

2008  2009 كما هي يف 31 دي�ضمرب2009	  

الأ�ضول 	

3.015.278 	4.374.418 نقدية	واأر�صدة	لـــدى	البنــــك	املركزي	 	

14.305.060 	5.643.042 اأر�صـــدة	لـــدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

33.895.854 	31.927.596 قــرو�ض	و	�صلفيات	اأن�صطة	مت�يل	العمالء	 	

4.847.763 	9.820.172 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.389.715 	3.391.015 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

1.135.898 	1.029.555 عـقــارات	ومعــدات	 	

692.937 	825.962 اأ�ص�ل	اأخـــــرى	 	

61.282.505 	57.011.760 اإجمايل الأ�ضول   

اللتزامات	 	

10.922.352 	7.391.159 اأر�صدة		للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.391.902 	24.089.263 ودائــع	العمــــــــالء	 	

781.226 	367.936 قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

6.096.091 	9.924.358 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.516.811 	1.349.556 التزامات	اأخرى	 	

48.708.382 	43.122.272 جمموع اللتزامات با�ضتثناء ح�ضابات ال�ضتثمار املطلق   

2.847.931 	2.250.173 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

51.556.313 	45.372.445 اجمايل اللتزامات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلق  	

	 	 	

حـقــوق امل�ضـــاهمني 	

2.062.053 	2.165.156 راأ�ض	املـــال	املدفــــ�ع	 	

5.923.600 	6.627.791 احتياطي	قان�ين	 	

- 	807.294 �صلفة	من	م�صاهم	 	

26.500 	26.500 احتياطي	عام	 	

)398.665( 	)87.639( تغريات	تراكمية	يف		القيمة	العادلة	 	

638.300 	638.300 احتياطي	خماطر	 	

1.443.437 	1.299.093 اأرباح	مقتــرح	تـ�زيـعـهــــا	 	

30.967 	162.820 اأرباح	مــدورة	 	

9.726.192 	11.639.315 اإجمايل حـقــوق امل�ضـــاهمني   

61.282.505 	57.011.760 اإجمايل اللتزامات  وحقوق امل�ضاهمني  	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009

91  |  البنــك التجــاري القطــري التقرير السنوي 09



البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
معلومات إضافية )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009

القوائم املالية للبنك الأم	)تتمة( )اأ( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

قـائمـة الدخـــل )للبنك الأم(   

2008  2009 عن ال�ضـنة املنتهيـــة يف 31 دي�ضمرب 2009	  

2.690.440 	2.907.634 اإيـــرادات	الفــــــ�ائــد	 	

)1.476.155( 	)1.327.017( م�صـــروفـــات	الفــــ�ائــد	 	

1.214.285 	1.580.617 �ضـــــافــى اإيـــرادات الفوائــــد  	

180.896 	208.961 اإيرادات	من	التم�يل	اال�صالمي	واأن�صطة	اال�صتثمار	 	

)106.413( 	)132.306( ناق�صا	ح�صة	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	من	االأرباح	 	

74.483 	76.655 �ضايف ايرادات من اأن�ضطة التمويل  وال�ضتثمار ال�ضالمية   

1.034.842 	775.196 اإيـــرادات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

)94.837( 	)98.077( م�صـــروفـــات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

940.005 	677.119 �ضـــــافــى اإيـــرادات عمـــــولت ور�ضـــــوم  	

	 	 	

39.108 	62.710 ايرادات	الت�زيعات	 	

130.630 	119.311 �صايف	اأرباح	عمليات	النقد	االأجنبي	 	

276.030 	36.644 �صايف	اأرباح	ا�صتثمارات	مالية	 	

76.501 	214.263 ايـرادات	ت�صغـيليـة	اخــرى	 	

522.269 	432.928 	 	

	 	 	

2.751.042 	2.767.319 �ضــــافى الإيـرادات الت�ضـغيليــة  	

	 	 	

)671.233( 	)662.412( م�صــروفات	اإدارية	وعم�مية	 	

)67.719( 	)92.623( ا�صتهالكات	 	

2.466 	- �صايف	ا�صرتداد	خمــ�ص�ض	تـدنـى	قيمة	الـديــ�ن	-	للم�ؤ�ص�صات	املاليــة	 	

)61.511( 	)461.118( �صايف	خمــ�ص�ض	تـدنـى	قيمة	الـديــ�ن	-	للعمــالء	 	

)464.850( 	)181.943( 	خم�ص�ض	/	خ�صائر	التدين	يف	قيمة	اال�صتثمارات	املالية	 	

- 	)99( خم�ص�ض	تدين	اأ�ص�ل	اخرى	 	

)1.262.847( 	)1.398.195( جمم�ع	امل�صاريف	الت�صغيلية	واملخ�ص�صات  	

	 	 	

1.488.195 	1.369.124 �ضايف اأرباح العام   
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القوائم املالية للفرع الإ�ضالمي  )ب( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

فرع ال�ضفاء الإ�ضالمي – املركز املايل للبنـك التجاري القطــري )�س.م.ق(   

2008  2009 كما هي يف 31 دي�ضمرب 2009	  

الأ�ضول  

18.213 	137.860 نقدية	واأر�صدة	لـــدى	البنــــك	املركزي	 	

1.393.160 	853.840 االأر�صـــدة	لـــدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

2.420.551 	2.299.214 االأر�صدة		لدى	العمالء	من	االأن�صطة	املالية	 	

141.265 	117.974 اال�صتثمارات	املالية	 	

- 	85.866 اأر�صدة	لدى	البنك	االأم	 	

31.180 	30.572 عقارات	ومعدات	 	

61.166 	7.088 اأ�ص�ل	اأخـــــرى	 	

4.065.535 	3.532.414 اإجمايل الأ�ضول   

	 	 	

التزامات  

189.918 	500.000 االأر�صـــدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

496.525 	405.381 ودائــع	العمــــــــالء	ح�صابات	اجلارية	 	

210.516 	44.113 التزامات	اأخرى	 	

896.959 	949.494 جمموع اللتزامات با�ضتثناء ح�ضابات ال�ضتثمار املطلق   

2.847.931 	2.250.173 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

3.744.890 	3.199.667 اجمايل اللتزامات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلق   

متويل راأ�س املال     

250.000 	298.000 مت�يل	راأ�صمايل	من	ال�رشكة	االأم	واالحتياطيات	االخرى	 	

70.645 	34.747 اأرباح	العام	احلايل	 	

320.645 	332.747 اإجمايل متويل راأ�ضمال   

4.065.535 	3.532.414 اإجمايل اللتزامات وحقوق اأ�ضحاب الودائع والتمويل الراأ�ضمايل    

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
معلومات إضافية )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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القوائم املالية للفرع الإ�ضالمي )تتمة( )ب( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

)قـائمـة الدخـــل( لفرع ال�ضفاء ال�ضالمي    

2008  2009 عن ال�ضـنة املنتهيـــة يف 31 دي�ضمرب 2009	  

147.930 	184.922 اإيرادات	من	االأن�صطة	املالية	 	

32.966 	24.039 اإيرادات	من	االأن�صطة	اال�صتثمارية	 	

180.896 	208.961 اإجمايل	اإيرادات	االأن�صطة	املالية	واال�صتثمارية	 	

	 	 	

24.425 	29.996 اإيـــرادات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

)91( 	)165( م�صـــروفـــات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

24.334 	29.831 �صـــــافــى	اإيـــرادات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

	 	 	

574 	- ايرادات	الت�زيعات	 	

4.126 	2.316 �صايف	اأرباح	عمليات	النقد	االأجنبي	 	

450 	20 �صايف	اأرباح	اال�صتثمارات	املالية	 	

5.150 	2.336 	 	

	 	 	

210.380 	241.128 الإيـرادات الت�ضـغيليــة   

	 	 	

)28.105( 	)29.033( م�صــروفات	اإدارية	وعم�مية	 	

)3.281( 	)4.540( ا�صتهالكات	 	

)1.936( 	)13.057( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	قرو�ض	و�صلف	-	للعمالء	 	

		 - 	)27.445( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	ال�صتثمارات	املالية		 	

177.058 	167.053 �ضـــــافـى الأربــاح   

	 	 	

)106.413( 	)132.306( ناق�صًا	:	ح�صة	حاملي	ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	من	االأرباح	 	

70.645 	34.747 �ضايف اأرباح العام للم�ضاهمني   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(
معلومات إضافية )تتمة(

كما في 31  ديسمبر 2009
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