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في أواخر العام 2010 كان العالم قد استلهم 
من قطر ما يكفي الختيار بالدنا إلقامة 

مباريات كأس العالم الفيفا 2022. ويستلهم 
البنك التجاري من قطر منذ العام 1975، ويقيم 

ائتالفات دولية – ويسهم في تعزيز مكانة 
قطر العالمية ويحفز االمتياز في الخدمات 

المصرفية. وسوف نواصل التزامنا تجاه دولة 
قطر وشعبها وإنجازاتهم الجماعية.
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عبد اهلل بن خليفة العطية، رئي�س جمل�س الإدارة

يسّرني بالنيابة عن مجلس اإلدارة، أن أقّدم التقرير السنوي للبنك 
التجاري القطري للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2010.

لقد واجه البنك سنة مليئة بالتحديات نظرا الستمرار التداعيات 
السلبية لإلنهيار المالي العالمي بالتأثير على أداء البنك. لقد بقي 

االقتصاد القطري ثابتًا وحقق نموًا قويًا مدعومًا ببرنامج الحكومة 
لإلنفاق على القطاع العام. خالل العام المنصرم، شهدت دولة 

قطر العديد من اإلنجازات الكبيرة، فحققت هدفها في زيادة إنتاج 
الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 77 مليون طن سنويًا لتصبح 

المصّدر األول للغاز الطبيعي المسال في العالم، كما أن استضافة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، وبفضل القيادة 
الرشيدة لحضرة صاحب السّمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

أمير البالد المفدى وسمّو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني 
ولي العهد األمين سوف تؤدي بدورها إلى عملية تطوير كبيرة في 

البنية التحتية في البالد من ضمنها شبكات الطرق وسكك الحديد، 
واإلنتهاء من تشييد مطار الدوحة الدولي الجديد واالستادات 

الرياضية.

في عام 2010 حقّق البنك التجاري أرباحًا صافية وصلت إلى 1.635 
مليون ريال، أي بزيادة نسبتها 7% عن الربح الصافي المحقق في 

العام 2009 والبالغ 1.524 مليون ريال. لقد دّعم البنك رأس ماله 
بشكل قوي وسيستفيد أيضَا من زيادة رأس المال التي قّدمها جهاز 
قطر لإلستثمار بعد التصديق عليها خالل الجمعية العامة السنوية. 

ومن هذا المنطلق، يقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بنسبة 70 % من القيمة اإلسمية لألسهم أي بواقع 7 
رياالت قطرية للسهم الواحد لعام 2010، وذلك استنادا على مركز 

البنك القوي وتقديرًا للدعم المستمر من قبل مساهمي البنك.

شهدت الشركات الزميلة للبنك التجاري، أي البنك الوطني العماني 
والبنك العربي المتحد، تحسنًا ملحوظًا في أرباحهما لعام 2010 

أيضًا، فزادت األرباح الصافية للبنك الوطني العماني بنسبة %29 
إلى 27 مليون ريال عماني، بينما ارتفع الربح الصافي للبنك العربي 

المّتحد بنسبة 10% إلى 308 مليون درهم إماراتي. وبشكل عام، 
ساهمت شركاتنا الزميلة بأرباح بلغت 155 مليون ريال قطري، أي 

تقريـــر رئيـس جملــس اإلدارة
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ما يشكل نسبة 9.5 % من الربح الصافي للمجموعة في عام 2010. 
وسوف نستمر بتطوير منتجات جديدة وزيادة التعاون بين البنوك 

الثالثة.

في ديسمبر 2010 أصدر البنك سندات عامة بالفرنك السويسري 
وصلت إلى 275 مليون فرنك. وقد ساهمت قوة االقتصاد القطري 
والحضور الدولي المهم والسمعة الدولية المتنامية للبنك التجاري 

في تمكيننا من إطالق اكتتاب عام ناجح في الماضي، ولذلك شهدنا 
نفس النجاح في إطالق سندات الفرنك السويسري، التي كانت أول 
سندات عامة يصدرها بنك قطري في سويسرا ومدرجة في بورصة 

SIX السويسرية.

يستمر البنك التجاري بتأدية دور مهم في تطوير ونمو دولة قطر 
كما ساهم في السابق خالل الـ 35 عامًا الماضية. يلتزم البنك 

بمسؤوليته اإلجتماعية نحو المجتمع القطري في أهم المجاالت. 
وبالرغم من استمرار تراجع األسواق اإلقليمية، يواصل اإلقتصاد 

القطري تطوره ونموه وتنوعه، وفي اعتقادي أن البنك التجاري 

بمشيئة الله سوف يواصل أيضا اإلزدهار والنمو، مستلهمًا من 
النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر.

ويطيب لي في هذه المناسبة أن أعبر باسم مجلس اإلدارة، عن 
خالص تقديرنا للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البالد 
المفّدى وسمو ولي عهده األمين، وشكرنا لكل من معالي رئيس 

مجلس الوزراء وسعادة وزير االقتصاد والمالية وسعادة محافظ 
مصرف قطر المركزي على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر. 

وأؤكد في هذا المقام، على التزام البنك التجاري الكامل بتقديم 
أعلى معايير الخدمة والقيمة للعمالء وللمساهمين على حد سواء، 

وبتحقيق هدفنا بفضل جهود وإخالص وتفاني موظفينا.

عبدالله بن خليفة العطية 
رئيس مجلس اإلدارة
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لقد كانت القيادة القطرية دومًا برؤيتها 
الطموحة تشكل بعدًا أساسيًا خللق وتوفري 

عائد اقتصادي طويل األمد يحقق املنفعة 
للمواطنني والدولة وقطاع األعمال على حد 

سواء.
كما أٌغدقت يف االستثمارات مبجال - البنية 

التحتية، وفتحت آفاقًا مرضية لنماء العالقات 
الدولية والقطاع التجاري إىل جانب توفري فرص 

متميزة لألعمال، كل هذا كان من شأنه أن 
يحقق لقطر مكانة غري عادية على املستوي 

العامي.
يشارك البنك التجاري يف رؤية جناح قطر – من 
خالل أعضاء جملس إدارته ومديريه وموظفيه 

– الذين يعملون جميعًا على تقدمي خدمات 
تفوق التوقعات، وخدمات مالية ملساعدة 

الناس يف حياتهم وتوفري الدعم ملساعدة 
احملتاجني. خدمات مصرفية على مستوًى 

عاملي، قطر مصدر إلهامنا.

لقد كان البنك التجاري مساهمًا رئيسيًا في تطوير مفهوم قطر 
كمضيف للرياضة العالمية ومسرح للفعاليات الثقافية المتميزة. 

وقد ساهمت هذه الفعاليات في تحقيق شهرة عالمية، وخلق روح 
المنافسة الشريفة بين الدول واألفراد، وهاهي قطر تتبؤ المراكز 

المتقدمة والصفوف األولى على المستوي الدولي، واليزال لديها 
الكثير من العطاء والتطوير يمكن أن تقدمه للعالم. 

يشاهد الماليين حول العام بطولة البنك التجاري قطر ماسترز 
للغولف والتي أصبحت اليوم في عامها الرابع عشر، وايضًا 

سباق الجائزة الكبرى البنك التجاري القطري للدراجات النارية وتبرز 
هاتان البطولتان مدى التزام البنك التجاري في لعب دور أساسي 

في الترويج عالميًا لدولة قطر، والحرص على إستلهام واجباتنا 
ومسؤلياتنا لتتوافق ورؤية الحكومة لدولة قطر. 
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يساهم البنك التجاري في تقديم الدعم والمساندة للمجتمع القطري 
من خالل رعاية الكثير من الجمعيات الخيرية المحلية ومشاريع خدمة 

المجتمع واألعمال اإلنسانية العالمية، باإلضافة إلى مشاركته العامة 
في الفعاليات الفنية والرياضية. ويدعم البنك النوادي واالتحادات 
الرياضية المحلية ومنها االتحاد القطري لكرة اليد واالتحاد القطري 

لكرة السلة، مدركًا قدرته على رعاية األفراد الملتزمين بتحقيق 
أهدافهم.

كذلك يركز البنك أيضًا على تشجيع وتطوير الشباب القطري 
واألنشطة التعليمية ذات العالقة، ويشمل ذلك مركز الشفلح؛ 

دريمة – المؤسسة القطرية لرعاية األيتام؛ مؤسسة النور 
للمكفوفين؛ الجمعية القطرية الوطنية للسرطان؛ الجمعية 

القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة؛ الهالل األحمر القطري؛ 
ومؤسسات قطرية خيرية وغير ربحية أخرى. ويهدف البنك من 

خالل دعمه لهذه المؤسسات غير الربحية إلى المساهمة في تنمية 
المجتمع بالمشاركة الفعالة في البرامج المختلفة وتقديم الدعم 

المالي للقضايا الجديرة.

أما في مجال الفنون، فقد كان البنك الراعي الذهبي لمهرجان ترايبيكا 
لألفالم السينمائية الدوحة 2009 والراعي الماسي لليوم الوطني 
القطري 2009 للمحافظة على التراث. وقد أقيم حفل موسيقي 

للمغني العالمي بالسيدو دومينغو نتيجة لعمل البنك مع هيئات 
قطرية رياضية وثقافية للمساهمة في تحقيق طموحات دولة قطر.

وهذا هو الطموح الذي أسهم أيضًا في استضافة قطر لأللعاب 
اآلسيوية الناجحة جدًا وللعرض القطري الناجح للفوز بحق استضافة 

كأس العالم الفيفا 2011. ولهذا فإن البنك التجاري يفخر بكل إعتزاز 
بمساهمته في هذه االنجازات. 
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البيانات المتوقعة: تحتوي هذه الوثيقة على بيانات متوقعة حول خطط البنك التجاري وشركاته التابعة وأهدافهم الحالية وتوقعاتهم، وتتعلق بمركزهم المالي المستقبلي وأدائهم. 
وال ترتبط البيانات المتوقعة باألداء السابق أو بالوقائع الحالية فقط. وتشمل البيانات المتوقعة بطبيعتها مخاطر وانعدام يقين حيث إنها تشير إلى أحداث مستقبلية وأوضاع تشمل 
عددًا من العوامل الخارجة عن سيطرة البنك التجاري. ولذلك فإن النتائج المستقبلية الفعلية يمكن أن تتغير تغيرًا جوهريًا عن الخطط واألهداف والتوقعات المشمولة في البيانات 

المتوقعة للبنك التجاري.

إن أي بيانات متوقعة معلنة من البنك التجاري أو نيابًة عنه تشير فقط إلى األوضاع على ما هي عليه كما في تاريخ صدورها. وال يتعهد البنك التجاري بتحديث البيانات المتوقعة 
لتضمين أي تغييرات في توقعات البنك التجاري فيما يتعلق بها، أو أي تغيرات في األحداث أو األوضاع أو الظروف التي بنيت عليها تلك البيانات. وال تشكل المعلومات والبيانات 
واآلراء التي تحتوي عليها هذه الوثيقة أي طرح عام ألي أوراق أو أدوات مالية بموجب أي قانون معمول به، أو أي عرض أو أي استدراج عروض لشراء، أي أوراق أو أدوات مالية، أو 

أي مشورة أو توصية فيما يتعلق بتلك األوراق المالية أو أي أدوات مالية أخرى. 

المؤشرات المالية
2006  2007  2008  2009  2010 بماليين الرياالت القطرية ما لم يذكر غير ذلك 

675  876  1,217  1,584  1,695 اإليرادات المتأتية من الفوائد 
1,334  1,943  2,768  2,778  2,562 صافي اإليرادات التشغيلية 

863  1,391  1,702  1,524  1,635 صافي األرباح 
30,358  45,397  61,485  57,317  62,520 مجموع األصول 

6.16  7.63  8.76  7.08  7.24 عائد السهم/السهم المخفض من األرباح بالريال القطري 
7.00  7.00  7.00  6.00  7.00 األرباح الموزعة المعلنة للسهم العادي شاملة األسهم المجانية 

98.10  185.00  88.40  61.50  92.00 سعر إغالق السوق للسهم بالريال القطري )في نهاية السنة( 
40.18  44.43  48.39  55.47  55.11 القيمة الدفترية للسهم العادي بالريال القطري )في نهاية السنة( 
4,136  7,623  6,096  9.924  10,994 القروض طويلة األجل )في نهاية السنة( 
5,631  6,228  9,978  12,010  12,500 حقوق المساهمين )في نهاية السنة( 

%15.26  %23.45  %21.01  %13.86  %13.34 العائد على متوسط حقوق المساهمين 
%3.28  %3.67  %3.19  %2.56  %2.73 العائد على متوسط األصول 

%15.27  %11.85  %15.66  %18.86  %18.49 نسبة كفاية رأس المال 
1,003  1,007  1,241  1,239  1,207 الموظفون الدائمون المتفرغون )في نهاية السنة( 
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ح�سني ابراهيم الفردان، الع�ضو املنتدب

جزية خالل عام 2010 وهو ما يعكس  حقق البنك التجاري نتائج مـُ
نجاح البنك في إعادة هيكلة أعماله واستراتيجيته الواضحة بشأن 
النمو المنتظم والمنّظم. فقد شهدنا تركيزا أكبر على القطاعات 

المختلفة من أعمالنا الخاصة بالشركات المحلية واألفراد، كما 
شهدنا نجاحا في تحقيق استراتيجيتنا المرتكزة على إدارة المخاطر 

التي اعتمدها البنك خالل عام 2009، وفي تطوير عالقاتنا في 
القطاع العام.

وقد بلغت أرباح البنك الصافية 1635 مليون ريال قطري في عام 
2010 وهو ما يمثل ارتفاعا نسبته 7% عن أرباح عام 2009. ويعكس 
أداء البنك تحّسنا في النشاط االقتصادي في قطر متأثرا بشكل 

رئيسي بمستوى اإلنفاق الحكومي، وعلى الرغم من ذلك فإن 
االنتعاش في القطاع الخاص كان بطيئا، وكان من الضروي تكوين 
مخصصات بلغت 167 مليون ريال قطري مقابل محفظة القروض 

و128 مليون ريال قطري مقابل محفظة االستثمار نتيجة لآلثار 
المتبقية من األزمة المالية التي شهدها االقتصاد العالمي خالل 

عامي 2009/2008.

وقد انخفضت اإليرادات التشغيلية خالل العام لتبلغ 2562 مليون 
ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وفي الوقت الذي 

شملت أرباح عام 2009 عائدا استثنائيا بلغ 165 مليون ريال قطري 
نتج عن بيع موجودات عقارية وعائدا من توزيعات نقدية بلغت 56 

مليون ريال قطري على االستثمارات المحلية التي تم بيعها إلى 
حكومة دولة قطر، فإن عام 2010 شهد استمرار انخفاض نشاط 
اإلقراض في القطاع الخاص، وضغوط مصاحبة على هوامش 

اإلقراض. لكن تركيز البنك المكثف على إدارة الميزانية العمومية قد 
أسفر عن تحسين هامش الفائدة إلى 3,7% من الهامش البالغ %3,4 

في عام 2009.

وقد بلغ مجموع الموجودات 62,5 مليار ريال قطري مقارنة مع 
الموجودات البالغة 57,3 مليار ريال قطري في عام 2009، عاكسا زيادة 

نسبتها 5 % في قروض العمالء التي ارتفعت إلى 33,6 مليار ريال 
قطري من 31,9 مليار ريال قطري في عام 2009. وقد تحقق النمو 

في محفظة القروض على الرغم من انخفاض نشاط اإلقراض في 
القطاع الخاص، والمستويات العالية من السداد المبكر من قبل 

العمالء.

وكان البنك قد قام في شهر ديسمبر من عام 2010 بإصدار ما 
قيمته 275 مليون فرنك سويسري من السندات ذات العائد الثابت 

مدتها خمس سنوات في أسواق المال السويسرية والتي تم إدراجها 
في بورصة SIX السويسرية. وقد كان االقبال في السوق على هذا 

اإلصدار قويا جدا وهو ما يبرهن عن ثقة األسواق العالمية في متانة 
استراتيجيتنا ونهج أعمالنا.

تقريــر العضــو املنتــدب

البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10  |  10



إن مركز البنك الرأسمالي قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 
في البنك 18,5 % في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بنسبة 18,9% في 

31 ديسمبر 2009، وهو ما يزيد عن نسبة كفاية رأس المال المقررة 
من قبل مصرف قطر المركزي البالغة 10%. وكان المساهمون في 

البنك التجاري قد وافقوا على إصدار 10,310,265 سهما جديدا لشركة 
قطر القابضة، وهي شركة تابعة لجهاز قطر لالستثمار. وفي 17 يناير 
2011، استلم البنك شريحة ثالثة من مساهمة جهاز قطر لالستثمار 

بقيمة 1,6 مليار ريال قطري والتي سوف ُتستخدم إلصدار أسهم 
عادية جديدة بعد مصادقة المساهمين على ذلك، وسوف ترفع هذه 

المساهمة الثالثة نسبة مساهمة جهاز قطر لالستثمار في البنك 
التجاري من 9,1% إلى %16,7.

وبالنسبة للشركات الزميلة للبنك – البنك الوطني العماني والبنك 
العربي المتحد، فقد ساهما بما يعادل 155 مليون ريال قطري في 
أرباح البنك التجاري في عام 2010 مقابل 153 مليون ريال في عام 
2009. واستمرت البنوك الثالثة بالعمل معا خالل العام لتقديم 

أفضل المنتجات وتطبيق برنامج عمليات مشتركة لتحسين خدمة 
العمالء وكفاءة العمليات. 

وقد ثابر البنك العربي المتحد على مستوى أرباحه في عام 2010 حيث 
حقق نموا بنسبة 10% وصافي أرباح قياسية بلغت 308 مليون درهم 
إماراتي مقارنة بأرباح بلغت 281 مليون درهم إماراتي في عام 2009. 
وقد تحققت هذه األرباح القياسية من خالل زيادة بنسبة 16% في 

القروض والسلفيات والتي بلغت 5,53 مليار درهم إماراتي في ظل 
التحّديات المالية التي شهدها السوق. أما البنك الوطني العماني 

فقد حقق أرباحا صافية بعد الضرائب بلغت 27,2 مليون ريال عماني 
في عام 2010 مقارنة مع 21,1 مليون ريال عماني في عام 2009، وهو 
ما يمثل زيادة نسبتها 29%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى متطلبات 

تكوين مخصصات أقل. ويطيب لي في هذا المجال أن أشكر 
إدارة وموظفي البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد على 

مساهمتهم في عام 2010 والتزامهم بتطوير هذا التحالف اإلقليمي. 

ويطيب لي في هذا المقام أن أعرب عن خالص تقديرنا للقيادة 
الُملهمة لحضرة صاحب السمو أمير البالد المفّدى الشيخ حمد بن 
خليفه آل ثاني، وولي عهده األمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، وتوجيهاتهما الرشيدة أثناء األزمة االقتصادية العالمية فقد 

أظهرت الدولة قوة وثبات في مواجهة هذه التحّديات وواصلت 
النمو واالزدهار. كما أود أن أنتهز هذه المناسبة ألتقّدم بالشكر 

إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير االقتصاد والمالية، 
وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي لتوجيهاتهم ودعمهم 

المستمر.

كما يسّرني التقّدم بخالص شكري وامتناني إلى إخواني األفاضل 
أعضاء مجلس اإلدارة، وإلى إدارة وموظفي البنك على تفانيهم في 
العمل خالل عام 2010، األمر الذي ساعد البنك التجاري على العودة 
إلى مسار النمو وتحّسن األرباح. وبمشيئة الله سوف نواصل في 
عام 2011 البناء على الركائز التي أرسيناها، وذلك من خالل تركيزنا 

على إدارة المخاطر، والمركز الرأسمالي ومستوى السيولة في 
البنك، وعلى زيادة قيمة وعوائد مساهمينا الكرام من خالل تعزيز 
وتوطيد عالقاتنا مع عمالئنا، وتطوير عالقات أقوى في القطاع 

الحكومي والقطاع العام، وتعزيز تحالفنا المصرفي اإلقليمي. 

حسين ابراهيم الفردان
العضو المنتدب
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حافظ البنك التجاري على أداٍء قوي في العام 2010 مؤكدًا قدرته 
على التكيف مع أوضاع السوق الصعبة. وقد قمنا بإعادة تنظيم 

استراتيجية ألعمالنا؛ وعمدنا إلى التركيز على تنويع عمليات 
التمويل واإلقراض وتطوير عالقاتنا في القطاع الخاص وتقديم 
الخدمات للقطاعات التي نتميز بعالقات طويلة معها. وقد أدت 

هذه المبادرات إلى نتائج مشجعة مقارنة بالسنة السابقة وحققنا 
أرباحًا صافية بلغت 1.635 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2010. كما أكد اإلنجاز الناجح إلصدار سندات مدرجة بالفرنك 
السويسري في ديسمبر 2010 مدى ثقة السوق العالمية في متانة 

نموذج أعمالنا وتطور استراتيجيتنا.

لقد قمنا بتنفيذ استراتيجيتنا القائمة على النمو المدروس من خالل 
التركيز المتواصل على النواحي األساسية الثالث والمتمثلة في 

نوعية الموجودات، واإلدارة الحريصة للميزانية العمومية وخفض 
قواعد التكاليف للتمويل واإلنفاق. وقد واصلنا أيضًا العمل على 

تطوير وتنويع أنشطتنا اإلقراضية والتمويلية طيلة السنة في 
مواجهة تراجع طلب القطاع الخاص وحلول آجال استحقاق القروض. 
وشهدنا اتجاهات سنوية مشجعة أسهمت في تحسين األداء وزيادة 
الربحية، وتحقيق المو في اإلقراض والوداع، كما شهدنا تحسنًا في 

المخصصات والقروض متدنية األداء. وقد كان القطاع العام هو 
المحفز الرئيسي للنمو االقتصادي في قطر خالل العام 2010 ولم 

تتحقق حتى اآلن العودة الكاملة إلى النمو في القطاع الخاص. وبعد 

إعادة التنظيم االستراتيجية، أصبح البنك في وضع جيد يتيح له 
استهداف فرص مستقبلية في القطاعين العام والخاص.

يبقى االقتصاد القطري قويًا وسوف يواصل القطاع العام تحفيزه 
في الجزء األول من العام 2011 مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامجها 

اإلنفاقي الضخم على البنية التحتية، وسوف نستمر في العمل على 
تطوير عالقاتنا مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. غير أن 

القطاع الخاص لم يحقق حتى اآلن طلبًا كافيًا على االئتمان ولذلك 
سوف نستمر في التركيز على تحسين عالقاتنا مع عمالئنا الحاليين 
في قطاعات خدماتنا المصرفية المحلية للشركات واألفراد والعمل 

على الفوز بأعمال جديدة في أسواقنا المختارة. كما أننا سوف 
نواصل تركيزنا على اإلدارة الحريصة لميزانيتنا العمومية، والنوعية 

العالية لموجوداتنا وقاعدة تمويلنا منخفضة التكلفة. أما على صعيد 
ائتالفاتنا اإلقليمية، سوف يواصل كل من مصارفنا الثالثة التركيز 
بشكل رئيسي على أسواقه المحلية، وتعزيز قدراته وخبراته بهدف 

تنمية أعماله. 

النتائج المالية: على الرغم من استمرار التأثيرات المستمرة للتراجع 
المالي العالمي على القطاع المصرفي، حقق البنك أداًء قويًا للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010 حيث ارتفع صافي األرباح بنسبة %7 
ليصل إلى 1.635 مليار ريال قطري مقارنًة بما مجموعه 1.524 مليار 
ريال قطري في العام 2009. وفي الربع الرابع من العام 2010 ارتفع 

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات

اأندرو �ستيفنز، الرئي�س التنفيذي ملجموعة البنك التجاري
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واإليرادات من األرباح الموزعة بقيمة 56 مليون ريال قطري التي تم 
الحصول عليها من أسهم محلية جرى بيعها لحكومة دولة قطر في 

العام 2009.

النفقات التشغيلية: واصل البنك إدارة نفقاته التشغيلية اإلجمالية 
بحرص طيلة السنة، وقد ارتفعت بنسبة 4% فقط لتصل إلى 787 

مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقارنًة بما 
مجموعه 759 مليون ريال قطري في العام 2009 حيث قام البنك 

بموازنة إدارة تكاليفه مع استثماراته في أعماله.

انخفض اإلنفاق المتعلق بالموظفين بنسبة 4% إلى 423 مليون 
ريال قطري، ما يعكس بشكل رئيسي انخفاض أعداد الموظفين إلى 

1.207 موظفين خالل السنة من 1.239 موظفًا كما في نهاية العام 
2009. غير أن النفقات العامة واإلدارية ونفقات االستهالك ارتفعت 
بنسبة 14% لتصل إلى 364 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2010 مقارنًة بما مجموعه 318 مليون ريال قطري للعام 
2009 نتيجة االستثمار في األعمال من خالل توسعة قنوات تقديم 

الخدمات وتحسين خدمات العمالء. وواصل البنك العمل على تنفيذ 
برنامج توسعة فروعه في العام 2010 وقام بافتتاح فرع جديد وأطلق 
أيضًا خدمة مصرفية جديدة للهاتف النقال لعمالئه األفراد في الربع 
الثالث من السنة الستكمال الخدمات المصرفية الحالية الناجحة عبر 

اإلنترنت. وتبرز هذه الخدمة المصرفية الجديدة فلسفة البنك التي 
تقوم على تلبية احتياجات العمالء وأساليبهم الحياتية ليس فقط 
من خالل تقديم المنتجات والخدمات المناسبة، ولكن أيضًا من 

خالل توفير قنوات إضافية لتقديم الخدمات.

ارتفعت نسبة تكلفة دخل البنك إلى 29% للعام 2010 مقابل %25.9 
في العام 2009 نتيجة تراجع مستويات اإليرادات وزيادة التكاليف. وال 
يزال البنك يركز على تحسين كفاءة تكاليفه وقد أعلن في فبراير 2011 
أنه قد قام بتوقيع خطاب نوايا مع شركة تاتا للخدمات االستشارية 
إلقامة شراكة استراتيجية للتعاقدات الخارجية، شرط الحصول على 

موافقة السلطات اإلشرافية. وسوف تقوم الشراكة بإدارة نظم 
تقنية المعلومات بالبنك وخدمات المعالجة بالمكتب الخلفي، 

صافي األرباح بنسبة 66% ليصل إلى 309 مليون ريال قطري مقـارنًة 
بما مجموعه 186 مليون ريال قطري في نفس الفترة من العام 

.2009

صافي اإليرادات التشغيلية: ارتفع صافي اإليرادات التشغيلية 
بنسبة 7% إلى 1.695 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2010 مقارنًة بما مجموعه 1.584 مليون ريال قطري في 
السنة السابقة. وقد تحققت الزيادة في صافي اإليرادات المتأتية 
من الفوائد خالل العام 2010 من خالل اإلدارة الحريصة للميزانية 
العمومية، والنمو في حجم إقراض البنك على الرغم من تراجع 

العائد، وتنويع مصادر التمويل وانخفاض تكاليف الودائع، ما أدى 
إلى خفض متوسط تكلفة التمويل. ونتيجة لذلك، حقق البنك 

زيادة في هامش صافي إيرادات الفوائد ليصل إلى 3.7% لعام 2010 
مقارنًة بنسبة 3.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

نمت القروض والسلفيات المقدمة للعمالء بنسبة 5% إلى 33.6 
مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2010 مقابل 31.9 مليار ريال قطري 

كما في نهاية ديسمبر 2009، ولكنها تراجعت من 34.7 مليار ريال 
قطري في 30 سبتمبر 2010 نتيجة السداد المبكر من العمالء. وكان 

النمو في إقراضنا في العام 2010 ناتجًا بشكل رئيسي عن القطاع 
الحكومي وشبه الحكومي، ما يؤكد التقدم الذي تحقق في تعزيز 

وتطوير عالقاتنا في هذا القطاع.

تراجع صافي اإليرادات التشغيلية إلى 2.562 مليون ريال قطري 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مقارنًة بما مجموعه 2.778 

مليون ريال قطري في العام 2009. ونتجت الزيادة في صافي 
اإليرادات التشغيلية واإليرادات من غير الفوائد بشكل رئيسي عن 

تراجع حجم الدخل من القروض وتمويل التجارة نتيجة انخفاض حجم 
األعمال وأنشطة اإلقراض، والزيادة االستثنائية في العام 2009 
بقيمة 165 مليون ريال قطري من بيع أحد الموجودات العقارية 

2009  2010  
مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

1.584  1.695 صافي اإليرادات المتأتية من الفوائد 
1.194  867 اإليرادات المتأتية من غير الفوائد 
2.778  2.562 صافي اإليرادات التشغيلية 
)759(  )787( النفقات التشغيلية 
)648(  )295( مخصصات تدني القيم 
153  155 حصة من نتائج الشركات الزميلة 

1.524  1.635 صافي أرباح السنة 

الشكل 1: النتائج المالية

2009  2010  
مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

441  423 اإلنفاق المتعلق بالموظفين 
225  260 نفقات عامة وإدارية 
93  104 استهالكات 

759  787 إجمالي النفقات التشغيلية 

الشكل 2: النفقات التشغيلية
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مقارنًة بما مجموعه 182 مليون ريال قطري في العام 2009. وقد 
تحسنت قيم األصول عمومًا في العام 2010، ما أتاح للبنك تحقيق 
أرباح استثمارية ولكن كان هناك أيضًا ضعف في فئات استثمارية 

معينة أملت ضرورة تجنيب مخصصات خالل السنة.

ارتفع مجموع أصول البنك بنسبة 9% إلى 62.5% مليار ريال قطري 
كما في 31 ديسمبر 2010، ما يعكس النمو في اإلقراض للعمالء 

بقيمة 1.6 مليار ريال قطري وزيادة قيمتها 4.3 مليار ريال قطري في 
األرصدة لدى مصرف قطر المركزي. وارتفعت ودائع العمالء بنسبة 

27% إلى 33.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2010 مقارنًة 
بما مجموعه 26.3 مليار ريال قطري كما في نهاية العام 2009. وفي 

ديسمبر 2010 نجح البنك في جمع 275 مليون فرنك سويسري 
بإصدار سندات لخمس سنوات بسعر فائدة ثابت. وقد تم إدراج 

السندات، وهي أول إصدار سندات بنك قطرى في سويسرا، في 
البورصة السويسرية “SIX” وسوف يتم استخدام حصيلتها ألغراض 
تمويلية عامة. وقد أدى اإلصدار إلى زيادة تمويل الشركات المستقر 
على المدى األطول بما مجموعه 1 مليار ريال قطري لتصل إلى 11 

مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2010. وكانت الزيادة في ودائع 
البنك وإصدار السندات الجديد جزءًا من استراتيجية البنك إلدارة 

أصوله وخصومه.

الشركات الزميلة: أسهمت الشركات الزميلة للبنك التجاري بقيمة 
155 مليون ريال قطري في أرباح البنك للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2010 مقارنًة بما مجموعه 153 مليون ريال قطري في العام 
2009. وقد تراجعت مساهمة الشركات الزميلة للعام 2010 بقيمة 
17 مليون ريال قطري نتيجة التسوية المتأخرة في النتائج المالية 

للبنك الوطني العماني للعام 2009، والتي تمت بناء عل طلب البنك 
المركزى العمانى، والتي سجلها البنك التجاري في العام 2010؛ 

وفيما عدا هذه التسوية، ارتفعت نتائج البنوك الزميلة بنسبة %25 
مقارنًة بالعام 2009.

وسوف تتحقق وفورات تشغيلية تبلغ 250 مليون ريال قطري على 
مدى فترة خمس سنوات. وقد بدأ تنفيذ هذه العملية االنتقالية 

والتي تهدف إلى تحقيق تحسينات في العمليات والنوعية والدقة 
في جميع أقسام البنك، وتحسين الخدمات المقدمة للعمالء.

مخصصات تدني القيم: تراجعت صافي مخصصات تدني القيم 
إلى 295 مليون ريال قطري في العام 2010 مقارنًة بما مجموعه 

648 مليون ريال قطري في العام 2009 واشتملت على مخصصات 
بقيمة 167 مليون ريال قطري لمحافظ اإلقراض و128 مليون ريال 

قطري لالستثمارات.

تم رصد مخصصات تدني قيمة بلغت 167 مليون ريال قطري 
لمواجهة قروض وسلفيات العمالء في العام 2010 مقارنًة بما 

مجموعه 461 مليون ريال قطري في العام 2009، اشتملت على 74 
مليون ريال قطري لمحفظة قروض الشركات، و62 مليون ريال 

قطري لمحفظة قروض األفراد، و31 مليون ريال قطري للخدمات 
المصرفية اإلسالمية. كما عكس صافي المخصصات لمحفظة 

قروض الشركات أيضًا استرداد نسبة 80% من عجز واحد عن السداد 
بقيمة 170 مليون ريال قطري تم توفيرها بالكامل في العام 2009.

في العام 2010 قام البنك بتغيير طريقته في االعتراف بالقروض 
غير المنتظمة على أساس التأخر لمدة تزيد عن 90 يومًا عن تاريخ 
االستحقاق )مقارنة بمائة وثمانين يومًا في السابق( ما أدى إلى 

زيادة في القروض غير المنتظمة ونسبة القروض غير المنتظمة. 
وال تزال نوعية األصول قوية بتحسن في نسبة قروض غير 

المنتظمة على أساس 90 يومًا إلى 3.16% في 31 ديسمبر 2010 
مقابل 3.56% )2.22% على أساس 180 يومًا( في العام 2009. ويقوم 

البنك أيضًا بتجنيب احتياطي مخاطر إلقراضه كجزء من حقوق 
المساهمين؛ وكما في 31 ديسمبر 2010 بلغ احتياطي المخاطر 648 

مليون ريال قطري، أي ما يمثل 2% من إجمالي قيمة القروض، 
وتوفير تغطية لخسائر القروض بنسبة 149% شاملًة مخصص تدني 

القيم.

انخفضت مخصصات تدني القيم على محفظة استثمارات البنك 
إلى 128 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات تتمة

2009  2010  
مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

صافي )استرداد( مخصص تدني القيمة
461  167 القروض والسلفيات 
182  128 مخصص تدني قيمة االستثمارات المالية 

5  - مخصص تدني قيمة أصول أخرى 
648  295 إجمالي مخصصات تدني القيم 

الشكل 3: مخصصات تدني القيم

الشكل ٤: �موع ا�صول

�موع ا�صول

اخلدمات املصرفية للشركات
اخلمات املصرفية لفراد

اخلدمات املصرفية ا	سالمية
االستثمارات � الشركات الزميلة

أورينت ١ / أخرى
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يواصل البنك التجاري ومصرفيه الزميلين البنك الوطني العماني 
والبنك العربي المتحد العمل معًا لتقديم منتجات متكاملة والرقي 
بعملياتهم إلى درجة االمتياز وتكامل التكاليف كجزء من استراتيجية 

االئتالف اإلقليمي. 

البنك الوطني العماني: حقق البنك الوطني العماني أرباحًا صافية 
بعد حسم الضرائب بلغت 27.2 مليون ريال عماني للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2010، وبارتفاع بنسبة 29% مقارنًة بما مجموعه 21.1 
مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2009 في ظل األوضاع 

االقتصادية الصعبة وتدني اإلنفاق الحكومي في سلطنة عمان.

كما انخفضت إيرادات البنك الصافية المتأتية من الفوائد بما 
مجموعه 1.2 مليون ريال عماني لتصل إلى 55.6 مليون ريال عماني 

في العام 2010 على الرغم من تحسن صافي الفرق بين أسعار 
الفائدة ليصل إلى 3.28% مقارنة بنسبة 3.24% في العام 2009، ما 
يعكس استراتيجية البنك الوطني العماني في استخدام األموال 

منخفضة التكلفة، مما عوض عن تراجع في العوائد على األصول 
بتأثير أكبر.

تراجعت اإليرادات التشغيلية بما مجموعه 3.8 مليون ريال عماني 
لتصل إلى 78.1 مليون ريال عماني نتيجة انخفاض صافي اإليرادات 

المتأتية من الفوائد والتراجع في إيرادات التأمين واالستثمار، 
بينما ارتفعت النفقات التشغيلية بما مجموعه 5.2 مليون ريال 

عماني لتصل إلى 39.9 مليون ريال عماني ما يعكس ارتفاع تكاليف 
الموظفين واالستثمار في النظم وتجهيزات تقديم الخدمات 

للعمالء.

ارتفعت مخصصات البنك الوطني العماني الصافية لخسائر 
االئتمان واالستثمارات لتصل إلى 7.9 مليون ريال عماني للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بمخصصات بقيمة 
22.1 مليون ريال عماني في العام 2009. وقد نتج االرتفاع في 

المخصصات بشكل رئيسي عن تحسن نوعية محفظة اإلقراض؛ 
وانخفضت المخصصات الصافية لقروض العمالء والبنك إلى 10.6 
مليون ريال عماني أي بما مجموعه 3.5 مليون ريال عماني أقل مما 
كانت عليه في العام 2009. وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة 

إلى 3.5% كما في نهاية ديسمبر 2010 مقابل 4.3% في العام 2009.

شهدت قروض العمالء خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 
ارتفاعًا بسيطًا بلغ 2 مليون ريال عماني لتصل إلى 1.363 مليار ريال 

عماني نتيجة سداد بعض القروض خالل الربع األخير من السنة. 
ونمت ودائع العمالء بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.325 مليار ريال عماني 
كما في 31 ديسمبر 2010 ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة 

بقيمة 100 مليون ريال عماني في قاعدة ودائع الحسابات الجارية 
وحسابات االدخار منخفضة التكلفة.

بلغ رأس المال القانوني للبنك ما مجوعه 286 مليونى ريال عماني، 
أي بنسبة كفاية رأسمال بلغت 15.5%، وهي أعلى بكثير من الحد 

األدنى الذي يشترطه المصرف المركزي والبالغ 12%. وأوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بقيمة 0.015 ريال عماني للسهم عن 
السنة ووافقت الجمعية العمومية للمساهمين على ذلك في 
22 مارس 2011. وقد تم تحديد قيمة األرباح الموزعة بناًء على 

التوجيهات اإلشرافية الصادرة عن البنك المركزي العماني.

سوف يواصل البنك الوطني العماني التركيز على تعزيز استثماراته 
في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد، وعمليات بطاقات االئتمان 

وقطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وسوف يستمر قطاع 
الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية االستثمارية 

في دعم تمويل المشاريع المحلية وجميع األنشطة ذات العالقة. 
ويستمر العمل على تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع البنك 

التجاري بهدف تحفيز الكفاءات من خالل المشاركة بأفضل المعايير 
العالمية.

البنك العربي المتحد: حقق البنك العربي المتحد أرباحًا صافية 
قياسية بلغت 308 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2010، أي بارتفاع بنسبة 10% مقارنًة بما مجموعه 281 مليون 
درهم إماراتي في العام 2009. وقد نتجت هذه الزيادة عن ارتفاع 

بنسبة 4% في صافي اإليرادات التشغيلية والتي وصلت إلى 490 
مليون درهم إماراتي وانخفاض بقيمة 15 مليون درهم إماراتي في 

مخصصات القروض على الرغم من مقابلتها جزئيًا بنفقات تشغيلية 
أعلى؛ وتحسن هامش الفائدة الصافية إلى %5.35.

ارتفعت أرباح السهم لتصل إلى 0.31 درهم إماراتي في العام 2010 
مقارنة بأرباح للسهم بلغت 0.28 درهم إماراتي في العام 2009.

2009  2010  
مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

55  79 البنك الوطني العماني 
83  94 البنك العربي المتحد 

138  173  
17  )17( تسويات السنة السابقة للبنك الوطني العماني 

155  156  
)1(  - أستيكو قطر ذ.م.م. 
)1(  - جيكو ذ.م.م. 
-  )1( مصون لخدمات التأمين ذ.م.م. 

153  155 الحصة من نتائج الشركات الزميلة 

الشكل 5: الشركات الزميلة

15  | البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10 



نمت ودائع عمالء البنك العربي المتحد بنسبة 9% لتصل إلى 4.85 
مليار درهم إماراتي، وبينما حافظ البنك على منهجيته الحريصة في 

تقديم القروض، فقد نمت القروض والسلفيات إلى 5.53 مليار 
درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2010 مقارنًة بما مجموعه 4.77 

مليار درهم إماراتي كما في نهاية العام 2009.

حافظ البنك على قوة نسبه المالية األساسية حيث بلغت نسبة 
كفاية رأس المال 20.4% مقارنًة بالحد األدنى الذي يشترطه 

المصرف المركزي والبالغ 12%، ما يتيح رأس المال الكافي لدعم 
النمو المستقبلي، ونسبة مستقرة للتمويل بلغت 86.3% هي 

ضمن الحد األقصى الذي أقره المصرف المركزي بنسبة %100. 
وقام البنك بتوزيع أرباح نقدية بلغت 0.16 درهم إماراتي للسهم 

الواحد في العام 2010.

أطلق البنك خدمة مصرفية إسالمية في العام 2010، وبدأ بتقديم 
تشكيلة متكاملة من الخدمات المصرفية لألفراد والقروض من 
خالل ثالثة نوافذ إسالمية في الشارقة ودبي والفجيرة، وينوي 

البنك إنشاء نوافذ أخرى في كل من رأس الخيمة وأبوظبي في العام 
2011. وتمت توسعة شبكة الفروع في العام 2010 بإضافة فرعين 

جديدين في الفجيرة والشارقة وتجديد الفروع الحالية في رأس 
الخيمة، والشارقة – الرولة وطريق الشيخ زايد. وسوف يشهد العام 

2011 استمرار توسعة شبكة الفروع ومواصلة العمل على تجديد 
الفروع الحالية لتحديث صورة البنك وتحسين خدماته لعمالئه.

بدأ البنك في العام 2010 بتنفيذ مشروع بالتعاون مع البنك التجاري 
لتغيير نظامه المصرفي األساسي الحالي إلى نظام أكثر تقدمًا تقنيًا 
بهدف زيادة الكفاءات من خالل المشاركة في الخبرات، كلما أمكن.

سوف يتمكن البنك العربي المتحد على مدى الفترات القادمة من 
االستفادة من فرص األعمال الناتجة عن االنتعاش االقتصادي 

التدريجي، والتركيز على تنفيذ استراتيجية التوسعة الحريصة لشبكة 
البنك.

أستيكو قطر ذ.م.م.: هي شركة تضامن قطرية بين البنك التجاري، 
والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطر للتأمين )ش.م.ق.(، 

وشركة أستيكو إلدارة الممتلكات ذ.م.م. وتقدم الشركة خدمات 
الوساطة والمبيعات العقارية وخدمات المرافق واإلدارة وخدمات 

تأجير المباني التجارية والسكنية وخدمات التثمين العقاري وخدمات 
االستشارات العقارية.

جيكو ذ.م.م.: شركة تضامن قطرية بين البنك التجاري والشركة 
المتحدة للتنمية. وتقدم الشركة بنية تحتية حديثة للمدفوعات 

وحلول إلدارة قواعد بيانات العمالء. وكان أول مشروع تنفذه جيكو 
مشروع لؤلؤة قطر، والذي يستفيد منه المالكون والمستأجرون 

والمحالت التجارية وشركات تشغيل المرفأ، ويتيح خدمات عصرية 
فريدة ومناسبة لبطاقات االئتمان وبطاقات الخصم مسبقة الدفع 
بمزايا وظيفية خاصة بمشروع لؤلؤة قطر منها على سبيل المثال 

برامج الدخول األمني ومكافأة إخالص العمالء.

شركة مصون لخدمات التأميـن ذ.م.م.: شركة تضامن قطرية بين 
البنك التجاري وبين شركة قطر للتأمين )ش.م.ق.(، تأسست في 
العام 2010 وبدأت عملياتها بتقديم تشكيلة من منتجات التأمين 

التقليدية والتكافلية المطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها 
في الربع الرابع من السنة، وقد تم تصميم منتجاتها خصيصًا لتلبية 

احتياجات عمالء البنك األفراد والشركات.

مراجعة أداء وحدات األعمال: يمارس البنك التجاري عملياته في 
أربع وحدات عمل رئيسية تمت هيكلتها بشكل رئيسي بحسب فئة 

العمالء والموقع الجغرافي. وقد بلغ صافي اإليرادات التشغيلية 
للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 لكل من وحدات 

األعمال، ما يلي:

الخدمات المصرفية للشركات: يقدم البنك التجاري لعمالئه تشكيلة 
شاملة من الخدمات المالية للشركات المحلية والعالمية التي تقوم 

باالستثمار أو التجارة أو تنفيذ المشاريع في دولة قطر، وتشمل 
الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الخزينة، والخدمات 

المصرفية االستثمارية، وإدارة النقد، والعمليات المصرفية التجارية، 
وتمويل الشركات، والخدمات االستشارية. 

استمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات المساهم الرئيسي 
في النمو العام في حجم أعمال البنك في العام 2010، غير أن 
فرص النمو كانت محدودة بدرجة أكبر وشهدت سوق قروض 

الشركات ارتفاعًا، وارتفع حجم اإلقراض للقطاع العام بنسبة %38 
بينما نما اإلقراض للقطاع الخاص بنسبة 8%. وقام البنك بزيادة 
تركيزه على القطاع الحكومي والعام وكجزء من استراتيجية تكامل 
وحدات أعماله ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات، قام 

البنك بتشكيل فرق للخدمات المصرفية للحكومة والقطاع العام 

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات تتمة

2009  2010  
مليون ريال قطري مليون ريال قطري   

1.956  1.947 الخدمات المصرفية للشركات 
496  466 الخدمات المصرفية لألفراد 
109  98 خدمات البنك التجاري المصرفية اإلسالمية 
10  10 أورينت 1 المحدودة 

207  41 أخرى 
2.778  2.562 صافي اإليرادات التشغيلية 

الشكل 6: صافي اإليرادات التشغيلية لوحدات األعمال

البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10  |  16



رئيسي معدل النمو المنخفض في القطاع الخاص، بينما ارتفع 
حجم ودائع العمالء بنسبة 27% ليصل إلى 20.8 مليار ريال قطري.

قطاع الخدمات المصرفية المحلية واصل العمل بالتنسيق الوثيق 
مع عمالئه خالل العام 2010 وتقديم المساعدة والدعم والتوجيه 

لهم حيث يلزم إلدارة التبعات المترتبة على األزمة المالية العالمية. 
ومع تراجع الطلب على االئتمان في القطاع الخاص، كانت فرص 
اإلقراض أقل ما أدى إلى تراجع بنسبة 3% في اإلقراض للعمالء. 

وقد انخفضت اإليرادات التشغيلية الصافية بفعل انخفاض 
اإليرادات الصافية المتأتية من الفوائد واإليرادات من الرسوم 

واألتعاب. وحافظ القطاع الحكومي والعام على سجل إنجازات 
البنك في خدمات إيجاد الفرص واالكتتاب الجماعي بها وخدمات 

التداول. وفي العام 2010، كان البنك التجاري متعهد االكتتاب 
الرئيسي في الشركة المتحدة العربية للشحن حيث تم جمع 

تسهيالت جماعية بقيمة 275 مليون دوالر أمريكي، كما كان متعهد 
االكتتاب الرئيسي في شركة قطر لالتصاالت بتسهيالت ائتمان 

بقيمة 2 مليار دوالر أمريكي.

الخزينة تتولى إدارة احتياجات تمويل وسيولة البنك، بينما تقوم 
أيضًا بتقديم تشكيلة متكاملة من منتجات وخدمات صرف 

العمالت األجنبية وأسعار الفائدة لعمالئها لمساعدتهم على 
التغطية التحوطية لمخاطر السوق التي يتعرضون لها. وقد تم 

خالل العام المالي 2010 طرح منتج مشتقات عمالت أجنبية وست 
عمالت مقابلة إضافية، ما يجسد إمكانيات البنك القوية، ومدى 

ابتكاره وقدرته التنافسية في السوق. وتصنف إدارة الخزينة بالبنك 
التجاري بالمرتبة الثانية في السوق القطرية من حيث أنشطة 

الخزينة، ويعتبرها العديد من البنوك المراسلة العالمية صانعًا 
للسوق للصفقات بالدوالر األمريكي/الريال القطري. ويتم تنفيذ 

عمليات العمالء على أساس مطابقة عروض الشراء والبيع، ما 
يعني عدم نشوء أي مخاطر عملة أجنبية أو مخاطر سوق على البنك.

استمرت الميزانية العمومية وإدارة السيولة محل العناية المركزة 
لإلدارة في العام 2010 نظرًا الستمرار التقلبات في األسواق 

المالية العالمية. وبينما عمل البنك على التأكد من محافظته على 
نسب سيولة أعلى بكثير من الحد األدنى الذي تشترطه السلطات 

اإلشرافية، كانت أعمال إدارة الخزينة أساسية في خفض تكلفة 
أموال البنك.

استطاع البنك التجاري تنويع قاعدة تمويله بجمع تمويل بقيمة 275 
مليون فرنك سويسري بإصدار سندات لخمس سنوات بسعر فائدة 

.SIX ثابت تم إدارجها في البورصة السويسرية

الشكل ٧: القروض والسلفيات

القروض والسلفيات

اخلدمات املصرفية للشركات
اخلدمات املصرفية لفراد

اخلدمات املصرفية ا
سالمية

والخدمات المصرفية الدولية تأكيدًا على إمكانيات النمو في كل 
من هذه المجاالت. ويواصل البنك التجاري القيام بدور رئيسي 
في القطاع الخاص ولكنه سوف يركز اآلن أيضًا بشكل محدد 

على القطاع الحكومي وشبه الحكومي من خالل فريق الخدمات 
المصرفية للقطاع الحكومي والعام مترقبًا فرص إقراض لمشاريع 

جديدة إلنشاء البنى التحتية والخدمات العامة وسوف يعمل مع 
البنوك المشاركة معه من خالل فريق الخدمات المصرفية الدولية 

على االستفادة من فرص أعمال جديدة في الدول مقر كل من تلك 
البنوك المشاركة.

بلغ صافي اإليرادات التشغيلية 1.947 مليون ريال قطري للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010، أي بانخفاض هامشي مقارنة بالعام 

المالي 2009 حيث بلغ 1.956 مليون ريال قطري. وارتفع صافي 
اإليرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 13% ليصل إلى 1.418 مليون 

ريال قطري وذلك بالتركيز الوثيق على خفض تكلفة التمويل ولكن 
قابل هذه الميزة انخفاضًا في مصاريف القروض وتمويل التجارة، 

وانخفاض اإليرادات من األرباح الموزعة. وفي العام 2010 انخفضت 
المخصصات التي تم تجنيبها لمحفظة القروض إلى 74 مليون ريال 

قطري مقابل 266 مليون ريال قطري في العام 2009 ما يعكس مدى 
التحسن في نوعية األصول، وعلى الرغم من التغيير في طريقة 

االعتراف بالقروض غير المنتظمة على أساس تأخر السداد لمدة 90 
يومًا عن تاريخ االستحقاق. كما انخفضت مخصصات االستثمارات 

أيضًا إلى 119 مليون ريال قطري مقارنة بما مجموعه 154 مليون 
ريال قطري في العام 2009 نتيجة الضعف المستمر ضمن فئات 

استثمارية معينة.

كان تركيز الخدمات المصرفية للشركات في العام 2010 على تعميق 
العالقات مع العمالء الحاليين والعمل على تطوير األنشطة في 

القطاع العام من أجل زيادة حجم القروض بشكل انتقائي وحريص؛ 
وقد نما حجم القروض والسلفيات للعمالء بنسبة 5% ليصل إلى 

26.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2010، ما يعكس بشكل 
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الخدمات المصرفية االستثمارية شهدت ارتفاعًا بسيطًا خالل 
العام المالي 2010 مستفيدًة من أسعار الفائدة المنخفضة نتيجة 

المناخ االقتصادي العالمي السائد، وقامت بتحسين سيولتها 
لزيادة مشاركتها في إصدارات السندات ثابتة الدخل من المصدرين 

المحليين واإلقليميين.

خالل العام 2010، سمح المصرف المركزي للبنوك المحلية بالعودة 
إلى بدء أنشطتها االستثمارية في األسهم المدرجة في بورصة 

قطر، وبحد أقصى لمحفظة االستثمارات بقيمة 150 مليون ريال 
قطري؛ وقد استحوذ البنك على محفظة من األسهم المحلية 
بقيمة دفترية صافية بلغت 116 مليون ريال قطري كما في 31 

ديسمبر 2010. ونتيجة للتحسينات في قيم األصول، استطاع البنك 
تحقيق أرباح استثمارية بلغت 64 مليون ريال قطري في السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقارنًة بما مجموعه 37 مليون ريال 
قطري في العام 2009. غير أن اإليرادات من األرباح انخفضت إلى 12 
مليون ريال قطري في العام 2010 مقابل 63 مليون ريال قطري في 

السنة السابقة عندما حصل البنك على أرباح من محفظة أسهمه 
القطرية التي باعها للحكومة في الربع األول من العام 2009.

انخفضت اإليرادات من رسوم تسويق الصناديق الدولية والوساطة 
وإدارة األصول لتصل إلى 15 مليون ريال قطري في العام 2010، 
ما يعكس الهبوط إلى النصف في أسعار األسهم المتداولة في 

البورصة القطرية خالل السنة، متأثرًة بانحسار اهتمام المستثمرين 
العالميين في االستثمارات في السوق القطرية. وقد حقق صندوق 

الوسيلة، وهو صندوق االستثمار المشترك الرئيسي للبنك، زيادة 
بنسبة 20%، أي بأداء فاق مؤشر األسهم العشرين في بورصة قطر.

يعمل البنك حاليًا على إعادة فتح شركة الوساطة وإدارة األصول 
وتوزيع الصناديق االستثمارية في النصف األول من العام المالي 
2011 من خالل شركة البنك التجاري للخدمات االستثمارية وذلك 

بعد التغيير في األنظمة الرقابية في العام 2010.

الخدمات المصرفية لألفراد: يقدم قطاع الخدمات المصرفية 
لألفراد تشكيلة متكاملة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات 

قروض وصفقات األفراد وإدارة الثروات. وتقوم استراتيجية 
الخدمات المصرفية لألفراد على تقديم خدمات متناسقة ومتفوقة 

بتوفير حلول مالية تلبي االحتياجات المتزايدة لعمالء البنك وتتيح 
للبنك تحقيق ميزة تنافسية.

بلغت اإليرادات التشغيلية الصافية 466 مليون ريال قطري للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010، أي بانخفاض من 496 مليون ريال 
قطري في العام 2009 نتيجة انخفاض اإليرادات الصافية المتأتية 
من الفوائد يقابلها بشكل جزئي زيادة في اإليرادات المتأتية من 

غير الفوائد. وكان هناك تحسن ملموس في مخصصات خسارة 
القروض إلى 62 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2010 مقارنة بما مجموعه 182 مليون ريال قطري في العام 2009 
بفعل المنافع التي نتجت عن تشديد شروط االئتمان وتعزيز قدرات 

تحصيل الديون. وأدى اإلقراض االنتقائي والحريص للعمالء في 
العام 2010 إلى المحافظة على مستوى القروض بقيمة 4.6 مليون 

ريال قطري ونمو ودائع العمالء بنسبة 20% إلى 8.7 مليار ريال 
قطري في نهاية العام المالي 2010 مقارنًة بما مجموعه 7.3 مليار 

ريال قطري في العام 2009.

كان تركيز قطاع الخدمات المصرفية لألفراد خالل عام 2010 على 
اجتذاب العمالء القطريين واألجانب الموسرين. وخالل السنة تم 
تنفيذ مبادرات عديدة للودائع واإلقراض مع التركيز على تحقيق 

أقصى فرص البيع المتقابل للعمالء الحاليين واجتذاب عمالء جدد 
من خالل أنشطة الفروع. وكانت استراتيجية اجتذاب العمالء تعتمد 
الحمالت الموجهة للشركات الجتذاب الموظفين الذين يتقاضون 

رواتب، وعلى األخص في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي. 
وكان التواصل مع العمالء والتواجد في السوق عنصر تركيز أساسي 
لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد لدعم استراتيجية تنمية األعمال 

واجتذاب العمالء. وحيث إن المصرف المركزي قد وضع حدًا أقصى 
على تعرفات األسعار، تركزت جهود قطاع الخدمات المصرفية 

لألفراد أيضًا على خفض تكاليف األموال في محفظة ودائع البنك 
وتحقيق وفورات في التكاليف.

أدت إعادة هيكلة شبكة الخدمات المصرفية لألفراد إلى إنشاء 
ثالث مجموعات فروع إقليمية لخدمة العمالء بتشكيلة أوسع من 

المنتجات والخدمات وتوفير التسهيالت للعمالء. وتمت إضافة 
فرع جديد إلى شبكة فروع البنك في العام 2010 ليصبح عدد الفروع 

28 فرعًا باإلضافة إلى 141 ماكينة صراف آلي. وأدى طرح الخدمة 
المصرفية بالهاتف النقال في النصف الثاني من السنة إلى توفير 

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات تتمة

الشكل ٨: الودائع
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الجيل التالي من التكنولوجيا؛ وسوف يؤدي المزيد من التطوير 
إلى تحويل الخدمة إلى خدمة الدفع النقالة التالية، وإتاحة تقديم 

الخدمات للعمالء في أي مكان. ويواصل البنك التجاري االستثمار 
في شبكته وتقنيات أعماله لضمان تقديم أفضل الخدمات ووضع 

النوعية األفضل في متناول جميع العمالء.

حافظ البنك التجاري على ريادته في السوق في قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد في العام 2010 بطرح الخدمة المصرفية النقالة 

العروض للشركات القطرية Q-Company، والمنتجات المالية 
الخاصة لمشروع لؤلؤة قطر، وحسابات الوساطة، وخدمة التحويل 

اآللي للنقود باإلتفاق مع المجموعة لألوراق المالية والحمالت 
اإلعالنية على السيارات. وقد حافظ البنك على سيطرته على حصة 

السوق في عمليات إصدار بطاقات االئتمان وتقديم منتجات جذابة 
لتوحيد المديونية، واستمر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد في 

تعزيز منتجاته المقدمة لألجانب غير المقيمين بربطها بشركاء جدد 
مختلفين في دول مختلفة مع التركيز على الهند.

ومع إعادة تنظيم الخدمات المصرفية، أصبح قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد في مركز جيد يتيح له القدرة على تقديم خدمات 

ذات نوعية عالية لعمالئه عبر جميع قنوات خدمات األفراد. وسوف 
يواصل قطاع الخدمات المصرفية لألفراد اإلدارة المتفاعلة للمخاطر 

وزيادة حصته من السوق في شرائح مستهدفة مختارة مع التركيز 
المستمر على تنويع قاعدة التمويل وخفض تكلفة األموال.

خدمات البنك التجاري المصرفية اإلسالمية: تتيح خدمات البنك 
التجاري المصرفية اإلسالمية تشكيلة واسعة من المنتجات 

المصرفية اإلسالمية للشركات واألفراد تقدم من ثمانية فروع في 
جميع أنحاء دولة قطر.

حققت الخدمات المصرفية اإلسالمية إيرادات تشغيلية صافية 
بلغت 98 مليون ريال قطري، أي أقل بما مجموعه 11 مليون ريال 

قطري مما كانت عليه في العام 2009، وارتفعت النفقات التشغيلية 
بقيمة 3 مليون ريال قطري لتصل إلى 31 مليون ريال قطري بينما 

كانت مخصصات تدني قيمة القروض واالستثمارات مماثلة للعام 
2009 حيث بلغت 40 مليون ريال قطري. وبلغ صافي أرباح السنة 27 

مليون ريال قطري مقارنًة بما مجموعه 35 مليون ريال قطري في 
العام 2009.

ارتفعت قيمة تسهيالت التمويل اإلسالمي بنسبة 15% لتصل إلى 
2.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2010 مقارنًة بما مجموعه 
2.3 مليار ريال قطري في العام 2009، بينما نمت الودائع المصرفية 

اإلسالمية لتصل إلى 3.4 مليار ريال قطري مقابل 2.3 مليار ريال 
قطري.

وعلى ضوء إعالن المصرف المركزي مؤخرًا عن اشتراطه على 
البنوك التقليدية إغالق نوافذها اإلسالمية، سوف يكون التركيز 

في العام 2011 على إدارة التغييرات المطلوبة. والبنك يدرك 
بشكل خاص احتياجات عمالئه وموظفيه في قطاع الخدمات 

المصرفية اإلسالمية، وسوف يتم إعطاء األولوية الرئيسية للعمالء 
والموظفين خالل المرحلة االنتقالية.

أورينت 1 المحدودة: تملك أورينت 1 الحق الحصري في تقديم 
خدمات بطاقات داينرز كلوب االئتمانية في دولة قطر وسلطنة 
عمان. وقد تم الخروج من االستثمار في داينرز كلوب سيرفسز 
مصر في العام 2010 بتحقيق أرباح صافية بلغت 4 مليون ريال 
قطري. واصلت أورينت 1 تحسين أدائها وسجلت أرباحًا صافية 

موحدة بقيمة 9.7 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010.

قامت أورينت 1 بتوسعة عمليات امتياز داينرز كلوب بإضافة البنك 
الوطني العماني كمصدر لبطاقات داينرز كلوب لعمالئه المتميزين 

في سلطنة عمان. وتواصل أورينت 1 تقديم خدمات البطاقات 
للبنك الوطني العماني وشركة خدمات داينرز كلوب البحرين ذ.م.م. 

وقامت بإبرام اتفاقية مع جيكو ذ.م.م. لتنفيذ عمليات الدفع عن 
بعد في العام 2011.

رأس المال: انخفضت نسبة كفاية رأس مال البنك انخفاضًا هامشيًا 
إلى 18.5% كما في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بنسبة 18.9% كما في 31 
ديسمبر 2009. وتعتبر قاعدة البنك الرأسمالية قوية وأعلى بكثير من 

الحد األدنى الذي يشترطه المصرف المركزي والبالغ 10%. وخالل 
النصف األول من العام المالي 2010، أصدر البنك 10.3 مليون 

سهم عادي جديد لشركة قطر القابضة، وهي شركة تابعة لجهاز 
قطر لإلستثمار. 

الشكل ٩: حقوق املساهمني

حقوق املساهمني

أسهم رأس املال
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احتياطيات أخرى
أرباح مق�ح توزيعها

أرباح مدورة
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من أجل تأمين مزيد من التسهيالت وزيادة اإلمكانيات المتاحة لعمالئنا، 
تم افتتاح فرع الريان الجديد والذي يشتمل على مفهوم موظف الخدمات 

الشاملة. إننا في البنك التجاري ندرك الحاجة إلى الخدمات المصرفية 
الفّعالة بلمسة شخصية. ويرقى موظفو الخدمات الشاملة لدينا بعالقات 
العمالء إلى مستوًى جديد، وهم مؤهلون لتقديم المشورة لعمالئنا فيما 

يتعلق بتشكلة واسعة من المنتجات والخدمات لتمكينهم من تحقيق 
أقصى منفعة من الخدمات المصرفية. وقد تم تصميم المناخ التجاري 

في فرع الريان الجديد لتلبية احتياجات عمالء الخدمات المصرفية لألفراد 
والخدمات المصرفية الشخصية من خالل تقديم تشكيلة واسعة من 
الخدمات والمنتجات ذات النوعية العالية بما في ذلك قروض الرهن 

العقاري وتسهيل العمليات النقدية للشركات واألفراد.

يتم توفير المزيد من الراحة خالل ساعات الدوام الصباحية والمسائية 
وإمكانية استخدام شبكة أجهزة الصراف اآللي على مدار الساعة 

وطوال أيام األسبوع، والخدمات المصرفية اإللكترونية. ولعمالء 
الصدارة المتميزين، يشتمل الدور األول من الفرع الجديد على صالة 

فخمة خاصة لتوفير الراحة والخصوصية الضرورية للعالقة المصرفية 
المتميزة.
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الحصول على الخدمات على مدار الساعة وحول العالم: خدمات 
البنك التجاري المصرفية للهاتف النقال ترقى بسهولة الخدمات 
المصرفية إلى مستوى جديد تمامًا وتعطي العمالء القدرة على 
الدخول المباشر إلى حساباتهم من خالل أي شبكة هاتف نقال. 

وخدمة البنك التجاري المصرفية للهاتف النقال متوافقة مع 
جميع أنواع الهواتف النقالة بما في ذلك هاتف آي-فون، بالك 

بيري، وأكثر من 1.000 نوع آخر مختلف من الهواتف المتصلة 
بشبكة اإلنترنت من إنتاج نوكيا، أريكسون، آتش تي سي، 

موتوروال، وماركات أخرى.

تصورات البنك التجاري للفروع الجديدة المصممة لتقديم خدمات 
أفضل للعمالء؛ كمساحة لتقديم المشورة وليس مجرد فرع لتقديم 

الخدمات المصرفية لألفراد. وقد تم تطوير الديكور الداخلي إليجاد 
مساحات بأجواء محلية مميزة – تبرز التراث والثقافة في أجواء غنية 

بمادتها مع استخدام النمط العربي إلضافة عنصر فريد إلى التصميم 
التقليدي واألثاث األنيق إلضفاء جو من الراحة وكرم الضيافة. 

وتستخدم هذه الفروع التكنولوجيا إللغاء الحواجز وتشجيع التفاعل وجهًا 
لوجه بين العمالء والموظفين من أجل الرقي إلى المستوى األمثل من 

الخدمة المصرفية الشخصية.
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في 17 يناير 2010، حصل البنك على اكتتاب ثالث بقيمة 1.6 مليار 
ريال قطري من جهاز قطر لإلستثمار تم استخدامه إلصدار أسهم 

عادية جديدة في رأسمال البنك بعد الحصول على موافقة الجمعية 
العمومية غير العادية المنعقدة في 21 فبراير 2011. وأدى اإلصدار 

إلى زيادة حصة شركة قطر القابضة في البنك التجاري من 9.1% إلى 
.%16.7

أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 ريال قطري 
للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وقد وافقت 

الجمعية العمومية السنوية على ذلك في 21 فبراير 2011.

إدارة المخاطر: ينطوي تقديم الخدمات المالية للعمالء على عدد 
من المخاطر الهامة، ولذلك يعطي البنك التجاري أولوية استراتيجية 

لتعريف تلك المخاطر وتقييمها والتخفيف منها. ويقوم البنك 
بتنفيذ ضوابط حوكمة شاملة إلدارة المخاطر تشمل المساءلة، 

واإلشراف، والقياس، وإعداد التقارير، بمقتضى نظام إدارة المخاطر 
المعتمد من مجلس اإلدارة والذي يحدد أعمال إدارة المخاطر 

في جميع أقسام البنك ويبين بالتفصيل اإلجراءات التنظيمية 
والصالحيات والعمليات المتعلقة بجميع جوانب إدارة المخاطر، 

شاملًة ما يلي:

مخاطر االئتمان - وهي مخاطر احتمال الخسارة بسبب عدم وفاء 
الطرف المقابل بالتزاماته عند استحقاقها. 

مخاطر السوق - وهي احتمال الخسارة في القيمة أو األرباح نتيجة 
تغيرات في عوامل السوق الخارجية مثل أسعار الفائدة، وأسعار 

صرف العمالت األجنبية، وأسعار السلع، وأسعار األسهم. 

مخاطر السيولة - وهي مخاطر عدم حصول البنك التجاري على 
الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، أو اضطراره 

للوفاء بها بتكلفة عالية. 

المخاطر التشغيلية - تنشأ عن إجراءات داخلية وأشخاص ونظم أو 
عن أحداث خارجية. 

المخاطر االستراتيجية - وهي مخاطر التأثير السلبي المحتمل على 
قيمة المساهم نتيجة لقرار يتعلق بعمليات البنك يتم اتخاذه كجزء 
من عملية التخطيط االستراتيجي للنمو الداخلى وتحديد إمكانيات 

االستحواذ.

إدارة المخاطر مشمولة على عدة مستويات متتابعة تمتد من 
مجلس اإلدارة إلى اللجان الفرعية التابعة لمجلس اإلدارة، اللجان 

اإلدارية واإلدارة التنفيذية.

تعتمد إدارة المخاطر في البنك التجاري على مدى تحمل المخاطر 
واالستراتيجية التي يضعها مجلس اإلدارة من خالل لجان إدارة 

المخاطر، واالئتمان، والتدقيق، السياسات واإلستراتيجيات. ويتم 
تنفيذ االستراتيجية والسياسات واإلجراءات الموضوعة من خالل 

أقسام إدارة مخاطر متخصصة تتبع مباشرة لرئيس إدارة المخاطر. 
وتعطى إدارة المخاطر االستقاللية المطلوبة وتعمل بالتنسيق 

الوثيق مع وحدات األعمال األخرى بالبنك لمساندة أنشطتها. وفيما 
يلي األهداف الرئيسية إلطار عمل إدارة المخاطر:

التأكد من االلتزام/المطابقة مع األداء الفردي وأداء المحفظة   •
وفقًا للشروط والسياسات المتفق عليها؛

وضع آليات للمراقبة الحريصة للمخاطر في جميع أقسام البنك؛  •
التأكد من االلتزام بالخطوط االسترشادية القانونية والرقابية   •

المحلية؛
المحافظة على العالقة الرئيسية مع السلطات اإلشرافية   •

المحلية فيما يتعلق بالمخاطر.

تضم إدارة المخاطر أكثر من 60 موظفًا، ما يبرز مدى التزام البنك 
التجاري في تطبيق إطار عمل فعال وقوي لحوكمة وإدارة المخاطر. 

وخالل العام 2010، قام البنك بتشديد إجراءاته الرقابية الداخلية 
وأجرى تحسينات في جميع مجاالت إدارة المخاطر.

أما على المستوى الكلي، يشارك مجلس إدارة البنك التجاري بشكل 
واسع في مراقبة المخاطر واتخاذ القرارت المتعلقة بها؛ من خالل 
لجنة إدارة المخاطر التابعة للمجلس )إلجراء دراسات المخاطر في 

عموم البنك ومراقبة محفظة البنك(، واللجنة التنفيذية التابعة 
للمجلس )التخاذ قرارات االئتمان ووضع استراتيجية اإلقراض(، 

ولجنة السياسات واإلستراتيجيات )لوضع سياسات إدارة المخاطر(، 
ولجنة التدقيق التابعة للمجلس )للمسائل المتعلقة بالمتابعة 

وااللتزام والمراجعة الداخلية(. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تشكيل 
لجان إدارية خاصة بإدارة مخاطر محددة )المخاطر، واألصول 

والخصوم، واالستثمار( تعقد اجتماعات مرة أو أكثر كل شهر حسب 
مقتضيات الضرورة. ويتم اطالع مجلس اإلدارة أو اللجان الفرعية 

التابعة للمجلس أواًل بأول على المخاطر الرئيسية التي يواجهها 
البنك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان.

يستثمر البنك التجاري في نظم محسنة وتقنيات وموارد بشرية 
وعمليات لتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر من أجل الوصول إلى 

أفضل الممارسات في جميع مجاالت إدارة المخاطر وااللتزام التام 
بنصوص اتفاق بازل 2. وقد قام البنك خالل العام 2010 بتأسيس 

قسم متخصص بالبنية التحتية إلدارة المخاطر يتولى مسؤولية 

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات تتمة
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وضع السياسات وااللتزام بإطار عمل اتفاق بازل 2 وإدارة مخاطر 
المحفظة والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق. ويلتزم البنك 

بشروط اتفاق بازل 2 وفقًا لتوجيهات مصرف قطر المركزي. وفي 
العام 2010، قام البنك بتشكيل فريق إدارة أصول خاصة، ووضع 

خطوطًا استرشادية واضحة التخاذ اإلجراءات في حينه فيما يتعلق 
بمتأخرات الحسابات؛ ومؤشرات اإلنذار المبكر حول الصعوبات 

في الحسابات من خالل إدارة العالقات اليومية للحسابات. وعندما 
تكون الحسابات المتعثرة قد تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 45 
يومًا، يتم نقلها إلى إدارة األصول الخاصة للعناية المركزة بها. 
وتعمل إدارة المخاطر وإدارة األصول الخاصة وأقسام األعمال 

المختلفة بالتنسيق الوثيق معًا للتأكد من تكامل اإلجراءات الداخلية.

وفي الخالصة، يتوافق إطار عمل الحوكمة والسياسات واإلجراءات 
اإلدارية المتعلقة بإدارة المخاطر في البنك التجاري مع أفضل 

المعايير العالمية وتوصيات لجنة بازل والخطوط االسترشادية التي 
وضعها المصرف المركزي.

اإلتصاالت والعالقات العامة: تنظم إدارة اإلتصاالت والعالقات 
العامة حمالت متكاملة تركز على تلبية احتياجات العمالء المحددة 

بما يتناسب مع كل فئة من شرائح العمالء.

هناك تركيز متزايد على أساليب التسويق المباشر التي تستخدم 
معلومات العمالء التي يتم الحصول عليها من خالل البحوث 

والدراسات التحليلية لشرائح العمالء إلتاحة وضع منهجية موجهة 
للتسويق للعمالء فيما يتعلق ببطاقات االئتمان، والقروض 

الشخصية، والرهن العقاري، وإدارة الثروات، والبريد المباشر، والبريد 
اإللكتروني، والرسائل الهاتفية القصيرة. والهدف هو مواصلة 
تسهيل زيادة حجم المبيعات المتقابلة وبالتالي زيادة معدالت 

االحتفاظ بالعمالء.

شهد العام 2010 تركيزًا استراتيجيًا على تحفيز العمليات 
واالستعالمات عبر القنوات المصرفية اإللكترونية واإلنترنت 

والهاتف الثابت والهاتف النقال واستخدام حمالت إعالنية إبداعية 
تستهدف شرائح العمالء المعنيين للتسجيل وتنفيذ العمليات 

التي يتم تقاضي رسوم عليها، مثل الحواالت المصرفية، عبر هذه 
القنوات اإللكترونية.

يقوم البنك بتنفيذ هذه المبادرة األساسية من أجل تشجيع 
استخدام القنوات المصرفية اإللكترونية وتقليص حجم العمليات 
في شبكة فروع البنك وتوفير مزيد من الراحة والسهولة للعمالء.

الموظفون: يعتبر موظفو البنك التجاري من أهم أصول البنك، 
وقد أسهم إخالص كل موظف بالنجاح المتواصل الذي حققه 

البنك في العام 2010. ويلتزم البنك بالتأكد من إتاحة جميع الفرص 
للمواطنين القطريين لإلنجاز والنمو على الصعيدين الشخصي 

والمهني، ويشجع المشاركة في برامج التدريب المحلية والعالمية 
في مجال اإلدارة. وقد قام البنك بإنشاء عالقة مع كلية لندن 

متروبوليتان إلدارة األعمال وترتيب عدة مجاالت لتطوير الموظفين 
القطريين الذين يظهرون القدرة والرغبة.

شباب اليوم هم قادة الغد، وتعتبر رعاية القوى العاملة المتحفزة 
لدعم نمو وتطوير دولة قطر من األهداف األساسية للبنك التجاري. 

وقد عزز البنك تركيزه على تطوير الموظفين القطريين على القيام 
بأدوار قيادية ومواصلة اجتذاب وتطوير الشباب القطري المؤهل 

من خالل برامج التدريب التي يقوم بتنظيمها. وباإلضافة إلى ذلك، 
يعتمد البنك سياسة تكافؤ الفرص ويلتزم بتجهيز جميع موظفيه 

بالمهارات والمعارف المناسبة من خالل برامج التعلم والتطوير 
للتأكد من أن كل موظف في البنك قادر على التفوق على توقعات 

العمالء.

كما في نهاية ديسمبر 2010، بلغ عدد الموظفين العاملين في البنك 
1.207 مقارنًة بما مجموعه 1.239 موظف في نهاية العام 2009، 

بينما ارتفعت نسبة التقطير بالبنك إلى %24.

دعم المجتمع المحلي: يقدم البنك التجاري الدعم لعدد من 
المؤسسات المحلية في إطار جهوده المتواصلة لدعم قيم 

التكافل والتراحم والتعاون بمساعدة من هم أقل حظًا. ومن هذه 
المؤسسات مركز الشفلح، دريمة – المؤسسة القطرية لرعاية 

األيتام، وجمعية النور للمكفوفين، والجمعية القطرية لمكافحة 
السرطان، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات لخاصة، 

والهالل األحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية ومؤسسات أخرى ال 
تستهدف الربح.

ومن خالل دعم هذه المؤسسات التي ال تستهدف الربح، يسعى 
البنك إلى المساهمة في تطوير المجتمع من خالل المشاركة 

الفعالة في البرامج المختلفة وتقديم الدعم المالي في أوجه الخير.

تشجيع الرياضة: يبذل البنك التجاري جهودًا كبيرة لتشجيع 
الطموحات الرياضية في قطر من خالل دعم النوادي واالتحادات 
الرياضية المحلية من ضمنها االتحاد القطري لكرة اليد، واالتحاد 

القطري لكرة السلة، مدركًا قدرة تلك االتحادات على رعاية األفراد 
الملتزمين بتحقيق أهدافها.
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البنك التجاري هو الراعي لمباريات قطر ماسترز للغولف، والتي 
تشكل جزءًا من البطولة األوروبية واآلسيوية للغولف، وبالتالي 

اجتذاب أفضل ما في رياضة الغولف إلى قطر. وقد أصبحت 
المباريات اآلن في سنتها الحادية عشرة، وهي تجتذب أفضل 
الالعبين الدوليين وأعدادًا أكبر من المشاهدين. كما أن البنك 

التجاري أيضًا الراعي الحصري لسباق الجائزة الكبرى البنك التجاري 
للدراجات النارية في قطر، ضمن فعاليات سباق الجائزة الكبرى التي 

تقام لياًل تحت أنوار اإلضاءة الكاشفة.

يؤدي دعم هذه الفعاليات الرياضية سواء كانت محلية أو عالمية إلى 
خلق روح رياضية ومنافسة سليمة بين األفراد والدول، وتروج لدولة 

قطر كبلد مفتوحة ومتقدمة ومزدهرة قادرة على اإلسهام بالكثير 
في المجتمع الدولي.

التعليم: يشارك البنك بانتظام في المعارض المهنية المحلية 
التي تقيمها جامعات عالمية كبرى، كما يشارك في معرض 

قطر المهني. وفي العام 2010، شارك البنك التجارى القطري في 
المعرض المهني السنوي لكلية شمال األطلسي-قطر 

)CAN-Q( واليوم المهني لجامعة قطر. تتيح هذه المعارض للبنك 
فرصة لقاء األفراد المؤهلين الذين يبحثون عن فرص عمل في 

القطاع المصرفي، بينما تتيح للطلبة والخريجين رؤية شاملة للقطاع 
المالي في قطر. ويستطيع الطلبة القطريون المؤهلون المساهمة 

من خالل هذه الفعاليات بتنمية وتطوير دولة قطر.

يقدم البنك التجاري بالمشاركة مع وزارة العمل القطرية برنامج 
تدريب صيفي مكثف لشهر واحد لخريجي المدارس الثانوية 

القطريين وغير القطريين بهدف تحضير الطلبة الشباب في بداية 
حياتهم المهنية. ويؤدي البرنامج إلى تحضير الطلبة للعمل مستقباًل 
في القطاع المصرفي ويستقطب اهتمام الشباب في فرص مهنية 

متنوعة في القطاع المالي.

مراعاة الثقافة والتقاليد: يلتزم البنك التجاري بدعم األنشطة 
والبرامج التي تبرز الفخر بتراث وثقافة المجتمعات التي يمارس 

أنشطته فيها.

يستضيف البنك مهرجان القرقاعون كل عام كجزء من التزامه 
األوسع لالحتفال بتراث دولة قطر والمشاركة في التقاليد مع 
األجيال الصاعدة. ومهرجان القرقاعون يحتفل به بشكل واسع 

لألطفال كل سنة في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك. وهو 
يعتبر فرصة لتحسين االنسجام االجتماعي وتشجيع التفاعل بين 
األشخاص من مختلف األعمار. ويشارك الكثير من الموظفين 

برفقة أطفالهم في هذا المهرجان ويسهمون في نفس الوقت في 
استضافة فعالياته.

االحتفال بنجاح القطاع المالي القطري: يلتزم البنك التجاري بأن 
يكون مؤسسة وطنية رائدة بما ينسجم مع الرؤية المشتركة مع 
مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في قطر لتشجيع تطوير 

القطاع المالي القطري والمشاركة بحفل استقبال خاص على 
هامش االجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن. 

ويتيح هذا الحفل عالي المستوى فرصة االجتماع بصناع السياسة، 
والهيئات الرقابية واإلشرافية، والمراقبين الخبراء، واألهم من ذلك 

قادة المجتمعات التي يمارس البنك أنشطته فيها حاليًا أو يمكن أن 
يمارس فيها أنشطته في المستقبل.

و تهدف هذة االحتفاالت التى تعقد سنويًا من قبل البنوك 
القطرية، إلى ترويج عالقات األعمال لمصلحة القطاع المالى 

القطرى واالقتصاد بشكل عام. ويشجع البنك التجارى دائمًا الحوار 
والتعاون فى القطاع المصرفى إليجاد افكار ايجابية وفرص جديدة.

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات تتمة
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يواصل البنك التجاري أداء دور فعال للمساهمة في نجاح قطر في 
المستقبل باالستثمار في المجتمعات التي يمارس فيها أنشطته، 

وذلك من خالل دعم المؤسسات الخيرية، والبرامج التعليمية، 
والمشاريع الثقافية، واألعمال اإلنسانية الدولية، واألحداث الرياضية.
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يعمل البنك التجارى على االستفادة من الفرص لتأهيل وتطوير الشباب القطري 
بالخبرات الضررورية لتحويلهم إلى محفز لالقتصاد الوطني القطري في المستقبل، 
وللتنويع والتنمية. ويرى البنك أن هذه المنهجية قادرة على المساعدة على تحقيق 
نتائج أفضل لمستقبل قطر من خالل تسهيل نقل المعارف إلى الشباب المتعلم 
بطريقة عملية ومهنية، باإلضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للقطريين الراغبين 

في العمل في مهن واعدة وتخصصية في القطاع المصرفي. وقد شارك موظفو 
البنك التجاري من وحدة التطوير المهني والتقطير في اليوم المهني لجامعة قطر 

لتقديم التوجيهات واإلجابة على االستفسارات للراغبين في العمل في القطاع 
المصرفي.

قام البنك التجارى بوضع برنامج تدريب وتطوير خاص للقطريين يتيح لخريجين 
مختارين فرصة العمل الدائم لدى البنك. ودخل البنك في شراكة استراتيجية مع كلية 
لندن متروبوليتان إلدارة األعمال لتقديم برامج ودورات تدريب للموظفين الجدد يليها 
برنامج لمدة سنتين للتدريب على اإلدارة الوسطى وبرنامج تدريب للقيادات التنفيذية 

لمدة سنة واحدة. وقد تم وضع هذه الدورات خصيصًا لتطوير األفراد القطريين 
المؤهلين لشغل مناصب إدارية عليا في البنك. ويحقق الخريجون الجدد الذين يتم 
اختيارهم للبرنامج فائدة كبيرة من هذا البرنامج الشامل. كما يقدم البنك التجاري 

أيضًا برامج تدريب صيفية لطلبة المدارس الثانوية والجامعات في إطار جهوده لدعم 
وتدريب القطريين الراغبين في العمل في القطاع المصرفي.
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البنك التجاري بعضويته الكاملة في المعهد المالي العالمي، يدرك 
األهمية االستراتيجية لالجتماعات والجلسات التي تعقد على هامش 

االجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي/مجموعة البنك الدولي. وقد 
استضاف البنك التجاري هذه السنة وعلى مدى خمسة أيام في جناحه 

المزدوج في فندق “دبليو” في واشنطن المطل على وزارة الخزانة 
األمريكية، حوالي 50 اجتماعًا مع شبكة من صناع القرار الماليين، 

والخبراء االقتصاديين، وصناع السياسات، وكبار المصرفيين من جميع 
أنحاء العالم.

يعتبر حجم االهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع االستثماري الدولي 
شهادة على الدور المتزايد في األهمية الذي يؤديه االقتصاد القطري 

على المستوى العالمي. وإدراكًا للدور الرئيسي الذي يؤديه النظام 
المصرفي القطري في المساهمة في تحقيق القدرات الكاملة لدولة 

قطر، ناقش المسؤولون التنفيذيون بالبنك التجاري عددًا كبيرًا من 
المواضيع مع نظرائهم الدوليين اشتملت على االقتصاد العالمي، 

وإدارة المخاطر، وأفضل الممارسات والمعايير في النظم المصرفية، 
والفرص المتاحة دائمًا لالستثمار في دولة قطر.
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بيان المسؤولية

تم إعداد القوائم المالية إلى حد علمنا وفقًا للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية وهي تعطي صورة صحيحة وعادلة 

ألصول البنك التجاري القطري )ش.م.ق.( وخصومه ومركزه 
المالي وأرباحه. ونؤكد أن تقرير اإلدارة، واإليضاحات على 
القوائم المالية تشمل مراجعة عادلة لتطور وأداء أعمال 

المجموعة ومركزها باإلضافة إلى وصف للمخاطر الرئيسية 
والفرص المتعلقة بالتطوير المتوقع للمجموعة.

31 مارس 2011 

نيابًة عن مجلس اإلدارة:

حسين ابراهيم الفردان
العضو المنتدب

آندرو ستيفنز
الرئيس التنفيذي للمجموعة

شكر وتقدير: حقق البنك التجاري تقدمًا حقيقيًا ومستدامًا في العام 
2010 رغم أوضاع السوق الصعبة. وقد تحققت هذه النتائج اإليجابية 

نتيجة إلرشادات رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء 
مجلس اإلدارة وتوجيهاتهم وإسهاماتهم ودعمهم المستمر، 
وبفضل جهود إدارة البنك التنفيذية وموظفيه. ويتمتع البنك 

بسمعة ممتازة كشريك مصرفي إقليمي موثوق به وآمن ويمكن 
االعتماد عليه.

لقد أدت توجيهات ودعم مصرف قطر المركزي تحت قيادة سعادة 
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى المحافظة على ثقة جميع 

المعنيين بالبنك وتدعيم السمعة الممتازة التي يتمتع بها القطاع 
المصرفي والمالي القطري في األسواق المالية العالمية.

استمر القطاع العام في تحفيز االقتصاد في مطلع العام 2011 
وسوف نستمر في تطوير العالقات مع المؤسسات الحكومية 
وشبه الحكومية مع مواصلة التركيز على تحسين العالقات مع 
العمالء الحاليين والفوز بأعمال جديدة في قطاعات مختارة من 

السوق. ويبقى النمو المستدام طويل األجل، واإلدارة المتفاعلة 
للمخاطر، والميزانية العمومية، والسيولة، ورأس المال، وإدارة 

التكاليف، وتحسين الجودة النوعية ورفع مستويات الكفاءات 
من األهداف الرئيسية للبنك. ويستلهم البنك من قطر االلتزام 

بالمستقبل، وهو يمتاز بالقدرة والمالءة لمواجهة التحديات 
المستقبلية وتنمية أعماله وتوسعتها.

أندرو ستيفنز
الرئيس التنفيذي للمجموعة

تقريــر اإلدارة عـن 
العمليــات تتمة
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يلتزم البنك التجاري بتبني مجموعة ممارسات حازمة في إطار 
حوكمة الشركة تحدد حقوق المساهمين في البنك وحقوق مجلس 

اإلدارة والمدراء إضافًة لمسؤولياتهم بهدف تعزيز قيمة األسهم.

وإذ يحرص البنك على تحمل مسؤولياته تجاه األطراف المعنية 
بالبنك )أي شخص له مصلحة في البنك بمن في ذلك 

المساهمين، والعمالء، والموظفين، والدائنين(، فقد اعتمد 
مجلس اإلدارة ووافق على المعايير التالية التي تشكل التأطير 

العملي لحوكمة الشركة. ويقوم المجلس بمراجعة هذه المعاير 
دوريًا لضمان التزام البنك بأفضل ممارسات الحوكمة ولتشكل هذه 

الممارسات أساسًا للرقابة واإلدارة الفاعلتين في البنك.

دور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يراقب مجلس اإلدارة عمل البنك، إذ أن مهمة مجلس اإلدارة 
األولى هي ضمان الحوكمة الفاعلة في نشاطات البنك األساسية 
ومنها تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية، والموافقة على استراتيجيات 

األعمال، وتقويم األداء، وتقدير المخاطر الرئيسية التي يواجهها 
البنك.

ويتوجب على مجلس اإلدارة في إطار تنفيذ واجباته اتخاذ القرارات 
التي تخدم مصلحة البنك بالشكل األفضل ويستطيع بالتالي 

االعتماد على اإلدارة التنفيذية للبنك لتطبيق استراتيجية األعمال 
المتفق عليها، وتسوية المسائل التشغيلية اليومية، وإبقاء مجلس 

اإلدارة على اطالع بالمستجدات، والحفاظ على معايير أخالقية 
رفيعة المستوى والتشجيع عليها. وقد يوكل مجلس اإلدارة سلطة 

خاصة في الشؤون اإلدارية إلى اإلدارة التنفيذية وفقًا لتعليمات 
واضحة ذات صلة ومتعلقة أيضًا بالحاالت التي يتوجب على اإلدارة 
التنفيذية فيها الحصول على موافقة مجلس اإلدارة قبل اتخاذ قرار 

نيابة عن البنك.

وضع مجلس اإلدارة قواعد تتعلق بكيفية تداول المجلس 
والموظفين باألوراق المالية التي يصدرها البنك.

تشكيل مجلس اإلدارة ومؤهالت األعضاء

يحدد النظام األساسي للبنك عدد أعضاء مجلس اإلدارة، حيث )1( 
يعاد تحديد عدد األعضاء دوريًا وفقًا لمتطلبات العمل المصرفي، )2( 
وال بد من أن يخضع ذلك ألحكام استقاللية األعضاء المدرجة أدناه. 
ويتألف مجلس اإلدارة من مزيج متوازن من األعضاء غير التنفيذيين 

واألعضاء المستقلين.

هذا وال يمكن لنفس الشخص شغل منصبي رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب في البنك.

ومن اإللزامي أن يتمتع كافة أعضاء مجلس اإلدارة بالمعرفة الفنية، 
والدراية في مجال األعمال، والمعرفة في القطاعين المصرفي 
والمالي بهدف تحمل مسؤولياتهم الرقابية. كما يتوجب على 

األعضاء التحلي بالخبرة والمهارات التقنية لخدمة مصلحة البنك 
بالشكل األمثل.

إنتخاب األعضاء 

يراجع مجلس اإلدارة بين الفينة واألخرى المهارات والسمات 
المناسبة والمطلوب توافرها لدى األعضاء إضافة إلى مؤهالت 

المرشحين إلى منصب عضو مجلس اإلدارة. ثم يوصي المجلس 
بانتخاب المرشحين المختارين. وُينتخب المرشح لمنصب عضو 

مجلس إدارة باألغلبية البسيطة لألصوات.

تنتهي عضوية العضو في مجلس اإلدارة إذا تمت، من بين أشياء 
أخرى، إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو بإساءة األمانة أو إذا تم إعالن 

إفالسه.

يتم شغل المناصب الشاغرة في المجلس طبقًا للنظام األساسي 
للبنك.

مسؤوليات األعضاء

تكون مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة كما هو محدد في النظام 
األساسي للبنك.

يتم تزويد األعضاء بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب 
لتمكينهم من المحافظة على الرقابة التامة والفعالة على الشؤون 

االستراتيجية، والمالية، والتشغيلية، وااللتزام والمطابقة، وضوابط 
الحوكمة في البنك.

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائمًا وفقًا للنظام األساسي 
للبنك وقانون الشركات التجارية.

ال توجد أي شروط سارية المفعول لحماية مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية من المساءلة فيما عدا القرارات التي يتم اتخاذها في 

كل جمعية عمومية سنوية إلخالء مجلس اإلدارة من المسؤولية، 
والشروط المنصوص عليها في النظام األساسي والتي تقتضي 
أنه ال يمكن تقديم دعاوى منازعات ضد أعضاء مجلس اإلدارة إال 

بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية.

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة

يجب أن يشكل عدد األعضاء المستقلين ثلث عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة على األقل، على أن تتشكل األكثرية من أعضاء غير تنفيذيين. 

ويتوجب على األعضاء المستقلين أن يحيطوا مجلس اإلدارة علمًا 
في أقرب وقت ممكن عمليًا في حال تبّدل ظروفهم بطريقة قد 

حوكمــة الشركــة
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تؤثر على تقويم المجلس الستقالليتهم. ومن الواجب على األعضاء 
غير التنفيذيين أن يتمكنوا من تكريس الوقت واالهتمام المناسبين 

للمجلس، ويجب أن ال تتعارض عضويتهم في مجلس اإلدارة مع 
أي مصالح أخرى لهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع مجلس اإلدارة مرة واحدة على األقل كل شهرين بناًء على )1( 
إشعار كتابي موجه من رئيس المجلس قبل أسبوع واحد على األقل 
من موعد االجتماع، أو )2( طلب كتابي مقدم من ثلثي األعضاء على 

األقل.

يجب أن يتضمن اإلشعار باالجتماع الموجه من رئيس المجلس 
جدول أعمال االجتماع. ويستطيع األعضاء أن يطلبوا إدراج مسألة 

ما في جدول األعمال.

ُينتظر من األعضاء بذل كل الجهود الممكنة للحضور شخصيًا في 
اجتماعات المجلس المقررة كافة واجتماعات لجان المجلس التي 
ينتمون إليها. وال يعلن اجتماع المجلس ملتئمًا إال بحضور أكثرية 

األعضاء )سواء شخصيًا أو باإلنابة( وشرط حضور أربعة أعضاء على 
األقل شخصيًا.

تتم عملية التصويت في اجتماعات المجلس وفقًا لنظام البنك 
األساسي. كما يجب تسجيل المسائل التي يتم تناولها والقرارات 
التي يتخذها المجلس في محضر االجتماع يشرف عليه أمين سر 

المجلس.

لجان مجلس اإلدارة

يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء لجان المجلس. ويكون لكل لجنة 
وصفًا مكتوبًا لنطاق أعمالها وواجباتها وصالحياتها حسبما يقرره 

المجلس. ولجان المجلس الدائمة هي:

لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء هم حاليًا الشيخ عبدالله بن علي بن 
جبر آل ثاني، والشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، والسيد عمر حسين 

الفردان.

ينص نظام اللجنة على أن تتولى المسؤولية عن )1( جميع جوانب 
إدارة المخاطر بالبنك شاملًة على سبيل المثال ال الحصر مخاطر 

االئتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، 
ومخاطر السمعة، و)2( وضع السياسات والمعايير وآليات الرقابة 

على جميع المسائل المتعلقة بالمخاطر واإلشراف على جميع 
مخاطر البنك من خالل لجنة إدارة المخاطر. ويجب على اللجنة 

االجتماع أربع مرات على األقل في السنة.

لجنة السياسات واالستراتيجيات

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء هم حاليًا السيد عبدالله بن خليفة 
العطية، والشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، والسيد حسين 

ابراهيم الفردان، والسيد عمر حسين الفردان، والسيد أندرو ستيفنز 
)الرئيس التنفيذي للمجموعة(.

ينص نظام اللجنة على أن تتولى مسؤولية الموافقة على 
جميع االستراتيجيات والخطط، والميزانيات التقديرية /األهداف 

والسياسات واإلجراءات والنظم، ومراجعة أداء البنك فيما يتعلق 
بكل من الجوانب آنفة الذكر. كما تتولى اللجنة مسؤولية تقييم 

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية آخذًة 
في االعتبار أهداف البنك بعيدة المدى. وتجتمع اللجنة أربع مرات 

على األقل في السنة، ومرة واحدة على األقل في كل ربع سنة 
مالية.

اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة

تتألف من أربعة أعضاء هم حاليًا السيد عبدالله بن خليفة العطية، 
والشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، والسيد حسين ابراهيم 

الفردان، والسيد عمر حسين الفردان.

ينص نظام اللجنة على أن تتولى مسؤولية )1( تناول المسائل التي 
تحتاج إلى مراجعة من مجلس اإلدارة والتي تنشأ خالل الفترات 

بين اجتماعات مجلس اإلدارة، )2( القيام بداًل من المجلس بإجراء 
المراجعة التفصيلية للمعلومات وأنشطة العمليات بما في ذلك 
تقييم ومنح التسهيالت االئتمانية والموافقة على أنشطة البنك 
االستثمارية ضمن الحدود المصرح بها )حسبما يقتضيه مصرف 

قطر المركزي وحسبما تمليه الخطوط االسترشادية للمجلس(، و)3( 
المراجعة العامة لجميع الوظائف الرئيسية للمجلس والتنسيق بين 

لجان المجلس.

لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

تتألف من ثالثة أعضاء هم حاليًا السيد خليفة عبدالله السبيعي، 
والشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني، والشيخ أحمد بن ناصر آل 

ثاني، والسيد عبدالله محمد ابراهيم المناعي كعضو بديل.

ينص نظام اللجنة على أن تتولى مسؤولية )1( وضع السياسة 
الخاصة بجميع شؤون التدقيق والمراجعة، )2( اإلشراف على جميع 
شؤون التدقيق والمراجعة بالبنك، )3( المتابعة وااللتزام ومكافحة 

غسيل األموال، و)4( مساعدة المجلس في االضطالع بمسؤولياته 
لإلشراف على جودة وسالمة أعمال المحاسبة، والتدقيق، والرقابة 

الداخلية، وإعداد التقارير المالية بالبنك.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للنظام األساسي للبنك، 
ويمكن أن تكون على شكل: )1( رواتب ثابتة، )2( أتعاب مدفوعة 

لألعضاء، )3( مزايا عينية، أو )4( نسبة مئوية من أرباح البنك. ويمكن 
أن يحصل عضو مجلس اإلدارة على أشكال عدة من المكافآت 
شريطة أن ال تزيد المكافأة المدفوعة كنسبة مئوية من أرباح 

البنك، عن 10% من صافي أرباح البنك، بعد خصم التكاليف وقيم 
االستهالك واالحتياطيات وتوزيع أرباح بنسبة ال تقل عن 5% من 

رأس مال البنك.

المستشارون المستقلون

يجوز لمجلس إدارة البنك ولجانه االستعانة بمستشارين أو 
استشاريين في أي مسألة تتعلق بشؤون البنك. ويتحمل 

البنك النفقات والتكاليف المترتبة على تعيين المستشارين أو 
االستشاريين المستقلين.

مجلس اإلدارة

كما في 31 ديسمبر 2010، ضم مجلس إدارة البنك األعضاء 
المذكورين في الشكل 11 أدناه:

ووفقًا لمقررات الجمعية العمومية السنوية للبنك المنعقدة في 21 
فبراير 2011، تمت إعادة انتخاب كل من أعضاء مجلس اإلدارة لمدة 

ثالث سنوات أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، تم تغيير حالة سعادة 
السيد عبدالله بن خليفة العطية إلى غير تنفيذي، مستقل.

تتحدد حالة أعضاء مجلس اإلدارة كغير تنفيذيين، مستقلين أو 
غير مستقلين وفقًا إلرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات 

المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

فيما يلي تفاصيل التحصيل العلمي ألعضاء مجلس اإلدارة 
وخبراتهم وعضويتهم في البنوك أو المؤسسات المالية أو 

الشركات األخرى:

السيد عبدالله بن خليفة العطية
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الواليات 

المتحدة األمريكية.

يشغل مناصب وزير دولة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر 
للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، 

ورئيس مجلس إدارة دار الخليج للنشر والطباعة.

الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية.

يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من البنك الوطني 
العماني والبنك العربي المتحد. وهو مالك شركة فيستا التجارية، 

وشريك في كل من شركة دار المنار، ودوموبان قطر، ومجموعة بانز 
قطر، وشركة العقيلي لألثاث والسجاد والمكاتب.

الحالة تاريخ نهاية  تاريخ  المنصب  العضو 
الوالية الحالية التعيين األول    

غير تنفيذي، مستقل  2011  1980 الرئيس  سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية 
غير تنفيذي، غير مستقل  2011  1990 نائب الرئيس  الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني 
غير تنفيذي، غير مستقل  2011  1975 العضو المنتدب  السيد حسين إبراهيم الفردان 
غير تنفيذي، غير مستقل  2011  2002 عضو  السيد عمر حسين الفردان 

غير تنفيذي، مستقل  2011  1975 عضو  السيد جاسم محمد جبر المسلم 
غير تنفيذي، مستقل  2011  1987 عضو  السيد خليفة عبدالله السبيعي 
غير تنفيذي، مستقل  2011  2002 عضو  الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني 
غير تنفيذي، مستقل  2011  1987 عضو  السيد عبدالله محمد ابراهيم المناعي 
غير تنفيذي، مستقل  2011  2009 عضو  الشيخ أحمد بن ناصر بن آل ثاني 
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السيد حسين إبراهيم الفردان
رجل أعمال.

بدأ حياته المهنية كمصرفي في بنك ستاندرد تشارترد. ويشغل حاليًا 
المناصب التالية: رئيس مجلسي إدارة مجموعة الفردان والشركة 

المتحدة للتنمية، وعضو في مجلس إدارة شركة قطر للتأمين، 
وعضو مؤسس وعضو مجلس إدارة في بنك إنفستكورب في 

البحرين. كما يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
الخليج للنشر والطباعة ورابطة رجال األعمال القطريين.

السيد عمر حسين الفردان
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال ودرجة الماجستير 

في العلوم المالية من جامعة وبستر في جنيف.
رجل أعمال.

يشغل مناصب رئيس وعضو مجلس إدارة في الشركات التابعة 
لمجموعة الفردان، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، 
ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، ورئيس مجلس 
إدارة البنك الوطني العماني، ورئيس وعضو مجلس إدارة شركة 

تطوير المنتجعات، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لتبريد المناطق، 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة قطر للجرف والحفريات وعضو 

مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر القطري.

السيد جاسم محمد جبر المسلم
رجل أعمال.

يملك شركة المسلم التجارية، ويشغل منصب عضو مجلسي 
إدارة الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية وشركة قطر 

للطابوق األحمر.

السيد خليفة عبدالله السبيعي
حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من 

جامعة سنترال ميتشيغان.

بدأ حياته المهنية في الدائرة المالية في شركة قطر للبترول، كما أنه 
عضو مجلس إدارة في عدة شركات تأمين وشركات تطوير عقاري، 

وهو الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، وعضو 
مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية.

الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني
رجل أعمال.

عضو مجلس إدارة دار الخليج للنشر والطباعة ذ.م.م. ومالك شركة 
المها للمقاوالت، وشريك في مجموعة بانز قطر.

السيد عبدالله محمد إبراهيم المناعي
رجل أعمال.

مالك شركة أمبكس، والشركة اإلسالمية القطرية للرخام 
والفسيفساء، وعضو في رابطة رجال األعمال القطريين.

الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني
رجل أعمال. حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية.

عضو مجلس إدارة البنك التجاري والشركة المتحدة للتنمية، ممثاُل 
لمجموعة ناصر بن فالح ذ.م.م.

اإلدارة التنفيذية

تتولى اإلدارة التنفيذية )وهي مجموعة األشخاص التي يقوم 
مجلس اإلدارة بتعيينها والمكلفة بالمسؤولية التشغيلية في البنك( 

مسؤولية اإلدارة اليومية للبنك.

كما في 31 ديسمبر 2010، ضمت اإلدارة التنفيذية للبنك األشخاص 
المذكورين فيما يلي:

السيد أندرو ستيفنز
الرئيس التنفيذي للمجموعة

السيد عبدالله الرئيسي
نائب الرئيس التنفيذي

السيد هيو تومسون
مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الشؤون القانونية للمجموعة

السيد نيكوالس كولمن
مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الشؤون المالية للمجموعة

السيد سانديب تشوهان
رئيس إدارة العمليات للمجموعة

السيد عبدالجليل برهاني
مدير عام تنفيذي ورئيس عمليات العمالء االستراتيجيين

السيد راجبوشان بودهيراجو
مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

السيد ستيف مولينز
مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات

السيد كيث ماكماهون 
رئيس إدارة الكفاءة التنظيمية

السيد بيترو كانيزارو
الرئيس التنفيذي للعمليات
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التحصيل العلمي والخبرة والزمالة

السيد أندرو ستيفنز
من مواليد هونغ كونغ في العام 1959، درس في مدرسة حكومية 

في المملكة المتحدة وتخرج من جامعة برمنغهام حاصاًل على درجة 
البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم المالية والمصرفية. 

التحق ببنك ستاندرد تشارترد في العام 1980 بوظيفة مدير تنفيذي 
للعمليات الدولية وأمضى فترة تدريب لمدة ستة أشهر لدى إحدى 

الشركات التابعة للبنك في دبلن بإيرلندا. وتم تعيينه في هونغ 
كونغ في العام 1981، ثم في البحرين فى عام 1983، ثم في العام 

1985 بوظيفة مدير إقليمي لمقر البنك الجديد في إفريقيا والشرق 
األوسط وجنوب آسيا.

تمت إعارته في العام 1987 منتدبًا للعمل لدى الفرع اإلفريقي لبنك 
ستاندرد تشارترد في أوغندا حتى تركه للخدمة لدى البنك في العام 

1989. وقد التحق بالبنك التجاري عام 1989 حيث شارك في إجراء 
التغييرات في البنك التجاري على مستوى الخدمات المصرفية 

للشركات والتغييرات على مستوى االقتصاد الوطني الكلي. وفي 
العام 1994 تم تعيينه كأول مساعد للمدير العام للخدمات المصرفية 

لألفراد بالبنك. وفي العام 1998 تم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة 
شركة أورينت 1، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك التجاري 

القطري، تم تأسيسها إلدارة عمليات بطاقات االئتمان في منطقة 
الشرق األوسط.

أصبح الرئيس التنفيذي للبنك في أبريل 2001؛ والرئيس التنفيذي 
لمجموعة البنك التجاري في العام 2008. وقد قاد في العام 2005 
عملية االستحواذ على 35% من البنك الوطني العماني ثم أشرف 

على االستحواذ على 40% من البنك العربي المتحد في الشارقة 
باإلمارات العربية المتحدة في العام 2008. ويشغل حاليًا منصب 

عضو مجلس إدارة في كال المصرفين.

باإلضافة إلى عضويات مجالس اإلدارة هذه، يشغل السيد ستيفنز 
أيضًا منصب عضو مجلس إدارة بالشركة القطرية الدولية للتأمين 
ذ.م.م. وعضوًا في المجلس االستشاري العالمي لمجموعة داينرز 

كلوب إنترناشونال ومجلس كبار العمالء الدوليين لشركة فيزا.

متزوج وأب ألربعة.

السيد عبدالله الرئيسي
تخرج من جامعة بورتالند عام 1982 حاصاًل على درجة البكالوريوس 

في العلوم السياسية واالجتماعية. التحق بالبنك التجاري عام 1998، 
وأصبح نائب الرئيس التنفيذي في مارس عام 2007. عمل سابقًا في 

شركة قطر لألسمدة “قافكو”. يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن سبعة 
وعشرين عامًا، تشمل خبرة واسعة في مجال البنوك، إضافًة لعمله 
في مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية وبنك الدوحة المحدود.

السيد هيو تومسون
تخرج من جامعة أكسفورد حاصاًل على درجة الماجستير في الحقوق 

)مع مرتبة الشرف(، ومؤهل كمحام إنجليزي. التحق بالعمل لدى 
البنك التجاري في يناير 2004، ويشغل منصب مدير عام تنفيذي 
ورئيس إدارة الشؤون القانونية وشؤون الشركة للمجموعة منذ 
العام 2008. عمل سابقًا في مكتب ريتشاردز باتلر للمحاماة في 

الدوحة ولندن. حاصل على خبرة تزيد عن 26 سنة كمحامي بنوك 
في لندن، حيث عمل مستقاًل، ولدى البنوك أيضًا والتي منها بنك 
وستمنستر الوطني ومجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، إضافًة 

إلعارته للبنك المركزي البريطاني. يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
في البنك الوطني العماني، والبنك العربي المتحد، وشركة أورينت 

1 المحدودة، وشركة سي بي كيو المالية المحدودة. 

السيد نيكوالس كولمن
تخرج من جامعة لندن غيلدهول حاصاًل على درجة البكالوريوس )مع 

مرتبة الشرف( في االقتصاد. زميل فى معهد المحاسبين القانونيين 
فى إنجلترا وويلز. التحق بالعمل لدى البنك التجاري كمدير عام 

تنفيذي ورئيس إدارة الشؤون المالية للمجموعة في أكتوبر 2008. 
عمل سابقًا في بنك مورغان ستانلي في لندن. يتمتع بخبرة مهنية 

تمتد ألكثر من 23 عامًا كمصرفي متمرس. أمضى منها سنتين 
لدى بنك نيويورك في لندن، وأربعة عشر عامًا في بنك وستمنستر 
الوطني في لندن، وثالث سنوات في شركة آرثر يونج في الكويت. 

عضو مجلس إدارة شركة أورينت 1 المحدودة وشركة مصون 
لخدمات التأمين، وشركة أستيكو قطر، وشركة جيكو ذ.م.م.، 

وشركة سي بي كيو المالية المحدودة.

السيد سانديب تشوهان
تخرج من المعهد الوطني للتكنولوجيا في الهند. التحق بالعمل لدى 

البنك التجاري كمدير تنفيذي ورئيس إدارة العمليات للمجموعة 
في يونيه 2008. عمل سابقًا لدى بنك باركليز في لندن. يتمتع 
بخبرة مهنية دولية في مجال التكنولوجيا والبنوك تمتد ألكثر 

من واحد وعشرين عامًا، أمضى خمس سنوات منها لدى بنك 
مورغان ستانلي، وثمان سنوات لدى مجموعة سيتي المصرفية 

في مختلف مصارفها المنتشرة في دول أوروبا والشرق األوسط 
وإفريقيا، إضافًة لدول أخرى في آسيا، والواليات المتحدة. حاصل 

على لقب ممارس قانوني من الجمعية البريطانية للحاسوب. 
عضو مجلس إدارة شركة أورينت 1 المحدودة، وشركة جيكو ذ.م.م، 

وشركة مصون لخدمات التأمين.
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السيد عبدالجليل برهاني
تخرج من كلية إدارة األعمال بجامعة شمال أريزونا في العام 1992. 

التحق بالعمل لدى البنك التجاري عام 1993، وبدأ حياته المهنية 
كمسؤول عالقات عمالء. ثم شغل منصب مدير عام تنفيذي 

- رئيس الخدمات المصرفية للشركات منذ يناير 2009، ويشغل 
منصب رئيس خدمات العمالء االستراتيجيين منذ سبتمبر 2010.

السيد راجبوشان بودهيراجو
تخرج من جامعة المعادن الهندية في دانباد - الهند، التي حصل 

منها على درجة البكالوريوس في هندسة البترول عام 1987. وحصل 
من المعهد الهندي لإلدارة في كلكتا - الهند عام 1989 على درجة 
الماجستير في إدارة األعمال متخصصًا في التسويق والتمويل. 
التحق بالبنك التجاري كمدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الخدمات 

المصرفية لألفراد في أغسطس 2008. عمل سابقًا كرئيس الخدمات 
المصرفية لألفراد والمستهلكين في البنك العربي الوطني في 

المملكة العربية السعودية. يتمتع بخبرة مهنية تمتد ألكثر من 21 
عامًا في مجال البنوك، أمضى ثالثة عشر عامًا منها لدى سيتي بنك 
في الهند وسنغافورة والمجر وبولندا، حيث شغل عدة مناصب منها 
مدير عالقات كبار العمالء، ومدير منتجات الخصوم، ومدير منتجات 
البطاقات االئتمانية والقروض، ومدير تسويق منتجات األفراد، بما 

في ذلك توزيع صناديق االستثمار المشتركة.

السيد ستيف مولينز
التحق بالبنك التجارى في يونيه 2009 بوظيفة رئيس االئتمان 
بالمجموعة؛ يشغـل حاليــًا منصب مدير عام تنفيذي ورئيس 

الخدمات المصرفية للشركات منذ سبتمبر 2010. حاصل على خبرة 
مصرفية تزيد عن 35 سنة منها 24 سنة لدى مجموعة بنك ناشونال 
وستمنستر، وسنتين لدى بنك اى سى اى سى اى، وثمان سنوات 

بوظيفة مدير إقليمي لعمليات االئتمان لدى ندبنك في مكاتبه 
اإلقليمية في هونغ كونغ. زميل لمعهد المصرفيين.

السيد كيث ماكماهون 
تخرج من جامعة كنت )بكالوريوس مع مرتبة الشرف( في القانون. 

التحق بالعمل لدى البنك التجاري في يونيه 2008 كمدير لتطوير 
األعمال، وتم تعيينه رئيسًا إلدارة الكفاءة التنظيمية منذ نوفمبر 
2009. حاصل على خبرة ثمان سنوات في األعمال االستشارية، 

وخبرة 16 سنة في العمل المصرفي كان معظمها في إصدار أدوات 
المديونية في أسواق مختلفة في أوروبا وآسيا وأستراليا.

السيد بيترو كانيزارو
تخرج من جامعة ديكن حاصاًل على درجة بكالوريوس في المحاسبة. 

التحق بالعمل لدى البنك التجاري في سبتمبر 2005، وتم تعيينه 
رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في نوفمبر 2009. كان يعمل سابقًا لدى 

بنك أستراليا الوطني في أستراليا. حاصل على خبرة تزيد عن 26 سنة 

في العمليات المصرفية في مناطق جغرافية مختلفة، منها العمل 
لدى بنك الكومنولث في أستراليا وبنك ستايت أوف فيكتوريا.

رواتب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين

وصل مجموع رواتب ومكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري 
عام 2010 )بما في ذلك الرواتب والمكافآت الثابتة والمتغيرة وبدل 

حضور االجتماعات( 39.558 مليون ريال قطري.

وصل مجموع رواتب ومكافآت أعضاء الهيئة اإلدارية التنفيذية )التــي 
تشمـل أعلى 31 مرتبًة في اإلدارة العليا( في البنك التجاري عام 2010:

31.280 مليون ريال قطري رواتب ثابتة 
14.604 مليون ريال قطري مكافآت تقديرية 
6.648 مليون ريال قطري مزايا إضافية 

51.532 مليون ريال قطري المجموع 

مكافحة غسيل األموال

يتبع البنك سياسات وإجراءات، ونظم رقابة متطورة مطابقة 
ألنظمة مصرف قطر المركزي، الكتشاف ومكافحة غسيل األموال، 

وتمويل اإلرهاب، والتداول بناًء على معلومات سرية داخلية، 
والتداول الذاتي االستغاللي. ويقوم البنك بمراجعة هذه اإلجراءات 

باستمرار ويتم اعتمادها من مجلس اإلدارة لضمان التطبيق 
وااللتزام المستمرين بأفضل المعايير.

سياسة الترقية

يلتزم البنك التجاري برعاية التعليم المستمر والتنمية المهنية 
والشخصية والتقدم الوظيفي لجميع موظفيه.

يدرك البنك أنه وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، يمكن أن تتغير 
مهام وواجبات موظفيه من حيث التشعب والمسؤوليات، وال 
يتم منح الترقيات تبعًا لتزايد مستويات المسؤولية فحسب بل 

وأيضًا بناًء على األداء السابق المتميز. كما أن مزايا الترقية اإلضافية 
تشكل حافزًا لتحسين أداء العمل والروح المعنوية وتساهم كذلك 

في خلق الشعور باإلنجاز والتميز.

قد تتم الترقية من خالل:

إعادة تصنيف الموظف في منصب آخر نتيجة ألداء الموظف   )1
وواجباته في درجة أعلى من المسؤولية والتشعب مقارنة مع 

منصبه الحالي؛ أو

ملء منصب شاغر في مستوى أعلى - في حالة شغور وظيفة،   )2
يبحث البنك التجاري أواًل في الداخل عن مرشحين مالئمين وال 
ينشر أي إعالن عن المنصب الشاغر خارج البنك إال بعد استنفاذ 

إمكانيات التوظيف الداخلية كافة.

حوكمــة الشركــة تتمة
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يتوجب على موظفي البنك التجاري أن يملكوا المؤهالت المحددة 
في الوصف الوظيفي المتعلق بالمنصب الشاغر )ال أن يتمتعوا 
بصفات ومهارات ومعارف آخر موظف شغل المنصب(. ويصبح 

الموظف مؤهاًل للترقية:

بعد اجتيازه بنجاح لفترة االختبار المحددة في شروط التوظيف؛  )1

عند تحقيق نتيجة مميزة في تقييم األداء نصف السنوي أو   )2
السنوي،

بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الجنسية أو الدين.  )3

هيكلية الملكية

وفقًا للمادة 7 من النظام األساسي للبنك التجاري، ال يحق ألي 
فرد )سواء كان طبيعيًا أو قانونيًا( أن يملك أكثر من 5% من مجموع 

أسهم المصرف إال من خالل اإلرث وباستثناء )1( جهاز قطر 
لالستثمار أو شركة قطر القابضة ذ.م.م.، أو أي من شركاتهما 

التابعة، )2( أمين الحفظ أو البنك المودع الذي يملك أسهمًا فيما 
يتعلق بطرح شهادات إيداع دولية.

كما في 31 ديسمبر 2010، بلغت حصة المالكين من المواطنين 
القطريين )سواء كانوا أفرادًا أو شركات( من البنك 79% فيما بلغت 
حصة المستثمرين األجانب 21%. وكانت ملكية أكبر الحصص في 

البنك كنسبة مئوية كما في ديسمبر 2010 كما يلي:

%9.09 شركة قطر القابضة ذ.م.م. 
%4.09 دويتشه بنك أيه جي 
%3.65 الصندوق الوطني 4 
%3.51 الصندوق الوطني 3 
%2.86 بنك قطر الوطني 
%2.81 ناتس كومكو ذ.م.م. 

وقد تمت الموافقة على اكتتاب نهائي بقيمة 1.6 مليار ريال قطري 
من جهاز قطر لإلستثمار وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية 

السنوية للبنك المنعقدة في 21 فبراير 2011. وسوف يتم استخدام 
االكتتاب النهائي إلصدار 20.2 مليون سهم عادي جديد بالبنك 
وزيادة حصة شركة قطر القابضة إلى 16.7% من أسهم البنك.

العقوبات والغرامات والجزاءات المفروضة من الهيئات الرقابية 
على البنك التجاري

بلغت قيمة الغرامات المفروضة من مصرف قطر المركزي على 
البنك التجاري في العام 2010 ما مجموعه 1.636.000 ريال قطري 

)2009 : 1.024.250 ريال قطري(، نتيجة لمخالفة أنظمة مصرف قطر 
المركزي.

المسائل الجوهرية المتعلقة بموظفي البنك التجاري والمعنيين 
فيه

ليست هناك أي مسائل جوهرية تتعلق بموظفي البنك أو المعنيين 
فيه يجب اإلفصاح عنها في هذا التقرير.

سياسة الشركة المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية

يدرك البنك التجاري، كونه شركة وطنية مسؤولة، مسؤولياته 
االجتماعية لتنفيذ عملياته وفقًا لقيم ومعايير تحقق توقعات 

المعنيين بالبنك.

التجارة + الضمير + التعاطف = مسؤولية الشركة االجتماعية

يتعهد البنك التجاري بتعزيز التنمية المستدامة؛ وحماية الحياة 
البشرية والصحة والموارد الطبيعية والبيئة والمحافظة عليها؛ كما 

يلتزم بإثراء المجتمعات التي يمارس نشاطه فيها. وبذلك يدرك 
البنك أهمية االلتزام واإلسهام المالي وغير المالي.

تشمل مسؤولية الشركة االجتماعية تقييم جميع أشكال التأثير 
المحتمل ألعمال البنك وعملياته على اآلخرين. وتقوم منهجية 

البنك في الوفاء بمسؤوليته االجتماعية على القيم األساسية التي 
تشكل طريقة ممارسة البنك ألنشطته، وهي:

كيف يتصرف البنك  )1

التزام المساهمين: إرساء العالقات مع المعنيين بالبنك   •  
والمجتمعات التي يعمل فيها، والوقوف على ردود أفعالهم 

وتشجيعهم على المشاركة في القضايا الهامة.

الصحة والسالمة: ممارسة األعمال مع التقيد بأعلى معايير   •  
صحة وسالمة الموظفين والمتعاقدين والمجتمعات، بما في 
ذلك االلتزام بأفضل المعايير والخطوط االسترشادية المحلية 

للمحافظة على الصحة والسالمة.

اإلشراف البيئي: العمل وفق نهج سليم ومراٍع للبيئة والحد   •  
إلى أدنى ما يمكن من تأثير عملياتنا على البيئة، بما في ذلك 

تقليص حجم النفايات.

بماذا يستثمر البنك  )2

تنمية المجتمع: تطبيق برامج مستدامة لتحسين نوعية الحياة   •  
في المجتمعات.

التعليم والتدريب: استحداث البرامج وفرص التعلم لتطوير   •  
مهارات القوة العاملة وقدرتها على المنافسة.

وطنية الشركة: برامج العمل اإلنساني والتنمية االجتماعية   •  
والتطوع إضافة إلى مشاريع خدمة المجتمع واألعمال الخيرية 

والفنون والرياضة.
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ما الذي يحث البنك عليه ويدعمه  )3

حقوق اإلنسان: احترام حقوق العامل وحقوق اإلنسان   •  
األساسية وحمايتهما. يشمل ذلك ضمان بيئة عمل خالية من 

التمييز وفرص متساوية والقضاء على العنصرية والتحرش 
بكل أشكالهما إضافة إلى ضمان انتظام ساعات العمل 

والعطل المدفوعة والتعويض المنصف ومبدأ “التساوي في 
األجر نظير التساوي في العمل” للذكور واإلناث.

سيادة القانون: احترام القوانين المحلية وتعزيز مبادىء العدالة   •  
واإلنصاف والمساواة.

الشفافية: تعزيز االنفتاح في ميادين العمل كافة.  •  

الكفاءة العالية: ثقافة عمل الفريق بكفاءة عالية في مناخ   •  
تعاوني ومساند، حيث يتم تشجيع الموظفين على تحقيق 

أقصى إمكانياتهم المهنية.

ما الذي يؤمن البنك به  )4

قواعد السلوك المهني - العمل بنزاهة وصدق وااللتزام   •  
بالسلوك األخالقي في جميع العمليات بما في ذلك مكافحة 

جميع أشكال الفساد. وتطبيق لمبادىء الحوكمة الصارمة 
ودعم الشفافية في جميع عملياتنا.

يدعم البنك الكثير من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية 
ويقوم بدور فاعل لتشجيع المشاريع واألنشطة الخالقة والمفيدة 

للمجتمع. وباإلضافة إلى الدعم الواسع لألنشطة الرياضية 
والثقافية والخيرية، يركز البنك في إطار برنامج المسؤولية 

االجتماعية على دعم تنمية الشباب القطري واألنشطة التعليمية 
ذات العالقة. ومن خالل هذا الدعم، يسعى البنك إلى تقديم 

ما يزيد عن الرعاية المالية ويلتزم بتنفيذ عدد كبير من األنشطة 
االجتماعية لتطوير قاعدة اجتماعية مستدامة وثابتة وإتاحة التغيير 

اإليجابي في المجتمع. والهدف النهائي ألنشطة المسؤولية 
االجتماعية بالبنك هي تشجيع العالقات التي تعزز روح المجتمع 

بشكل مسؤول من خالل المساهمة في تنمية الدولة ومجتمعاتها 
وتحقيق المنفعة ألجيال المستقبل في قطر.

السياسة البيئية

يلتزم البنك التجاري بحماية الموارد الطبيعية في المجتمع الذي 
يعمل فيه، كما يلتزم باإلدارة البيئية لضمان عدم إلحاق أي ضرر 

بالبيئة خالل أدائنا لعملياتنا.

ويسعى البنك التجاري جاهدًا للتأكد من التزام جميع اإلداريين 
والموظفين بالسياسات البيئية التالية:

العمل وفق نهج مسؤول بيئيًا؛  •

االلتزام بجميع القوانين واألنظمة البيئية المعمول بها؛   •

دمج االهتمامات البيئية في عملية التخطيط واتخاذ القرارات؛  •

احتواء الوقع البيئي ودرء أو تقليص التلوث إلى الحد األدنى من   •
خالل اعتماد سبل العمل اإللكترونية غير الورقية؛

تثقيف اإلداريين والموظفين ليتمكنوا من اإلشراف على البيئة؛  •

تعزيز االستخدام الكفء للموارد وتقليص )أو التخلص حيث   •
أمكن من( النفايات عبر التدوير وإيجاد فرص االستخدام 

المتجدد؛

ضمان المعالجة والتخلص الصحيحين من جميع أنواع النفايات؛  •

تقويم الوضع البيئي للممتلكات التي حصل عليها البنك   •
ومعالجة الوقع البيئي الناتج عنها بالسبل المالئمة؛

دعم األبحاث وتطوير البرامج والتكنولوجيات الرامية إلى احتواء   •
تأثير عمليات الشركة على البيئة؛

إحاطة مجلس إدارة البنك علمًا بجميع القضايا البيئية ذات   •
الصلة.

السياسة الصحية

يلتزم البنك بتأمين بيئة عمل صحية وسليمة وآمنة لموظفيه، بما 
يضمن التزام الموظفين وإخالصهم في العمل، وذلك من خالل 

ما يلي:

ضمان سالمة جميع موظفيه وأمنهم ورفاهيتهم في مكان   •
العمل؛

ضمان عدم تعرض أي زوار مكاتب البنك ألي أخطار على   •
صحتهم وسالمتهم؛

التعرف على المخاطر وتقييمها وإدارتها؛  •

الدخول في ترتيبات لضمان سالمة استخدام ومناولة وتخزين   •
ونقل البنود والمواد؛

تشجيع تنمية السلوك اإليجابي والحفاظ عليه فيما يخص   •
الصحة والسالمة في جميع أقسام البنك.

يطبق البنك التجاري سياسة شاملة للحريق والصحة والسالمة، 
ويقدم البنك تأمينًا طبيًا شاماًل لجميع الموظفين الدائمين 

بواسطة شركة تأمين معترف بها دوليــًا.

حوكمــة الشركــة تتمة
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني إىل املساهمني يف 
البنك التجاري القطري ش.م.ق

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للبنك التجاري 
القطري ش.م.ق )“البنك”( وشركاته التابعة )“المجموعة”( والتي 

تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2010 وبيان 
الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 
ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات 

المتممة األخرى. 

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية

إن مسئولية مجلس اإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها 
بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات 
مصرف قطر المركزي. وتشمل هذه المسئولية أيضًا الرقابة 

الداخلية حسبما يقرر مجلس اإلدارة أنها ضرورية لمساعدته في 
إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية سواء الناتجة من 

اإلختالس أو الخطأ.

مسئولية مراقب الحسابات

إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة استنادًا 
على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير 
التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة وأن 

نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات 
معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن 
المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية الموحدة. تم 
اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر 
األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن 

اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة 
الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد البنك للبيانات المالية 

الموحدة وعرضها بصورة عادلة، وذلك لغايات إعداد إجراءات 
تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة 
الضبط والرقابة الداخلية للبنك. ويشتمل التدقيق أيضًا على 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 
التقديرات المحاسبية المعدة من قبل مجلس اإلدارة وكذلك 

تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة.

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية 
وتوفر أساسًا معقواًل يمكننا من إبداء رأينا.

الرأي

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة 
النواحي المادية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 

2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك 
التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات مصرف 

قطر المركزي.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء 
مهمتنا، ونؤكد أيضًا أن المعلومات المضمنة في التقرير السنوي 

لمجلس اإلدارة يتفق مع السجالت المحاسبية للمجموعة. 
وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام 

النظام األساسي للبنك أو ألحكام قانون مصرف قطر المركزي 
رقم 33 لسنة 2006 وتعديالته أو قانون الشركات التجارية القطري 
رقم 5 لسنة 2002 على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط 

المجموعة أو مركزها المالي.

فــراس قســوس
عن إرنست ويونـغ

سجل مراقبي الحسابات رقم 236

23 يناير 2011
الدوحة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
البنك التجاري اإلسالمي

البنك التجاري القطري )ش.م.ق.( عن الفرتة املنتهية 31 ديسمرب 2010

إلى مساهمى البنك التجاري القطري

بناء على إتفاقية هيئة الرقابة الشرعية الموقعة مع البنك التجاري 
اإلسالمي/البنك التجاري القطري، نبين ما يلي:

لقد قمنا بمراجعة األسس المتبعة والعقود المتعلقة بالعمليات 
والنشاطات التى يقوم بها البنك التجاري اإلسالمي )البنك(، خالل 

الفترة التى قمنا فيها بالمراجعة الالزمة لنقوم بإبداء الرأى حول 
تطبيق البنك ألسس الشريعة اإلسالمية فى تعامالته مع العمالء 

وإستخدام البنك للعقود والفتاوى المعتمدة من قبلنا.

تقع مسئولية التأكد من أن البنك يتبع أسس وقواعد الشريعة 
اإلسالمية على اإلدارة، وتنحصر مسئولية هيئة الرقابة الشرعية 

فى إبداء رأى مستقل بناء على مراجعة عمليات البنك وإقرار رأينا 
اليكم.

تتضمن مراجعتنا اختبار بعض المستندات واإلجراءات التى اتبعها 
البنك بنظام العينة والتى تغطى جميع أنواع المعامالت التى 

يقوم بها البنك.

خالل إجتماع هيئة الرقابة الشرعية قمنا بتخطيط وتنفيذ 
عملية المراجعة بشكل أتاح لنا اإلطالع على جميع المعلومات 

والتوضيحات التى رأينا أنها الزمة وكافية إلبداء رأينا والتأكد من 
إتباع البنك ألسس وإجراءات الشريعة اإلسالمية.

وبرأينا فإن:

العقود والعمليات المنفذة من قبل البنك خالل الفترة  أ . 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتى تمت مراجعتها، جاءت 

موافقة للمباديء واألحكام المقرة في الشريعة اإلسالمية، 
كما تنوه الهيئة بتعاون اإلدارة معها في اإللتزام بتنفيذ 

التوصيات والمالحظات التي أبدتها الهيئة على الموضوعات 
التي كانت محاًل للمالحظة واإلستدراك، بما حقق لألعمال 

اإلنسجام مع القرارات الشرعية.

إن بيان األرباح والخسائر اإلجمالي والتوزيع النهائي ألرباح  ب . 
حسابات التوفير واإلستثمار ونسب التوزيع قد تمت بناًء على 
القواعد واألسس المعتمدة من قبلنا والمتوافقة مع شروط 

الشريعة اإلسالمية.

بما أن إدارة البنك غير مخولة لدفع الزكاة مباشرة، فإن  ج . 
مسئولية دفع الزكاة تقع على عاتق المساهمين.

نسأل الله العلى العظيم أن يوفقنا لما فيه صالح أمرنا.

الشيخ / د. حممد علي القري الشيخ / عبد العزيز اخلليفي   
عضو الهيئة الشرعية  رئيس الهيئة الشرعية   
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق.(
البيانات المالية 2010 



املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010 اإي�ضاحات   

الأ�ضول

4.374.423 	8.702.824 	6 نقدية	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	

5.643.561 	4.237.843 	7 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	

31.929.268 	33.566.666 	8 قرو�ض	و�صلفيات	واأن�صطة	مت�يل	للعمالء		

9.747.368 	10.023.650 	9 ا�صتثمارات	مالية	

3.759.865 	3.839.542 	10 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	

1.029.632 	1.069.022 	11 عقارات	ومعدات	

833.242 	1.080.527 	12 اأ�ص�ل	اأخرى	

57.317.359 	62.520.074 اإجمايل الأ�ضول  

	 	

اللتزامات  

7.391.335 	3.553.398 	13 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		

24.021.375 	29.911.304 	14 ودائع	العمالء	

367.936 	907.285 	 	 قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء

9.924.358 	10.993.562 	15 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اأخرى	

1.351.999 	1.285.310 	16 التزامات	اأخرى	

43.057.003  46.650.859 	 	 جمم�ع	االلتزامات	م�صتثناه	من	ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق

	 	

2.250.173 	3.369.358 	17 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	

45.307.176 	50.020.217 اجمايل اللتزامات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلق  

	 	

حقوق امل�ضاهمني  

2.165.156 	2.268.258 	18 راأ�ض	املال	املدف�ع	

6.627.925 	7.332.158 	18 احتياطي	قان�ين	

807.294 	- 	18 �صلفة	من	م�صاهم		

26.500 	26.500 	18 احتياطي	عام	

)105.864( 	56.648 	18 تغريات	تراكمية	يف	القيمة	العادلة	

638.300 	648.000 	18 احتياطي	خماطر	

416.565 	469.706 	18 احتياطيات	اأخرى	

1.299.093 	1.587.781 	18 اأرباح	مقرتح	ت�زيعها		

135.214 	110.806 	18 اأرباح	مدورة	

12.010.183 	12.499.857 اإجمايل حقوق امل�ضاهمني   

	 	

57.317.359 	62.520.074 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

متت	امل�افقة	على	هذه	البيانات	املالية	من	قبل	جمل�ض	االإدارة	بتاريخ	23	يناير	2011،	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	اإىل	34	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

بيان املركز املايل املوحد )امليزانية العمومية(
كما يف 31 ديسمبــر 2010 

البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10  |  40



املبلغ بالألف ريال قطري   

	2009 	2010 اإي�ضاحات   

2.908.031 	2.828.069 	20 ايرادات	الف�ائد	

)1.323.895( 	)1.132.913( 	21 م�رشوفات	الف�ائد	

1.584.136 	1.695.156 �ضايف ايرادات الفوائد  

	 	

208.961 	160.658 	22 ايرادات	من	التم�يل	اال�صالمي	واأن�صطة	اال�صتثمار	

)132.306( 	)78.166( 	 	 ناق�صا:	ح�صة	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	من	الربح

76.655 	82.492 �ضايف ايرادات من اأن�ضطة التمويل وال�ضتثمار ال�ضالمية  

	 	

778.014 	643.168 	23 ايرادات	عم�الت	ور�ص�م	

)99.212( 	)116.812( 	 	 م�رشوفات	عم�الت	ور�ص�م

678.802 	526.356 �ضايف ايرادات عمولت ور�ضوم  

	 	

62.710 	11.883 	 	 ايرادات	الت�زيعات

119.620 	122.697 	24 �صايف	اأرباح	عمليات	النقد	االأجنبي	

36.644 	63.506 	25 �صايف	اأرباح	اال�صتثمارات	مالية	

219.055 	59.798 	26 ايرادات	ت�صغيلية	اخرى	

438.029 	257.884  	

	 	

2.777.622 	2.561.888 �ضايف اليرادات الت�ضغيلية  

	 	

)666.711( 	)683.414( 	27 م�رشوفات	ادارية	وعم�مية	

)92.742( 	)103.848( 	11 ا�صتهالكات	

)461.050( 	)166.523( 	 	 �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن	-	للعمالء	

)181.943( 	)127.995( 	 	 �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	اال�صتثمارات	املالية

)4.521( 	- 	 	 خم�ص�ض	تدين	قيمة	اأ�ص�ل	اخرى

)1.406.967( 	)1.081.780( اجمايل	م�رشوفات	ت�صغيلية	وخم�ص�صات	 

	 	

1.370.655 	1.480.108 الربح قبل ح�ضة النتائج من �رشكات زميلة	 

152.939 	155.173 	10 ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة		

1.523.594 	1.635.281 �ضايف اأرباح ال�ضنة  

بنود الدخل ال�ضامل الخرى  

25.964 	15.299 	 	 احل�صة	من	بن�د	الدخل	ال�صامل	االخرى	لل�رشكات	الزميلة

311.029 	147.213 	 	 �صايف	التغري	يف	القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املتاحة	للبيع

336.993 	162.512 	 	 بنود الدخل ال�ضامل الخرى خالل ال�ضنة

1.860.587 	1.797.793 اجمايل بنود الدخل ال�ضامل خالل ال�ضنة	 

7.08 	7.24 	28 عائد	ال�صهم	االأ�صا�صي	/	املخف�ض	من	االأرباح	)ريال	قطري(	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اإىل	34	جزءا	من	البيانات	املالية	املرحلية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

قائمة الدخل الشامل املوحدة
عن السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010
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           املبلغ بالألف ريال قطري

اأرباح مدورة            

اأرباح التغريات الرتاكمية          

الجمايل  اأخرى  مقرتح توزيعها  احتياطيات اخرى  احتياطي خماطر  يف القيمة العادلة  احتياطي عام  �ضلفة من م�ضاهم  راأ�س املال   احتياطي قانوين    

9.978.445 	1.348 	1.443.437 	325.933 	638.300 	)442.857( 	26.500 	- 	5.923.731 	2.062.053 الر�صيد	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	اإىل	االأرباح	املدورة	

- 	)3( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)152.939( 	- 	152.939 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة		

)1.443.437( 	- 	)1.443.437( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2008	

103.103 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	103.103 الزيادة	يف	راأ�ض	املال	املدف�ع		

704.191 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	704.191 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية	

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	

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 1 يناير 2010	

1.797.793 	1.635.281 	- 	- 	- 	162.512 	- 	- 	- 	- اجمايل	الدخل	ال�صامل	خالل	ال�صنة	

- 	102.032 	- 	)102.032( 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	من	ال�رشكات	الزميلة	عام	2009	حم�لة	اإىل	االأرباح	املدورة		

)70.928( 	)70.928( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- امل�صاهمة	يف	�صندوق	التمية	االجتماعية	والريا�صية	اي�صاح	)19(	

41 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	41 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)155.173( 	- 	155.173 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	

- 	)9.700( 	- 	- 	9.700 	- 	- 	- 	- 	- احتياطي	خماطر	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

)1.299.093( 	- 	)1.299.093( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2009	

61.861 	61.861 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	متنازل	عنها	)اي�صاح	18(	

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	)103.102( 	- 	103.102 الزيادة	يف	راأ�ض	املال	املدف�ع	)اي�صاح	18(		

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	)704.192( 	704.192 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية	)اي�صاح	18(		

- 	)1.587.781( 	1.587.781 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- ت�زيعات	نقدية	مقرتحة	)اي�صاح	18(	

12.499.857 	110.806 	1.587.781 	469.706 	648.000 	56.648 	26.500 	- 	7.332.158 	2.268.258 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2010	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اإىل	34	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

قائمة التغري يف حقوق املساهمني املوحدة 
عن	السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 
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           املبلغ بالألف ريال قطري

اأرباح مدورة            

اأرباح التغريات الرتاكمية          

الجمايل  اأخرى  مقرتح توزيعها  احتياطيات اخرى  احتياطي خماطر  يف القيمة العادلة  احتياطي عام  �ضلفة من م�ضاهم  راأ�س املال   احتياطي قانوين    

9.978.445 	1.348 	1.443.437 	325.933 	638.300 	)442.857( 	26.500 	- 	5.923.731 	2.062.053 الر�صيد	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	اإىل	االأرباح	املدورة	

- 	)3( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	3 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)152.939( 	- 	152.939 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة		

)1.443.437( 	- 	)1.443.437( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2008	

103.103 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	103.103 الزيادة	يف	راأ�ض	املال	املدف�ع		

704.191 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	704.191 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية	

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	

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 1 يناير 2010	

1.797.793 	1.635.281 	- 	- 	- 	162.512 	- 	- 	- 	- اجمايل	الدخل	ال�صامل	خالل	ال�صنة	

- 	102.032 	- 	)102.032( 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	من	ال�رشكات	الزميلة	عام	2009	حم�لة	اإىل	االأرباح	املدورة		

)70.928( 	)70.928( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- امل�صاهمة	يف	�صندوق	التمية	االجتماعية	والريا�صية	اي�صاح	)19(	

41 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	41 	- احتياطي	قان�ين	جل�بال	كارد	�رشفي�زس	

- 	)155.173( 	- 	155.173 	- 	- 	- 	- 	- 	- ح�صة	من	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	

- 	)9.700( 	- 	- 	9.700 	- 	- 	- 	- 	- احتياطي	خماطر	ح�صب	تعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	

)1.299.093( 	- 	)1.299.093( 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	م�زعة	عن	عام	2009	

61.861 	61.861 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- اأرباح	متنازل	عنها	)اي�صاح	18(	

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	)103.102( 	- 	103.102 الزيادة	يف	راأ�ض	املال	املدف�ع	)اي�صاح	18(		

- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	)704.192( 	704.192 	- الزيادة	يف	االحتياطيات	القان�نية	)اي�صاح	18(		

- 	)1.587.781( 	1.587.781 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- ت�زيعات	نقدية	مقرتحة	)اي�صاح	18(	

12.499.857 	110.806 	1.587.781 	469.706 	648.000 	56.648 	26.500 	- 	7.332.158 	2.268.258 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2010	

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اإىل	34	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.
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املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010 اإي�ضاحات   

التدفقات النقدية من اأن�ضطة الت�ضغيل :  

1.523.594 	1.635.281 	 	 �صايف	اأرباح	العام

	 	 تعديالت:

92.742 	103.848 	11 ا�صتهالكات	

10.013 	14.579 	15 اطفاءات	تكاليف	املعامالت	

461.050 	166.523 	 	 خ�صائر	تدين	قيمة	الدي�ن،	�صايف

181.943 	127.995 	 	 خ�صائر	تدين	اال�صتثمارات	املالية

4.521 	- 	 	 خ�صائر	تدين	اأ�ص�ل	اخرى

)170.060( 	)99( 	 	 اأرباح	من	بيع	عقارات	ومعدات

- 	)1.144( 	 	 اأرباح	من	بيع	اأ�ص�ل	اأخرى

)152.939( 	)155.173( 	10 ح�صة	من	نتائج	ال�رشكة	الزميلة		

)36.644( 	)63.506( 	 	 	�صايف	اأرباح	ا�صتثمارات	مالية	

1.914.220 	1.828.304 الأرباح قبل التغريات يف الأ�ضول واللتزامات الت�ضغيلية	 

	 	 �صايف	)الزيادة(	النق�صان	يف	االأ�ص�ل	الت�صغيلية:

617.080 	)496.521( 	 	 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية

)1.266.548( 	)1.803.921( 	 	 قرو�ض	و�صلفيات	اأن�صطة	مت�يل	للعمالء

- 	2.844 	 	 املتح�صالت	من	بيع	اأ�ص�ل	اخرى

)129.537( 	)221.567( 	 	 اأ�ص�ل	اأخرى

	 	 �صايف	الزيادة	)النق�صان(	يف	االلتزامات	الت�صغيلية

)413.290( 	539.349 	 	 االأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية

)5.914.326( 	7.009.114 	 	 ودائع	العمالء

)168.167( 	)66.689( 	 	 التزامات	اأخرى

- 	)38.090( 	 	 امل�صاهمة	يف	�صندوق	دعم	االأن�صطة	االجتماعية	والريا�صية	)دعم(

)5.360.568( 	6.752.823 �ضايف التدفقات النقدية من )امل�ضتخدمة يف( اأن�ضطة الت�ضغيل   

	 	 التدفقات	النقدية	من	اأن�صطة	اال�صتثمار	

)3.115.523( 	)2.029.678( 	 	 م�صرتيات	ا�صتثمارات	مالية

)1.300( 	)11.517( 	 	 اال�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة

62.307 	102.032 	 	 متح�صالت	من	ت�زيعات	�رشكات	زميلة

1.082.990 	1.803.097 	 	 متح�صالت	من	بيع	اأو	ا�صتحقاقات	ا�صتثمارات	مالية

)271.539( 	)143.434( 	11 �رشاء	عقارات	ومعدات		

451.300 	295 	 	 متح�صالت	من	بيع	عقارات	ومعدات

)1.791.765( 	)279.205( �ضايف التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة ال�ضتثمار 	 

	 	 التدفقات	النقدية	من	اأن�صطة	التم�يل

5.747.454 	1.027.713 	15 متح�صالت	من	الدي�ن	امل�صدرة	و	اأم�ال	مقرت�صة	اخرى	

)1.929.200( 	- 	15 �صداد	دي�ن	م�صدرة	و	اأم�ال	مقرت�صة	اخرى	

1.614.588 	- 	18 متح�صالت	من	ا�صدار	اأ�صهم	راأ�ض	املال	و�صلفة	من	م�صاهمني		

)1.443.437( 	)1.299.093( 	 	 اأرباح	م�زعة

- 	61.861 	18 اأرباح	متنازل	عنها		

3.989.405 	)209.519( �ضايف التدفقات النقدية)من( امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة التمويل 	 

)3.162.928( 	6.264.099 	 	 �صايف	الزيادة	)النق�صان(	يف	النقدية	وما	يف	حكمها	خالل	ال�صنة

4.269.168 	1.106.240 	33 ر�صيد	النقدية	وما	يف	حكمها	يف	1	يناير	

1.106.240 	7.370.339  33 ر�صيد	النقدية	وما	يف	حكمها	يف	31	دي�صمرب	

	 	

	 	 التدفقات النقدية الت�ضغيلية من الفوائد والتوزيعات:

2.722.320 	1.243.824 	 	 ف�ائد	/	اأرباح	مدف�عة

5.583.333 	3.026.446 	 	 ف�ائد	/	اأرباح	م�صتلمة

62.710 	11.883 	 	 اأرباح	م�زعة	م�صتلمة

ت�صكل	االي�صاحات	املرفقة	من	1	اإىل	34	جزءا	من	البيانات	املالية	امل�حدة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
عن	السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 
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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.

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،	والتي	مت	 	

قيا�صها	بالقيمة	العادلة.	اإن	القيم	الدفرتية	للمطل�بات	املدرجة	والتى	هي	بن�د	حم�طة	داخل	حت�طات	القيمة	العادلة،	وغري	ذلك	تدرج	بالتكلفة	املطفاة،	يتم	

تعديلها	لت�صجيل	التغريات	يف	القيمة	العادلة	املتعلقة	باملخاطر	املتح�ط	منها.	يتم	اعداد	البيانات	املالية	امل�حدة	بالريال	القطري،	ويتم	تدوير	كافة	املبالغ	اإىل	

اأقرب	األف	ريال	قطري	اال	يف	حالة	اال�صارة	اإىل	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�مًا	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�صائر	الناجتة	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	اأو	حتى	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	اإىل	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	 	

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		 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة
كما يف 31 ديسمرب 2010
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

التغريات يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية والإف�ضاحات  2-2

اإن	ال�صيا�صات	املحا�صبية	املتبعة	مطابقة	لتلك	امل�صتخدمة	لل�صنة	املالية	ال�صابقة،	فيما	عدا	التعديالت	والتف�صريات	التي	اأ�صبحت	�صارية	املفع�ل	اعتبارا	من	1	 	

يناير	2010.

املعيار الدوىل للتقارير املالية 1 و معيار املحا�ضبة الدوىل 27 : تكلفة الإ�ضتثمار يف �رشكة تابعة اأو م�ضرتكة اأو زميلة.  

ي�صمح	املعيار	املعدل	للذين	يطبق�نه	للمرة	االأوىل	اأن	ي�صتخدم�ا	تكلفة	تقديرية	اإما	للقيمة	العادلة	اأو	القيمة	الدفرتية	وفقًا	للممار�صة	املحا�صبية	ال�صابقة	 	

لقيا�ض	التكلفة	املبدئية	لالإ�صثمارات	يف	ال�رشكات	التابعة	وامل�صرتكة	والزميلة	يف	البيانات	املالية	املنف�صلة.	وكذلك	يزيل	التعديل	تعريف	طريقة	التكلفة	من	

معيار	املحا�صبة	الدوىل	27	ويطلب	من	اأى	م�ؤ�ص�صة	اأن	تعر�ض	االأرباح	امل�زعة	من	االإ�صتثمارات	يف	ال�رشكات	التابعة	وامل�صرتكة	والزميلة	كايرادات	يف	

البيانات	املالية	املنف�صلة	اخلا�صة	بامل�صتثمر.

املعيار الدوىل للتقارير املالية 3 : الأعمال املجمعة    

ي�صتمر	املعيار	املعدل	يف	تطبيق	طريقة	ال�رشاء	على	االأعمال	املجمعة،	مع	بع�ض	التغريات	الهامة.	على	�صبيل	املثال،	جميع	املدف�عات	ل�رشاء	اأعمال	يجب	 	

ت�صجيلها	بالقيمة	العادلة	يف	تاريخ	ال�رشاء،	وت�صنف	املدف�عات	املحتملة	كدي�ن	ويعاد	قيا�صها	الحقًا	خالل	بيان	الدخل.	هنالك	خيار	على	اأ�صا�ض	كل	�رشاء	

مبفرده	لقيا�ض	ح�صة	االأقلية	يف	ال�رشكة	امل�صتثمر	فيها	اإما	بالقيمة	العادلة	اأو	باحل�صة	الن�صبية	من	�صايف	م�ج�د	ال�رشكة	امل�صتثمر	فيها.	جميع	التكاليف	

املتعلقة	بال�رشاء	يجب	اأن	تدرج	كم�صاريف.	�ص�ف	تطبق	املجم�عة	املعيار	الدوىل	3	)املعدل(	م�صتقباًل	على	جميع	االأعمال	املجمعة	من	يناير	2011.

معيار املحا�ضبة الدوىل 27: البيانات املالية املوحدة واملنف�ضلة   

يتطلب	املعيار	املعدل	اأن	ت�صجل	تاأثريات	جميع	املعامالت	مع	ح�ص�ض	االأقلية	يف	حق�ق	امل�صاهمني	اإذا	مل	يكن	هنالك	تغري	يف	ال�صيطرة	واأن	هذه	املعامالت	 	

�ص�ف	لن	تنتج	عنها	�صهرة	اأو	اأرباح	اأو	خ�صائر.	كذلك	يحدد	املعيار	طريقة	املحا�صبة	عند	فقدان	ال�صيطرة.	يعاد	قيا�ض	اأى	ح�صة	متبقية	يف	امل��ص�صة	بالقيمة	

العادلة،	ويدرج	اأى	ربح	اأو	خ�صارة	يف	الربح	اأو	اخل�صارة.	�ص�ف	تطبق	املجم�عة	معيار	املحا�صبة	27	)املعدل(	م�صتقباًل	على	املعامالت	مع	ح�ص�ض	االأقلية	

من	1	يناير	2010.	يف	امل�صتقبل،	�ص�ف	ي�ؤدى	هذا	الت�جيه	االإ�صرت�صادي	اإىل	تقلبات	بدرجة	اأعلى	يف	حق�ق	امل�صاهمني	و/اأ	و	االرباح	املتعلقة	ب�رشاء	

ح�ص�ض	من	قبل	املجم�عة.	

معيار املحا�ضبة الدويل 39، الأدوات املالية : التحقيق والقيا�س – بنود التحوط املوؤهلة   

مت	اإ�صدار	التعديل	“بن�د	التح�ط	امل�ؤهلة” يف	ي�لي�	2008.	ي�فر	التعديل	ت�جيهات	ا�صرت�صادية	حلالتني.	عند	ت�صنيف	خطر	ذي	جانب	واحد	يف	اأداة	 	

حم�طة،	يقرر	معيار	املحا�صبة	الدويل	39	اأن	اخليار	الذي	يتم	�رشاوؤه	وامل�صنف	باأكمله	كاأداة	حت�ط	خلطر	ذي	جانب	واحد	�ص�ف	لن	يك�ن	فعااًل	متامًا.	

اإن	ت�صنيف	الت�صخم	كخطر	يتم	التح�ط	له	اأو	جلزء	منه	غري	م�صم�ح	به	اإال	يف	حاالت	معينة.	هذا	التعديل	�ص�ف	لن	تن�صاأ	عنه	اأي	تغريات	يف	البيانات	املالية	

للمجم�عة.

تغريات يف عر�س بيان الدخل  

بناء	على	االإي�صاحات	امل�صتلمة	من	م�رشف	قطر	املركزي،	اإختارت	املجم�عة	اأن	تعر�ض	بيان	واحد	للدخل	ال�صامل. 	

حت�صينات	على	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	 	

يف	ماي�	2008	واإبريل	2009	اأ�صدرت	جلنة	املعايري	املحا�صبية	الدولية	كتابًا	�صاماًل	لتعديالتها	يف	املعايري	بهدف	اأ�صا�صي	وه�	اإزالة	االختالفات	واإعطاء	 	

�صياغة	وا�صحة.	هنالك	ن�ص��ض	انتقالية	منف�صلة	لكل	معيار.	اإن	تطبيق	التعديالت	نتجت	عنها	تغيريات	يف	ال�صيا�صات	املحا�صبية	ولكن	مل	يكن	لها	اأي	تاأثري	

على	املركز	املايل	للمجم�عة	اأو	على	اأدائها.
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اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

التغريات يف ال�ضيا�ضات املحا�ضبية والإف�ضاحات )تتمة(  2-2

اأ�صدرت	يف	اإبريل	2009 	

املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	8	:	قطاعات	الت�صغيل	اأن	م�ج�دات	ومطل�بات	الت�صغيل	يتم	االإف�صاح	عنها	فقط	عندما	تك�ن	هذه	امل�ج�دات	واملطل�بات	 	

م�صمنة	يف	املقايي�ض	التي	ي�صتخدمها	امل�ص�ؤول	االأول	عن	اتخاذ	قرارات	الت�صغيل.	وحيث	اأن	امل�ص�ؤول	عن	اتخاذ	قرارات	الت�صغيل	يق�م	مبراجعة	م�ج�دات	

ومطل�بات	الت�صغيل،	ت�صتمر	املجم�عة	يف	االإف�صاح	عن	هذه	املعل�مات.

اإن	التعديالت	االأخرى	الناجتة	عن	التح�صينات	على	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	التالية	لي�ض	لها	اأي	تاأثري	على	ال�صيا�صات	املحا�صبية	اأو	املركز	املايل	اأو	اأداء	 	

املجم�عة:

اأ�صدرت	يف	اإبريل	2009 	

املدف�عات	على	اأ�صا�ض	االأ�صهم. املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	2	 	• 	

امل�ج�دات	غري	املتداولة	املحتفظ	بها	للبيع	و	العمليات	امل�ق�فة. املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	5	 	• 	

عر�ض	البيانات	املالية. معيار	املحا�صبة	الدويل	1	 	• 	

بيان	التدفقات	النقدية. معيار	املحا�صبة	الدويل	7	 	• 	

االإيجارات. معيار	املحا�صبة	الدوىل	17	 	• 	

التقارير	املالية	املرحلية. معيار	املحا�صبة	الدويل	34	 	• 	

اإنخفا�ض	قيمة	امل�ج�دات. معيار	املحا�صبة	الدويل	36	 	• 	

امل�ج�دات	غري	امللم��صة. معيار	املحا�صبة	الدويل	38	 	• 	

االأدوات	املالية	– التحقيق	والقيا�ض. معيار	املحا�صبة	الدويل	39	 	• 	

اإعادة	تقييم	امل�صتقات	ال�صمنية. التف�صري	9	 	• 	

التح�ط	ل�صايف	اال�صتثمار	يف	عملية	اأجنبية. التف�صري	16	 	• 	

املعايري	والتف�صريات	التالية	اأ�صبحت	�صارية	املفع�ل	يف	2010	ولكنها	غري	�رشورية	لعمليات	املجم�عة: 	

املحتوى املعيار / التف�ضري   

تطبيق	املعايري	الدولية	للتقارير	املالية	اأول	مرة	– ا�صتثناء	اإ�صايف	 املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	1	 	

ترتيبات	مدف�عات	املجم�عة	على	اأ�صا�ض	االأ�صهم	والتي	ت�صدد	نقدًا املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	2	 	

ت�زيع	م�ج�دات	غري	نقدية	على	املالكني التف�صري	17	 	

مكافاآت	العاملني معيار	املحا�صبة	الدويل	19	 	

املعايري والتعديالت امل�ضدرة ولكنها مل تطبق  

لقد	اأ�صدرت	املعاييــر	والتعديالت	والتف�صريات	التالية	ولكنهـا	غري	ملزمة	للفرتات	املالية	التي	تبداأ	يف	اأو	1	يناير	2011	اأو	لفرتات	الحقة،	وال	يت�قع	اأن	تك�ن	 	

�رشورية	للمجم�عة:

تاريخ ال�رشيان املحتوى  املعيار / التف�ضري   

1	يناير	2011 املبالغ	املطل�ب	دفعها	مقدمًا	من	احلد	االأدنى	للتم�يل	)تعديل(	 التف�صري	14	 	

1	يناير	2011 �صداد	مطل�بات	مالية	باأدوات	راأ�صمالية	 التف�صري	19	 	

1	يناير	2011 اإف�صاحات	االأطراف	ذات	العالقة	)تعديل(	 معيار	املحا�صبة	الدويل	24	 	

1	يناير	2011 االأدوات	املالية:	العر�ض	– ت�صنيف	اإ�صدارات	احلق�ق	)تعديل(	 معيار	املحا�صبة	الدويل	32	 	

1	يناير	2013 االأدوات	املالية	اجلزء	1	:	الت�صنيف	والقيا�ض	 املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	9	 	

مل	تطبق	املجم�عة	مبكرًا	اأي	معايري	جديدة	اأو	معدلة	خالل	2010. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

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.

التقارير القطاعية   

تعر�ض	بيانات	قطاع	الت�صغيل	بطريقة	تن�صجم	مع	التقارير	الداخلية	التي	تقدم	اإىل	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.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  3-2

حتويل العمالت الأجنبية )تتمة(  

املعامالت	واالأر�صدة 	ب(	 	

يتم	ت�صجيل	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	اإىل	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	القيمة	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	اإىل	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.	

االأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	والقرو�ض	وال�صلف	للعمالء	 )	اأ(	 	

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	 )	ب(	 	

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.

49  | البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10 



اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  3-2

الأدوات املالية- القرار املبدئي والقيا�س لحقا )تتمة(  

اال�صتثمارات	املالية	املت�فرة	للبيع	 )	ج(	 	

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	 )ه(	 	

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	 	 	

مقرت�صة	اخرى”،	عندما	ين�صاأ	عن	م��ص�ع	الرتتيبات	التعاقدية	التزام	على	املجم�عة	اما	لدفع	مبلغ	نقدي	اأو	اأ�صل	مايل	 واأر�صدة	 م�صدرة	 “دي�ن	
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. 	 	

	

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.	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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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.

حما�ضبة التحوط   

ت�صتخدم	املجم�عة	م�صتقات	االأدوات	املالية	الإدارة	تعر�صها	ملخاطر	اأ�صعار	الفائدة	وخماطر	العمالت	االأجنبية.	من	اأجل	اإدارة	خماطر	معينة	تطبق	املجم�عة	 	

حما�صبة	التح�ط	بالن�صبة	للمعامالت	التى	ت�صت�يف	املعايري	املحددة.

يف	بداية	معاملة	التح�ط	اأي�صًا	تق�م	املجم�عة	بت�ثيق	ر�صمي	للعقد	بني	البند	املح�ط	واداة	التح�ط،	وي�صمل	ذلك	طبيعة	املخاطر	وهدف	واإ�صرتاتيجية	 	

القيام	بالتح�ط	والطريقة	التى	�ص�ف	ت�صتخدم	لتقييم	فعالية	معاملة	التح�ط.

ويف	بداية	معاملة	التح�ط	اأي�صًا	تق�م	امل�جم�عة	بتقييم	ر�صمي	ل�صمان	اأن	اداة	التح�ط	تك�ن	فعالة	بدرجة	عالية	يف	تع�ي�ض	اخلطر	املعني	يف	البند	املح�ط.	 	

يتم	تقييم	التح�طات	ب�صكل	ر�صمي	كل	ربع	�صنة.	يت�قع	اأن	يك�ن	التح�ط	فعااًل	بدرجة	عالية	اإذا	كانت	التغريات	يف	القيمة	العادلة	اأو	التدفقات	النقدية	

املتعلقة	باملخاطر	م��ص�ع	التح�ط	خالل	الفرتة	التى	ي�صنف	خاللها	التح�ط	يت�قع	اأن	تع��ض	يف	حدود	80%	اإىل	%125.

حتوطات القيمة العادلة   

بالن�صبة	لتح�طات	القيمة	العادلة	امل�صنفة	وامل�ؤهلة،	يتم	اإدارج	التغري	يف	القيمة	العادلة	مل�صتقات	التح�ط	يف	بيان	الدخل	امل�حد.	بينما	يدرج	التغري	يف	القيمة	 	

العادلة	للبند	املح�ط	املتعلق	باملخاطر	م��ص�ع	التح�ط	كجزء	من	القيمة	الدفرتية	للبند	املح�ط	ويدرج	اأي�صًا	يف	بيان	الدخل	امل�حد.

اإذا	اإنتهى	اأجل	اداة	التح�ط	اأو	مت	بيعها	اأو	اإنهاوؤها	اأو	ممار�صتها	اأو	اإذا	مل	يعد	التح�ط	ي�صت�يف	املعايري	ملحا�صبة	التح�ط،	يتم	اإنهاء	معاملة	التح�ط.	بالن�صبة	 	

للبن�د	املح�طة	امل�صجلة	بتكلفة	مطفاأة،	يتم	اإطفاء	الفرق	بني	القيمة	الدفرتية	للبند	املح�ط	عند	االإنهاء	والقيمة	االإ�صمية	على	مدى	الفرتة	املتبقية	من	التح�ط	

االأ�صلي	باإ�صتخدام	�صعر	الفائدة	الفعلي.	يف	حالة	اإلغاء	حتقيق	البند	املح�ط،	يتم	اإدارج	تعديل	القيمة	العادلة	غري	املطفاأ	ف�رًا	يف	بيان	الدخل	امل�حد.	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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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.

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	اإىل	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	اإىل	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.	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  3-2

احت�ضاب اليرادات )تتمة(  

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.	

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.	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية )تتمة(  -2

ملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة )تتمة(  3-2

النخفا�س يف قيمة الأ�ضول املالية )تتمة(  

االأ�ص�ل	املدرجة	بالتكلفة	املطفاأة	)تتمة( )	اأ(	 	

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	اأم	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.	

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.
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النخفا�س يف قيمة الأ�ضول املالية )تتمة(  

القرو�ض	املعاد	التفاو�ض	عليها )ج(	 	

ان	القرو�ض	املعاد	التفاو�ض	عليها	هى	اما	اخلا�صعة	اإىل	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	اإىل	املجم�عة.	ان	 	

معايري	ادراج	وقيا�ض	امل�ج�دات	غري	امللم��صة	هي	كالتايل	:	

االأ�ص�ل	الغري	ملم��صة	خالل	االقتناء	 	)	1 	

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	 	)	2 	

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.	

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.	
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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	اإىل	

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.	 	
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منافع املوظفني   

مكافاأت	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،	اأوال�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.

الأدوات 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.	
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اإدارة املخاطر )تتمة(  

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	و	اأحداث	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.

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	 	)1 	

بالتدقيق	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	 	)8 	

ل�صمان	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. 	 	
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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	اإىل	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.

3-2-1 ادارة خماطر الئتمان

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	 	)1( 	 	

تط�يره	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	اإىل	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	 	)2( 	 	

وفقا	لقيمته	املمن�ح	بها،	وبالن�صبة	لاللتزام	فان	املجم�عة	تدرج	القيمة	امل�صح�بة	باال�صافة	اإىل	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.

	

59  | البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10 



البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

ادارة خماطر الئتمان )تتمة(  1-2-3

االوراق	املالية	املدينة	وال�صندات	االخرى )ب(	 	

ان	التقييم	اخلارجى	لالوراق	املالية	املدينة	وال�صندات	مثل	تقييم	�صتاندرد	اند	ب�ر	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.

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	الرتكزات	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	اإىل	ال�رشكات	هى	م�صم�نه	عم�ما؛	الت�صهيالت	االئتمانية	الفردية	املدورة	هى	غري	م�صم�نه	عم�ما.	وباال�صافة	اإىل	 	 	

ذلك،	من	اجل	تقليل	اإىل	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	اإىل	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.	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

التحكم يف حدود املخاطرة و�ضيا�ضة التخفي�س )تتمة(  2-2-3

االلتزامات	ذات	ال�صلة	باالئتمان	)تتمة( )ج(	 	

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.	 د	(	 	

ومع	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.

3-2-3 اق�ضى خماطر ائتمانية قبل ال�ضمانات اأو اأي تعزيزات ائتمانية 

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   

2009 	2010   

خماطرة خماطر الئتمان وعالقته بالأ�ضول من بنود املركز املايل كما يلي :   

5.643.561 	4.237.843 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

مت�يل	القرو�ض	وال�صلف	للعمالء:	 	

4.593.100 	4.574.143 قرو�ض	االأفراد	 	

25.036.954 	26.355.949 قرو�ض	ال�رشكات	التجارية	 	

2.299.214 	2.636.574 التم�يل	اال�صالمي	 	

8.856.215 	8.884.236 ا�صتثمارات	مالية	 	

739.159 	710.244 ا�ص�ل	اخرى	 	

47.168.203 	47.398.989 اجمايل بنود املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب   

	

خماطرة خماطر الئتمان وعالقتها ببنود خارج بيان املركز املايل كما يلي:  

135.619 	91.583 قب�الت	 	

11.220.436 	8.532.654 كفاالت	 	

4.964.947 	3.950.492 اعتمادات	 	

4.717.558 	6.376.592 الت�صهيالت	االئتمانية	املمن�حة	للعمالء	الغري	م�صتخدمة	 	

21.038.560 	18.951.321 بنود خارج بيان املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب   

	

68.206.763 	66.350.310 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. 	
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الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

3-2-4 اق�ضى درجات التعر�س ملخاطر الئتمان ح�ضب القطاعات 

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   

2009 	2010   

احلد	االأق�صى احلد الأق�ضى  	 	

للمخاطرة للمخاطرة  	 	

داخل املركز املايل 	

8.963.007 	8.284.555 حك�مة	 	

1.952.609 	4.936.911 م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	

1.515.348 	1.435.102 ال�صناعة	 	

4.216.655 	3.704.427 التجارة	 	

10.134.891 	9.238.190 اخلدمات	املالية	 	

3.730.024 	2.655.493 مقاوالت	 	

6.449.380 	6.878.398 عقارات	 	

5.742.045 	6.433.652 ا�صتهالكي	 	

4.464.244 	3.832.261 قطاعات	اخرى	 	

47.168.203 	47.398.989 جمموع داخل املركز املايل	  

	

خارج املركز املايل   

340.677 	498.343 	م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	

4.977.544 	4.032.395 اخلدمات	املالية	 	

15.720.339 	14.420.583 التجاري	وغريه	 	

21.038.560 	18.951.321   جمموع خارج املركز املايل	

	

68.206.763 	66.350.310 املجموع	  

ال�ضمانات والتعزيزات الئتمانية الخرى :   

ان	قيمة	ون�ع	ال�صمان	املطل�ب	يعتمدان	على	تقييم	للمخاطر	االئتمانية	للطرف	االأخر.	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	اإىل	�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�صمانات	41	بلي�ن	ريال	قطري	)	2009	:	47	بلي�ن	ريال	قطري	(	ان	االأن�اع	الرئي�صية	لل�صمانات	التي	 	

حت�صل	عليها	املجم�عة	هي	�صمانات	نقدية	3%	)2009:	3%	(،	الره�ن	47%	)	2009	:	53%	(،	االأ�صهم	واأوراق	الدين	3	%)2009:	2%	(،	�صمانات	

حك�مية	21%	)	2009	:	13%	(	واالأوراق	املالية	االخرى	املقب�لة	26%	)	2009	:	28%	(	من	اجمايل	ال�صمانات.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

3-2-5 نوعية الئتمان لالأ�ضول املالية ذات املخاطر الئتمانية

ويبني	اجلدول	التايل	التفا�صيل	االئتمانية	ملحفظه	القرو�ض	وال�صلفيات	ح�صب	الت�صنيفات	الداخلية	للمجم�عة. اأ	(	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

متاأخرة ال�ضداد غري م�ضتحقة الدفع     

الجمايل منخف�ضة القيمة  ولكن غري منخف�ضة  م�ضبقا وغري �ضعيفة      

31 دي�ضمرب 2010   

	 	 	 درجات	املخاطر 	 	

12.857.360 	- 	17.470 	12.839.890 الفئة	A	– منخف�صة	املخاطر	-	ممتازة	 	 	 	

20.597.126 	- 	1.315.753 	19.281.373 الفئة	B	-	خمطرة	عادية	 	 	 	

141.966 	141.966 	- 	- الفئة	C	-	دون	امل�صت�ى	 	 	 	

61.155 	61.155 	- 	- الفئة	D	-	م�صك�ك	يف	حت�صيلها	 	 	 	

888.882 	888.882 	- 	- الفئة	E	-	رديئة	 	 	 	

	 	 	 	

34.546.489 	1.092.003 	1.333.223 	32.121.263 الجمايل	   

)899.785( 	 	 	 	 ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	-	)حمدد( 	 	 	

)80.038( 	 	 	 	 ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	-	)جممع( 	 	 	

33.566.666 ال�ضايف       

	 	 	 	

	 	 	 	 31	دي�صمرب	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	 	 	

)718.107( 	 	 	 	 ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	-	)حمدد( 	 	 	

)4.335( 	 	 	 	 ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	-	)جممع( 	 	 	

31.929.268 ال�ضايف       

اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	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	اأواطفاء	االأر�صدة	يف	حمفظة	االأوراق	املالية	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	)2009	:	ال	�صئ(.

اال�صتثمارات	املالية	)اأوراق	الدين(	 ج	(	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010    

7.383.251 	6.166.900 املحتفظ	به	لال�صتحقاق	 	 	

1.744.742 	3.000.640 املتاحة	للبيع	 	 	

)271.778( 	)283.304( ناق�صا	خم�ص�ض	االنخفا�ض	 	 	

8.856.215 	8.884.236 الجمايل    

خماطرة	اال�صتثمارات	املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	بلغت	7.9	بلي�ن	ريال	قطري	تتك�ن	ب�صكل	رئي�صي	من	�صندات	حك�مة	قطر	وامل�صنفة	ت�صنيف	 	 	

.”AA-“
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الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

3-2-5 نوعية الئتمان لالأ�ضول املالية ذات املخاطر الئتمانية )تتمة(

االأ�ص�ل	االخرى )د(	 	

ال	ت�جد	اأر�صدة	متاأخرة	ال�صداد	اأو	متدنية	القيمة	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	)2009	:	ال	�صيء( 	 	

القرو�ض	املتاأخرة	ولكن	مل	تنخف�ض	قيمتها	 )ه(	 	

ان	القرو�ض	و�صلف	العمالء	التي	تاأخر	�صدادها	اأقل	من	90	ي�م	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	)2009	:	اأقل	من	180	ي�م(	ال	تعترب	منخف�صة	القيمة،	 	 	

ما	مل	تت�فر	معل�مات	اخرى	ت�صري	اإىل	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     

2009  2010 الإ�ضالمي  اأفراد  �رشكات     

714.717 	418.461 	84.535 	133.100 	200.826 متاأخرة	حتى	30	ي�م	 	 	

669.854 	759.160 	49.131 	63.056 	646.973 متاأخرة	من	31	-	60	ي�م	 	 	

310.797 	155.602 	2.740 	57.105 	95.757 متاأخرة	من	61	-	90	ي�م	 	 	

437.454 	- 	- 	- 	- متاأخرة	من	91	– ي�م	وما	اأعاله	 	 	

2.132.822 	1.333.223  136.406  253.261  943.556 املجموع    

لدى	املجم�عة	�صمانات	يف	�صكل	ودائع	جممدة،	رهن	اأ�صهم	اأو	رهن	قان�ين	مقابل	القرو�ض	املتاخرة. 	 	

يبلغ	اجمايل	ال�صمانات	108	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	122	ملي�ن	ريال	قطري(	للتاأخري	حتي	30	ي�م،	و	29	ملي�ن	ريال	قطري	)2009:	393	 	 	

ملي�ن	ريال	قطري(	للتاخري	من	31	ي�م	اإىل	60	ي�م،	و	34	ملي�ن	ريال	قطري	)2009:	82	ملي�ن	ريال	قطري	(	للتاأخري	من	61	ي�م	اإىل	90	ي�م.

	

يف	2010	غرّي	البنك	طريقته	الدارج	القرو�ض	وال�صلف	واالأن�صطة	التم�يلية	غري	املنتظمة	لتك�ن	على	اأ�صا�ض	ف�ق	90	ي�م	)	يف	ال�صابق	كانت	تدرج	 	 	

على	اأ�صا�ض	ف�ق	180	ي�م(.	اذا	كانت	الطريقة	اجلديدة	مطبقة	كما	يف	31	دي�صمرب	2009	كانت	القرو�ض	وال�صلف	واالأن�صطة	التم�يلية	غري	املنتظمة	

.)	)i(	8	اي�صاح	اإىل	باال�صارة	)	املنتظمة	غري	التم�يلية	واالأن�صطة	وال�صلف	القرو�ض	جمم�ع	من	%	3.56	متثل	ص�ف�

	

تدنى	قيمة	القرو�ض	وال�صلف	واالأن�صطة	التم�يلية	للعمالء )ه(	 	

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	1.092	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	725	ملي�ن	ريال	قطري(.	فيما	يلي	

حتليل	الجمايل	القرو�ض	املتدنية	القيمة	بح�صب	قطاعات	الت�صغيل	:	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

القرو�ض	منخف�صة	القيمة	 	 	

187.686 	304.078 -	ال�رشكات	 	 	

517.040 	705.142 -	االأفراد	 	 	

20.116 	82.783 -	التم�يل	اال�صالمي		 	 	

724.842 	1.092.003 املجموع	 	 	

اعادة	التفاو�ض	على	قرو�ض	و�صلف	العمالء	 )و(	 	

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	اإىل	ال��صع	الطبيعي	وادارته	جنبا	اإىل	جنب	مع	غريه	من	ح�صابات	مماثلة.	ان	�صيا�صات	اعادة	الهيكلة	

واملمار�صات	ت�صتند	اإىل	املعايري	او	امل�ؤ�رشات	التي،	يف	التقدير	ال�صخ�صى	لالدارة	املحلية،	ت�صري	اإىل	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	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	مبلغ	1.329	

ملي�ن	ريال	قطري.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

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	اإىل	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	واحلدود	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	 		

	.)1	Tier	اال�صا�صي	املال	راأ�ض	)	واحتياطياته	البنك	راأ�صمال	من	70%	بن�صبة	للبيع(	واملتاحة	اال�صتحقاق	لتاريخ	بها	واملحتفظ	املتاجرة	بغر�ض	بها	املحتفظ

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	اإىل	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�ضمرب 2010   

بن�د	املركز	املايل 	

62.520.074 	3.941.067 	133.641 	186.821 	14.581.882 	43.676.663 االأ�ص�ل	 	

)62.520.074( 	)1.181.038( 	)132.463( 	)184.216( 	)16.615.492( 	)44.406.865( االلتزامات	 	

- 	2.760.029 	1.178 	2.605 	)2.033.610( 	)730.202( �صافى	مركز	العمالت		 	

بن�د	خارج	بيان	املركز	املايل	 	

التزامات	دائنة	 	

18.951.321 	182.631 	22.578 	669.975 	6.842.013 	11.234.124 )التزامات	طارئة(	 	

	

كما	يف	31	دي�صمرب	2009		 	

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	 	

التزامات	دائنة 	

21.038.560 	276.042 	27.288 	1.495.901 	6.507.218 	12.732.111 )التزامات	طارئة(	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

3-3-1 خماطر العمالت الأجنبية )تتمة(

	اجلدول	التايل	اأدناه	ي��صح	تاأثري	تغري	حمتمل	الأ�صعار	العمالت	مقابل	الريال	القطري،	مع	ثبات	جميع	املتغريات	االخرى،	على	بيان	الدخل	امل�حد.	ان	اأي	 	

نق�ض	معادل	يف	كل	من	العمالت	التالية	مقابل	الريال	القطري	كان	�ص�ف	ينتج	عنها	تاأثري	معادل	ولكنه	عك�صي.

التاأثري على بيان الدخل      

2009  2010 التغري يف �ضعر العملة %    

	 	 	 	 	

	1.960 	177 	%15 جنيه	ا�صرتليني	 	

	1.716 	261 	%10 الي�رو	 	

	186.811 	138.001 	%5 اخرى	 	

اأرباح / خماطر اأ�ضعار الفائدة   2-3-3

خماطر اأ�ضعار الفائدة ) اأ (   

التدفق	النقدي	ملخاطر	ا�صعار	الفائدة	ه�	خطر	التقلب	فى	التدفقات	النقدية	امل�صتقبلية	لالداة	املالية	ب�صبب	التغريات	فى	ا�صعار	الفائدة	يف	ال�ص�ق.	 	 	

القيمة	العادلة	ملخاطر	ا�صعار	الفائدة	ه�	خطر	تقلب	قيمة	االدوات	املالية	ب�صبب	التغريات	فى	ا�صعار	الفائدة	يف	ال�ص�ق.	تعتاد	املجم�عة	خطر	التعر�ض	

الآثار	التقلبات	ال�صائدة	مل�صت�يات	اأ�صعار	الفائدة	يف	ال�ص�ق	على	كل	من	القيمة	العادلة	وخماطر	التدفق	النقدي.	ه�ام�ض	الفائدة	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	

الفائدة	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	 	-1 	 	

م�صتقبلية	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	:
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات 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 2010   

8.702.824 	1.950.898 	- 	- 	6.751.926 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية:	 	

3.484.203 	- 	251.160 	158.340 	3.074.703 -	البن�ك	التقليدية	 	

753.640 	- 	- 	50.000 	703.640 -	البن�ك	اال�صالمية	 	

قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	لعمالء:	 	

30.930.092 	- 	2.500 	12.557.808 	18.369.784 -	البن�ك	التقليدية	 	

2.636.574 	- 	1.854.317 	197.195 	585.062 -	البن�ك	اال�صالمية	 	

10.023.650 	1.139.414 	7.281.642 	456.309 	1.146.285 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.839.542 	3.839.542 	- 	- 	- ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

2.149.549 	1.588.103 	- 	47.858 	513.588 عقارات	ومعدات	واأ�ص�ل	اخرى		 	

62.520.074  8.517.957  9.389.619  13.467.510  31.144.988 جمموع الأ�ضول   

	

3.553.398 	- 	- 	- 	3.553.398 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		 	

29.911.304 	5.283.621 	87.660 	3.084.172 	21.455.851 ودائع	العمالء	 	

907.285 	- 	- 	- 	907.285 قرو�ض	مب�جب	اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء	 	

10.993.562 	- 	6.812.069 	2.363.686 	1.817.807 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.285.310 	849.243 	301 	36.440 	399.326 التزامات	اأخرى		 	

3.369.358 	3.369.358 	- 	- 	- حق�ق	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	 	

12.499.857 	12.499.857 	- 	- 	- حق�ق	امل�صاهمني	 	

62.520.074  22.002.079  6.900.030  5.484.298  28.133.667 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

- 	)13.484.122( 	2.489.589 	7.983.212 	3.011.321 فرق ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة	  

-  -  13.484.122  10.994.533  3.011.321   الفرق املرتاكم يف ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة 

	

كما	يف	31	دي�صمرب	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:	 	

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   
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفائدة  ج(   

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     

2009  2010  2009  2010 	 	 	

العملة   

1.300 	3.800 	)35.239( 	)44.137( 25	نقطة	اأ�صا�ض	 ريال	قطري	   

2.729 	3.809 	)20.820( 	)20.605( 25	نقطة	اأ�صا�ض	 دوالر	اأمريكي	/	اخرى	 	 	

3-3-3 خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم

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�صمرب	2010	كانت	�صتزيد	حق�ق	امل�صاهمني	مببلغ	18	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	6	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     

2009  2010 التغري يف موؤ�رشات الأ�ضهم  موؤ�رشات ال�ضوق   

	 	 	 	

- 	11.557 	%10 ب�ر�صة	قطر		 	

6.138 	6.224 	%15 �ص�ق	اأب�ظبي	لالأوراق	املالية	 	

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.

3-4-1 عملية اإدارة خماطر ال�ضيولة

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	االأمدP-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	:	-2	A،	امل�صتقبل	:	م�صتقر.	 �صتاندر	اآند	ب�رز	:	 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

3-4-2 منهج التمويل 

م�صادر	ال�صي�لة	يتم	مراجعتها	ب�صكل	منتظم	ب�ا�صطة	األك�	املجم�عة	للحفاظ	على	التن�يع	ح�صب	العمالت،	واالماكن	اجلغرافية،	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	2010	،	كانت	ن�صبة	ال�صي�لة	%124.38	)	2009	:	 	

112.26%(	.	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     

املجموع ا�ضتحقاق  اأكرث من عام  عام  اإىل 12 �ضهر  اإىل ثالثة اأ�ضهر  بنود داخل املركز املايل  خالل �ضهر   

  كما يف 31 دي�ضمرب 2010

8.702.824 	1.950.898 	- 	6.751.926 	- 	- 	6.751.926 	نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

اأر�صدة	لدى 	

4.237.843 	61.132 	251.160 	3.925.551 	208.340 	261.120 	3.456.091 البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

قرو�ض	و�صلف 	

33.566.666 	- 	26.266.413 	7.300.253 	1.424.017 	1.440.081 	4.436.155 	واأن�صطة	مالية	للعمالء	 	

10.023.650 	1.139.414 	7.456.695 	1.427.541 	341.164 	7.908 	1.078.469 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.839.542 	3.839.542 	- 	- 	- 	- 	- ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

2.149.549 	1.588.103 	- 	561.446 	47.858 	127.622 	385.966 عقارات	ومعدات	و	م�جــ�دات	اأخــرى	 	

62.520.074 	8.579.089 	33.974.268 	19.966.717 	2.021.379 	1.836.731 	16.108.607 جممـــوع الأ�ضول   

3.553.398 	- 	- 	3.553.398 	- 	545.160 	3.008.238 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.911.304 	- 	87.660 	29.823.644 	4.072.586 	5.987.785 	19.763.273 ودائـــــع	العمــــالء	 	

قرو�ض	مب�جب 	

907.285 	- 	- 	907.285 	- 	907.285 	- اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء	 	

دي�ن	م�صدرة 	

10.993.562 	- 	9.175.755 	1.817.807 	1.817.807 	- 	- واأم�ال	مقرت�صة	اخرى		 	

1.285.310 	849.243 	301 	435.766 	36.440 	71.291 	328.035 التزامات	اأخـــــرى	 	

حق�ق	اأ�صحاب 	

3.369.358 	- 	- 	3.369.358 	514.786 	1.054.281 	1.800.291 ودائع	اال�صتثمار	املطلق	 	

50.020.217 	849.243 	9.263.716 	39.907.258 	6.441.619 	8.565.802 	24.899.837 جمموع اللتزامات	  

12.499.857 	7.729.846 	24.710.552 	)19.940.541( 	)4.420.240( 	)6.729.071( 	)8.791.230( الفــرق	 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات 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     

املجموع ا�ضتحقاق   اأكرث من عام  عام  اإىل 12 �ضهر  اإىل ثالثة اأ�ضهر  بنود داخل املركز املايل  خالل �ضهر   

	 	 	 كما	يف	31	دي�صمرب	2009	 	

4.374.423 	1.619.423 	- 	2.755.000 	- 	- 	2.755.000 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

اأر�صدة	لدى 	

5.643.561 	63.340 	244.740 	5.335.481 	18.200 	200.200 	5.117.081 البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

31.929.268 	- 	23.077.443 	8.851.825 	1.944.208 	688.848 	6.218.769 قرو�ض	و�صلف	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 	

367.936 	- 	- 	367.936 	- 	367.936 	- اتفاقيات	اعادة	ال�رشاء	 	

دي�ن	م�صدرة 	

9.924.358 	- 	9.924.358 	- 	- 	- 	- واأم�ال	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	 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات 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 2010       

3.572.038 	- 	- 	548.020 	3.024.018 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

30.535.898 	89.490 	4.157.628 	6.112.819 	20.175.961 ودائع	العمالء	 	

915.082 	- 	- 	915.082 	- قرو�ض	حتت	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

13.366.546 	11.536.454 	1.830.092 	- 	- دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

3.473.339 	20.549 	576.437 	1.054.281 	1.822.072 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق		 	

51.862.903 	11.646.493 	6.564.157 	8.630.202 	25.022.051 اجمايل	االلتزامات	 	

	

كما	يف	31	دي�صمرب	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	 	

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   2010  

امل�ضتقات املحتفظ بها للمتاجرة:	  

عق�د	�رشف	العمالت	االأجنبية	باالأجل	 	

)886.200( 	- 	- 	)886.200( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

886.044 	- 	- 	886.044 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة		 	

)312.231( 	)219.698( 	)59.543( 	)32.990( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

317.825 	221.822 	61.593 	34.410 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

امل�ضتقات املحتفظ بها ح�ضب القيمة العادلة للتحوط:	  

عق�د	متقابلة	لتبادل	اأ�صعار	الفائدة	على	العمالت		 	

)1.176.159( 	)1.088.047( 	)58.741( 	)29.371( -	تدفقات	مدف�عة		 	 	

1.227.065 	1.130.762 	64.202 	32.101 -	تدفقات	م�صتلمة		 	 	

)2.374.590( 	)1.307.745( 	)118.284( 	)948.561( 	 	 اجمايل	التدفقات	املدف�عة	 	

2.430.934 	1.352.584 	125.795 	952.555 	 	 اجمايل	التدفقات	امل�صتلمة 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

اأدوات امل�ضتقات املالية )تتمة(  4-4-3

املبلغ بالألف ريال قطري   

املجموع اأكرث من 3 �ضنوات  من 1-3 �ضنوات  حتى عام     

كما	يف	31	دي�صمرب			2009  

امل�ضتقات املحتفظ بها للمتاجرة:  

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	 	

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 2010  

6.376.592 	2.606.585 	3.770.007 التزامات	الدين	 	

12.574.729 	2.523.913 	10.050.816 ال�صمانات	والقب�الت	والت�صهيالت	املالية	االخرى		 	

470.000 	206.900 	263.100 التزامات	راأ�ض	املال		 	

19.421.321  5.337.398  14.083.923 املجموع   

	

كما	يف	31	دي�صمرب	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	 	

القيم العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية  1-5-3

وا�صتنادا	اإىل	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     

2009  2010  2009  2010    

الأ�ضول املالية  

4.012.329 	8.305.716 	4.012.329 	8.305.716 اأر�صدة	مع	البنك	املركزي	با�صتثناء	النقدية	 	

5.643.561 	4.237.843 	5.643.561 	4.237.843 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

31.929.268 	33.566.666 	31.929.268 	33.566.666 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	للعمالء	 	

10.307.409 	10.622.413 	9.747.368 	10.023.650 ا�صتثمارات	مالية	 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

القيم العادلة لالأ�ضول واللتزامات املالية )تتمة(  1-5-3

املبلغ بالألف ريال قطري   

القيمة العادلة القيمة الدفرتية     

2009  2010  2009  2010    

التزامات مالية  

7.391.335 	3.553.398 	7.391.335 	3.553.398 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.021.375 	29.911.304 	24.021.375 	29.911.304 ودائع	العمالء	 	

367.936 	907.285 	367.936 	907.285 قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

9.807.547 	11.464.033 	9.924.358 	10.993.562 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

2.250.173 	3.369.358 	2.250.173 	3.369.358 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	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.	

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.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

انواع الأدوات املالية   2-5-3

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   2010 	

8.305.716 	- 	- 	8.305.716 	- اأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	با�صتثناء	النقدية	 	

4.237.843 	- 	- 	4.237.843 	- اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

33.566.666 	- 	- 	33.566.666 	- قرو�ض	و�صلف	للعمالء	 	

10.023.650 	3.999.743 	6.023.907 	- 	- ا�صتثمارات	مالية	 	

242.391 	- 	- 	- 	242.391 القيمة	العادلة	امل�جبة	للم�صتقات		 	

	

31	دي�صمرب			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	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

امل�ضتقات املحتفظ      

املحتفظ  بها ح�ضب القيمة      

الجمايل بها للمتاجرة  العادلة للتحوط  بالتكلفة املطفاأة  اللتزامات املالية   

31 دي�ضمرب   2010  

3.553.398 	- 	- 	3.553.398 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.911.304 	- 	- 	29.911.304 ودائع	العمالء	 	

907.285 	- 	- 	907.285 قرو�ض	مب�جب	اتفاقات	اإعادة	ال�رشاء	 	

10.993.562 	- 	1.054.625 	9.938.937 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

3.369.358 	- 	- 	3.369.358 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

212.373 	212.373 	- 	- القيمة	العادلة	ال�صالبة	للم�صتقات	 	

	

31	دي�صمرب			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	 	

البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10  |  74



البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

اف�ضاحات القيمة العادلة  3-5-3

ت�صتخدم	املجم�عة	الت�صل�صل	التايل	لتحديد	واالف�صاح	عن	القيمة	العادلة	لالأدوات	املالية	ح�صب	تقنيات	التقييم 	

االأ�صعار	املتداولة	)	غري	معدلة	(	يف	االأ�ص�اق	الن�صطة	الأ�ص�ل	والتزامات	متماثلة. امل�صت�ى	1	:		 	

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	2	:		 	

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. امل�صت�ى	3	:		 	

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 2 امل�ضتوى 1  31 دي�ضمرب 2010     

الأ�ضول املالية  

ا�صتثمارات	مالية	متاحة	للبيع	 	

ا�ضتثمارات مدرجة:    

479.762 	- 	479.762 �صندات	واأوراق	دين	حك�مة	دولة	قطر	 	 	

441.362 	- 	441.362 اأوراق	دين	اخرى	 	 	

- 	181.109 	181.109 اأ�صهم	 	 	

ا�ضتثمارات غري مدرجة:    

1.520.060 	- 	1.520.060 �صندات	واأوراق	دين	حك�مة	دولة	قطر	 	 	

396.253 	- 	396.253 اأوراق	دين	اخرى	 	 	

22.892 	- 	22.892 اأوراق	دين	ا�صالمية		 	 	

1.528 	- 	408.046 اأ�صهم	 	 	

427.186 	60.242 	550.259 حمافظ	ا�صتثمارية	 	 	

3.289.043  241.351  3.999.743    

امل�صتقات	املالية	 	

214.779 	- 	214.779 مبادالت	اأ�صعار	الف�ائد	 	 	

194 	- 	194 عق�د	العمالت	االأجنبية	االأجلة	 	 	

27.418 	- 	27.418 عق�د	متقابلة	لتبادل	اأ�صعار	الفائدة	على	العمالت	 	 	

242.391  -  242.391    

اللتزامات املالية   

امل�صتقات	املالية	 	

212.316 	- 	212.316 مبادالت	اأ�صعار	الف�ائد	 	

57 	- 	57 عق�د	العمالت	االأجنبية	االأجلة	 	

212.373  -  212.373    

جميع	االأ�صهم	املتاحة	للبيع	تدرج	بالقيمة	العادلة	باإ�صتثناء	ا�صتثمارات	متاحة	للبيع	تبلغ	قيمتها	الدفرتية	469	ملي�ن	ريال	قطري	)	2009	:	454	ملي�ن	 	

ريال	قطري	(	تدرج	بالتكلفة	حيث	ال	ميكن	تقدير	قيمتها	الدفرتية	ب�ص�رة	م�ث�قة.خالل	الفرتة	املالية	املنتهية	يف	31	دي�صمرب	2010	مل	تتم	حت�يالت	بني	

القيمة	العادلة	بامل�صت�ى	1	والقيمة	العادلة	بامل�صت�ى	2.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

اف�ضاحات القيمة العادلة )تتمة(  3-5-3

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 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		 	 	

78.245 	- 	420.849 اأ�صهم	 	 	

289.821 	- 	401.367 حمافظ	ا�صتثمارية	 	 	

1.979.617  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    

	

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    

جميع	االأ�صهم	املتاحة	للبيع	تدرج	بالقيمة	العادلة	باإ�صتثناء	ا�صتثمارات	متاحة	للبيع	تبلغ	قيمتها	الدفرتية	454	ملي�ن	ريال	قطري	تدرج	بالتكلفة	حيث	ال	 	

ميكن	تقدير	قيمتها	الدفرتية	ب�ص�رة	م�ث�قة.	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.

ادارة راأ�س املال   6-3

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؛	 	• 	

حلماية	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	راأ�صماليه	ق�ية	لدعم	تط�ير	اعمالها.	 	• 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

الأدوات املاليــة و اإدارة املخاطــر )تتمة(  -3

ادارة راأ�س املال )تتمة(   6-3

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	.

كفاية راأ�س املال     

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010    

8.298.722 	8.293.545 	)Tier I(	االأ�صا�صي	املال	راأ�ض  

801.200 	918.365 	)Tier II(	امل�صاند	املال	راأ�ض 	

9.099.922 	9.211.910 اجمايل راأ�س املال    

48.239.705 	49.820.521 املوجودات مرجحة باأوزان املخاطر   

%17.20 	%16.65 	)Tier I(	االأ�صا�صي	املال	راأ�ض	ن�صبة 	

%18.86 	%18.49 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.	

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.	 	

خماطر اإدارة ا�ضتثمارات الغري   7-3

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   8-3

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	اإىل	احلد	من	خ�صائر	العمليات	بالتاأكد	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.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

4-  التقديرات والقرارات والآراء املحا�ضبية الهامة 

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	

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	 يتم	 – التي	
املحت�صبة	�صابقًا	يف	الربح	اأو	اخل�صارة	– يتم	حذفها	من	امللكية	واحت�صابها	يف	بيان	الدخل.	

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	 ه(	 	

عندما	ال	ميكن	اأخد	القيم	العادلة	لالأ�ص�ل	املالية	وااللتزامات	املالية	املدرجة	يف	املركز	املايل	من	االأ�ص�اق	الن�صطة،	يتم	حتديد	هذه	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.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

4-  التقديرات والقرارات والآراء املحا�ضبية الهامة	)تتمة(	

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	 	 	

اإىل	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.

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	اال�صالمي	البنكية	– 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. 	• 	

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.	

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	وم�ص�ن	خلدمات	التاأمني	ذ.م.م	يف	دولة	قطر	ويتم	احت�صابها	جميعا	وفقا	لطريقة	امللكية.

تراقب	االدارة	نتائج	الت�صغيل	لقطاعات	الت�صغيل	ب�ص�رة	منف�صلة	التخاذ	القرارات	ح�ل	ت�زيع	امل�ارد	وتقييم	االأداء.	تك�ن	اأ�صعار	التح�يل	بني	قطاعات	 	

الت�صغيل	على	اأ�صا�ض	التعامل	احلر	بطريقة	متاثل	املعامالت	مع	اأي	عميل	اأو	طرف	خارجي	واحد	10	%	اأو	اأكرث	من	اجمايل	ايرادات	املجم�عة	يف	2010	اأو	يف	

.2009

تتك�ن	االأ�ص�ل	واالتزامات	للقطاع	من	اأ�ص�ل	والتزامات	العمليات	الت�صغيلية	والتي	تدار	من	قبل	قطاع	الت�صغيل	وااليرادات	وامل�صاريف	تن�صب	وفقا	 	

الأ�ص�ل	والتزامات	امل�صاهمني.	واجلدول	اأدناه	ي��صح	ملخ�ض	اأداء	قطاع	الت�صغيل.
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

التحليل القطاعي )تتمة(	  -5

)اأ( ح�ضب قطاع الت�ضغيل:   

املبلغ بالألف ريال قطري   

اخلدمات امل�رشفية التقليدية   

بنوك      

املجموع غري موزع  اأورينت 1  ال�ضالمي  الجمايل  بنوك الأفراد  ال�رشكات    

كما يف 31 دي�ضمرب 2010 	

�صايف	ايرادات	الف�ائد	  

1.777.648 	)3.367( 	2.930 	82.492 	1.695.593 	277.235 	1.418.358 وااليرادات	امل�صابهة	 	

784.240 	43.763 	7.386 	15.759 	717.332 	189.049 	528.283 ايرادات	اخرى	 	

2.561.888  40.396 	10.316 	98.251 	2.412.925 	466.284 	1.946.641 ايراد	القطاع	 	

خم�ص�ض	تدين	قيمة 	

)166.523(  - 	430 	)30.827( 	)136.126( 	)62.228( 	)73.898( الدي�ن	بعد	اال�صرتداد	 	

خم�ص�ض	تدين	قيمة 	

)127.995(  - 	- 	)9.341( 	)118.654( 	- 	)118.654( 	اال�صتثمارات	املالية		 	

1.480.108  5.171  9.659  26.596  1.438.682  	 	 	اأرباح	القطاع	 	

155.173  155.173 	 	 	 	 	 ح�صة	يف	نتائج	ال�رشكات	الزميلة	 	

1.635.281  	 	 	 	 	 �صايف	الربح	خالل	العام	 	

معل�مات	اخرى		 	

58.680.532 	1.685.554 	87.307 	4.363.747 	52.543.924 	5.158.064 	47.385.860 االأ�ص�ل	 	

3.839.542 	 	 	 	 	 	 اال�صتثمار	يف	ال�رشكات	الزميلة		 	

50.020.217 	369.379 	2.459 	4.039.151 	45.609.228 	8.934.583 	36.674.645 االلتزامات	 	

18.951.321 	- 	- 	194.069 	18.757.252 	602.528 	18.154.724 بن�د	طارئة	 	

املعامالت	بني	�رشكات	املجم�عة	ا�صتبعدت	من	هذه	البيانات	القطاعية	(	االأ�ص�ل	:	157	ملي�ن	ريال	قطري،	االلتزامات	:	85	ملي�ن	ريال	قطري	(. 	• 	
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

التحليل القطاعي )تتمة(	  -5

)اأ( ح�ضب قطاع الت�ضغيل )تتمة(:   

املبلغ بالألف ريال قطري   

اخلدمات امل�رشفية التقليدية   

بنوك      

املجموع غري موزع  اأورينت 1  ال�ضالمي  الجمايل  بنوك الأفراد  ال�رشكات    

كما	يف	31	دي�صمرب	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 	

)461.050( 	- 	68 	)13.057( 	)448.061( 	)182.042( 	)266.019( الدي�ن	بعد	اال�صرتداد	 	

خم�ص�ض	تدين 	

)181.943( 	- 	- 	)27.445( 	)154.498( 	- 	)154.498( 	قيمة	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 	 	 	 	 	 	 �صايف	الربح	خالل	العام	 	

معل�مات	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 	 	 	 	 	 	 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	:	141	ملي�ن	ريال	قطري،	االلتزامات	:	68	ملي�ن	ريال	قطري(. 	• 	
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

ح�ضب القطاعات اجلغرافية  ب(   

جغرافيا	تعمل	املجم�عة	يف	قطر،	ولها	�رشكات	تابعة	وزميلة	يف	قطر	و�صلطنة	عمان	واالمارات	العربية	املتحدة.	 	

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 2010  

8.702.824 	5 	- 	- 	- 	8.702.819 نقد	واأر�صدة	لدى	البنك	املركزي	 	

4.237.843 	49.768 	16.793 	229.330 	490.220 	3.451.732 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية		 	

33.566.666 	201.950 	91.000 	273.000 	2.153.127 	30.847.589 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مت�يل	للعمالء	 	

10.023.650 	131.982 	1.054.659 	345.454 	1.740.018 	6.751.537 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.839.542 	- 	- 	- 	3.826.212 	13.330 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة		 	

2.149.549 	312 	- 	- 	- 	2.149.237 عقارات	ومعدات	وم�ج�دات	اخرى		 	

62.520.074  384.017  1.162.452  847.784  8.209.577  51.916.244 جمموع الأ�ضول    

3.553.398 	107.263 	89.931 	56.183 	2.629.671 	670.350 ار�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

29.911.304 	344.825 	- 	2.808.617 	3.081.989 	23.675.873 ودائع	العمالء	 	

907.285 	- 	- 	907.285 	- 	- قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء		 	

10.993.562 	- 	- 	8.629.876 	2.363.686 	- دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.285.310 	2.835 	- 	- 	- 	1.282.475 التزامات	اخرى	 	

3.369.358 	- 	- 	- 	- 	3.369.358 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

12.499.857 	- 	- 	- 	- 	12.499.857 حق�ق	امل�صاهمني	 	

62.520.074  454.923  89.931  12.401.961  8.075.346  41.497.913 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

كما	يف	31	دي�صمرب	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	املايل	 	

31.929.268 	280.633 	91.000 	273.000 	2.490.146 	28.794.489 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	مالية	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	واأثاث	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 	- 	- 	7.562.677 	2.361.681 	- 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 	11.035.607 	5.048.037 	40.511.160 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني	  

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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التحليل القطاعي )تتمة(  -5

ح�ضب القطاعات اجلغرافية )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 2010  

2.988.727 	13.540 	7.523 	21.965 	136.150 	2.809.549 اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهة		 	

)1.211.079( 	)10.018( 	)289( 	)80.068( 	)73.556( 	)1.047.148( م�رشوفات	الف�ائد	امل�صابهة	 	

1.777.648 	3.522 	7.234 	)58.103( 	62.594 	1.762.401 �صايف	اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهة	 	

784.240 	9.912 	8.268 	1.205 	)435( 	765.290 ر�ص�م	وعمالت	وايرادات	اخرى	 	

2.561.888 	13.434 	15.502 	)56.898( 	62.159 	2.527.691 �صايف	ايرادات	ت�صغيلية	 	

)683.414( 	)1.083( 	- 	- 	- 	)682.331( م�صاريف	ادارية	وعم�مية	 	

)103.848( 	)4( 	- 	- 	- 	)103.844( ا�صتهالكات		 	

)166.523( 	430 	- 	- 	)27.605( 	)139.348( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	القرو�ض	وال�صلف	 	

)127.995( 	)7.297( 	)37.118( 	)65.006( 	)18.574( 	- �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	الدي�ن	للم�ؤ�ص�صات	املالية	 	

1.480.108 	5.480 	)21.616( 	)121.904( 	15.980 	1.602.168 االأرباح	قبل	احل�صة	من	ال�رشكات	الزميلة		 	

155.173 	- 	- 	- 	155.727 	)554( ح�صة	يف	االأرباح	من	ال�رشكات	الزميلة	 	

1.635.281  5.480  )21.616(  )121.904(  171.707  1.601.614 �ضايف ربح العام   

كما	يف	31	دي�صمرب	2009 	

3.116.992 	14.709 	14.659 	42.575 	144.676 	2.900.373 اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهة		 	

)1.456.201( 	)919( 	)6.532( 	)138.568( 	)164.188( 	)1.145.994( م�رشوفات	الف�ائد	امل�صابهة	 	

1.660.791 	13.790 	8.127 	)95.993( 	)19.512( 	1.754.379 �صايف	اإيرادات	الف�ائد	امل�صابهة	 	

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	  

نقدية واأر�ضدة لــدى البنك املركزي  -6

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010    

362.094 	397.108 	 نقد		 	

1.257.329 	1.553.790 االحتياطي	النقدي	لدى	م�رشف	قطر	املركزي	*	 	

2.755.000 	6.751.926 اأر�صدة	اأخرى	لدى	م�رشف	قطر	املركزي	 	

4.374.423  8.702.824 املجمــوع   

*	االحتياطيات	النقدية	لدى	م�رشف	قطر	املركزي	هي	احتياطات	الزامية	وغري	متاحة	لال�صتخدام	من	قبل	املجم�عة	يف	العمليات	الي�مية. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية   -7

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

63.859 	61.518 ح�صابات	جارية	حتت	الطلب	 	

اإيداعات:	 	

4.534.365 	3.158.785 -	تقليدية		 	

782.000 	700.000 -	ا�صالمية	 	

263.337 	317.540 قرو�ض	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

5.643.561  4.237.843 اإجمايل اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية   

قرو�س و�ضلفيات وان�ضطة متويل العمالء   -8

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009  2010     

املجم�ع املجموع  اإ�ضالمي  تقليدي  اأ. ح�ضب القطاع :   

962.499 	414.163 	- 	414.163 احلك�مة	  

1.897.852 	4.879.822 	- 	4.879.822 م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	

1.499.097 	1.459.261 	483.808 	975.453 ال�صناعة	 	

4.403.869 	3.743.323 	402.281 	3.341.042 التجاري	 	

4.298.050 	4.585.622 	291.195 	4.294.427 اخلدمات	 	

3.730.024 	2.715.842 	67.996 	2.647.846 املقاوالت	 	

6.316.246 	6.776.280 	479.792 	6.296.488 العقار	 	

6.276.802 	7.059.602 	753.971 	6.305.631 اال�صتهالكي	 	

3.267.271 	2.912.574 	205.464 	2.707.110 اأخرى	 	

32.651.710 	34.546.489 	2.684.507 	31.861.982 املجموع	  

)722.442( 	)979.823( 	)47.933( 	)931.890( خم�ص�ض	االنخفا�ض	 	

31.929.268 	33.566.666 	2.636.574 	30.930.092 �ضايف ال�ضلف والقرو�س	  

يف	2010	قام	البنك	بتغيري	طريقة	احت�صاب	القرو�ض	الغري	منتظمة	وال�صلفيات	واأن�صطة	التم�يل	على	اأ�صا�ض	اأعلى	من	90	ي�م	)�صابقا	على	اأ�صا�ض	اأعلى	من	 	

180	ي�م(.	بلغ	اإجمايل	القرو�ض	غري	املنتظمة	يف	31	دي�صمرب	2010	مبلغ	1.092	ملي�ن	ريال	قطري	ما	يعادل	3.16	%	من	اإجمايل	القرو�ض	وال�صلفيات	

)2009	:	725	ملي�ن	ريال	ما	يعادل	2.22%	من	اإجمايل	القـرو�ض	وال�صلف	على	اأ�صا�ض	االعرتاف	180	ي�ما(.	اذا	كانت	الطريقة	اجلديدة	مطبقة	يف	

31	دي�صمرب	2009،	لبلغ	اجمايل	القرو�ض	الغري	منتظمة	وال�صلفيات	واأن�صطة	التم�يل	ما	يعادل	3.56	%	من	اجمايل	القرو�ض	الغري	منتظمة	وال�صلفيات	

واأن�صطة	التم�يل.

خالل	عام	2009،	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.

الف�ائد	املعلقة	قدرها	270	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	173	ملي�ن	ريال	قطري(	والتي	مت	احت�صابها	وفقا	ملتطلبات	وتعليمات	م�رشف	قطر	املركزي	مت	 	

ا�صافتها	اإىل	مبالغ	املخ�ص�صات	املذك�رة.

اأن�صطة	التم�يل	اال�صالمي	مت	ادراجها	بال�صايف	بعد	خ�صم	االأرباح	امل�ؤجلة	وقدرها	540	ملي�ن	ريال	قطري	)2009:	433	ملي�ن	ريال	قطري(. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

قرو�س و�ضلفيات وان�ضطة متويل العمالء )تتمة(  -8

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010 ب. ح�ضب النوع:   

27.429.102 	29.717.548 قرو�ض	 	

2.813.176 	2.075.148 جاري	مدين	 	

94.026 	69.286 �صندات	خم�ص�مة	 	

2.315.406 	2.684.507 اأن�صطة	التم�يل	اال�صالمي	 	

32.651.710 	34.546.489 املجموع اجلزئي	  

)722.442( 	)979.823( -	خم�ص�ض	تدين	القيمة	 	

31.929.268 	33.566.666 �ضايف القرو�س وال�ضلف واأن�ضطة التمويل 	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009  2010     

املجم�ع املجموع  اإ�ضالمي  تقليدي  ج. حركة املخ�ض�س للتدين:   

 

286.725 	722.442 	16.192 	706.250 الر�صيد	يف	1	يناير		 	

	

560.802 	398.015 	32.699 	365.316 خم�ص�صات	تدين	فردية	خالل	ال�صنة	 	

4.335 	75.703 	- 	75.703 خم�ص�صات	تدين	جماعية	خالل	ال�صنة	 	

)20.050( 	)188.403( 	)900( 	)187.503( مبالغ	م�صرتدة	خالل	ال�صنة	 	

545.087 	285.315 	31.799 	253.516 �صايف	املخ�ص�صات	للتدين	خالل	ال�صنة	*	 	

)109.370( 	)27.934( 	)58( 	)27.876( خم�ص�صات	التدين	امل�صتخدمة	للدي�ن	املعدومة	خالل	ال�صنة	 	

722.442  979.823  47.933  931.890 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

*	بلغ	�صايف	الف�ائد	املعلقة	خالل	العام	119	ملي�ن	ريال	قطري،	)2009	:	84	ملي�ن	ريال	قطري(. 	

ال�ضتثمارات املالية   –9

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

اال�صتثمارات	تت�صمن	ما	يلي:	 	

2.502.704 	3.999.743 املتاحة	للبيع	 اأ(	 	

7.244.664 	6.023.907 املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	 ب(	 	

9.747.368  10.023.650 الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة   

اأ. ا�ضتثمارات مالية متاحة للبيع:   

املبلغ بالألف ريال قطري ح�ضب النوع   

2009  2010    

غري	مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  بالقيمة العادلة   

420.849 	68.937 	408.046 	181.109 اأ�صهم	 	

- 	432.352 	- 	479.762 �صندات	حك�مة	قطر	بالدوالر	االأمريكي		 	

520.060 	- 	1.520.060 	- �صندات	حك�مة	قطر	بالريال	القطري		 	

123.394 	125.927 	180.405 	441.362 �صندات	اأخرى	-	فائدة	ثابتة	 	

381.177 	- 	215.848 	- �صندات	اأخرى	-	فائدة	عائمة	 	

10.441 	- 	5.602 	- �صك�ك	ا�صالمية	-	فائدة	ثابتة	 	

18.200 	- 	17.290 	- �صك�ك	ا�صالمية	-	فائدة	عائمة	 	

401.367 	550.259 	- �صناديق	اال�صتثمار		 	

1.875.488 	627.216 	2.897.510  1.102.233 املجموع   

بلغ	خم�ص�ض	تدين	القيمة	خالل	العام	124	ملي�ن	ريال	قطري	)2009:	137	ملي�ن	ريال	قطري(. 	
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ال�ضتثمارات املالية )تتمة(  –9

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.

ب. ا�ضتثمارات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ا�ضتحقاقها   

املبلغ بالألف ريال قطري ح�ضب النوع   

2009  2010    

غري	مدرجة مدرجة  غري مدرجة  مدرجة  التكلفة املطفاأة   

- 	760.062 	- 	753.976 �صندات	حك�مة	قطر	بالدوالر	االأمريكي	 	

4.783.926 	- 	3.811.568 	- �صندات	حك�مة	قطر	بالريال	القطري	 	

1.504.108 	- 	1.305.027 	- �صندات	�صادرة	من	البنك	املركزي		 	

107.235 	- 	89.944 	- اأوراق	دين	اخرى	 	

89.333 	- 	63.392 	- �صك�ك	اإ�صالمية		 	

6.484.602 	760.062 	5.269.931  753.976 الـمـجـموع*   

ح�ضب طبيعة الإيرادات  

6.291.551 	760.062 	5.119.734 	753.976 �صندات	بفائدة	ثابتة	 	

193.051 	- 	150.197 	- �صندات	بفائدة	عائمة	 	

6.484.602 	760.062 	5.269.931  753.976 املجموع*   

* القيمة	العادلة	لال�صتثمارات	املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	بلغت	6.623	ملي�ن	ريال	قطري	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	)	2009	:	7.805	ملي�ن	ريال	  

قطري(.

اأوراق	الدين	االخرى	تظهر	بال�صايف	بعد	خ�صم	خ�صارة	التدين	يف	القيمة	مببلغ	143	ملي�ن	ريال	قطري،	)2009	:	139	ملي�ن	ريال	قطري(،	وبلغ	 	

خم�ص�ض	تدين	القيمة	خالل	العام	4	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	خالل	عام	2009	وامل�صار	 	

اليها	يف	االي�صاح	8.

القيمة	الدفرتية	لال�صتثمارات	املالية	املره�نة	حتت	اتفاقية	اعادة	�رشاء	تبلغ	1.102	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	420	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     

2009  2010 الن�ضبة اململوكة %  بلد التاأ�ضي�س  ال�ضم   

1.474.714 	1.499.145 	%34.90 عمان	 البنك	ال�طني	العماين	 اأ	(	 	

2.282.821 	2.328.621 	%40.00 االمارات	 البنك	العربي	املتحد	 ب(	 	

2.330 	2.181 	%30.00 قطر	 اأ�صتك�	ذ.م.م	 ج(	 	

- 	- 	%50.00 قطر	 جيك�	ذ.م.م	 د(	 	

- 	9.595 	%50.00 قطر	 م�ص�ون	للتاأمني	ذ.م.م	 ه(	 	

3.759.865  3.839.542 الجمايل     

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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ا�ضتثمار يف �رشكات زميلة )تتمة(  -10

باال�صافة	اإىل	بيانات	ال�رشكات	الزميلة	كالتايل: 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

3.641.486 	3.759.865 الر�ضيد يف 1 يناير 	  

1.300 	11.517 ي�صاف	:	امل�صرتاة	خالل	ال�صنة	 	

)62.307( 	)102.032( يطرح	:	االأرباح	امل�صتلمة	 	

152.939 	155.173 ح�ضة البنك من اأرباح ال�رشكة الزميلة من ال�رشائب   

483 	)280( فرق	العملة	 	

25.964 	15.299 ي�صاف:	ح�صة	احتياطي	التقييم	للقيمة	العادلة		 	

3.759.865 	3.839.542 الـر�ضـيـد يف 31 دي�ضمرب   

البنك الوطني العماين  اأ (   

اأ�صهم	البنك	ال�طني	العماين	مدرجة	يف	�ص�ق	م�صقط	لالأوراق	املالية	وكان	�صعر	ال�صهم	املعلن	كما	يف	31	دي�صمرب	2010:	0.354	ريال	عماين.	تقدر	 	 	

القيمة	العادلة	لال�صتثمار	على	اأ�صا�ض	ال�صعر	1.262	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	1.147	ملي�ن	ريال	قطري(.	اال�صتثمار	يف	البنك	ال�طني	العماين	

كما	يف	31	دي�صمرب	2010	مت�صمنة	�صهرة	املحل	مبلغ	574	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	574	ملي�ن	ريال	قطري(.	يف	31	دي�صمرب	2010	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.

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	34.90	%	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(   

اأ�صهم	البنك	العربي	املتحد	مدرجة	يف	�ص�ق	اأب�ظبي	لالأوراق	املالية	وكان	�صعر	ال�صهم	املعلن	بتاريخ	31	دي�صمرب	2010	بيان	املركز	املايل	5.43	 	 	

درهم	اماراتي.	تقدر	القيمة	العادلة	لال�صتثمار	على	اأ�صا�ض	ال�صعر	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	:	2.144	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	2.527	ملي�ن	

ريال	قطري(	اال�صتثمار	يف	للبنك	العربي	املتحد	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	مت�صمنة	ال�صهرة	مبلغ	1.4	بلي�ن	ريال	قطري	)2009	:	1.4	بلي�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.

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 (   

اأ�صتك�	�رشكة	مت	تاأ�صي�صها	يف	قطر	وتعمل	ب�صكل	رئي�صي	يف	جمال	ادارة	وبيع	العقارات.	 	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

87  | البنــك التجــاري القطــري - التقرير السنوي 10 



ا�ضتثمار يف �رشكات زميلة )تتمة(  -10

جيكو ذ.م.م د(   

هذه	�رشكة	مت	تاأ�صي�صها	يف	قطر	وتعمل	ب�صكل	رئي�صي	يف	جمال	اقامة	البنية	التحتية	للدفع	االلكرتوين.	 	 	

م�ضوون للتاأمني ذ.م.م ه(   

م�ص�ون	عبارة	عن	�رشكة	م�صرتكة	تاأ�ص�صت	يف	قطر،	وت�صارك	يف	اأعمال	و�صاطة	التاأمني. 	 	

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 2010   

التكلفة:	  

1.436.653 	123.545 	7.567 	462.272 	72.218 	771.051 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

143.434 	115.031 	- 	13.222 	82 	15.099 ا�صافات	 	

)7.469( 	- 	)661( 	)2.764( 	)4.044( 	- ا�صتبعادات	 	

- 	)22.089( 	- 	17.560 	1.856 	2.673 حت�يل	 	

80 	- 	9 	71 	- 	- فروق	العمالت	 	

1.572.698 	216.487 	6.915 	490.361 	70.112 	788.823 	 	

ال�ضتهـــالك املرتاكم   

407.021 	- 	5.071 	245.658 	44.433 	111.859 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

103.848 	- 	1.057 	64.540 	11.712 	26.539 اال�صتهالك	خالل	العام	 	

)7.273( 	- 	)533( 	)2.696( 	)4.044( 	- ا�صتبعادات	 	

80 	- 	9 	71 	- 	- فروق	العمالت	 	

503.676 	- 	5.604 	307.573 	52.101 	138.398 	 	

1.069.022 	216.487 	1.311 	182.788 	18.011 	650.425 �ضايف القيمة الدفرتية	  

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�صتبعادات	 	

- 	)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   

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	  

اأعمال	راأ�صمالية	قيد	التنفيذ	يت�صمن	مبلغ	45	ملي�ن	ريال	قطري	لفرع	اأم	اللخبا،	ومبلغ	22	ملي�ن	ريال	قطري	ملركز	الريان	للبيانات،	ومبلغ	15	ملي�ن	 	

ريال	قطري	مل�اقف	البالزا	ومبلغ	12	ملي�ن	ريال	قطري	لفرع	الريان.	ومبلغ	11	ملي�ن	ريال	قطري	اجلزيرة.	ومبلغ	53	ملي�ن	ريال	قطري	لرتميم	

الفروع	ومبلغ	58	ملي�ن	ريال	قطري	مل�صاريع	التكن�ل�جيا	املتن�عة.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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الأ�ضول الأخرى  -12

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

353.013 	319.055 اإيرادات	م�صتحقة	 	

7.358 	10.156 م�رشوفات	مدف�عة	مقدماً	 	

77.066 	115.232 مبالغ	مدينة	 	

1.700 	295.628 عقارات	اآلت	ملكيتها	للبنك	وفاء	للدي�ن	-	القيمة	بال�صايف*	 	

4.991 	- حق�ق	االإمتياز	 	

271.764 	242.391 امل�صتقات	املالية	ذات	القيمة	العادلة	امل�جبة	)اإي�صاح	رقم	30(	 	

37.316 	33.566 �صيكات	حتت	الت�ص�ية	 	

80.034 	64.499 اأ�ص�ل	متن�عة	 	

833.242 	1.080.527 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	2010	ال	تختلف	ج�هريا	يف	قيمتها	الدفرتية،	وهذه	امل�صاريع	قيد	االن�صاء.	

اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية  -13

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

23.172 	- االأر�صدة	لدى	البنك	املركزي		 	

84.860 	277.447 ح�صابات	جارية		 	

7.283.303 	3.275.951 ودائـع	البن�ك		 	

7.391.335 	3.553.398 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

ودائــع العمالء   -14

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

ح�ضب النوع  .1  

6.758.278 	7.207.024 ح�صـــابات	حتت	الطلب	 	 	

2.256.777 	2.740.572 ح�صـــابات	تـ�فري		 	 	

14.600.939 	19.550.515 ودائــــــع	الأجــــل	 	 	

405.381 	413.193 فروع	البن�ك	االإ�صالمية-	ال�دائع	اجلاريــة	 	 	

24.021.375 	29.911.304 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

ح�ضب القطاع 	  .2 	

1.687.363 	2.717.045 حك�مية	 	 	

3.500.900 	5.067.320 م�ؤ�ص�صات	حك�مية	و�صبه	حك�مية	 	 	

االفراد	-	 	 	

7.196.214 	8.716.500 -	تقليدي	 	 	

147.816 	196.320 -	االإ�صالمية	 	 	

ال�رشكات	-	 	 	

11.231.517 	12.997.246 -	تقليدي	 	 	

257.565 	216.873 -	االإ�صالمية	 	 	

24.021.375  29.911.304 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

ت�صمل	ح�صابات	العمالء	على	ودائع	3.114	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	668	ملي�ن	ريال	قطري(	حمتفظ	بها	ك�صمانات. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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15 – ديون م�ضدرة واأموال مقرت�ضة اأخرى

	

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	2010	بلغت	2.39	بلي�ن	ريال	قطري	)2009	:	2.41	بلي�ن	ريال	قطري(.

برنامج اإمنت:	ان�صاأت	املجم�عة	طريقة	لل��ص�ل	اإىل	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	اإىل		ا�صدار	ادوات	مالية	رئي�صية	وثان�ية،	بني	طائفة	وا�صعة	من	الفحاوي	والعمالت.

قطرية.	 مالية	 كم�ؤ�ص�صة	 االويل	 وقد	امتت	املجم�عة	يف	12	اأكت�بر	2006	عملية	اال�صدار	االويل	لتلك	ال�صندات	حتت	مظلة	برنامج	“EMTN” وللمرة	 	• 	

ان	ال�صندات	مببلغ	500	ملي�ن	دوالر	امريكي	اأو	1.820	ملي�ن	ريال	قطري	تدر	معدل	فائدة	غري	ثابت	للعائد	علي	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	

ت�ص�يتها	من	خالل	Euroclear or Clearstream	يف	ل�ك�ص�مربج.	بلغت	القيمة	العادلة	لتلك	 ويتم	 لندن	 ب�ر�صة	 يف	 وتتداول	 “FRNs” م�صجلة	
ال�صندات	كما	يف	31	دي�صمرب	2010	مبلغ	1.80	بلي�ن	ريال	قطري	)2009:	1.76	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	:

�ضندات رئي�ضية	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�صمرب	

2010	بلغت	القيمة	العادلة	التقديرية	لل�صندات	الرئي�صية	3.80	بلي�ن	ريال	قطري	)	2009	:	3.52	بلي�ن	ريال	قطري(.

	

�ضندات ثانوية	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�صمرب	2010	

بلغت	القيمة	العادلة	التقديرية	لل�صندات	الرئي�صية	2.43	بلي�ن	ريال	قطري	)2009	:	2.12	بلي�ن	ريال	قطري(.

هذه	ال�صندات	م�صم�نة	من	قبل	البنك	التجاري	القطري	وهي	مدرجة	للتداول	يف	ب�ر�صة	لندن	لالأ�صهم. 	

�ضندات مقومة بفائدة ثابتة بالفرنك الفرن�ضي : يف	7	دي�صمرب	2010،	امت	البنك	من	خالل	�رشكة	�صي	بي	كي�	املالية	املحدودة	ا�صدار	�صندات	 	• 	

بالفرنك	ال�ص�ي�رشي	بقيمة	275	ملي�ن	فرنك	�ص�ي�رشي	ملدة	خم�ض	�صن�ات	بفائدة	�صن�ية	ثابتة	ن�صبتها	3	%	و	فائدة	لل�كالة	بن�صبة	0.01	%	وتك�ن	

الف�ائد	م�صتحقة	الدفع	�صن�يا	وي�صتحق	بها	الدين	االأ�صلي	بعد	اال�صتحقاق	يف	7	دي�صمرب	2015.	وهذه	ال�صندات	م�صم�نة	من	قبل	البنك	التجاري	

القطري	ومت	ادراجها	يف	ب�ر�صي	‘�صيك�ض’ ال�ص�ي�رشية،	زي�رخ.

دخلت	املجم�عة	يف	عق�د	متقابلة	لتبادل	اأ�صعار	فائدة	على	العمالت	لتح�يل	قرو�صها	البالغة	275	ملي�ن	فرانك	�ص�ي�رشي	اإىل	قرو�ض	م�صتحقة	 	 	

بالدوالر	االأمريكى	وتدفع	ف�ائد	ب�صعر	ليب�ر	عائم	للدوالر	االأمريكي	لثالثة	اأ�صهر	زائدًا	اله�ام�ض	ال�صائدة	على	املبلغ	االإفرتا�صي	بالدوالر	االأمريكى	

وت�صتلم	فائدة	بن�صبة	3%	يف	ال�صنة	على	املبلغ	االإفرتا�صى	بالفرنك	ال�ص�ي�رشي.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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15 – ديون م�ضدرة واأموال مقرت�ضة اأخرى )تتمة(

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

2.361.681 	2.363.686 قرو�ض	م�صرتكة	 	

1.815.223 	1.817.807 	EMTN	صندات� 	

3.599.858 	3.607.278 �صندات	رئي�صية	 	

2.147.596 	2.150.166 �صندات	ثان�ية		 	

- 	1.054.625 �صندات	بفائة	ثابتة	بالفرنك	ال�ص�ي�رشي	 	

9.924.358  10.993.562 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

التغري	يف	حركة	الدي�ن	امل�صدرة	واالأم�ال	املقرت�صة	االخرى	كما	يلي:	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

6.096.091 	9.924.358 الر�صيد	يف	بداية	العام	 	

5.747.454 	1.027.713 ا�صافات	على	االأم�ال	املقرت�صة	 	

)1.929.200( 	- ت�صديد	االأم�ال	املقرت�صة	 	

- 	26.912 القيمة	العادلة	املعدلة	 	

10.013 	14.579 اطفاء	اخل�ص�مات	وتكاليف	املعامالت	 	

9.924.358 	10.993.562 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

اجلدول	اأدناه	ي��صح	ت�صديد	االأم�ال	املقرت�صة	االخرى	كما	يلي:	 	

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

- 	1.817.807 حتى	1	�صنة	 	

4.176.904 	2.363.686 من	1	اإىل	3	�صن�ات	 	

5.747.454 	6.812.069 اأكرث	من	3	�صن�ات	 	

9.924.358 	10.993.562 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

اللتزامات الأخرى   -16

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

88.123 	81.220 اإيرادات	م�ؤجلة	 	

291.234 	223.694 م�رشوفات	م�صتحقة	 	

119.831 	130.167 خم�ص�صـات	اأخرى	)انظر	اجلدول(	اأ	)	اأدناه(	 	

265.754 	212.373 امل�صتقات	املالية	ذات	القيمة	العادلة	ال�صالبة	)اإي�صاح	رقم	30(	 	

156.850 	147.565 �صمانات	نقـدية	 	

255.062 	291.403 ذمم	دائنة	 	

23.625 	36.000 اأج�ر	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	

10.637 	7.833 �صندوق	االلتزامات	االجتماعية	 	

- 	32.838 �صندوق	دعم	االأن�صطة	االجتماعية	والريا�صية	)دعم(	الغري	مدف�عة	 	

8.194 	7.950 اأرباح	م�زعــة	 	

8.298 	18.494 ال�صيكات	امل�رشفية	واأوامر	الدفع	 	

8.007 	7.816 مبالغ	غري	مطالب	بها	 	

116.384 	87.957 مطل�بات	متن�عة	 	

1.351.999 	1.285.310 املجمــوع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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اللتزامات الأخرى )تتمة(  -16

)اأ ( خم�ض�ضـات اأخرى:  

املبلغ بالألف ريال قطري   

جمم�ع جمموع  �ضندوق  �ضندوق ادخار    

2009  2010 التقاعد )ب(  املوظفني )اأ(    

96.860 	119.831 	724 	119.107 ر�صيد	املخ�ص�ض	يف	1	يناير	 	

23.162 	11.956 	4.294 	7.662 املخ�ص�ض	املك�ن	خالل	العام	– م�صاهمة	البنك	 	

1.830 	2.240 	- 	2.240 عائدات	الف�ائد		 	

9.944 	10.367 	2.186 	8.181 �صندوق	تقاعد	امل�ظفني		 	

)5.910( 	)6.476( 	)6.476( 	- املح�ل	اإىل	ادارة	�صندوق	التقاعد	 	

)6.055( 	)7.751( 	- 	)7.751( املبالغ	املدف�عة	خالل	العام		 	

119.831 	130.167  728  129.439 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.	

حقوق اأ�ضحاب ودائع ال�ضتثمار املطلق  –17

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

ح�ضب النوع اأ.   

167.042 	192.401 ح�صابات	ت�فري	 	 	

24.828 	191.905 ودائع	حتت	الطلب	 	 	

2.058.303 	2.985.052 ح�صابات	ا�صتثمار	 	 	

2.250.173 	3.369.358 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

ح�ضب القطاع  ب.   

645.879 	756.266 االفراد	 	 	

1.604.294 	2.613.092 ال�رشكات	 	 	

2.250.173 	3.369.358 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب    

اجلدول	اأدناه	يبني	ن�صبة	ت�زيع	االأرباح	الأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق. 	

2009 	2010   

)%( 	)%( 	 	

3.50 	3.47 ملدة	1	عام	 	

3.00 	2.93 ملدة	6	�صه�ر	 	

2.75 	2.71 ملدة	3	�صه�ر	 	

2.50 	2.48 ملدة	1	�صهر	 	

2.25 	1.25 ح�صابات	ت�فري	 	

5.39 	3.35 ودائع	خا�صة	 	

1.50 	1.20 ودائع	حتت	الطلب	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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حقوق امل�ضاهمني   - 18

راأ�س املال امل�ضدر واملدفوع  

يبلغ	راأ�ض	املال	امل�صدر	واملكتتب	فيه	واملدف�ع	2.268.258.420	ريال	قطري	)2009	:	2.165.155.770	ريال	قطري(	م�زع	على	226.825.842	 	

�صهمًا	عاديًا	)2009	:	216.515.577	�صهما(	بقيمة	ا�صمية	10	ريال	قطري	لل�صهم	ال�احد.	

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	807.29	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.	وافقت	

اجلمعية	العم�مية	غري	العادية	للبنك	التي	عقدت	قي	9	فرباير	2010	على	ا�صدار	10.310.265	�صهم	عادي	جديد	والقيمة	اال�صمية	لل�صهم	العادي	10	

ريال	قطري	ت�صاف	اإىل		راأ�ض	املال	املدف�ع.

يف	17	يناير	2011	ا�صتلم	البنك	اأر�صدة	من	قطر	القاب�صة	ذ.م.م	ال�صتخدامها	لالكتتاب	يف	راأ�ض	مال	البنك	باإ�صدار	اأ�صهم	اإ�صافية.	�ص�ف	يت�صمن	االإ�صدار	 	

املقرتح	االإ�صتثمار	يف	20.620.530	�صهم	عادى	اإ�صايف	من	اأ�صهم	البنك	ب�صعر	78.30	ريال	قطري	لل�صهم،	وه�	ال�صعر	الذى	متت	به	االإ�صتثمارات	

ال�صابقة	ل�رشكة	قطر	القاب�صة	ذ.م.م،	و�ص�ف	ي�ؤدى	ذلك	اإىل	زيادة	ح�صة	ملكية	قطر	القاب�صة	يف	البنك	اإىل	16.7%	)2009	:	4.8	%	(.	يخ�صع	هذا	

االإ�صتثمار	مل�افقة	اجلمعية	العامة	للم�صاهمني.	�ص�ف	لن	يك�ن	لالأ�صهم	اجلديدة	املقرتحة	اأي	حق	يف	اأرباح	االأ�صهم	اأو	ت�زيعات	اأخرى	لالأرباح	ل�صنة	

.2010

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	اإىل	راأ�ض	املال	 	

)القيمة	اال�صمية(	واإىل	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	اإىل	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   

2009 	2010   

)442.857( 	)105.864( الر�ضــيد يف 1 يناير	  

315.146 	177.910 ربح	)خ�صارة(	نتائج	اإعــادة	التقييم	 	

)4.179( 	)30.652( املحــ�ل	اإىل	بيـــان	الدخـــل،	�صايف	 	

25.964 	15.299 ح�صة	من	احتياطي	اإعادة	تقييم	ال�رشكات	الزميلة	 	

62 	)45( تعديل	نتيجة	تقلبات	اأ�صعار	ال�رشف	 	

)105.864( 	56.648 الر�ضــيد يف 31 دي�ضمرب    

الر�صيد	يف	31	دي�صمرب	2010	يحت�ي	على	قيمة	عادلة	�صالبة	مببلغ	7	ملي�ن	ريال	قطري	)2009	:	163	ملي�ن	ريال	قطري(.	يت�صمن	هذا	ال�صئ	 	

)2009:	28	ملي�ن	ريال	قطري(	هي	ح�صة	البنك	من	القيمة	العادلة	ال�صالبة	للبنك	الزميل.

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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حقوق امل�ضاهمني )تتمة(   - 18

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   

2009 	2010   

325.933 	416.565 الر�صيد	يف	1	يناير	 	

)62.307( 	)102.032( ناق�صا:	االأرباح	امل�صتلمة	من	ال�رشكة	الزميلة	واملح�لة	اإىل	االأرباح	املحتجزة	 	

152.939 	155.173 م�صاف:	احل�صة	يف	اأرباح	ال�رشكة	الزميلة	للعام	 	

416.565 	469.706 الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب   

اأرباح موزعة مقرتحة   

اقرتح	جمل�ض	االإدارة	ت�زيعات	اأرباح	نقدية	على	امل�صــاهمني	بن�صبة	70%	)7.0	رياالت	قطرية	لكل	�صهم(	عن	عام	2010	)2009	:	6	رياالت	قطرية	لكل	 	

�صـهم(.	يخ�صع	هذا	للم�افقة	يف	االجتماع	ال�صن�ي	للجمعية	العامة.

تنازلت	قطر	القاب�صة	ذ.م.م	عن	حقها	يف	ت�زيعات	االأرباح	والبالغة	62	ملي�ن	ريال	قطري	لعام	2009	وهذا	ينعك�ض	على	االأرباح	املدورة	لل�صنة	احلالية	يف	 	

قائمة	التغري	يف	حق�ق	امل�صاهمني.

امل�ضاهمة يف �ضندوق دعم الأن�ضطة الجتماعية والريا�ضية )دعم(  -19

ا�صتنادا	اإىل	القان�ن	رقم	13	ل�صنة	2008	والت��صيحات	ال�صادرة	من	القان�ن	ال�صادر	لعام	2010،	خ�ص�ض	البنك	مبلغ	70.9	ملي�ن	ريال	قطري	من	 	

االأرباح	املدورة	من	اأجل	امل�صاهمة	يف	�صندوق	دعم	االأن�صطة	االجتماعية	والريا�صية	)دعم(	يف	قطر.	ومبلغ	امل�صاهمة	ي�صكل	ما	ن�صبته	2.5	%	من	�صايف	

االأرباح	لل�صنة	املنتهية	يف	31	دي�صمرب	2010	و	31	دي�صمرب	2009.	

اإيـرادات الفــــوائد    -20

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

118.131 	111.436 البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

297.173 	398.788 اال�صتثمارات	املالية	 	

2.492.727 	2.317.845 قــرو�ض	و�صــلفيات	للعمــالء	 	

2.908.031 	2.828.069 املجمــوع   

	 	

م�ضــروفات الفــــوائد   -21

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

124.674 	31.671 البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

1.057.276 	706.462 ودائـــــــع	العمـــــــالء	 	

141.945 	394.780 اأمــــ�ال	مقتــر�صــــة	اأخــرى	 	

1.323.895 	1.132.913 املجمــوع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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اإيـرادات عن التمويل ال�ضالمي وان�ضطة ال�ضتثمار   -22

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

184.923 	153.858 التم�يل	للعمالء	 	

17.655 	6.034 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

6.383 	766 اال�صتثمارات	املالية	 	

208.961 	160.658 املجمــوع   

اإيـرادات عمــولت ور�ضــوم     -23

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

374.677 	268.496 عمــ�الت	قرو�ض	و�صلفيات	و	مت�يالت	للعمالء	 	

180.214 	134.985 عمــ�الت	ت�صــهيالت	ائتمانية	غري	مبا�صـرة	 	

139.297 	185.417 بطاقات	االئتمان		 	

65.171 	39.268 خدمات	بنكيــة	وعمليات	اأخرى	 	

18.655 	15.002 عم�الت	اأن�صـطة	اال�صتثمار	للعمالء	 	

778.014  643.168 املجمــوع   

	 	

�ضايف اأرباح عمليات النقد الأجنبي   –24

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

122.310 	124.244 اأرباح	التعامل	يف	النقد	االأجنبي		 	

)2.690( 	)1.547( اخل�صائر	من	تقييم	امل�ج�دات	واملطل�بات	 	

119.620 	122.697 املجمــوع   

اأرباح بيع ال�ضتثمارات املالية   –25

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

36.669 	63.051 مت�فر	للبيع	 	

- 	455 املحتفظ	بها	لال�صتحقاق	 	

)25( 	- بغر�ض	املتاجرة	 	

36.644 	63.506 املجمــوع   

	 	

ايرادات ت�ضغيلية اخرى   -26

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

3.956 	2.095 ر�ص�م	ادارية	من	الزميلة	 	

34.559 	36.720 ايرادات	ايجار	 	

180.540 	20.983 االأرباح	من	بيع	عقارات	ومعدات	وايرادات	اخرى	 	

219.055 	59.798 املجمــوع   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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م�رشوفات اإدارية وعمومية   -27

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

412.697 	409.051 رواتب	ومزايا	اأخــرى	 	

23.162 	11.956 م�صاهمة	البنك	يف	�صندوق	االدخار	و�صندوق	التقاعد	للقطريني	)اي�صاح	16	)1((	 	

5.422 	2.324 تكلفة	الربامج	التدريبية	 	

43.215 	43.533 م�صــاريف	دعـاية	وت�صـ�يق	 	

31.322 	44.286 اأتعــاب	قـان�نية	ومهنية	 	

21.206 	31.718 ات�صاالت	ومرافق	وتاأمني	 	

65.625 	70.336 م�صاريف	متعلقة	بتكن�ل�جيا	املعل�مات	 	

2.129 	2.542 م�صاريف	�صفر	و�صيافة	 	

8.978 	6.557 امدادات	 	

24.605 	37.830 ر�ص�م	وبدل	ح�ص�ر	جل�صات	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	

28.350 	23.281 م�رشوفات	ت�صغيلية	اأخرى		 	

666.711 	683.414 املجمــوع   

عـــائد ال�ضــهم من الأربـاح   -28

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009  2010   

الأ�ضا�ضي واملخفف  

1.523.594 	1.635.281 	الربح	حلاملي	االأ�صهم	)باالألف	ريال	قطري(	 	

215.187 	225.723 املت��صط	املرجح	لعدد	االأ�صهم	خالل	العام	باالآف	 	

املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم يتم ح�ضابه كما يلي:   

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009  2010   

206.205 	216.515 االأ�صهم	امل�ؤهلة	يف	بداية	ال�صنة	 	

8.982 	9.208 تاأثري	االأ�صهم	امل�صدرة	جلهاز	قطر	لال�صتثمار	 	

215.187 	225.723 الر�ضيد يف نهاية العام	  

7.08 	7.24 عائد	ال�صهم	املعدل	االأ�صا�صي	واملخفف	)ريال	قطري(	 	

بنـود خارج بيان املركز املايل  –29

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010   

التزامات	م�ؤجلة	اأو	حمتملة	 اأ.	 	

135.619 	91.583 قب�الت	 	 	

11.220.436 	8.532.654 خطابات	ال�صمان	 	 	

4.964.947 	3.950.492 اعتمادات	م�صتندية	 	 	

4.717.558 	6.376.592 ت�صهيالت	ائتمان	غري	م�صتخدمة	حل�صاب	العمالء	 	 	

21.038.560 	18.951.321 	 	 	

	 	

تعهدات	وارتباطات	اأخرى	 ب.	 	

7.105.215 	6.051.807 عق�د	�رشف	اأجنبي	وم�صتقات	مالية	حل�صاب	البنك	والعمالء		 	 	

1.165 	- �صناديق	ا�صتثمارية	م�صم�نة		 	 	

36.100 	470.000 التزامات	راأ�صمالية	 	 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010

اأدوات امل�ضتقات املالية  -30

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 2010   

	 	 	 م�ضتقات – حمتفظ بها للمتاجرة 	  

عق�د	تبادل	اأ�صعار	الفائدة، 	

1.093.575 	2.059.228 	86.554 	1.783.144 	5.022.501 	212.373 	214.973 وعق�د	�رشف	عمالت	اأجنبية	اآجلة	 	

م�ضتقات – حمتفظ بها ح�ضب  

القيمة العادلة للتحوط      

- 	1.029.306 	- 	- 	1.029.306 	- 	27.418 عق�د	متقابلة	لتبادل	اأ�صعار	الفائدة	على	العمالت	 	

	 	 	 	

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	 	

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   -31

حتتفظ	املجم�عة	با�صتثمارات	مالية	دولية	قيمتها	156	ملي�ن	ريال	قطري	)	2009	:158	ملي�ن	ريال	قطري(	نيابة	عن	عمالئه	بتاريخ	املركز	املايل.	 	

�صاملة	اأ�صهم	دولية	واأوراق	مالية	قيمتها	113	ملي�ن	ريال	قطري	ما	يعادل	31	ملي�ن	دوالر	اأمريكي	)2009	:	105	ملي�ن	ريال	قطري	ما	يعادل	

29	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.	

معامالت مع اأطـراف ذات العالقـة   -32

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   

2009 	2010    

اأع�ضاء جمل�س الإدارة  

1.633.654 	1.823.191 قرو�ض	و�صلف	واأن�صطة	التم�يل	)اأ(	 	- 	

281.523 	259.602 ال�دائع	 	- 	

22.462 	21.529 التزامات	طارئة	و�صمانات	وتعهدات	اأخرى	 	- 	

77.165 	44.929 عائد	الدخل	املكت�صب	من	الت�صهيالت	املمن�حة	لالأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	- 	

2.126 	782 ر�ص�م	اخرى	للدخل	املكت�صب	من	املعامالت	مع	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	- 	

75.507 	20.424 الف�ائد	املدف�عة	حل�صاب	ودائع	اأع�صاء	جمل�ض	االدارة	 	- 	

26.333 	39.558 اأجر	ثابت	وبدل	ح�ص�ر	جل�صات	 	- 	
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معامالت مع اأطـراف ذات العالقـة )تتمة(  -32

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010    

ال�رشكة الزميلة    

255.184 	109.957 ال�دائع	من	البنك	ال�طني	العماين	لدى	املجم�عة	 	- 	

672 	663 ال�دائع	من	البنك	التجاري	اإىل	البنك	ال�طني	العماين	 	- 	

التزامات	من	البنك	ال�طني	العماين	للمجم�عة:	 	- 	

8.143 	58.846 •	�صمانات	اأداء	 	 	

254.800 	254.800 •	ت�صهيالت	مبا�رشة	غري	م�صتعملة	 	 	

42.545 	28.364 االعتبارية(	 )القيم	 الف�ائد	 اأ�صعار	 •	مبادالت	 	 	

2.769 	1.516 العادلة(	 )القيم	 الف�ائد	 اأ�صعار	 •	مبادالت	 	 	

249.149 	309.796 ال�دائع	من	البنك	العربي	املتحد	لدى	املجم�عة	 	- 	

182.000 	146.001 ال�دائع	من	البنك	التجاري	اإىل	البنك	العربي	املتحد	 	- 	

التزامات	من	البنك	العربي	املتحد	للمجم�عة:	 	- 	

16.724 	29.536 •	�صمانات	اأداء	 	 	

- 	339 خطاب	االئتمان	 	- 	

6.698 	7.311 ال�دائع	من	اأ�صتك�	لدى	املجم�عة	 	- 	

2.202 	335 ال�دائع	من	جيك�	لدى	املجم�عة	 	- 	

- 	19.089 ال�دائع	من	م�ص�ون	لدى	املجم�عة	 	- 	

237 	23 ف�ائد	الدخل	املكت�صبة	من	الزميلة	 	- 	

2.752 	3.633 ف�ائد	الدخل	املدف�عة	من	الزميلة		 	- 	

	

مكافاأة الإدارة العليا   

34.593 	31.280 اأجر	ثابت	 	- 	

17.624 	14.604 ح�افز	متغرية	 	- 	

9.322 	6.648 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،	 )	اأ	(	 	

م�صم�نة	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.

النقدية وما يف حكمها بغر�س اإعداد قائمة التدفق النقدي وت�ضمل التايل  -33

املبلغ بالألف ريال قطري   

2009 	2010    

3.117.094 	7.149.034 نقدية	واأر�صـدة	لدى	م�رشف	قطر	املركزي*	 	

5.380.481 	3.774.703 اأر�صدة	لدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	اأقل	من	90	ي�م		 	

)7.391.335( 	)3.553.398( اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	اأقل	من	90	ي�م	 	

1.106.240  7.370.339 الر�ضيد يف نهاية العام    

*ال	ت�صتمل	على	االحتياطي	النقدي	االإلزامي	لدى	م�رشف	قطر	املركزي. 	

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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الأحداث بعد فرتة البيانات املالية   -34

يف	17	يناير	2011	ا�صتلم	البنك	اأر�صدة	من	قطر	القاب�صة	ذ.م.م	ال�صتخدامها	لالكتتاب	يف	راأ�ض	مال	البنك	باإ�صدار	اأ�صهم	اإ�صافية.	�ص�ف	يت�صمن	االإ�صدار	 	

املقرتح	االإ�صتثمار	يف	20.620.530	�صهم	عادى	اإ�صايف	من	اأ�صهم	البنك	ب�صعر	78.30	ريال	قطري	لل�صهم،	وه�	ال�صعر	الذى	متت	به	االإ�صتثمارات	

ال�صابقة	ل�رشكة	قطر	القاب�صة	ذ.م.م،	و�ص�ف	ي�ؤدى	ذلك	اإىل	زيادة	ح�صة	ملكية	قطر	القاب�صة	يف	البنك	اإىل	16.7%.	يخ�صع	هذا	االإ�صتثمار	مل�افقة	اجلمعية	

العامة	للم�صاهمني.	�ص�ف	لن	يك�ن	لالأ�صهم	اجلديدة	املقرتحة	اأي	حق	يف	اأرباح	االأ�صهم	اأو	ت�زيعات	اأخرى	لالأرباح	ل�صنة	2010.

معلومات إضافية كما في 31 ديسمبر 2010

القوائم املالية للبنك الأم )اأ( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

املركز املايل )للبنك الأم(   

2009  2010 كما هي يف 31 دي�ضمرب 2010	  

الأ�ضول 	

4.374.418 	8.702.819 نقدية	واأر�صدة	لـــدى	البنــــك	املركزي	 	

5.643.042 	4.237.457 اأر�صـــدة	لـــدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

31.927.596 	33.564.739 قــرو�ض	و	�صلفيات	اأن�صطة	مت�يل	العمالء	 	

9.820.172 	10.096.454 ا�صتثمارات	مالية	 	

3.391.015 	3.402.532 ا�صتثمار	يف	�رشكات	زميلة	 	

1.029.555 	1.069.016 عـقــارات	ومعــدات	 	

825.962 	1.080.221 اأ�ص�ل	اأخـــــرى	 	

57.011.760 	62.153.238 اإجمايل الأ�ضول   

	 	

اللتزامات	    

7.391.159 	3.553.398 اأر�صدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

24.089.263 	29.995.985 ودائــع	العمــــــــالء	 	

367.936 	907.285 قرو�ض	مب�جب	اتفاقية	اعادة	ال�رشاء	 	

9.924.358 	10.993.562 دي�ن	م�صدرة	واأم�ال	مقرت�صة	اخرى	 	

1.349.556 	1.282.475 التزامات	اأخرى	 	

43.122.272 	46.732.705 جمم�ع	االلتزامات	با�صتثناء	ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

	 	

2.250.173 	3.369.358 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

45.372.445 	50.102.063 اجمايل اللتزامات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلق   

	 	

	 	 حـقــوق امل�ضـــاهمني  

2.165.156 	2.268.258 راأ�ض	املـــال	املدفــــ�ع	 	

6.627.791 	7.331.982 احتياطي	قان�ين	 	

807.294 	- �صلفة	من	م�صاهم	 	

26.500 	26.500 احتياطي	عام	 	

)87.639( 	59.621 تغريات	تراكمية	يف	القيمة	العادلة		 	

638.300 	648.000 احتياطي	خماطر	 	

1.299.093 	1.587.781 اأرباح	مقتــرح	تـ�زيـعـهــــا	 	

162.820 	129.033 اأرباح	مــدورة	 	

11.639.315 	12.051.175 اإجمايل حـقــوق امل�ضـــاهمني   

	 	

57.011.760 	62.153.238 اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�ضاهمني   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

اإليضاحات املتممة للقوائم املالية املوحدة )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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القوائم املالية للبنك الأم	)تتمة( )اأ( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

قـائمـة الدخـــل )للبنك الأم(   

2009  2010 عن ال�ضـنة املنتهيـــة يف 31 دي�ضمرب 2010	  

2.907.634 	2.827.593 اإيـــرادات	الفــــــ�ائــد	 	

)1.327.017( 	)1.135.367( م�صـــروفـــات	الفــــ�ائــد	 	

1.580.617 	1.692.226 �ضـافــى اإيـــرادات الفوائـــد   

	 	

208.961 	160.658 اإيرادات	من	التم�يل	االإ�صالمي	واأن�صطة	اال�صتثمار	 	

)132.306( 	)78.166( 	ناق�صا	ح�صة	اأ�صحاب	ودائع	اال�صتثمار	املطلق	من	االأرباح	 	

76.655 	82.492 �ضايف ايرادات من اأن�ضطة التمويل وال�ضتثمار الإ�ضالمية   

	 	

775.196 	642.775 اإيـــرادات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

)98.077( 	)116.696( م�صـــروفـــات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

677.119 	526.079 �ضـافــى اإيـرادات عمـــــولت ور�ضــوم   

	 	

62.710 	11.883 ايرادات	الت�زيعات	 	

119.311 	122.655 �صايف	اأرباح	عمليات	النقد	االأجنبي	 	

36.644 	63.506 �صايف	اأرباح	ا�صتثمارات	مالية	 	

214.263 	52.731 ايـرادات	ت�صغـيليـة	اخــرى	 	

432.928 	250.775 	 	

2.767.319 	2.551.572 �ضـافى الإيـرادات الت�ضـغيليـة   

)662.412( 	)682.331( م�صــروفات	اإدارية	وعم�مية		 	

)92.623( 	)103.844( ا�صتهالكات	 	

)461.118( 	)166.953( �صايف	خمــ�ص�ض	تـدنـى	قيمة	الـديــ�ن	-	للعمــالء	 	

)181.943( 	)127.995( خم�ص�ض	/	خ�صائر	التدين	يف	قيمة	اال�صتثمارات	املالية	 	

)99( 	- خم�ص�ض	تدين	اأ�ص�ل	اخرى	 	

)1.398.195( 	)1.081.123( جمم�ع	امل�صاريف	الت�صغيلية	واملخ�ص�صات	 	

	 	

1.369.124 	1.470.449 �ضايف اأرباح العام   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

معلومات إضافية )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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القوائم املالية لفرع البنـك التجاري الإ�ضالمي  )ب( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

املركز املايل لفرع البنك التجاري الإ�ضالمي   

2009  2010 كما هي يف 31 دي�ضمرب 2010	  

الأ�ضول  

137.860 	174.465 نقدية	واأر�صدة	لـــدى	البنــــك	املركزي	 	

853.840 	753.640 االأر�صـــدة	لـــدى	البن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

2.299.214 	2.636.574 االأر�صدة	لدى	العمالء	من	االأن�صطة	التم�يلية	 	

117.974 	86.284 اال�صتثمارات	املالية	 	

85.866 	684.752 اأر�صدة	لدى	البنك	االأم	 	

30.572 	24.707 عقارات	ومعدات	 	

7.088 	3.325 اأ�ص�ل	اأخـــــرى	 	

3.532.414  4.363.747 اإجمايل الأ�ضول   

التزامات  

500.000 	191.300 االأر�صـــدة	للبن�ك	وامل�ؤ�ص�صات	املالية	 	

405.381 	413.193 ودائــع	العمــــــــالء	ح�صابات	اجلارية	 	

44.113 	65.300 التزامات	اأخرى	 	

949.494 	669.793 جمموع اللتزامات با�ضتثناء ح�ضابات ال�ضتثمار املطلق   

2.250.173 	3.369.358 ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	 	

3.199.667 	4.039.151 اجمايل اللتزامات وح�ضابات ال�ضتثمار املطلق   

متويل راأ�س املال    

250.000 	250.000 مت�يل	راأ�صمايل	من	ال�رشكة	االأم		 	

48.000 	48.000 احتياطيات	اخرى	 	

34.747 	26.596 اأرباح	العام	احلايل	 	

332.747 	324.596 اإجمايل متويل راأ�ضمال   

3.532.414 	4.363.747 اإجمايل اللتزامات وحقوق اأ�ضحاب الودائع والتمويل الراأ�ضمايل    

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

معلومات إضافية )تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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القوائم املالية لفرع البنـك التجاري الإ�ضالمي )تتمة( )ب( 

املبلغ بالألف ريال قطري   

قـائمـة الدخـــل لفرع البنــك التجاري الإ�ضالمي   

2009  2010 عن ال�ضـنة املنتهيـــة يف 31 دي�ضمرب 2010	  

184.922 	153.859 اإيرادات	من	االأن�صطة	املالية	 	

24.039 	6.799 اإيرادات	من	االأن�صطة	اال�صتثمارية	 	

208.961  160.658 اإجمايل	اإيرادات	االأن�صطة	املالية	واال�صتثمارية	 	

	 	

29.996 	15.595 اإيـــرادات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

)165( 	)185( م�صـــروفـــات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

29.831  15.410 �صـــــافــى	اإيـــرادات	عمـــــ�الت	ور�صـــــ�م	 	

	 	

- 	- ايرادات	الت�زيعات	 	

2.316 	349 �صايف	اأرباح	عمليات	النقد	االأجنبي	 	

20 	- �صايف	اأرباح	اال�صتثمارات	املالية	 	

2.336 	349 	 	

241.128 	176.417 الإيـرادات الت�ضـغيليــة   

)29.033( 	)24.282( م�صــروفات	اإدارية	وعم�مية	 	

)4.540( 	)7.205( ا�صتهالكات	 	

)13.057( 	)30.827( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	قرو�ض	و�صلف	-	للعمالء	 	

)27.445( 	)9.341( �صايف	خم�ص�ض	تدين	قيمة	ال�صتثمارات	املالية	 	

167.053 	104.762 �ضـــــافـى الأربــاح   

	 	

)132.306( 	)78.166( ناق�صًا	:	ح�صة	حاملي	ح�صابات	اال�صتثمار	املطلق	من	االأرباح	 	

	 	

34.747 	26.596 �ضايف اأرباح العام للم�ضاهمني   

البنك التجاري القطري )ش.م.ق(

معلومات إضافية)تتمة(
كما يف 31 ديسمرب 2010
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