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لقد القى بنك الدوحة تقدير وإشادة العديد من المؤسسات المصرفية 
صعيد  على  المبتكرة  ولمبادراته  القوي  المالي  ألدائه  نظًرا  المتخصصة 
المنتجات والخدمات المصرفية. وتمثل استراتيجية بنك الدوحة للتوسع 
المؤسسات  أيًضا  عليه  تتفق  ما  وهو  نجاحه  عوامل  أهم  أحد  الدولي 
بنك  التزام  على  دلياًل  للبنك  الممنوحة  الجوائز  وتعتبر  للجوائز.  المانحة 
تميزه  جانب  إلى  وخدماته،  منتجاته  بمستوى  باالرتقاء  الدائم  الدوحة 

الكبير في مجال خدمة العمالء.

تضمنت الجوائز التي حصل عليها البنك في عام 2015 ما يلي:

أفضل بنك تجاري إقليمي 2015
بانكر ميدل إيست

أفضل بنك تجاري في منطقة الشرق األوسط 2015
غلوبل بانكينغ آند فاينانس ريفيو

أفضل بنك خليجي يمتلك شبكة فروع خارجية 2015
غلوبل بانكينغ آند فاينانس ريفيو

جائزة أفضل بنك في قطر 2015
  ITP group - أربيان بيزنس

الجائزة العالمية لريادة األعمال "بيَز"
االتحاد العالمي لألعمال

جائزة المبادرات البيئية
المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية

جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات
معهد المديرين

جـوائـــز
بنك الدوحة
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أفضل بنك خليجي
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جلوبال بانكنج أند فاينانس

أفضل بنك في قطر
ITP group - أربيان بيزنس
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الشبكة العالمية
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•  قطر  
•  أبو ظبي  

•  دبي  
•  فرانكفورت  

•  هونغ كونغ  
•  إسطنبول  

•  جوهانسبرج
•  الكويت  

•  لندن  
•  مومباي  

•  سيول  
•  شغهاي  
•  الشارقة  

•  سنغافوره  
•  سيدني  
•  طوكيو  

•  تورنتو
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المؤشـــرات المـاليـــة

نسبة النمو٪ 
٢٠١٤-٢٠١٥ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

أهم المؤشرات المالية
)مليون ريال قطري(

٪10.3  إجمالي الموجودات 47٬230  52٬744  55٬212  66٬970  75٬518  83٫309 

٪14.٥ ٥٥٫61٥ صافي القروض والسلفيات 26٬547  31٬028  33٬775  41٬109  48٬559 

٪14.8 ٥2٫٧6٧ ودائع العمالء 30٬822  31٬699  34٬401  42٬522  45٬947 

٪1٧.0 إجمالي حقوق المساهمين 6٬034  7٬081  7٬551  11٬271  11٬293  13٫20٧ 

٪4.٥ 3٫6٧4 إجمالي اإليرادات 3٬264  2٬945  3٬095  3٬208  3٬517 

٪1.1 1٫3٧4 صافي الربح 1٬054  1٬241  1٬305  1٬313  1٬359 

٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ النسب الرئيسية

٪16.1 ٪16.5 ٪17.9 ٪20.6 ٪22.0 ٪21.4 العائد على متوسط حقوق 
الملكية

٪1.٧3 ٪1.93 ٪2.18 ٪2.42 ٪2.48 ٪2.26 العائد على متوسط الموجودات

٪1٥.٧3 ٪15.03 ٪15.90 ٪13.59 ٪13.22 ٪13.57 نسبة كفاية رأس المال

٪1٥.9 ٪14.95 ٪16.83 ٪13.68 ٪13.43 ٪12.78 إجمالي حقوق الملكية إلى 
إجمالي الموجودات

٪66.8 ٪64.30 ٪61.38 ٪61.17 ٪58.83 ٪56.21 صافي القروض إلى إجمالي 
الموجودات

٪10٥.4 ٪105.68 ٪96.68 ٪98.18 ٪97.88 ٪86.13 صافي القروض إلى إجمالي 
الودائع
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كـلمـــة سعـــادة رئيـس مجلــس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم،،،

المساهمين  السادة  حضرات 
الكرام،

الحضور األفاضل،

اهلل  ورحمة  عليكم  السالم 
وبركاته،

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة 
أن  المناسبة  بهذه  أود  الكرام، 
بوافر  جميعًا  إليكم  أتقدم 
االجتماع،  هذا  لحضور  دعوتنا  تلبيتكم  على  واالمتنان  الشكر 
كما وأود أيضًا أن اشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز اإلدارة 
 201٥ عام  خالل  إنجازات  من  تحقيقه  تم  ما  على  التنفيذية 
التي  والصعوبات  والتحديات  الشديدة  المنافسة  من  بالرغم 

تواجهها مختلف أسواق المال في العالم.

مختلف  تواجهها  التي  والصعوبات  التحديات  أن  شك  وبال 
اسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد باسعار النفط 
واألحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق األوسط 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  على  سلبي  بشكل  أثرت  قد 
بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على 
مستوى أداء المصارف في المستقبل وخاصة في عامي 2016 
السمو  صاحب  لحضرة  الرشيدة  القيادة  وبفضل  أنه  إال  و201٧ 
– أمير البالد المفدى فإننا على  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
المقدرة واإلمكانيات لتخطي  بأن دولة قطر لديها  تامة  ثقة 
من  المزيد  طرح  إلى  ونتطلع  والصعوبات  المشاكل  هذه 
سينعكس  مما  القادمة،   السنوات  خالل  التنموية  المشاريع 
بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر 

بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.

نسب  تعالى  اهلل  وبحمد  حققنا   201٥ عام  نهاية  وفي 
إجمالي  ارتفع  حيث  المالية  المؤشرات  بكافة  عالية  نمو 
قطري،  ريال  مليار   83٫3 إلى  ليصل   ٪10٫3 بنسبة  الموجودات 
وإجمالي   ٪14٫٥ بنسبة  والسلف  القروض  محفظة  نمت  كما 
ودائع العمالء بنسبة 14٫8٪، ووصل إجمالي حقوق المساهمين 
في  نمو  نسبة  أيضًا  وحققنا  كما  قطري.   ريال  مليار   13٫2 إلى 
نهاية  في  الربح  صافي  بلغ  حيث   ،٪1 تعادل  البنك  ارباح  صافي 
العام 1٫3٧4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1٫3٥9 مليون ريال 
على  الطيبة  النتائج  هذه  انعكست  وقد    .2014 عام  قطري 
معدالت األداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق 
الموجودات  متوسط  على  العائد  ونسبة   ٪16٫1 المساهمين 

.٪1٫٧3

وجاري حاليًا تعديل استراتيجية البنك للثالث سنوات القادمة 
على  التعديالت  بعض  إدخال  سيتم  حيث   2018 إلى   2016
الخارجية  بالفروع  يتعلق  فيما  وخاصة  األعمال  استراتيجية 
ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت 
في  فعالة  استراتيجيات  تطبيق  للبنك  المستقبلية  الخطة 
مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى 
خالل  من  األداء  مستوى  ورفع  القطرية  الكوادر  استقطاب 
مستوى  وتحسين  العالية  والكفاءات  الخبرات  استقطاب 
وتطوير  تحسين  إلى  باإلضافة  هذا  الخدمات،  توصيل  قنوات 
وتعزيز  الدخل  مصادر  وتنويع  البنك  في  الحوكمة  مستوى 
من  مستوى  أعلى  إلى  للوصول  للبنك  المالي  المركز  وتقوية 

الكفاءة في األداء التشغيلي. 

كما عززنا في شهر يونيو 201٥ قاعدة رأس مال البنك األساسي 
اإلقراض  عملية  على  البنك  وقدرة  المال  رأس  كفاية  ونسبة 
خالل  من  االستراتيجية  أهدافه  تحقيق  وعلى  والمنافسة 
إصدار أدوات رأس مال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال 
قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي لإلصدار في قطر 
المركزي، وقد  السادة مصرف قطر  وفقًا لشروط ومتطلبات 
تمت عملية اإلصدار األولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع 

من األدوات في نهاية عام 2013.

حيث  البنك،  في  الحوكمة  نظام  عززنا  ذلك  إلى  وباإلضافة 
المتعلقة  واإلجراءات  السياسات  دليل  إلى  باإلضافة  اعتمدنا 
عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  ومسؤوليات  بواجبات 
اإلدارة  من  المشكلة  اللجان  وواجبات  ومسؤوليات  المجلس 
الشركات،  حوكمة  سياسات  دليل  األخالقية  المهنة  ومبادئ 
البنك  في  الداخلية  الرقابة  مفهوم  تعزيز  على  وحرصنا 
المساهمين  وعالقات  واإلفصاحات  الشفافية  ومفهوم 
االجتماع  بهذا  وفرنا  وقد  وغيرها  المصالح  أصحاب  وحقوق 
تقرير مجلس اإلدارة عن حوكمة الشركات لعام 201٥ لإلطالع 
عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل 

البنك خالل العام المنصرم.

مجلس  أعضاء  السادة  وباسم  باسمي  أتقدم  أن  أود  وأخيرا، 
اإلدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب 
السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى وإلى 
مجلس  رئيس   - ثاني   آل  ناصر  بن  اهلل  عبد  الشيخ/  سعادة 
الوزراء وإلى سعادة السيد/ علي شريف العمادي - وزير المالية 
وإلى سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير 
سعـود  بن  اهلل  عبد  الشيخ/  سعادة  وإلى  والتجارة  االقتصاد 
آل  الشيخ/ فهد بن فيصل  المحافظ وإلى سعـادة  ثاني -  آل 
المسؤولين بمصرف قطر  المحافظ وإلى جميع  نائب  ثاني - 
المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة وهيئة قطر لألسواق المالية 

وبورصة قطر.

والعمالء  المساهمين  لجميع  والشكر  بالتحية  أتوجه  وختاما 
وجميع  التنفيذية  اإلدارة  وإلى  بنا  ثقتهم  على  الكرام 
أبدوه من جهود وتعاون خالل  البنك على ما  الموظفين في 
هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.والسالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
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الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

خريج الكلية األكاديمية الملكية 
ساندهرست، المملكة المتحدة

 عضو مجلس إدارة مجموعة
الخليج التكافلي

السيد أحمد عبدالرحمن يوسف 
عبيدان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مدير عام
مؤسسة الواحة للتجارة والمقاوالت

الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب

رئيس مجلس إدارة  الشركة القطرية 
للصناعات التحويلية

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لإلجارة 
القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان 
لالستثمار »ممثاًل عن دولة قطر«

الشيخ عبد اهلل بن محمد 
بن جبر آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة مجموعة
الخليج التكافلي

السيد أحمد عبداهلل أحمد الخال
عضو مجلس اإلدارة

رجل أعمال

السيد حمد محمد المانع
عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع
عضو مجلس إدارة الشركة القطرية 

العامة للتأمين وإعادة التأمين
عضو مجلس إدارة شركة المالحة القطرية

الشيخ فالح بن جاسم بن جبر 
آل ثاني - ممثل عن شركة جاسم 

وفالح للتجارة والمقاوالت
عضو مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية لإلجارة القابضة

أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

مستشارين - أعضاء مجلس اإلدارة

السيد / خالد النعمة
رئيس القطاع العام

السيد / ديفيد وايثكروفت
رئيس الخزينة واإلستثمار

السيد / أحمد علي 
أل حنزاب

رئيس الشؤون اإلدارية

السيد / حسن علي كمال
مدير فرع الشركات

السيد / ماهر أحمد 
علي أحمد

مدير الفرع الرئيسي

السيد / يوسف هاشم 
عبداهلل اليوسف

مدير تنفيذي - إدارة عالقات
العمالء والمحفظة اإلسالمية

السيد / عبداهلل أسدي
رئيس إدارة عالقات العمالء

وشؤون المساهمين

السيد / سي كي كريشنان 
رئيــس الخدمات  المصرفية 

التجارية باإلنابة

د. ر. سيتارامان
الرئيس التنفيذي

الشيخ / محمد بن عبداهلل
بن حمد بن جبر آل ثاني

رئيس قسم الموارد البشرية

السيد / ديفيد 
تشالينور

رئيس اإلدارة المالية 
للمجموعة

السيد / خالد لطيف
رئيس إدارة مخاطر االئتـمان

السيد / نيل باكلي
رئيس تكنولوجيا 

المعلومات والعمليات

السيد / مختار عبد 
المنعم الحناوي

المستشار القانوني وسكرتير
مجلس اإلدارة

السيد / جمال الدين 
حسين الشولي

رئيس دائرة االلتزام

السيد / سامر فارس دبابنه
رئيس دائرة التدقيق الداخلي

السيد / غانيسان راماكريشنا
رئيس الخدمات المصرفية

الدولية

السيد / بريك علي المري
رئيس وحدة الريادة والخدمات 

المصرفية الخاصة

السيد / جون هاكوود
رئيس  باإلنابة

الخدمات المصرفية 
لألفراد
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مكـاتب العالقات
الدوليـة

السيد / أحمد يوسف 
أحمد المهزع

المدير اإلقليمي
فرع الكويت

السيد / آالجا راجا
رئيس فرع أبو ظبي

السيد / باتابيرامان
غورومورثي
مدير اقليمي

فرع الهند

السيد / نزيه عقالن
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة
 في تركيا

السيد / كانجي شينوميا
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة
 في اليابان

السيد / م. سانثيامورثي
نائب رئيس الخدمات 

المصرفية الدولية
مكتب تمثيل بنك الدوحة

في سنغافورة

السيد / يونغ جون كواك
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة
 في كوريا الجنوبية

السيد / ريتشارد وايتينج
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة
 في المملكة المتحدة

السيد / مايك جيلرت
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة 
في ألمانيا

السيد / أندريه ليون
سنيمان

رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة في 

جنوب أفريقيا

السيد / بيتر لو
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة 
في الصين

السيد / سافيو  بيريرا
مدير

مكتب تمثيل بنك الدوحة 
في الشارقة

السيد / هيلتون وود
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة 
في أستراليا

السيد / آيفان لو تشي بينغ
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة 
في هونغ كونغ

السيد / نائل زاهي
راشد الزاغة

رئيس الفرع  باإلنابة
في دبي والشارقة

السيد / فينكاتيش ناغوجي
رئيس تمثيلي

مكتب تمثيل بنك الدوحة
في كندا
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 أعضاء مجلس اإلدارة

االقتصاد العالمي

"النظــرة  حــول   "IMF" الدولــي  النقــد  صنــدوق  تقريــر  بحســب 
المســتقبلية لالقتصــاد العالمــي 201٥" فقــد خّفــض مــن توقعاتــه 
لنســبة النمــو االقتصــادي العالمــي إلــى 3٫1٪ عــام 201٥ وإلــى ٪3٫6 
عــام 2016. إذ مــن المتوقــع أن تســجل االقتصاديــات المتقدمــة 
نمــًوا بنســبة 2٪ عــام 201٥ ونســبة 2٫2٪ عــام 2016، فيمــا ُيتوقــع أن 
تســجل االقتصاديــات الناشــئة نمــًوا بنســبة 4٪ عــام 201٥ ونســبة 
ــس  ــام تعك ــذا الع ــو ه ــبة النم ــي نس ــع ف ــام 2016. إن التراج 4٫٥٪ ع
مــدى حجــم التباطــؤ المتزايــد فــي األســواق الناشــئة بينمــا هنــاك 
ما  ارتفاعــًا متواضعــًا فــي أنشــطة االقتصــادات المتقدمــة الســيَّ
ــئة  ــواق الناش ــي األس ــو ف ــع النم ــزى تراج ــورو. وُيع ــة الي ــي منطق ف
ــدالت  ــف مع ــا ضع ــباب منه ــدة أس ــى ع ــة إل ــات النامي واالقتصادي
النمــو فــي الــدول الُمصــّدرة للنفــط والتباطــؤ االقتصــادي فــي 
الصيــن التــي بــات نمــط النمــو فيهــا أقــل اعتمــادًا علــى االســتثمار، 
الســلع األساســية  انخفــاض مســتوى توقعــات ُمصــّدري  وإلــى 
أعقــاب  فــي  الالتينيــة  أمريــكا  أســواق  ذلــك  فــي  بمــا  األخــرى 

االنخفاضــات التــي شــهدتها أســعار تلــك الســلع.

وقــد شــهد االســتقرار المالــي فــي االقتصاديــات المتقدمــة تحســًنا 
ملحوظــًا فيمــا اتجهــت المخاطــر نحــو االقتصاديــات الناشــئة؛ 
الناميــة  واالقتصاديــات  الناشــئة  االقتصاديــات  تشــهد  حيــث 
تباطــًؤا فــي النمــو االقتصــادي للعــام الخامــس علــى التوالــي، 
ــى  ــر عل ــادة المخاط ــية وراء زي ــل الرئيس ــد العوام ــّد أح ــا يع ــو م وه
االســتقرار المالــي العالمــي. وفــي هــذا الســياق، عــّدل بنــك االحتيــاط 
الفيدرالــي األمريكــي مــن سياســته النقديــة إال أن وضــع التعديــالت 
ــز التطبيــق يجــب أن يتــم بشــكل ســلس لتجنــب إحــداث  علــى حي
ــات المتقدمــة  ــات فــي الســيولة الســوقية فــي االقتصادي اضطراب
أن  المركزيــة  البنــوك  الناشــئة. كمــا يجــب علــى  واالقتصاديــات 
تأخــذ بالحســبان اآلثــار المترتبــة علــى الســيولة الســوقية عنــد إجــراء 
ــي  ــيولة ف ــه الس ــذا وتواج ــة. ه ــة النقدي ــى السياس ــرات عل أي تغيي
األســواق النظاميــة صعوبــة فــي التــواؤم مــع المتغيــرات الجديــدة 

ــام. ــكل ع ــي بش ــاد العالم ــاص واالقتص ــكل خ بش

وقــد أثــر اســتمرار تراجــع أســعار النفــط علــى النمــو االقتصــادي 
ــن  ــع كل م ــذي دف ــر ال ــي، األم ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ف
ــر  ــدة وقط ــة المتح ــارات العربي ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي المملك

للبــدء فــي إجــراء إصالحــات ماليــة علــى خلفيــة التراجــع فــي 
أســعار النفــط، ومــن المتوقــع أن تتخــذ الــدول الخليجيــة األخــرى 
تدابيــر مماثلــة. كمــا مــن المتوقــع أن يشــهد القطــاع المصرفــي 
تشــهد  وأن  واإلقــراض  الودائــع  صعيــدي  علــى  صعبــة  أوقاًتــا 
الســيولة أيضــًا أوضاًعــا صعبــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط، 
ــي  ــدد ف ــج التش ــررت دول الخلي ــا ق ــر إذا م ــكل أكب ــر بش ــد تتأث وق
ــن  ــدة م ــعار الفائ ــع أس ــى رف ــل عل ــرد فع ــة ك ــات النقدي السياس
ِقبــل بنــك االحتيــاط الفيدرالــي األمريكــي. إال أنــه مــن المتوقــع 
ــار  ــن اآلث ــق بي ــكل دقي ــة بش ــة الخليجي ــات النقدي ــوازن السياس أن ت
االحتيــاط  بنــك  ِقبــل  مــن  الفائــدة  أســعار  رفــع  علــى  المترتبــة 

ــط. ــعار النف ــي أس ــع ف ــن التراج ــا بي ــي وم الفيدرال

التوجهات المحلية

تعــّد قطــر إحــدى أكبــر الــدول المصــّدرة للغــاز الطبيعــي المســال 
ــرب  ــا يق ــر م ــن والمحاج ــاع التعدي ــّكل قط ــد ش ــم، وق ــي العال ف
مــن ٥0٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة قطــر عــام 201٥. 
واإلحصــاء  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  عنــه  أعلنــت  مــا  وبحســب 
ــام  ــالل ع ــري خ ــاد القط ــو االقتص ــع أن ينم ــن المتوق ــة، م القطري
الفائــض بالحســاب  ُيتوقــع أن ينكمــش  ، فيمــا  2016 بنســبة ٪4٫3 
ــي  ــمي ف ــي االس ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة 3٫9٪ م ــاري بنس الج
عــام 2016. وقــد رصــدت دولــة قطــر فــي موازنــة عــام 2016 إيــرادات 
ــار  ــة 202٫٥ ملي ــات بقيم ــل نفق ــري مقاب ــال قط ــار ري ــة 1٥6 ملي بقيم
ريــال قطــري، حيــث مــن المتوقــع أن يتــم تغطيــة العجــز مــن 
خــالل إصــدارات الديــن المحليــة والدوليــة. ونــال قطــاع الصحــة 
والتعليــم والبنيــة التحتيــة حصــة كبيــرة مــن اإلنفــاق فــي موازنــة 
ــا ٥0٫6  ــغ قيمته ــرى البال ــة الكب ــة التحتي ــات البني ــمل نفق 2016، وتش
 Railway مليــار ريــال قطــري علــى مشــروع الســكك الحديديــة
وعلــى مينــاء الدوحــة الجديــد وعــدد مــن الطــرق الســريعة وعلــى 
ــي.  ــرف الصح ــاه والص ــاء والمي ــبكات الكهرب ــعة ش ــاريع توس مش
وفــي ظــل انخفــاض أســعار النفــط، فســوف يســتمر تنويــع مصــادر 
الدخــل مــن القطاعــات غيــر المعتمــدة علــى النفــط فــي عــام 2016. 
هــذا وُينتظــر أن يســجل الميــزان المالــي العــام عجــًزا للمــرة األولــى 

ــي. ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــو 4٫8٪ م ــّدر بنح ــا ُيق ــذ 1٥ عاًم من

ســجلت  فقــد  القطــري،  المصرفــي  بالقطــاع  يتعلــق  وفيمــا 
عمليــات اإلقــراض نمــًوا بنســبة تزيــد عــن 1٥٪ عــام 201٥. وكانــت 
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قطاعــات الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والتمويــل العقــاري 
وتمويــل المشــاريع هــي المحــركات الرئيســية للنمــو فــي عــام 
ــام 201٥  ــو 23٪ ع ــاص بنح ــاع الخ ــروض القط ــت ق ــد نم 201٥. وق
فــي حيــن نمــت الودائــع بنســبة تزيــد عــن 8٪ فــي نفــس العــام. 
وُيتوقــع فــي عــام 2016 أن تنخفــض قيمــة الودائــع مــن القطــاع 
العــام بســبب شــّح الســيولة. ولهــذا شــرعت البنــوك القطريــة 
خلفيــة  علــى   Funding Base التمويــل  قاعــدة  بتوســيع 

ــي. ــل المحل ــهده التموي ــذي يش ــف ال الضع

عــن  الصــادر   2016/201٥ العالمــي  التنافســية  لتقريــر  ووفقــًا 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي، فقــد احتــل االقتصــاد القطــري 
حيــث  مــن  إقليمًيــا  واألولــى  عالمًيــا  عشــر  الرابعــة  المرتبــة 

التنافســية. القــدرة 

مجموعة الخدمات المصرفية التجارية

الخدمــات  مجموعــة  اســتراتيجية  صياغــة  إعــادة  تمــت 
فــي  الســريع  التغيــر  تواكــب  بحيــث  التجاريــة  المصرفيــة 
متطلبــات العمــالء، ولهــذا وضعــت عمليــة الرقمنــة علــى قمــة 
ــة  ــزت مجموع ــك، جه ــة لذل ــام 201٥. ونتيج ــالل ع ــا خ أولوياته
المشــاريع  مــن  العديــد  التجاريــة  المصرفيــة  الخدمــات 
المرتكــزة علــى ضمــان خدمــة العمــالء بشــكل أفضــل وعلــى 
تقليــل الوقــت المســتغرق فــي تنفيــذ المعامــالت. وجــاري 
حالًيــا إطــالق نظــام جديــد الســتقطاب األعمــال الذي ســيعمل 
بوحــدات  التمثيــل  ومكاتــب  الخارجيــة  الفــروع  ربــط  علــى 
ــر  ــي أكث ــع الضمن ــة البي ــل عملي ــر لجع ــكل مباش ــال بش األعم
الطبيعــة  ذات  العمليــات  دعــم  وبهــدف  وكفــاءة.  فاعليــة 
ــة  ــت مجموع ــد مكنن ــركات، فق ــن الش ــالء م ــررة للعم المتك

الخدمــات المصرفيــة التجاريــة عمليــة دفــع الرواتــب.

الســوق  فــي  المتوفــرة  الســيولة  شــح  مــن  الرغــم  وعلــى 
المحلــي وفــي الســوق اإلماراتــي، إال أن مجموعــة الخدمــات 
المصرفيــة التجاريــة تمكنــت مــن تعزيــز أصولهــا بشــكل أقــوى 
ــام  ــة أقس ــم أداء كاف ــة. واتس ــوك المنافس ــم البن ــن معظ م
األعمــال بالتميــز بمــا فيهــا قســم شــراء الذمــم اآلجلــة الــذي 
ــه  ــق أهداف ــى تحقي ــه عل ــدة قدرت ــه الواع ــذ انطالقت ــت من أثب

ــال. ــة األعم ــي ربحي ــاهمة ف ــودة والمس المرص

المصرفيــة  الخدمــات  لمجموعــة  المتواصلــة  النجاحــات  إن 
التجاريــة والمرونــة التــي تتمتــع بهــا أقســام األعمــال أثبتــت 
مــدى فاعليــة اســتراتيجية البنــك فــي امتصــاص الصدمــات 
ــة  ــات االقتصادي ــع التقلب ــل م ــى التعام ــدرة عل ــة والق الخارجي
والتدفقــات الرأســمالية المتغيــرة االتجــاه.  وقــد تــم إعــادة 
هيكلــة مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة لتتألــف مــن 

ــي: ــام وه ــة أقس أربع

قسم التسهيالت التجارية وتسهيالت الشركات  •

قسم تسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة  •

قسم تمويل الشركات والتمويل المهيكل  •

قسم خدمات المعامالت المصرفية  •

الشــركات  التجاريــة وتســهيالت  التســهيالت  يقــدم قســم 
مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات التســهيالت، فعلــى صعيــد 
التســهيالت المباشــرة يقــدم تســهيالت تمويــل رأس المــال 
الكمبيــاالت  وخصــم  مديــن  الجــاري  وتســهيالت  العامــل 
والقــروض ألجــل، أمــا بالنســبة إلــى التســهيالت غيــر المباشــرة 
المقدمــة،  الدفعــة  كفــاالت  للعمــالء  القســم  فيقــدم 
كفــاالت حســن األداء والدفعــات المحتفــظ بهــا، إضافــة إلــى 

خطابــات االعتمــاد وخطابــات الضمــان لعمليــات التمويــل خــارج 
ــهيالت  ــة وتس ــهيالت التجاري ــم التس ــاهم قس ــد س ــدود. وق الح
النمــو  لعمليــات  الرئيســي  المحــرك  يعــد  "الــذي  الشــركات 
فــي البنــك" بصــورة كبيــرة ومســتمرة فــي إيــرادات مجموعــة 
الخدمــات المصرفيــة التجاريــة، وانتهــج اســتراتيجية نمــو متوازنــة 
ومرنــة أثبتــت جدواهــا ولديهــا القــدرة علــى التفاعــل مــع تحديــات 
ــارية.  ــات االستش ــال الخدم ــي مج ــع ف ــات التوس ــوق وإمكاني الس
كمــا ركــز القســم علــى المراقبــة الفّعالــة لالئتمــان مــن أجــل 
ضمــان قــوة وجــودة الموجــودات وعلــى توســيع قاعــدة العمــالء 
ــع  ــة م ــاة بعناي ــدة ومنتق ــات جدي ــي عالق ــول ف ــالل الدخ ــن خ م

شــركات محليــة ودوليــة رائــدة.

ــطة  ــرة والمتوس ــركات الصغي ــهيالت الش ــم تس ــه قس ــد وّج لق
حيــث  الحجــم  متوســطة  الشــركات  نحــو  محفظتــه   "SME"
المرتبطــة  غيــر  العائــدات  وترتفــع  االئتمــان  مخاطــر  تنخفــض 
بالفوائــد نظــًرا لكبــر حجــم محافــظ تلــك الشــركات. ولمعالجــة 
التحديــات الرئيســية والمعوقــات التــي تواجــه الشــركات الصغيرة 
والخدمــات  للرقمنــة  متزايــدة  حاجــة  يوجــد  والمتوســطة 
تحــّول  إحــداث  الرقمنــة  شــأن  فمــن  االستشــارية.  المصرفيــة 
ــة  ــأن كيفي ــم بش ــالء وتوجيهه ــع العم ــل م ــة التفاع ــي طريق ف
المعالجــة  عمليــات  مــع  والتكيــف  الجديــدة  التقنيــات  دمــج 
ــوم  ــي تق ــارية فه ــة االستش ــات المصرفي ــا الخدم ــرة. وأم المباش
علــى الشــراكة مــع استشــاريين علــى أعلــى مســتوى فــي مجــال 
الســيولة وإدارة رأس المــال العامــل وإدارة المصاريــف التشــغيلية 
المعلومــات  ونظــام  الماليــة  للتقاريــر  موثــوق  نظــام  وإنشــاء 
ــطة  ــرة والمتوس ــركات الصغي ــم الش ــدف دع ــك به ــة، وذل اإلداري
التنافســية وتطويــر أعمالهــا والتوســع بنجــاح  لزيــادة قدرتهــا 
مــع تحقيــق نمــو مربــح. كمــا أطلــق القســم منتــج "مخاطــر 
المحفظــة" بالتعــاون مــع بنــك قطــر للتنميــة مــن أجــل تلبيــة 

متطلبــات عمــالء هــذه الشــريحة.

يقــدم قســم تمويــل الشــركات مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات 
والخدمــات المصرفيــة المتكاملــة للشــركات الكبيرة والمتوســطة 
وإلــى المؤسســات الحكوميــة والرعــاة المالييــن. وقــد اســتفاد 
القســم مــن التواجــد الدولــي لبنــك الدوحــة فــي إتمــام عــدد مــن 
الصفقــات كمنســق رئيســي مفــّوض علــى الصعيديــن الخليجــي 
والدولــي. كمــا ويتبنــى فريــق عمــل القســم الــذي يتمتــع بمؤهــالت 
وخبــرات عاليــة منهجيــة شــاملة مرتكــزة علــى البحــث والتقصــي 
وعلــى االســتفادة الفعالــة مــن المركــز المالــي للبنــك واســتخدام 
المصــادر البديلــة لألمــوال وتوزيــع المخاطــر لتحقيــق أكبــر فائــدة 

ممكنــة للعمــالء وزيــادة رؤوس أموالهــم.

بنك الدوحة يؤكد التزامه بدعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة عبر برنامج الضمين الخاص ببنك قطر 

للتنمية
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وُيعنــى قســم المعامــالت المصرفيــة بالخدمــات والتســهيالت 
المقدمــة للعمــالء طــوال الــدورة التجاريــة  بمــا فيهــا خدمــات 
إدارة  وخدمــات  التقاريــر  ورفــع  والتحصيــالت  واألجــور  الدفــع 
ــة  ــة التجاري ــات المصرفي ــة الخدم ــت مجموع ــد أدرج ــيولة. وق الس
ــم  ــراء الذم ــد وش ــع وإدارة النق ــات الدف ــم خدم ــذا القس ــت ه تح
تمويــل  وحلــول  التجــاري  والتمويــل  الخزينــة  ومبيعــات  اآلجلــة 
سلســلة التوريــد. وقــام بنــك الدوحــة بتحســين وتوســيع خدمــات 
مــن  جديــدة  مجموعــة  وقــّدم  للشــركات  المصرفــي  اإلنترنــت 
أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  البنــك.  لعمــالء  النقــد  إدارة  خدمــات 
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة قــد أطلقــت خدمــات 
إدارة النقــد أيضــًا فــي المواقــع الخارجيــة مــن خــالل فــروع البنــك 

المنشــرة فــي المواقــع االســتراتيجية.

بعــده  ومــا   2016 لعــام  المجموعــة  اســتراتيجية  تراعــي  ســوف 
المخاطــر والتحديــات المختلفــة التــي يشــهدها االقتصــاد الكلــي. 
ومــن بيــن أهــم المخاطــر التــي تواجههــا مجموعــة الخدمــات 
المصرفيــة التجاريــة هــو إمكانيــة أن يؤثــر العجــز فــي الموازنــة لــدى 
اقتصاديــات الــدول الخليجيــة الكبــرى علــى اإلنفــاق الحكومــي 
ــي  ــع ف ــى تراج ــؤدي إل ــن أن ي ــا يمك ــو م ــاص، وه ــتهالك الخ واالس
األصــول،  المحافظــة علــى جــودة  أجــل  االئتمــان. ومــن  جــودة 
يتــم حاليــًا إجــراء مراجعــة منتظمــة للمحفظــة، وســوف يســاعد 
الــكادر المعنــي بتوزيــع المخاطــر علــى إدارة تعرضــات القطــاع 
والتعرضــات فــي الظــروف القصــوى لمصلحــة المقترضيــن األفــراد، 
دعــم  بهــدف  مؤسســي  بشــكل  المطلوبــات  إدارة  يتــم  كمــا 

عمليــات اســتقطاب األمــوال بتكلفــة أقــل.

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

أكبــر  إحــدى  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  مجموعــة  تمتلــك 
شــبكات التوزيــع فــي دولــة قطــر والتــي تضــم 30 فرعــًا و 21 مكتــب 
دفــع بمــا فيهــا الفــروع اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى مــا يزيــد عــن 12٥ 
جهــاز صــراف آلــي ووحدتيــن مصرفيتيــن متنقلتيــن. وقــد شــهدت 
الصعوبــات  رغــم   201٥ فــي  النجــاح  مــن  آخــر  عاًمــا  المجموعــة 
طرحهــا  تــم  التــي  الجديــدة  المنتجــات  بفضــل  والتحديــات 
والتحســينات التــي تــم إدخالهــا علــى المنتجــات القائمــة باإلضافــة 
إلــى عمليــات التطويــر المســتمرة التــي ترمــي إلــى تحســين الخدمة 

ــالء. ــة للعم ــة المقدم المصرفي

وتراجــع  الســيولة  أزمــة  مثــل  المختلفــة  التحديــات  أدت  لقــد 
ــم  ــة وتنظي ــادة هيكل ــدة وإع ــعار الفائ ــاع أس ــط وارتف ــعار النف أس
الســوق  فــي  األســعار  علــى  والمنافســة  والغــاز  النفــط  قطــاع 
ــالت دول  ــة لعم ــرف التفضيلي ــعار الص ــى اس ــة إل ــي، باإلضاف المحل
ــرق  ــي الط ــر ف ــداث تغيي ــة إلح ــة ماس ــروز حاج ــى ب ــيا إل ــوب آس جن
الخدمــات  أعمــال  إدارة  بهــا  يتــم  التــي  التقليديــة  والمفاهيــم 
المصرفيــة لألفــراد. وفــي ظــل هــذه البيئــة المليئــة بالتحديــات، 
تمكنــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد مــن تحقيــق أداء 
قــوي نســبًيا فــي عــام 201٥ مــن خــالل إطــالق عــدد مــن المنتجــات 
ــذه  ــم ه ــن أه ــام، وم ــالل الع ــا خ ــن نوعه ــدة م ــة والفري المنافس
ــات  ــة والخدم ــل الذكي ــاعات آب ــي لس ــق المصرف ــات التطبي المنتج
المصرفيــة عبــر الكمبيوتــر اللوحــي "التابلــت" والقــروض مقابــل 
ــادرة  ــة ومب ــون الخارجي ــل الره ــروض مقاب ــة والق ــع الخارجي الودائ
زيــادة قيمــة القــرض ومكننــة عمليــة تأجيــل أقســاط القــروض، 
ــك"،  ــة راتب ــح قيم ــك" و"ارب ــة قرض ــادل قيم ــا يع ــح مبلًغ ــة "ارب وحمل
باإلضافــة إلــى العــروض المتعــددة الخاصــة بقــروض الســيارات 

بالتعــاون مــع وكاالت الســيارات الرئيســية فــي الســوق.

المبيعــات  قنــوات  إنعــاش  فــي  المبــادرات  هــذه  تســاعد  ولــم 
فحســب، بــل وســاعدت أيًضــا فــي تحقيــق نمــو قــوي فــي ســوق 
تشــتد فيــه المنافســة. وعلــى صعيــد منتجــات المطلوبــات، أكمــل 

منتــج الدانــة الرائــد مــن بنــك الدوحــة عامــه الثانــي عشــر فــي عــام 
ــج  ــًا ببرنام ــام 2016 مدعوم ــي ع ــر ف ــث عش ــه الثال ــل عام 201٥ ودخ
عمــالء  فــاز  حيــث  للتســويق،  مبتكــرة  وخطــة  للجوائــز  جــّذاب 
ــت  ــز ليثب ــن الجوائ ــد م ــيات بالعدي ــرائح والجنس ــف الش ــن مختل م
بنــك الدوحــة أنــه جديــر بثقــة العمــالء المطلقــة، وســجل برنامــج 
الدانــة نمــًوا كبيــًرا فــي المحفظــة خــالل العــام. ومــن خــالل تعزيــز 
ــازات مبتكــرة، تمكنــت مجموعــة الخدمــات  منتجــات البنــك بامتي
المصرفيــة لألفــراد مــن تقليــل تكلفــة األمــوال وبالتالــي تحســين 
صافــي إيــرادات البنــك، كمــا ســجلت أيضــا نســبة نمــو كبيــرة فــي 

ــر. ــابات التوفي ــة وحس ــابات الجاري ــدة الحس أرص

وعلــى صعيــد المطلوبــات، تعتــزم مجموعــة الخدمــات المصرفية 
الفائــدة  أســعار  وخفــض  المطلوبــات  أزمــة  مواجهــة  لألفــراد 
المتزايــدة وبنــاء قاعــدة ودائــع مســتقرة وطويلــة األجــل مــن 
خــالل السلســلة األخيــرة مــن منتجــات الودائــع طويلــة األجــل 
ــا  ــع الجن ــلة ودائ ــا سلس ــت. أم ــعر الثاب ــة والس ــدة العالي ذات الفائ
السادســة التــي توفــر للعمــالء مجموعــة متنوعــة مــن المزايــا 
ومعــدل فائــدة ثابــت بعمــالت متعــددة بمــا فيهــا الريــال القطــري 
ــي  ــي، فه ــار الكويت ــي والدين ــم اإلمارات ــي والدره ــدوالر األمريك وال

ــم. ــى أمواله ــون عل ــد مضم ــق عائ ــا تحقي ــن لعمالئه تضم

ومــن ناحيــة أخــرى، ُيجــري بنــك الدوحــة جلســات تواصــل عبــر 
الهاتــف مــع العمــالء أصحــاب الثــروات بهــدف مســاعدتهم علــى 
الدوحــة  لبنــك  يمكــن  وكيــف  للثــروات  الفعّالــة  اإلدارة  فهــم 
ويخصــص  مجــدي.  بشــكل  ثرواتهــم  إدارة  فــي  مســاعدتهم 
الرئيــس التنفيــذي لبنــك الدوحــة ســاعة كل شــهر يقــوم خاللهــا 
بالــرّد عبــر الهاتــف علــى أســئلة العمــالء ســواء الحالييــن أو الجــدد. 
ويأتــي هــذا النشــاط كإضافــة إلــى "جلســة التواصــل مــع العمــالء 
األفــراد" و"جلســة التواصــل مــع العمــالء مــن الشــركات" التــي يتــم 

ــهري. ــكل ش ــا بش إجراؤه

المتميــز خــالل  وقــد واصلــت أعمــال بطاقــات االئتمــان أداءهــا 
العــام مــن حيــث نســبة النمــو، حيــث ارتفعــت إصــدارات البطاقــات 
)أول  االئتمانيــة  "العصريــة"  بطاقــة  إطــالق  مــع  كبيــر  بشــكل 
بطاقــة فــي قطــر مخصصــة للســيدات( بالتزامــن مــع اليــوم 
العالمــي للمــرأة. وتوفــر هــذه البطاقــة مجموعــة مــن المزايــا 
تتضمــن علــى عــروض وحمــالت ترويجيــة موســمية. وباإلضافــة 
إلــى عــروض اليــوم الوطنــي قــدم بنــك الدوحــة عروضــًا إضافيــة 
النقــدي وعــرض توفيــر الرســوم  أخــرى مثــل عــرض االســترداد 
ــة  ــة البالتيني ــى البطاق ــة إل ــة االئتماني ــة البطاق ــع درج ــرض رف وع
وبرنامــج تقديــر والء العمــالء. وبالنســبة إلــى قطــاع المســتهلكين 
الميســورين، تــم طــرح عــروض بأســعار فائــدة 0٪، كمــا تــم توســيع 
خطــط الســداد لتغطــي 23 تاجــًرا منتشــرين فــي أكثــر مــن 100 
موقــع يقدمــون خيــار الســداد بالتقســيط لــكل شــيء ابتــداًء مــن 
األجهــزة المنزليــة ووصــواًل إلــى باقــات الســفر. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور سيتارامان 
مع أعضاء الفريق التنفيذي لبنك الدوحة خالل إطالق 
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فقــد أصبــح البرنامــج الخــاص بخصومــات المطاعــم الــذي يتضمــن 
علــى 40 عرًضــا أحــد أبــرز الســمات المميــزة لبطاقــات بنــك الدوحــة.

ودعًمــا مــن البنــك لنظــام حمايــة األجــور فــي قطــر، اتخــذ 
البنــك كافــة التدابيــر الالزمــة لتلبيــة متطلبــات هــذا النظــام 
فتــح  تــم  حيــث   .201٥ نوفمبــر   02 بتاريــخ  تشــغيله  بــدأ  الــذي 
هــذا  مــن  المنتفعيــن  للعمــالء  الحســابات  مــن  كبيــر  عــدد 

التاريــخ. النظــام منــذ ذلــك 

كمــا تــم إطــالق الموقــع الجديــد لســوق الدوحــة اإللكترونــي 
للتســوق مــع بداية شــهر مــارس 201٥ وقــد احتفظ بموقــع الصدارة 
ــدار  ــر ُي ــي قط ــي ف ــوق اإللكترون ــع للتس ــوق كأول موق ــي الس ف
مــن ِقبــل مؤسســة ماليــة. كمــا تــم تجديــد هــذا الموقــع حيــث 
ــات  ــروض والصفق ــرت الع ــد أث ــًدا. لق ــًرا جدي ــن 1٥ تاج ــر م ــم أكث ض
اليوميــة علــى المبيعــات وعلــى حجــم المعامــالت وعــدد الطلبــات 
المســتلمة مــن العمــالء. وبهــدف تقديــم خدمــة أفضــل للعمــالء، 
قــدم بنــك الدوحــة وســيلة جديــدة للدفــع إلــى جانــب بوابــة ســوق 
الدوحــة والبطاقــات االئتمانيــة، حيــث أصبــح بإمــكان العمــالء فــي 
الوقــت الراهــن الدفــع مــن خــالل بطاقــة الخصــم الخاصــة ببنــك 
الدوحــة. كمــا تــم توفيــر الموقــع اإللكترونــي لســوق الدوحــة 
ــة  ــة الممكن ــبل الراح ــر كل س ــدف توفي ــوال به ــف الج ــى الهات عل
للعمــالء. ويحتــل بنــك الدوحــة مكانــة متميــزة فــي قطــر فــي 
ــالل  ــن خ ــة م ــارة اإللكتروني ــي للتج ــام البيئ ــوم النظ ــق مفه تطبي
ــد  ــه. وق ــة لدي ــع اإللكتروني ــة الدف ــول بواب ــتمر لحل ــر المس التطوي
 Q-Tickets ــع ــة وموق ــك الدوح ــن بن ــزة بي ــة المتمي ــرت العالق أثم
اإللكترونــي عــن تخطــي مبيعــات التذاكــر حاجــز المليــون تذكــرة 
فــي عــام 201٥ مــن خــالل إطــالق عالمتــه التجاريــة والوصــول بهــا 

إلــى مســتوى أعلــى.

ومــن خــالل إطــالق خدمــة فتــح الحســابات عبــر الكمبيوتــر اللوحــي 
ــة  ــام بعملي ــة اآلن القي ــك الدوح ــل بن ــكان عمي ــات بإم ــت"، ب "التابل
فتــح الحســاب عــن ُبعــد وتســجيل المســتندات الداعمــة لــه بصــورة 
رقميــة مــن موقــع تواجــد العميــل. وقــد ســاعدت هــذه الخدمــة 
كثيــًرا فــي تقليــل الوقــت المســتغرق فــي عمليــة فتــح الحســابات 
فتــح  بعمليــة  القيــام  مــن  الفــروع  ومكنــت  الجــدد  للعمــالء 
الحســاب فــي غضــون 30 دقيقــة فقــط، إذ أصبــح بإمــكان العمــالء 
ــي  ــوري )ف ــكل ف ــوا بش ــات أن يحصل ــذه الخدم ــالل ه ــن خ اآلن م
ــة  ــوري وبطاق ــاب ف ــم حس ــى رق ــي( عل ــار الزمن ــذا اإلط ــون ه غض
ــا  ــرة، كم ــة القصي ــائل النصي ــة الرس ــي خدم ــجيل ف ــم والتس خص
مكنتهــم مــن التســجيل بشــكل فــوري فــي خدمــة اإلنترنــت 
الخصــم.  بطاقــة  باســتخدام  المصرفــي  والجــوال  المصرفــي 
وبهــدف تقديــم قنــوات متكاملــة للعمــالء ولتوســيع إمكانيــة 
ــة  ــائل المصرفي ــن الوس ــد م ــو أبع ــا ه ــى م ــات إل ــول للخدم الوص

تطبيــق  مــن  محّســنة  جديــدة  نســخة  إطــالق  تــم  التقليديــة، 
العــام فــي  التابلــت خــالل  الجــوال/  المصرفيــة عبــر  الخدمــات 
العمــالء  لتمكيــن  أيًضــا،  الخارجيــة  واألســواق  القطــري  الســوق 
مــن الوصــول إلــى حســاباتهم بشــكل مســتمر مــع توفيــر األمــان 

ــق. ــتخدام التطبي ــد اس ــم عن ــالزم له ال

ــون  ــع "يوني ــتراتيجي م ــف اس ــي تحال ــة ف ــك الدوح ــل بن ــد دخ وق
بــاي" الصينيــة حيــث اتــاح هــذا التحالــف اســتخدام بطاقــات يونيــون 
بــاي علــى شــبكة أجهــزة الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع الخاصــة 
ــس  ــها رئي ــبًة ترأس ــة مناس ــك الدوح ــم بن ــا نظ ــة. كم ــك الدوح ببن
"يونيــون بــاي" الصينيــة الدوليــة ورئيســها التنفيــذي وحضرهــا عــدد 

ــن. ــي الصي ــارف ف ــن المص ــؤولين م ــار المس ــن كب م

ومــن ناحيــة أخــرى، واصــل بنــك الدوحــة إعــادة هيكلــة التصميــم 
افتتحــت  كمــا  العــام.  مظهرهــا  وتحســين  للفــروع  العــام 
المجموعــة فرًعــا إلكترونًيــا جديــًدا فــي غرفــة التجــارة فــي شــهر 
ديســمبر 201٥. وتواصــل مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد 
تنفيــذ خططهــا التوســعية فــي دولــة اإلمــارات مــن خــالل تدشــين 

ــي. ــي أبوظب ــح ف ــة ُمصف ــي ضاحي ــد ف ــي جدي ــرع إلكترون ف

وقــد واصــل فريــق التســويق لــدى مجموعــة الخدمــات المصرفيــة 
)قطــر  األربعــة  األســواق  عبــر  التحــّول  عمليــة  قيــادة  لألفــراد 
ــى  ــة وعل ــة الرقمن ــى عملي ــز عل ــد( ورك ــت والهن ــارات والكوي واإلم
إدارة عمليــة االســتقطاب للعمــالء المحتمليــن عبــر اإلنترنــت. كمــا 
شــمل نطــاق العمــل المقاربــة بيــن الوســائل الدعائيــة اإللكترونيــة 
وغيــر اإللكترونيــة لضمــان تحقيــق أعلــى عائــد علــى االســتثمار مــن 
ــق  ــز الفري ــة. ورك ــة التجاري ــاء العالم ــال وبن ــتقطاب األعم ــث اس حي
ــات  ــى عملي ــث وعل ــركات البح ــم مح ــز وتنظي ــى تعزي ــوده عل جه
ــتهداف  ــادة االس ــادرات إع ــى مب ــث وعل ــة بالبح ــويق المرتبط التس
والجهــود الخاصــة باســتخدام األدوات البرمجيــة لتحديــد الحــدود 
فــي  منهــا  لالســتفادة   )geo-fencing( االفتراضيــة  الجغرافيــة 
أعمــال الدعايــة، وعلــى محــرك غوغــل للبحــث والدعايــة المقارنــة، 
ــن  ــذ م ــق مناف ــن، وخل ــالء المحتملي ــن العم ــث ع ــركات البح ومح
التســويق  علــى  للهيمنــة  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  خــالل 
الرقمــي مــن خاللهــا. كمــا نظمــت مجموعــة الخدمــات المصرفية 
ــل  ــادة التفاع ــدف زي ــة به ــالت الترويجي ــن الحم ــد م ــراد العدي لألف
مــع العمــالء، كالحملــة الترويجيــة الخاصــة بالقــروض الشــخصية 
الفوريــة فــي الســيتي ســنتر وســحوبات برنامــج الدانــة للتوفيــر. 
وقــد تمكــن الفريــق مــن تعزيــز العالقــات مــع العمــالء مــن خــالل 
اســتضافة مأدبــة ســحور خاصــة لعمالئــه مــن الشــركات وغيرهــا 

ــرى. ــويقية األخ ــات التس ــن الفعالي م

الخدمــات  مجموعــة  حرصــت  العمــالء،  خدمــة  صعيــد  وعلــى 
وعلــى  الشــكاوى  إدارة  حلــول  تعزيــز  علــى  لألفــراد  المصرفيــة 
فــي  الشــكاوى  لمعالجــة  عــام  رئيســي"  أداء  "مؤشــر  تحديــد 

بنك الدوحة يطلق بطاقة "العصرية" االئتمانية 
للسيدات، أول باقة في قطر تقدم حساب توفير 

وبطاقة ائتمان خاصة

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، 
مع فريق اإلدارة الُعليا في البنك خالل حفل توزيع جوائز 

"بانكر ميدل إيست" للمنتجات المصرفية للعام ٢٠١٥
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غضــون يوميــن مــع إجــراء تحليــالت دوريــة لألســباب األساســية 
التــي تــؤدي إلــى الشــكاوى. ويتولــى فريــق خدمــة العمــالء اإلبــالغ 
الوقــت  وتحديــد  الفــروع  لــدى  الخدمــة  معاييــر  عــن  اليومــي 
المســتغرق بمســاعدة برنامــج Q-Matic لتحليــل البيانــات. كمــا 
تــم اســتحداث مبــادرة االتصــال بالعمــالء للترحيــب بهــم لتحســين 
عمليــة ضــّم العمــالء الجــدد، باإلضافــة إلــى اتبــاع منهجيــة تقــوم 
علــى تقســيم العمــالء إلــى شــرائح، فضــاًل عــن االتصــال بالعمــالء 
المهميــن وذوي المــالءة الماليــة العاليــة للتأكــد مــن مســتوى 
رضاهــم عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الفــروع. وعلــى صعيــد 
الرســائل المســتلمة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي فقــد حقــق 
ــًرا بجعــل المــدة الزمنيــة للــرّد علــى تلــك  بنــك الدوحــة إنجــاًزا كبي

ــق.  ــالث دقائ ــاوز ث ــائل ال تتج الرس

وتقديــًرا لتميــز منتجــات وخدمــات البنــك، حصــل بنــك الدوحــة 
ــي  ــك ف ــل بن ــزة "أفض ــار"، وجائ علــى جائــزة "أفضــل حســاب ادخ
وجائــزة  الجــوال"،  اإلنترنــت/  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  مجــال 
"أفضــل بطاقــة ائتمــان بعالمــة تجاريــة مشــتركة"، وجائــزة "أفضــل 
بنــك فــي مجــال التمويــل المنزلــي"، وجائــزة "أفضــل بنــك فــي إدارة 

ــت. ــدل إيس ــر مي ــة بانك ــن مجل ــان" م االئتم

مجموعة الخزينة واالستثمار

تقــدم مجموعــة الخزينــة واالســتثمار مجموعــة متنوعــة مــن 
الخزينــة  ومنتجــات  الماليــة  بالمخاطــر  المرتبطــة  الخدمــات 
والدخــل  النقــد  وأســواق  األجنبــي  القطــع  مثــل  واالســتثمار، 
ــيما  ــلع ال س ــهم والس ــاطة األس ــتثمار ووس ــق االس ــت وصنادي الثاب

الثمينــة.  المعــادن 

وقــد اســتمرت دائــرة الخزينــة واالســتثمار بالبنــك فــي التركيــز 
علــى تعزيــز وتقويــة أنشــطتها مــن كافــة الجوانــب، حيــث عملــت 
ــة  ــرة والمعرف ــن ذوي الخب ــات م ــرس للمبيع ــق مك ــاء فري ــى بن عل
الواســعة باألســواق المحليــة والدوليــة، وتســعى المجموعــة أن 
تكــون بمثابــة الشــريك الموثــوق بــه مــن قبــل العمــالء فــي مجــال 
المتعلقــة  للمنتجــات  الشــركات  مخاطــر  إدارة  حلــول  تقديــم 

ــدة. ــعار الفائ ــية وأس ــلع األساس ــة والس بالعمل

الســيولة  لمحفظــة  الفّعالــة  إدارتهــا  المجموعــة  وتواصــل 
واألوراق الماليــة الخاصــة بالبنــك للتأكــد مــن االلتــزام بالمتطلبــات 
القانونيــة والتنظيميــة، كمــا تركــز علــى تحســين العائــد علــى 

كامــل المحفظــة مــع االحتفــاظ بهــا لمــدة مناســبة.

هــذا وال تــزال فلســفة البنــك الماليــة االســتثمارية تتســم بالحيطــة 
الثابــت، فقــد  والحــذر. وبالنســبة لالســتثمار فــي أدوات الدخــل 
ــيادية  ــون الس ــن الدي ــه م ــادة حصت ــى زي ــك عل ــود البن ــزت جه ترك
المحليــة الصــادرة عــن دولــة قطــر بمــا فيهــا أذونــات الخزانــة. 
مجــال  فــي  أنشــطته  تطويــر  الدوحــة  بنــك  يواصــل  وســوف 

االســتثمار وإدارة الســيولة ومواءمتهــا مــع متطلبــات بــازل 3.

وتقديــًرا لتّميــز خدماتــه المرتبطــة بالقطــع األجنبــي، حصــل بنــك 
ــي"  ــع األجنب ــال القط ــي مج ــك ف ــل بن ــزة "أفض ــى جائ ــة عل الدوح

مــن مجلــة بانكــر ميــدل إيســت.

مجموعة الخدمات المصرفية الدولية

تشــرف مجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة علــى عمليــات 
البنــك الدوليــة وتســاعد فــي تســهيل العمليــات التجاريــة الخارجية 
الكبيــرة، كمــا أنهــا مســؤولة عــن إدارة العالقــات مــع أكثــر مــن 800 
مؤسســة ماليــة حــول العالــم. وتقــوم المجموعــة أيًضــا بــدور 
المنســق للقــروض وتشــارك فــي القروض المشــتركة للمؤسســات 
هــذا  العالــم.  فــي  االســتراتيجية  المواقــع  بمختلــف  الماليــة 
وتدعــم مجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة مــوارد البنــك 
ألجــل  قــروض  تنظيــم  خــالل  مــن  الخزينــة  وإدارة  التمويليــة 
ــات  ــة خدم ــدم المجموع ــا تق ــل. كم ــة أفض ــك بتكلف ــح البن لصال
االســتيراد  مجــال  فــي  العاملــة  للشــركات  تجاريــة  استشــارية 
والتصديــر مــن خــالل توفيــر استشــارات فعالــة ومســتمرة فــي 
مجــال التمويــل التجــاري للحــد مــن التكاليــف والمخاطــر. وتغطــي 
ــن  ــا والصي ــان وكوري ــتراليا والياب ــن أس ــي كل م ــل ف ــب التمثي مكات
شــرق  جنــوب  منطقــة  "لتغطيــة  وســنغافورة  كونــغ  وهونــغ 
آســيا" وتركيــا وألمانيــا "لتغطيــة منطقــة وســط أوروبــا" والمملكــة 
المتحــدة وجنــوب أفريقيــا والشــارقة باإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــر  ــارة وتطوي ــة بالتج ــالت المرتبط ــع المعام ــة جمي ــدا لتغطي وكن
ــن  ــع كل م ــات م ــا عالق ــي تجمعه ــدول الت ــع ال ــة م ــة التحتي البني
قطــر والكويــت والهنــد واإلمــارات. وخــالل عــام 201٥، افتتــح البنــك 
بجنــوب  جوهانســبرغ  مدينــة  فــي  الجديــد  التمثيلــي  مكتبــه 
أفريقيــا بهــدف دعــم أعمــال التجــارة الثنائيــة بيــن قطــر ودول 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــة م ــارة األفريقي ــة والق ــن ناحي ــج م الخلي

وقــد عــزز افتتــاح فــرع بنــك الدوحــة فــي دبــي عــام 200٧ ودولــة 
عــام  والهنــد   2012 عــام  أبوظبــي  وفــرع   2008 عــام  الكويــت 
التعــاون  مجلــس  دول  منطقــة  فــي  البنــك  تواجــد  مــن   2014
الفــروع منتجــات وخدمــات  الخليجــي والهنــد. وتقــدم هــذه 
والخدمــات  المنتجــات  مجــال  فــي  متكاملــة  مصرفيــة 
المصرفيــة الموجهــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة التجاريــة 
التجــاري  والتمويــل  األجنبــي  والقطــع  الخزينــة  وخدمــات 
للعمــالء المحلييــن، كمــا وتلبــي االحتياجــات المصرفيــة لعمــالء 

بنــك الدوحــة فــي الــدول األخــرى.

ــه  ــد لنفس ــد ليمه ــي الهن ــه ف ــة عمليات ــك الدوح ــق بن ــد أطل وق
للمغتربيــن  الخدمــات  مــن  مســتوى  أفضــل  لتقديــم  الطريــق 
ــالل  ــن خ ــوال م ــل األم ــة بتحوي ــول المتعلق ــة الحل ــود وخاص الهن
الفــروع الحاليــة. وخــالل عــام 201٥، اســتحوذ البنــك علــى عمليــات 
بنــك إتــش إس بــي ســي ُعمــان بالهنــد التــي أدت إلــى حيــازة 
فرعيــه فــي كل مــن مومبــاي وكوتشــي بالهنــد ليرتفــع إجمالــي 
وقــد  فــروع.  ســتة  إلــى  الخارجيــة  الدوحــة  بنــك  فــروع  عــدد 
أصبحــت تلــك الفــروع ملــًكا لبنــك الدوحــة اعتبــاًرا مــن 1 أبريــل 201٥ 
ــة  ــات الرقابي ــن الجه ــة م ــات الالزم ــى الموافق ــول عل ــد الحص بع
الهنــد  افتتــاح عمليــات  الدولتيــن. وقــد شــهد حفــل  فــي كال 
الــذي جــرى خــالل شــهر أبريــل 201٥ حضــوًرا كبيــًرا مــن العديــد مــن 
ــهم  ــى رأس ــة وعل ــخصيات الهام ــفراء والش ــال والس ــال األعم رج
ــري،  ــة القط ــر المالي ــادي ـ وزي ــريف العم ــي ش ــيد/ عل ــعادة الس س
وســعادة الشــيخ/ عبــداهلل بــن ســعود آل ثانــي ـ محافــظ مصــرف 
ــر  ــو ـ وزي ــوريش برابه ــري س ــيد/ ش ــي الس ــزي، ومعال ــر المرك قط

الســكك الحديديــة بالهنــد. 

للبنــك هــذه مــع  الخارجيــة  التوســع  هــذا وتتماشــى عمليــات 
الرؤيــة االســتراتيجية لمجلــس اإلدارة الــذي يســعى إلــى أن يكــون 
للبنــك حضــور علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 

بنك الدوحة يحصل على جائزة "أفضل بنك تجاري في 
المنطقة" خالل توزيع جوائز "ذا باكر ميدل ايست ٢٠١٥"
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ــس.  ــر دول المجل ــة عب ــك المتنامي ــالء البن ــدة عم ــة قاع ــل خدم أج
وتوفــر مكاتــب التمثيــل الدعــم الــالزم لشــبكة الفــروع الداخليــة 
ــة  ــة المختلف ــواق الدولي ــم األس ــى فه ــاعدها عل ــة وتس والخارجي
بشــكٍل أفضــل وبالتالــي تحســين مســتوى خدماتنــا المقدمــة 
للعمــالء مــن الشــركات الخليجيــة. كمــا تهــدف الشــبكة الدوليــة 
للبنــك إلــى تمكيــن العمــالء مــن أداء الصفقــات التجاريــة الخارجيــة 
بيــن قطــر والكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد والــدول 
ــات  ــطة المؤسس ــم أنش ــى فه ــًا عل ــك أيض ــاعد البن ــرى. وتس األخ
الدوليــة الكبــرى فــي منطقــة الخليــج بصــورة أفضــل وخاصــة 

ــة. ــة التحتي ــاريع البني ــق بمش ــا يتعل فيم

البنــك  عمليــات  لتوســيع  اإلدارة  مجلــس  رؤيــة  مــع  وتماشــيا 
ــة  ــرص المتاح ــم الف ــتمرار بتقيي ــك وباس ــوم البن ــارج، يق ــي الخ ف
للتوســع علــى الصعيــد الدولــي فــي بلــدان ومناطــق مختــارة 
ــات  ــن جلس ــد م ــة العدي ــك الدوح ــم بن ــا نّظ ــم. كم ــول العال ح
كل  فــي  والمنتديــات  الترويجيــة  والجــوالت  المعرفــة  تبــادل 
عــام  خــالل  واليابــان  والكويــت  واإلمــارات  والهنــد  قطــر  مــن 
201٥، وتناولــت تلــك الجلســات موضوعــات متعــددة مثــل "فــرص 
التعــاون بيــن الهنــد وقطــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي" 
ونــدوة "التكامــل االقتصــادي نحــو عالــم بــال حــدود"، و"المنتــدى 
المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  اإللكترونيــات  لتقنيــة  اليابانــي 
ــئة ودول  ــيوية الناش ــواق اآلس ــن األس ــاون بي ــرص التع ــر"، و"ف لقط
قطــر"،  فــي  األعمــال  و"فــرص  الخليجــي"،  التعــاون  مجلــس 

و"قطــر أفضــل وجهــة لألعمــال".

شركة بنك الدوحة للتأمين

انســجامًا مــع الرؤيــة االســتراتيجية لبنــك الدوحــة الراميــة إلــى 
ــأ  ــد أنش ــد، فق ــذ واح ــن منف ــة م ــات المالي ــع الخدم ــم جمي تقدي
تابعــة  تأميــن  كشــركة  للتأميــن  الدوحــة  بنــك  شــركة  البنــك 
ــول  ــن حل ــة م ــركة مجموع ــدم الش ــل، وتق ــه بالكام ــة ل ومملوك
ــي  ــات الت ــات والمنتج ــى الخدم ــة إل ــام إضاف ــن الع ــوط التأمي خط
يقدمهــا البنــك إلــى عمالئــه. ويعتبــر بنــك الدوحــة هــو البنــك 
األول فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي يمتلــك 
شــركة تأميــن تابعــة لــه بالكامــل. وقــد أطلقــت الشــركة عملياتها 
فــي شــهر ديســمبر عــام 200٧ بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة 
ــت  ــذي حصل ــص ال ــب الترخي ــال. وبموج ــر للم ــز قط ــم مرك تنظي
وتقــدم  العامــة.  التأميــن  أعمــال  كافــة  الشــركة  تــزاول  عليــه 
شــخصية،  تأميــن  وخطــوط  تجاريــة  تأميــن  خطــوط  الشــركة 
وتتضمــن خطــوط التأميــن العامــة علــى التأميــن ضــد الحريــق 
وتأميــن الممتلــكات والتأميــن البحــري والتأميــن ضــد الخســائر 

وتأميــن الســيارات وتأميــن الســفر والتأميــن الطبــي والتأميــن ضــد 
الحــوادث الشــخصية للعمــالء مــن الشــركات واألفــراد. كمــا تقــدم 
التأمينيــة  االستشــارات  خدمــات  للتأميــن  الدوحــة  بنــك  شــركة 

ــراد. ــة واألف ــات التجاري ــن الكيان ــكل م ــة ل ــة المالي والحماي

ونظــرًا لقــوة ومتانــة إطــار مراقبــة المخاطــر لــدى شــركة بنــك 
الدوحــة للتأميــن ومتانــة أرباحهــا وقــوة كفايــة رأس المــال لديهــا، 
ــى  ــركة إل ــي للش ــف المال ــورز التصني ــد ب ــتاندرد آن ــة س ــت وكال رفع
ــن  ــا م ــركة أيًض ــت الش ــا تمكن ــام 201٥. كم ــي ع ــتقر ف BBB+/مس

ــزو 9001. ــهادة اآلي ــد ش ــة لتجدي ــات الالزم ــع المتطلب ــق جمي تحقي

إحــدى  أضحــت  بأنهــا  للتأميــن  الدوحــة  بنــك  شــركة  وتفتخــر 
ــي  ــرى ف ــركات الكب ــدى الش ــة ل ــام المفضل ــن الع ــركات التأمي ش
قاعــدة  توســيع  علــى  مســتمر  وبشــكل  تعمــل  وهــي  قطــر 
ــاد  ــم اعتم ــد ت ــم(. وق ــك أو غيره ــالء البن ــع عم ــواء م ــا )س أعماله
ــركات  ــن الش ــد م ــل العدي ــن قب ــن م ــة للتأمي ــك الدوح ــركة بن ش
ــر  ــي توف ــركات الت ــد الش ــر كأح ــة قط ــدة بدول ــات الرائ والمؤسس

لهــا خدمــات التأميــن.

اســتضافت شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن جلســة لتبــادل المعرفــة 
ــص  ــريكها المتخص ــع ش ــاون م ــات بالتع ــن المؤسس ــا م لعمالئه
فــي خدمــات التأميــن المالــي، شــركة "AIG" للتأميــن. واســتهدفت 
ــن  ــة التأمي ــول وثيق ــك ح ــالء البن ــم عم ــق فه ــدوة تعمي ــذه الن ه
ــوء  ــليط الض ــع تس ــن م ــدراء والموظفي ــؤولية الم ــة بمس المتعلق
علــى حلــول التأميــن األكثــر مالئمــة لمواجهــة المخاطــر المترتبــة 

علــى المســؤولية. 

الخدمات المصرفية اإلسالمية

ــك  ــام 2011 وذل ــي ع ــالمية ف ــة اإلس ــات المصرفي ــاف الخدم ــم إيق ت
الصــادرة  المركــزي  قطــر  مصــرف  الســادة  لتعليمــات  امتثــااًل 
ــوك  ــى البن ــر عل ــي تحظ ــم 2011/2٧3/313 الت ــت رق ــخ 2011/1/31 تح بتاري
التقليديــة الدخــول فــي أي أعمــال مصرفيــة إســالمية جديــدة. 
هــذا وقــد قــررت اإلدارة االحتفــاظ بمحفظــة البنــك اإلســالمية 

الحاليــة إلــى حيــن االنتهــاء مــن التعاقــدات المتعلقــة بهــا.

مجموعة إدارة المخاطر

تعمــل مجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــالل إطــار عمــل 
إلدارة المخاطــر يمتــّد علــى نطــاق المؤسســة ككل. ولتحقيــق 
ــكل  ــة وبش ــوم المجموع ــذه اإلدارة، تق ــن ه ــوة م ــداف المرج األه

بنك الدوحة يصبح أول بنك قطري يقدم خدمات 
مصرفية متكاملة في الهند

شركة بنك الدوحة للتأمين تنظم جلسة لتبادل 
المعرفة لعمالئها من المؤسسات بالتعاون مع 

شركة "إيه آي جي" للتأمين 
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مســتمر بإجــراء عمليــات رصــد ومراقبــة لكافــة أنــواع المخاطــر 
والعمليــات لــدى جميــع دوائــر وفــروع البنــك لتحديــد وتقييــم 
التهديــدات  بشــأن  تقاريــر  وإصــدار  المخاطــر،  وإدارة  وقيــاس 
المحتملــة التــي قــد تعــوق تحقيــق أهــداف البنــك. وتتــم بصــورة 
إدارة  وأنظمــة  وأدوات  ونمــاذج  سياســات  مراجعــة  منتظمــة 
التغيــرات  وعكــس  العمــل  إطــار  تحســين  أجــل  مــن  المخاطــر 
الحاصلــة فــي الســوق. وترفــع مجموعــة إدارة المخاطــر تقاريرهــا 
ــى  ــر إل ــر مباش ــكل غي ــذي وبش ــس التنفي ــى الرئي ــر إل ــكل مباش بش
لجنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام وتقييــم المخاطــر المنبثقــة عــن 
ــتقل  ــكل مس ــة بش ــر مخول ــك. إن إدارة المخاط ــس إدارة البن مجل
ــق  ــة التدقي ــس اإلدارة ولجن ــى مجل ــرًة إل ــا مباش ــع تقاريره أن ترف

ومتابعــة االلتــزام وتقييــم المخاطــر.

ويعتبــر مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة همــا المســؤوالن فــي 
البنــك،  يواجههــا  التــي  المخاطــر  جميــع  عــن  المطــاف  نهايــة 
عنهــا  واإلبــالغ  وتقييمهــا  المخاطــر  تحديــد  ذلــك  ويتضمــن 
ومراقبتهــا علــى مســتوى المؤسســة. وقــد حــدد مجلــس اإلدارة 
مســتوى قبــول المخاطــر وفقــًا الســتراتيجية األعمــال لــدى البنــك. 
الكميــة  الســقوف  المخاطــر  مــن  المقبــول  المســتوى  ويحــدد 
ــك  ــا. ولذل ــا وقبوله ــر وتحمله ــتيعاب المخاط ــدى اس ــة لم والنوعي
تهــدف اســتراتيجية المخاطــر إلــى تحقيــق التــوازن مــا بيــن قبــول 
المخاطــر مــن ناحيــة وبيــن تحقيــق اإليــرادات المســتدامة مــن 
ــن  ــد عّي ــك، فق ــك. ولذل ــداف البن ــق أه ــان تحقي ــرى لضم ــة أخ ناحي
المجــال  هــذا  فــي  المؤهليــن  المهنييــن  مــن  عــدًدا  المجلــس 
واعتمــد جميــع السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة، كمــا وضــع 
شــكل  ثــم  ومــن  المنظمــة،  العمــل  وأطــر  للمخاطــر  ســقوفًا 
اللجــان وحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا، ووضــع آليــات للمراقبــة 
والقيــاس والمراجعــة مــن أجــل إدارة المخاطــر مــن خــالل إطــار 

عمــل مشــترك ومتكامــل.

وفــي هــذا اإلطــار تــم إيــكال آليــات وإطــار عمــل إدارة المخاطــر إلــى 
فريــق علــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة. ويتــم تنفيــذ هــذا 
ــها  ــة يرأس ــا مختلف ــة علي ــان إداري ــالل لج ــن خ ــه م ــار وتوجيه اإلط
العمليــات  االئتمــان ولجنــة مخاطــر  التنفيــذي كلجنــة  الرئيــس 
ولجنــة االســتثمار ولجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات. وإلــى 
ــزام  ــة االلت ــق ومتابع ــة التدقي ــى لجن ــة، تتول ــان اإلداري ــب اللج جان
مراجعــة  اإلدارة  مجلــس  عــن  المنبثقــة  المخاطــر  وتقييــم 
ــق  ــش التدقي ــرق تفتي ــا ف ــل إليه ــي تتوص ــج الت ــات والنتائ المالحظ
المركــزي  المصــرف  ومفتشــي  وااللتــزام  والخارجــي  الداخلــي 

بهــدف معالجــة كافــة االنحرافــات.

لجان إدارة المخاطر

ــة  ــر المختلف ــل إلدارة المخاط ــرق عم ــان/ ف ــدة لج ــكيل ع ــم تش ت
ــا: ــة ومنه ــة وموضوعي ــة فعال ــك بطريق بالبن

اللجنة التنفيذية المشكلة من اإلدارة  •
لجنة االئتمان المشكلة من اإلدارة  •

لجنة الموجودات والمطلوبات  •
لجنة إدارة المخاطر  •

لجنة المخاطر التشغيلية  •
لجنة ائتمان األفراد  •

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أهــم المتغيــرات فــي متطلبــات الجهــات 
علــى  البنــك  قــدرة  غطــت  والتــي   201٥ عــام  خــالل  اإلشــرافية 
إلــى  باإلضافــة  الشــديدة  الضغــط  ســيناريوهات  مــع  التعامــل 
ــمالي،  ــط الرأس ــأن التخطي ــك بش ــدى البن ــة ل ــل الحوكم ــار عم إط

وتتضمــن أهــم هــذه المتغيــرات مــا يلــي:

تطبيق إطار عمل خطة رأس المال والخطة العالجية:

البنــوك  جميــع  إلــى  تعليماتــه  المركــزي  قطــر  مصــرف  أصــدر 
قطــر  دولــة  فــي   "DSIB" النظاميــة  األهميــة  ذات  المحليــة 
بالتعميــم رقــم 2014/84 لوضــع إجــراءات عالجيــة موثوقــة يمكــن 
تطبيقهــا إلعــادة أعمــال البنــوك المحليــة ذات األهميــة النظاميــة 
ــديد. وال  ــط الش ــاالت الضغ ــي ح ــتدام ف ــتقر ومس ــع مس ــى وض إل
ــداد  ــد إع ــة عن ــة النظامي ــة ذات األهمي ــوك المحلي ــن البن ــع م ُيتوق
العــام  التمويــل  مصــادر  علــى  تعتمــد  أن  العالجيــة  الخطــط 
المتوفــرة مــن مصــرف قطــر المركــزي أو مــن أي جهــات أخــرى في 
حــاالت الضغــط الشــديد أو التعثــر. كمــا أصــدر المصــرف المركــزي 
تعليماتــه إلــى كافــة البنــوك فــي الدولــة لتبنــي إجــراءات ســليمة 
لتخطيــط رأس المــال وتطويــر خطــط رأســمالية تفصيليــة وشــاملة 
واســتباقية تتناســب مــع ســجل أعمــال البنــك ودرجــة تعقيــد تلــك 
ــى  ــة األول ــه العالجي ــم خطت ــة بتقدي ــك الدوح ــام بن ــال. وق األعم

ــام 201٥. ــالل ع ــزي خ ــر المرك ــرف قط ــى مص إل

بازل ٣: 

ــن  ــة ع ــات تفصيلي ــزي تعليم ــر المرك ــرف قط ــادة/ مص ــدر الس أص
وفقــًا   3 ببــازل  الخاصــة  المــال  رأس  كفايــة  احتســاب  عمليــات 
للقواعــد الصــادرة عــن لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي. وقــد تبنــى 
البنــك إطــار عمــل بــازل 3 وبــدأ فــي رفــع تقاريــره عــن نســبة كفايــة 

ــنوي. ــع س ــكل رب ــرف بش ــى المص ــال إل رأس الم

التقييــم  عمليــة  عــن  تفصيلــي  تقريــر  الدوحــة  بنــك  يقــدم 
الداخلــي لنســبة كفايــة رأس المــال "ICAAP" يتضمــن األثــر الكمــي 
للمخاطــر المتنوعــة المحــددة فــي الميزانيــة العموميــة. وتتضمــن 
عمليــة التقييــم الداخلــي لنســبة كفايــة رأس المــال تقييًمــا داخلًيــا 
ــدة  ــعار الفائ ــر أس ــيولة ومخاط ــر الس ــة كمخاط ــر المادي للمخاط
ومخاطــر الــدول ومخاطــر التركــزات االئتمانيــة ومخاطــر تركــز 
القطاعــات والمخاطــر االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة والمخاطــر 
ــن  ــمعة. وتتضم ــر الس ــتراتيجية ومخاط ــر االس ــة والمخاط المتبقي
هــذه العمليــة احتســاب األثــر الكمــي لهــذه المخاطــر علــى كفايــة 
رأس المــال لــدى البنــك. وعــالوة على ذلــك، تضمنت عمليــة التقييم 
المــال  رأس  المــال رســم خطــط  رأس  لنســبة كفايــة  الداخلــي 
ــتوى  ــة مس ــد ومواءم ــى تحدي ــة إل ــه، إضاف ــة ب ــرات الخاص والتقدي
قبــول المخاطــر وإجــراء اختبــارات التحمــل وتحليــل الســيناريوهات 
ــة  ــى طبيع ــر إل ــك. وبالنظ ــة بالبن ــة الخاص ــر الكلي ــد المخاط وتحدي

الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، 
بصحبة أعضاء مجلس اإلدارة أثناء مخاطبتهم 
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عمليــات البنــك والمخاطــر الماديــة، تــم إجــراء تقييــم شــامل لــرأس 
المــال مــن أجــل تحديــد مســتوى رأس المــال اإلضافــي المطلــوب 

ــة. ــة الثاني ــن الدعام ــددة ضم ــر المح ــة المخاط لمواجه

وفيمــا يلــي توضيــح تفصيلــي ألهــم المخاطــر المرتبطــة باألعمــال 
المصرفيــة: 

المخاطر االستراتيجية: 

ــلبية أو  ــة الس ــرارات اإلداري ــن الق ــر م ــذه المخاط ــج ه ــن أن تنت يمك
التنفيــذ المعيــب لهــذه القــرارات مــن ِقبــل وحــدات األعمــال، هــذا 
ــث  ــن حي ــم م ــة المعال ــتراتيجيات واضح ــاب اس ــى غي ــة إل باإلضاف
االتجــاه واألهــداف التجاريــة أو اإلخفــاق فــي امتــالك مــا يكفــي مــن 
ــط  ــة بخط ــرات الخاص ــة التحضي ــدم كفاي ــات وع ــج والمنتج البرام
اســتمرارية األعمــال للتعامــل مــع الكــوارث والتقييــم الخاطــئ 
ــن  ــر م ــذه المخاط ــن ه ــك م ــف البن ــد خف ــة. وق ــل الخارجي للعوام
خــالل تنفيــذ إســتراتيجية وخطــط نمــو محــددة المعالــم، وقــام 
بتوثيــق خطــة الطــوارئ لمواجهــة الكــوارث، كمــا وفــر كتيبــات 
ــب  ــر التدري ــع توفي ــك م ــي البن ــك لموظف ــول ذل ــة ح ــة مفصل وأدل
ــى  ــة إل ــوص إضاف ــذا الخص ــم به ــتمرة له ــة المس ــالزم والتوعي ال

ــم. ــث النظ تحدي

مخاطر السمعة:  

تتعلــق مخاطــر الســمعة باحتمــاالت تكــّون انطباعــات ســلبية عــن 
ــي  ــرة ف ــائر كبي ــا خس ــج عنه ــد ينت ــمعته وق ــى س ــر عل ــك تؤث البن
الدخــل أو آثــار خطيــرة علــى القيمــة الســوقية أو قاعــدة العمــالء. 
وقــد تنجــم مخاطــر الســمعة أيضــًا نتيجــة ردود أفعــال عكســية 
مــن ِقبــل أصحــاب المصالــح بســبب إجــراءات اتخذهــا البنــك أو 

ــا. ــي به ــم التراخ ــه أو ت ــؤولين في المس

وتنتــج هــذه المخاطــر عــن ضعــف مســتويات خدمــة العمــالء 
وارتفــاع معــدل الشــكاوى وعــدم التقيــد بالقوانيــن وتعليمــات 
ــبب  ــك بس ــى البن ــة عل ــات المالي ــرض الغرام ــة وف ــات الرقابي الجه
وجــود المخالفــات، هــذا باإلضافــة إلــى الدعايــة الســلبية فــي 
وســائل اإلعــالم. وقــد أنشــأ البنــك للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر 
ولمراقبــة  العمــالء  لخدمــة  متعــددة  اتصــال  ومراكــز  وحــدات 
ــة  ــل الخدم ــوات توصي ــالل قن ــن خ ــة م ــات المقدم ــودة الخدم ج
بهــدف اتخــاذ التدابيــر التصحيحيــة الالزمــة فــي الوقــت المناســب. 
ــة تتولــى ضمــان صرامــة إجــراءات  ويمتلــك البنــك إدارة التــزام قوي
االلتــزام علــى مســتوى البنــك ككل وتقيــد البنــك التــام بتعليمــات 
الســادة مصــرف قطــر المركــزي والســلطات المنظمــة األخــرى. 
بتعاميــم  البنــك  موظفــي  بتوعيــة  االلتــزام  إدارة  وتقــوم  كمــا 
الجهــات التنظيميــة والرقابيــة وتوفــر لوحــدات األعمــال النصــح 
واإلرشــاد والتوجيهــات الالزمــة بشــأن القــرارات التــي قــد يكــون لهــا 

ــة. ــة ورقابي ــات تنظيمي تبع

وتتولــى اللجنــة التنفيذيــة فــي البنــك اإلشــراف علــى تطبيــق إطــار 
عمــل إدارة مخاطــر الســمعة علــى مســتوى المؤسســة ككل 
ــون  ــد يك ــي ق ــر الت ــد المخاط ــات ورص ــع السياس ــى وض ــة إل إضاف
لهــا تبعــات ســلبية علــى ســمعة البنــك. وفيمــا يتعلــق بالشــركات 
التابعــة والفــروع الخارجيــة ومكاتــب التمثيــل فتتولــى مجموعــات 
األعمــال ذات الصلــة مســؤولية إدارة مخاطــر الســمعة المتعلقــة 

بمجــال عملهــا.

المخاطر القانونية: 

تتضمــن المخاطــر القانونيــة مخاطــر التعــرض للخســائر نتيجــة 
مخالفتــه  أو  المحليــة  بالقوانيــن  االلتــزام  فــي  البنــك  فشــل 

للمعاييــر األخالقيــة وااللتزامــات التعاقديــة مــع األطــراف المقابلــة 
ــرض  ــة تع ــا إمكاني ــر أيًض ــذه المخاط ــن ه ــا تتضم ــالء. كم أو العم
البنــك للمالحقــات القانونيــة بســبب عــدم تنفيــذ العقــود المبرمــة 
التنظيميــة.  الجهــات  أو  المقابلــة  األطــراف  أو  الموّرديــن  مــع 
ولتالفــي وقــوع مثــل هــذه المخاطــر، يحتفــظ البنــك بفريــق مــن 
ــدد  ــى ع ــة إل ــاءة باإلضاف ــن ذوي الكف ــن م ــارين القانونيي المستش
يقــع علــى عاتقهــم  الذيــن  الدوليــة،  القانونيــة  المكاتــب  مــن 
مهــام المصادقــة علــى كافــة االتفاقيــات التــي يبرمهــا البنــك 
ــات  ــع المنتج ــتندات لجمي ــة المس ــرى ومراجع ــراف األخ ــع األط م

والخدمــات التــي تطــرح علــى العمــالء واألطــراف المقابلــة.

مخاطر االئتمان: 

ــاء  ــرض بالوف ــراث المقت ــدم اكت ــن ع ــة ع ــر الناتج ــي المخاط  وتعن
بالتزاماتــه تجــاه البنــك أو أنــه أصبــح غيــر قــادر علــى الوفــاء بهــا، ممــا 
ــة  يعــرض البنــك إلــى خســائر فعليــة أو خســائر محتملــة مصحوب
بتراجــع بجــودة االئتمــان الممنــوح لهــؤالء المقترضيــن أو األطــراف 
ــا  ــظ به ــي يحتف ــات الت ــة الضمان ــي قيم ــاض ف ــة و/أو انخف المقابل
البنــك. ولهــذا فــإن تحديــد وقيــاس وإدارة المخاطــر هــي مــن 
ــن  ــان م ــر االئتم ــم إدارة مخاط ــك، وتت ــتراتيجية للبن ــات االس األولوي
ــول  ــى الحص ــة إل ــان باإلضاف ــم لالئتم ــامل ومنظ ــم ش ــالل تقيي خ
علــى الضمانــات الالزمــة عنــد الضــرورة، هــذا باإلضافــة إلــى الرقابــة 

ــة ككل. ــاب والمحفظ ــتوى الحس ــى مس ــلف عل ــتمرة للُس المس

وبالرغــم مــن أن المســؤولية الكليــة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر 
ــم  ــه ت ــس اإلدارة إال أن ــل مجل ــى كاه ــع عل "at Macro Level" تق
ــة  ــهيالت االئتماني ــي التس ــر ف ــد المخاط ــؤولية تحدي ــض مس تفوي
ــة  ــذه اللجن ــى ه ــإلدارة، وتتول ــة ل ــان التابع ــة االئتم ــى لجن ــك إل للبن

ــأنها: ــة بش ــرارات الالزم ــاذ الق ــي واتخ ــا يل ــة م مراجع

المــدى الــذي يمكــن أن يتحملــه البنــك مــن مخاطــر االئتمــان،   •
ــك  ــدرة البن ــال وق ــدة رأس الم ــار قاع ــي االعتب ــع ف ــع الوض م
العوائــد  إلــى  المخاطــر  ونســبة  الخســائر  امتصــاص  علــى 

واحتماليــة التعثــر... إلــخ.

االئتمانيــة  التركــزات  ذلــك  فــي  بمــا  االئتمــان،  محفظــة   •
واتجاهاتهــا والمخصصــات وجــودة المحفظــة والمتطلبــات 

المقبولــة. والمخاطــر  االئتمــان  الســتراتيجية  وفقــا 

ــع  ــة م ــة بالمقارن ــي المحفظ ــة ف ــزات االئتماني ــقوف الترك س  •
ــقوف  ــة والس ــات الرقابي ــل الجه ــن ِقب ــددة م ــقوف المح الس
والقطاعــات  المقابلــة  لألطــراف  المحــددة  الداخليــة 
والــدول  الجغرافيــة  والمناطــق  المختلفــة  االقتصاديــة 

الضمانــات. درجــة  إلــى  إضافــة  وتصنيفاتهــا  األجنبيــة 

ــو  ــط نم ــع خط ــجامها م ــان انس ــال لضم ــتراتيجيات األعم اس  •
الموجــودات  بــإدارة  الخاصــة  األخــرى  واالعتبــارات  األعمــال 

والمطلوبــات.

الموضوعــة  )الحســابات  المتعثــرة  االئتمانيــة  التســهيالت   •
ومتابعــة  التســوية(  تحــت  والحســابات  المراقبــة  تحــت 
البنــك. مصالــح  لحمايــة  اتخاذهــا  يتــم  التــي  اإلجــراءات 

كفاية المخصصات المتعلقة بخسائر القروض.  •

وضــع هيــكل لحــدود وصالحيــات الموافقــة على التســهيالت   •
االئتمانيــة وتجديدهــا.

إلــى  إضافــة  مفصلــة  ائتمانيــة  وإجــراءات  سياســات  إعــداد   •
ــع  ــات ووض ــن الواجب ــح بي ــل الصحي ــة والفص ــادئ التوجيهي المب
حــدود واضحــة لصالحيــات الموافقــة علــى االئتمــان والمراجعة 
الدوريــة مــن ِقبــل المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن بما يضمن 

ــك. ــل البن ــات داخ ــط والتوازن ــن الضواب ــة م ــة صارم ــود بيئ وج
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هيكل إدارة مخاطر االئتمان:

إن وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان تعتبــر وظيفــة مســتقلة عــن 
األعمــال االئتمانيــة، حيــث تشــرف علــى إعــداد السياســات، تحديــد 
اإلبــالغ،  االســتثنائية،  والحــاالت  التســهيالت  مراقبــة  الســقوف، 
االحتفــاظ بعهــدة الوثائــق ومراقبتهــا، إدخــال الســقوف االئتمانيــة، 
تصنيــف الُســلف، اإلدارة التصحيحيــة للموجــودات، تحصيــل الديون 
المتعثــرة وتحديــد المخصصــات المطلوبــة. وتتضمــن األهــداف 

ــي: ــا يل ــد مم ــان التأك ــر االئتم ــية إلدارة مخاط الرئيس

تحديــد وتقييــم ومراقبــة مخاطــر االئتمــان علــى مســتوى  	•
البنــك ككل والتخفيــف منهــا "مــا أمكــن ذلــك" واإلبــالغ عنهــا 
بصفــة مســتمرة علــى مســتوى العميــل وعلــى مســتوى 

المحفظــة.

ــن  ــع ضم ــك تق ــن البن ــة م ــة الممنوح ــهيالت االئتماني إن التس  •
حــدود المخاطــر المقبولــة لــدى البنــك والمعتمــدة مــن ِقبــل 
ــرض  ــاص بالمقت ــقف الخ ــك الس ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة، بم مجل
المحفظــة،  تحليــل  المقترضيــن،  تصنيــف  والمجموعــة، 
بهــدف  االئتمانيــة  والتركــزات  المقابلــة،  األطــراف  ســقوف 

قيــاس مخاطــر االئتمــان وإدارتهــا بفاعليــة.

مراجعــة وتقييــم التســهيالت االئتمانيــة مــع هيــكل حــدود   •
للعمــالء. بمنحهــا  االلتــزام  قبــل  الموافقــة  وصالحيــات 

وفقــًا  الضمانــات  وكفايــة  الوثائــق  اكتمــال  مــن  التأكــد   •
للعمــالء. االئتمانيــة  التســهيالت  منــح  قبــل  الموافقــة  لشــروط 

مراقبــة التركــزات االئتمانيــة الخاصــة بالقطاعــات االقتصاديــة   •
المختلفــة والمواقــع الجغرافيــة واألطــراف المقابلــة.

ــودة  ــث ج ــن حي ــابات م ــة للحس ــة والفعال ــة االحترازي المراقب  •
عوامــل  أي  عــن  والمبكــر  الفــوري  والكشــف  الموجــودات، 
ــة المطــاف  ــة قــد تــؤدي فــي نهاي ســلبية/ مؤشــرات تحذيري

إلــى تدهــور إمكانيــات التحصيــل واالســترداد.

إشــراك وحــدات األعمــال فــي مرحلــة مبكــرة التخــاذ مــا يلــزم   •
ــيطرة. ــن الس ــور ع ــرج األم ــل أن تخ ــة قب ــراءات تصحيحي ــن إج م

مراقبــة االلتــزام بالحــدود االئتمانيــة المتفــق عليهــا لألطــراف   •
ومراجعــة  مســتمر  بشــكل  وغيرهــا  والــدول  والقطاعــات 
المخاطــر  إدارة  اســتراتيجية  حســب  وذلــك  الســقوف 

الســوق. وتوجهــات 

مراجعــة عــروض األعمــال مــن حيــث المخاطــر التــي تنطــوي   •
عليهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق بمخاطــر التعثــر وذلــك قبــل 

الجديــدة. المنتجــات  إطــالق 

كمــا ويوجــد لــدى البنــك وحــدة لــإلدارة التصحيحيــة لألصــول 

ــاذ  ــن اتخ ــؤولة ع ــي مس ــان، وه ــر االئتم ــراف إدارة مخاط ــت إش تح
ــا  ــل م ــل تحصي ــن أج ــرة م ــون المتعث ــة للدي ــراءات التصحيحي اإلج

للبنــك مــن مســتحقات.

مخاطر السيولة

ــتحقة  ــه المس ــاء بالتزامات ــن الوف ــك ع ــز البن ــة عج ــي احتمالي وتعن
تجــاه األطــراف األخــرى، ولهــذا تبــرز مــدى أهميــة اإلدارة والتخطيــط 
الجيديــن للســيولة حتــى يتمكــن البنــك مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجاه 
األطــراف األخــرى بصــورة دائمــة. ولهــذا يقــوم قســم الخزينــة 
يوميــة،  بصــورة  الســيولة  بــإدارة  األخــرى  اإلدارات  مــع  بالتعــاون 
كمــا تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تجتمــع بشــكل 
ــون  ــى يك ــة حت ــل إدارة الخزين ــام لعم ــار الع ــع اإلط ــبوعي بوض أس
البنــك قــادرًا علــى مواجهــة التزاماتــه الماليــة فــي أي وقــت. وفــي 
ظــل األزمــات قــد تتأثــر قــدرة البنــك علــى إدارة متطلبــات الســيولة 
اســتقطاب  صعوبــة  أو  األمــوال  مصــادر  تكلفــة  زيــادة  بســبب 
فــرص أعمــال التمويــل التجــاري. كمــا أن الخلــل الــذي قــد يحــدث 
ــد  ــذا يوج ــتثمارات. وله ــيولة االس ــى س ــر عل ــد يؤث ــواق ق ــي األس ف
لــدى البنــك إطــار عمــل شــامل إلدارة الســيولة علــى المســتوى 
ككل،  المجموعــة  علــى  الســيولة  مخاطــر  إلدارة  المؤسســي 
ويحــدد هــذا اإلطــار مخاطــر الســيولة المقبولــة علــى مســتوى 

ــا. ــقوف له ــدود وس ــع ح ــالل وض ــن خ ــة م المجموع

ــي  ــك ف ــرص البن ــيولة، يح ــر الس ــراءات إدارة مخاط ــن إج ــن ضم وم
ــة.  ــادر مختلف ــن مص ــل كاف م ــه تموي ــون لدي ــات أن يك كل األوق
إن توســيع قاعــدة الودائــع وتنوعهــا والتقليــل مــن االعتمــاد علــى 
الودائــع الكبيــرة للحــّد مــن مخاطــر التركــز واالحتفــاظ بخليــط 
مناســب مــن الودائــع بمــا فيهــا الودائــع ذات التكلفــة المنخفضــة 
ــر القيــاس التــي يعتمــد عليهــا البنــك لالحتفــاظ  ــر مــن معايي تعتب
بقاعــدة مناســبة للودائــع. هــذا ويعتمــد البنــك علــى مؤشــرات 

ــيولة. ــر الس ــددة إلدارة مخاط ــة متع كمي

يمكــن  الجــودة  عاليــة  ســائلة  بأصــول  البنــك  ويحتفــظ  كمــا 
ــرورة  ــت الض ــا اقتض ــرة إذا م ــرة قصي ــالل فت ــد خ ــى نق ــا إل تحويله
إلــى ذلــك. وتقضــي سياســة الســيولة فــي البنــك ضــرورة االحتفــاظ 
بمجموعــة مــن األصــول الســائلة يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة 
فــي األزمــات، هــذا عــدا عــن أن لــدى البنــك ترتيبــات مــع العديــد مــن 
البنــوك العالميــة لتوفيــر النقــد فــي حالــة الضــرورة. ويخضــع مركز 
الســيولة فــي البنــك إلــى الفحــص تحــت حــاالت مختلفــة مــن 
ــد  ــيولة، وتعتم ــى الس ــة عل ــار المحتمل ــم اآلث ــدف تقيي ــط به الضغ
إن  واالفتراضيــة.  التاريخيــة  األحــداث  علــى  الســيناريوهات  هــذه 
النتائــج التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن هــذه التجــارب ذات فائــدة 

ــتهدفة. ــيولة المس ــر الس ــد مخاط ــي تحدي ــرة ف كبي

باإلضافــة إلــى ذلــك يوجــد لــدى البنــك خطــة طــوارئ إلدارة الســيولة 
توضــح بالتفصيــل كيفيــة التعامــل مــع األحــداث الضاغطــة علــى 
الســيولة فــي أوقــات األزمــات. وبمــا أنــه ال يمكــن التكهن بحــدوث مثل 
هــذه األحــداث بصــورة مســبقة، فقــد تــم تصميــم خطــة الطــوارئ 
هــذه لتتســم بالمرونــة الكافيــة بحيــث توفــر أكثــر مــن خيــار يمكــن 
اللجــوء إليــه خــالل أزمــات الســيولة. كمــا قــام البنــك بتطبيــق نظــام 
إلدارة الموجــودات والمطلوبــات لتوفيــر المزيــد مــن التوجيــه فيمــا 
يتعلــق بــإدارة الميزانيــة العموميــة للبنــك. ويمكــن إيجــاز األدوات التــي 

يتضمنهــا إطــار عمــل إدارة مخاطــر الســيولة فــي البنــك فيمــا يلــي:

   -   اختبارات  
    التحمل

-   مؤشرات التحذير 
    المبكر

     -  احتياطي 
             السيولة

-    مستوى قبول  
   مخاطر 
السيولة

-    السقوف    
         االحترازية

-    خطة طوارئ 
     أزمات

      السيولة

صفقة تمويل المشروع توفر دعمًا بقيمة ٢.٢ مليار ريال 
قطري ألعمال بناء مشروع الخزانات الضخمة لألمن 

المائي في روضة راشد
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لقــد أصــدر مصرف قطــر المركــزي فــي عامــي 2014 و201٥ توجيهات 
لكافــة البنــوك فــي قطــر لاللتــزام بنســبة تغطية الســيولة ونســبة 
صافــي التمويــل المســتقر. واتخــذ بنــك الدوحــة مــن جانبــه مــا 
يلــزم لاللتــزام بهــذه النســب وفقــًا لتعليمــات المصــرف المركــزي.

الخســائر  فــي  تتمثــل  التــي  المخاطــر  وهــي  الســوق:  مخاطــر 
ــة  ــعار المالي ــي األس ــة ف ــر المتوقع ــرات غي ــن التغي ــم ع ــي تنج الت
مثــل أســعار الفائــدة، أســعار الصــرف، أســعار الســندات واألســهم 
ــات  ــااًل إلدارة المعلوم ــا فع ــك نظاًم ــك البن ــلع. ويمتل ــعار الس وأس
إلبقــاء اللجنــة المنبثقــة عــن اإلدارة ولجنــة االســتثمار علــى إطــالع 
دائــم بالتغيــرات فــي مخاطــر الســوق علــى محفظــة االســتثمارات. 
وتعتبــر أســعار العمــالت والفائــدة واألســهم مــن أهــم المخاطــر 

ــر علــى البنــك. التــي تؤث

مخاطــر العملــة: إن أكبــر عملــة أجنبيــة رئيســية يتعــرض البنــك 
لمخاطرهــا هــي الــدوالر األمريكــي. وحيــث أن ســعر الــدوالر مقابــل 
الريــال القطــري ثابــت فــإن هــذه المخاطــر تعتبــر منخفضــة إال إذا 
ــل  ــن أج ــن. وم ــن العملتي ــاط بي ــعر االرتب ــي س ــر ف ــادة النظ ــم إع ت

ــة: ــراءات التالي ــك باإلج ــوم البن ــالت يق ــر العم ــة مخاط مراقب

•        وضع سقوف للتعامل خالل اليوم وخالل الليل لكل عملة.

فــي  بالمتاجــرة  الخاصــة  الخســائر  لوقــف  ســقوف  وضــع   •
األجنبــي«. »القطــع  العمــالت 

مراقبة مراكز العمالت يوميًا.   •

عمــل تحليــل شــهري للفجــوات الخاصــة بالعمــالت بمــا فيهــا   •
عقــود البيــع والشــراء اآلجلــة.

ــات  ــودات والمطلوب ــي الموج ــن إجمال ــي ع ــر يوم ــداد تقري إع  •
الطارئــة. االلتزامــات  باســتثناء  األجنبيــة  بالعمــالت 

وضــع ســقوف للمتعامليــن بالقطــع األجنبــي لتفــادي تجــاوز   •
هــذه  بــأن  علمــًا  العمــالت،  لمراكــز  المســموحة  الحــدود 

فوريــة. بصــورة  مراقبتهــا  يتــم  الســقوف 

إعــادة تقييــم كافــة مراكــز العمــالت األجنبيــة القائمة بمــا فيها   •
ــي. ــاس يوم ــى أس ــة عل ــة والتبادلي ــة واآلجل ــات الفوري الصفق

مخاطر أسعار الفائدة: 

 تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــاالت التغيــر فــي أســعار 
ــة  ــة األدوات المالي ــى قيم ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش ــي م ــدة والت الفائ
أو أربــاح البنــك المســتقبلية. ويتعــرض البنــك إلــى مخاطــر أســعار 
الفائــدة نتيجــة الفجــوات أو عــدم المواءمــة بيــن الموجــودات 

خــارج  الماليــة  األدوات  إلــى  باإلضافــة  هــذا  والمطلوبــات، 
الميزانيــة التــي تســتحق أو يتــم إعــادة تســعيرها خــالل فتــرة 
ــات ذات  ــودات والمطلوب ــود الموج ــم بن ــا أن معظ ــددة. وبم مح
ــروض  ــعير الق ــادة تس ــم إع ــي يت ــة، فبالتال ــدة معّوم ــعار فائ أس
ــا للتقليــل مــن  والودائــع فــي آن واحــد ممــا يوفــر غطــاًءا طبيعًي

ــدة. ــعار الفائ ــر أس مخاط

وإضافــة إلــى ذلــك يديــر البنــك مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل 
ــر  ــات عب ــودات والمطلوب ــعير الموج ــادة تس ــات إع ــة عملي مطابق
وســائل متعــددة، هــذا باإلضافــة إلــى االلتــزام بســقوف الفجــوات 
المعتمــدة. وقــد تــم ربــط القــروض بالعمــالت األجنبيــة بســعر 
ألســعار  المســتخدم  القيــاس  مؤشــرات  أشــهر  "أحــد  الليبــور 
الفائــدة" ويتــم إعــادة تســعيرها بانتظــام للحــد مــن المخاطــر 

المصاحبــة ألســعار الفائــدة.

الثابــت  الدخــل  ذات  الســندات  محفظــة  تحليــل  يتــم  كمــا 
بشــكل يومــي لتقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة اعتمــاًدا علــى 
ــة  ــدة الخاص ــى الم ــك عل ــي البن ــة. وُيبق ــة للمحفظ ــدة المعدل الم
بمحفظتــه ضمــن الحــدود المســموحة. وتقــوم إدارة المخاطــر 
بتحليــل كل طلــب مــن طلبــات االســتثمار بشــكل منفصــل، ويتــم 
تحديــد وتخفيــف مخاطــر الســوق المحتملــة قبــل تقديــم عــرض 
االســتثمار إلــى لجنــة االســتثمار للمراجعــة والموافقــة. كمــا تحــدد 
سياســة التحــوط لــدى البنــك إطــار العمــل الــذي يجــب اتباعــه 
للتحــوط لمخاطــر أســعار الفائــدة فــي حــال ظهــور مؤشــرات 

بوجــود مثــل هــذه المخاطــر.

اختبارات التحمل:  

البنــك ككل جــزًءا ال  التحمــل علــى مســتوى  تشــكل اختبــارات 
يتجــزأ مــن عمليــة مراجعــة المخاطــر وتقييمهــا. حيــث توفــر هــذه 
االختبــارات معلومــات حــول الســالمة الماليــة ومنظومــة المخاطر 
ــر مبكــرة للتهديــدات  لــدى البنــك، كمــا توفــر أيضــًا عالمــات تحذي
ــل  ــار عم ــة إط ــك الدوح ــد بن ــك. ويعتم ــال البن ــرأس م ــة ل المحتمل
مصــرف  الســادة  لتعليمــات  وفقــًا  التحمــل  الختبــارات  شــامل 
ــارات التحمــل لــدى  قطــر المركــزي. وقــد تــم إعــداد سياســة اختب
البنــك بحيــث تتماشــى مــع المســتوى المقبــول للمخاطــر إضافــة 
ــة.  ــل الداخلي ــارات التحم ــاذج اختب ــة ونم ــات التنظيمي ــى التعليم إل
زة  ومعــزِّ مكملــة  لتكــون  الداخليــة  النمــاذج  صياغــة  تــم  وقــد 
ــرات  ــي المؤش ــر ف ــر التغي ــاس أث ــل قي ــن أج ــة، م ــاذج التنظيمي للنم
االقتصاديــة الكليــة علــى عــدد مــن المحــددات المختلفــة بمــا فــي 

ــر: ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك عل ذل

•        جودة الموجودات خالل األزمات
مخاطر التركز  •

مخاطر السيولة بما في ذلك احتياطي السيولة  •
مخاطر أسعار الفائدة  •

مخاطر السوق فيما يتعلق باالستثمارات  •
مخاطر العمالت  •

مــدى كفايــة تغطيــة الضمانــات فــي ظــل انخفــاض أســعار   •
العقــارات

النسب اإلشرافية في أوقات األزمات  •

ويقــوم البنــك بشــكل خــاص بقيــاس أثــر الســيناريوهات المختلفــة 
ــاح  علــى نســبة كفايــة رأس المــال وصافــي هامــش الفائــدة واألرب
بعــد الضرائــب والعائــد علــى األصــول ونســبة األصــول الســائلة 

ــة. ــيولة اإلضافي ــات الس ومتطلب

مؤتمر منتدى المواطن العالمي الذي نّظمه بنك 
الدوحه يركز على الحاجة إلى سد الفجوات التي تعيق 

التنمية من خالل الترويج لنمو عادل وشامل
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وتفصيليــة  منتظمــة  بصــورة  التحمــل  اختبــارات  إجــراء  ويتــم 
وتســتخدم فيهــا ســيناريوهات األوضــاع المقبولــة وســيناريوهات 
األوضــاع الخطيــرة علــى حــد ســواء، وتعــرض نتائــج االختبــارات علــى 
ــرف  ــى مص ــهري وعل ــكل ش ــات بش ــودات والمطلوب ــة الموج لجن
بــأن  للجنــة  اتضــح  وإذا  ســنوية.  نصــف  بصــورة  المركــزي  قطــر 
اآلثــار المترتبــة علــى البنــك تتجــاوز المســتوى المســموح بــه لقبــول 
المخاطــر لديــه فعندهــا يتــم إدخــال التعديــالت الالزمــة علــى 

خطــط/ اســتراتيجيات األعمــال.

مخاطر التشغيل: 

فشــل  أو  كفايــة  عــدم  عــن  الناجمــة  الخســارة  مخاطــر  هــي 
العمليــات الداخليــة والنظــم اآلليــة والمــوارد البشــرية أو بســبب 
أحــداث خارجيــة. وتتوفــر لــدى البنــك سياســات وإجــراءات مفصلــة 
وأدوات إلدارة المخاطــر التشــغيلية يتــم تحديثهــا بانتظــام لضمان 
وجــود بيئــة رقابيــة داخليــة ســليمة بالبنك. ويقــوم البنــك بمراجعة 
مختلــف التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة بــازل بشــأن الممارســات 
الســليمة إلدارة ومراقبــة المخاطــر التشــغيلية واإلشــراف عليهــا 
عــن كثــب ويعمــل علــى تنفيذهــا. ويواصــل البنــك االســتثمار فــي 
إدارة المخاطــر واســتراتيجيات تخفيــف المخاطــر مثــل إيجــاد بنيــة 
تحتيــة قويــة للمراقبــة وإدارة اســتمرارية األعمــال أو مــن خــالل 

ــي. ــناد الخارج ــن واإلس ــل التأمي ــر مث ــل المخاط ــات نق آلي

يوجــد لــدى البنــك إطــار عمــل محــدد لمخاطــر التشــغيل ووظيفــة 
مســتقلة لهــا بالبنــك. كمــا أن رئيــس إدارة مخاطــر التشــغيل عضــو 
فــي لجنــة مخاطــر التشــغيل ويرفــع تقاريــره بشــكل مباشــر إلــى 
رئيــس مجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك. وتقــوم لجنــة مخاطــر 
المخاطــر  إلدارة  فعــال  عمــل  إطــار  تطبيــق  بمراقبــة  التشــغيل 
واإلجــراءات  والسياســات  والممارســات  األنظمــة  واســتخدام 
المناســبة للتحقــق مــن مــدى فاعليــة تحديــد المخاطــر وقياســها 

ــة. ــن المجموع ــة ضم ــر والمراقب ــع التقاري ــة رف ــا وآلي وتقييمه

وباإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بإجــراء تقييــم 
مســتقل لمــدى فاعليــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر، ويتعّيــن 
علــى كل وحــدة مــن وحــدات األعمــال تطبيــق إجــراءات إلدارة 
ــا  ــدد له ــام المح ــار الع ــع اإلط ــق م ــا يتواف ــغيل بم ــر التش مخاط
ــا  ــى م ــغيل عل ــر التش ــة إلدارة مخاط ــاليب المطبق ــن األس وتتضم

ــي: يل

بالمخاطــر  الموظفيــن  وعــي  لزيــادة  فّعالــة  برامــج  توفيــر   •
الضوابــط  وجــود  ظــل  فــي  العمليات/اإلجــراءات  وتوثيــق 
وإجــراء  البنــك  وســجالت  موجــودات  لحمايــة  المناســبة 
والمعامــالت  للحســابات  والتســويات  المطابقــة  عمليــات 
الجديــدة  المنتجــات  وتصميــم  وفعالــة  منتظمــة  بصــورة 
نظــم  وأمــن  الخارجــي  اإلســناد  عمليــات  ومراجعــة 
المعلومــات والفصــل بيــن الواجبــات وأنظمــة التقاريــر المالية، 
ومــا ذلــك إال بعضــًا مــن اإلجــراءات المتبعــة لــدى البنــك فــي 

المؤسســي. المســتوى  علــى  التشــغيل  مخاطــر  إدارة 

رفــع التقاريــر المتعلقــة بحــاالت المخاطــر )الخســائر التــي   •
تكبدهــا البنــك والخســائر التــي كاد أن يتكبدهــا والخســائر 
المحتملــة(، حيــث أنهــا تســاعد في تحديــد اإلجــراءات الرقابية 
المطلــوب اســتحداثها للتقليــل والحــد مــن تكــرار حــدوث 
مثــل هــذه المخاطــر. كمــا ويتــم تحليــل حــاالت المخاطــر 
هــذه واإلبــالغ عنهــا والحــد منهــا وتســجيلها ضمــن قاعــدة 
بيانــات مركزيــة ومــن ثــم يتــم رفــع تقاريــر ربــع ســنوية عنهــا 

إلــى مجلــس اإلدارة.

تطبيــق نظــام التقييــم الذاتــي للمخاطــر لــدى كافــة وحــدات   •
األعمــال والدعــم بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة والفــروع 
الخارجيــة. ويــؤدي اتبــاع هــذا األســلوب إلــى الوصــول إلــى 
خــالل  مــن  والقائمــة  الكامنــة  للمخاطــر  مفّصــل  فهــم 
وبالتالــي  ككل،  البنــك  مســتوى  علــى  الضوابــط  تقييــم 
ــغيل  ــر التش ــد مخاط ــي تحدي ــال ف ــدات األعم ــاعدة وح مس
لــكل نشــاط مــن أنشــطة البنــك المختلفــة، وفــي نفــس 
الوقــت يتــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة للمخاطــر 
ــكل  ــر بش ــك المخاط ــة تل ــم مراقب ــا ويت ــم تحديده ــي يت الت
علــى  التشــغيل  مخاطــر  الدوحــة  بنــك  ويصّنــف  مســتمر. 

النحــو التالــي ألغــراض التقييــم الذاتــي:

مخاطر اإلنشاء والتنفيذ  •
مخاطر عمليات االحتيال  •

مخاطر استمرارية األعمال  •
المخاطر التنظيمية  •

مخاطر أمن المعلومات  •
مخاطر الموّردين  •

المخاطــر المرتبطــة برفــع التقاريــر وتحديــث الســجالت   •
الماليــة

مخاطر الموظفين  •
مخاطر معالجة المعامالت  •

ضمــان كفايــة الغطــاء التأمينــي لــدى البنــك أليــة خســائر   •
كبيــرة ومتوقعــة والخســائر الناجمــة عــن التعــرض لظــروف 

ضاغطــة.

التصنيف الدولي

يتلخــص تصنيــف بنــك الدوحــة مــن قبــل وكاالت التصنيــف الدوليــة 
ــا يلي: فيم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، 

أثناء إلقائه الكلمة االفتتاحية في مؤتمر "يوروموني 
قطر" الذي ُعقد في ديسمبر ٢٠١٥ 

بنك الدوحة يعقد شراكة استراتيجية مع "يونيون 
باي" ليصبح أول ُمصدر لبطاقات "يونيون باي" في قطر
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التصنيف االئتماني لبنك الدوحة

كابيتال إنتيليجنسستاندرد آند بورزفيتشموديز

على المدى 
A2 :الطويل

التقييم االئتماني:
A1

)cr)/Prime  -1 )cr)

التطلعات 
المستقبلية: 

مستقرة

النقد األجنبي: 
قدرة البنك 
على الوفاء 
بااللتزامات 

المالية على 
المدى الطويل: 

A+ :IDR

تقييم الجدوى: 
bbb

التطلعات 
المستقبلية: 

مستقرة

التقييم طويل 
A- :األمد

التقييم قصير 
A-2 :األمد

التطلعات 
المستقبلية: 

مستقرة

التقييم طويل 
A :األمد

التقييم قصير 
A2 :األمد

A :القوة المالية

التطلعات 
المستقبلية: 

مستقرة

وخــالل عــام 201٥، اســتمرت وكاالت التصنيــف الدوليــة باالعتــراف 
ــي: ــا يل ــن فيم ــو مبي ــا ه ــك كم ــوة وأداء البن ــدى ق بم

للبنــك  االئتمانــي  التصنيــف  برفــع  فيتــش  وكالــة  قامــت   •
المتعلــق بقدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة الخاصــة 
بالنقــد األجنبــي علــى المــدى الطويــل مــن A إلــى A+ اعترافــًا 
مــع  البنــك  بهــا  يتمتــع  التــي  اإليجابيــة  العوامــل  بكافــة 
ــرادات  ــوة إي ــى ق ــدًة عل ــتقرة، مؤك ــتقبلية مس ــات مس تطلع

البنــك ووضــع الســيولة وكفايــة رأس المــال لديــه.

ــي  ــف االئتمان ــت التصني ــورز تثبي ــد ب ــتاندرد آن ــة س ــادت وكال أع  •
هــذا  أن  إلــى  تقريرهــا  فــي  أشــارت  حيــث  الدوحــة،  لبنــك 
التصنيــف يعكــس وضــع البنــك الجيــد فــي الســوق وأداء 
الرســملة  مســتويات  إلــى  إضافــة  المالــي  مركــزه  وقــوة 

وأهميتهــا. البنــك  لــدى  الجيــدة 

للبنــك  الحالــي  االئتمانــي  التصنيــف  موديــز  وكالــة  ثبتــت   •
وأشــارت إلــى أن هــذا التصنيــف يعبــر عــن مــدى قــوة عالمــة 
الجيــدة  الربحيــة  ومســتويات  قطــر  فــي  التجاريــة  البنــك 

للســيولة. المريــح  والوضــع  القويــة  والرســملة 

ــي  ــك االئتمان ــف البن ــس تصني ــال إنتيليجن ــة كابيت ــت وكال ثبت  •
 ،A فــي مجالــي النقــد األجنبــي والقــوة الماليــة عنــد الدرجــة
ــبكة  ــى ش ــة وإل ــك التجاري ــة البن ــوة عالم ــى ق ــارت إل ــا أش كم
تكويــن  فــي  الجيــد  التحســن  ولمســتوى  الدوليــة  البنــك 

البنــك.  االحتياطــات لتغطيــة الخســائر وربحيــة 

تكنولوجيا المعلومات

بصــورة  البنــك  فــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  دائــرة  ســاهمت 
كبيــرة فــي إحــداث تكامــل وانســجام بيــن األفــراد والعمليــات 
يتوافــق  بمــا  باإلجــراءات  كبيــر  تغييــر  إلحــداث  والتكنولوجيــا 
تكنولوجيــا  دائــرة  تتولــى  البنــك.  بهــا  يعمــل  التــي  والطريقــة 
اســتراتيجية  تطويــر  مســؤولية  الدوحــة  بنــك  فــي  المعلومــات 
وخطــط أعمــال البنــك المرتكــزة علــى تكنولوجيــا المعلومــات 
إضافــة إلــى تقديــم كافــة الخدمــات ذات الصلــة إلــى الموظفيــن 
ــة  ــادرات الهام ــن المب ــرًا م ــددًا كبي ــك ع ــى البن ــد تبن ــالء. وق والعم
التطويــر  بهــدف  التكنولوجيــا  إليــه  توصلــت  مــا  آخــر  لمواكبــة 

المصرفيــة. الخدمــات  فــي  واالبتــكار 

التكنولوجيــا فــي عملياتــه كدافــع  الدوحــة  بنــك  أدخــل  لقــد 
لالبتــكار ولتقديــم أحــدث المنتجــات والخدمــات لعمالئــه، وقــد 
ــات  ــا المعلوم ــى تكنولوجي ــاده عل ــتوى اعتم ــن مس ــك م ــع البن رف
لضمــان تقديــم الخدمــات المصرفيــة للعمــالء بكفــاءة وفعاليــة. 
يؤمــن بنــك الدوحــة أن التكنولوجيــا هــي األســاس الــذي يرتكــز 

إلــى  المقدمــة  الخدمــات  وتحســين  تعزيــز  فــي  البنــك  عليــه 
تحديــث  علــى  الوقــت  طــوال  البنــك  يعمــل  ولهــذا  العمــالء، 
التكنولوجيــا لضمــان امتالكــه ألفضــل التقنيــات وأحدثهــا. ويعــّد 
صعيــد  علــى  االبتــكار  فــي  الرائــدة  البنــوك  مــن  الدوحــة  بنــك 
التكنولوجيــا المصرفيــة، ويقــّدم لعمالئــه العديــد مــن المنتجــات 

المبتكــرة واألولــى مــن نوعهــا فــي البــالد. 

وتماشــيًا مــع اســتراتيجية البنــك فــي هــذا المجــال، شــرع البنــك 
فــي تنفيــذ مشــاريع للتحــّول الرقمــي بهــدف تحســين الخدمــة 
متكاملــة  قنــوات  نحــو  وتحويلهــم  العمــالء  إلــى  المقدمــة 
ــن  ــي، يؤم ــول الرقم ــروع التح ــار مش ــي إط ــة. وف ــة الذاتي للخدم
ــالق  ــاد إط ــذا أع ــة وله ــائل اإللكتروني ــة الوس ــة بأهمي ــك الدوح بن
تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال مصحوبــًا بخدمــات 
توفيــر  مــع  متكامــل  اســتخدام  ودليــل  متطــورة  مصرفيــة 
ــددة.  ــة المتع ــات اإللكتروني ــتوى المنص ــى مس ــالزم عل ــم ال الدع
الجديــد  الجــوال  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  تطبيــق  ويقــّدم 
الرســوم  دفــع  مثــل  الجديــدة،  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
الخدمــات  فواتيــر  وســداد  شــيكات،  دفتــر  وطلــب  الدراســية، 
العامــة، إلــخ. وبخــالف الخدمــات المصرفيــة عبــر الجــوال، أطلــق 
اللوحــي  الكمبيوتــر  عبــر  المصرفيــة  الخدمــات  الدوحــة  بنــك 
لخدمــة  متكاملــة  مصرفيــة  قنــاة  بمثابــة  لتكــون  "التابلــت" 
ســواء  المســتخدمة،  الوســيلة  عــن  النظــر  وبغــض  العمــالء. 
الجــوال أو التابلــت أو الحاســب اآللــي، ســيحصل العمــالء علــى 
نفــس التجربــة بالحصــول علــى خدمــات تتمتــع بنفــس الجــودة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك وكجــزء مــن مســيرة التحــّول الرقمــي، أصبــح 
الخدمــات  الــذي يطلــق  األول فــي قطــر  البنــك  الدوحــة  بنــك 
المصرفيــة عبــر ســاعة آبــل الذكيــة لعمالئــه التــي توفــر للعمــالء 
مجموعــة مــن الخدمــات المتميــزة مــن بينهــا الحصــول علــى 
الفــروع،  اآللــي/  الصــراف  أجهــزة  ومواقــع  للحســاب،  ملخــص 
وأســعار الصــرف، إلــخ. ويعــّد بنــك الدوحــة رائــًدا فــي تقديــم 
أيًضــا  بأنــه يوفرهــا  الفريــدة فــي قطــر، علمــًا  هــذه الخدمــة 

لعمالئــه فــي اإلمــارات والكويــت.

كمــا كان بنــك الدوحــة رائــًدا فــي مكننــة عمليــة فتــح الحســابات، 
العمليــة  هــذه  لمعالجــة  المســتغرق  الوقــت  بتقليــل  وقــام 
ــذه  ــط ه ــع متوس ــة م ــة بالمقارن ــن 30 دقيق ــل م ــى أق ــل إل بالكام
المــدة مــن قبــل والتــي كانــت تســتغرق مــن خمســة إلــى ســبعة 
أيــام عمــل يســتلم بعدهــا العميــل بطاقــة الخصــم والرقــم 
الســري. ومــن خــالل أتمتــة العمليــة الجديــدة، يتــم بعــد فتــح 
ــكل  ــري بش ــم س ــم ورق ــة خص ــل بطاق ــليم العمي ــاب تس الحس
مباشــرة وأصبــح بإمــكان العميــل البــدء فــي اســتخدام بطاقــة 
الخصــم بشــكل فــوري علــى أجهــزة الصــراف اآللــي ونقــاط البيــع 
ــة  ــوق الدوح ــع س ــة موق ــك الدوح ــق بن ــا أطل ــا. كم ــد تفعيله بع
للتجــارة اإللكترونيــة بعــد إعــادة تصميمــه مجــددًا ليصبــح التعامــل 
معــه أكثــر ســهولة الســّيما بعــد إضافــة ميــزات جديــدة أخــرى لــه. 
وفــي إطــار الجهــود الخاصــة بالتحــّول الرقمــي ومــن أجــل توفيــر 
قنــاة متكاملــة لتوفيــر الخدمــات للعمــالء، يقــّدم ســوق الدوحــة 

ــت. ــزة التابل ــوال وأجه ــف الج ــى الهات ــالء عل ــة للعم ــس التجرب نف

ــق  ــرى، أطل ــي دول أخ ــي ف ــع الدول ــتراتيجية التوس ــار اس ــي إط وف
ــل  ــن أج ــد. وم ــة الهن ــي دول ــة ف ــه المصرفي ــة عمليات ــك الدوح بن
مــن  المعلومــات  تكنولوجيــا  دائــرة  تمكنــت  ذلــك،  تســهيل 
تطبيــق النظــام البنكــي األساســي مــع كافــة األنظمــة التكميليــة 
 NEFT الداعمــة، مثــل بطاقــات الخصــم، والســويفت، ونظامــي
وRTGS، والحــواالت البنكيــة مــن الدوحــة إلــى الهنــد، إلــخ.، فــي 

وقــت قياســي.
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قــام بنــك الدوحــة بتوســيع شــبكته الكبيــرة والناجحــة مــن البنوك 
المراســلة المتعــددة فــي العديــد مــن البلــدان مــن أجــل مســاعدة 
عمــالء بنــك الدوحــة علــى تحويــل أموالهــم عبــر اإلنترنــت بشــكل 
مباشــر إلــى حســاباتهم البنكيــة فــي بلدهــم األم. ومــن أجــل 
تعزيــز هــذا المنتــج، اســتغل بنــك الدوحــة عملياتــه المتكاملــة 
فــي الهنــد ليضيــف نفســه إلــى شــبكة الحــواالت اإللكترونيــة 
إدارة  علــى  المقيميــن  غيــر  الهنــود  مــن  العمــالء  لمســاعدة 
شــؤونهم الماليــة بشــكل متــوازي فــي كل مــن قطــر والهنــد. 
كمــا قــام بنــك الدوحــة بتعزيــز أمــن خدماتــه ومنتجاتــه حيــث 
 )e-OTP( ــدة ــرة واح ــرور لم ــة م ــال كلم ــالء إدخ ــى العم ــن عل يتعي
مــن أجــل إضافــة أي مســتفيد إلــى حســاباتهم، وهــذا مــن شــأنه 
ــتغرق  ــت المس ــي الوق ــل إجمال ــرة وتقلي ــة المباش ــز المعالج تعزي

لمعالجــة المعامــالت.

كمــا وتمتلــك دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات مــوارد عاليــة الجــودة 
البنيــة  ولدعــم  بالتكنولوجيــا  المرتبطــة  المشــاريع  لتنفيــذ 
الهندســية الخاصــة بهــا وذلــك لضمــان التوفــر الدائــم لألنظمــة 
واإلدارة.  األمــان  عنصــري  إلــى  إضافــة  وموثوقيتهــا  وثباتهــا 
ــان  ــى ضم ــك عل ــدى البن ــات ل ــن المعلوم ــام إدارة أم ــل نظ ويعم
ســرية المعلومــات وعلــى دقتهــا وتوفرهــا بشــكل دائــم مــن 
خــالل تطبيــق مجموعــة مــن العمليــات والضوابــط التــي تتماشــى 
ــث  ــان بحي ــبكة األم ــم ش ــم تصمي ــد ت ــة. وق ــر الدولي ــع المعايي م
تحقــق أقصــى قــدر ممكــن مــن األمــن وبحيــث تغطــي الحلــول 
األمنيــة الشــاملة وتوفــر جــدران الحمايــة الخاصــة بالتطبيقــات 
وتطبيــق أنظمــة منــع الخروقــات األمنيــة والشــبكات االفتراضيــة 
وتتميــز  والخارجيــة.  الداخليــة  االتصــاالت  شــبكات  تشــفير  مــع 
شــبكات تكنولوجيــا المعلومــات لــدى البنــك بالمرونــة لضمــان 
التوفــر الدائــم لألنظمــة واالنتقــال التلقائــي لألنظمــة البديلــة 
تقديــم  اســتمرار  بهــدف  وذلــك  األعطــال  حــدوث  حالــة  فــي 

الخدمــات وعــدم انقطاعهــا. 

التــي  الخليــج  فــي  األولــى  المؤسســة  يعتبــر  الدوحــة  وبنــك 
حصلــت عــام 200٧ علــى شــهادة آيــزو: 20000 للخدمــات المقدمــة 
الجهــات  وتقــوم  المعلومــات.  تكنولوجيــا  إدارة  قبــل  مــن 
ملتزمــة  كجهــة  البنــك  اعتمــاد  بتجديــد  بانتظــام  المعنيــة 
ــة  ــه المؤسس ــة بأن ــك الدوح ــر بن ــزو 20000-1: 2011. ويفتخ ــر آي بمعايي
ــن  ــهادة. وم ــذه الش ــدة به ــر المعتم ــي قط ــدة ف ــة الوحي المالي
أجــل تعزيــز الخدمــات المقدمــة للعمــالء، طبــق بنــك الدوحــة 
 IT Infrastructure( نظــام مكتبــة البنيــة التحتيــة المعلوماتيــة
ــاكل،  ــوادث والمش ــر والح ــات التغيي ــرض إدارة عملي Library( بغ
ــود وإدارة  ــد وإدارة العق ــن ُبع ــم ع ــة التحك ــى خدم ــة إل باإلضاف

اتفاقيــات مســتوى الخدمــة. 

وفــي إطــار المبــادرات الخضــراء، واصــل البنــك مســاعيه الراميــة 
وأقــل  الكربونيــة  االنبعاثــات  مــن  ممكــن  قــدر  أقــل  لضمــان 
اســتهالك للطاقــة لــدى جميــع األنظمــة والتقنيــات المطبقــة 
المبــادرات  مــن  العديــد  تبنــي  تــم  ذلــك،  مــع  وتماشــيًا  لديــه. 
ــى  ــة عل ــات والطباع ــج الطابع ــل دم ــك مث ــل البن ــة داخ ذات الصل
ــر  ــى توفي ــة إل ــورق إضاف ــتهالك ال ــل اس ــل تقلي ــن أج ــن م الوجهي
أنظمــة آليــة إلطفــاء األنظمــة الداخليــة مــن أجــل ترشــيد اســتهالك 

والطاقــة. الكهربــاء 

يتعلــق  فيمــا  متعــددة  بقنــوات  عمالئــه  بتزويــد  البنــك  وقــام 
الجــوال  الهاتــف  وخدمــات  اإللكترونيــة  المصرفيــة  بالخدمــات 
اإللكترونــي  النقــدي  اإليــداع  وأجهــزة  اآللــي  الصــراف  وأجهــزة 
أنــواع  أحــدث  باســتخدام  وذلــك  الشــيكات  إيــداع  وأجهــزة 
معامالتهــم  إجــراء  مــن  العمــالء  تمكــن  بحيــث  التكنولوجيــا 
المصرفيــة اليوميــة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت مــن خــالل حلــول 
آمنــة تماًمــا. إن الحلــول التقنيــة المختلفــة التــي تــم توفيرهــا 
لعمــالء البنــك لتلبيــة احتياجاتهــم المصرفيــة كانــت العالمــة 
ــة  ــا أن البني ــيه، كم ــن منافس ــة ع ــك الدوح ــزت بن ــي مي ــة الت الفارق
ــا  ــم بناؤه ــي ت ــات الت ــا المعلوم ــرة تكنولوجي ــة لدائ ــة القوي التحتي
علــى مــدى العقــد الماضــي مــن أجــل توفيــر حلــول مصرفيــة 
ــة  ــات فوري ــم خدم ــا لتقدي ــم توجيهه ــد ت ــة ق ــات عالمي بمواصف
للعمــالء مــن خــالل اســتخدام قنــوات توزيــع جديــدة، وإعــادة 
ــة  ــم خدم ــن تقدي ــك م ــن البن ــة لتمكي ــات الداخلي ــث الخدم تحدي

أفضــل للعمــالء.

وإلــى جانــب المبــادرات المذكــورة أعــاله، انتهــى بنــك الدوحــة 
مــن وضــع اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات للثــالث ســنوات 
القادمــة لضمــان إحــداث تغييــر جــذري فــي تقديــم الخدمــات 
المرتكــزة علــى التكنولوجيــا ألكبــر قاعــدة مــن العمــالء ســواء على 
المســتوى الداخلــي أو الخارجــي. وتركــز اســتراتيجية تكنولوجيــا 
المعلومــات بشــكل كبيــر علــى خبــرة العمــالء فــي اســتخدام 
التكنولوجيــا الرقميــة وعلــى تزويــد المنتجــات المصرفيــة الرئيســية 
خاصــة الخدمــة الذاتيــة وهنــاك العديــد مــن المبــادرات الجديــدة 
التــي ســتكون األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة، وســتتضمن 
وتحديثهــا  لألنظمــة  كبيــرة  تعزيــزات  إجــراء  المبــادرات  تلــك 
وتطبيــق حلــول جديــدة. ولتحقيــق ذلــك، أطلــق بنــك الدوحــة علــى 
الســنوات الثــالث القادمــة اســم "ســنوات الرقمنــة" إلحــداث تغييــر 

ــالد. ــي الب ــة ف ــات المصرفي ــي الديناميكي ــّول ف وتح

الموارد البشرية

ضمــن  الموظفيــن  وإدمــاج  البشــري  المــال  رأس  تطويــر  يأتــي 
أهــم أولويــات بنــك الدوحــة. وفــي إطــار المبــادئ التوجيهيــة 
للمؤسســة، يكــون كل شــريك أعمــال مســؤواًل عــن إدارة األفــراد 

بنك الدوحة أحد المشاركين الرئيسيين في المعرض 
المهني الذي نظمته المدينة التعليمية وضم عددًا 

من الجامعات القطرية الرائدة 

بنك الدوحة يقدم أول خدمة مصرفية عبر األجهزة 
اللوحية في قطر



التقـريــر السنوي ٢٠١٥   

27

الذيــن يعملــون تحــت إدارتــه، ويتــم تقديــم الدعــم المهنــي مــن 
ــك. ــي البن ــرية ف ــوارد البش ــرة الم ــل دائ ِقب

ــود  ــة تع ــنوات الماضي ــر الس ــك عب ــا البن ــي حققه ــات الت إن النجاح
تشــجع  بيئــة  خلــق  بأهميــة  البنــك  ويؤمــن  الموظفيــن.  إلــى 
ــم  ــى توجيهه ــة إل ــل باإلضاف ــى العم ــم عل ــن وتحفزه الموظفي

نحــو التميــز فــي كافــة النواحــي.

يلتــزم بنــك الدوحــة بتقطيــر الوظائــف ألن ذلــك يشــكل جانبــًا 
مهــارات  صقــل  وبهــدف  المؤسســية.  األهــداف  مــن  مهمــًا 
فــي  األعمــال  لقيــادة  وإعدادهــم  القطرييــن  الموظفيــن 
برامــج  وطــّور  مبــادرات،  عــدة  بتطبيــق  البنــك  قــام  المســتقبل، 
ــاءات  ــذب الكف ــى ج ــة إل ــة الرامي ــادرات الحالي ــزز المب ــددة، وع متع
ــام  ــن االهتم ــد م ــالء المزي ــم إي ــا ت ــا. كم ــاظ به ــة واالحتف القطري
ــن  ــداد الموظفي ــدف إع ــن به ــي للقطريي ــر المهن ــج التطوي ببرنام

البنــك. فــي  القطرييــن 

ــي  ــية الت ــرات الرئيس ــي المتغي ــوع ه ــل والتن ــرص العم ــؤ ف إن تكاف
عمليــة  خطــوات  مــن  خطــوة  كل  فــي  باالعتبــار  أخذهــا  يتــم 
والتقييــم  التخطيــط  وســيقود  الدوحــة.  بنــك  لــدى  التوظيــف 
الســليمين إلــى تعييــن الموظــف المناســب فــي المــكان المناســب. 
ــك  ــمعة البن ــز س ــة وتعزي ــن المنطق ــاءات م ــذب الكف ــدف ج وبه
البنــك  اســتخدم  للتوظيــف،  المفضلــة  المؤسســات  كأحــد 
ــة،  ــك الدوح ــف بن ــع توظي ــل موق ــف مث ــوات التوظي ــن قن ــدًدا م ع
ــي  ــة لموظف ــات الداخلي ــق اإلعالن ــن طري ــف ع ــات، والتوظي واإلعالن
البنــك "internal referral"، باإلضافــة إلــى شــركات التوظيــف 
الخارجيــة، وشــبكات/ وســائل اإلعــالم االجتماعيــة. هــذا ويتــم 
إجــراء اختبــارات للمهــارات النفســية لتقييــم المرشــحين للوصــول 

ــاءة. ــن الكف ــاٍل م ــدر ع ــون بق ــن يتمتع ــى موظفي إل

إن مفتــاح اإلدمــاج الناجــح للموظــف هــو تعزيــز الترابط والمشــاركة. 
ــم  ــن وانتماءه ــزام الموظفي ــأن الت ــخًا ب ــًا راس ــك إيمان ــن البن ويؤم
ــعر  ــد وأن يش ــة، إذ ال ب ــاح المؤسس ــن نج ــام م ــزء ه ــو ج ــل ه للعم
الموظــف باالنتمــاء إلــى المؤسســة جســدًيا وعاطفًيــا وفكرًيــا. 
ولذلــك أقــام البنــك عــدة أنشــطة اجتماعيــة وعقــد عــدة جلســات 
لتبــادل المعرفــة باإلضافــة إلــى مســابقات األعمــال واألنشــطة 
التقديريــة  الجوائــز  بالــدم وتقديــم  التبــرع  الرياضيــة ومبــادرات 

ــة. ــدة الخدم ــول م ــازات وط ــة باإلنج المتعلق

حلــول  لتطبيــق  وباســتمرار  البشــرية  المــوارد  دائــرة  وتســعى 
تكنولوجيــة إلكترونيــة جديــدة بهــدف رفــع كفــاءة الخدمــات 
الوقــت  تقليــل  أجــل  مــن  فقــط  ليــس  قبلهــا،  مــن  المقدمــة 
المســتغرق فــي إنجــاز المعامــالت وتوفيــر الخدمــات عبــر اإلنترنــت، 
بــل ومــن أجــل التشــجيع علــى خلــق بيئــة عمــل خاليــة مــن األوراق.

شــهد عــام 201٥ رؤيــة طموحــة للتعلــم، حيــث تنــص اســتراتيجية 
بنــك الدوحــة للتعلــم بوضــوح علــى أن التعلــم هــو عامــل أساســي 
مــن عوامــل نجــاح البنــك، ويتولــى القــادة الكبــار فــي البنــك الــدور 
الريــادي فــي خلــق ودعــم مســيرة التعلــم فــي البنــك. ويســتخدم 
بنــك الدوحــة برامــج التدريــب إلنشــاء نقــاط التقــاء لتبــادل الخبــرات 
وشــبكات تواصــل للمديريــن مــن وحــدات األعمــال ذات الخلفيــات 
الثقافيــة المختلفــة، وتوفــر هــذه البرامــج فــرص للتعــرف علــى 
أن  الدوحــة  بنــك  ويــرى  الدوليــة.  والممارســات  المعاييــر  أفضــل 
المعرفــة والمهــارات التعليميــة لــدى الموظفيــن هــي األســاس 

ــه. ــق طموحات ــه لتحقي ــد علي ــذي يعتم ال

ــل التعلــم اإللكترونــي منصــة رائعــة لتطويــر موظفــي  هــذا ويمّث
بنــك الدوحــة كمــا أنــه يســاهم فــي دعــم مفهــوم "التعلــم 
فــي أي وقــت". حيــث تمكــن بنــك الدوحــة مــن تســجيل أكثــر مــن 

ــة  ــدورات المصرفي ــزّودي ال ــد م ــالل أح ــن خ ــم م ــاعة تعل 26٫000 س
التركيــز علــى  تــم  العــام،  اإللكترونيــة العالمييــن. وخــالل هــذا 
تقديــم التدريــب الفّعــال فــي مجــاالت مكافحــة غســل األمــوال 
التشــغيلية وخدمــة  الشــركات والمخاطــر  وااللتــزام وحوكمــة 
العمــالء وتطويــر مهــارات فــرق عمــل المبيعــات. وفــي ذات العــام، 
حــرص بنــك الدوحــة علــى توفيــر المــوارد الالزمــة للتعلــم مــن 
خــالل توفيــر أكاديميــة تدريبيــة علــى أعلــى مســتوى. كمــا يحصــل 
ــة  ــادل المعرف ــن لتب ــن الداخليي ــن المختصي ــم م ــى دع ــك عل البن
مثــل  التعّلــم  مجــال  فــي  بارزيــن  شــركاء  إشــراك  عــن  فضــاًل 
ــي  ــي ف ــمال األطلنط ــة ش ــال، وكلي ــال واألعم ــر للم ــة قط أكاديمي
قطــر وجامعــة قطــر وغيرهــا مــن المؤسســات التدريبيــة الدوليــة.

المسؤولية االجتماعية للشركات

منــذ اليــوم األول وبنــك الدوحــة يفتخــر بكونــه كيانــًا ديناميكيــًا 
تلبيــة  علــى  مرتكــزة  منهجيــة  ويتبنــى  قويــة  قيمــًا  يحمــل 
احتياجــات وتطلعــات العمــالء، وقــد حافــظ البنــك علــى هــذا 
التوجــه علــى مــدار الســنوات الماضيــة. وكان نهــج بنــك الدوحــة 
األعمــال  وأهــداف  والبيئيــة  االجتماعيــة  بالمبــادرات  المدعــوم 
باإلضافــة إلــى إســهاماته فــي تحقيــق الرخــاء االجتماعــي مرحبــًا 
بــه علــى الــدوام. ويعــد بنــك الدوحــة أحــد أهــم البنــوك الرائــدة 
فــي مجــال "الصيرفــة الخضــراء" فــي دولــة قطــر، حيــث حافــظ 
مــن  ممكــن  قــدر  أقصــى  إعطــاء  خــالل  مــن  مكانتــه  علــى 

الرعايــة للصالــح العــام والوعــي المجتمعــي.

البيئيــة  للمــدارس  إلكترونيــًا  موقعــًا  البنــك  أطلــق  وقــد  هــذا 
البيئــة  لقضايــا  مخصــص  وهــو   www.ecoschools.com.qa
ريــاض  ســواء  أنواعهــا،  بكافــة  المــدارس  تشــجيع  أجــل  مــن 
ــد  ــة، أو المعاه ــة والثانوي ــة االبتدائي ــدارس المرحل ــال، أو م األطف
المشــاركة  علــى  إلــخ.،  العربيــة،  المــدارس  أو  والجامعــات، 
الصحيحــة،  البيئيــة  الممارســات  أفضــل  تطبيــق  فــي  الفعالــة 
وتشــجيع  البيئــي  الوعــي  وزيــادة  الكربــون،  انبعاثــات  وتقليــل 
المناصريــن  مــن  يصبحــوا  أن  علــى  المــدارس  فــي  األطفــال 
للبيئــة والمحافظيــن عليهــا منــذ الصغــر. ويحــرص البنــك مــن 
خــالل برنامــج المــدارس البيئيــة علــى توفيــر منصــة للمــدارس 
والتطويــر  البيئي-االجتماعــي  التحســين  فــي  للمســاهمة 
بنــك  البشــري. وفضــاًل عــن قطــر، يواصــل  الفكــري للمجتمــع 
الدوحــة تعزيــز ورعايــة برنامــج المــدارس البيئيــة فــي كل مــن 

الكويــت. إلــى  باإلضافــة  )اإلمــارات(  وأبوظبــي  دبــي 

بنك الدوحة يقدم جوائز لعدد من المدارس في 
قطر ضمن برنامج المدارس الصديقة للبيئة السنوي 

تقديرًا لمدى التزامها بالممارسات المستدامة
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يتطلــع بنــك الدوحــة اآلن إلــى مســتقبل واعــد تتوفــر فيــه خدمات 
ــاهمين  ــر للمس ــدات أكب ــالء وعائ ــل للعم ــة أفض ــرات مصرفي وخب
وظــروف عمــل جيــدة للموظفيــن. ويحــرص البنــك علــى أن يكــون 
أحــد الداعميــن الرئيســيين للتنميــة المســتدامة فــي دولــة قطــر، 
حيــث تــم بالفعــل اإلشــادة بجهــوده الحثيثــة فــي هــذا المجــال 
نظيفــة  "قطــر  الوطنــي  البرنامــج  فــي  الفعالــة  لمشــاركته 
وزارة  مــع  بالتنســيق  العربيــة  المــدارس  ومعــرض  وخضــراء"، 
التعليــم ومســابقة التغيــر المناخــي للمــدارس بالتنســيق مــع 
ــدارس  ــة إلــى دعمــه لبرنامــج الم ــرول، باإلضاف ــر للبت شــركة قط
البيئيــة فــي قطــر. وتوفــر األنشــطة الخضــراء قاعــدة لبنــاء وعــي 
ــات  ــن المنظم ــاون بي ــزز التع ــا تع ــا أنه ــة، كم ــا البيئ ــي بقضاي عالم
والشــركات الدوليــة المتخصصــة فــي التقنيــات البيئيــة والطاقــة 
البنــك  الدوحــة هــو  بنــك  أن  إلــى  المســتدامة. وتجــدر اإلشــارة 
القطــري األول والوحيــد الــذي ينشــر تقريــر االســتدامة الخــاص بــه 

التزاًمــا بمعاييــر المبــادرة العالميــة "GRI" كل عــام.

ــود  ــة الجه ــذل كاف ــى ب ــة عل ــك الدوح ــس إدارة بن ــرص مجل ويح
الالزمــة لدعــم التنميــة البيئيــة والتــي مــن شــأنها فــي نهايــة 
هــذا  ككل.  البــالد  فــي  التنميــة  مســيرة  تدعــم  أن  المطــاف 
ويتطلــع البنــك إلــى تعزيــز دوره فــي المحافظــة علــى البيئــة 
ودعــم مســاعي المنظمــات الوطنيــة األخــرى التــي تســعى إلــى 
الحــد مــن تدهــور األنظمــة البيئيــة والمحافظــة علــى المــوارد 

المتجــددة.  وغيــر  المتجــددة 

واضحــة  بيئيــة  سياســة  الــدوام  علــى  الدوحــة  بنــك  وينتهــج 
المعالــم تبنــت العديــد مــن المبــادئ اإلرشــادية الصديقــة للبيئــة 
مثــل تقليــل اســتخدام األوراق وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا. وقد 
تمكــن بنــك الدوحــة مــن الوصــول إلــى قطــاع أكبــر مــن المجتمــع 
مــن جــراء أنشــطته المتعــددة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة 
ــي  ــي االجتماع ــادة الوع ــل بزي ــك بالفع ــزم البن ــث الت ــركات حي للش
بالقضايــا البيئيــة وركــز علــى التحديــات االقتصاديــة التــي يواجههــا 
العالــم والمنطقــة. ومــن بيــن المبــادرات التــي تبناهــا البنــك لدعــم 

جهــود الدولــة الراميــة لتحقيــق رؤيتهــا نحــو "قطــر خضــراء":

إطالق موقع إلكتروني مخصص للصيرفة الخضراء  •

برنامج المدارس البيئية  •

تنظيف الشواطئ  •

اإللكترونيــة،  الحســاب  وكشــوف  الخضــراء  الحســابات   •
للتحلــل،  والقابلــة  للبيئــة  الصديقــة  االئتمــان  وبطاقــات 

الالورقيــة المصرفيــة  والمعامــالت 

لجنة الصيرفة الخضراء  •

المشاركة في األحداث العالمية المرتبطة بالكرة األرضية  •

سباق الدانة األخضر السنوي للركض  •

حمالت التوعية من خالل أجهزة الصراف اآللي  •

النماذج الخضراء  •

النظام األخضر لإلقفال التلقائي ألجهزة الحاسوب  •

إعادة تدوير األوراق  •

ــة  ــي وأنظم ــار الكهربائ ــات التي ــواء LED، ومثبت ــتخدام أض اس  •
الــخ التلقائــي،  اإلقفــال 

ــي  ــع إلكترون ــة موق ــك الدوح ــد لبن ــك، يوج ــى ذل ــة إل وباإلضاف
www.( اإلنترنــت  شــبكة  علــى  متــاح  الخضــراء  للصيرفــة 
المبــادرات  الموقــع  هــذا  ويعــرض   .)dohagreenbank.com
يعتــزم  التــي  واألنشــطة  البنــك  اتخذهــا  التــي  المختلفــة 
ــط  ــي يخط ــات الت ــات والمنتج ــاريع والخدم ــا والمش ــام به القي
ــن  ــة. وم ــن البيئ ــات ع ــاالت وفيديوه ــم مق ــا يض ــا، كم إلطالقه
ــجار  ــرس األش ــالت لغ ــالق حم ــج إط ــطة والبرام ــذه األنش ــن ه بي
والمخلفــات  النفايــات  تدويــر  وإعــادة  الشــواطئ  وتنظيــف 
تــم تصميــم كتيبــات ونشــرات  وإدارتهــا. ومــن ناحيــة أخــرى 
ولوحــات إعالنيــة تتضمــن الشــعار األخضــر لبنــك الدوحــة وهــو: 
ــة  ــوة الصحيح ــة - الخط ــك الدوح ــع بن ــة م ــى البيئ ــظ عل "حاف
ــك  ــالة البن ــل رس ــدف توصي ــا"، به ــام به ــك القي ــن علي ــي يتعي الت
ــات  ــن القطاع ــاون بي ــم التع ــادة حج ــة وزي ــى العام ــراء إل الخض
المختلفــة فــي المجتمــع مــن أجــل الوصــول إلــى عالــم أفضــل.

لقــد اتخــذ بنــك الدوحــة تدابيــر اســتباقية مختلفــة لمعالجــة 
غــرس  علــى  وحــرص  وتداعياتهــا،  الحــراري  االحتبــاس  ظاهــرة 
مفهــوم ترشــيد الطاقــة لتصبــح جــزءا مــن ثقافــة المؤسســة 
العامــة. كمــا يشــجع بنــك الدوحــة موظفيــه وباســتمرار علــى 
وتتــم مكافأتهــم  الطاقــة  ترشــيد  أفكارهــم بشــأن  تقديــم 
ــًا  ــون كيان ــى أن يك ــك عل ــرص البن ــياق يح ــذا الس ــي ه ــا. وف عليه
ــك  ــر البن ــروع ودوائ ــث ف ــل ح ــم بالفع ــث ت ــون، حي ــدًا للكرب محاي
ــالل  ــن خ ــم م ــار عمله ــي مق ــة ف ــيد الطاق ــى ترش ــة عل المختلف
ــدم  ــد ع ــرى عن ــدات األخ ــف والمع ــة التكيي ــوار وأنظم ــاء األن إطف
والتنقــل  الميــاه  اســتخدام  ترشــيد  إلــى  إضافــة  اســتخدامها، 
اســتخدام  الســيارات وعــدم  أقــل مــن  معــا الســتخدام عــدد 

فريق موظفي بنك الدوحة المشارك في ماراثون دبي

فرع بنك الدوحة في مدينة ُدخان ينظم فعالية 
لغرس األشجار بهدف رفع مستوى الوعي حول دور 

األشجار في الحفاظ على التنوع البيولوجي 
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بنك الدوحة يفوز للعام الثاني على التوالي بجائزة 
"المبادرات البيئية" المرموقة التي تنظمها المنظمة 

العربية للمسؤولية االجتماعية

بنك الدوحة ينال جائزة "الطاووس الذهبي العالمية 
للمسؤولية االجتماعية للشركات" تقديرًا لمساهمته 

الفعالة في محاولة تحقيق الرفاهية للمجتمع 
والمحافظة على البيئة

ــات  ــر المخلف ــادة تدوي ــجيع إع ــل وتش ــة للتحل ــر القابل ــواد غي الم
ــع  ــلع والبضائ ــراء الس ــى ش ــة إل ــا، إضاف ــح منه ــص الصحي والتخل
الصديقــة للبيئــة، ومــا هــذه التدابيــر إال خطــوات بســيطة إال أنهــا 

تحقــق الكثيــر.

عمليــات  فــي  البيئــي  الوعــي  دمــج  تــم  ذلــك  إلــى  وإضافــة 
المعرفــة  تبــادل  جلســات  خــالل  مــن  اليوميــة  الدوحــة  بنــك 
التوعيــة  حمــالت  وتنظيــم  الالورقيــة  المصرفيــة  والمعامــالت 
غــرس  علــى  تدريجًيــا  للعمــل  االجتماعيــة  المســؤولية  بشــأن 
الخدمــات  تســاعد  كمــا  المؤسســة.  فــي  الخضــراء"  "الثقافــة 
ــة  ــك الدوح ــا بن ــي يقدمه ــة الت ــة اإللكتروني ــات المصرفي والمنتج
وهــدره  الــورق  اســتخدام  مــن  كبيــرة  بصــورة  التقليــل  فــي 
البنــك  عمــالء  تشــجع  كمــا  الكربــون.  انبعاثــات  مــن  والحــّد 
علــى المحافظــة علــى البيئــة أثنــاء ممارســتهم ألنشــطتهم 
ــى  ــة عل ــؤولية االجتماعي ــادرات المس ــز مب ــذا وترك ــة. ه المختلف
النــدوات وجلســات تبــادل المعرفــة وحمــالت التوعيــة باإلضافــة 
وزيــارة  اإللكترونيــة  والنشــرات  الثقافيــة  األنشــطة  دعــم  إلــى 

وغيرهــا. الخيريــة  والتبرعــات  المــدارس 

مجــال  فــي  جهــوده  الدوحــة  بنــك  واصــل   ،201٥ عــام  وخــالل 
اســتضاف جلســات  المعرفــة، حيــث  لتبــادل  تنظيــم جلســات 
لتبــادل المعرفــة فــي كل مــن قطــر والكويــت والهنــد واليابــان، 
كمــا شــارك بفاعليــة فــي االجتمــاع الســنوي لصنــدوق النقــد 

الدولــي فــي مدينــة ليمــا بدولــة بيــرو.

"المبــادرات  جائــزة  علــى   201٥ عــام  خــالل  البنــك  حصــل  وقــد 
االجتماعيــة. للمســؤولية  العربيــة  المنظمــة  مــن  البيئيــة" 

للجــري  الســنوي  الدانــة األخضــر  الدوحــة ســباق  بنــك  ونظــم 
للمــرة الحاديــة عشــر خــالل شــهر ينايــر 2016 بمشــاركة أكثــر مــن 
٥000 شــخص، ليكســر ســباق هــذا العــام كافــة األرقــام القياســية 
الســابقة، حيــث جمــع مشــاركين مــن مختلــف الفئــات العمريــة 
للمشــاركة  بحمــاس  أقبلــوا  ممــن  والجنســيات  والمجتمعيــة 
وفتحــت  كلــم.   3 مســافة  علــى  امتــد  الــذي  الســباق  فــي 
وفئــات  الرياضييــن  المحترفيــن  لمشــاركة  البــاب  الفعاليــة 
ــدد  ــة وع ــي الرياض ــال ومحب ــاء والرج ــن النس ــة م ــة مختلف عمري
الدانــة  ســباق  ويعــّد  والثقافيــة.  االجتماعيــة  الجمعيــات  مــن 
ــى  ــدف إل ــك وته ــا البن ــي ينظمه ــالت الت ــم الحم ــد أه ــري أح للج
البيئــة  قضايــا  مناصــرة  علــى  األفــراد  وتشــجيع  الوعــي  زيــادة 

اليوميــة. الحياتيــة  أنشــطتهم  خــالل 

جوائز الصيرفة الخضراء: البنك الرائد في جميع المجاالت

جائــزة "المبــادرات البيئيــة" مــن المنظمــة العربيــة للمســؤولية   •
و201٥.  2014  – االجتماعيــة 

مجــال  فــي  للتميــز  العالميــة  الذهبــي  الطــاووس  جائــزة   •
.201٥  – الشــركات  حوكمــة 

ــتدامة  ــال االس ــي مج ــة ف ــي العالمي ــاووس الذهب ــزة الط جائ  •
إلــى 2014.  2010 مــن معهــد المديريــن لألعــوام مــن 

جائــزة الطــاووس الذهبــي العالميــة فــي مجــال المســؤولية   •
ــن  ــوام م ــن لألع ــد المديري ــن معه ــركات م ــة للش االجتماعي

2011 إلــى 2014 .

شهادة تقدير من وزارة البيئة 2013.  •

جائــزة أفضــل برنامــج فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة   •
الشــرق األوســط لعــام 2013 مــن  للشــركات فــي منطقــة 

فاينانــس. إيميــا  مجلــة 

االجتماعيــة  للمســؤولية  برنامــج  ألفضــل  التميــز  جائــزة   •
العربيــة للمســؤولية  المنظمــة  لبنــك فــي قطــر 2012 مــن 

. عيــة جتما ال ا

ــز  ــراء – جوائ ــم الخض ــق النظ ــي تطبي ــك ف ــل بن ــزة أفض جائ  •
نيــوز. كمبيوتــر  آرابيــان  مجلــة  مــن   2010 العربــي  التقنــي  اإلبــداع 

جائزة أفضل قيادة بيئية لعام 2010 من مجلة قطر اليوم.  •

جائــزة أفضــل حملــة لتوعيــة العامــة بقضايــا البيئــة لعــام 2010   •
ــوم. ــر الي ــة قط ــن مجل م

الجائــزة الخضــراء عــن أفضــل حملــة لتوعيــة العامــة بقضايــا   •
البيئــة لعــام 2009 مــن مجلــة قطــر اليــوم.

أفضل بنك أخضر لعام 2008 من مجلة بانكر ميدل إيست.  •

جائــزة أفضــل خدمــات مصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي منطقــة   •
الشــرق األوســط لعــام 2008 مــن مجلــة بانكــر ميــدل إيســت.



بـنــك الـدوحــة

30

جوهانسبرغ



التقـريــر السنوي ٢٠١٥   

31

جوهانسبرغ

تقـريـــر
الحوكمة

لعام 201٥ 



بـنــك الـدوحــة

32

نبذة عامة:

الشــركات  حوكمــة  بنظــام  االلتــزام  متطلبــات  مــن  كجــزء 
المدرجــة، الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وتعليمــات 
الدوحــة  بنــك  علــى  يتوجــب  المركــزي  قطــر  مصــرف  الســادة 
كشــركة مســاهمة قطريــة مدرجــة فــي بورصــة قطــر اإلفصــاح 
الدوحــة  بنــك  يؤمــن  حيــث  النظــام،  بهــذا  التزامــه  مــدى  عــن 
ــو  ــركات ه ــة الش ــادئ حوكم ــام ومب ــليم لنظ ــق الس ــأن التطبي ب
ــل  ــق أفض ــه وتحقي ــق أهداف ــي تحقي ــك ف ــاعدة البن ــرورة لمس ض
مســتويات األداء باإلضافــة إلــى تحســين بيئــة العمــل الداخليــة 
وتوزيــع  المصالــح  اصحــاب  حقــوق  وحفــظ  للبنــك  والخارجيــة 

مثلــى. بطريقــة  والمســؤوليات  الواجبــات 

وخــالل هــذا العــام حــرص بنــك الدوحــة علــى تعزيــز هيــكل الحوكمة 
ــة  ــة بالحوكم ــراءات الخاص ــات واإلج ــة السياس ــق أدل ــالل تطبي ــن خ م
واتبــاع افضــل الممارســات المتبعــة بهــذا الشــأن.  هــذا ويلخــص 
هــذا التقريــر إجــراءات الحوكمــة لــدى بنــك الدوحــة لعــام 201٥ وفقــا 
الماليــة  لألســواق  قطــر  هيئــة  عــن  الصــادرة  اإلفصــاح  لمتطلبــات 

ــاه: ــح أدن ــو موض ــا ه ــك كم ــزي وذل ــر المرك ــرف قط ــادة مص والس

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:

الواجبات والمسؤوليات:

إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول األول عــن البنــك وعــن توفيــر 
وتنميتهــا  األعمــال  مجمــل  علــى  لإلشــراف  الفعالــة  القيــادة 

ومســتديمة. فعالــة  بطريقــة  األربــاح  وتحقيــق 

واردة  هــي  كمــا  المجلــس  ومســؤوليات  واجبــات  تعريــف  تــم 
ــع  ــى موق ــة عل ــذه الوثيق ــر ه ــم نش ــوف يت ــس، وس ــاق المجل بميث
بنــك الدوحــة اإللكترونــي ووضعهــا بمتنــاول المســاهمين لالطــالع 
ــؤوليات  ــات ومس ــة.  إن واجب ــة العام ــاع الجمعي ــل اجتم ــا قب عليه
المجلــس متوافقــة مــع متطلبــات نظــام الحوكمــة لهيئــة قطــر 
وتغطــي  المركــزي  قطــر  مصــرف  والســادة  الماليــة  لالســواق 

ــة: ــاالت التالي المج

االستراتيجية  •
الحوكمة  •

االلتزام  •
إدارة المخاطر  •

الصالحيات وتفويضها  •
التدقيق الداخلي والخارجي  •

لجان المجلس  •
قواعد سلوك المجلس  •

هيكل المجلس  •
اجتماعات المجلس  •

متطلبات عضوية المجلس  •

ــاء  ــن أعض ــو م ــات كل عض ــف واجب ــث وتعري ــم تحدي ــد ت ــذا وق ه
المجلــس فــي الوصــف الوظيفــي الــذي تــم إعــداده لهــذا الغــرض. 
ــت  ــر الوق ــس أن يوف ــي المجل ــو ف ــن كل عض ــًا م ــب أيض ــا ُطل كم
الكافــي للقيــام بالواجبــات المطلوبــة منــه،  علمــا بــأن التــزام عضو 
مجلــس اإلدارة بتوفيــر الوقــت الكافــي ليــس التزامــا تعاقديــا إال أنه 

أمــر مفهــوم ومتعــارف عليــه مــن قبــل جميــع األعضــاء.

وفيمــا يلــي األدوار والمســؤوليات العامــة ألعضــاء المجلــس كمــا 
هــي فــي سياســة الحوكمــة المعتمــدة:

الرئيــس . 1 علــى  اإلشــراف  فــي  المنتــدب  العضــو  تفويــض 
المجلــس.   وتوجيهــات  قــرارات  لتطبيــق  للبنــك  التنفيــذي 
العضــو  وواجبــات  اختصاصــات  تحديــد  المجلــس  ويتولــى 
ــم  ــة تقدي ــؤولياتهما وآلي ــذي ومس ــس التنفي ــدب والرئي المنت

والمجلــس. المجلــس  رئيــس  إلــى  تقاريرهمــا 

الموافقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للبنــك وعلــى الســلطات . 2
ــة  ــة واإلدارة التنفيذي ــان المختلف ــة للج ــات الممنوح والصالحي
ــة  ــات الُمخول ــاوز الصالحي ــي تتج ــة الت ــات المالي ــى االلتزام وعل
للجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة والموافقــة 
التنفيــذي  بالرئيــس  الخاصــة  المكافــآت  سياســة  علــى 
العالقــة  ذات  اللجنــة  قبــل  مــن  المقترحــة  والموظفيــن 
ــا  ــتراتيجية بم ــادرات االس ــى المب ــس، وعل ــن المجل ــة ع المنبثق
الرئيســية  واالســتثمارات  الجديــدة  األعمــال  مبــادرات  فيهــا 
وتصفيــة االســتثمارات وعلــى ادلــة سياســات واجــراءات البنــك 
بشــكل دوري والموافقــة أيضــًا علــى الموازنــة الســنوية للبنــك 
وعلــى توصيــات اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس، باالضافــه الى 
ــا  ــك بم ــي البن ــؤولين ف ــار المس ــذي وكب ــس التنفي ــن الرئي تعيي
ــي. ــق الداخل ــس التدقي ــالغ ورئي ــزام واالب ــوولي االلت ــم مس فيه

البنــك والعمــل علــى تطويــر الخطــة . 3 إعتمــاد اســتراتيجية 
االســتراتيجية وأهــداف األعمــال بشــكل دوري، وكلمــا إقتضت 

ــك. ــرورة ذل الض

تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وتحديــد ســلطاتها . 4
ســنوي،  بشــكل  أداءهــا  وتقييــم  وصالحياتهــا  وواجباتهــا 
مثــل لجنــة التدقيــق وااللتــزام وتقييــم المخاطــر واللجنــة 
التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات والحوكمــة ولجنــة السياســات 

والتطويــر والمكافــات وغيرهــا.

وغيــر . ٥ العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لعقــد  الدعــوة 
ــى  ــة ال ــن باالضاف ــن االجتماعي ــدة هذي ــاد اجن ــة واعتم العادي
االربــاح  علــى  للموافقــة  العامــة  للجمعيــة  توصيــات  رفــع 
المجلــس  واعضــاء  رئيــس  ومكافــأة  الموزعــة  النقديــة 
وتعديــل  المــال  رأس  وزيــادة  الخارجــي  المدقــق  وتعييــن 
النظــام االساســي للبنــك وغيرهــا مــن البنــود المدرجــة ضمــن 

الشــركات. قانــون 

ــاع . 6 ــة واالجتم ــركات التابع ــك والش ــي للبن ــة األداء المال مراقب
مــع المدقــق الخارجــي للوقــوف علــى ايــه مشــاكل جوهريــة 

قــد تكــون موجــوده والعمــل علــى حلهــا.

مناقشــة لجنــة التدقيــق بشــأن المســائل المتصلــة بالتدقيــق . ٧
الداخلــي وقضايــا االلتــزام ومكافحــة غســل األمــوال وتمويل 
اإلرهــاب وتقاريــر مصــرف قطــر المركــزي والتدقيــق الخارجــي 

والبيانــات الماليــة.

ــن رأس . 8 ــة م ــتويات كافي ــظ بمس ــك يحتف ــن أن البن ــد م التأك
الســليمة  التجاريــة  للمبــادئ  وفقــا  واالحتياطيــات  المــال 

المصرفيــة. الرقابيــة  والتعليمــات 

االستفســار عــن المشــاكل المحتملــة التــي تصــل إلــى علــم . 9
بشــكل  معالجتهــا  مــن  والتأكــد  ومتابعتهــا  المجلــس 

صحيــح  مــن ِقبــل اإلدارة.  

الداخليــة . 10 الرقابــة  أنظمــة  تطبيــق  مــن  التأكــد  اإلشــراف/ 
العمليــات  ومراقبــة  التدقيــق  لجنــة  خــالل  مــن  الســليمة 
وتقييــم اداء البنــك وادارة المخاطــر والتأكــد مــن توفــر المــوارد 
الماليــة والبشــرية الالزمــة والكافيــة لتحقيــق أهــداف البنــك
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البنــك . 11 فــي  الشــركات  حوكمــة  علــى  التــام  اإلشــراف 
ذلــك  فــي  )بمــا  الحوكمــة  سياســات  علــى  والموافقــة 
سياســات تضــارب المصالــح واســتغالل المعلومــات الداخليــة 
الســرية للبنــك لتحقيــق مصالــح شــخصية أو للغيــر( والمبــادئ 
والمستشــارين  التنفيذيــة  اإلدارة  قبــل  مــن  المقترحــة 

االخالقيــة. المهنــة  ومبــاديء  الخارجييــن 

مراجعــة سياســات البنــك الداخليــة بشــكل مباشــر أو مــن . 12
خــالل لجنــة ُمفوضــة بشــكل دوري للتأكــد مــن أنهــا كافيــة 
األعمــال  نمــاذج  فــي  التغّيــرات  مــع  ومتماشــية  ومناســبة 

الداخليــة والعوامــل الخارجيــة لالقتصــاد ككل.

تفويــض الســلطات إلــى الرئيــس التنفيــذي لتنفيــذ توجيهــات . 13
وقــرارات المجلــس، وتحديــد اختصاصــات وواجبــات الرئيــس 
ــس. ــس والمجل ــس المجل ــى رئي ــع إل ــب ان يتب ــذي يج ــذي ال التنفي

بالنظــام . 14 ملتــزم  البنــك  أن  مــن  دوري  وبشــكل  التأكــد 
بهــا  المعمــول  والمحليــة  الدوليــة  والقوانيــن  األساســي 
قطــر  مصــرف  لوائــح  ذلــك  فــي  بمــا  والقوانيــن  واللوائــح 
ــا  ــر والنظــر فــي أي قضاي المركــزي إضافــة إلــى تلقــي التقاري

منتظمــة. فتــرات  علــى  البنــك  ضــد  ُترفــع  قانونيــة 

تزويــد المســاهمين بالمعلومــات بشــكل منتظــم  ليتمكنــوا . 1٥
مــن اتخــاذ القــرارات فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة والتأكــد 
مــن المعاملــة العادلــة لجميــع المســاهمين وفقــا للقانــون 
أصحــاب  األطــراف  وعالقــات  الشــفافية  عمليــة  أن  ومــن 
المصلحــة قيــد التنفيــذ بمــا فــي ذلــك إجــراءات اإلفصــاح عــن 
المعلومــات واالتصــاالت باالضافــة لحمــل المســؤوليات تجــاه 
ــرى  ــراف األخ ــة واألط ــاب المصلح ــراد أصح ــاهمين واألف المس

ــع ككل. ــك والمجتم ــل البن ــة داخ ذوي العالق

ذات . 16 الشــركات  قضايــا  معالجــة  علــى  اإلدارة  مســاعدة 
المجلــس. ممثلــو  يثيرهــا  والتــي  العالقــة 

فــي . 1٧ المجلــس  لمســاعدة  مســتقلين  مستشــارين  تعييــن 
كافيــًا  تمويــاًل  يتلقــى  أن  وللمجلــس  بمهامــه،  القيــام 
مــن البنــك والمصروفــات اإلداريــة ذات العالقــة مــن اجــل 

المســتقلين. بالمستشــارين  االســتعانة 

البيانات المالية

ــوم  ــة ويق ــل االدارة التنفيذي ــن قب ــة م ــات المالي ــداد البيان ــم اع يت
المجلــس بمراجعــة وتقييــم القوائــم الماليــة للبنــك والتصريحــات 
األخــرى قبــل اإلعــالن عنهــا للمســاهمين. هــذا ويتــم التوقيــع 
علــى الميزانيــة وقائمــة الدخــل مــن قبــل رئيــس مجلــس االدارة او 

ــذي. ــس التنفي ــدب والرئي ــو المنت العض

تقييم المجلس واللجان المنبثقة عنه

تجــرى عمليــة التقييــم الذاتــي مــن قبــل المجلــس )مــن خــالل 
المجلــس ســنويا  الترشــيحات والحوكمــة( حيــث يقــوم  لجنــة 

االعضــاء. واداء  واللجــان  المجلــس  اداء  بتقييــم 

المعامالت الجوهرية التي تحتاج الى موافقة المجلس:
التعامــالت  علــى  الموافقــة  االدارة  مجلــس  صالحيــات  تتضمــن 

التاليــة:

الموافقــة علــى التســهيالت االئتمانيــه التــي تزيــد قيمتهــا عن   •
صالحيــات اللجنــة التنفيذيــة المنبثقــة عــن مجلــس االدارة

الموافقة على السقوف االئتمانية للبلدان وبنوك المراسلين  •

ــة  ــا صالحي ــاوز قيمته ــي تتج ــتثمارات الت ــى االس ــة عل الموافق  •
االدارة مجلــس  عــن  المنبثقــة  التنفيذيــة  اللجنــة 

الموافقة على الموازنة التقديرية السنوية للبنك  •
اللجنــة  صالحيــة  تتجــاوز  التــي  النفقــات  علــى  الموافقــة   •

االدارة مجلــس  عــن  المنبثقــة  التنفيذيــة 

االدارة  مجلــس  العضــاء  الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت   •
تهــم ئال عا و

مهمات المجلس وواجباته األخرى:

االستشــارات: يجــوز للمجلــس الحصــول علــى استشــارة أي خبيــر أو 
استشــاري مســتقل علــى نفقــة البنــك ويســمح ألعضــاء المجلــس 
بالحصــول علــى استشــارات مهنيــة علــى نفقــة البنــك وبموافقــة 

المجلــس.

ــس،  ــاق المجل ــي ميث ــدد ف ــو مح ــا ه ــق: كم ــى الوثائ ــول عل الحص
الوصول/الحصــول  حريــة  المجلــس  ألعضــاء  يكــون  أن  يجــب 
والســجالت  والوثائــق  المعلومــات  علــى  والفــوري  الكامــل 
ــد  ــة تزوي ــك التنفيذي ــى إدارة البن ــب عل ــا يج ــك.  كم ــة بالبن المتعلق
المطلوبــة  والمعلومــات  الوثائــق  بجميــع  ولجانــه  المجلــس 

المجلــس. بقــرارات  المتعلقــة 

الترشــيح: انشــأ البنــك نظامــا للترشــيح/ تعييــن أعضــاء مجلــس 
ــة  ــيح والحوكم ــة الترش ــات لجن ــؤوليات وواجب ــا لمس اإلدارة.  ووفق
ــرات  ــالت والخب ــروط والمؤه ــار الش ــذ باالعتب ــا ان تأخ ــن عليه فيتعي
ــس  ــاال بمجل ــوا فع ــون عض ــى يك ــح حت ــا بالمرش ــب توافره الواج
اإلدارة وبالتالــي فــإن اللجنــة تحــدد المعاييــر الالزمــة الختيــار اعضــاء 

ــدد. ــس الج المجل

البرامــج التدريبيــة: وضــع البنــك سياســات تتضمــن مبــادئ توجيهية 
بالفعــل  البنــك  الجــدد وقــد قــام  وتدريبيــة ألعضــاء المجلــس 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــة ألعض ــة بالحوكم ــة متعلق ــل دورة تدريبي بعم

خــالل العــام.

ــات  ــتجدات ممارس ــى مس ــس عل ــالع المجل ــيتم إط ــة: س الحوكم
ــيح. ــة والترش ــة الحوكم ــالل اإلدارة ولجن ــن خ ــة م الحوكم

ــرون  ــن ال يحض ــس الذي ــاء المجل ــة أعض ــن إقال ــو: يمك ــة العض إقال
ــول  ــذر مقب ــدون ع ــم ب ــاس منتظ ــى أس ــس عل ــات المجل اجتماع

ــك. ــي للبن ــام األساس ــى النظ ــتنادًا إل اس

إلجــراء  الالزمــة  واألدوات  النمــاذج  اعتمــاد  تــم  الذاتــي:  التقييــم 
التقييــم الذاتــي الســنوي مــن قبــل المجلــس.

اإلدارة  مكافــآت  تقديــر  اإلدارة  مجلــس  يتولــى  المكافــآت: 
ــى  ــك ككل وعل ــتوى اداء البن ــى مس ــادا عل ــك اعتم ــة وذل التنفيذي

البنــك. باســتراتيجية  المدرجــة  األهــداف  تحقيــق  مــدى 

قــرارات المجلــس بالتمريــر: أحيانــًا تصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة 
ــًا ويتــم عرضهــا  ــر بموافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس كتابي بالتمري
علــى المجلــس إلقرارهــا فــي االجتمــاع الالحــق وجــاري تعديــل 
تصــدر  التــي  بالقــرارات  بتعلــق  فيمــا  للبنــك  األساســي  النظــام 

بالتمريــر للتوافــق مــع قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد.

تشكيل مجلس اإلدارة:

يتكون مجلس إدارة البنك من سبع أعضاء على النحو التالي:

رئيس مجلس اإلدارة  •
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نائب رئيس مجلس اإلدارة  •
العضو المنتدب  •

مســتقل  عضــو  ضمنهــم  مــن  تنفيذييــن  غيــر  أعضــاء   4   •
الماليــة لالســواق  قطــر  هيئــة  متطلبــات  يســتوفي 

نــورد فيمــا يلــي ملخــص عــن المؤهــالت العلميــة والخبــرة العمليــة 
لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس:

الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة  •
رئيس اللجنة التنفيذية  •

تاريخ التعيين في المجلس: 3 يونيو 1996   •
الملكيــة  األكاديميــة  خريــج  الخبــرة:  العلمــي/  المؤهــل   •

المتحــدة المملكــة  ساندهيرســت، 

إدارة  مجلــس  عضــو  األخــرى:  المجالــس  فــي  العضويــة   •
التكافلــي. الخليــج  مجموعــة 

الملكيــة: 4٫339٫٧٥3 ســهما بنســبة 1,68٪ كمــا في 31 ديســمبر   •
201٥   و4٫339٫٧٥3 ســهمًا كمــا فــي 31 ديســمبر 2014

الحضور: حضر 6 اجتماعات مجلس ادارة  •

السيد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان

نائب رئيس مجلس اإلدارة  •
عضو في اللجنة التنفيذية   •

تاريخ التعيين في المجلس: 20 أبريل 1982   •
الواحــة  مؤسســة  عــام  مديــر  الخبــرة:  العلمــي/  المؤهــل   •

والمقــاوالت للتجــارة 

الملكية: 4٫306٫203 سهما بنسبة 1,6٧٪ كما في 31 ديسمبر 201٥  •
              و4٫306٫203 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2014

الحضور: حضر 6 اجتماعات  مجلس ادارة  •

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب  •
ولجنــة  والمكافــآت  والتطويــر  السياســات  لجنــة  رئيــس   •

والحوكمــة الترشــيحات 

عضو باللجنة التنفيذية  •
تاريخ التعيين في المجلس: 21 ديسمبر 19٧8   •

مدنيــة،  هندســة  بكالوريــوس  الخبــرة:  العلمــي/  المؤهــل   •
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  ميســوري،  جامعــة 

إدارة  مجلــس  رئيــس  األخــرى:  المجالــس  فــي  العضويــة   •
مجلــس  رئيــس  التحويليــة،  للصناعــات  القطريــة  الشــركة 
إدارة شــركة قطــر وعمــان لالســتثمار »ممثــاًل عــن دولــة قطــر« 
القابضــة. لإلجــارة  الوطنيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  وعضــو 

الملكية: 4٫988٫61٧ سهما بنسبة 1,93٪ كما في 31 ديسمبر 201٥  •
              و4٫988٫61٧ سهما كما في 31 ديسمبر 2014

الحضور: حضر 6 اجتماعات مجلس ادارة  •

الشيخ عبد اهلل محمد بن جبر آل ثاني

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي  •
رئيس لجنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم المخاطر  •

عضو في لجنة الترشيحات والحوكمة  •
تاريخ التعيين في المجلس: 20 أبريل 1982   •

إدارة  مجلــس  رئيــس  األخــرى:  المجالــس  فــي  العضويــة   •

التكافلــي الخليــج  مجموعــة 

الملكية: 1٫93٧٫٧92 سهما بنسبة 0,٧٥٪ كما في 31 ديسمبر 201٥  •
             و1٫93٧٫٧92 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2014

الحضور: حضر 3 اجتماعات مجلس ادارة  •

السيد أحمد عبد اهلل الخال

)حســب  ومســتقل  تنفيــذي  غيــر   – إدارة  مجلــس  عضــو   •
الماليــة( لألســواق  قطــر  هيئــة  متطلبــات 

ــة  ــآت ولجن ــر والمكاف ــات والتطوي ــة السياس ــي لجن ــو ف عض  •
المخاطــر.  وتقييــم  االلتــزام  ومتابعــة  التدقيــق 

تاريخ التعيين في المجلس: 3 مارس 2014   •
المؤهل العلمي: اقتصاد وعلوم سياسية  •

الخبرة: رجل أعمال  •
الملكية: 1٫939٫993 سهما بنسبة 0,٧٥٪ كما في 31 ديسمبر 201٥  •

             و1٫939٫993 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2014

الحضور: حضر ٥ اجتماعات مجلس ادارة  •

السيد حمد محمد حمد عبد اهلل المانع

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي  •
عضو في لجنة الترشيحات والحوكمة  •

تاريخ التعيين في المجلس: 13 أبريل 1999   •
العضويــة فــي المجالــس األخــرى: نائــب رئيــس مجلــس إدارة   •
مجموعــة شــركات محمــد حمــد المانــع، عضــو مجلــس 
التأميــن،  للتأميــن وإعــادة  العامــة  إدارة الشــركة القطريــة 
عضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة القطريــة لمنتجــات 
ــان، عضــو مجلــس إدارة شــركة قطــر الوطنيــة للمالحــة  األلب

المحــدودة. والنقليــات 

الملكية: 4٫0٥8٫901 سهما بنسبة 1٫٥٧٪ كما في 31 ديسمبر 201٥  •
              و4٫0٥8٫901 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2014

الحضور: حضر ٥ اجتماعات مجلس ادارة  •

الشــيخ فــالح بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي ممثــاًل عــن شــركة 
جاســم وفــالح للتجــارة والمقــاوالت

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي  •
عضــو فــي لجنــة السياســات والتطويــر والمكافــآت واللجنــة   •

التنفيذيــة

تاريخ التعيين في المجلس: 2٧ فبراير 2011  •
الخبرة: وزير سابق - الخدمة المدنيه وشؤون اإلسكان  •

إدارة  مجلــس  رئيــس  األخــرى:  المجالــس  فــي  العضويــة   •
القابضــة. لإلجــارة  الوطنيــة  الشــركة 

الملكية: 2٫٥83٫٧22 سهما بنسبة 1٪ كما في 31 ديسمبر 201٥  •
              و2٫٥83٫٧22 سهمًا كما في 31 ديسمبر 2014

الحضور: حضر 6 اجتماعات مجلس ادارة  •

علمــا بــان بدايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس بــدأت بتاريخ 3 مــارس 2014 
ــة  ــي الجمعي ــاب ف ــالل االنتخ ــن خ ــنوات م ــالث س ــده ث ــتمر لم وتس

العامــة العاديــة للمســاهمين. 

عضو مجلس اإلدارة المستقل:

إن التشــكيل الحالــي للمجلــس يتضمــن عضــو مجلــس إدارة واحــد 
مســتقل يســتوفي متطلبــات هيئــة قطــر لالســواق الماليــة وال 
يســتوفي متطلبــات الســادة مصــرف قطــر المركــزي. ويرجــع ذلك 
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ــس  ــاء بالمجل ــوا أعض ــن كان ــس اإلدارة الحاليي ــاء مجل ــى أن أعض إل
الحاليــة  الســوق  ظــروف  عــن  عــدا  هــذا  ســابقة،  دورات  لعــدة 
والظــروف االجتماعيــة، علمــًا بــأن نســبة ملكيــة هــذا العضــو عنــد 
ــان  ــة لضم ــهم المطلوب ــدد األس ــن ع ــد ع ــس ال تزي ــحه للمجل ترش

ــك. ــس إدارة البن ــي مجل ــه ف عضويت

واجبات اعضاء مجلس اإلدارة االئتمانية:

يديــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بخصائــص العنايــة 
والــوالء والنزاهــة ودعــم رؤيــة البنــك الشــاملة وذلــك بمــا ينســجم 
ــوم  ــا ويق ــي.  كم ــلوك المهن ــد الس ــس وقواع ــاق المجل ــع ميث م
أعضــاء المجلــس أيضــا بممارســة مســؤولياتهم بعلــم ودرايــة 
بــأن اعضــاء المجلــس يتمتعــون  البنــك، علمــا  لخدمــة مصالــح 

بالمعرفــة والخبــرات والمهــارات المطلوبــة.

واجبات رئيس مجلس اإلدارة:

الدوحــة  بنــك  قيــادة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  مســؤوليات  مــن 
ــاهمين،   ــب للمس ــد المناس ــتراتيجية والعائ ــه االس ــق أهداف لتحقي
كمــا ويتولــى قيــادة المجلــس واإلشــراف علــى دوره بشــكل كامــل 
واعتمــاد جــداول اعمــال اجتماعــات المجلــس هــذا باإلضافــة إلــى 
ــادرات  ــينات والمب ــات والتحس ــس بالتوصي ــاء المجل ــة اعض مناقش
االســتراتيجية والموازنــات التقديريــة والفــرص االســتثمارية المتاحــة 
والتأكــد مــن قيــام المجلــس بالمهــام المنوطــة بــه، إضافــة إلــى 
مناقشــة امــور البنــك العامــة بشــكل دوري مــع اعضــاء المجلــس 
والتحقــق مــن وجــود آليــة لتقييــم مســتوى أداء األعضــاء باإلضافــة 
إلــى التواصــل مــع المســاهمين.  ولرئيــس المجلــس ان ينيــط بعــض 
مهامــه إلــى األعضــاء أو اللجــان أو العضــو المنتــدب أو الرئيــس 
ــيق  ــا بالتنس ــوم ايض ــا ويق ــبًا. كم ــراه مناس ــا ي ــب م ــذي حس التنفي
والبشــرية  الماليــة  المــوارد  بخصــوص  التنفيــذي  الرئيــس  مــع 
لتحقيــق األهــداف المرجــوة ومراقبــة مســتوى أداء البنــك بشــكل 

ــذي. ــس التنفي ــالل الرئي ــن خ ــا م ــام دوري ع

واجبات نائب رئيس مجلس االدارة:

ــس  ــس مجل ــب رئي ــدور منص ــس االداره  ب ــس مجل ــب رئي ــوم نائ يق
اإلدارة فــي حــال غيابــه والعمــل بشــكل وثيــق مــع رئيــس المجلــس 
فــي وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات أهــداف البنــك وكذلــك تنفيــذ 

ــس. ــل الرئي ــن قب ــة م ــرى المفوض ــؤوليات األخ المس

واجبات العضو المنتدب

ألهــداف  وفقــا  المجلــس  قــرارات  تنفيــذ  علــى  اإلشــراف   •
الدوحــة. بنــك  واســتراتيجية 

المناســب   الوقــت  يتلقــى فــي  المجلــس  أن  التحقــق مــن   •
معلومــات دقيقــة وكاملــة لكــي يتمكــن مــن اتخاذ القــرارات 

الســليمة  وتحقيــق الرقابــة الفعالــة وتقديــم المشــورة.

التوقيــع /التصديــق علــى المراســالت  والتقاريــر  والعقــود   •
الدوحــة. بنــك  عــن  نيابــة  الوثائــق  مــن  وغيرهــا 

ــتثمارات  ــتراتيجية واالس ــادرات االس ــذ المب ــى تنفي ــراف عل اإلش  •
فــي حــدود الســلطة المفوضــة لــه مــن قبــل المجلــس.

االئتمانيــة  والتســهيالت  االســتثمارات  علــى  الموافقــة   •
لــه مــن قبــل  والنفقــات فــي حــدود الســلطة المفوضــة 

. لمجلــس ا

البنــك  داخــل  الرئيســية  المبــادرات  تنفيــذ  علــى  اإلشــراف   •
التنفيذيــة. واإلدارة  التنفيــذي  الرئيــس  مــع  بالتنســيق 

المطلوبــة  بالتقاريــر  المجلــس  ولجــان  المجلــس  تزويــد   •

لمراجعتهــا  المناســب  الوقــت  فــي  عنهــا  واإلفصــاح 
عليهــا. والموافقــة 

ــطة  ــن أداء و أنش ــة ع ــر دوري ــالل تقاري ــن خ ــس م ــالغ المجل إب  •
المختلفــة. البنــك 

المشاركة في لجان المجلس المختلفة.  •

ــس /  ــل المجل ــن قب ــا م ــه به ــد ل ــة ُيعه ــؤولية إضافي أي مس  •
المجلــس. رئيــس 

واجبات عضو مجلس االدارة غير التنفيذي او المستقل

ــس  ــطة المجل ــات ألنش ــر معلوم ــى توفي ــاط عل ــل بنش العم  •
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي مســؤوليات و واجبــات 

اإلدارة. مجلــس 

المســاعدة فــي التخطيــط االســتراتيجي وعمليــة التخطيــط   •
لألعمــال التجاريــة و التحــدي البنــاء و وضــع مقترحــات بشــأن 

اســتراتيجية البنــك.

ــن  ــم أداء اإلدارة م ــة وتقيي ــة دوري ــك بصف ــتعراض أداء البن اس  •
عليهــا. المتفــق  واألهــداف  الغايــات  تحقيــق  حيــث 

مراجعــة مــدى مصداقيــة وعدالــة البيانــات الماليــة والتحقــق   •
مــن أن الضوابــط ونظــم إدارة المخاطــر ســليمة وفّعالــة.

حوكمــة  سياســات  تطويــر  فــي  ريــادي  دور  لــه  يكــون  أن   •
لهــا. واالمتثــال  الشــركات 

مســاعدة المجلــس بشــكل فّعــال بشــأن تطبيــق مــا ورد فــي   •
تقاريــر مراجعــي الحســابات الخارجييــن.

و  البنــك  مصالــح  علــى  المحافظــة  فــي  المســاهمة   •
بيــن  المصالــح  المســاهمين، وخاصــة فــي حــاالت تضــارب 
المجلــس. أعضــاء  مــن  وغيرهــم  التنفيذييــن  األعضــاء 

لديهــم  كان  إذا  المســاهمين  لمقابلــة  حاضــرا  يكــون  أن   •
مخــاوف و التــي لــم يكــن باإلمــكان حلهــا  أو ال يمكــن حلهــا 
مــن خــالل االتصــال مــع رئيــس المجلــس أو العضــو المنتــدب 
أو الرئيــس التنفيــذي أو إذا كانــت مثــل هــذه االتصــاالت ليســت 

مناســبة.

ــاوف  ــن مخ ــس ع ــالغ  المجل ــأن إب ــل بش ــة وص ــل كحلق العم  •
غيــر  األخــرى  االتصــال  قنــوات  تكــون  حيثمــا  المســاهمين 

مالئمــة.

القيــام بمســؤوليات إضافيــة التــي قــد ُيكلــف بهــا مــن قبــل   •
اإلدارة. مجلــس  رئيــس   / المجلــس 

أن يكــون مســؤوال مســؤولية جماعيــة عــن قــرارات المجلــس   •
وإجراءاتــه.

لجنــة  ذلــك  فــي  بمــا  المختلفــة  اللجــان  فــي  المشــاركة     •
ــر  ــات والتطوي ــة السياس ــر و لجن ــزام والمخاط ــق واإللت التدقي

الحوكمــة. و  الترشــيحات  لجنــة  و  والمكافــآت 

اجتماعات مجلس اإلدارة:

أو  المجلــس  رئيــس  مــن  دعــوة  علــى  بنــاءًا  المجلــس  يجتمــع 
بنــاءًا علــى طلــب اثنيــن مــن األعضــاء علــى األقــل. يكــون لــكل 
اجتمــاع جــدول أعمــال يــوزع علــى جميــع األعضــاء قبــل االجتمــاع 
بوقــت كاف وذلــك ألغــراض التحضيــر لالجتمــاع. وفقــًا لميثــاق 
ــام.  ــي الع ــرات ف ــن 6 م ــل ع ــا ال يق ــس م ــع المجل ــس، يجتم المجل
عقــد المجلــس خــالل عــام 201٥ ســتة اجتماعــات حيــث عقــد آخــر 

بتاريــخ 12/22/201٥. اجتمــاع 
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مكافآت المجلس:

مــع نهايــة كل عــام وقبــل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة تتــاح 
المكافــآت المقترحــة لرئيــس وأعضــاء مجلس اإلدارة للمســاهمين 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا.  وباإلضاف ــة عليه ــتها والموافق ــل مناقش ــن أج م
ــن  ــس م ــاء المجل ــى اعض ــة إل ــازات الممنوح ــة االمتي ــم مراجع يت
قبــل مدقــق الحســابات الخارجــي ويتــم إرســالها للســادة مصــرف 
قطــر المركــزي قبــل موعــد االجتمــاع بوقــت كاٍف ومــن ثــم يتــم 

ــا.  ــة عليه ــاهمين للموافق ــى المس ــا عل عرضه

االدارات التابعه للمجلس

مختــار  الســيد  اإلدارة:  مجلــس  وســكرتير  القانونــي  المستشــار 
الحنــاوي

التحــق الســيد مختــار الحنــاوي ببنــك الدوحــة عــام 2002 كمستشــار 
ســكرتيرًا  كذلــك  تعيينــه  وتــم  اإلدارة  لمجلــس  تابــع  قانونــي 
ــًا  ــن 28 عام ــد ع ــرة تزي ــه خب ــام 200٧ ولدي ــي الع ــس اإلدارة ف لمجل

ــك. ــه بالبن ــل التحاق ــاة قب ــب المحام ــي مكات ــل ف وعم

ــوق  ــانس حق ــهادة ليس ــى ش ــل عل ــاوي حاص ــار الحن ــيد مخت الس
مــن جامعــة عيــن شــمس منــذ عــام 198٧ وعلــى دبلــوم فــي 
ــة  ــام المتعلق ــات النظ ــع متطلب ــي بجمي ــام 1988 ويف ــون ع القان

بشــغله لهــذا المنصــب.

يحتفــط ســكرتير المجلــس بجميــع وثائــق المجلــس ويديــر جميــع 
تقاريــره  ويقــدم  المجلــس  باجتماعــات  المتعلقــة  اإلجــراءات 
مباشــرة إلــى رئيــس المجلــس ومــع ذلــك يمكــن لجميــع األعضــاء 

ــكرتير. ــات الس ــى خدم ــول عل الحص

رئيس إدارة االلتزام : السيد جمال الشولي

ــس  ــام 199٧ كرئي ــة ع ــك الدوح ــولي ببن ــال الش ــيد جم ــق الس التح
منــذ  االلتــزام  إلدارة  رئيســًا  ثــم  ومــن  الداخلــي  التدقيــق  إلدارة 
ــد  ــًا وق ــن 34 عام ــد ع ــرة تزي ــه خب ــه ولدي ــى تاريخ ــام 2002 وحت الع
عمــل فــي التدقيــق الخارجــي قبــل التحاقــه بالبنــك.  وينــدرج تحــت 
إدارة االلتــزام وحــدة مراقبــة االلتــزام ووحــدة مكافحــة غســل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وهــو يعمــل بشــكل مســتقل عــن اإلدارة 

التنفيذيــة ويتبــع لمجلــس اإلدارة.

الســيد جمــال الشــولي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
المحاســبة وإدارة األعمــال مــن الجامعــة األردنيــة عــام 1981.

رئيس دائرة التدقيق الداخلي: السيد سامر دبابنة

ــرة  ــام 1998 بدائ ــي ع ــة ف ــك الدوح ــة ببن ــامر دبابن ــيد س ــق الس التح
التدقيــق الداخلــي وعيــن رئيــس لدائــرة التدقيــق الداخلــي عــام 2012 
ولديــه خبــرة تزيــد عــن 24 عامــًا في مجــال المصــارف والمؤسســات 

الماليــة قبــل التحاقــه ببنــك الدوحــة.

الســيد ســامر دبابنــة حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التجــارة 
ــهادة  ــوك وش ــى البن ــي عل ــق الداخل ــي التدقي ــة ف ــهادة مهني وش

ــر. ــي إدارة المخاط ف

االدارة التنفيذية

التنفيــذي  الرئيــس  مــن  البنــك  فــي  التنفيذيــه  االدارة  تتمثــل 
الذاتيــة  الســيرة  التالــي  التنفيذيــة.  الدوائــر  ورؤســاء  ومســاعدية 
للرئيــس التنفيــذي ومســؤولي الدوائــر، علمــا بــان اي من المســؤولين 

ال يملكــون اي مســاهمات او حصــص فــي اســهم البنــك.

الرئيس التنفيذي: الدكتور راهافان سيتارامان
التحــق الدكتــور ســيتارامان ببنــك الدوحــة عــام 2002  كمســاعد 
  200٧ عــام  للبنــك  تنفيذيــًا  رئيســًا  ُعّيــن  ثــم  ومــن  عــام،  مديــر 
ــي  ــل ف ــد عم ــًا، وق ــن 3٥ عام ــد ع ــرة تزي ــه خب ــه، ولدي ــى تاريخ وحت
ــك  ــا بن ــة منه ــك الدوح ــه ببن ــل التحاق ــات قب ــوك ومؤسس ــدة بن ع
ــب  ــي مكت ــل ف ــران وعم ــات الطي ــان لخدم ــركة عم ــقط وش مس

برايــس ووترهــاوس كوبــرز وغيرهــا.

فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصــل  ســيتارامان  الدكتــور 
التجــارة مــن الهنــد، وهــو محاســب قانونــي معتمــد، وحاصــل 
أيضــًا علــى عــدة شــهادات دكتــوراه مــن بينهــا شــهادتين دكتــوراه 

PHD. فــي الفلســفة

رئيس إدارة مخاطر االئتمان:  السيد خالد لطيف
التحــق الســيد خالــد لطيــف ببنــك الدوحــة عــام 1990 وقــد شــغل 
عــدة مناصــب منــذ التحاقــه بالبنــك ولديــه خبــرة تزيــد عــن 32 
عامــًا وقــد عمــل لعــدة ســنوات قبــل التحاقــه بالبنــك فــي القطــاع 

ــتان. ــي باكس ــرى ف ــات األخ ــي والقطاع المصرف

الســيد خالــد لطيــف حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة 
األعمــال مــن باكســتان.

رئيس مجموعة الخزينة واالستثمار: السيد ديفيد ويتكروف
ــس  ــًا رئي ــام 201٥ متولي ــة ع ــك الدوح ــروف ببن ــيد ويتك ــق الس التح
الخزينــة واالســتثمار ولديــه خبــرة تزيــد عــن 19 عامــًا وقــد عمــل فــي 

عــدة مؤسســات ماليــة ومصرفيــة قبــل التحاقــه بالبنــك.

الســيد ديفيــد ويتكــروف حاصــل علــى دبلــوم بالدراســات العليــات 
فــي العلــوم االكتواريــة مــن لنــدن.

رئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة : الســيد داغ 
ريشــيل

التحــق الســيد داغ ريشــيل ببنــك الدوحــة عــام 2010 متوليــًا منصــب 
رئيــس دائــرة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة ولديــه خبــرة تزيــد عــن 
20 عامــًا وعمــل فــي عــدة مؤسســات ومصــارف قبــل التحاقــه 

ــة. ــك الدوح ببن

إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل  ريشــيل  داغ  الســيد 
ألمانيــا. األعمــال مــن 

رئيس المجموعة المالية: السيد ديفيد تشالينور
التحــق الســيد ديفيــد تشــالينور ببنــك الدوحــة عــام 2008 متوليــا 
منصــب رئيــس المجموعــة الماليــة ولديــه خبــرة تزيــد عــن 21 عامــًا 
وعمــل فــي عــدة مؤسســات ماليــة كبيــرة فــي اســتراليا قبــل 

ــة. ــك الدوح ــه ببن التحاق

ــي  ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل ــالينور حاص ــد تش ــيد ديفي الس
االقتصــاد مــن انجلتــرا وعضــو فــي معهــد المحاســبين القانونييــن 

فــي انجلتــرا وويلــز.

رئيس مجموعة التكنولوجيا والعمليات: السيد نيل باكلي
كرئيــس   2014 عــام  الدوحــة  ببنــك  باكلــي  نيــل  الســيد  التحــق 
ــل  ــًا وعم ــن 22 عام ــد ع ــرة تزي ــه خب ــات ولدي ــا والعملي للتكنولوجي
ــا قبــل التحاقــه  فــي عــدة مؤسســات ماليــة وشــركات تكنولوجي

ببنــك الدوحــة.

الســيد نيــل باكلــي حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي علــوم 
الرياضيــات.
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رئيــس مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد باإلنابــة: الســيد 
جــون هاكــوود

التحــق الســيد جــون هاكــوود ببنــك الدوحــة عــام 2014 كرئيــس 
وحــدة التســويق وتطويــر األعمــال وقــد انيطــت لــه مهــام رئيــس 
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد باإلنابــة فــي عــام 201٥ 
بنــوك  تزيــد عــن 33 عامــًا وقــد عمــل فــي عــدة  ولديــه خبــرة 

ماليــة. ومؤسســات 

الســيد جــون هاكــوود حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العلــوم 
ودبلــوم فــي التســويق.

الســيد  الدوليــة:  المصرفيــة  الخدمــات  مجموعــة  رئيــس 
رامكريشــنان جانيشــيان 

التحــق الســيد جانيشــيان رامكريشــنان ببنــك الدوحــة عــام 200٥ 
ــات  ــة الخدم ــس مجموع ــة رئي ــه مهم ــت ل ــذي وانيط ــر تنفي كمدي
ــرة  ــيان خب ــيد جانيش ــدى الس ــام 2014. ل ــي ع ــة ف ــة الدولي المصرفي
البنــوك والتدقيــق  تزيــد عــن 34 عامــًا وقــد عمــل فــي مجــال 

الخارجــي قبــل التحاقــه بالبنــك.

ــوم  ــوس عل ــى بكالوري ــل عل ــنان حاص ــيان رامكريش ــيد جانيش الس
مــن الهنــد وعضــو فــي جمعيــة المحاســبين القانونييــن الهنــدي.

رئيــس مجموعــة المــوارد البشــرية: الشــيخ محمــد عبــد اهلل 
ــي ــد آل ثان محم

ــام 201٥  ــة ع ــك الدوح ــي ببن ــد اهلل آل ثان ــد عب ــيخ محم ــق الش التح
كرئيــس مجموعــة المــوارد البشــرية ولديــه خبــرة تزيــد عــن 23 
عامــًا وعمــل بعــدة مناصــب فــي القطــاع المالــي وقطاعــات أخــرى 

ــة. ــك الدوح ــه ببن ــل التحاق قب

الشــيخ محمــد عبــد اهلل آل ثانــي حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس 
ــي العلوم. ف

مكافآت اإلدارة العليا:

ــا  ــم أداء اإلدارة العلي ــة تقي ــم عملي ــة تنظ ــس سياس ــد المجل اعتم
وفقــا لألهــداف التــي وضعــت باســتراتيجية البنــك.  ووفقــًا لنتائــج 
تقييــم األداء والنتائــج التــي يحققهــا البنــك يتــم تحديــد المكافآت 
والمزايــا اإلضافيــة. أمــا بالنســبة للرواتــب فيوجــد لــدى البنــك ســلم 

رواتــب معتمــد مــن قبــل المجلــس. 

فصل منصبي الرئيس والمدير التنفيذي:

إن مهــام ومســؤولية وظيفتــي رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 
األدوار  توضيــح  تــم  وقــد  البنــك،  فــي  مفصولتيــن  التنفيــذي 
منهمــا. بــكل  الخــاص  الوظيفــي  الوصــف  فــي  والمســؤوليات 

تضــارب المصالــح واســتخدام المعلومــات الســرية ألغــراض 
التــداول بالســهم مــن قبــل كبــار الموظفيــن:

ــارب  ــاالت تض ــدوث ح ــع ح ــط لمن ــدة ضواب ــة ع ــك الدوح ــع بن وض
المصالــح وخاصــة أن البنــك اعتمــد سياســة األطــراف ذات العالقــة 
ضمــن سياســات الحوكمــة.  تتــم الموافقة علــى عمليــات األطراف 
ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى أســاس ماديتهــا.  
ــه  ــس لدي ــو المجل ــة، إذا كان عض ــركات التجاري ــون الش ــًا لقان وفق
ــاع  ــي اجتم ــارك ف ــه ال يش ــا، فإن ــة م ــح لعملي ــي المصال ــارب ف تض
المجلــس عنــد البــت فــي تلــك العمليــة، كمــا ال يشــترك فــي إصــدار 
ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــر.  وم ــه بالتمري ــول علي ــال الحص ــي ح ــرار ف الق
ــب  ــي يج ــح الت ــارب المصال ــة تض ــد سياس ــد اعتم ــك ق ــًا أن البن أيض

ــك. ــي البن ــع موظف ــل جمي ــن قب ــا م ــزام به االلت

ــل  ــن قب ــك م ــهم البن ــى س ــداول عل ــد الت ــة ورص ــًا مراقب ــم حالي يت
ــر  ــة قط ــل بورص ــن قب ــالع م ــم اط ــن لديه ــن اللذي ــار الموظفي كب
ــن  ــهم م ــداول أس ــة لت ــك سياس ــد البن ــد اعتم ــذا، وق ــرة. ه مباش

ــن. ــار الموظفي ــل كب قب

معامالت االطراف ذوي العالقة 

يعتبر طرف ذو عالقة/ صلة ببنك الدوحة في الحاالت التالية :

يكــون عضــوا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء فــي البنــك  أو . 1
فــي أي مــن الشــركات الشــقيقة.

عضو اإلدارة التنفيذية لبنك الدوحة. . 2

ــة . 3 ــك الدوح ــي بن ــت ف ــهم التصوي ــن أس ــر م ــك 10٪ أو أكث يمل
ــقيقة. ــركات الش ــن الش ــة ع نياب

يكــون قريبــا حتــى الدرجــة الرابعــة ألي شــخص كمــا هــو وارد . 4
فــي 1  الــى 3.

شــركة يكــون فيهــا األفــراد الذيــن تــم وصفهــم مــن 1 الــى . ٥
4 يملكــون مجتمعيــن أو منفرديــن20٪ أو أكثــر مــن اســهم 
تلــك  مثــل  فــي  رئيســي  مســؤول  أو  عضــو  أو  التصويــت 

الشــركات. 

الشركة التابعة لبنك الدوحة.. 6

موافقات معامالت ذات العالقه:

إلــى  العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  المعامــالت  جميــع  تتطلــب 
ــة  ــم الموافق ــب أن يت ــا يج ــس، كم ــن المجل ــبقة م ــة مس مراجع
عليهــا خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بأغلبيــة األصــوات فــي 
غيــاب األطــراف ذوي العالقــة وذلــك بموجــب متطلبــات وتعليمــات 

ــة. ــواق المالي ــر لألس ــة قط هيئ

اإلفصاح عن تعامالت األشخاص ذات العالقة: 

ــاء  ــص أعض ــركات تخ ــع ش ــد م ــام بالتعاق ــالل الع ــك خ ــام البن ق
مجلــس اإلدارة، حيــث تــم التعامــل مــع هــذه الشــركات وفــق 
ــة.  ــركات ذات العالق ــع الش ــل م ــة بالتعام ــك الداخلي ــة البن سياس
اجتمــاع  خــالل  التعامــالت  هــذه  عــن  اإلفصــاح  تــم  وقــد  هــذا 
وتــم   201٥ مــارس    4 بتاريــخ  المنعقــد  للبنــك  العامــة  الجمعيــة 
علــى  ســتعرض  كمــا  بالجمعيــة،  المســاهمين  مــن  إقرارهــا 
الجمعيــة القادمــة اي صفقــات جديــدة.  وفيمــا يتعلــق بتــداول 
أســهم البنــك فنــود أن نشــير بــأن سياســة البنــك تحظــر علــى 
أي  عقــد  التنفيذييــن  والمــدراء  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
صفقــات بيــع أو شــراء ألســهم البنــك خــالل الفتــرة المحــددة مــن 

بورصــة قطــر وحتــى اإلعــالن للجمهــور عــن البيانــات الماليــة.

لجان المجلس:

أنشــأت لجــان المجلــس لمســاعدة أعضــاء المجلــس علــى القيــام 
بواجباتهــم، حيــث تــم إعــداد مســؤوليات وواجبــات كل لجنــة، 
ــات كل منهــا وفقــًا لقواعــد  ــات وصالحي كمــا تــم توضيــح واجب
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وممارســات الحوكمــة الرائــدة.  لــم 
ــاء  ــن األعض ــان م ــاء اللج ــة أعض ــون غالبي ــن أن يك ــك م ــن البن يتمك
المســتقلين فــي لجنــة السياســات والتطويــر والمكافــآت ومــن 
المســتقلين فــي لجنــة الترشــيحات والحوكمــة. ســوف ينظــر بنــك 
الدوحــة فــي التغييــرات فــي تشــكيل هــذه اللجــان في المســتقبل 

ــع. ــي المجتم ــودة ف ــاع الموج ــار األوض ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ م

يوجــد لــدى البنــك 4 لجــان تابعــة لمجلــس اإلدارة علــى النحــو 
التالــي:
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لجنة التدقيق وااللتزام وتقييم المخاطر  •
لجنة الترشيحات والحوكمة  •

لجنة السياسات والتطوير والمكافآت  •
اللجنة التنفيذية  •

لجنة التدقيق وومتابعة االلتزام وتقييم المخاطر:

العضوية: 
الشــيخ عبــد اهلل محمــد بــن جبــر آل ثانــي - عضــو مجلــس إدارة غيــر 

تنفيــذي )رئيســًا(، حضــر جميــع اجتماعــات اللجنة .

الســيد أحمــد عبــد اهلل الخــال - عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي 
ومســتقل )حســب متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، حضــر 

٥ اجتماعــات.

الباكــر - عضــو مســتقل وليــس مــن  الســيد خالــد عبدالعزيــز 
. اللجنــة  اجتماعــات  جميــع  حضــر  البنــك،  موظفــي 

نظــام  حســب  المطلــوب  االجتماعــات  عــدد  االجتماعــات: 
الحوكمــة المعتمــد هــو 6 اجتماعــات تــم عقــد 9 اجتماعــات خــالل 

هــذا العــام.

مراجعــة  عــن  مســؤولة  اللجنــة  والمســؤوليات:  الواجبــات 
وبيئــة  والخارجــي  الداخلــي  التدقيــق  واعمــال  الماليــة  البيانــات 
ــر  ــن وإدارة المخاط ــة والقواني ــزام باألنظم ــة وااللت ــة الداخلي الرقاب
فــي البنــك.  وللجنــة أن تطلــب نصيحــة مهنيــة مســتقلة إلدارة 
ــة  ــى ممارس ــاعدتها عل ــاريين لمس ــتعانة باالستش ــر واالس المخاط
مهامهــا وســلطاتها ومســؤولياتها بطريقــة ســليمة.  هــذا وتقوم 
ــاق  ــة ونط ــأن طبيع ــن بش ــن الخارجيي ــة المدققي ــة بمناقش اللجن
التدقيــق  بــه وفقــا لمعاييــر  الــذي يقومــون  التدقيــق  وكفــاءة 
الدوليــة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة،  إضافــة إلــى اســتقاللية 
وموضوعيــة المدققيــن الخارجييــن مــن خــالل الحصــول علــى 
معلومــات وبيانــات منهــم بشــأن العالقــة بينهــم وبيــن البنــك بمــا 

ــق. ــر التدقي ــات غي ــك خدم ــي ذل ف

هــذا وتراجــع اللجنــة أيضــًا البيانــات الماليــة الســنوية وربــع الســنوية 
وتطلــع علــى التقريــر الســنوي للبنــك والمالحظــات الــواردة بــه 
والتقاريــر الرقابيــة األخــرى ذات العالقــة،  إضافــة إلــى مراجعــة 
القضايــا  ذلــك  فــي  بمــا  الهامــة  والمحاســبية  الماليــة  التقاريــر 
ــى  ــاج إل ــي تحت ــاالت الت ــة والمج ــر العادي ــات غي ــدة والعملي المعق

ــليم. ــم الس ــاد والحك ــن االجته ــة م ــة عالي درج

كمــا وتنظــر اللجنــة فــي فعاليــة إدارة البنــك للمخاطــر والرقابــة 
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة الســنوية والمرحليــة والتنظيميــة 
تكنولوجيــا  أمــن  ذلــك  فــي  بمــا  الرقابيــة  التقاريــر  مــن  وغيرهــا 
المعلومــات والحصــول علــى توضيحــات مــن اإلدارة والمدققيــن 
الداخلييــن والمدققيــن الخارجيين بشــأن مــا إذا كانــت الرقابة المالية 
والتشــغيلية كافيــة وتعمــل بفاعليــة.  وتقــوم اللجنــة بالتأكــد مــن 
أن البيانــات الماليــة والتقاريــر الصــادرة هــي علــى نحــو يتفــق مــع 
المعاييــر والممارســات المحاســبية المحــددة مــن قبــل الســادة 
مصــرف قطــر المركــزي وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة، إضافــة إلــى 
لوائــح اإلدراج المعمــول بهــا لــدى بورصــة قطــر ومــع انظمــة اإلفصــاح 

ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــق بإع ــرى تتعل ــات أخ ــة متطلب وأي

ــر  ــة تقاري ــم لمناقش ــكل منتظ ــام بش ــالل الع ــة خ ــع اللجن تجتم
المخاطــر إضافــة  االلتــزام وإدارة  الداخلــي وإدارة  التدقيــق  إدارة 
إلــى التقاريــر الصــادرة مــن المدققيــن الخارجييــن وتقاريــر تفتيــش 

ــزي. ــر المرك ــرف قط ــادة مص الس

كمــا تســتعرض اللجنــة عــروض االســعار المقدمــة مــن مدققــي 
الحســابات لمراجعــة حســابات البنــك فــي كل ســنة ماليــة وتقــدم 
توصياتهــا بهــذا الشــأن لمجلــس اإلدارة الختيــار مراقــب الحســابات 
األنســب أو التجديــد لمراقــب الحســابات الحالــي بهــدف قيــام 

المجلــس برفــع توصيــة للجميعــة العامــة للمســاهمين.

عــن  الكشــف  بخصــوص  معتمــدة   سياســة  وللبنــك  هــذا 
علــى  البنــك  موظفــي  لتشــجيع  واالنتهــاكات  المخالفــات 
البنــك  علــى  ســلبًا  تؤثــر  قــد  أخطــاء  أي  عــن  الكشف/اإلفشــاء 
ويتــم إبــالغ لجنــة التدقيــق وااللتــزام وتقييــم المخاطــر بالقضايــا 
الجوهريــة وتقــوم اللجنــة بالتـــأكد مــن إجــراء الــالزم صــوب أي 
مخالفــات. ال يوجــد للجنــة أي خالفــات مــع المجلــس خــالل عــام 

تاثيــر هــام. او امــور هامــة ذات   201٥

لجنة الترشيحات والحوكمة:

العضويــة: العضــو المنتــدب )رئيســًا( وعضويــن مــن المجلــس غيــر 
تنفيذييــن.

العضــو   – ثانــي  آل  جبــر  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الشــيخ 
عقــد. الــذي  اللجنــة  اجتمــاع  حضــر  )رئيســًا(،  المنتــدب 

الشــيخ عبــد اهلل محمــد بــن جبــر آل ثانــي - عضــو مجلــس إدارة غيــر 
تنفيــذي، حضــر اجتمــاع اللجنــة الــذي عقد.

الســيد حمــد محمــد حمــد عبــد اهلل المانــع - عضــو مجلــس إدارة 
غيــر تنفيــذي، حضــر اجتمــاع اللجنــة الــذي عقــد .

حســب  العــام  خــالل  واحــد  اجتمــاع  عقــد  تــم  االجتماعــات: 
الحوكمــة.  نظــام  متطلبــات 

ــيحات  ــة الترش ــة بمراجع ــوم اللجن ــات والمســؤوليات: تق الواجب
إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة ومتابعــة تطبيــق حوكمــة الشــركات 
لــدى بنــك الدوحــة، كما تقــوم أيضــًا برصد وترشــيح األعضــاء الجدد 
ــليمة  ــرارات الس ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــم الق ــن لديه ــس مم للمجل
اللجنــة بعيــن االعتبــار  البنــك والمســاهمين.  وتأخــذ  نيابــة عــن 
توافــر العــدد الكافــي مــن المرشــحين المحتمليــن القادريــن علــى 
إلــى مهاراتهــم  أداء واجباتهــم كأعضــاء للمجلــس، باإلضافــة 
واألكاديميــة  والتقنيــة  المهنيــة  ومؤهالتهــم  وخبراتهــم 
المرشــحين  األعضــاء  بتقييــم  اللجنــة  وتقــوم  والشــخصية.  
للمجلــس اســتنادًا لمعاييــر منهــا االســتقامة والحكمــة والخبــرات 
المكتســبة والقــدرة علــى تكريــس الوقــت الكافــي إلدارة شــؤون 

ــك. البن

لجنة السياسات والتطوير والمكافآت:

العضوية: 

الشــيخ عبــد الرحمــن بــن محمد بــن جبــر آل ثانــي – العضــو المنتدب 
)رئيســًا(، حضر جميــع اجتماعــات اللجنة.

ــس إدارة  ــو مجل ــي - عض ــر آل ثان ــن جب ــم ب ــن جاس ــالح ب ــيخ ف الش
ــة . ــات اللجن ــع اجتماع ــر جمي ــذي، حض ــر تنفي غي

الســيد أحمــد عبــد اهلل الخــال - عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي 
ومســتقل )حســب متطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة(، حضــر 

جميــع اجتماعــات اللجنــة.

متطلبــات  حســب  للجنــة  اجتماعيــن  عقــد  تــم  االجتماعــات: 
الحوكمــة. نظــام 
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علــى  بالموافقــة  اللجنــة  تقــوم  والمســؤوليات:   الواجبــات 
سياســات واســتراتيجيات البنــك ومراجعــة إطــار عمــل مكافــآت 
اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة.  ومــن مســؤوليات اللجنــة أيضــًا 
وضــع الالئحــة العامــة لمكافــآت وامتيــازات المجلــس والرئيــس 
ــاس  ــى أس ــزة عل ــن المرتك ــن التنفيذيي ــار الموظفي ــذي وكب التنفي
تحقيــق أهــداف البنــك االســتراتيجية ذات المــدى الطويــل. هــذا 
الوظيفيــة  الرواتــب واالمتيــازات  إلــى مراجعــة ســلم  باإلضافــة 
األخــرى لموظفــي البنــك وتقديــم توصياتهــا بهــذا الشــأن إلــى 
مجلــس اإلدارة العتمادهــا.  كمــا يتــم عــرض مخصصــات وامتيازات 
الســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه 
علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة فــي نهايــة كل 

ــا. ــة عليه ــة للموافق ــنة مالي س

اللجنة التنفيذية:

العضوية:

الشــيخ فهــد بــن محمــد بــن جبــر آل ثانــي - رئيــس مجلــس اإلدارة 
)رئيســًا(، حضــر جميــع اجتماعــات اللجنــة.

الســيد أحمــد عبــد الرحمــن يوســف عبيــدان - نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة، حضــر 3 اجتماعــات.

العضــو   – ثانــي  آل  جبــر  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  الشــيخ 
اللجنــة. اجتماعــات  جميــع  حضــر  المنتــدب، 

ــس إدارة  ــو مجل ــي - عض ــر آل ثان ــن جب ــم ب ــن جاس ــالح ب ــيخ ف الش
ــة. ــات اللجن ــع اجتماع ــر جمي ــذي، حض ــر تنفي غي

االجتماعات:

ــد  ــة المعتم ــام الحوكم ــب نظ ــوب حس ــات المطل ــدد االجتماع ع
ــاء علــى طلــب  هــو علــى األقــل 4 مــرات ســنويًا أو فــي أي وقــت بن

ــام. ــالل الع ــات خ ــع اجتماع ــد ارب ــم عق ــة وت ــس اللجن رئي

الواجبات والمسؤوليات:

البنــك  مــال  رأس  بهيــكل  المتعلقــة  التغييــرات  مراجعــة   •
والتغييــرات المهمــة علــى هيكلــي اإلدارة والرقابــة والتوصيــة 

عليهــا. للموافقــة  المجلــس  إلــى 

ــال  ــى أعم ــاملة عل ــيطرة الش ــة والس ــة الفعال ــهيل الرقاب تس  •
ــكل  ــالء بش ــان العم ــة ائتم ــي ومراجع ــالل تلق ــن خ ــك م البن

عــام  والفريــق المشــترك و التعــرض لالســتثمار.

الحــد  فــوق  ائتمانيــة  تســهيالت  منــح  علــى  الموافقــة   •
ــه اللجنــة  ــه مــن قبــل اإلدارة و للحــد الُمفوضــة ب المســموح ب

المجلــس.  قبــل  مــن 

مراجعــة مقترحــات االئتمــان فــوق الحــد المســموح بــه للجنــة   •
التنفيذيــة وتقديــم توصيــات إلــى المجلــس بشــأنها.

ــبة  ــراءات المناس ــاذ اإلج ــس التخ ــى المجل ــة إل ــم توصي تقدي  •
فــي الحــاالت المتعلقــة بالمديونيــات المتعثــرة  أو االلتزامــات 

ــه.  ــموح ب ــد المس ــن الح ــى م بأعل

حالــة  عــن  ســنوي  ربــع  أســاس  علــى  و  المراجعــة  إجــراء   •
بالتقاضــي.   والخاصــة  المعلقــة  القضايــا 

حــدود  فــي  لمبالــغ  واإلنفــاق  الشــراء  علــى  الموافقــة   •
المجلــس. قبــل  مــن  اللجنــة  إلــى  الممنــوح  التفويــض 

الموافقــة علــى منــح التبرعــات الماليــة و غيرهــا لألنشــطة   •
الشــركات  مســؤوليات  مصاريــف  فيهــا  بمــا  الخيريــة 
االجتماعيــة علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة وفقــا لحــدود 

الســلطة المفوضــة للجنــة كمــا هــي موافــق عليهــا مــن 
االجتماعيــة  المســؤولية  اســتراتيجية  كذلــك  و  المجلــس 

للشــركات. 

ــن  ــتثمارات ضم ــة واالس ــتراتيجية التجاري ــرار االس ــة وإق مراجع  •
للجنــة.   المفوضــة  الصالحيــات 

طريــق  عــن  االســتراتيجية  االســتثمارات  أداء  علــى  اإلشــراف   •
إلــى  التقاريــر  وتقديــم  اإلدارة  مــن  دوريــة  تقاريــر  تلقــي 

. لمجلــس ا

والتدقيــق  المخاطــر  وإدارة  وااللتــزام  الداخليــة  الرقابــة 
الداخلــي:

الرقابة الداخلية:
ــو  ــك ه ــي البن ــة ف ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــن إج ــام م ــدف الع إن اله
حمايــة األصــول ورأس المــال وضمــان موثوقيــة الســجالت الماليــة 
للبنــك والشــركات التابعــة لــه.  اعتمــد بنــك الدوحــة إجــراءات رقابــة 
داخليــة بحيــث تســمح لــإلدارة بالكشــف عــن أيــة أخطــاء فــي 
ــل  ــار عم ــن إط ــة.  يتضم ــجالت المالي ــظ الس ــي حف ــراءات أو ف اإلج
الرقابــة الداخليــة فــي البنــك علــى إقامــة إدارات قويــة للماليــة 
والمخاطــر وااللتــزام والتدقيــق الداخلــي التــي تدعــم إنشــاء إطــار 

ــة. ــة الداخلي ــوي للرقاب ــل ق عم

التدقيــق  لجنــة  الداخليــة  الرقابــة  عمــل  إطــار  علــى  يشــرف 
والمخاطــر وااللتــزام وتقــدم إدارات التدقيــق وااللتــزام والمخاطــر 

تقاريــر دوريــة إلــى اللجنــة بشــأن مــا يلــي:

ــة  ــات المصرفي ــال الخدم ــة بأعم ــية المرتبط ــر الرئيس المخاط  •
والمخاطــر  وااللتــزام  والســمعة  باالســتراتيجية  المتعلقــة 
التشــغيلية. القانونيــة واالئتمــان والســيولة والســوق والمخاطــر 

االلتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح.  •
توصيات ونتائج التدقيق الداخلي والخارجي.  •

وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة السياســات المتعلقــة بــكل مــن إدارة 
ــر. ــزام وإدارة المخاط ــي وإدارة االلت ــق الداخل التدقي

االلتزام:
إن المســؤولية الرئيســية إلدارة االلتــزام فــي البنــك هــي مســاعدة 
االلتــزام  مخاطــر  إدارة  علــى  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
بكفــاءة لحمايــة البنــك مــن تكبــد أيــة خســائر ماليــة »قــد تحــدث« 
بســبب الفشــل فــي االلتــزام بالقوانيــن.  وتشــمل مخاطــر االلتــزام 
المخاطــر القانونيــة / التشــريعية إضافــة إلــى الخســائر الماديــة 
ومخاطــر الســمعة.  كمــا تســاعد إدارة االلتــزام أيضــا كل مــن 
التنفيذيــة علــى تحســين إجــراءات  البنــك  مجلــس اإلدارة وإدارة 
ومخاطــر  االلتــزام  مخاطــر  مــن  تحــد  التــي  الداخليــة  الرقابــة 
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، إضافــة إلــى أنهــا تقــوم بــدور 
المنســق مــا بيــن البنــك والجهــات الرقابيــة وإطــالع اإلدارة علــى أيــة 

مســتجدات فــي القوانيــن واألنظمــة.

التدقيق الداخلي:
تقاريرهــا  ترفــع  مســتقلة  داخلــي  تدقيــق  إدارة  البنــك  يمتلــك 
ــزام  ــة االلت ــق ومتابع ــة التدقي ــالل لجن ــن خ ــس اإلدارة م ــى مجل إل
التدقيــق  إدارة  وتــدار  دوري.   بشــكل  وذلــك  المخاطــر  وتقييــم 
الداخلــي مــن قبــل فريــق عمــل كــفء يتمتــع بالمهــارات والتدريــب 
الكافــي للقيــام بــدوره بالشــكل المناســب.  ويتمتــع موظفــو دائرة 
التدقيــق الداخلــي بصالحيــات الوصــول إلــى كل أنشــطة البنــك 
والمســتندات والتقاريــر الالزمــة التمــام عملهــم، وال يمــارس أي 
مــن فريــق التدقيــق اي اعمــال مرتبطــة بالنشــاط اليومــي العــادي 
للبنــك ويتــم تعييــن وتحديــد جميــع المكافــآت واالمتيــازات بــإدارة 

ــرة. ــس اإلدارة مباش ــل مجل ــن قب ــق م التدقي



بـنــك الـدوحــة

40

خطــة  خــالل  مــن  مهامهــا  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  وتمــارس 
ــم  ــزام وتقيي ــة االلت ــق ومتابع ــة التدقي ــن لجن ــدة م ــق معتم تدقي
المخاطــر وتتضمــن هــذه الخطــة علــى مراجعــة وتقييــم أنظمــة 

ــك. ــي البن ــر ف ــروع والدوائ ــف الف ــة لمختل ــة الداخلي الرقاب

إدارة المخاطر:
يقــوم البنــك وبشــكل مســتمر بإجــراء عمليــات رصــد ومراقبــة 
لكافــة أنــواع المخاطــر لــدى جميــع دوائــر وفــروع البنــك لتحديــد 
ــر بشــأن المخاطــر  وتقييــم وقيــاس وإدارة المخاطــر وإصــدار تقاري
التــي قــد تعــوق تحقيــق أهــداف البنــك والفــرص المتاحــة أمامــه.  
ويعتبــر مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة همــا المســؤوالن فــي 
البنــك.  يتحملهــا  التــي  المخاطــر  جميــع  عــن  المطــاف  نهايــة 
ولذلــك فهمــا يســعيان دائًمــا إلــى تحقيــق التــوازن بيــن المخاطــر 
المالزمــة للعمليــات وتحقيــق اإليــرادات. ومــن أجــل تحقيــق هــذه 
األهــداف فقــد عّيــن المجلــس عــدًدا مــن المهنييــن المؤهليــن فــي 
هــذا المجــال واعتمــد جميــع السياســات واإلجــراءات التــي تحكــم 
األنشــطة المصرفيــة المختلفــة، كمــا قــام أيضــًا بوضــع ســقوف 
للمخاطــر وأطــر عمــل منظمــة، وقــام بتشــكيل اللجــان وحــدد 

مســؤولياتها وصالحياتهــا.

ــى  ــر إل ــإدارة المخاط ــل ب ــات العم ــكال آلي ــم إي ــار ت ــذا اإلط ــي ه وف
فريــق علــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة. ويتــم تنفيــذ 
إطــار الرقابــة مــن خــالل لجــان إداريــة مختلفــة مثــل لجنــة االئتمــان 
إدارة  ولجنــة  التشــغيلية  المخاطــر  ولجنــة  االســتثمار  ولجنــة 
الموجــودات والمطلوبــات التــي يرأســها الرئيــس التنفيــذي للبنــك.

تقييم الرقابة الداخلية:
يتســلم مجلــس اإلدارة تقاريــر حــول إطــار عمــل الرقابــة الداخليــة 
الداخلــي  التدقيــق  مثــل  الرقابــة  ووظائــف  العليــا  اإلدارة  مــن 
ــا  ــم تقييمه ــر يت ــذه التقاري ــل ه ــر وأن مث ــزام وإدارة المخاط وااللت
ــة الداخليــة يتــم  بواســطة المجلــس لضمــان أن إطــار عمــل الرقاب
تطبيقــه وفقــا لصالحيــات اإلدارة. ينظــر مجلــس اإلدارة إلــى أن 
اإلجــراءات الحاليــة المعتمــدة للرقابــة الداخليــة مــن قبــل المجلس 

ــة. ــك الدوح ــات بن ــوي عملي ــا تق واإلدارة العلي

لــم تحــدث انتهــاكات رئيســية للرقابــة أو أي خروقــات للرقابــة 
ــالل  ــك خ ــي للبن ــى األداء المال ــر عل ــد تؤث ــرت أو ق ــي أث ــة الت الداخلي
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التدقيق الخارجي:
يتــم ســنويًا تجديد/تعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي لمراجعــة 
حســابات البنــك مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين 
ــل  ــن قب ــة م ــا للجمعي ــم تقديمه ــة يت ــى توصي ــادًا عل ــك اعتم وذل
ــة  ــات الرقابي ــات الجه ــك تعليم ــي البن ــذا ويراع ــس اإلدارة.  ه مجل
بشــأن تعييــن مراقــب الحســابات بشــأن عــدد مــرات تعييــن مراقــب 
ــادة  ــة الس ــذ موافق ــس اإلدارة بأخ ــوم مجل ــا ويق ــابات كم الحس
مصــرف قطــر المركــزي المســبقة علــى ترشــيح مدقــق/ اكثــر 
مــن مدقــق حســابات خارجــي للجمعيــة العامــة للمســاهمين. 
ويتــم بعــد اختيــار مدقــق الحســابات الخارجــي مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة للمســاهمين التعاقــد مــع هــذا المدقــق ويشــترط ضمــن 
هــذا التعاقــد تقيــد المدقــق الخارجــي بأفضــل المعاييــر المهنيــة 
ــك  ــق وكذل ــراء التدقي ــد إج ــة عن ــة المطلوب ــة المهني ــذل العناي وب
ــس(  ــك )المجل ــام البن ــدم قي ــال ع ــي ح ــة ف ــات الرقابي ــالغ الجه إب
باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بالمســائل الماديــة والتــي تــم إثارتهــا 
ــة  ــص الميزاني ــي فح ــق الخارج ــى المدق ــذا ويتول ــم. ه ــن قبله م

ــائر. ــاح والخس ــابات األرب ــة وحس العمومي

يتولــى حاليــا الســادة ارنســت انــد يونــغ اعمــال التدقيــق والمراجعة 
علــى حســابات البنــك منــذ عــام 2012 وحتــى تاريخــه بمــا فيهــا 

وحســابات  الخارجيــة  الفــروع  وحســابات  االســالميه  االنشــطه 
ــق  ــابات الصنادي ــى حس ــة ال ــن باالضاف ــة للتامي ــك الدوح ــركة بن ش
الســاده  بمتطلبــات  المتعلقــة  الدوريــة  والتقاريــر  االســتثمارية 
ــام 201٥  ــق لع ــاب التدقي ــت اتع ــد بلغ ــزي وق ــر المرك ــرف قط مص
المتعلقــة بالبيانــات الماليــة 83٥ الــف ريــال قطــري ومبلــغ 1٫22٥ 

ــرى. ــات االخ ــن التكليف ــال ع ــون ري ملي

مكاتــب  ثالثــة  مــن  أســعار  عــروض  ثــالث  علــى  حصلنــا  وقــد 
تدقيــق معروفــة تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة العاديــة 
ــغ  ــد يون ــت أن ــادة أرنس ــب الس ــار مكت ــت باختي ــاهمين وانته للمس

لمراجعــة حســابات البنــك عــن عــام 201٥.

وسائل االتصال بالمساهمين:
ــد  ــية وق ــة رئيس ــاب مصلح ــاهميه أصح ــه مس ــك الدوح ــر بن يعتب
ــرد  ــرة شــؤون المســاهمين وهــي مســؤولة عــن ال أنشــأ البنــك دائ
علــى تســاؤالت المســاهمين واستفســاراتهم وكذلــك االتصــال 
بــاي مســتثمرين فــي االســواق وتكــون حلقــه وصــل بينهــم وبيــن 

ــالدارة. ــس ل ــس مجل رئي

اإلفصاحات وحقوق المساهمين:
بالبيانــات  المســاهمين  لتزويــد  جاهــدا  الدوحــة  بنــك  يســعى 
الكافيــة لتحليــل أداء البنــك واتخــاذ قــرارات بشــأن انتخابــات أعضــاء 
ــك  ــد بن ــهم. يؤك ــاح األس ــل أرب ــرى مث ــائل أخ ــس اإلدارة ومس مجل
التصويــت  وآليــة  العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات  أن  الدوحــة 
ــن  ــذا ويمك ــة. ه ــركات التجاري ــون الش ــًا لقان ــي وفق ــدة ه المعتم
أن يوفــر البنــك معلومــات عامــة مثــل البيانــات الماليــة وعقــد 
التأســيس والنظــام األساســي والقوانيــن الداخليــة للبنــك إلــى 

مســاهميه.

ــاح  ــات اإلفص ــع متطلب ــة بجمي ــك الدوح ــزم بن ــاح: يلت ــب اإلفص واج
الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة حيــث يقــوم البنــك 
ــع  ــة وموق ــف المحلي ــر والصح ــة قط ــالل بورص ــن خ ــاح م باإلفص
البنــك اإللكترونــي عــن جميــع المعلومــات الماليــة وأي أنشــطة 
يقــوم بهــا البنــك بشــكل شــفاف للمســاهمين والعامــة.  هــذا 
ــات  ــع المعلوم ــون جمي ــى أن تك ــك عل ــس إدارة البن ــرص مجل ويح
الحوكمــة  تقريــر  ويتضمــن  مضللــة.   وغيــر  وصحيحــة  دقيقــة 
واللجــان  األعضــاء  وبيانــات  اإلدارة  مجلــس  تشــكيل  تفاصيــل 

المنبثقــة عــن المجلــس.

ويؤكــد بنــك الدوحــة أن جميــع البيانــات الماليــة يتــم إعدادهــا 
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتعليمــات مصــرف قطــر 
ــي  ــابات الخارج ــب الحس ــوم مراق ــا ويق ــة، كم ــزي ذات الصل المرك
للبنــك بإعــداد تقريــره وفقــًا لمهــام التدقيــق الدوليــة ومتطلباتهــا 
ــراءات  ــدات وإج ــة والتأكي ــة واألدل ــات الضروري ــى كل المعلوم وعل
التقاريــر  كافــة  بتوفيــر  البنــك  قــام  وقــد  المناســبة.   التدقيــق 

الماليــة المرحليــة والســنوية للمســاهمين.

واجب الحصول على المعلومات: 
يمتلــك بنــك الدوحــة موقــع إلكترونــي يتــم فيــه نشــر جميــع 
الســنوية  الماليــة  البيانــات  مثــل  بالبنــك  الخاصــة  المعلومــات 
والربــع ســنوية وتقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر الحوكمــة باإلضافــة 
للتقريــر الســنوي وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة بــإدارة البنــك 

ومجلــس اإلدارة والمنتجــات والخدمــات والفــروع.

ــاهمين:  ــات المس ــق بجمعي ــا يتعل ــاهمين فيم ــوق المس حق
يتضمــن النظــام األساســي للبنــك حــق لــكل مســاهم حضــور 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة.  وتنعقــد الجمعيــة العامــة بدعــوة 
مــن مجلــس اإلدارة مــرة علــى األقــل فــي الســنة فــي المــكان 
اللذيــن يحددهمــا مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة إدارة  والزمــان 
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يكــون  أن  ويجــب  والتجــارة  األقتصــاد  بــوزارة  التجاريــة  الشــؤون 
االنعقــاد خــالل الشــهور األربعــة التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة 
للبنــك.  ولمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة كلمــا دعــت 
ذلــك  إليــه  طلــب  متــى  أيضــا  دعوتهــا  وعليــه  لذلــك،  الحاجــة 
مراقــب الحســابات أو عــدد مــن المســاهمون يملكــون مــا ال يقــل 
عــن 10٪ مــن رأس المــال وألســباب جديــة وذلــك خــالل خمــس عشــر 
يومــا مــن تاريــخ الطلــب.  وتنعقــد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس اإلدارة، وعلــى المجلــس توجيــه هــذه 
الدعــوة إذا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى 

ــك. ــال البن ــن رأس م ــل 2٥٪ م األق

المعاملة المنصفة للمساهمين: 
يتضمــن النظــام األساســي للبنــك حــق المســاهم فــي التصويــت 
علــى قــرارات الجمعيــة العامــة ويكــون لــه عــدد مــن األصــوات 
يعــادل عــدد أســهمه ويمثــل القّصــر والمحجــور عليهــم النائبــون 

ــا. ــم قانون عنه

بــأي  او  األيــدي  برفــع  العامــة  الجمعيــة  فــي  التصويــت  يكــون 
طريقــة أخــرى تقررهــا الجمعيــة العامة ويجــب أن يكــون التصويت 
ــاء  ــاب أعض ــًا بانتخ ــرار متعلق ــري إذا كان الق ــراع الس ــة االقت بطريق
مجلــس اإلدارة أو بعزلهــم أو بإقامــة دعــوى المســؤولية عليهــم 
أو إذا طلــب ذلــك رئيــس مجلــس اإلدارة أو عــدد مــن المســاهمين 

يمثلــون عشــر األصــوات الحاضــرة فــي االجتمــاع علــى األقــل.

ويجــوز التوكيــل فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة بشــرط 
وثابتــًا  خاصــًا  التوكيــل  يكــون  وأن  مســاهمًا  الوكيــل  يكــون  ان 
بالكتابــة.  وال يجــوز للمســاهم توكيــل أحــد اعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــه. ــة عن ــة نياب ــة العام ــات الجمعي ــور اجتماع ــي حض ف

وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز ان يزيــد عــدد األســهم التــي يحوزهــا 
البنــك  رأس مــال  الصفــة علــى ٥٪ مــن أســهم  بهــذه  الوكيــل 
باســتثناء حالــة مــا إذا كان الوكيــل نائبــًا أو وكيــاًل عــن جهــاز قطــر 

ــتثمار. لالس

حقــوق المســاهمين فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجلــس 
اإلدارة:

بعــد أخــذ موافقــة الجهــات الرقابيــة ذات االختصــاص، يتــم اإلعالن 
عــن فتــح باب الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة بالصحــف المحلية، 
ــاب  ــالق ب ــد إغ ــة بع ــيحات والحوكم ــة الترش ــوم لجن ــم تق ــن ث وم
الترشــيح بدراســة طلبــات الترشــيح المســتلمة مــن المســاهمين 
ويكــون متــاح للمســاهمين الحصــول علــى جميــع المعلومــات عن 
المرشــحين للعضويــة قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة مــن خــالل 
مراجعــة البنــك، وبعــد أخــذ موافقــة كل مــن الســادة مصــرف 
قطــر المركــزي والســادة وزارة األقتصــاد والتجــارة يتــم عــرض هــذه 
ــاب  ــاهمين النتخ ــة للمس ــة العادي ــة العام ــى الجمعي ــماء عل األس
أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن المرشــحين لعضويــة المجلــس. إن 
النظــام األساســي للبنــك أعطــى للمســاهمين حــق التصويــت 
مجلــس  لعضويــة  المرشــحين  وعلــى  الجمعيــة  قــرارات  علــى 
اإلدارة بالتصويــت، وفقــا لقانــون الشــركات الصــادر بالقانــون رقــم 
11 لســنة 201٥ الــذي أحــال فــي شــأن الشــركات المســاهمة العامــة 
إلــى مبــادىء الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األرباح:
يقــوم مجلــس اإلدارة باقتــراح توزيــع أربــاح األســهم علــى الجمعيــة 
العامــة فــي كل عــام وفق سياســة البنك بتوزيــع األربــاح المعتمدة 
البنــك  ونظــام  الحوكمــة  سياســة  ضمــن  اإلدارة  مجلــس  مــن 
ــاح  ــع األرب ــك بتوزي ــي للبن ــام األساس ــمح النظ ــث يس ــي، حي األساس
علــى المســاهمين بعــد اســتقطاع نســبة 10٪ مــن صافــي أربــاح 
البنــك لتكويــن االحتياطــي القانونــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة 

للمســاهمين وقــف هــذا االقتطــاع متــى بلــغ هــذا االحتياطــي ٪100 
ــي  ــي القانون ــل االحتياط ــوع، وإذا ق ــال المدف ــدار رأس الم ــن مق م
عــن النســبة المذكــورة وجــب إعــادة االســتقطاع حتــى يصــل 
ــل  ــر قاب ــي غي ــي القانون ــبة.  واالحتياط ــك النس ــى تل ــي إل االحتياط
ــة  ــركات التجاري ــون الش ــا قان ــي أجازه ــاالت الت ــي الح ــع إال ف للتوزي
ويجــوز  المركــزي.   قطــر  مصــرف  موافقــة   وبعــد  القطــري 
للجمعيــة العامــة بنــاءا علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تقــرر ســنويا 
اقتطــاع جــزء مــن األربــاح الصافيــة لحســاب االحتياطــي االختيــاري، 
ويســتعمل هــذا االحتياطــي فــي الوجــوه التــي تقررهــا الجمعيــة 
العامــة، ويقتطــع جــزء مــن األربــاح تحددهــا الجمعيــة العامــة 
لمواجهــة االلتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــب قوانيــن 
ــد  ــاح بع ــن االرب ــي م ــغ المتبق ــع المبل ــم توزي ــم يت ــن ث ــل، وم العم
ذلــك علــى المســاهمين أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة 
ــى  ــة عل ــة العام ــة الجمعي ــد موافق ــك بع ــة وذل ــنة التالي ــى الس إل

ــك. ذل

حقوق المساهمين والصفقات الكبرى: 
قــدره  مــال  بــرأس  قطريــة  مســاهمة  شــركة  الدوحــة  بنــك 
2٥8٫3٧2٫2٥2ســهمًا  إلــى  مقســمًا  قطريــًا  ريــااًل   2٫٥83٫٧22٫٥20
عاديــًا أســميًا قيمــة كل ســهم )10( ريــال قطــري مطروحــا للتــداول 
ــة  ــة »حكوم ــر القابض ــركة قط ــدا ش ــا ع ــر.  وفيم ــة قط ــي بورص ف
قطــر« التــي تمتلــك نســبة 16068٪،  وال يجــوز ألي شــخص طبيعــي أو 
أعتبــاري أن يتملــك اكثــر مــن 2٪ مــن أســهم البنــك كمــا ال يجــوز ألي 
شــخص طبيعــي او اعتبــاري أن يتملــك أقــل من 100 ســهم، باســتثناء 
ــتثمار أن  ــر لالس ــاز قط ــوز لجه ــذا ويج ــراث. ه ــق المي ــك بطري التمل
يكتتــب ويتملــك حتــى 20٪ مــن رأس مــال البنــك، ويجــوز للجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة الموافقــة علــى تســجيل عــدد مــن األســهم 
ــهم  ــدد أس ــن ع ــبة 20٪ م ــاوز نس ــا ال يتج ــن بم ــل مؤتم ــم وكي باس
ــدار  ــق إص ــن طري ــال ع ــادة رأس الم ــال زي ــي ح ــك ف ــال وذل رأس الم
إيصــاالت إيــداع عالميــة GDR وتعتبــر صناديــق االســتثمار مجموعة 
يديرهــا  الــذي  كان  إذا  عددهــا،  بلــغ  مهمــا  واحــدة  اســتثمارية 
شــخص واحــد طبيعــي أو معنــوي، أو إذا كان المؤســس فــي كل 
ــن ال  ــي كال الحالتي ــوي وف ــي أو معن ــد طبيع ــخص واح ــا ش منهم
ــدد  ــن ع ــن 2٪ م ــر م ــك أكث ــتثمارية ان تمتل ــة االس ــوز للمجموع يج
أســهم رأس المــال ويجــوز لألجانــب االســتثمار فــي أســهم البنــك 
فــي حــدود 49٪ مــن رأس المــال.  ال يوجــد فــي النظــام األساســي 
ــة  ــك الدوح ــد بن ــة،  ويؤك ــوق األقلي ــكام حق ــة بأح ــوص خاص نص
ــال  ــة رأس الم ــص هيكل ــاهمين تخ ــات مس ــود أي اتفاق ــدم وج ع

ــاهمين. ــوق المس وحق

ملكية االسهم:
تتــوزع ملكيــة اســهم بنــك الدوحــه بحســب الجنســيه كمــا فــي 31 

ديســمبر 201٥علــى النحــو التالــي: 

النسبة  عدد االسهم الجنسية

%225,270,06787.19 قطر

%10,921,7874.23 مجلس التعاون

%2,760,8001.07 دول عربيه

%4,753,1561.84 اسيا

%6,552,9152.54 اوربا

%89,0170.03 افريقيا

%6,709,7162.60 امريكا

%1,314,7940.50 اخرى

%258,372,252100المجموع
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فــي12/31/201٥   كمــا  مســاهما   32٥2 المســاهمين  عــدد  بلــغ 
ــه  ــر القابض ــركة قط ــة بش ــة ممثل ــامة الحكوم ــت مس ــد بلغ وق
بمســاهمه 16٫68٪ وال يوجــد اي مســاهم اخــر يمتلــك  اكثــر مــن ٪2 

وذلــك وفــق النظــام االساســي للبنــك.

حقوق أصحاب المصالح:
ــة  ــة وعادل ــة منصف ــى معامل ــاظ عل ــة للحف ــك الدوح ــعى بن يس
الســلوك  تعزيــز  ســبيل  وفــي  المصالــح.  أصحــاب  لجميــع 
األخالقــي مــن قبــل موظفــي البنــك، يجــب علــى كل موظــف ان 
ــد  ــى تقي ــص عل ــي تن ــك الت ــة للبن ــة األخالقي ــادئ المهن ــزم  بمب يلت
للســلوك  انتهــاكات  أي  فــي  التحقيــق  يتــم  بهــا.  موظــف  كل 
األخالقــي واتخــاذ اإلجــراءات التأديبيــة والتصحيحيــة المناســبة، 
عــن  للكشــف  سياســة  الدوحــة  بنــك  أعــد  ذلــك،  علــى  عــالوة 
عــن  اإلبــالغ  للموظفيــن  يمكــن  بحيــث  االنتهاكات/المخالفــات 
ــبهات  ــك الش ــي تل ــر ف ــم النظ ــوف، ويت ــم دون خ ــبهة لديه أي ش
وعنــد االقتضــاء التحقيــق فيهــا وتقديــم تقاريــر عنهــا الــى لجنــة 

المخاطــر.  وتقييــم  االلتــزام  ومتابعــة  التدقيــق 

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا، أن البنــك قــد وضــع إجــراءات موحــدة 
للمكافــآت وأســس تقييــم الموظفيــن وذلــك مــن خــالل اعتمــاد 

ــرى. ــازات األخ ــآت واالمتي ــم األداء والمكاف ــام لتقيي نظ

 

فروع البنك ومكاتب التمثيل والشركات التابعة:

يمتلــك البنــك داخــل دولــة قطــر ثالثــون فرعــًا  باإلضافــة  إلــى 
أحــد عشــر فرعــًا إلكترونيــًا وعشــرة مكاتــب دفــع. وعلــى الصعيــد 
دبــي  إمــارة  مــن  كل  فــي  فــروع  ســتة  للبنــك  يوجــد  الدولــي، 
ــة  ــرع بدول ــدة وف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي بدول ــو ظب ــارة أب وإم
الكويــت وثالثــة فــروع فــي الهنــد، هــذا باإلضافــة إلــى اثنــي عشــر 
ــن  ــان والصي ــا والياب ــنغافورة وتركي ــن س ــي كل م ــا ف ــا تمثيلي مكتب
ــدا  ــتراليا وكن ــا وأس ــة وألماني ــا الجنوبي ــدة وكوري ــة المتح والممكل
ــارات  ــة اإلم ــارقة بدول ــارة الش ــا وإم ــوب أفريقي ــج وجن ــج كون وهون

العربيــة المتحــدة.  

كمــا ويمتلــك البنــك أيضــا شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن وهــي 
حصــة  إلــى  إضافــة  بالكامــل  للبنــك  مملوكــة  تابعــة  شــركة 
اســتراتيجية بنســبة 44٫02٪ مــن رأس مــال إحــدى شــركات الوســاطة 
الدوحــة  بعــد تســمى بشــركة  الهنديــة والتــي أصبحــت فيمــا 
أعمــال  فــي  نشــاطها  وتمــارس  الماليــة  والخدمــات  للوســاطة 
الدوحــة  شــركة  ايضــًا  ويمتلــك  الموجــودات.  وإدارة  الوســاطة 
للتمويــل المحــدودة المســجلة فــي جزيــرة كايمــان بغــرض إصــدار 

ــك.  ــن البن ــة ع ــن بالنياب ــندات دي س

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
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الهند
( مومباي وكوتشي )
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اللجنة
التنفيذية

لجنة الترشيحات
والحوكمة

رئيس إدارة الشؤون
القانونية

مستشارو
مجلس ا�دارة

مجلس
ا�دارة

رئيس
مجلس ا�دارة

العضو المنتدب

الرئيس التنفيذي

لجنة السياسات
والتطوير والمكافآت

لجنة التدقيق ومتابعة 
ا�لتزام وتقييم المخاطر

رئيس
ا�لتــــزام

رئيس
التدقيق الداخلي

مجموعة الموارد
البشرية والتدريب

الحوكمة العالمية مجموعة
إدارة المخاطر

مجموعة التكنولوجيا
والعمليات

مجموعة الخدمات
المصرفية ل�فراد

مجموعة الخزينة
واالستثمار

مجموعة الخدمات
المصرفية التجارية

مجموعة الخدمات
المصرفية الدولية

المجموعة المالية

الهيكل اإلداري
منتجات وخدمات األقسام

)كما في 31 ديسمبر 201٥(
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الهيكل التنظيمي 
لبنك الدوحة

لجنة التدقيق
وااللتزام والمخاطر

لجنة المكافآت
وتطوير السياسات

وا�جراءات

سكرتير مجلس ا�دارة
وشؤون المساهمين

الرئيس التنفيذي المستشار
 القانوني

رئيس االلتزام رئيس التدقيق
 الداخلي

الدائرة القانونية

مكتب الرئيس
التنفيذي

اللجنة التنفيذيةلجنة إدارة المخاطرلجنة ا�ستثمار
لجنة العطاءاتالمنبثقة عن ا�دارة

التخطيط االستراتيجي
وا�داء المؤسسي

التسويق والعالقات العامة

الحوكمة العالمية

رئيس الخدمات
 المصرفية للشركات

رئيس الخزينة
 واالستثمار

رئيس الخدمات 
المصرفية الدولية

رئيس مجموعة
المخاطر

رئيس المجموعة 
المالية

رئيس الموارد
البشرية

نائب الرئيس التنفيذي

الرئيس إدارة العمليات 
وتكنولوجيا المعلومات

الخدمات
المصرفية ل�فراد

الشؤون
نظمالعملياتا�دارية

المعلومات
الموارد
لجنة المخاطرالدائرة الماليةالبشرية

وا�ئتمان
الخدمات المصرفية

الدولية
الخزينة

واالستثمار
الخدمات المصرفية

التجارية

رئيس الخدمات
 المصرفية ل�فراد

رئيس المجموعة 
االستراتيجية،  وا�داء 

المؤسسي، والتسويق

دائرة االلتزام دائرة التدقيق
الداخلي

لجنة التكولوجيا
والعمليات

لجنة
لجنة الموجوداتلجنة ا�ئتمانالموارد البشرية

والمطلوبات

مكتبي
رئيس مجلس ا�دارة

والعضو المنتدب

لجنة التعيينات
والحوكمة

اللجنة التنفيذية
المنبثقة عن

مجلس ا�دارة
مجلس ا�دارة

تبعــًا لتقبــل بنــك الدوحــة للتغييــر فــي ظــّل العوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي يواجههــا، فقــد باشــر البنــك فــي رحلــة التغييــر الخاصــة 
بــه والتــي تتضمــن تحســيناٍت فــي الهيــكل التنظيمــي، وآليــات العمــل، وهيــكل الحوكمــة، باإلضافــة إلــى تحســين عــدد مــن المجــاالت 
الهامــة األخــرى. وفــي خضــم ســير بنــك الدوحــة قدمــًا فــي هــذه الرحلــة، فقــد تمــت الموافقــة علــى الهيــكل التنظيمــي الجديــد للبنــك 

فــي العــام 2016 وجــاري العمــل حاليــًا علــى وضعــه فــي حيــز التنفيــذ.
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لندن
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إجمـالــي حقـــوق الملكية
(مليون ريال قطري)

إجمـالــي ا
يرادات
(مليون ريال قطري)

صافـي الربح
(مليون ريال قطري)

إجمـالــي الموجــودات
(مليون ريال قطري)

صافـي القــروض والســلف
(مليون ريال قطري)

ودائــع العمـــالء
(مليون ريال قطري)

النتائج المالية
لبنك الدوحة
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البيانات المالية الموحدة 
كما في السنة المالية 

المنتهية 31 ديسمبر 201٥
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تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لبنــك  المرفقــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  دققنــا  لقــد 
الدوحــة ش.م.ق )"البنــك"( وشــركاته التابعــة )يشــار إليهــم 
ــي  ــز المال ــان المرك ــن بي ــي تتضم ــة"( والت ــًا بـــ "المجموع جميع
الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 201٥ وبيــان الدخــل الشــامل 
الموحــد وبيــان التغيــرات فــي  حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان 
ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة  الموحــد  النقديــة  التدفقــات 
التاريــخ ، وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية واإليضاحــات 

المتممــة األخــرى. 

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالي

الماليــة  البيانــات  إعــداد  عــن  مســؤول  اإلدارة  مجلــس  إن 
للتقاريــر  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــًا  عادلــة  بصــورة  وعرضهــا 
الماليــة وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي ذات الصلــة. وهــو 
ــا  ــي يراه ــة الت ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــن إج ــك ع ــؤول كذل مس
ــاء  ــن األخط ــة م ــدة خالي ــة موح ــات مالي ــداد بيان ــة إلع ضروري

الماديــة ســواء الناتجــة عــن إختــالس أو خطــأ.

مسؤولية مراقب الحسابات

إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة 
تــم  لقــد  بهــا.  قمنــا  التــي  التدقيــق  أعمــال  إلــى  اســتنادًا 
تدقيقنــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة التــي تتطلــب التقيــد 
ــال  ــذ أعم ــط وتنفي ــوم بتخطي ــة وأن نق ــات آداب المهن بمتطلب
البيانــات  بــأن  معقولــة  تأكيــدات  علــى  للحصــول  التدقيــق 

ــة. ــاء جوهري ــن أخط ــة م ــة خالي المالي

يشــتمل التدقيــق علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة 
ــة  ــات المالي ــا البيان ــي تتضمنه ــات الت ــغ واإلفصاح ــأن المبال بش
ــا  ــا بم ــى تقديرن ــاء عل ــراءات بن ــذه اإلج ــار ه ــم اختي ــدة. ت الموح
فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة ، ســواء الناتجــة عــن اختــالس أو خطــأ. عنــد 
إجــراء تقييــم المخاطــر نأخــذ فــي االعتبــار أنظمــة الضبــط 
للبيانــات  المجموعــة  بإعــداد  المتعلقــة  الداخليــة  والرقابــة 
الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة ، وذلــك لغايــات 
ــا  ــداء رأين ــرض إبـ ــس لغ ــبة ، ولي ــق مناس ــراءات تدقي ــداد إج إع
حـــول فعاليـــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للمؤسســة.

تقرير مراقبي الحسابات 
المستقلين إلى المساهمين 

في بنك الدوحة ش.م.ق

مالئمــة  مــدى  تقييــم  علــى  أيضــًا  التدقيــق  ويشــتمل 
ــرات  ــة التقدي ــتخدمة ومعقولي ــبية المس ــات المحاس السياس
المحاســبية المعــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وكذلــك تقييــم 

العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة.

باعتقادنــا أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا خــالل أعمــال التدقيــق 
كافيــة وتوفــر أساســًا معقــواًل يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.

الرأي
ــن  ــة ، م ــر بعدال ــدة تظه ــة الموح ــات المالي ــا أن البيان ــي رأين ف
كافــة النواحــي الماديــة ، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 201٥ وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة 
ــة  ــر الدولي ــًا للمعايي ــخ وفق ــك التاري ــي ذل ــة ف ــنة المنتهي للس

للتقاريــر الماليــة وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
التــي  واإليضاحــات  المعلومــات  جميــع  علــى  حصلنــا  لقــد 
طلبناهــا ألداء مهمتنــا ، ونؤكــد أيضــًا أن المعلومــات المضمنــة 
فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة يتفــق مــع الســجالت 
ــا لــم تقــع  ــا واعتقادن المحاســبية للمجموعــة. وحســب علمن
خــالل الســنة مخالفــات ألحــكام النظــام األساســي للبنــك أو 
ألحــكام قانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم 13 لســنة 2012 أو 
ــى  ــنة 201٥ عل ــم 11 لس ــري رق ــة القط ــركات التجاري ــون الش قان
وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى نشــاط المجموعــة أو 

ــي. ــا المال مركزه

عن إرنست ويونـغ
فــراس قســوس

سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٣6

الدوحة في ٢٤ يناير ٢٠١6
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تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 24 يناير 2016 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من : 

الشيخ / فهد بن محمد
بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

  الشيخ / عبد الرحمن بن محمد
بن جبر آل ثاني

العضو المنتدب

راهافان سيتارامان

الرئيس التنفيذي للمجموعة

بــيــــان المركــــز المالـــي 
الموحـــد

كما في 31 ديسمبر 201٥

إيضاحات *
٢٠١٥2014

ألف ريال قطريألف ريال قطري
الموجودات

83٬562٫8213٫303٫651نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
910٫385٫41412٬246٬782أرصدة لدى بنوك

1055٫615٫18548٬558٬521قروض وسلف للعمالء
1112٫198٫2329٫855٫718استثمارات مالية

128٫9089٬244استثمارات في شركات زميلة
13785٫787761٬011ممتلكات، مفروشات ومعدات

147٥٢٫٧66٧82٬63٥موجودات أخرى
83٫30٩٫١١٣7٥٬٥1٧٬٥62إجمالي الموجودات

 
المطلوبات

1٥8٫776٫13012٬794٬735أرصدة من بنوك 
1652٫766٫61345٬946٬575ودائع عمالء
1٧2٫587٫7282٬582٬478سندات دين

183٫452٫534727٬681قروض أخرى
192٫٥١٨٫٨٠٩2٬1٧3٬340مطلوبات أخرى

70٫١٠١٫٨١٤64٬224٬809إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
202٫583٫7232٬583٬723 )أ(رأس المال

204٫316٫9504٬313٬177 )ب(احتياطي قانوني
201٫292٫0001٬140٬000 )ج(احتياطي مخاطر

)٥٧٬٥٧4((269٫676)20 )د(احتياطيات القيمة العادلة
)10٬٥9٥((19٫825)20 )هـ(احتياطي تحويل عمالت أجنبية

1٬033٬489 20٧٧٥٫١١٧ )و(أرباح مقترح توزيعها  
٥٢٩٫٠١٠290٬٥33أرباح مدورة

9٫2٠7٫2999٬292٬٧٥3إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
204٫000٫0002٬000٬000 )ز(أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

13٫2٠7٫29911٬292٬٧٥3إجمالي حقوق الملكية 
83٫3٠٩٫١١٣٧٥٬٥1٧٬٥62إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

*اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة
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*اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة

بيــــان الدخــل الموحــد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٥

٢٠١٥2014

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات *

2٬٥0٧٫23٥ 21٢٫٨٤٢٫١٧٥إيرادات فوائد
)٥6٥٫9٥3((٧٩٤٫٥٧٠)22مصروفات فوائد

٢٫٠٤٧٫6٠٥1٫941٫282صافي إيرادات الفوائد

23٥٠٣٫٠٩6٥22٫264إيرادات رسوم وعموالت 
)6٫222((6٫٥٥١)24مصروفات رسوم وعموالت

٤٩6٫٥٤٥٥16٫042صافي إيرادات رسوم وعموالت 

٨٨٫٢٩٤10٧٫081إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)49٫169((3٥٫١٠٨)أقساط التأمين المسندة 

)36٫361((٢6٫٢6٣)صافي المطالبات المدفوعة 

٢6٫٩٢٣21٫٥٥1صافي اإليرادات من عمليات التأمين

2٥٩٧٫٥٤١9٧٫14٥ربح صرف عمالت أجنبية
266٩٫٥٤١221٫٥٧3إيرادات استثمارات مالية 

2٧٧٣٫٤٢٨62٫033إيرادات تشغيلية أخرى
٢٤٠٫٥١٠380٫٧٥1

٢٫٨١١٫٥٨٣2٫8٥9٫626صافي اإليرادات التشغيلية

)٥23٫489((٥٢٠٫٥٢٤)28تكاليف الموظفين
)83٫٥٧٥((٨١٫٨٠٠)13إهالك وإطفاء

)30٫1٧4((١٠٩٫6٥٢)11خسارة انخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية 
)439٫149((٢٩٣٫١6٩)10خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء، بالصافي

)413٬043((٤٢٨٫٣٢٧)29مصروفات أخرى

(1٫433٫472))1٬489٬430(
12١6٨42حصة في نتائج شركات زميلة

١٫٣٧٨٫٢٧٩1٬3٧0٬238الربح للسنة قبل الضريبة
)11٫٥80((٤٫٥6٩)30مصروف الضريبة

١٫٣٧٣٫٧١٠1٬3٥8٬6٥8الربح للسنة

العائدات للسهم
31٤٫664٬٧9العائد األساسي للسهم )ريال قطري للسهم(
31٤٫664٬٧9العائد المخفض للسهم )ريال قطري للسهم(
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٥

٢٠١٥2014
ألف ريال إيضاحات *

قطري
ألف ريال قطري

١٫٣٧٣٫٧١٠1٫3٥8٬6٥8صافي الربح للسنة

إيرادات شاملة أخرى:
إيرادات شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح والخسارة للفترات 

الالحقة:
)٥٫948((٩٫٢٣٠)فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية 

 صافي التغير في القيمة العادلة ألوراق مالية استثمارية متاحة
)14٫219((٢١٢٫١٠٢)20للبيع

 صافي خسارة شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح أو
)20٫16٧((٢٢١٫٣٣٢)الخسارة للفترات الالحقة

-- بنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة للفترات الالحقة

)20٫16٧((٢٢١٫٣٣٢)خسائر شاملة أخرى 

١٫١٥٢٫٣٧٨1٫338٬491إجمالي الدخل الشامل للفترة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٥

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 أداة مؤهلة
 كرأس مال

إضافي

  إجمالي
 حقوق

رأس المال المساهمين
 احتياطي

قانوني
 احتياطي

مخاطر

 احتياطي
  القيمة

العادلة

 احتياطي
  تحويل
  عمالت
أجنبية

 أرباح مقترح
توزيعها

  أرباح
اإلجماليمدورة

1٫033٫489290٫5339٫292٫7532٫000٫00011٫292٫753)10٫595()57٫574(2٫583٫7234٫313٫1771٫140٫000الرصيد في 1 يناير 201٥

إجمالي الدخل الشامل للسنة:

1٫373٫710-1٫373٫7101٫373٫710------ربح السنة

)221٫332(-)221٫332(--)9٫230()212٫102(---إيرادات شاملة أخرى

1٫152٫378-1٫373٫7101٫152٫378-)9٫230()212٫102(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

---)3٫773(----3٫773-محول إلى االحتياطي القانوني

---)152٫000(---152٫000--محول إلى احتياطي المخاطر

التغير في الفائدة لرأس المال 
)170٫000(-)170٫000()170٫000(------الفئة 1

إصدار سندات رأس مال الفئة 1  
2٫000٫0002٫000٫000--------)إيضاح 20 )ز((

مساهمة إلى صندوق دعم 
)34٫343(-)34٫343()34٫343(------األنشطة اإلجتماعية

توزيعات أرباح مدفوعة 
)1٫033٫489(-)1٫033٫489(-)1٫033٫489(-----)إيضاح 20 )ر((

أرباح مقترح توزيعها
---)775٫117(775٫117-----)إيضاح 20 )ر((

775٫117529٫0109٫207٫2994.000٫00013٫207٫299)19٫825()269٫676(2٬583٬7234٫316٫9501٫292٫000الرصيد في 31 ديسمبر  201٥ 

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 أداة مؤهلة
 كرأس مال

إضافي

  إجمالي
 حقوق

رأس المال المساهمين
 احتياطي

قانوني
 احتياطي

مخاطر

 احتياطي
 القيمة

العادلة

 احتياطي
 تحويل
 عمالت
أجنبية

  أرباح
 مقترح

اإلجماليأرباح مدورةتوزيعها

1٫162٫6٧٥300٫٧249٫2٧0٫9032٫000٫00011٬2٧0٬903)4٫64٧()43٫3٥٥(2٫٥83٫٧234٫311٫133960٫6٥0الرصيد في 1 يناير 2014

إجمالي الدخل الشامل للسنة:

1٬3٥8٬6٥8-1٬3٥8٬6٥81٬3٥8٬6٥8------ربح السنة

)20٫167(-)20٫167(--)5٫948()14٫219(---إيرادات شاملة أخرى

1٬338٬491-1٬3٥8٬6٥81٬338٬491-)٥٫948()14٫219(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

---)2٫044(----2٫044-محول إلى االحتياطي القانوني

---)1٧9٫3٥0(---1٧9٫3٥0--محول إلى احتياطي المخاطر

 التغير في الفائدة لرأس المال
)120٫000(-)120٫000()120٫000(------ الفئة 1

 مساهمة إلى صندوق دعم
)33٬966(-)33٬966()33٬966(------األنشطة اإلجتماعية

)1٫162٫6٧٥(-)1٫162٫6٧٥(-)1٫162٫6٧٥(----- توزيعات أرباح مدفوعة

أرباح مقترح توزيعها
---)1٬033٬489(1٬033٬489-----)إيضاح 20 )ر((

١٬٠٣٣٬٤٨٩٢٩٠٬٥٣٣٩٫٢٩٢٬٧٥٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٢٩٢٬٧٥٣(١٠٫٥٩٥)(٥٧٫٥٧٤)٢٫٥٨٣٫٧٢٣٤٫٣١٣٫١٧٧١٫١٤٠٫٠٠٠الرصيد في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٤

بأالف الرياالت القطرية

*اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38 تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة
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201٥2014إيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

1٫3٧8٫2٧91٫3٧0٫238ربح السنة قبل الضريبة

تعديالت لـ:

10293٫169439٫149صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

11109٫6٥230٫1٧4 صافي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

1381٫80083٫٥٧٥ إهالك

٧٫1806٫64٧ إطفاء تكاليف التمويل

)18٥٫349()30٫6٧3(26صافي ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

-٥9٧ خسائر من بيع ممتلكات ومعدات

)42()168(12حصة في نتائج شركات زميلة

1٫839٫8361٫٧44٫392الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)1٫939٫338()٥٥4٫000(التغير في أرصدة لدى بنوك

)8٫٧09٫320()٧٫198٫263(التغير في القروض والسلف للعمالء

)10٫٥38(2٥٫303التغير في الموجودات األخرى

٥٫0٧4٫9٥4)4٫018٫60٥( التغير في أرصدة من بنوك

6٫820٫0383٫424٫086 التغير في الودائع

131٫٧٧0٥61٫4٥2التغير في المطلوبات األخرى

)32٫816()33٫966(مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية

)11٫614()22٫823( ضريبة الدخل المدفوعة

101٫2٥8)3٫010٫٧10(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)8٫380٫613()10٫٥8٧٫113(شراء استثمارات مالية

٧٫9٥4٫02210٫٧٧2٫4٥6متحصالت من بيع استثمارات مالية

)8٥٫160()٧٧٫326(13 شراء أدوات ومعدات

٧4٥4٥متحصالت من بيع أدوات ومعدات

-1٧٫416 شراء فروع أجنبية ، بالصافي

2٫306٫٧28)2٫692٫2٥6(صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة اإلستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

-202٫000٫000متحصالت من إصدار أدوات مؤهلة كرأس مال إضافي

182٫٧1٧٫6٧32٧2٫493 متحصالت من قروض أخرى

)120٫000()120٫000( توزع إلى رأس المال الفئة 1

)1٫162٫6٧٥()1٫033٫489(توزيعات أرباح مدفوعة

)1٫010٫182(3٫٥64٫184صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

1٫39٧٫804)2٫138٫٧82(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما يعادله

9٫696٫1838٫298٫3٧9 النقد وما يعادله في 1 يناير

33٧٫٥٥٧٫4019٫696٫183 النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

2٫433٫6612٫٥86٫٥96 الفوائد المستلمة

٧09٫946٥٥4٫60٧ الفوائد المدفوعة

38٫86836٫224 توزيعات أرباح مستلمة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٥

بأالف الرياالت القطرية

*اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 38ذ -- تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة



التقـريــر السنوي ٢٠١٥   

55

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥

١- المنشأة الصادر عنها التقرير

بنــك الدوحــة )»دوحــة بنــك« أو »البنــك«( هــو مؤسســة مقرهــا فــي دولــة 
ــة  قطــر وقــد تــم تأسيســه بتاريــخ 1٥ مــارس 19٧9 كشــركة مســاهمة قطري
عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم ٥1 بتاريــخ 19٧8. رقــم الســجل التجــاري 
للبنــك هــو ٧11٥ . عنــوان المقــر المســجل للبنــك هــو بــرج بنــك الدوحــة ، شــارع 

ــر. ــة - قط ــي، ص.ب 3818 الدوح ــج الغرب ــش، الخلي الكورني

ــال  ــة واألعم ــطة المصرفي ــي األنش ــية ف ــة أساس ــة بصف ــك الدوح ــترك بن يش
ــي  ــارج ف ــي الخ ــروع ف ــتة ف ــر وس ــة قط ــي دول ــرع ف ــه 30 ف ــتثمارية ولدي االس
ــد  ــت والهن ــة الكوي ــي( ودول ــي وأبوظب ــدة )دب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم دول
)فرعيــن فــي بومبــاي وفــرع فــي كوتشــي( ، ومكاتــب تمثيليــة فــي المملكــة 
المتحــدة، وســنغافورة، تركيــا والصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وألمانيــا 
وكنــدا  المتحــدة(  العربيــة  )اإلمــارات  والشــارقة  كونــغ  وهونــج  وأســتراليا 
وجنــوب أفريقيــا. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن بنــك الدوحــة يمتلــك مــا نســبته ٪100 
مــن رأس المــال لشــركة بنــك الدوحــة للتأميــن)ذ.م.م( وهــي شــركة تأميــن 
مســجلة فــي مركــز قطــر المالــي وشــركة الدوحــة للتمويــل المحــدودة 
ــات  ــمل البيان ــون. تش ــدار الدي ــائها إلص ــم إنش ــاص ت ــرض خ ــركة لغ ــي ش وه
الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 201٥ كال مــن 

ــه )يشــار إليهــا جميعــًا بـــ »المجموعــة«(. البنــك والشــركات التابعــة ل

الشركات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي:

أنشطة الشركةرأس مال الشركةبلد التأسيساسم الشركة
 النسبة المئوية

للملكية ٥102
 النسبة المئوية

للملكية 4102

 شركة بنك الدوحة للتأمين
ذ.م.م

100٪100٪تأمين عام100٫000قطر

 شركة الدوحة للتمويل
المحدودة

100٪100٪إصدار سندات دين182جزيرة كايمان

تمــت الموافقـــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى إصــدار البيانــات الموحــدة 
ــر  2016. ــة فــي 31  ديســمبر 201٥ فــي تاريــخ 24 يناي للمجموعــة للســنة المنتهيـ

٢- أسس اإلعداد

فقرة االلتزام

ــة  ــر الدولي ــًا للمعايي ــة وفق ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــم إع ت
للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ونصــوص 

ــة. ــزي ذات الصل ــر المرك ــرف قط ــح مص لوائ

أسس اإلعداد

ــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا  ــة الموحــدة وفقــًا لمب ــات المالي تــم إعــداد البيان
عــدا األدوات الماليــة المشــتقة ، الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة 
ــة.  ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي ت ــع الت ــة للبي ــة المتاح ــودات المالي ، والموج
إضافــة إلــى ذلــك يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة للموجــودات المعتــرف بهــا 
ــة  ــة ، أو المدرج ــة العادل ــوط القيم ــات تح ــن عالق ــوط م ــود تح ــي بن ــي ه والت
بالتكلفــة المطفــأة ، لتســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المرتبطــة 

ــا. ــوط له ــم التح ــون ت ــر أن يك بمخاط

العملة الوظيفية وعملة العرض

ــة  ــي العمل ــري وه ــال القط ــدة بالري ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــرض ه ــم ع ت
الوظيفيــة للمجموعــة و عملــة العــرض. فيمــا عــدا مــا تمــت اإلشــارة إليــه 
بخــالف ذلــك ، فقــد تــم تقريــب المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال 

ــال. ــف ري ــرب أل ــى أق ــري إل القط

استخدام التقديرات واألحكام

ــر  ــة للتقاري ــر الدولي ــب المعايي ــدة بموج ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــب إع يتطل
الماليــة مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق 
السياســات المحاســبية والمبالــغ الصادر عنهــا التقرير للموجــودات والمطلوبات 
ــرات. ــج الفعليــة عــن هــذه التقدي ــرادات والمصروفــات. وقــد تختلــف النتائ واإلي

ــتمر.  ــو مس ــى نح ــا عل ــة به ــات المتعلق ــرات واالفتراض ــة التقدي ــم مراجع تت
ــم  ــي تت ــنة الت ــي الس ــبية ف ــرات المحاس ــى التقدي ــالت عل ــم إدراج التعدي ويت

ــك. ــر بذل ــتقبلية تتأث ــرات مس ــة فت ــي أي ــرات أو ف ــة التقدي ــا مراجع فيه

تــم علــى وجــه التحديــد وصــف المعلومــات عــن المجــاالت الهامــة للشــكوك 
حــول التقديــرات واألحــكام الحرجــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية 
التــي لهــا األثــر األهــم علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة 

ــم ٥. ــاح رق ــدة باإليض الموح

3- السياسات المحاسبية الهامة

قبــل  مــن  المطبقــة  والمعدلــة  الجديــدة  والتفســيرات  المعاييــر 
عــة لمجمو ا

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة مطابقــة 
لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للســنة الماليــة الســابقة 
بإســتثناء المعاييــر الجديــدة والمعدلــة التاليــة التــي أصــدرت مؤخــرًا مــن قبــل 
ــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة التفســيرات والســارية المفعــول  لجنــة المعايي

ــر 201٥: ــن 1 يناي ــارًا م إعتب

تعديــالت معيــار المحاســبة الدولــي 19: برامــج المنافــع المحددة - مشــاركات 
الموظفين

ــار  ــي االعتب ــذ ف ــات األخ ــن المؤسس ــي 19 م ــبة الدول ــار المحاس ــب معي يتطل
المشــاركات مــن الموظفيــن أو أطــراف أخــرى عنــد احتســاب برامــج المنافــع 
المحــددة. عنــد ارتبــاط المنافــع بالخدمــة ، يجــب عليهــا أن تعــود علــى فتــرات 
الخدمــة كمنافــع ســلبية. توضــح هــذه التعديــالت أنــه فــي حــال كانــت مبالغ 
ــة  ــمح للمؤسس ــه يس ــة ، فإن ــنوات الخدم ــدد س ــى ع ــد عل ــاركات تعتم المش
بتحقيــق هــذه المشــاركات كخصومــات مــن تكلفــة الخدمــات خــالل الفتــرة 
التــي تقــدم فيهــا الخدمــة ، بــداًل مــن تخصيــص المشــاركات فــي فتــرات 
ــي  ــدأ ف ــي تب ــة الت ــرات المالي ــالت للفت ــذه التعدي ــول ه ــري مفع ــة. يس الخدم
ــة  ــالت ذات صل ــذه التعدي ــون ه ــع أن تك ــر المتوق ــن غي ــو 2014. م ــد 1 يولي أو بع
ــددة ذات  ــع مح ــج مناف ــة برام ــدى المجموع ــس ل ــه لي ــث أن ــة ، حي بالمجموع

مشــاركات مــن الموظفيــن أو أطــراف أخــرى. 

دورة التحسينات السنوية 2010 - 2012

باســتثناء التحســين المتعلــق بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 2 »الدفــع 
علــى أســاس األســهم«  والــذي ينطبــق علــى معامــالت الدفــع علــى أســاس 
ــع  ــول جمي ــري مفع ــو 2014، يس ــد 1 يولي ــي أو بع ــدأ ف ــح يب ــخ من ــهم بتاري األس
التحســينات األخــرى للفرتــات المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يوليــو 2014. 

ــي: ــا يل ــينات م ــذه التحس ــمل ه وتش

• المعيار الدولي للتقارير المالية 2: الدفع على أساس األسهم
يطبــق هذا التحســين مســتقباًل ، ويوضــح العديد من األمــور المتعلقة بتعريف 
شــروط األداء والخدمــة والتــي تعــد شــروطا لالســتحقاق. هــذا التحســين ليــس 
ــة  ــات الواقع ــن المؤسس ــدم أي م ــث ال تق ــة ، حي ــال المجموع ــة بأعم ــه صل ل

ضمــن المجموعــة خططــا للدفــع علــى أســاس األســهم.

• المعيار الدولي للتقارير المالية 3: دمج األعمال  
، ويوضــح أن جميــع اتفاقيــات المبالــغ  يطبــق هــذا التعديــل مســتقباًل 
المحتملــة المصنفــة كمطلوبــات )أو موجــودات( الناشــئة من دمــج األعمال 
يجــب قياســها الحقــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة ســواًء 
اندرجــت أو لــم تنــدرج تحــت نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39. يتفــق 
ذلــك مــع السياســات المحاســبية الحاليــة للمجموعــة ، وبالتالــي فــإن هــذا 

ــة. ــبية للمجموع ــة المحاس ــى السياس ــر عل ــم يؤث ــل ل التعدي

•  المعيار الدولي للتقارير المالية 8: القطاعات التشغيلية   
تطبق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:

أ. يجــب علــى المؤسســة اإلفصــاح عــن األحــكام التــي قامــت بهــا اإلدارة عند 
تطبيــق معاييــر التجميــع في الفقــرة 12 مــن المعيار الدولــي للتقاريــر المالية 
رقــم 8 ، باإلضافــة إلــى وصــف موجــز حــول القطاعــات التشــغيلية التــي تــم 
دمجهــا والخصائــص االقتصاديــة )مثــل المبيعــات وإجمالــي هامــش الربــح( 

المســتخدمة فــي تقييــم مــا إذا كانــت هــذه القطاعــات »متماثلة«.

 ب. ينبغــي اإلفصــاح عــن تســوية موجــودات القطاعــات مــع إجمالــي 
ــا  ــم تقديمه ــد ت ــوية ق ــت التس ــا إذا كان ــة م ــي حال ــط ف ــودات فق الموج
للطــرف المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية ، وبالمثــل فيمــا يتعلــق 

ــاع.  ــات القط ــن مطلوب ــاح ع باإلفص

ــة  ــم المجموع ــم تق ــث ل ــة ، حي ــى المجموع ــل عل ــذا التعدي ــق ه  ال ينطب
بتجميــع أي قطــاع مــن قطاعاتهــا. كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح 6، ليــس 
لــدى المجموعــة ســوى قطاعيــن ؛ قطــاع الخدمــات البنكيــة وقطــاع 
التأميــن ، ويتــم عــرض هذيــن القطاعيــن بشــكل منفصــل فــي هــذه 

البيانــات الماليــة الموحــدة.

، ومعيــار  والمعــدات  العقــارات واآلالت   :16 الدولــي  المحاســبة  •  معيــار 
المحاســبة الدولــي 38: الموجــودات غيــر الملموســة   

تطبــق هــذه التعديــالت بأثــر رجعــي ، وتوضــح أنــه وفقــًا لمعيــار المحاســبة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥

الدولــي 16 ومعيــار المحاســبة الدولــي 38 يجــوز إعــادة تقييــم الموجــودات 
ــل  ــواء بتعدي ــا س ــن مالحظته ــي يمك ــات الت ــى البيان ــارة إل ــالل اإلش ــن خ م
بتحديــد  أو  الســوقية  القيمــة  إلــى  لألصــل  الدفتريــة  القيمــة  إجمالــي 
القيمــة الســوقية للقيمــة الدفتريــة وضبــط إجمالــي القيمــة الدفتريــة 
بشــكل تناســبي بحيــث تصبــح القيمــة الدفتريــة الناتجــة مســاوية للقيمــة 
الســوقية. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يكــون اإلهــالك أو اإلطفــاء المتراكــم هــو 
الفــارق بيــن اإلجمالــي والقيمــة الدفتريــة لألصــل. لــم يكــن لهــذا التعديــل 
ــم  ــادة تقيي ــوم بإع ــة ال تق ــث أن المجموع ــة ، حي ــى المجموع ــر عل أي تأثي
ــة. ــر ملموس ــودات غي ــة موج ــا أي ــس لديه ــا ولي ــا واآلالت ومعداته ممتلكاته

• معيار المحاسبة الدولي 24: إفصاحات األطراف ذات العالقة 

اإلدارة  مؤسســات  أن  ويوضــح   ، رجعــي  بأثــر  التعديــل  هــذا  يطبــق 
)المؤسســات التــي تقــدم خدمــات موظفــي اإلدارة الرئيســية( هــي أطراف 
ذات عالقــة تخضــع إلفصاحــات األطــراف ذات العالقــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك ، فإنــه علــى المؤسســة التــي تســتخدم مؤسســات اإلدارة أن تقــوم 
باإلفصــاح عــن المصاريــف المتكبــدة مقابــل خدمــات اإلدارة المقدمــة. إن 
هــذا التعديــل ليــس لــه صلــة بأعمــال المجموعــة ، حيــث أنهــا ال تتلقــى أي 

ــرى. ــات األخ ــن المؤسس ــإلدارة م ــات ل خدم

دورة التحسينات السنوية 2011 - 2013

، وقــد قامــت  1 يوليــو 2014  ابتــداًء مــن  يســري مفعــول هــذه التحســينات 
المجموعــة بتطبيقهــا ألول مــرة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المرحليــة 

ــي: ــا يل ــينات م ــذه التحس ــمل ه ــدة. تش ــرة الموح المختص

•  المعيار الدولي للتقارير المالية 3: دمج األعمال
يطبــق هــذا التعديــل مســتقباُل ، ويوضــح نطــاق االســتثناءات فــي المعيــار 

الدولــي للتقاريــر الماليــة 3 كالتالــي:
• الترتيبــات المشــتركة ، وليــس فقــط المشــاريع المشــتركة ، تقــع 

خــارج نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3.
• ينطبــق اســتثناء هــذا النطــاق فقــط علــى الحســاب فــي البيانــات 

الماليــة للترتيــب المشــترك نفســه.
ــي  ــتركة ، وبالتال ــات مش ــت ترتيب ــة ليس ــاتها التابع ــة ومؤسس إن المجموع

فــإن هــذا التعديــل لــس لــه صلــة بالمجموعــة أو بشــركاتها التابعــة.

•  المعيار الدولي للتقارير المالية 13: قياس القيمة العادلة
اســتثناء  أن يجــوز تطبيــق  ، وتوضــح  التعديــالت مســتقباًل  تطبــق هــذه 
المحفظــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 ليــس فقــط علــى 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ولكــن أيضــًا علــى العقــود األخــرى التــي 
تنــدرج تحــت نطــاق معيــار  المحاســبة الدولــي 39. ال ينطبــق هــذا التعديــل 
ــار  ــي المعي ــة ف ــتثناء المحفظ ــق اس ــا ال تطب ــث أنه ــة ، حي ــى المجموع عل

ــة 13. ــر المالي ــي للتقاري الدول

•   معيار المحاسبة الدولي 40: العقارات االستثمارية 
يوضــح وصــف الخدمــات المســاعدة فــي معيــار المحاســبة الدولــي 40 
الفــارق بيــن االســتثمار العقــاري والعقــارات التــي يشــغلها مالكوهــا )أي 
العقــارات واآلالت والمعــدات(. يطبــق هــذا التعديــل مســتقباًل ، ويوضــح أنــه 
يتــم اســتخدام المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3 وليــس وصــف الخدمــات 
كانــت  إذا  مــا  لتحديــد   40 الدولــي  المحاســبة  معيــار  فــي  المســاعدة 
المعاملــة هــي معاملــة شــراء موجــودات أو معاملــة دمــج أعمــال. ال تمتلك 
المجموعــة أيــة اســتثمارات عقاريــة ، وبالتالــي ال ينطبــق عليهــا هــذا التعديــل.

المعايير المصدرة ولكن لم يسري مفعولها بعد 

إن المعاييــر والتفســيرات التــي تــم إصدارهــا ولكــن لــم يســري مفعولهــا حتى 
ــاه. تعتــزم المجموعــة  تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للمجموعــة مذكــورة أدن

تطبيــق هــذه المعاييــر ، إذا كان ضروريــا ، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.  

المعيار
1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية 9 - األدوات المالية

1 يناير 2016 المعيار الدولي للتقارير المالية 14 - حساب التأجيل التنظيمية
 المعيار الدولي للتقارير المالية 1٥ - االيرادات من العقود مع

1 يناير 2018  العمالء

1 يناير 2019 المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - اإليجارات
 تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 11 - الترتيبات المشتركة :

1 يناير 2016محاسبة االستحواذ على الحصص

 تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 38 :
1 يناير 2016 توضيح لطرق اإلهالك واإلطفاء المقبولة

 تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 2٧ : طريقة حقوق الملكية في
1 يناير 2016القوائم المالية المنفصلة

تقوم المجموعة بتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق هذه المعايير.

أسس توحيد البيانات المالية

ــركاته  ــك وش ــة للبن ــات المالي ــن البيان ــون م ــدة تتك ــة الموح ــات المالي إن البيان
التابعــة )ويشــار إليهــم جميعــًا بـ«المجموعــة«( كمــا فــي 31 ديســمبر 201٥. 
تتحقــق الســيطرة للمجموعــة عندمــا يكــون لهــا عائــدات متغيــرة أو لديهــا 
حقــوق فيهــا مــن إرتباطهــا بالمؤسســة المســتثمر فيهــا ويســتطيع التأثيــر 
علــى هــذه العائــدات مــن خــالل ســلطتة علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا:

السلطة على المؤسسة المستثمر فيها  •
إرتباطهــا  مــن  متغيــرة  عائــدات  فــي  حقــوق  أو  لمخاطــر  التعــرض   •

فيهــا المســتثمر  بالمؤسســة 
القــدرة علــى إســتخدام ســلطتها علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا   •

عائداتــه قيمــة  علــى  للتأثيــر 

عندمــا يكــون للمجموعــة أقــل غالبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة 
الحقائــق  اإلعتبــار  فــي  المجموعــة  تأخــذ   ، فيــه  المســتثمر  الكيــان  فــي 
ــان  ــى الكي ــلطة عل ــا س ــت له ــا إذا كان ــم م ــد تقيي ــة عن ــروف ذات الصل والظ

ــه. ــر في المتثم

المســتثمر  المؤسســة  علــى  ســيطرتها  تقييــم  بإعــادة  المجوعــة  تقــوم 
فيهــا إذا أشــارت الوقائــع والظــروف إلــى تغييــر فــي واحــد أو أكثــر مــن البنــود 
ــة  ــرض المجموع ــا تف ــة عندم ــركة التابع ــد الش ــدأ توحي ــاله. يب ــورة أع المذك
ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة وينتهــي بإنتهــاء أو فقــدان  الســيطرة علــى 
الشــركة التابعــة. تــدرج موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصاريــف الشــركة 
ــد  ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــنة ف ــالل الس ــتبعدة خ ــبة أو المس ــة المكتس التابع
وبيــان اإليــرادات الشــاملة األخــرى الموحــد مــن التاريــخ الــذي تحصــل فيــه 
المجموعــة علــى الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المجموعــة عــن 

ــة. ــركة التابع ــى الش ــيطرة عل الس

تعــود األربــاح والخســائر أو أي مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى 
مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة والحقــوق غير المســيطرة حتــى وإن نتج 
عــن ذلــك عجــز فــي الميزانيــة للحقــوق غيــر المســيطرة. تعــد هــذه البيانــات 
للمعامــالت  موحــدة  محاســبية  سياســات  بإســتخدام  الموحــدة  الماليــة 
واألحــداث األخــرى المتشــابهة فــي الحــاالت المماثلــة. عنــد الضــرورة يتــم 
إدخــال تعديــالت فــي البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لتتطابــق سياســاتها 
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة مــن قبــل المجموعــة. يتــم إســتبعاد جميــع 
الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق المســاهمين واإليــرادات والمصورفــات 
والتدفقــات النقديــة الناتجــة عــن المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة عنــد 

ــدة. ــة الموح ــات المالي ــداد البيان إع

أي تغييــر فــي حقــوق الملكيــة لشــركة تابعــة بــدون فقــدان الســيطرة ، تتــم 
المحاســبة لــه كمعاملــة حقــوق ملكيــة.

تجميع األعمال والشهرة

يتــم  االســتحواذ.  باســتخدام طريقــة  المجمعــة  األعمــال  يتــم احتســاب 
بالقيمــة  المحــول  المبلــغ  بإجمالــي  اســتحواذ  عمليــة  أي  تكلفــة  قيــاس 
العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ وقيمــة أي حصــة غيــر مســيطرة فــي األعمــال 
ــة  ــار المجموع ــة تخت ــال مجمع ــي كل أعم ــا. ف ــتحواذ عليه ــم االس ــي يت الت
ــة  ــا بالقيم ــتثمر فيه ــال المس ــي األعم ــيطرة ف ــر المس ــة غي ــس الحص أن تقي
العادلــة أو بالحصــة النســبية مــن صافــي الموجــودات التــي يمكــن تعيينهــا 
لألعمــال المســتثمر فيهــا. تكاليــف االســتحواذ المتكبــدة تحســب كمصاريــف 

ــة. ــف اإلداري ــي المصاري ــدرج ف وت

ــودات  ــف الموج ــوم بتصني ــال تق ــى أي أعم ــة عل ــتحوذ المجموع ــا تس عندم
الماليــة والمطلوبــات الماليــة المســتلمة وفقــًا للشــروط التعاقديــة واألحــوال 
االقتصاديــة والظــروف الخاصــة فــي تاريــخ االســتحواذ. وهــذا يشــمل فصــل 

المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود األساســية للشــركة المســتحوذ عليهــا.

أيــة مبالــغ محتملــة يرغــب المالــك فــي تحويلهــا يتــم إدراجهــا بالقيمــة 
ــة  ــة العادل ــي القيم ــة ف ــرات الحق ــتحواذ ، وأي تغيي ــخ االس ــي تاري ــة ف العادل
للمبالــغ المحتملــة التــي تصبــح موجــودات أو مطلوبــات يتــم إدراجهــا وفقــًا 
لمعيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة »التحقيــق والقيــاس« إمــا فــي 
الربــح أو الخســارة أو كتغيــر فــي إيــرادات شــاملة اخــرى. إذا لــم يكــن المبلــغ 
يتــم قياســه وفقــًا  الدولــي 39  المحتمــل فــي نطــاق معيــار المحاســبة 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة المالئــم. إن المبلــغ المحتمــل المصنــف 
ــح  ــان الرب ــي بي ــة ف ــوية الالحق ــون التس ــه وتك ــم قياس ــة ال يت ــوق ملكي كحق

أو الخســارة.
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زيــادة إجمالــي المبالــغ  الشــهرة يتــم قياســها مبدئيــًا بالتكلفــة )وهــي 
المحولــة والمبلــغ المــدرج للحصــة غيــر المســيطرة( وأيــة منافــع ســابقة 
عليهــا  المســتحوذ  المحــددة  الموجــودات  صافــي  علــى  مملوكــة 
والمطلوبــات المتكبــدة. إذا كانــت القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات 
المســتحوذ عليهــا تزيــد علــى مجمــوع المبلــغ المحــول ، تقــوم المجموعــة 
الموجــودات  كافــة  بتحديــد  قامــت  قــد  كانــت  إذا  مــا  تقييــم  بإعــادة 
المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات المتكبــدة بشــكل صحيــح وتقــوم بمراجعــة 
ــتحواذ.  ــخ االس ــي تاري ــة ف ــغ المحقق ــاس المبال ــتخدمة لقي ــراءات المس اإلج
ــة  ــة العادل ــي القيم ــادة ف ــود زي ــن وج ــم ع ــادة التقيي ــة إع ــفرت عملي إذا أس
لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا عــن إجمالــي المبلــغ المحــول ، يــدرج 

الربــح فــي بيــان الربــح أو الخســارة.

ــة  ــم  أي ــد خص ــة بع ــهرة بالتكلف ــاس الش ــم قي ــي ، يت ــق المبدئ ــد التحق بع
ــي  ــاض ف ــص االنخف ــرض فح ــة. لغ ــي القيم ــاض ف ــة لالنخف ــائر متراكم خس
، منــذ  ، يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة ضمــن أعمــال مجمعــة  القيمــة 
للمجموعــة  النقديــة  اإليــرادات  وحــدات  جميــع  علــى   ، االســتحواذ  تاريــخ 
ــل  ــن تحوي ــر ع ــض النظ ــطة بغ ــع األنش ــن تجمي ــتفيد م ــع أن تس ــي يتوق والت
تلــك  إلــى  موجــودات أو مطلوبــات أخــرى للمؤسســة المســتحوذ عليهــا 

الوحــدات.

ــتبعاد  ــم اس ــة ويت ــرادات نقدي ــدة إي ــن وح ــزءا م ــهرة ج ــكل الش ــا تش عندم
جــزء مــن العمليــة داخــل تلــك الوحــدة، تضــم الشــهرة المتعلقــة بالعمليــة 
المســتبعدة إلــى القيمــة الدفتريــة للعمليــة وذلــك عنــد تحديــد الربــح أو 
الخســارة مــن اســتبعاد العمليــة. يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه 
الحالــة علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء المحتفــظ 

بــه مــن وحــدة اإليــراد النقــدي.

الشركات الزميلة

الشــركات الزميلــة هــي الشــركات التــي يوجــد لــدى المجموعــة نفــوذا هامــا 
ــرارات  ــاذ الق ــي إتخ ــاركة ف ــى المش ــدرة عل ــو الق ــام ه ــوذ اله ــا. إن النف عليه
الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا وليــس الســيطرة عليهــا أو 

ــاتها. ــى سياس ــتركة عل ــيطرة المش الس

تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بطريقــة حقــوق 
ــا بالتكلفــة متضمنــة تكاليــف المعاملــة  الملكيــة ويتــم االعتــراف بهــا مبدئي
التــي تتعلــق بصــورة مباشــرة باالســتحواذ على االســتثمار فــي الشــركة الزميلة.

ــتحواذ  ــابقة الس ــائر الس ــاح أو الخس ــي األرب ــة ف ــة المجموع ــراف بحص ــم االعت يت
الشــركات الزميلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد بينمــا يتــم االعتــراف 
بالتغيــرات فــي حصتهــا مــن حقــوق الملكية لالســتحواذ فــي االحتياطيــات. تتم 
تســوية التغيــرات التراكميــة الســابقة لالســتحواذ فــي مقابــل القيمــة الدفتريــة 
ــة أو  ــركة الزميل ــائر الش ــي خس ــة ف ــة المجموع ــادل حص ــا تع ــتثمار. عندم لالس
تزيــد عــن مســاهمتها فــي الشــركة الزميلــة، متضمنــة أيــة ذمــم مدينــة بــدون 
ضمانــات، ال تقــوم المجموعــة باالعتــراف بأيــة خســائر أخــرى مــا لــم يكــن لديهــا 

التزامــات أو تقــم بســداد مدفوعــات بالنيابــة عــن الشــركة الزميلــة.

مــن  الناتجــة  المجموعــة  شــركات  بيــن  فيمــا  المكاســب  اســتبعاد  يتــم 
مســاهمة  حــد  إلــى  الزميلــة  وشــركاتها  المجموعــة  بيــن  التعامــالت 
المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة. كمــا يتــم أيضــًا اســتبعاد الخســائر فيمــا 
بيــن شــركات المجموعــة مــا لــم توفــر المعاملــة دليــال علــى وجــود خســارة 

انخفــاض فــي قيمــة الموجــود المحــول.

البيانــات  علــى  الزميلــة  الشــركات  نتائــج  فــي  المجموعــة  حصــة  تســتند 
الماليــة ، والمعدلــة لتتفــق مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم 
اســتبعاد المكاســب مــن التعامــالت فيمــا بيــن شــركات المجموعــة إلــى 
ــا  ــم أيض ــا يت ــا. كم ــتثمر فيه ــركة المس ــي الش ــة ف ــاهمة المجموع ــد مس ح
ــة  ــر المعامل ــم توف ــا ل ــة م ــركات المجموع ــن ش ــا بي ــائر فيم ــتبعاد الخس اس

دليــال علــى وجــود خســارة انخفــاض فــي قيمــة الموجــود المحــول.

تتضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة الشركة الزميلة التالية.

أنشطة 
الشركة

النسبة المئوية 
للملكية

بلد التأسيس 
والتشغيل

أسم الشركة

2014201٥
الوساطة 

المالية وادارة 
الموجودات 

المالية

الدوحة الهند٪44٫02٪44٫02
للوساطة 

و الخدمات 
المالية 

المحدودة

العمالت األجنبية

تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية

يتــم تحويــل التعامــالت بعمــالت أجنبيــة أو تلــك التــي تتطلــب ســدادًا بعملــة 
أجنبيــة إلــى العمــالت الوظيفيــة المعنيــة للعمليــات بمعــدالت الصــرف اآلنيــة 

فــي تواريــخ المعامــالت.

ــات النقديــة بعمــالت أجنبيــة فــي تاريــخ  يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوب
التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدالت الصــرف اآلنيــة الســائدة 
التاريــخ. يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة  فــي ذلــك 
بالعمــالت األجنبيــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة إلــى العملــة الوظيفيــة 
بســعر الصــرف اآلنــي فــي ذلــك التاريــخ الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة 
العادلــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر الماليــة التــي تقــاس مــن 
حيــث التكلفــة التاريخيــة بالعملــة األجنبيــة باســتخدام معــدل الصــرف فــي 

ــة. ــخ المعامل تاري

يتــم تســجيل فــروق صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن ســداد المعامــالت 
نهايــة  الصــرف فــي  بأســعار  التحويــل  والناشــئة عــن  األجنبيــة  بالعمــالت 
الفتــرة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــالت األجنبيــة فــي بيــان الربــح 

ــارة. أو الخس

العمليات األجنبية

النتائــج والمركــز المالــي لجميــع منشــآت المجموعــة التــي لديهــا عمــالت 
وظيفيــة مختلفــة عــن عملــة العــرض يتــم تحويلهــا إلــى عملــة العــرض كمــا 

يلــي:
ــروض  ــي مع ــز مال ــان مرك ــكل بي ــات ل ــودات والمطلوب ــل الموج ــم تحوي • يت

ــر. ــخ التقري ــي تاري ــال ف ــعر اإلقف بس
أســعار  بمتوســط  تحويلهــا  يتــم  دخــل  بيــان  كل  ومصروفــات  إيــرادات   •

الصــرف. 
• يتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في اإليرادات الشاملة األخرى.

ــي  ــا ف ــالغ عنه ــم اإلب ــاله يت ــرق أع ــن الط ــئة م ــالت الناش ــرف العم ــروق ص ف
حقــوق ملكيــة المســاهمين ضمــن »احتياطــي تحويــل عمــالت أجنبيــة«.

تحويــل  مــن  الناشــئة  العمــالت  صــرف  فــروق  أخــذ  يتــم  التوحيــد،  عنــد 
صافــي االســتثمار فــي المنشــآت األجنبيــة والقــروض وأدوات العملــة األخــرى 
المخصصــة كتحوطــات لهــذه االســتثمارات إلــى »الدخــل الشــامل اآلخــر«. عنــد 
اإلســتبعاد الكلــي أو الجزئــي للعمليــة األجنبيــة يتــم االعتــراف بهــذه الفــروق 

ــع. ــارة البي ــب أو خس ــن مكس ــزء م ــد كج ــل الموح ــان الدخ ــي بي ف

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

االعتراف والقياس المبدئي

يتــم اإلعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــًا فــي تاريــخ المتاجــرة، 
أي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرفــًا فــي األحــكام التعاقديــة 
ــتريات أو  ــي مش ــة. وه ــة  العادي ــرة بالطريق ــك »المتاج ــمل ذل ــة. يش ألداة مالي
مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات خــالل اإلطــار 
الزمنــي المحــدد بصــورة مــن خــالل األحــكام أو العــرف الســائد فــي الســوق.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة 
العادلــة مضافــًا إليهــا ، بالنســبة للبنــد الــذي ليــس مســجل بالقيمــة العادلــة 
مــن خــالل الربــح أو الخســارة ، تكاليــف المعامــالت التــي يمكــن أن تنســب 

بصــورة مباشــرة إلــى تملكهــا أو إصدارهــا.

التصنيف

يتــم تصنيــف االدوات الماليــة مبدئيــا علــى الغــرض الــذي مــن أجلــه يتــم شــراء 
األدوات الماليــة و علــى خصائصهــا المميــزة و على نيــة اإلدارة بالحصــول عليها.

الموجودات المالية

عند اإلنشاء يتم تصنيف الموجود المالي في واحد من الفئات التالية:
• القروض والذمم المدينة

• محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
• متاحة للبيع، و

• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

المطلوبات المالية

المجموعة صنفت و قاست المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.

بأالف الرياالت القطرية
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إلغاء االعتراف

تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بموجــود مالــي عنــد انتهــاء الحقــوق 
ــا  ــد قيامه ــي أو عن ــود المال ــن الموج ــة م ــات النقدي ــي التدفق ــة ف التعاقدي
بتحويــل الموجــود المالــي فــي معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر 
وحوافــز ملكيــة الموجــود المالــي أو فــي الحالــة التــي ال تحتفــظ فيهــا 
ــا  ــا أنه ــة كم ــد الملكي ــر وعوائ ــن مخاط ــرا م ــزء كبي ــول ج ــة وال تح المجموع
ــة  ــة مصلح ــراف بأي ــم االعت ــي. يت ــود المال ــى الموج ــيطرة عل ــظ بالس ال تحتف
فــي الموجــودات الماليــة المحولــة والتــي تؤهــل إللغــاء االعتــراف والتــي يتــم 
إنشــاءها أو االحتفــاظ بهــا مــن جانــب المجموعــة كموجــود أو مطلــوب مالي 
منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي. عنــد إلغــاء االعتــراف عــن موجــود مالــي 
يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــود والمقابــل المســتلم 
ــا أي موجــود جديــد يتــم الحصــول عليــه ناقصــا أي مطلــوب جديــد  متضمن

ــارة. ــح أو الخس ــي الرب ــه ف ــم إدراج يت

تدخــل المجموعــة فــي معامــالت بحيــث تقــوم بتحويــل موجــودات معتــرف 
ــر  ــزء كبي ــع أو بج ــا بجمي ــظ إم ــا تحتف ــي ولكنه ــا المال ــان مركزه ــي بي ــا ف به
أو لجــزء منهــا. فــي حالــة  الماليــة  المخاطــر والعوائــد للموجــودات  مــن 
اإلحتفــاظ بجميــع أو بجــزء كبيــر مــن المخاطــر والعوائــد عندهــا ال يتــم إلغــاء 
االعتــراف بالموجــودات المحولــة. يتضمــن تحويــل الموجــودات مــع االحتفــاظ 
بجميــع أو بجــزء كبيــر مــن المخاطــر والعوائــد، كمثــال، إقــراض األوراق الماليــة 

ومعامــالت إعــادة الشــراء.

فــي المعامــالت التــي ال تحتفــظ فيهــا المجموعــة وال تقــوم بتحويــل جميــع 
وتحتفــظ  المالــي  الموجــود  ملكيــة  وعوائــد  مخاطــر  مــن  كبيــر  جــزء  أو 
بالســيطرة علــى الموجــود، تســتمر المجموعــة فــي االعتــراف بالموجــود إلــى 
حــد مشــاركتها المســتمرة والتــي يتــم تحديدهــا بالحــد الــذي تتعــرض فيــه 
إلــى التغييــرات فــي قيمــة الموجــود المحــول. فــي بعــض المعامــالت تحتفــظ 
المجموعــة بالتــزام لخدمــة الموجــود المالــي مقابــل رســوم. يتــم إلغــاء 
االعتــراف بالموجــود المحــول لــو حقــق معاييــر إلغــاء االعتــراف. يتــم االعتــراف 
بموجــود أو مطلــوب فــي عقــد خدمــة اســتنادا إلــى مــا إذا كانــت رســوم 
الخدمــة أكثــر مــن )موجــود( كافــي أو أقــل مــن )مطلــوب( كاف ألداء الخدمة.

تلغــي المجموعــة اإلعتــراف عــن مطلــوب مالــي عنــد التفــرغ مــن أو إلغــاء أو 
انتهــاء التزاماتهــا التعاقديــة.

المقاصة

ــي  ــرض صاف ــم ع ــة ويت ــات المالي ــودات والمطلوب ــة الموج ــراء مقاص ــم إج يت
لــدى  يكــون  عندمــا  فقــط   ، الموحــد  المالــي  المركــز  بيــان  فــي  المبلــغ 
المجموعــة الحــق القانونــي فــي مقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا ورغبتهــا إمــا 
فــي الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــود وســداد األصــل فــي 

ــت. ــس الوق نف

مبادئ القياس

قياس التكلفة المطفأة
الــذي  المبلــغ  هــي  المالــي  المطلــوب  أو  للموجــود  المطفــأة  التكلفــة 
يقــاس بــه الموجــود أو المطلــوب المالــي عنــد اإلعتــراف المبدئــي مخصومــا 
منــه مدفوعــات الســداد األصليــة مضافــا إليــه أو مخصومــا منــه اإلطفــاء 
المتجمــع باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ 
ناقصــا أي تخفيــض لخســارة  بــه ومبلــغ االســتحقاق  المعتــرف  المبدئــي 
االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم إحتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن 
ــزء ال  ــي ج ــي ه ــوم الت ــتحواذ ، والرس ــى اإلس ــالوة عل ــم أو ع ــار أي خص اإلعتب

ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ ــن مع ــزاء م يتج

قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الثمــن الــذي ســوف يســتلم لبيــع موجــودات أو يدفــع 
لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة بيــن متعامليــن فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. 
لبيــع  المعاملــة  أن  إفتــراض  علــى  بنــاء  يتــم  العادلــة  القيمــة  قيــاس  إن 

ــا: ــدث إم ــات تح ــل المطلوب ــودات أو لتحوي الموج

• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ، أو
ــودات أو  ــبة للموج ــل بالنس ــوق األفض ــي الس ــية ، ف ــوق رئيس ــاب س ــي غي • ف

ــات. المطلوب

القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة والتــي يتــم تداولهــا باألســواق الماليــة 
ــعار  ــروض أس ــوق أو ع ــعر بالس ــاس الس ــى أس ــر عل ــخ التقري ــي تاري ــطة ف النش
المضــارب )ســعر العــرض بالنســبة للمراكــز طويلــة األجــل وســعر الطلــب 
بالنســبة للمراكــز القصيــرة األجــل( بــدون أي إقتطاعــات مــن تكلفــة العمليات.

بالنســبة لــألدوات الماليــة غيــر المتداولــة فــي ســوق نشــط، يتــم تحديــد 
المناســبة. تشــمل تقنيــات  التقييــم  العادلــة باســتخدام تقنيــات  القيمــة 
األدوات  مــع  مقارنــة  المخصومــة،  النقديــة  التدفقــات  طريقــة  التقييــم 
ــعير،  ــارات تس ــاذج لخي ــه، نم ــوقية ملحوظ ــعار س ــا أس ــي لديه ــة والت المماثل

ونمــاذج االئتمــان وغيرهــا مــن نمــاذج التقييــم ذات الصلــة.

المشــتركة  الصناديــق  فــي  لالســتثمارات  العادلــة  القيمــة  قيــاس  يجــب 
والمحافــظ ذات وحــدات غيــر مدرجــة بصافــي قيمــة األصــول المقدمــة مــن 

مديــر الصناديــق.

تقــاس عقــود العمــالت األجنبيــة اآلجلــة بنــاًء علــى معــدالت تحويــل ملحوظة 
ومنحنيــات عائــد العمــالت ذات الصلــة وكذلــك أســاس العملــة المنتشــرة بيــن 
ــم  ــذا يت ــل ول ــدًا بالكام ــة نق ــود مضمون ــع العق ــة. جمي ــالت ذات الصل العم

إلغــاء مخاطــر اإلئتمــان لــكل مــن المجموعــة والطــرف اآلخــر لتلــك العقــود.

النقديــة  بالتدفقــات  المدرجــة  غيــر  للمشــتقات  العادلــة  القيمــة  تحــدد 
المجموعــة  حــددت   ، العادلــة  القيمــة  إفصاحــات  لغــرض  المخصومــة. 
ــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر  فئــات الموجــودات والمطلوب
الموجــودات والملطوبــات ومســتوى تــدرج القيمــة العاجلــة الموضــح فــي 

إيضــاح ٥.

تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة

فــي تاريــخ كل تقريــر تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل 
موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة موجــود مالي غيــر مســجل بالقيمــة العادلة 
ــة  ــي أو مجموع ــود المال ــة الموج ــض قيم ــارة. تنخف ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ م
الموجــودات الماليــة عندمــا يشــير دليــل موضوعــي إلــى وقــوع حادثــة خســارة 
بعــد االعتــراف المبدئــي بالموجــودات وأن لحادثــة الخســارة أثــر علــى التدفقات 

النقديــة المســتقبلية للموجــودات التــي يمكــن تقديرهــا بصــورة موثوقــة.

متضمنــة  ماليــة  موجــودات  أن  علــى  الموضوعــي  الدليــل  يتضمــن  قــد 
الماليــة  الصعوبــات  قيمتهــا،  انخفضــت  قــد  الملكيــة  حقــوق  أســهم 
الكبيــرة لــدى المقتــرض أو المصــدر والتقصيــر أو التأخــر مــن جانــب المقتــرض 
وإعــادة هيكلــة الديــن أو الســلفة مــن جانــب المجموعــة بشــروط لــم تكــن 
المجموعــة لتأخذهــا فــي االعتبــار فــي ظــل ظــروف أخــرى والمؤشــرات علــى 
ــطة  ــوق النش ــاء الس ــالس أو اختف ــي إف ــيدخل ف ــدر س ــرض أو المص أن المقت
للورقــة الماليــة أو البيانــات األخــرى التــي يمكــن مالحظتهــا فيمــا يتعلــق 
لــدى  الدفــع  مركــز  فــي  الســلبية  التغيــرات  مثــل  موجــودات  بمجموعــة 
المقترضيــن أو المصدريــن بالمجموعــة أو الظــروف االقتصاديــة المتعلقــة 

بحــاالت التقصيــر فــي المجموعــة.

ــلف  ــروض والس ــة الق ــي قيم ــاض ف ــل االنخف ــار دلي ــة باالعتب ــذ المجموع تأخ
ــى كل  ــتحقاق عل ــخ االس ــا لتاري ــظ به ــة المحتف ــتثمارات المالي ــالء واالس للعم
مــن مســتوى الموجــود والمســتوى الجماعــي. يتــم تقييــم جميــع القــروض 
ــتحقاق  ــخ االس ــا لتاري ــظ به ــة المحتف ــتثمارات المالي ــالء واالس ــلف للعم والس
ــي  ــاض ف ــائر انخف ــاك خس ــت هن ــا إذا كان ــد م ــة لتحدي ــة فردي ــة بصف الهام
ــة  ــتثمارات المالي ــالء واالس ــلف للعم ــروض والس ــع الق ــة. جمي ــة الفردي القيم
المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق الهامــة بصفــة فرديــة والتــي ال يوجــد 
ــا  ــد م ــة لتحدي ــورة جماعي ــا بص ــم تقييمه ــا يت ــي قيمته ــدد ف ــاض مح انخف
إذا كانــت هنــاك خســائر انخفــاض فــي القيمــة يتــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم 
تحديدهــا بعــد. القــروض والســلف للعمــالء واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ 
ــا  ــم تقييمه ــة يت ــورة فردي ــة بص ــر هام ــي ال تعتب ــتحقاق الت ــخ االس ــا لتاري به
بصــورة جماعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك خســائر انخفــاض فــي القيمــة 
وذلــك بتجميــع القــروض والســلف للعمــالء واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ 
بهــا لتاريــخ االســتحقاق ذات خصائــص المخاطــر المتماثلــة فــي مجموعــات.

ــجلة  ــودات المس ــى الموج ــة عل ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــاس خس ــم قي يت
بالتكلفــة المطفــأة علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــود المالــي 
مخصومــة  المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة 
بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي للموجــود. يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض 
فــي القيمــة فــي الربــح أو الخســارة ويتــم إظهارهــا كحســاب مخصــص فــي 

ــل القــروض والســلف للعمــالء. مقاب

عنــد تقييــم االنخفــاض الجماعــي فــي القيمــة ، تســتخدم المجموعــة الخبرة 
ــة  ــة ذات الصل ــائر التقديري ــب الخس ــى جان ــي إل ــف االئتمان ــة والتصني التاريخي

التــي تعكســها الظــروف االقتصاديــة واالئتمانيــة لــكل محفظــة محــددة.

الســوقية  القيمــة  فــي  االنخفــاض  فــإن  المدرجــة  لالســتثمارات  بالنســبة 
بصــورة عامــة بنســبة 20٪ أو أكثــر عــن التكلفــة أو لمــدة 9 أشــهر أو أكثــر تعتبــر 

ــة. ــاض القيم ــى انخف ــرات عل مؤش

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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خســائر االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم 
االعتــراف بهــا بتحويــل الخســارة التراكميــة المعتــرف بهــا فــي اإليــرادات 
ــارة  ــف. الخس ــادة تصني ــوية إع ــارة كتس ــح أو الخس ــى الرب ــرى إل ــاملة األخ الش
التراكميــة التــي يعــاد تصنيفهــا مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى الربــح أو 
الخســارة هــي الفــرق بيــن تكلفــة االســتحواذ، مخصومــًا منهــا أي مدفوعــات 
ــاض  ــارة انخف ــة خس ــا أي ــة، ناقص ــة الحالي ــة العادل ــاء، والقيم ــغ واإلطف للمبل

ــارة. ــح أو الخس ــي الرب ــابقا ف ــا س ــرف به ــة معت ــي القيم ف

ــل  ــان الدخ ــي بي ــا ف ــرف به ــة المعت ــاض القيم ــائر انخف ــة خس ــم مراجع ال تت
ــي  ــد. ف ــل الموح ــان الدخ ــالل بي ــن خ ــة م ــوق الملكي ــى أدوات حق ــد عل الموح
حالــة أدوات الديــن، وإذا كانــت فــي فتــرة الحقــة، تزيــد القيمــة العادلــة ألدوات 
الديــن المصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع ويمكن للزيــادة أن تكــون متعلقة 
بحــدث وقــع بعــد إدراج خســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد، 

ويتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة مــن خــالل بيــان الدخــل الموحــد.

النقد وما يعادله

يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه أوراقــا نقديــة وعمــالت معدنيــة بالصنــدوق 
مركزيــة  مصــارف  لــدى  بهــا  محتفــظ  لقيــود  خاضعــة  غيــر  وأرصــدة 
وموجــودات ماليــة عاليــة الســيولة ذات فتــرات اســتحقاق لثالثــة أشــهر أو 
أقــل مــن تاريــخ االســتحواذ والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر هامــة مــن التغييــرات 
ــي إدارة  ــة ف ــب المجموع ــن جان ــتخدامها م ــم اس ــة ويت ــا العادل ــي قيمته ف

ارتباطاتهــا قصيــرة األجــل.

يتــم تســجيل النقــد ومــا يعادلــه بالتكلفــة المطفــأة فــي بيــان المركــز 
الموحــد.  المالــي 

أرصدة لدى البنوك والقروض والسلف للعمالء

ــة  ــودات مالي ــي موج ــالء ه ــلف للعم ــروض والس ــوك والق ــدى البن ــدة ل األرص
غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة 

وال ترغــب المجموعــة فــي بيعهــا علــى الفــور أو فــي المســتقبل القريــب.

ــالء  ــلف للعم ــروض والس ــوك والق ــدى البن ــدة ل ــي لألرص ــاس المبدئ ــم القي يت
ــرة  ــة المباش ــف المعامل ــدًا تكالي ــة زائ ــة العادل ــو القيم ــة وه ــعر المعامل بس
اإلضافيــة وفــي أعقــاب ذلــك يتــم قياســها بتكلفتهــا المطفــأة باســتخدام 

ــي. ــدة الفعل ــدل الفائ ــة مع طريق

شطب القروض والسلف للعمالء
يتــم شــطب القــروض والســلف للعمــالء )وحســابات مخصصــات االنخفــاض 
أو كليــا عندمــا ال يوجــد احتمــال معقــول  إمــا جزئيــا  الصلــة( عــادة  ذات 
ــة ، يتــم ذلــك عمومــا بعــد اســتالم  ــة القــروض المضمون للســداد. وفــي حال
أيــة عائــدات مــن الضمــان المحقــق. وفــي الحــاالت التــي يتــم فيهــا تحديــد 
صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق مــن أيــة ضمانــات وال يكــون هنــاك احتمــال 
معقــول للســداد ، قــد يتــم الشــطب مبكــرا. تســجل كافــة عمليات الشــطب 

للقــروض بعــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل مصــرف قطــر المركــزي.

االستثمارات المالية

ــتنادا  ــة اس ــتثمارات المالي ــن االس ــبة ع ــم المحاس ــي، تت ــراف المبدئ ــد االعت بع
»بالقيمــة   ، االســتحقاق«  لتاريــخ  بهــا  »محتفــظ  ضمــن  إمــا  تصنيفهــا  إلــى 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة« ، أو »متاحــة للبيــع«.

الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
ــر  ــودات غي ــي موج ــتحقاق ه ــخ االس ــا لتاري ــظ به ــة المحتف ــودات المالي الموج
مشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتجديــد واســتحقاق ثابــت يوجــد لــدى 
المجموعــة النيــة والمقــدرة اإليجابيــة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق 
والتــي ال يتــم تخصيصهــا كقيمــة عادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة أو علــى 
أنهــا متاحــة للبيــع. تــم تســجيل االســتثمارات المحتفظ بهــا لتاريخ االســتحقاق 

بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
قامــت المجموعــة بتصنيــف اســتثماراتها ضمــن المحتفــظ بهــا للمتاجــرة 
حيــث أن مثــل هــذه االســتثمارات تــدار بغــرض تحقيــق أربــاح علــى المــدى القصير 
أو ضمــن اســتثمارات مخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة. 

يتــم االعتــراف بتغيــرات القيمــة العادلــة مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة.

الموجودات المالية المتاحة للبيع

الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع هــي اســتثمارات غيــر مشــتقة مخصصــة 
علــى أنهــا متاحــة للبيــع أو لــم يتــم تصنيفهــا كأيــة فئــة أخــرى مــن فئــات 
الموجــودات الماليــة. عندمــا تكــون القيمــة العادلــة غيــر متوفــرة بشــكل 

موثــوق ، تســجل االســتثمارات الماليــة فــي أســهم حقــوق الملكيــة غيــر 
ــجيل  ــم تس ــة. يت ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــا خس ــة ناقص ــعرة بالتكلف المس

ــة. ــة العادل ــرى بالقيم ــع األخ ــة للبي ــتثمارات المتاح ــع االس جمي

ــة  ــتخدام طريق ــارة باس ــح أو الخس ــي الرب ــدة ف ــرادات الفائ ــراف بإي ــم االعت يت
ــاح فــي الربــح  معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األرب
أو الخســارة عندمــا تصبــح المجموعــة مســتحقة لتلقــي توزيعــات األربــاح. 
مكاســب أو خســائر صــرف العمــالت األجنبيــة عــن االســتثمارات فــي أوراق ديــن 

محتفــظ بهــا للبيــع يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد.

يتــم االعتــراف بالتغيــرات األخــرى فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل 
تصنيــف  يعــاد  عندهــا  قيمتــه  تنخفــض  أو  االســتثمار  يبــاع  أن  إلــى  اآلخــر 
المكاســب والخســائر التراكميــة المعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل 

ــد. ــل الموح ــان الدخ ــى بي ــر إل اآلخ

المشتقات

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط
تتضمــن المشــتقات التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر جميــع 
ــودات  ــا كموج ــم تصنيفه ــم يت ــي ل ــتقة الت ــات المش ــودات والمطلوب الموج
ــراض إدارة  ــا ألغ ــظ به ــي يحتف ــتقات الت ــاس المش ــرة. تق ــات للمتاج أو مطلوب
المخاطــر بالقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي. تقــوم المجموعــة 
بتخصيــص بعــض المشــتقات المحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر إضافــة 
إلــى بعــض األدوات الماليــة غيــر المشــتقة كأدوات تحــوط فــي العالقــات 
المؤهلــة للتحــوط. عنــد التخصيــص المبدئــي للتحــوط تقــوم المجموعــة 
والبنــود  للتحــوط  المشــتقة  األدوات  أو  األداة  بيــن  العالقــة  بتوثيــق  رســميًا 
المتحــوط لهــا، متضمنــا هــدف وإســتراتيجية إدارة المخاطــر عنــد القيــام 
بالتحــوط بجانــب الطريقــة التــي ســيتم اســتخدامها لتقييــم فعاليــة عالقــة 
ــوط  ــة التح ــي عالق ــدء ف ــد الب ــم عن ــراء تقيي ــة بإج ــوم المجموع ــوط. تق التح
وعلــى نحــو مســتمر أيضــا للتعــرف علــى مــا إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون 
القيمــة  فــي  التغيــرات  مقاصــة  فــي  عاليــة  فعاليــة  ذات  التحــوط  أدوات 
ــم  ــي يت ــرة الت ــالل الفت ــا خ ــوط له ــود المتح ــة للبن ــات النقدي ــة للتدفق العادل
تخصيــص التحــوط لهــا ومــا إذا كانــت النتائــج الفعليــة لــكل تحــوط تقــع 
ضمــن مــدى نســبة تتــراوح مــا بيــن 80 إلــى 12٥ فــي المائــة. تقــوم المجموعــة 
بإجــراء تقييــم لتحــوط التدفــق النقــدي بالنســبة لمعاملــة متوقعــة عمــا إذا 
كان احتمــال حــدوث المعاملــة المتوقعــة عاليــا ويشــكل تعرضــا الختالفــات 
فــي التدفقــات النقديــة التــي يمكــن أن تؤثــر فــي النهايــة علــى الربــح أو 

ــاه. ــوط أدن ــات التح ــة عالق ــت مناقش ــارة. تم الخس

تحوطات القيمة العادلة
عندمــا يتــم تخصيــص مشــتقة كأداة تحــوط فــي تحــوط للتغيــر فــي القيمــة 
ــى  ــر عل ــد يؤث ــد ق ــاط مؤك ــه أو ارتب ــرف ب ــوب معت ــود أو مطل ــة لموج العادل
الربــح أو الخســارة، يتــم االعتــراف بالتغيــر فــي القيمــة العادلــة للمشــتقة 
ــة  ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــب التغي ــد بجان ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــرة ف مباش
للبنــد المتحــوط لــه والتــي تنســب إلــى الخطــر المتحــوط لــه. فــي حالــة انتهــاء 
أو بيــع أو إنهــاء أو ممارســة مشــتقة التحــوط أو عندمــا ينتهــي وفــاء التحــوط 
بمعاييــر محاســبة التحــوط بالقيمــة العادلــة أو إلغــاء تخصيــص التحــوط 
عندهــا يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط بأثــر مســتقبلي. يتــم إطفــاء أيــة 
تســوية حتــى تلــك النقطــة علــى البنــد المتحــوط لــه والــذي يتــم اســتخدام 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي فــي بيــان الدخــل الموحــد كجــزء مــن 

ــي. ــره المتبق ــدى عم ــى م ــد عل ــي للبن ــدة الفعل ــدل الفائ مع

المشتقات األخرى لغير المتاجرة
عندمــا ال تكــون المشــتقة محتفظــا بهــا للمتاجــرة وغيــر مخصصــة فــي 
التغييــرات فــي قيمتهــا  عالقــة مؤهلــة للتحــوط يتــم االعتــراف بجميــع 

العادلــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
تقــوم  آجلــة.  أجنبــي  للمتاجــرة عقــود صــرف  المشــتقة  األدوات  تتضمــن 
ــل  ــن تحوي ــم م ــرض تمكينه ــالء بغ ــتقات لعم ــذه المش ــع ه ــة ببي المجموع
أو تعديــل أو تخفيــف المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية. يتــم تقييــم هــذه 
األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر ويتــم أخــذ 
ــد. ــل الموح ــان الدخ ــى بي ــة إل ــة العادل ــي القيم ــا ف ــة به ــرات ذات الصل التغي

الممتلكات والمعدات

اإلعتراف والقياس
تقــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا اإلهــالك المتراكــم 

وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة. 

بأالف الرياالت القطرية
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تتضمــن التكلفــة المصروفــات التــي تنســب بصــورة مباشــرة القتنــاء الموجود. 
والعمالــة  المــواد  تكلفــة  داخليــًا  المكونــة  الموجــودات  تكلفــة  تتضمــن 
ــي  ــودات ف ــل الموج ــرة لجع ــة مباش ــوبة بصف ــف منس ــة تكالي ــرة وأي المباش
ــك  ــف تفكي ــا وتكالي ــة منه ــتخدام المطلوب ــراض االس ــا ألغ ــل وفق ــة عم حال
ــف  ــابق وتكالي ــه الس ــى وضع ــه إل ــة علي ــع الكائن ــاع الموق ــود وإرج ــة البن وإزال

ــملة. ــراض المرس االقت

برامــج الحاســوب المشــتراه لتعمــل كجــزء ال يتجــزأ مــن بعــض المعــدات 
، ســيتم رســملتها كجــزء مــن هــذه المعــدات. عندمــا يكــون ألجــزاء بنــد 
الممتلــكات والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة تتــم المحاســبة عنهــا كبنــود 

مســتقلة  للممتلــكات والمعــدات.

ــدات  ــكات والمع ــود الممتل ــد بن ــتبعاد أح ــن اس ــة ع ــارة الناتج ــح أو الخس الرب
يتــم تحديدهــا بمقارنــة متحصــالت البيــع مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات 
والمعــدات ويتــم االعتــراف بهــا بالصافــي فــي اإليــراد اآلخــر / المصــروف اآلخــر 

فــي الربــح أو الخســارة.

التكاليف الالحقة

ــي  ــدات ف ــارات والمع ــات العق ــد مكون ــتبدال أح ــة اس ــراف بتكلف ــم االعت يت
ــة  ــع االقتصادي ــق المناف ــل تدف ــن المحتم ــد إذا كان م ــة للبن ــة الدفتري القيم
المســتقبلية المضمنــة فــي ذلــك المكــون للمجموعــة وإمكانيــة قيــاس 
تكلفتهــا بصــورة موثــوق بهــا. يتــم عكــس االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للجــزء 
المســتبدل. يتــم االعتــراف بتكاليــف الخدمــة اليوميــة للممتلــكات والمعــدات 

ــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا. فــي الرب

اإلهالك

المبلــغ القابــل لإلهــالك هــو تكلفــة الممتلــكات والمعــدات أو أي مبلــغ بديــل 
عــن التكلفــة ناقصــا قيمتهــا الباقيــة.

يتــم االعتــراف باإلهــالك فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى 
ــارات  ــكات العق ــد الممتل ــن بن ــزء م ــكل ج ــدرة ل ــة المق ــار اإلنتاجي ــدى األعم م
والمعــدات حيــث أن هــذه هــي أفضــل مقــارب يعكــس النمــط المتوقــع 
الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الموجــود وهــي 
ــالك  ــم إه ــدرة. يت ــة المق ــه الباقي ــا قيمت ــود ناقص ــة الموج ــى تكلف ــتند إل تس
الموجــودات المســتأجرة بموجــب إيجــارات تمويليــة علــى مــدى فتــرة اإليجــار أو 
أعمارهــا اإلنتاجيــة، أيهمــا أقصــر. ال يتــم إهــالك األراضــي واألعمــال غيــر المنجزة.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة على النحو التالي:
20 سنة المباني     

3-٧ سنوات تحسينات األماكن المستأجرة ، مفروشات و معدات 
٥ سنوات السيارات     

تتــم مراجعــة طــرق اإلهــالك واألعمــار اإلنتاجيــة القيــم الباقيــة للموجــودات 
فــي تاريــخ كل تقريــر، وتســويتها بأثــر مســتقبلي إن كان ذلــك مالئمــا.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للمجموعــة، بخــالف 
موجــودات الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك 
ــم  ــر يت ــذا المؤش ــل ه ــود مث ــة وج ــي حال ــا. ف ــاض قيمته ــى انخف ــر عل مؤش

تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لذلــك الموجــود.

يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز 
ــن  ــن الممك ــي كان م ــة الت ــة الدفتري ــود للقيم ــة للموج ــة الدفتري ــه القيم في
تحديدهــا، بالصافــي مــن أي إهــالك أو إطفــاء، فــي حالــة عــدم االعتــراف 

بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

المخصصات

يتــم االعتــراف بمخصــص عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام قانونــي أو 
اســتداللي حالــي نتيجــة لحــدث ســابق يمكــن قياســه بصــورة موثــوق بهــا ومــن 
ــزام.  ــة لســداد ذلــك االلت المحتمــل أن يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصادي
يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
المتوقعــة بمعــدالت مــا قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة 
للقيمــة الزمنيــة للنقــود، والمخاطر المحــددة لذلــك االلتــزام، إن كان ذلك مالئما.

العقود المثقلة بااللتزامات

يتــم االعتــراف بمخصــص للعقــود المثقلــة بااللتزامــات عندمــا تكــون المنافع 
المتوقــع للمجموعــة الحصــول عليهــا مــن العقــد أقــل مــن التكلفــة التــي 

ال يمكــن تفاديهــا فــي ســبيل الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العقــد. يقــاس 
المخصــص بالقيمــة الحاليــة للتكلفــة المتوقعــة مــن إنهــاء العقــد وصافــي 
ــن  ــل تكوي ــل. قب ــا أق ــد، أيهم ــي العق ــتمرار ف ــن االس ــة م ــة المتوقع التكلف
المخصــص تقــوم المجموعــة باالعتــراف بأيــة خســارة انخفــاض فــي القيمــة 

ــد. ــة للعق ــودات المصاحب للموج

الضمانات المالية

الضمانــات الماليــة هــي عقــود تتطلــب مــن المجموعــة أن تقــوم بســداد 
مدفوعــات محــددة لصرفهــا لحاملهــا مقابــل خســارة يتكبدهــا بســبب 
عجــز مديــن محــدد عــن الدفــع عنــد حلــول موعــد اســتحقاقه وفقــا لبنــود 
الماليــة  والمؤسســات  للبنــوك  الماليــة  الضمانــات  منــح  يتــم  الديــن.  أداة 
ــى  ــحب عل ــروض والس ــان الق ــالء لضم ــن العم ــة ع ــات نياب ــن الهيئ ــا م وغيره

المكشــوف وتســهيالت مصرفيــة أخــرى.

يتــم االعتــراف بالضمانــات الماليــة فــي البيانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي 
التاريــخ الــذي تــم الحصــول فيــه علــى الضمــان بعــد التحقــق المبدئــي ، يتــم 
قيــاس المطلوبــات للمجموعــة بموجــب هــذه الضمانــات فــي أعلــى حــد مــن 
ــل  ــان الدخ ــي بي ــراف ف ــالك لالعت ــل اه ــاب أق ــم احتس ــي، ويت ــاس المبدئ القي
ودخــل الرســوم المكتســبة خــالل هــذه الفتــرة، وأفضــل تقديــر للنفقــات 
المطلوبــة لتســوية أي التــزام مالــي ناشــئ نتيجــة للضمانــات فــي تاريــخ التقرير.

مكافآت الموظفين

الخدمــة  نهايــة  مكافــآت  مخصصــات  بإحتســاب  المجموعــة  تقــوم 
للموظفيــن وفقــًا لسياســات التوظيــف بالمجموعــة ، ويســتند االحتســاب على 
آخــر راتــب وفتــرة خدمــة كل موظــف كمــا فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر. ويظهــر 
ــرى. ــات أخ ــد مطلوب ــت بن ــرى تح ــات أخ ــد مخصص ــن بن ــص ضم ــذا المخص ه

تحتســب المجموعــة قيمــة مســاهمتها فــي صنــدوق التقاعــد كنســبة مــن 
راتــب الموظفيــن القطرييــن وفقــا لقانــون التقاعــد والمعاشــات رقــم 24 
ــدودة  ــد مح ــدوق التقاع ــاه صن ــة تج ــات المجموع ــر إلتزام ــنة 2002. وتعتب لس

ــاهمتها. ــغ مس بمبل

كمــا تقــوم المجموعــة بإحتســاب قيمــة مســاهمتها فــي صنــدوق اإلدخــار 
ــات  ــًا لسياس ــف وفق ــب الموظ ــن رات ــبة م ــن كنس ــر القطريي ــن غي للموظفي
ــآت. ــذه المكاف ــورة به ــة محص ــات المجموع ــة. إن إلتزام ــراءات المجموع وإج

مكافآت الموظفين قصيرة األجل

ــاس  ــى األس ــن عل ــل للموظفي ــرة األج ــة قصي ــة الخدم ــآت نهاي ــاس مكاف تق
غيــر المخصــوم ويتــم دفعهــا عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم 
الحافــز  خطــط  بموجــب  دفعــه  المتوقــع  للمبلــغ  بالمطلــوب  االعتــراف 
النقــدي قصيــر األجــل أو خطــط مشــاركة الربــح لــو كان لــدى المجموعــة 
التــزام قانونــي أو اســتداللي بدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــة ســابقة 
ــورة  ــزام بص ــاس االلت ــن قي ــن الممك ــف وم ــب الموظ ــن جان ــا م ــم تقديمه ت

موثــوق بهــا.

رأس المال واالحتياطيات

تكاليف رأس المال
ــدار أداة  ــى إص ــرة إل ــورة مباش ــب بص ــي تنس ــادة الت ــف الزي ــم تكالي ــم خص يت

ــة. ــوق الملكي ــي ألدوات حق ــاس المبدئ ــن القي ــة م ــوق ملكي حق

توزيعات األرباح لألسهم العادية
يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح لألســهم العاديــة فــي حقــوق الملكيــة 
ــة.  ــاهمي المجموع ــب مس ــن جان ــا م ــا فيه ــم اعتماده ــي يت ــرة الت ــي الفت ف
يتــم التعامــل مــع توزيعــات األربــاح للســنة التــي يعلــن عنهــا بعــد تاريــخ بيــان 

ــة. ــداث الالحق ــاح األح ــي إيض ــد ف ــي الموح ــز المال المرك

اإلعتراف باإليرادات
ــوف  ــة س ــع االقتصادي ــل أن المناف ــن المحتم ــه م ــة أن ــراد لدرج ــات اإلي ــم إثب يت
تتدفــق للمجموعــة، ويمكــن قيــاس اإليــرادات بصــورة موثــوق بهــا. ويجــب 
تلبيــة معاييــر االعتــراف المحــددة فيمــا يلــي أيضــًا قبــل أن قبــل إثبــات اإليــرادات:

اإليرادات ومصاريف الفائدة
يتــم تســجيل األدوات الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة والتــي تحمــل 
فائــدة الموجــودات الماليــة المصنفــة كأدوات ماليــة ومتاحــة للبيــع مصنفــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، وإيــرادات أو مصروفــات الفوائــد 
ــات  ــم الدفع ــذي يخص ــدل ال ــو المع ــي، وه ــدة الفعل ــعر الفائ ــتخدام س باس
النقديــة المســتقبلية المقــدرة أو المتحصــالت خــالل العمــر المتوقــع لــألداة 
الماليــة أو خــالل فتــرة قصيــرة، عنــد االقتضــاء، إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة. يتــم اســتبعاد الفائــدة المتأخــرة لمــدة 90 
يومــا أو أكثــر مــن الدخــل. لــم يتــم االعتــراف بالفائــدة علــى القروض والســلف 

والموجــودات الماليــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

إيرادات عقود التأمين
ــى  ــراد( عل ــة كإي ــغ المتحقق ــن )المبال ــود التأمي ــرادات عق ــراف بإي ــم اإلعت يت
ــغ  ــن مبال ــم م ــك القس ــار ذل ــم إظه ــن ، يت ــد التأمي ــة عق ــرة تغطي ــدى فت م
التأميــن التــي تــم إســتالمها علــى العقــود الســارية والمتعلقــة باألخطــار 
المحتملــة الوقــوع كإيــرادات غيــر متحققــة فــي جانــب اإللتزامــات علــى 

أســاس إحتســاب 36٥/1 يومــًا.

إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
يتــم إدراج إيــراد ومصــروف الرســوم والعمــوالت التــي تعتبــر جــزء متممــا 
ــاس  ــد قي ــي عن ــوب المال ــود أو المطل ــى الموج ــي عل ــدة الفعل ــدل الفائ لمع

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

ــة  ــرى متضمن ــوالت األخ ــوم والعم ــات الرس ــرادات ومصروف ــراف بإي ــم االعت يت
رســوم خدمــة الحســابات ورســوم إدارة االســتثمار وعموالت المبيعات ورســوم 
اإليــداع ورســوم المشــاركة فــي التمويــل عنــد أداء الخدمــات ذات الصلــة بهــا. 
ــحب  ــم س ــرض أن يت ــاط ق ــن ارتب ــج م ــع أن ينت ــر المتوق ــن غي ــون م ــا يك عندم
القــرض يتــم االعتــراف بالرســوم ذات الصلــة بارتبــاط القــرض علــى أســاس 
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االرتبــاط. تتعلــق الرســوم العمــوالت األخــرى 

ــة. ــد أداء الخدم ــف عن ــدرج كمصاري ــة ، وت ــة والخدم ــوم المعامل ــًا برس أساس

إيرادات اإلستثمارات المالية
ــل  ــان الدخ ــي بي ــة ف ــتثمارات المالي ــع االس ــائر بي ــاح أو خس ــراف بأرب ــم االعت يت
الموحــد وذلــك عــن الفــرق بيــن القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة 

ــتثمار. ــة لالس الدفتري

يتــم  االســتحقاق  تاريــخ  حتــى  بهــا  المحتفــظ  الماليــة  االســتثمارات  إيــراد 
الفعلــي. الفائــدة  بإتبــاع طريقــة معــدل  بــه  االعتــراف 

إيراد توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في استالم اإليراد.

مصروف الضريبة 
يتــم  مؤجلــة.  وضريبــة  حاليــة  ضريبــة  علــى  الضريبــة  مصــروف  يشــتمل 
ــح أو الخســارة فيمــا  االعتــراف بالضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة فــي الرب
ــوق  ــي حق ــرة ف ــا مباش ــرف به ــود معت ــه ببن ــق في ــذي تتعل ــد ال ــى الح ــدا إل ع

الملكيــة أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقــع ســدادها أو اســتالمها مــن دخــل أو 
خســارة الســنة الخاضعــة للضريبــة باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة 
ــع  ــويتها م ــم تس ــب وتت ــخ التقري ــي تاري ــع ف ــو واس ــى نح ــق عل ــي تطب أو الت

ــابقة. ــنوات س ــق بس ــا يتعل ــع فيم ــتحقة الدف ــة المس الضريب

ــح  ــن واللوائ ــا للقواني ــة طبق ــى المجموع ــتحقة عل ــب المس ــب الضرائ تحتس
والتعليمــات الســارية  فــي الــدول التــي تمتــد إليهــا عمليــات المجموعــة . يتــم 
تكويــن مخصــص لاللتزامــات الضريبيــة المســتحقة علــى أســاس تقييــم 
ــة  ــى المجموع ــب عل ــد ضرائ ــًا ال يوج ــة ، وحالي ــة المتوقع ــات الضريبي المطالب
داخــل دولــة قطــر. لــم يتــم تطبيــق احتســاب الضريبــة علــى الشــركات علــى 
بعــض فــروع البنــك العاملــة خــارج دولــة قطــر، وكذلــك علــى أحــد الشــركات 

التابعــة والمســجلة لــدى مركــز قطــر للمــال.

ــم  ــن القي ــة بي ــروق المؤقت ــق بالف ــا يتعل ــة فيم ــة المؤجل ــراف بالضريب ــم االعت يت
والمبالــغ  الماليــة  التقاريــر  ألغــراض  والمطلوبــات  للموجــودات  الدفتريــة 
المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. ال يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة بالنســبة إلى:
• الفــروق المؤقتــة بيــن االعتــراف المبدئــي بالموجــودات أو المطلوبــات في 
معاملــة ال تعتبــر بمثابــة تجميــع أعمــال وال تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة 

المحاســبية أو الخاضعــة للضريبــة.
إلــى  تابعــة  باالســتثمارات فــي شــركات  المتعلقــة  المؤقتــة  الفــروق   •
الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل معــه أن ال يتــم ردهــا فــي المســتقبل 

المنظــور، و
• الفروق المؤقتة الناشئة من االعتراف المبدئي بالشهرة.

يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا علــى 
الفروقــات المؤقتــة عنــد عكســها بنــاًء علــى القوانيــن التــي تــم تصنيفهــا أو 

علــى وشــك أن تصنــف كمــا فــي نهايــة الســنة الماليــة.

تتــم مقاصــة موجــودات ومطلوبــات الضريبــة المؤجلــة لــو كان هنــاك حــق 
قانونــي قابــل للتطبيــق فــي مقاصــة مطلوبــات الضريبــة الحاليــة مقابــل 

الموجــودات الضريبيــة الحاليــة وهــي تتعلــق بالضرائــب التــي يتــم تحصيلهــا 
ــة  ــة للضريب ــأة الخاضع ــس المنش ــى نف ــي عل ــاص الضريب ــس االختص ــن نف م
أو علــى منشــآت ضريبيــة مختلفــة ولكنــه يقصــد منهــا ســداد مطلوبــات 
تحقيــق  ســيتم  أو  الصافــي  أســاس  علــى  حاليــة  ضريبــة  وموجــودات 

موجوداتهــا ومطلوباتهــا الضريبيــة فــي نفــس الوقــت.

يتــم االعتــراف بأصــل الضريبــة المؤجلــة بالنســبة للخســائر الضريبيــة غيــر 
المســتخدمة واألرصــدة الضريبيــة والفــروق المؤقتــة المســموح بخصمهــا 
إلــى الحــد الــذي يكــون مــن المحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة 
ــة  ــول الضريب ــة أص ــم مراجع ــا. تت ــي مقابله ــتخدامها ف ــن اس ــة يمك للضريب
المؤجلــة فــي كل تاريــخ تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح مــن 

ــة. ــة ذات الصل ــة الضريبي ــق المنفع ــه تحقي ــل مع ــر المحتم غي

العائدات على السهم
تقــوم المجموعــة بعــرض بيانــات العائــد األساســي والمخفــف للســهم 
ــمة  ــهم بقس ــي للس ــد األساس ــب العائ ــة. يحتس ــهمها العادي ــبة ألس بالنس
ــدد  ــى ع ــك عل ــة بالبن ــهم العادي ــي األس ــوبة لحامل ــارة المنس ــح أو الخس الرب
ــدات  ــد العائ ــم تحدي ــرة. يت ــالل الفت ــة خ ــهم القائم ــح لألس ــط المرج المتوس
حاملــي  إلــى  المنســوبة  الخســارة  أو  الربــح  بتســوية  للســهم  المخففــة 
األســهم العاديــة وعــدد المتوســط المرجــح لألســهم العاديــة القائمــة بأثــر 

جميــع األســهم العاديــة المخففــة المحتملــة.

التقارير القطاعية
قطــاع التشــغيل هــو أحــد مكونــات المجموعــة التــي تقــوم بمزاولــة أنشــطة 
مصروفــات  وتتكبــد  إيــرادات  منهــا  تجنــي  أن  للمجموعــة  يمكــن  أعمــال 
ــن  ــع أي م ــالت م ــة بالتعام ــات المتعلق ــرادات والمصروف ــك اإلي ــن ذل ويتضم
المكونــات األخــرى بالمجموعــة والتــي تتــم مراجعــة نتائجهــا التشــغيلية 
ــع  ــدف وض ــغيلي به ــرار التش ــي الق ــر صانع ــل كبي ــن قب ــة م ــورة منتظم بص
قــرارات عــن المــوارد المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائــه والــذي تتوفــر لــه 

ــزة. ــة متمي ــات مالي معلوم

أنشطة اإلئتمان
الموجــودات المحتفــظ بهــا فــي نشــاط إئتمانــي ال تتعامــل كموجــودات 

المجموعــة وبتنــاًء عليــه ال تــدرج فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

الضمان المعاد حيازته
ــن  ــالء ضم ــون العم ــداد دي ــل س ــا مقاب ــاد حيازته ــات المع ــات الضمان ــم إثب يت
بيــان المركــز المالــي الموحــد تحــت بنــد »موجــودات أخــرى« بقيمــة اســتحواذها 

بالصافــي مــن مخصــص خســارة االنخفــاض فــي القيمــة ، إن وجــد.

وفقــا لتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي يجــب علــى المجموعــة أن تســتبعد 
أي أرض أو عقــارات مســتحوذ عليهــا فــي مقابــل ســداد الديــون خــالل فتــرة ال 
تتجــاوز الثــالث ســنوات مــن تاريــخ االســتحواذ بالرغــم مــن أنــه يمكــن تمديــد 

هــذه الفتــرة بعــد الحصــول علــى موافقــة مصــرف قطــر المركــزي.

أرقام المقارنة
فيمــا عــدا فــي الحــاالت التــي يســمح فيهــا معيــار أو تفســير أو يتطلــب خــالف 

ذلــك يجــب اإلبــالغ أو اإلفصــاح عــن جميــع المبالــغ مــع معلومــات مقارنــة.

معلومات البنك الرئيسي
يتــم إعــداد بيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل للبنــك الرئيســي المفصــح عنــه 
باإليضــاح رقــم )38( بإتبــاع نفــس السياســات المحاســبية المذكــورة أعــاله 
فيمــا عــدا االســتثمار فــي الشــركات التابعــة والزميلــة التــي ال يتــم توحيدهــا 

حيــث يتــم تســجيلها بالتكلفــة.

٤- إدارة المخاطر المالية

مقدمة ولمحة عامة
تشــكل المخاطــر جــزءًا مــن نشــاط المجموعــة وعملياتهــا ، ولكــن يتــم 
إدارتهــا مــن خــالل عمليــة قيــاس ومراقبــة مســتمرة بحســب حجــم المخاطر 
ــان  ــر اإلئتم ــة لمخاط ــة معرض ــر المجموع ــرى. تعتب ــة األخ ــف الرقابي والوظائ
والســيولة والتشــغيل ومخاطــر الســوق والتــي تمثــل مخاطــر عمليــات تجاريــة 
أو غيــر تجاريــة. يتــم إدارة المخاطــر المتعلقــة بتغيــر العوامــل المحيطــة 
ــط  ــة التخطي ــالل عملي ــن خ ــة م ــاع الصناع ــة وقط ــل التكنولوجي ــر العوام وأث

االســتراتيجي للمجموعــة.

ومراقبــة  تحديــد  عــن  المســؤول  هــو  المجموعــة  إدارة  مجلــس  يعتبــر 
إلــى ذلــك توجــد جهــات أخــرى مثــل : قســم إدارة  ، باإلضافــة  المخاطــر 
المخاطــر ، لجنــة التدقيــق الداخلــي ، لجنــة التســهيالت ، ولجنــة الموجــودات 

والمطلوبــات مســؤولة عــن عمليــة إدارة ومراقبــة هــذه المخاطــر.

بأالف الرياالت القطرية
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تضعهــا  محــددات  علــى  بنــاًء  المخاطــر  علــى  والســيطرة  مراقبــة  تتــم 
وعوامــل  العمــل  إســتراتيجية  المحــددات  هــذه  وتعكــس   ، المجموعــة 
الســوق المؤثــرة فــي المجموعــة ، وكذلــك تعكــس مســتوى المخاطــر التــي 

تحملهــا. المجموعــة  يســتطيع 

كجــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر ، تقــوم المجموعــة بإســتخدام مشــتقات 
وأدوات ماليــة أخــرى إلدارة المخاطــر الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار الفائــدة 
والمخاطــر  االئتمــان  مخاطــر  و  المــال  رأس  ومخاطــر  األجنبيــة  والعمــالت 
ــي  ــول ف ــل الدخ ــر قب ــم المخاط ــم تقيي ــالت. يت ــر المعام ــن تقدي ــة ع الناتج
عمليــات التحــوط التــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المســتوى اإلداري المناســب 

للمجموعــة.

تتبــع المجموعــة طريقــة خاصــة لتقديــر مخاطــر الســوق التــي يتعــرض لهــا 
علــى المراكــز الماليــة التــي يحتفــظ بهــا وأعلــى قيمــة للخســائر المتوقعــة 
المتغيــرة  والعوامــل  الفرضيــات  مــن  عــدد  علــى  إعتمــادًا  وذلــك   ، عليهــا 
ــة  ــتويات لقيم ــن المس ــة م ــة مجموع ــددت المجموع ــد ح ــوق وق ــي الس ف

ــي. ــكل يوم ــا بش ــم مراقبته ــي يت ــا، والت ــة لديه ــر المقبول المخاط

ال يوجــد هنــاك أي تغيــر علــى مســتوى تعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق أو 
الطريقــة التــي يقيــس ويســيطر بهــا البنــك علــى تلــك المخاطــر.

ــي  ــة ه ــا المجموع ــرض له ــي تتع ــة الت ــن األدوات المالي ــة م ــر الناتج المخاط
الســيولة  ومخاطــر  االئتمــان  مخاطــر  تتضمــن  والتــي  الماليــة  المخاطــر 

التشــغيلية. والمخاطــر  الســوق  ومخاطــر 

مخاطر االئتمان

ــز  ــة لعج ــأ نتيج ــي تنش ــة الت ــارة المالي ــر الخس ــي مخاط ــان ه ــر االئتم مخاط
ــه التعاقديــة.  عميــل أو طــرف مقابــل فــي األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزامات
المجموعــة  تعــرض  خطــر  مــن  األكبــر  الجــزء  االئتمــان  مخاطــر  تشــكل 
للمخاطــر، ولذلــك تــدار مخاطــر االائتمــان التــي يتــم التعــرض لهــا بعنايــة 
ــل  ــة مث ــألدوات المالي ــان ل ــر االئتم ــزى مخاط ــان. وتع ــر االئتم ــا لمخاط تعرضه
القــروض والســحب علــى المكشــوف، وســندات الديــن وغيرهــا مــن الفواتيــر، 
واالســتثمارات، والقبــوالت والمبالــغ المعادلــة لالئتمــان المتعلقــة بــأدوات 

ــة. ــة المالي ــارج الميزاني خ

يّبيــن اإليضــاح رقــم )10( مــن اإليضاحــات المرفقــة للبيانــات الماليــة الموحــدة 
ــات  ــى القطاع ــة عل ــطة التمويلي ــلف واألنش ــروض والس ــة الق ــع محفظ توزي
المختلفــة. كمــا يتضمــن اإليضــاح رقــم )4( التوزيـــع الجغرافـــي لمخاطــر 

ــة. ــان المجموع إئتم

قياس مخاطر االئتمان

ــم إدارة  ــل قس ــن قب ــة م ــات اإلئتماني ــة السياس ــاد كاف ــة وإعتم ــم مراجع تت
ــة  ــًا بالموافق ــر مركزي ــق إدارة المخاط ــوم فري ــس اإلدارة. يق ــر ومجل المخاط
لكافــة  اإلئتمــان  وأســقف  المهمــة  اإلئتمانيــة  التســهيالت  جميــع  علــى 
الماليــة  والمؤسســات  المــال  رأس  وأســواق  الخزينــة  وعمليــات  الشــركات 
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي تتعامــل مــع البنــك. وتتــم هــذه 
المفوضــة  اإلئتمــان  يتفــق مــع ســقوف صالحيــات منــح  بمــا  الموافقــات 

للفريــق وإنســجامًا مــع سياســة المجموعــة اإلئتمانيــة المعتمــدة.

إضافــة إلــى ذلــك ، فــإن كافــة التســهيالت اإلئتمانيــة تتــم إدارتهــا وضبطهــا 
بصــورة مســتقلة مــن قبــل قســم إدارة المخاطــر الــذي يقــوم بإبــالغ قســم 

العمليــات بشــكل منفصــل.

فــي  التنويــع  طريــق  عــن  المخاطــر  بتحديــد  أيضــًا  المجموعــة  تقــوم 
موجوداتــه علــى قطاعــات جغرافيــة وصناعيــة. يتــم التحكــم بمخاطــر 
ــد  ــرف المتعاق ــوح للط ــان الممن ــقوف لإلئتم ــد س ــق تحدي ــن طري ــان ع االئتم
معــه والتــي تتــم مراجعتهــا والموافقــة عليهــا ســنويًا مــن قبــل لجنــة إدارة 
المخاطــر. كمــا تتبــع المجموعــة أيضــًا إرشــادات مصــرف قطــر المركــزي فيمــا 
ــر  ــة لمخاط ــرض المجموع ــن تع ــل م ــذي يقل ــر ال ــروض األم ــح الق ــص َمن يخ

االئتمــان.

للطــرف  االئتمــان  مخاطــر  تقييــم  علــى  الضمانــات  ونــوع  مقــدار  يعتمــد 
المقابــل. يتــم تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة بشــأن قبــول أنــواع الضمانــات 

التقييــم. ومعامــالت 

عنــد اإلمــكان ، يتــم تقليــل مخاطــر اإلئتمان عــن طريق رهــن ضمانــات مقبولة 
مقابــل القــروض. يعتمــد مبلــغ ونــوع الضمانــات المطلوبــة علــى تقييــم 
مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالطــرف المتعاقــد معــه. كمــا أنــه قــد تــم إدراج 
اإلرشــادات حــول أنــواع الضمانــات المقبولــة وطــرق تقييمهــا. تتألــف أبــرز أنــواع 
الضمانــات مــن النقــد والرهــن العقــاري وحقــوق الملكيــة المحليــة والعالميــة 
والضمانــات الماليــة باإلضافــة إلــى تأمينــات ملموســة أخــرى. يتــم اإلحتفــاظ 
بالضمانــات بشــكل أساســي مقابــل القــروض التجاريــة واإلســتهالكية وتتــم 
إدارة هــذه الضمانــات فــي مواجهــة المخاطــر المتعلقــة بالقــروض بصافــي 

قيمتهــا القابلــة للتحصيــل.

االمتثــال  تضمــن  التــي  االئتمــان  إلدارة  محــددة  عمليــة  المجموعــة  لــدي 
ــان  ــودة االئتم ــان ج ــتمر لضم ــتعراض المس ــق واالس ــاد والتوثي ــروط االعتم لش
األســهم  مثــل  الماليــة  الضمانــات  تقييــم  يتــم  حيــن  فــي  والضمانــات. 
المدرجــة بشــكل منتظــم، وتوصــي سياســة االئتمــان بتقييــم الضمانــات 
التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق الرهــن القانونــي علــى العقــارات علــى 

األقــل مــرة واحــدة أو أكثــر  كل 3 ســنوات إذا اســتدعي األمــر ذلــك.

بأالف الرياالت القطرية
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تحليل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمان المحتفظ به أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى

يوضــح الجــدول التالــي مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة بــدون األخــذ فــي االعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفــاظ بــه أو أي دعــم ائتمانــي آخــر بالنســبة 
للموجــودات علــى قائمــة المركــز المالــي و التعرضــات المبينــة أدنــاه علــى أســاس المبلــغ الدفتــري الصافــي المســجل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

٢٠١٥٢٠١٤

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في 
بيان المركز المالي كما يلي:

أرصدة لدى بنوك مركزية
٣٫٠٨6٫66١2٫٧80٫8٧8

مستحق من البنوك
١٠٫٣٨٥٫٤١٤12٫246٫٧82

قروض وسلف للعمالء
٥٥٫6١٥٫١٨٥48٫٥٥8٫٥21

استثمارات مالية - دين
١٠٫٨٣٩٫٩١٨8٫9٥0٫٥22

٥٩٢٫٠٩٨623٫016موجودات أخرى 

٨٠٫٥١٩٫٢٧6٧3٫1٥9٫٧19اإلجمالي كما في ٣١ ديسمبر 

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:

ضمانات
٢٣٫٣٣٥٫٣٢٢20٫231٫382

٣٫٠٥٨٫٤٧٨3٫0٥8٫424خطابات اعتمادات

٧٫٢٥٣٫٨١٩9٫٥33٫640تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

اإلجمالي كما في ٣١ ديسمبر 
٣٣٫6٤٧٫6١٩32٫823٫446

١١٤٫١66٫٨٩٥10٥٫983٫16٥

بأالف الرياالت القطرية
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القطاعات الجغرافية

يوضــح الجــدول التالــي مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة بــدون األخــذ فــي االعتبــار أي ضمــان يتــم االحتفــاظ بــه أو أي دعــم ائتمانــي آخــر ، حســب 
المناطــق الجغرافيــة. بهــذا الجــدول قامــت المجموعــة، بتخصيــص التعــرض للمخاطــر علــى المناطــق اســتنادا إلــى مقــر إقامــة أطرافهــا المقابلــة.

قطر
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
األخرى

دول الشرق األوسط 
201٥باقي دول العالماألخرى

اإلجمالي

٥٫1٧63٫086٫661-2٫1٥1٫468930٫01٧أرصدة لدى مصارف مركزية

4٫618٫031٧٥1٫4022٫123٫٧2٧2٫892٫2٥410٫38٥٫414مستحق من البنوك

40٫684٫2919٫1٧2٫83٧86٥٫2644٫892٫٧93٥٥٫61٥٫18٥قروض وسلف للعمالء

9٫199٫٥031٫1٧٥٫666٥2٫٥34412٫21٥10٫839٫918استثمارات مالية - دين

12٫2٥٧٥92٫098-٥4٧٫99231٫849موجودات أخرى

٥٧٫201٫28٥12٫061٫٧٧13٫041٫٥2٥8٫214٫69٥80٫٥19٫2٧6

قطر
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
األخرى

دول الشرق األوسط
2014باقي دول العالماألخرى

اإلجمالي

14٥2٫٧80٫8٧8-1٫9٧1٫1٥9809٫٥٧4أرصدة لدى مصارف مركزية

4٫942٫2٥01٫2٥٥٫394٧٫9436٫041٫19٥12٫246٫٧82مستحق من البنوك

36٫204٫8418٫433٫1964٧4٫0٧63٫446٫40848٫٥٥8٫٥21قروض وسلف للعمالء

3٧0٫46٧8٫9٥0٫٥22-٧٫٧06٫4418٧3٫614استثمارات مالية - دين

6٫102623٫016-٥٧٧٫16239٫٧٥2موجودات أخرى

٥1٫401٫8٥311٫411٫٥30482٫0199٫864٫31٧٧3٫1٥9٫٧19

قطر

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

األخرى
دول الشرق األوسط 

باقي دول العالماألخرى
201٥

اإلجمالي

١٣٫١٠٧٫٠٣٢٤٫٥٧٥٫٨6٠٤6٤٫٧١٩٥٫١٨٧٫٧١١٢٣٫٣٣٥٫٣٢٢ضمانات

١٫٥٧٨٫٧٨٨٥١6٫٩٨6١٣٨٫٩٨٧٨٢٣٫٧١٧٣٫٠٥٨٫٤٧٨خطابات اعتمادات

٢٥٫٩١٨٧٫٢٥٣٫٨١٩-٥٫٥٥٧٫6٢٠١٫6٧٠٫٢٨١تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

٢٠٫٢٤٣٫٤٤٠6٫٧6٣٫١٢٧6٠٣٫٧٠66٫٠٣٧٫٣٤6٣٣٫6٤٧٫6١٩

قطر
دول مجلس 

التعاون الخليجي 
األخرى

دول الشرق األوسط 
2014باقي دول العالماألخرى

اإلجمالي

11٫620٫96٧4٫٥22٫2٥893٫6٥33٫994٫٥0420٫231٫382ضمانات

1٫٧٧1٫1٥9310٫22٥221٫622٧٥٥٫4183٫0٥8٫424خطابات اعتمادات

9٫٥33٫640--8٫٧6٧٫00٧٧66٫633تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

22٫1٥9٫133٥٫٥99٫11631٥٫2٧٥4٫٧49٫92232٫823٫446

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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قطاعات الصناعة

يحلــل الجــدول التالــي، كتوضيــح ، مخاطــر ائتمــان المجموعــة بقيمهــا الدفتريــة قبــل األخــذ فــي الضمانــات أو دعــم ائتمانــي آخــر مصنفــة حســب قطاعــات 
الصناعــة لألطــراف المقابلــة للمجموعــة.

إجمالي المخاطرإجمالي المخاطر

٢٠١٥2014

ممولة وغير ممولة

١٥٫٧٩٣٫٩٣٣14٫٧٥٥٫٥6٥الحكومة وهيئات حكومية

٣٫٠6١٫٣١٣2٫341٫11٧الصناعة

٩٫٢٢٠٫٥٥٣8٫810٫٧28التجارة

٢٠٫١6٩٫٨٣٥18٫406٫81٥الخدمات

٩٫٠٤٢٫٠٥٣٧٫٥19٫2٧8المقاوالت

١١٫٥٣6٫١٨٥9٫٧٥2٫113العقارات

١٠٫٣٧٤٫٩١٥10٫129٫399الشخصية

١٫٣٢٠٫٤٨٩1٫444٫٧04أخرى

٢٣٫٣٣٥٫٣٢٢20٫231٫382ضمانات

٣٫٠٥٨٫٤٧٨3٫0٥8٫424خطابات إعتماد

٧٫٢٥٣٫٨١٩9٫٥33٫640تسهيالت غير مستغلة

١١٤٫١66٫٨٩٥10٥٫983٫16٥

التعرض لمخاطر االئتمان

يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف التي نشرت من قبل وكاالت التصنيف الخارجية:

٢٠١٥2014

التصنيف المعادل

١٢٫٢6٧٫٩٩٥11٫892٫636السيادية )دولة قطر(

٢٫٤٠٥٫٨٢٨1٫94٧٫248أ أأ إلى - أ أ

6٫١6٤٫٤٥٣٥٫9٥9٫٧08+أ إلى - أ

٣٫٢٥٤٫٣٤٤2٫00٥٫03٥+ ب ب ب إلى - ب ب ب

١٫٤٧٠٫١٨62٫122٫٥61+ ب ب إلى - ب

٢6٫١٢٢2٥٫423أقل من - ب

٨٨٫٥٧٧٫٩6٧82٫030٫٥٥4غير مصنفة )مساوية للتقييم الداخلي(

١١٤٫١66٫٨٩٥10٥٫983٫16٥

ــع  ــي م ــة يتماش ــه المجموع ــوم ب ــذي تق ــم ال ــي. التقيي ــم خارج ــا تقيي ــر له ــراد ال يتوف ــركات أو اف ــهيالت لش ــم تس ــا تقيي ــر له ــي ال يتوف ــغ الت ــل المبال تمث
التعريفــات والتقييمــات المماثلــة المعــدة مــن قبــل مؤسســات التقييــم الدوليــة.

بأالف الرياالت القطرية
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جودة اإلئتمان حسب نوع القروض 

يوضح الجدول أدناه جودة اإلئتمان حسب نوع القروض لقائمة المركز المالي الموحدة إستنادًا على تصنيف المجموعة اإلئتماني:

استثمارات مالية مدينة - دينأرصدة لدى بنوكقروض وسلف للعمالء

٢٠١٥2014٢٠١٥2014٢٠١٥2014

لم تتجاوز موعدها ولم تنخفض قيمتها 
)خطورة منخفضة(:

٥٢.٢84.94446٫146٫806١٠.38٥.4١412٫246٫٧82١٠.777.3948٫8٥٥٫٧22الرصد القياسي

----89.734134٫324الرصد الخاص

٥٢.374.67846٫281٫130١٠.38٥.4١412٫246٫٧82١٠.777.3948٫8٥٥٫٧22

تجاوزت موعدها ولم تنخفض قيمتها:

----888.6٥٠628٫188الرصد القياسي

----٢.٥٢٠.7٢81٫864٫٧02الرصد الخاص

3.4٠9.3782٫492٫890----

انخفضت قيمتها

79.٥٥6112٫99٧--٢87.388224٫694غير عاملة 

----3٠3.7٥٥210٫002مشكوك في تحصيلها

----١.٢9٠.١٠١1٫12٥٫190خسارة 

١.88١.٢441٫٥٥9٫886--79.٥٥6112٫99٧

ناقصا: مخصص خاص لخسارة االنخفاض 
)18٫19٧()١7.٠3٢(--)1٫642٫٧28()١.9٢6.6٥٢(في القيمة

ناقصا: مخصص جماعي  لخسارة االنخفاض 
----)132٫6٥٧()١٢3.463(في القيمة

)٢.٠٥٠.١١٥()1٫٧٧٥٫38١(--)٥7.٠3٢()18٫19٧(

٥٥.6١٥.١8٥48٫٥٥8٫٥21١٠.38٥.4١412٫246٫٧82١٠.839.9١88٫9٥0٫٥22القيمة الدفترية - بالصافي

استثمارات مالية - دين

٥.738.3٥64٫٥41٫449----محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

٥.3٢831٫2٧8----محتفظ بها للمتاجرة 

٥.١١3.٢664٫39٥٫992----متاحة للبيع

ناقصا: مخصص خسارة االنخفاض في 
)18٫19٧()١7.٠3٢(----القيمة

١٠.839.9١88٫9٥0٫٥22----القيمة الدفترية - بالصافي

٥٥.6١٥.١8٥48٫٥٥8٫٥21١٠.38٥.4١412٫246٫٧82١٠.839.9١88٫9٥0٫٥22إجمالي القيمة الدفترية 

القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قيمتها واالستثمار في سندات الدين

القــروض والســلف للعمــالء واإلســتثمارات الماليــة التــي انخفضــت قيمتهــا بصــورة فرديــة والســلف وســندات الديــن التــي تحــدد المجموعــة أن هنــاك دليــل 
موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا وال تتوقــع تحصيــل المبلــغ األصلــي والفائــدة المســتحقة بكاملهمــا بنــاء علــى الشــروط التعاقديــة إلتفاقيــات القــرض/ 

االســتثمار المالــي.

بأالف الرياالت القطرية
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لــم  التــي تجــاوزت موعدهــا ولكنهــا  القــروض والســلف للعمــالء 
قيمتهــا تنخفــض 

القــروض والســلف للعمــالء التــي تجــاوزت موعدهــا ولكنــه لــم تنخفــض 
مبلغهــا  أو  التعاقديــة  فائدتهــا  مدفوعــات  تجــاوزت  تلــك  هــي  قيمتهــا 
األصلــي موعــد اســتحقاقها ولكــن المجموعــة تــرى بأنــه مــن غيــر المناســب 
الضمــان/  مســتوى  أســاس  علــى  القيمــة  النخفــاض  مخصــص  تكويــن 
ــة. ــتحقة للمجموع ــغ المس ــل المبال ــة تحصي ــة و/ أو مرحل ــات المتاح الضمان

٢٠١٥2014
443.8831٫198٫1٥٧حتى 30 يوما

317٢6.897331٫298 إلى 60 يوما
61٢.٢38.٥98963٫43٥ إلى 90 يوما

3.4٠9.3782٫492٫890اإلجمالي

القروض والسلف للعمالء المعاد جدولتها

إدارة  ترتيبــات دفــع ممنوحــة وخطــط  الجدولــة  إعــادة  أنشــطة  تتضمــن 
سياســات  تســتند  المدفوعــات.  وتأجيــل  وتصحيــح  معتمــدة  خارجيــة 
ــر اإلدارة  ــب تقدي ــر، حس ــرات أو معايي ــى مؤش ــة إل ــادة الجدول ــات إع وممارس
ــة  ــم مراجع ــع. تت ــتمرار الدف ــدا اس ــح ج ــن المرج ــه م ــى أن ــير إل ــة، تش المحلي
هــذه السياســات علــى نحــو مســتمر. يتــم تطبيــق إعــادة الجدولــة فــي 
التمويــل  القــروض ألجــل، وعلــى وجــه الخصــوص، قــروض  الغالــب علــى 
ــتمرار  ــة اس ــادة الجدول ــن إع ــج ع ــة ينت ــاالت قليل ــي ح ــالء. ف ــة للعم الممنوح

الموجــود. قيمــة  انخفــاض 

الضمانات

يســتند تحديــد أهليــة وقيمــة الضمــان إلــى لوائــح مصرف قطــر المركــزي ويتم 
تقييمهمــا بالرجــوع إلى ســعر الســوق أو المؤشــرات لموجــودات مماثلة.

لــدى المجموعــة ضمــان فــي شــكل وديعــة محتجــزة أو رهــن علــى أســهم أو 
رهــن عقــاري قانونــي فــي مقابــل القــروض والســلف للعمالء.

إجمالــي مبلــغ الضمــان بالنســبة للمبالــغ التــي تجــاوزت موعــد إســتحقاقها 
ــي 31  ــا ف ــري كم ــال قط ــون ري ــي 3٫021 ملي ــا ه ــض قيمته ــم تنخف ــا ل ولكنه

ــري(.  ــال قط ــون ري ــمبر 201٥ )2014: 4٫093 ملي ديس

إجمالــي مبلــغ الضمــان بالنســبة للقــروض والســلف للعمــالء هــي 43٫6٥1 مليون 
ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 201٥ )2014: 3٥٫٥39 مليــون ريــال قطــري(. 

الضمان المعادة حيازته

لــدى المجموعــة موجــودات اســتعيدت  ، كان  كمــا فــي 31 ديســمبر 201٥ 
ــال  ــون ري ــيء ملي ــة ال ش ــان بقيم ــا كضم ــظ به ــات محتف ــن ضمان ــا م حيازته

قطــري )2014: 31٫4 مليــون ريــال قطــري(.

ــع  ــن م ــي ممك ــت عمل ــرب وق ــي أق ــا ف ــاد حيازته ــارات المع ــع العق ــم بي يت
اســتخدام المتحصــالت لتخفيــض المديونيــة القائمــة. يتــم تصنيــف العقــارات 
المعــاد حيازتهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ضمــن الموجــودات األخــرى. 

سياسة الشطب

وأيــة  اســتثماري  ديــن  ســند  رصيــد  أو  قــرض  بشــطب  المجموعــة  تقــوم 
ــدد إدارة  ــا تح ــة عندم ــي القيم ــاض ف ــائر االنخف ــة بخس ــات ذات صل مخصص
وبعــد  للتحصيــل  قابلــة  غيــر  الورقــة  أو  القــرض  أن  بالمجموعــة  االئتمــان 

المركــزي. موافقــة مصــرف قطــر 

يتــم القيــام بهــذا التحديــد بعــد وضــع اعتبــار لمعلومــات مثــل حــدوث 
تغييــرات كبيــرة فــي المركــز المالــي للمقتــرض/ المصــدر مثــل عــدم مقــدرة 
المقتــرض/ المصــدر علــى ســداد االلتــزام أو عــدم كفايــة متحصــالت الضمــان 
اإلضافــي لســداد المبلــغ بكاملــه. بالنســبة للقــروض القياســية ذات المبالــغ 
الصغيــرة، تســتند قــرارات الشــطب عمومــا علــى مركــز تجــاوز المنتــج المحــدد 
لموعــد اســتحقاقه. كان المبلــغ الــذي تــم شــطبه خــالل الســنة هــو 130 

ــري(. ــال قط ــون ري ــري )2014: 12 ملي ــال قط ــون ري ملي

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة تتمثــل فــي عــدم مقــدرة منشــأة مــا علــى تلبيــة متطلبــات 
ــي  ــراب ف ــود اضط ــد وج ــيولة عن ــر الس ــدث مخاط ــا. تح ــة به ــل الخاص التموي
الســوق أو انخفــاض مســتوى  التصنيــف االئتمانــي ، ممــا يــؤدى إلــى تقليــص 
بعــض مصــادر التمويــل . تقــع المســؤولية الكاملــة للســيطرة علــى مخاطــر 
الســيولة علــى عاتــق مجلــس إدارة البنــك، والــذي قــد قــام بوضــع إطــار عمــل 
ــه  مناســب للســيطرة علــى مخاطــر الســيولة لــدى البنــك بالنســبة إلحتياجات
مــن الســيولة النقديــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. وبحســب 
متطلبــات إدارة الســيولة النقديــة وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر قامــت اإلدارة 
ــر  ــار توف ــي االعتب ــذ ف ــد األخ ــودات بع ــل وإدارة الموج ــادر التموي ــع مص بتنوي
ــد  ــبه النق ــد وش ــن النق ــكل م ــوازن ل ــد كاف مت ــى رصي ــاظ عل ــيولة للحف الس

واألوراق الماليــة القابلــة للبيــع فــورًا بالســوق.

التعرض لمخاطر السيولة

التدبيــر الرئيســي الــذي يتــم اســتخدامه مــن جانــب المجموعــة إلدارة مخاطــر 
الســيولة هــو معــدل صافــي الموجــودات الســائلة إلــى ودائــع العمــالء. لهــذا 
ــا  ــد وم ــن النق ــه يتضم ــى أن ــائلة عل ــودات الس ــي الموج ــر صاف ــرض يعتب الغ
يعادلــه وســندات الديــن فــي درجــة االســتثمار والتــي يوجــد لهــا ســوق نشــط 
ناقصــا الودائــع مــن البنــوك وســندات الديــن المصــدرة والقــروض األخــرى 
واالرتباطــات التــي تســتحق خــالل الشــهر التالــي. يتــم اســتخدام طريقــة 
ــدود  ــة بح ــزام المجموع ــاس الت ــق ، لقي ــر مطاب ــه غي ــة ، ولكن ــاب مماثل احتس
الســيولة الموضوعــة مــن جانــب الجهــة الرقابيــة الرئيســية للمجموعــة ، 

ــزي. ــر المرك ــرف قط مص

تفاصيــل معــدل صافــي الموجــودات الســائلة إلــى الودائــع مــن العمــالء 
للمجموعــة الصــادر عنهــا التقريــر فــي تاريــخ التقريــر وخــالل الســنة علــى 

النحــو التالــي.

٢٠١٥2014
في 31 ديسمبر

118٫٥٥٪١٠٥.8٥٪المتوسط للسنة
132٫6٥٪١١4.49٪الحد األقصى للسنة

108٫40٪9١.٥8٪الحد األدنى للسنة
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تحليل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات

يعكــس الجــدول التالــي تواريــخ اســتحقاق بنــود موجــودات ومطلوبــات المجموعــة بنــاًء علــى تواريــخ االســتحقاق. وقــد تــم تحديــد تواريــخ االســتحقاق التــي 
تــم التعاقــد عليهــا للموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي وحتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي دون األخــذ في 
االعتبــار تواريــخ االســتحقاق الفعليــة التــي تعكســها الوقائــع التاريخيــة لالحتفــاظ بالودائــع وتوفــر الســيولة. تراقــب المجموعــة بصــورة مســتمرة اســتحقاقات 

الموجــودات والمطلوبــات للتأكــد مــن توفــر ســيولة  كافيــة.

القيمة 
3 أشهر إلى ١-3 أشهرأقل من شهرالدفترية

سنة
المجموع 

غير مؤرخأكثر من سنةلسنة

3١ ديسمبر ٢٠١٥

٢.١63.٢٠9-١.399.6١٢-3.٥6٢.8٢١١.3٢7.9497١.663نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

-١٠.38٥.4١46.٠9٢.966764.4٢9٢.٠38.٠٠١8.89٥.396١.49٠.٠١8مستحقات من البنوك 

-٥٥.6١٥.١8٥١4.4١٢.6١8٥.٠37.٥٠9٥.36٥.768٢4.8١٥.89٥3٠.799.٢9٠قروض وسلف للعمالء

١٢.١98.٢3٢١.47٥.3٠4١7١.4٢٥6٠١.334٢.٢48.٠638.٥9١.8٥4١.3٥8.3١٥استثمارات مالية

8.9٠8-----8.9٠8استثمارات في شركات زميلة

78٥.787-----78٥.787عقارات وأثاث ومعدات

--7٥٢.766--7٥٢.7667٥٢.766موجودات أخرى

83.3٠9.١١3٢4.٠6١.6٠36.٠4٥.٠٢68.٠٠٥.١٠338.١١١.73٢4٠.88١.١6٢4.3١6.٢١9اإلجمالي

-8.776.١3٠7.٠١4.9٠836.4١6١.٥٠٠.8٢78.٥٥٢.١٥١٢٢3.979أرصدة من بنوك

-٥٢.766.6١3٢3.٥64.38٢٢٠.٥77.١٢98.4٠٥.١34٥٢.٥46.64٥٢١9.968ودائع عمالء

-77٢.73677٢.736١.8١4.99٢--٢.٥87.7٢8أوراق دين

-٢٥٠.٠77٢6.3٠١٢76.3783.١76.١٥6-3.4٥٢.٥34قروض أخرى 

--٢.٥١8.8٠9--٢.٥١8.8٠9٢.٥١8.8٠9مطلوبات أخرى

١3.٢٠7.٢99-----١3.٢٠7.٢99إجمالي حقوق الملكية

83.3٠9.١١333.٠98.٠99٢٠.863.6٢٢١٠.7٠4.99864.666.7١9٥.43٥.٠9٥١3.٢٠7.٢99اإلجمالي 

)8.89١.٠8٠(3٥.446.٠67)٢6.٥٥4.987()٢.699.89٥()١4.8١8.٥96()9.٠36.496(-فرق اإلستحقاق 
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3 أشهر إلى 1-3 أشهرأقل من شهرالقيمة الدفترية
غير مؤرخأكثر من سنةالمجموع لسنةسنة

31 ديسمبر 2014

1٫961٫٧11-3٫303٫6٥11٫106٫44٧161٫224٧4٫2691٫341٫940نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية

-12٫246٫٧82٥٫181٫٧483٫1٧2٫49٥3٫490٫96٥11٫84٥٫208401٫٥٧4أرصدة لدى بنوك 

-48٫٥٥8٫٥211٥٫٥49٫8692٫986٫2916٫386٫26824٫922٫42823٫636٫093قروض وسلف للعمالء

9٫8٥٥٫٧18624٫٧43٥99٫٧86116٫6261٫341٫1٥٥٧٫609٫36690٥٫19٧استثمارات مالية

9٫244-----9٫244استثمارات في شركات زميلة

٧61٫011-----٧61٫011عقارات وأثاث ومعدات

--٧82٫63٥--٧82٫63٥٧82٫63٥موجودات أخرى

٧٥٫٥1٧٫٥6223٫24٥٫4426٫919٫٧9610٫068٫12840٫233٫36631٫64٧٫0333٫63٧٫163اإلجمالي

--12٫٧94٫٧3٥10٫٧٧0٫6٥090٥٫9٧61٫118٫10912٫٧94٫٧3٥أرصدة من بنوك

-4٥٫946٫٥٧٥23٫490٫61٥16٫2٧٥٫6٧16٫019٫9٥64٥٫٧86٫242160٫333ودائع عمالء

-2٫٥82٫4٧8----2٫٥82٫4٧8أوراق دين

-363٫٥31363٫٥31364٫1٥0--٧2٧٫681قروض أخرى 

--2٫1٧3٫340--2٫1٧3٫3402٫1٧3٫340مطلوبات أخرى

11٫292٫٧٥3-----11٫292٫٧٥3إجمالي حقوق الملكية

٧٥٫٥1٧٫٥6236٫434٫60٥1٧٫181٫64٧٧٫٥01٫٥9661٫11٧٫8483٫106٫96111٫292٫٧٥3اإلجمالي 

)٧٫6٥٥٫٥90(28٫٥40٫0٧2)20٫884٫482(2٫٥66٫٥32)10٫261٫8٥1()13٫189٫163(-فرق اإلستحقاق 

 

يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المحتملة للمجموعة بناًء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة:

أكثر من ٥ سنوات1 - ٥ سنوات3 شهور - سنةحتى ثالثة أشهر القيمة الدفترية

3١ ديسمبر ٢٠١٥

٢3.33٥.3٢٢6.448.67١6.996.87٠9.8١3.44776.334الضمانات

3.٠٥8.478١.8٠4.٢٠3٥34.9767١8.١١3١.١86خطابات االعتماد

7.٢٥3.8١9٢.4٠٥.384٢.667.334١.9٠7.9٠9٢73.١9٢تسهيالت غير مستغلة

33.647.6١9١٠.6٥8.٢٥8١٠.١99.١8٠١٢.439.4693٥٠.7١٢اإلجمالي 

31 ديسمبر 2014

20٫231٫382٥٫429٫9426٫٧88٫44٧٧٫4٥٧٫221٥٥٥٫٧٧2الضمانات

3٫0٥8٫4241٫9٧1٫٧1٥981٫462104٫0601٫18٧خطابات االعتماد

-9٫٥33٫6403٫826٫1244٫193٫4201٫٥14٫096تسهيالت غير مستغلة

32٫823٫44611٫22٧٫٧8111٫963٫3299٫0٧٥٫3٧٧٥٥6٫9٥9اإلجمالي 

بأالف الرياالت القطرية
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يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المحتملة للمجموعة بناًء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة في 31 ديسمبر :

القيمة الدفترية

إجمالي 
التدفقات 

النقدية غير 
المخصومة 

أكثر من ٥ 1 - ٥ سنوات3 شهور - سنة1 - 3 شهور اقل من شهر 
سنوات

3١ ديسمبر ٢٠١٥

مطلوبات مالية غير مشتقة 

-8.776.١3٠8.8١١.١377.٠٢٥.43936.٥8٠١.٥٢١.١٠4٢٢8.٠١4مستحقات إلى البنوك 

-٥٢.766.6١3٥٢.939.9٠3٢3.٥74.4٢7٢٠.6٢3.٢٠68.٥٠٢.4٥١٢39.8١9مستحق إلى العمالء

-١9.9٠783٢.9٠٠١.8٢7.9١4-٢.٥87.7٢8٢.68٠.7٢١أوراق دين 

-٢6٠.43١٥٥.٥7١3.٢١١.668-3.4٥٢.٥343.٥٢7.67٠قروض أخرى

----٢.498.743٢.498.743٢.498.743مطلوبات أخرى 

-7٠.٠8١.7487٠.4٥8.١7433.٠98.6٠9٢٠.94٠.١٢4١٠.9١٢.٠٢6٥.٥٠7.4١٥إجمالي المطلوبات

مشتقات األدوات المالية:
بصورة عامة ، تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي.

أكثر من ٥ سنوات1 - ٥ سنواتأقل من سنةاإلجمالي

مشتقات أدوات مالية: 

-)2٫338٫33٧()8٫699٫36٧()11٫03٧٫٧04(أدوات مالية 

-١١.٠46.٥١48.7١9.٠7٠2٫32٧٫444مخرجات

مدخالت

القيمة الدفترية

إجمالي 
التدفقات 

النقدية غير 
المخصومة 

أكثر من ٥ 1 - ٥ سنوات3 شهور - سنة1 - 3 شهور اقل من شهر 
سنوات

31 ديسمبر 2014

مطلوبات مالية غير مشتقة 

--12٫٧94٫٧3٥12٫864٫03910٫٧٧٥٫981921٫9691٫166٫089مستحقات إلى البنوك

-4٥٫946٫٥٧٥46٫026٫8٧٥23٫٥00٫٥٧816٫296٫4896٫04٥٫480184٫328مستحق إلى العمالء

-18٫9٧4٥8٫2492٫6٧8٫014-2٫٥82٫4٧82٫٧٥٥٫23٧أوراق دين 

-1٫٧6136٧٫931364٫88٧-٧2٧٫681٧34٫٥٧9قروض أخرى

----2٫120٫6٥42٫120٫6٥42٫120٫6٥4مطلوبات أخرى 

-64٫1٧2٫12364٫٥01٫38436٫39٧٫2131٧٫239٫193٧٫63٧٫٧493٫22٧٫229إجمالي المطلوبات

مشتقات األدوات المالية: 
بصورة عامة ، تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي.

أكثر من ٥ سنوات1 - ٥ سنواتأقل من سنةاإلجمالي

مشتقات أدوات مالية: 

أدوات مالية 

--)٥٫٥٧0٫43٥()٥٫٥٧0٫43٥(مخرجات

--٥٫٥٥3٫94٥٥٫٥٥3٫94٥مدخالت

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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مخاطر السوق

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق وهــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة ألداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق. تنجــم 
مخاطــر الســوق مــن مراكــز مفتوحــة فــي أســعار الفائــدة ومؤشــرات العمــالت واألســهم وكل مــا يتعــرض لتغيــرات عامــة أو محــددة فــي الســوق والتغيــرات 
فــي مســتوى التغيــرات فــي معــدالت أو أســعار الســوق مثــل أســعار الفائــدة وهامــش االئتمــان وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم. تقــوم 

المجموعــة بفصــل تعرضهــا لمخاطــر الســوق إلــى محافــظ المتاجــرة أو غيــر المتاجــرة.

مخاطــر الســوق الناجمــة عــن أنشــطة المتاجــرة وغيــر المتاجــرة تتركــز فــي خزينــة المجموعــة وتتــم مراقبتهــا مــن قبــل فريــق إداة مخاطــر الســوق. يتــم رفــع 
تقاريــر منتظمــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات

إدارة مخاطر السوق

ــات إدارة  ــع سياس ــن وض ــؤولة ع ــة مس ــي المجموع ــوق ف ــر الس ــات. مخاط ــودات والمطلوب ــة الموج ــى لجن ــوق إل ــر الس ــن مخاط ــة ع ــة العام ــند الصالحي تس
ــا. ــة لتطبيقه ــة اليومي ــن المراجع ــات( وع ــودات والمطلوب ــة الموج ــة لجن ــة وموافق ــع لمراجع ــة )تخض ــر مفصل مخاط

ــتثمارات  ــظ االس ــي محاف ــم ف ــزي للتحك ــر المرك ــرف قط ــة لمص ــادئ التوجيهي ــا للمب ــا وفق ــم أعداده ــي ت ــة والت ــة مفصل ــار سياس ــة إط ــدت المجموع اعتم
ــوط  ــة التح ــة وسياس ــة المخاطرالمالي ــتثمار وسياس ــة واالس ــل الخزان ــن دلي ــي تتضم ــات والت ــكل اإلداري السياس ــمل الهي ــة. يش ــجل الملكي ــك س ــي ذل ــا ف بم
السياســة الــخ.. تقــوم تلــك السياســات بالتعريــف بالهيــكل المحــدد جنبــا إلــى جنــب مــع الرغبــة فــي المخاطــرة التــي يتــم بموجبهــا االضطــالع علــى األنشــطة 
ــادئ التوجيهيــة مصــرف قطــر المركــزي وهــي ٧0٪ مــن رأس  االســتثمارية. يركــز هيــكل الحــدود علــى مجمــوع حــدود االســتثمارات والتــي تكــون وفقــا للمب
ــة.  ــطة التجاري ــارة لألنش ــن الخس ــف ع ــدود التوق ــي وح ــز المال ــل المرك ــة مث ــة المختلف ــدود الفرعي ــع الح ــب م ــى جن ــا إل ــة جنب ــي للمجموع ــال واالحتياط الم
تقــوم هــذة السياســات أيضــا بالتعريــف مختلــف حــدود الحساســية مثــل القيمــة المعرضــة للخطــر ومــدة فئــات الموجــودات المختلفــة داخــل محفظــة 
 االســتثمار. يتــم تحديــث أداء الحافظــة ضــد هــذه الحــدود بصــورة منتظمــة إلــى اإلدارة العليــا بمــا فــي ذلــك لجنــة الموجــودات والمطلوبــات ولجنــة االســتثمار.

تعتمــد لجنــة االســتثمار وأعضــاء مجلــس اإلدارة كل قــرار اســتثماري للمجموعــة ، وتنــاط إدارة المخاطــر الماليــة مســؤولية مراقبــة ورصــد المخاطــر وإدراجهــا 
فــي المحفظــة.

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحافــظ البنكيــة والتجاريــة هــي مخاطــر الخســارة مــن تقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة 
لــألدوات الماليــة بســبب تغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. تتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن خــالل مراقبــة فجــوات أســعار الفائــدة 
والحصــول علــى حــدود موافــق عليهــا مســبقا لنطاقــات إعــادة التســعير. لجنــة األصــول وااللتزامــات هــي الجهــة المراقبــة لاللتــزام بهــذه الحــدود وتســاندها 

الخزينــة المركزيــة للمجموعــة أثنــاء أنشــطة رقابتهــا اليوميــة.

فيما يلي ملخص لمركز فجوة سعر الفائدة للمجموعة على المحافظ البنكية والتجارية:

إعادة تسعير في:

غير حساسة للفائدة١-٥ سنوات3-١٢ شهرأقل من 3 أشهرالقيمة الدفترية

3١ ديسمبر ٢٠١٥

3.٥6٢.8٢١---3.٥6٢.8٢١النقد وما يعادله

١٠.38٥.4١49.79٢.٥3١٥84.3٠١6.47١٢.١١١أرصدة لدى بنوك

٥٥.6١٥.١8٥٢4.٠6٥.496٥.١69.7١3٢3.78١.98٢٢.٥97.994قروض وسلف للعمالء

١٢.١98.٢3٢١.646.79٠6٠١.3348.٥9١.793١.3٥8.3١٥استثمارات مالية

8.9٠8---8.9٠8استثمارات في شركات زميلة

78٥.787---78٥.787عقارات وأثاث ومعدات

7٥٢.766---7٥٢.766موجودات أخرى

83.3٠9.١١33٥.٥٠4.8١76.3٥٥.3483٢.38٠.٢469.٠68.7٠٢

١67.969-8.776.١3٠7.١٠7.334١.٥٠٠.8٢7أرصدة من بنوك 

٥٢.766.6١33٠.464.8٥٥8.4٠٥.١34٢١9.968١3.676.6٥6ودائع العمالء

-١.8١4.99٢-٢.٥87.7٢877٢.736أوراق دين 

---3.4٥٢.٥343.4٥٢.٥34قروض أخرى

٢.٥١8.8٠9---٢.٥١8.8٠9مطلوبات أخرى

١3.٢٠7.٢99---١3.٢٠7.٢99إجمالي حقوق الملكية

83.8٠9.١١34١.797.4٥99.9٠٥.96١٢.٠34.96٠٢9.٥7٠.733

)٢٠.٥٠٢.٠3١(3٠.34٥.٢86)3.٥٥٠.6١3()6.٢9٢.64٢(-فجوة حساسية سعر الفائدة

فجوة حساسية سعر الفائدة 
-٢٠.٥٠٢.٠3١)9.843.٢٥٥()6.٢9٢.64٢(-المتراكم

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

إعادة تسعير في:

غير حساسة للفائدة1-٥ سنوات3-12 شهرأقل من 3 أشهرالقيمة الدفترية

31 ديسمبر 2014

2٫٧80٫8٧٧-3٫303٫6٥1448٫٥0٥٧4٫269النقد وما يعادله

102٫٥2٥-12٫246٫٧829٫206٫8082٫93٧٫449أرصدة لدى بنوك

48٫٥٥8٫٥2120٫920٫٥44٥٫٧34٫80119٫٧٧8٫1492٫12٥٫02٧قروض وسلف للعمالء

9٫8٥٥٫٧181٫224٫٥29116٫626٧٫614٫630899٫933استثمارات مالية

9٫244---9٫244استثمارات في شركات زميلة

٧61٫011---٧61٫011عقارات وأثاث ومعدات

٧82٫63٥---٧82٫63٥موجودات أخرى

٧٥٫٥1٧٫٥6231٫800٫3868٫863٫14٥2٧٫392٫٧٧9٧٫461٫2٥2

126٫912-12٫٧94٫٧3٥11٫٥49٫٧141٫118٫109أرصدة من بنوك 

4٥٫946٫٥٧٥2٥٫38٧٫8286٫019٫9٥6160٫33314٫3٧8٫4٥8ودائع العمالء

-1٫809٫20٥-2٫٥82٫4٧8٧٧3٫2٧3أوراق دين 

--٧2٧٫681636٫64391٫038قروض أخرى

2٫1٧3٫340---2٫1٧3٫340مطلوبات أخرى

11٫292٫٧٥3---11٫292٫٧٥3إجمالي حقوق الملكية

٧٥٫٥1٧٫٥6238٫34٧٫4٥8٧٫229٫1031٫969٫٥382٧٫9٧1٫463

)20٫٥10٫211(1٫634٫0422٥٫423٫241)6٫٥4٧٫0٧2(-فجوة حساسية سعر الفائدة

فجوة حساسية سعر الفائدة 
-20٫٥10٫211)4٫913٫030()6٫٥4٧٫0٧2(-المتراكم

تحليل الحساسية

ــف  ــة لمختل ــة للمجموع ــات المالي ــودات والمطلوب ــية الموج ــة حساس ــة بمراقب ــدة مدعوم ــعر الفائ ــوة س ــدود فج ــل ح ــدة مقاب ــعار الفائ ــر أس إدارة مخاط
الســيناريوهات القياســية وغيــر القياســية ألســعار الفائــدة. الســيناريوهات القياســية التــي تؤخــذ فــي االعتبــار بشــكل شــهري تتضمــن 100 نقطــة أســاس لهبــوط 
ــة  ــي كاف ــهرا ف ــر ش ــي عش ــزء االثن ــن ج ــر م ــي أكب ــا ف ــودا أو هبوط ــاس صع ــة أس ــم و10 نقط ــول العال ــدات ح ــات العائ ــة منحني ــي كاف ــوازي ف ــاع مت أو ارتف
ــي  ــة ف ــة ال متماثل ــود حرك ــدم وج ــراض ع ــوق بافت ــدة الس ــعار فائ ــي أس ــان ف ــادة أو نقص ــة لزي ــية المجموع ــل لحساس ــي تحلي ــا يل ــدات. فيم ــات العائ منحني

ــت: ــي ثاب ــز مال ــدات ومرك ــات العائ منحني

نقصان متناظر ١٠ نقطة أساس زيادة متناظرة ١٠ نقطة أساس 

حساسية لصافي إيراد الفائدة ٢٠١٥ 

6.٢93)6.٢93(في 31 ديسمبر

2014

6٫٥4٧)6٫٥4٧(في 31 ديسمبر

نقصان متناظر ١٠ نقطة أساس زيادة متناظرة ١٠ نقطة أساس 

حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات أسعار 
الفائدة ٢٠١٥

١٢.١٠٠)١٢.١٠٠(في 31 ديسمبر

2014

12٫393)12٫393(في 31 ديسمبر

ــات  ــة والدفع ــتثمارات المالي ــتخدم االس ــي تس ــة، والت ــة للمجموع ــة المركزي ــل الخزين ــن قب ــرة م ــر المتاج ــدة لغي ــعر الفائ ــر س ــاملة لمخاط ــز الش ــدار المراك ت
ــرة. ــر المتاج ــة لغي ــطة المجموع ــن أنش ــئ ع ــامل الناش ــز الش ــتقة إلدارة المرك ــوك وأدوات مش ــن بن ــع م ــوك والودائ ــة للبن المقدم

بأالف الرياالت القطرية
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التعرض لمخاطر السوق األخرى

مخاطر صرف العمالت األجنبية

تتعــرض المجموعــة لتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. ويقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لمســتوى التعــرض لهــذة المخاطــر لــكل عملــة، وذلك 
لفتــرة الليلــة أو اليــوم الواحــد حيــث تتــم مراقبتهــا يوميــا. وفيمــا يلــي صافــي المراكــز للعمــالت الرئيســية للبنــك:

٢٠١٥2014صافي التعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية:

-7.78٥جنيه إسترليني

١١.3١٠136٫48٧يورو

٥١٥.٥786٫101دينار كويتي

٥84٫66٥ين ياباني 

384.١6٢٥16٫1٥٧عمالت أخرى

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية

يبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل الحساســية لنســب مئويــة إلرتفــاع أو إنخفــاض ســعر صــرف الريــال القطــري مقابــل العمــالت األجنبيــة ذات العالقــة ، باســتثناء 
الــدوالر األمريكــي والــذي تــم تثبيــت ســعر صرفــه مقابــل الريــال القطــري. يتضمــن تحليــل الحساســية فقــط العمــالت األجنبيــة التــي لــدى البنــك وفيمــا يلــي 

تأثيــر التغيــر فــي أســعار الصــرف:

الزيادة/ )النقص( في الربح أو الخسارة

٥٢٠١٥2014٪ زيادة/ )نقص( في سعر صرف العملة 

-389جنيه إسترليني 

٥6٥6٫824يورو

٢٥.77930٥دينار كويتي

3233ين ياباني 

١9.٢٠82٥٫80٧عمالت أخرى

مخاطر سعر السهم

مخاطــر ســعر الســهم هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة للتغيــرات فــي مســتوى مؤشــرات األســهم واألســهم الفرديــة. ينشــأ التعــرض 
لمخاطــر ســعر الســهم مــن أســهم مصنفــة "متاحــة للبيــع" و "بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة".

تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:

20152014

التأثير على اإليرادات 
الشاملة األخرى 

التاثير على بيان 
الدخل 

التأثير على اإليرادات 
التاثير على بيان الدخل الشاملة األخرى 

-+/- 16٫491-+/- 3٥.٥66زيادة/ )نقصان( بنسبة ٥٪ في بورصة قطر

+/- 281+/- 23٫264+/- 634+/- ٢4.٥7٥زيادة/ )نقصان( بنسبة ٥٪ في غير بورصة قطر

6٠.١4١ -/+634 -/+39٫٧٥٥ -/+281 -/+

تــم إعــداد التحليــل أعــاله علــى افتــراض بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة مثــل أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة الــخ. ويســتند إلــى االرتبــاط 
التاريخــي ألســهم حقــوق الملكيــة بالمؤشــر ذي الصلــة. قــد تكــون التغيــرات الفعليــة مختلفــة عــن المعروضــة أعــاله.

المخاطر التشغيلية

المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة ، أو الموظفيــن واألنظمــة، أو مــن أحــداث خارجيــة. يوجــد 
لــدى المجموعــة سياســات وإجــراءات مفصلــة والتــي يتــم تحديثهــا بانتظــام لضمــان آليــة قويــة للمراقبــة الداخليــة. تقــوم المجموعــة بمراجعــة مختلــف 
التوصيــات الصــادرة عــن لجنــة بــازل عــن كثــب  حــول "الممارســات الســليمة لــإلدارة واإلشــراف علــى المخاطــر التشــغيلية" للتنفيــذ. تواصــل المجموعــة االســتثمار 
فــي إدارة المخاطــر واســتراتيجيات التخفيــف، مثــل البنيــة األساســية قويــة للرقابــة، وإدارة اســتمرارية األعمــال أو مــن خــالل آليــات نقــل المخاطــر مثــل التأميــن 

واالســتعانة بمصــادر خارجيــة

بأالف الرياالت القطرية
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لــدي المجموعــة إطــار واضــح المعالــم إلدارة المخاطــر التشــغيلية. يعــد رئيــس إدارة المخاطــر التشــغيلية هــو راعــي لجنــة إدارة المخاطــر التشــغيلية ويقــدم 
التقاريــر إلــى رئيــس إدارة المخاطــر. كمــا تشــرف لجنــة إدارة المخاطــر التشــغيلية علــى تنفيــذ إطــار إدارة فعالــة للمخاطــر الــذي يشــمل األنظمــة والممارســات 

والسياســات واإلجــراءات المالئمــة، لضمــان فعاليــة تحديــد ، وقيــاس وتقييــم واإلبــالغ والرصــد للمخاطــر داخــل المجموعــة.

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بإجراء تقييم مستقل وتقدم ضمان األداء الفعلي إلطار إدارة المخاطر التشغيلية بصورة عامة.

ــاس  ــه بقي ــدى ارتباط ــال وم ــدات األعم ــن وح ــغيلية م ــر التش ــد المخاط ــح تحدي ــذي يتي ــار ال ــاس اإلط ــى أس ــغيل عل ــر التش ــإدارة مخاط ــة ب ــوم المجموع تق
والتخفيــف مــن حــدة المخاطــر، واألولويــات.

يتم تطبيق عدد من التقنيات لتحقيق إدارة فعالة لمخاطر التشغيل في مختلف إدارات المجموعة. وتشمل التالي:

يعــد التدريــب الفعــال للموظفيــن والعمليــات واإلجــراءات الموثقــة مــع الضوابــط المناســبة لحمايــة الموجــودات والســجالت والتســويات العاديــة   •
للحســابات والمعامــالت، وعمليــة التعريــف بالمنتجــات الجديــدة، واســتعراض األنشــطة الخارجيــة، وأمــن نظــام المعلومــات، وفصــل المهــام، واإلدارة 

ــة. ــام المجموع ــكل أقس ــغيلية ب ــر التش ــك إلدارة المخاط ــل البن ــن قب ــدة م ــر المعتم ــض التدابي ــي بع ــر ه ــداد التقاري ــة وإع المالي
اإلبــالغ عــن أيــة مســتجدات للمخاطــر التشــغيلية، والــذي يســتخدم للمســاعدة فــي تحديــد موضــع احتيــاج متطلبــات الرقابــة للحــد مــن تكــرار المخاطــر.   •

يتــم تحليــل وتخفيــف، وتســجيل مســتجدات المخاطــر علــى قاعــدة بيانــات مركزيــة وتقــدم التقاريــر بهــا إلــى مجلــس اإلدارة بصــورة ربــع ســنوية.
التعريــف بالتقييــم الذاتــي للرقابــة علــى المخاطــر' بصــورة كاملــة عبــر وحــدات األعمــال والدعــم بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة والفــروع الخارجيــة.   •
ــه  ــذا، فإن ــك، له ــك. لذل ــف إدارات البن ــي مختل ــط ف ــم الضواب ــع تقيي ــة م ــة المتبقي ــة والقيم ــر المتأصل ــل للمخاط ــم مفص ــى فه ــج إل ــذا النه ــؤدي ه ي
يعــزز تحديــد المخاطــر التشــغيلية المحــددة لوحــدات الدعــم والوحــدات التجاريــة فــي حيــن يتــم تجميــع النقــاط واإلجــراءات التصحيحيــة ويتــم رصــد 

ــتمرة. ــورة مس ــغيلية بص ــر التش ــي المخاط ــرات ف التغيي

إدارة رأس المال

رأس المال النظامي

تحتفــظ المجموعــة بــإدارة رأســمالها بقاعــدة رأســمال تتــم إدارتهــا بفاعليــة لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة باألعمال المصرفيــة. تقــوم المجموعــة بمراقبة مدى 
 كفايــة رأس مالــه  وذلك باســتخدام األســس والمعدات واألوزان المحــددة ومققرات لجنة بازل حول الرقابة البنكية والمعتمــدة من قبل مصرف قطر المركزي.
إن األهــداف األساســية إلدارة رأس مــال المجموعــة هــي تأكيــد أن البنــك يتقيــد بكافــة متطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الخارجية 

وأن المجموعــة تحافــظ علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب ماليــة جيــدة وذلــك مــن أجــل دعــم أعمــال البنــك  وزيــادة قيمة المســاهمين.

ــد  ــك. ق ــال البن ــر ألعم ــص المخاط ــة وخصائ ــوال اإلقتصادي ــي األح ــرات ف ــوء التغي ــي ض ــة ف ــذة الهيكل ــل ه ــوم بتعدي ــماله ويق ــإدارة رأس ــة ب ــوم المجموع تق
ــة رأســمال البنــك أو إدخــال تعديــل عليهــا، بتعديــل قيمــة التوزيعــات للمســاهمين أو بإصــدار أدوات ملكيــة  تقــوم المجموعــة مــن أجــل المحافظــة هيكلي

ــدة.  جدي

٢٠١٥2014

8.3٢7.٠678٫049٫896المستوى األول رأس المال األساسي 

4.٠٠٠.٠٠٠2٫000٫000المستوى األول رأس المال المساعد 

٢78.١١823٧٫338المستوى الثاني رأس المال المساعد 

١٢.6٠٥.١8٥10٫28٧٫234إجمالي رأس المال النظامي

الموجودات المرجحة بالمخاطر

٢٠١٥
بازل 3 المبلغ المرجح بالمخاطر

2014
بازل 3 المبلغ المرجح بالمخاطر

73.١3٢.٢4762٫402٫٥88إجمالي الموجودات المرجحة باوزان مخاطر االئتمان

٢.4١4.4٢91٫٧09٫33٧الموجودات المرجحة بأوزان مخاطر السوق

4.6٠٥.49٠4٫343٫993الموجودات المرجحة بأوزان مخاطر التشغيلية

8٠.١٥٢.١6668٫4٥٥٫918

8٠.١٥٢.١6668٫4٥٥٫918موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر 

١٢.6٠٥.١8٥10٫28٧٫234إجمالي رأس المال النظامي

الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال 
النظامي 

1٥٫03٪١٥.73٪إجمالي معدل رأس المال

اتبع البنك معدل كفاية رأس المال لبازل 3 بمصرف قطري المركزي ابتداًء من 1 يناير 201٥ وفقًا ألحكام مصرف قطر المركزي.

الحد األدنى المقبول لمعدل كفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل 3 كما يلي:
- الحد األدنى ال يشمل مشروع االحتياطي الرأسمالي بنسبة ٪10.

- الحد األدنى يشمل مشروع االحتياطي الرأسمالي بنسبة ٪12٫٥.

بأالف الرياالت القطرية
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٥- استخدام التقديرات واألحكام

المصادر الرئيسية للشك في التقديرات 

ــرات  ــتمر للتقدي ــم مس ــراء تقيي ــم إج ــر. يت ــا التقري ــادر عنه ــات الص ــودات والمطلوب ــغ  الموج ــى مبال ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــراء تقدي ــة بإج ــوم المجموع تق
ــروف. ــى الظ ــر إل ــة بالنظ ــا معقول ــى أنه ــد عل ــتقبلية يعتق ــداث مس ــات أح ــة توقع ــرى متضمن ــل أخ ــة وعوام ــرة التاريخي ــى الخب ــتند إل ــي تس ــكام وه واألح

مخصصات خسائر االئتمان

ــات  ــي السياس ــوف ف ــاس موص ــى أس ــة عل ــي القيم ــاض ف ــاك انخف ــا إذا كان هن ــد م ــأة لتحدي ــة المطف ــها بالتكلف ــم قياس ــي ت ــودات الت ــم الموج ــم تقيي يت
ــبية. المحاس

إن المكونــات المحــددة للطــرف المقابــل إلجمالــي مخصصــات انخفــاض القيمــة تنطبــق علــى الموجــودات الماليــة المقيمــة بشــكل فــردي لتحديــد مــا إذا كان 
هنــاك انخفــاض فــي قيمتهــا وتســتند علــى أفضــل تقديــر لــإلدارة للقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع اســتالمها. تقــوم اإلدارة عنــد تقديــر هــذه 
التدفقــات النقديــة بوضــع أحــكام حــول الحالــة الماليــة للطــرف المقابــل وصافــي القيمــة المحققــة ألي ضمــان يتعلــق بــه. يتــم تقييــم كل أصــل منخفــض 
فــي القيمــة حســب خصائصــه واســتراتيجية التدريــب وتتــم الموافقــة المســتقلة علــى تقديــر التدفقــات النقديــة التــي تعتبــر قابلــة لالســترداد مــن قبــل إدارة 

مخاطــر االئتمــان. يتــم تحديــد الحــد األدنــى النخفــاض القيمــة بالنســبة ألطــراف مقابلــة محــددة باالســتناد إلــى لوائــح مصــرف قطــر المركــزي.

مخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة المقيمــة بشــكل جماعــي تغطــي خســائر االئتمــان المضمنــة فــي محافــظ القــروض والســلف للعمــالء واالســتثمارات 
الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة وذات خصائــص مخاطــر ائتمــان مماثلــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي للقــول أنهــا تحتــوي علــى موجــودات مالية 
منخفضــة فــي القيمــة ، لكــن ال يمكــن بعــد تحديــد البنــود الفرديــة المنخفضــة فــي القيمــة. عنــد تقييــم الحاجــة إلــى مخصصــات خســارة جماعيــة تأخــذ 
اإلدارة فــي االعتبــار عوامــل مثــل جــودة االئتمــان وحجــم المحفظــة والتركيــزات والعوامــل االقتصاديــة. يتــم مــن أجــل تقديــر المخصــص المطلــوب وضــع 
االفتراضــات لتحديــد الطريقــة التــي تحــدث علــى غرارهــا الخســائر المضمنــة ولتحديــد معالــم المدخــالت الالزمــة اســتنادا إلــى الخبــرة التاريخيــة والظــروف 
االقتصاديــة الحاليــة. تعتمــد صحــة المخصصــات علــى تقديــرات التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو مخصصــات الطــرف المقابــل المحــدد وافتراضــات النمــوذج 

والمعالــم المســتخدمة فــي تحديــد المخصصــات الجماعيــة.

تحديد القيم العادلة

إن تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ليــس لهــا ســعر ســوق يمكــن مالحظتــه يتطلــب اســتخدام أســاليب التقييــم التــي تــم 
شــرحها فــي السياســة المحاســبية. بالنســبة لــألدوات الماليــة التــي تتــم المتاجــرة بهــا بشــكل غيــر متكــرر ولهــا شــفافية ســعر قليلــة فــإن القيمــة العادلــة 
ــات  ــوق وافتراض ــل الس ــول عوام ــك ح ــز والش ــيولة والتركي ــر الس ــى مخاط ــتنادا إل ــكام اس ــن األح ــة م ــات متفاوت ــب درج ــة، وتتطل ــل موضوعي ــون أق ــا تك له

التســعير ومخاطــر أخــرى تؤثــر علــى األداة بحــد ذاتهــا.

التقديرات المحاسبية الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

السياسة المحاسبية للمجموعة حول قياس القيمة العادلة تمت مناقشتها في قسم السياسات المحاسبية الهامة.

تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياس.

المستوى 1: األسعار المتداولة غير المعدلة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  •

المســتوى 2: أســاليب تقييــم اســتنادا إلــى مدخــالت يمكــن مالحظتهــا ســواء بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو غيــر مباشــر )مثــل المشــتقات مــن األســعار(.   •
ــة أو  ــة ألدوات مطابق ــعار مدرج ــة أو أس ــطة ألدوات مماثل ــوق النش ــي الس ــة ف ــوق مدرج ــعار س ــتخدام: أس ــا باس ــم تقييمه ــة أدوات ت ــذه الفئ ــن ه تتضم
مماثلــة فــي أســواق تعتبــر أقــل نشــاطا أو أســاليب تقييــم أخــرى حيــث يمكــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مالحظــة المدخــالت الهامــة مــن بيانــات الســوق.

المســتوى 3: أســاليب تقييــم باســتخدام مدخــالت هامــة ال يمكــن مالحظتهــا. تتضمــن هــذه الفئــة كافــة األدوات حيــث يتضمــن أســلوب التقييــم مدخــالت ال   •
تســتند إلــى بيانــات يمكــن مالحظتهــا ويكــون للمدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا أثــر هام علــى تقييــم األداة. تتضمــن هــذه الفئــة أدوات تم تقييمها اســتنادا 

إلــى أســعار مدرجــة ألدوات مماثلــة حيــث تكــون التعديــالت أو االفتراضــات الهامــة التــي ال يمكــن مالحظتهــا مطلوبــة لتعكــس االختالفــات بيــن األدوات.

ــوم  ــل. تق ــعار المتعام ــروض أس ــة أو ع ــوق مدرج ــعار س ــى أس ــطة إل ــوق نش ــي س ــا ف ــر به ــة المتاج ــات المالي ــودات والمطلوب ــة للموج ــم العادل ــتند القي تس
ــم. ــاليب التقيي ــتخدام أس ــة باس ــم العادل ــد القي ــرى بتحدي ــة األخ ــة األدوات المالي ــبة لكاف ــة بالنس المجموع

ــن  ــي يمك ــوق الت ــعار الس ــر أس ــث تتوف ــة حي ــأدوات مماثل ــة ب ــوم مقارن ــدي المخص ــق النق ــاذج التدف ــة ونم ــة الحالي ــي القيم ــم صاف ــاليب التقيي ــن أس تتضم
مالحظتهــا. تتضمــن االفتراضــات والمدخــالت المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم معــدالت فائــدة خاليــة مــن المخاطــر وقياســية وتوزيعــات ائتمــان وعــالوات 
ــهم  ــرات األس ــعار مؤش ــهم وأس ــة واألس ــة األجنبي ــرف العمل ــدالت ص ــهم ومع ــندات واألس ــعار الس ــم وأس ــدالت الخص ــر مع ــي تقدي ــتخدمة ف ــرى مس أخ
والتغيــرات المتوقعــة لألســعار وارتباطاتهــا. إن هــدف أســاليب التقييــم هــو التوصــل إلــى تحديــد قيمــة عادلــة تعكــس ســعر األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر 

والــذي كان مــن الممكــن تحديــده مــن قبــل المشــاركين فــي الســوق وفــق معاملــة تجاريــة ضمــن األنشــطة االعتياديــة.

بأالف الرياالت القطرية
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قياس القيمة العادلة

يوضح الجدول أدناه تدرج قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة.

االفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٥:

اإلجماليالمستوى 3المستوى ٢المستوى ١تاريخ التقييم

موجودات بالقيمة العادلة: 

6.396.١١٢-٢٠١٥/١٢/3١٥.٢64.799١.١3١.3١3أوراق إستثمار مالية متاحة للبيع

١6.697--٢٠١٥/١٢/3١١6.697استثمارات مالية متحفظ بها للمتاجرة 

مشتقات األدوات المالية:

٥.١٥8-٥.١٥8-٢٠١٥/١٢/3١عقود تبادل أسعار الفائدة 

٢3.7١8-٢3.7١8-٢٠١٥/١٢/3١عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

٥.٢8١.496١.١6٠.١89-6.44١.68٥

موجودات تم االفصاح عن قيمتها العادلة 
)إيضاح 7(

3.٥6٢.8٢١3.٥6٢.8٢١--٢٠١٥/١٢/3١نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

١٠.38٥.4١4١٠.38٥.4١4--٢٠١٥/١٢/3١مستحق من البنوك

٥٥.6١٥.١8٥٥٥.6١٥.١8٥--٢٠١٥/١٢/3١قروض وسلف للعمالء 

٥.849.97١-٢٠١٥/١٢/3١4.١٢٠.943١.7٢9.٠٢8أوراق استثمار مالية محتفظ بها لالستحقاق

٥9٢.٠98٥9٢.٠98--٢٠١٥/١٢/3١موجودات أخرى 

مطلوبات بالقيمة العادلة 

مشتقات أدوات مالية: 

١٥.63٥-١٥.63٥-٢٠١٥/١٢/3١عقود تبادل أسعار الفائدة 

4.43١-4.43١-٢٠١٥/١٢/3١عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

-٢٠.٠66-٢٠.٠66

مطلوبات تم االفصاح عن قيمتها العادلة 
)إيضاح 7(

8.776.١3٠8.776.١3٠--٢٠١٥/١٢/3١أرصدة من بنوك 

٥٢.766.6١3٥٢.766.6١3--٢٠١٥/١٢/3١ودائع العمالء

٢.6٢٠.٠٢٥--٢٠١٥/١٢/3١٢.6٢٠.٠٢٥أوراق دين مصدرة 

3.4٥٢.٥343.٥4٢.٥34--٢٠١٥/١٢/3١قروض أخرى 

١.434.666١.434.666--٢٠١٥/١٢/3١مطلوبات أخرى 

ال يوجد أي تحويل بين المستوى 1 والمستوى 3 من تدرج القيمة العادلة.

بأالف الرياالت القطرية
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قياس القيمة العادلة

يوضح الجدول أدناه تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في 31 ديسمبر 2014:

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1تاريخ التقييم

موجودات بالقيمة العادلة: 

٥٫230٫٧٧9-2014/12/314٫089٫0301٫141٫٧49أوراق إستثمار مالية متاحة للبيع

36٫٥41--2014/12/3136٫٥41استثمارات مالية متحفظ بها للمتاجرة 

مشتقات األدوات المالية:

11٫9٧٧-11٫9٧٧-2014/12/31عقود تبادل أسعار الفائدة 

26٫1٥2-26٫1٥2-2014/12/31عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

4٫12٥٫٥٧11٫1٧9٫8٧8-٥٫30٥٫449

موجودات تم االفصاح عن قيمتها العادلة 
)إيضاح ٧(

3٫303٫6٥13٫303٫6٥1--2014/12/31نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

12٫246٫٧8212٫246٫٧82--2014/12/31مستحق من البنوك

48٫٥٥8٫٥2148٫٥٥8٫٥21--2014/12/31قروض وسلف للعمالء 

أوراق استثمار مالية محتفظ بها 
4٫613٫٥٧٧-2014/12/312٫398٫2642٫21٥٫313لالستحقاق

623٫016623٫016--2014/12/31موجودات أخرى 

مطلوبات بالقيمة العادلة 

مشتقات أدوات مالية: 

10٫044-10٫044-2014/12/31عقود تبادل أسعار الفائدة 

42٫642-42٫642-2014/12/31عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

-٥2٫686-٥2٫686

مطلوبات تم االفصاح عن قيمتها العادلة 
)إيضاح ٧(

12٫٧94٫٧3٥12٫٧94٫٧3٥--2014/12/31أرصدة من بنوك 

4٥٫946٫٥٧٥4٥٫946٫٥٧٥--2014/12/31ودائع العمالء

2٫646٫8٥4--2014/12/312٫646٫8٥4سندات دين 

٧2٧٫681٧2٧٫681--2014/12/31قروض أخرى 

1٫2٧3٫9111٫2٧3٫911--2014/12/31مطلوبات أخرى 

خالل فترة التقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، ال يوجد أي تحويل بين المستوى 1 والمستوى 2 من تدرج القيمة العادلة

ــال قطــري( مســجلة  ــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 201٥ )2014: 61٫1  مليــون ري  كل اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع الغيــر مدرجــة البالغــة قيمتهــا 61٫3 مليــون ري
بســعر التكلفــة وذلــك ألن القيمــة العادلــة ال يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بــه.

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تقدم السياسات المحاسبية للمجموعة نطاقا للموجودات والمطلوبات ليتم تسجيلها مبدئيا في فئات محاسبية مختلفة في ظروف معينة:

عنــد تصنيــف الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة للمتاجــرة بهــا أوضحــت المجموعــة أنهــا ستســتوفي شــروط وصــف الموجــودات والمطلوبــات المتاجــر   •
بهــا الموضــح فــي السياســات المحاســبية.

ــذا  ــر ه ــد معايي ــتوفت أح ــا اس ــة أنه ــت المجموع ــارة أوضح ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــات مالي ــودات أو مطلوب ــجيل موج ــد تس عن  •
التســجيل الموضحــة فــي السياســات المحاســبية.

عنــد تصنيــف موجــودات ماليــة ضمــن المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق قــررت المجموعــة أن لديهــا كل مــن النيــة اإليجابيــة والمقــدرة علــى االحتفــاظ   •
بالموجــودات حتــى تاريــخ اســتحقاقها كمــا هــو مشــترط فــي السياســات المحاســبية.

تم إدراج التفاصيل حول تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية في اإليضاح ٧.

بأالف الرياالت القطرية
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عالقات التحوط المؤهلة
عند تسجيل األدوات المالية في عالقات تحوط مؤهلة أوضحت المجموعة أنها تتوقع أن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على مدى فترة التحوط.

عنــد المحاســبة عــن المشــتقات كتحوطــات القيمــة العادلــة قــررت المجموعــة أن التعــرض لمعــدل الفائــدة المتحــوط منــه يتعلــق بتدفقــات نقديــة 
مســتقبلية محتملــة بشــكل كبيــر.

انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
ــم  ــي قس ــروح ف ــاس المش ــق األس ــة وف ــي القيم ــاض ف ــاك انخف ــا إذا كان هن ــد م ــن لتحدي ــندات الدي ــة وس ــوق الملكي ــي حق ــتثمارات ف ــم االس ــم تقيي يت

السياســات المحاســبية الهامــة.

مبدأ االستمرارية
قامــت اإلدارة بتقييــم مقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا وأقتنعــت بــأن المجموعــة تملــك مصــادر تجعلهــا قــادرة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا 
ــه  ــطتها. وعلي ــي أنش ــتمرار ف ــة لالس ــدرة المجموع ــى مق ــك عل ــر الش ــور تثي ــة أم ــم بأي ــى عل ــت عل ــة ليس ــك إن إدارة المجموع ــى ذل ــة إل ــتقبلية ، باإلضاف المس

تقــوم اإلدارة بإعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحــدد إدارة المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات الحتســاب اإلهــالك. يتــم تحديــد هــذا التقديــر مــع األخــذ باالعتبــار االســتخدام المتوقــع 

لألصــل والتقــادم الفعلــي والفنــي والتجاري.

6- القطاعات التشغيلية
تقوم المجموعة بتنظيم وإدارة عملياتها من خالل قطاعين لألعمال يشمالن الخدمات المصرفية التقليدية وأنشطة التأمين.

الخدمات المصرفية التجارية التقليدية:
العمليــات البنكيــة للشــركات التمويليــة وغيــر التمويليــة وتشــمل علــى تســهيالت الخصــم المباشــرة ، والحســابات الجاريــة ، والودائــع والعمــوالت   •
األجنبيــة ومنتجــات المشــتقات والقــروض المشــتركة وخدمــات التمويــل للشــركات التجاريــة والمتعــددة الجنســيات. محافــظ أســواق المــال والمحافــظ 

اإلســتثمارية تــدار مــن قبــل قطــاع األعمــال.
ــع  ــر والودائ ــات التوفي ــراد ، ومنتج ــة لألف ــة الخاص ــابات الجاري ــة ، والحس ــة الخاص ــالت البنكي ــات المعام ــى خدم ــمل عل ــراد وتش ــة لألف ــات البنكي العملي  •

اإلســتثمارية ، وبطاقــات اإلئتمــان والخصــم والقــروض والرهــون وخدمــات اإلســتثمار والوســاطة لألفــراد.

أنشطة التأمين:
تشمل أنشطة التأمين للعمالء إحداث عقود التأمين، وتنفيذ عقود التأمين، وتنظيم صفقات االستثمارات وتقديم المشورة بشأن هذه االستثمارات.

القاطاعات التشغيلية
معلومات عن القطاعات التشغيلية

تفاصيل كل قطاع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 201٥ مبينة كما يلي:

٢٠١٥
الخدمات 

البنكية 
للشركات

الخدمات 
البنكية لألفراد

المجموعالتأمينالمجموعغير مخصصة

٢٫٨٤٢٫١٧٥-2٫842٫1٧٥-2٫414٫44242٧٫٧33الفوائد / الدخل المماثل 

26٫923٢6٫٩٢٣----الدخل الصافي من األنشطة التأمينية

481٫32٥1٧4٫40٧٧3٫428٧29٫160٧٫89٥٧٣٧٫٠٥٥إيرادات أخرى 

2٫89٥٫٧6٧602٫140٧3٫4283٫٥٧1٫33٥34٫818٣٫6٠6٫١٥٣إيرادات القطاع

صافي خسارة إنخفاض قيمة القروض 
(٢٩٣٫١6٩)-)293٫169(-)62٫٥28()230٫641(والسلف للعمالء

(١٠٩٫6٥٢))1٫9٧0()10٧٫682(--)10٧٫682(خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات المالية

1٫361٫6٧111٫8٧1١٫٣٧٣٫٥٤٢أرباح القطاع 

١6٨حصة من نتائج الشركة الزميلة 

١٫٣٧٣٫٧١٠صافي الربح للسنة 

معلومات أخرى 

٧0٫096٫449٧٫916٫10٧٥٫023٫46183٫036٫01٧264٫188٨٣٫٣٠٠٫٢٠٥الموجودات 

٨٫٩٠٨إستثمارات في شركات زميلة 

83.3٠9.١١3اإلجمالي

٥8٫628٫80610٫٥٧9٫332٧82٫٥2169٫990٫6٥9111٫1٥٥٧٠٫١٠١٫٨١٤مطلوبات 

٣٣٫6٤٧٫6١٩-33٫64٧٫619-33٫4٧1٫9921٧٥٫62٧مطلوبات محتملة 

بأالف الرياالت القطرية
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2014
الخدمات 

البنكية 
للشركات

الخدمات 
البنكية لألفراد

المجموعالتأمينالمجموعغير مخصصة

2٫٥0٧٫23٥-2٫٥0٧٫23٥-2٫110٫9٥3396٫282الفوائد / الدخل المماثل 

21٫٥٥121٫٥٥1----الدخل الصافي من األنشطة التأمينية

648٫9861٥2٫3408٥٫611886٫93٧9٫8٥6896٫٧93إيرادات أخرى  

2٫٧٥9٫939٥48٫6228٥٫6113٫394٫1٧231٫40٧3٫42٥٫٥٧9إيرادات القطاع

صافي خسارة إنخفاض قيمة القروض 
والسلف للعمالء

)3٧1٫٧82()6٧٫36٧(-)439٫149(-)439٫149(

)30٫1٧4(-)30٫1٧4(--)30٫1٧4(خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات المالية

1٫348٫39910٫21٧1٫3٥8٫616أرباح القطاع 

42--حصة من نتائج الشركة الزميلة 

1٫3٥8٫6٥8صافي الربح للسنة 

معلومات أخرى 

62٫٧82٫٧28٧٫284٫329٥٫1٥9٫8٥4٧٥٫226٫911281٫40٧٧٥٫٥08٫318الموجودات 

9٫244إستثمار ات في شركات زميلة 

٧٥٫٥1٧٫٥62اإلجمالي

٥4٫218٫٥189٫383٫2٥648٥٫91964٫08٧٫69313٧٫11664٫224٫809مطلوبات 

32٫823٫446-32٫823٫446-32٫4٥8٫٧91364٫6٥٥مطلوبات محتملة 

المناطق الجغرافية

عند تقديم المعلومات بناء على المناطق الجغرافية يستند اإليراد إلى الموقع الجغرافي للفرع حيث تسجل الموجودات.

 دول مجلسقطر
المجموعالهندالتعاون الخليجي

201٥

2٫٥0٧٫٧04293٫02٥10٫8٥42٫811٫٥83صافي إيرادات التشغيل

1٫3٧3٫٧10)636(1٫298٫٥16٧٥٫830صافي الربح

٧3٫692٫3٥09٫292٫462324٫30183٫309٫113إجمالي الموجودات 

61٫913٫6818٫031٫4291٥6٫٧04٧0٫101٫814إجمالي المطلوبات

2014

2٫622٫٥23233٫0٥34٫0٥02٫8٥9٫626صافي إيرادات التشغيل

1٫326٫84830٫99٧8131٫3٥8٫6٥8صافي الربح

6٧٫٥48٫01٧٧٫881٫6938٧٫8٥2٧٥٫٥1٧٫٥62إجمالي الموجودات 

٥٧٫٥33٫0٧16٫689٫9٧01٫٧6864٫224٫809إجمالي المطلوبات

بأالف الرياالت القطرية
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7- الموجودات والمطلوبات المالية

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

أو الخسارة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 

االستحقاق

القروض 
والذمم 

المدينة
المتاحة للبيع

التكلفة 
المطفأة 

األخرى

إجمالي 
القيمة 

الدفترية
القيمة العادلة

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

3.٥6٢.8٢١3.٥6٢.8٢١--3.٥6٢.8٢١--نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

١٠.38٥.4١4١٠.38٥.4١4--١٠.38٥.4١4--مستحق من البنوك

٢8.876٢8.876----٢8.876القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

٥٥.6١٥.١8٥٥٥.6١٥.١8٥--٥٥.6١٥.١8٥--القروض والسلف للعمالء

االستثمارات المالية:

6.474.٠7٠6.474.٠7٠-6.4٥7.373--١6.697مقاسة بالقيمة العادلة

٥.7٢4.١6٢٥.849.97١---٥.7٢4.١6٢-مقاسة بالقيمة المطفأة

٥9٢.٠98٥9٢.٠98٥9٢.٠98----موجودات أخرى 

4٥.٥73٥.7٢4.١6٢69.٥63.4٢٠6.4٥7.373٥9٢.٠988٢.38٢.6٢68٢.٥٠8.43٥

٢٠.٠66٢٠.٠66----٢٠.٠66القيمة العادلة السلبية للمشتقات

8.776.١3٠8.776.١3٠8.776.١3٠----مستحق إلى البنوك

٥٢.766.6١3٥٢.766.6١3٥٢.766.6١3----ودائع العمالء

٢.٥87.7٢8٢.٥87.7٢8٢.6٢٠.٠٢٥----أوراق دين

3.4٥٢.٥343.4٥٢.٥343.4٥٢.٥34----قروض اخرى

١.434.666١.434.666١.434.666----مطلوبات أخرى 

٢٠.٠66---69.٠١7.67١69.٠37.73769.٠7٠.٠34
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يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة:

القيمة 
العادلة من 

خالل الربح أو 
الخسارة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 

االستحقاق

القروض 
والذمم 

المدينة
المتاحة للبيع

التكلفة 
المطفأة 

األخرى

إجمالي 
القيمة 

الدفترية

القيمة 
العادلة

31 ديسمبر 2014

نقد وأرصدة لدى المصارف 
3٫303٫6٥13٫303٫6٥1--3٫303٫6٥1--المركزية

12٫246٫٧8212٫246٫٧82--12٫246٫٧82--مستحق من البنوك

القيمة العادلة اإليجابية 
38٫12938٫129----38٫129للمشتقات

48٫٥٥8٫٥2148٫٥٥8٫٥21--48٫٥٥8٫٥21--القروض والسلف للعمالء

االستثمارات المالية:

٥٫328٫463٥٫328٫463-٥٫291٫922--36٫٥41مقاسة بالقيمة العادلة

4٫٥2٧٫2٥٥4٫613٫٥٧٧---4٫٥2٧٫2٥٥-مقاسة بالقيمة المطفأة

623٫016623٫016623٫016----موجودات أخرى 

٧4٫6٧04٫٥2٧٫2٥٥64٫108٫9٥4٥٫291٫922623٫016٧4٫62٥٫81٧٧4٫٧12٫139

القيمة العادلة السلبية 
٥2٫686٥2٫686----٥2٫686للمشتقات

12٫٧94٫٧3٥12٫٧94٫٧3٥12٫٧94٫٧3٥----مستحق إلى البنوك

4٥٫946٫٥٧٥4٥٫946٫٥٧٥4٥٫946٫٥٧٥----ودائع العمالء

2٫٥82٫4٧82٫٥82٫4٧82٫646٫8٥4----أوراق دين

٧2٧٫681٧2٧٫681٧2٧٫681----قروض اخرى

1٫2٧3٫9111٫2٧3٫9111٫2٧3٫911----مطلوبات أخرى 

٥2٫686---63٫32٥٫38063٫3٧8٫06663٫442٫442

االستثمارات المالية - أسهم حقوق  الملكية الغير المدرجة بالتكلفة
ــوق  ــهم حق ــي أس ــة ف ــتثمارات المالي ــن االس ــري( م ــال قط ــون ري ــمبر 201٥ )2014: 61٫1 ملي ــي 31 ديس ــري ف ــال قط ــون ري ــغ 61٫3 ملي ــاله مبل ــدول أع ــن الج يتضم
الملكيــة بالتكلفــة فــي كل مــن عمــودي القيــم الدفتريــة والعادلــة والتــي تــم قياســها بالتكلفــة والتــي لــم يتــم تقديــم إفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة ألن 

ــة لــم يتــم اعتبارهــا قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق. قيمهــا العادل

8- النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية

٢٠١٥2014

476.١6٠٥22٫٧٧3النقد 

٢.٠4٢.8691٫823٫312احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

١٢٠.34١138٫399احتياطي نقدي لدى مصارف مركزية أخرى *

9٢3.4٥١819٫16٧أرصدة أخرى لدى مصارف مركزية 

3.٥6٢.8٢١3٫303٫6٥1

* االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي ومصارف مركزية أخرى هو احتياطي الزامي وغير متاح لالستخدام في العمليات اليومية.

بأالف الرياالت القطرية
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9- أرصدة لدى بنوك

٢٠١٥2014
468.٥٥61٫219٫22٧الحسابات الجارية

4.99٥.١84٥٫٧٧٥٫869الودائع
4.9٢١.674٥٫2٥1٫686قروض لبنوك 

١٠.38٥.4١412٫246٫٧82

١٠- القروض والسلف للعمالء

٢٠١٥2014
٥١.679.3٢٢43٫٥94٫4٥6قروض 

4.٥١7.٢87٥٫383٫469سحب على المكشوف
3٢8.339268٫333أوراق مخصومة

١.١٥8.٢٢81٫129٫٧84سلف أخرى*
٥7.683.١76٥0٫3٧6٫042

)إيضاح 1(

ناقص:
)42٫136()١7.876(ربح مؤجل

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف 
)1٫642٫٧28()١.9٢6.6٥٢(للعمالء 

)132٫6٥٧()١٢3.463(المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة 
٥٥.6١٥.١8٥48٫٥٥8٫٥21صافي القروض والسلف للعمالء 

ــالء )2014:  ــلف للعم ــروض والس ــي الق ــن إجمال ــل 3٫26٪ م ــذي يمث ــري وال ــال قط ــون ري ــرة 1٫881٫2 ملي ــالء المتعث ــلف للعم ــروض والس ــي للق ــغ اإلجمال ــغ المبل بل
ــالء(. ــلف للعم ــروض والس ــي الق ــن إجمال ــري 3٫10٪ م ــال قط ــون ري 1٫٥٥9٫9 ملي

خــالل الفتــرة ، قامــت المجموعــة بشــطب قــروض متعثــرة بمبلــغ 111٫2 مليــون ريــال قطــري محتســب لهــا مخصــص )2014: ال شــيء( وفقــًا للتعميــم رقــم 2011/68 
الصــادر عــن مصــرف قطــر المركــزي.

يتضمن المخصص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء مبلغ 368٫٧ مليون ريال قطري من الفوائد المعلقة )2014: 290٫٥ مليون ريال قطري(.
*هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء المدينة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ ٧16٫8 مليون ريال قطري )2014: ٥6٥٫2 مليون ريال قطري(.

إيضاح 1:

٢٠١٥2014
3.٥٥7.633٥٫010٫198الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها

43.٢٢٥.٥6934٫٧44٫184الشركات
١٠.899.97410٫621٫660التجزئة

٥7.683.١76٥0٫3٧6٫042

حسب القطاع

سحوبات على قروضفي 3١ ديسمبر ٢٠١٥
المجموعسلف اخرىأوراق مخصومةالمكشوف

١٥.9٢٥3.٥٥7.633-٢.٥97.8٥3943.8٥٥حكومية وهيئات حكومية
٢.49٢.39٢--٢.3٠6.٢٥٥١86.١37مؤسسات مالية غير مصرفية

٢.7١3.٢3364.٥678٢.١79٥.٥٥١٢.86٥.٥3٠صناعة
7.769.٠٠٢846.4٠9١٠9.38864٥.3٢٥9.37٠.١٢4تجارية

٥.749.8١8٢88.6٢١٥٢.٠3٥١٠.8996.١٠١.373خدمات
8.٥٢٥.8٢3١.٢37.6١649.7٢6٢4١.١93١٠.٠٥4.3٥8مقاوالت

١١.٢34.9٥93٠٢.6٢٠٢3.٢77٢6.389١١.٥87.٢4٥عقارات
١٠.١6٠.١8٢٥49.٢٥7١٢4١9٠.4١١١٠.899.974شخصية

6٢٢.١9798.٢٠٥١١.6١٠٢٢.٥3٥7٥4.٥47أخرى
٥١.679.3٢٢4.٥١7.٢873٢8.339١.١٥8.٢٢8٥7.683.١76

)١7.876(ناقصا: ربح مؤجل
)١.9٢6.6٥٢(المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء  

)١٢3.463(المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة 
٥٥.6١٥.١8٥

بأالف الرياالت القطرية
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سحوباتقروضفي 31 ديسمبر 2014
المجموعسلف اخرىأوراق مخصومةعلى المكشوف

28٫818٥٫010٫198-2٫809٫6٥62٫1٧1٫٧24حكومية و هيئات حكومية

1٫1٧٧٫٥48---1٫1٧٧٫٥48مؤسسات مالية غير مصرفية

2٫329٫٧004٥٫63631٫9٥84٫6222٫411٫916صناعة

٧٫439٫046٧88٫316108٫094489٫2198٫824٫6٧٥تجارية

2٫984٫٧20208٫44٥6٧٫28٥32٫4243٫292٫8٧4خدمات

6٫900٫6301٫0٧٧٫33444٫1293٧3٫83٥8٫39٥٫928مقاوالت

9٫214٫0٥8٥38٫٧0420043٫9409٫٧96٫902عقارات

21946٥٫6٧6٥2011٧٫24٥10٫621٫660 .10٫038شخصية

٧00٫8٧98٧٫63416٫14٧39٫681844٫341أخرى

43٫٥94٫4٥6٥٫383٫469268٫3331٫129٫٧84٥0٫3٧6٫042

)42٫136(ناقصا: ربح مؤجل

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة 
)1٫642٫٧28(القروض والسلف للعمالء

المخصص المجمع لالنخفاض في 
)132٫6٥٧(القيمة

48٫٥٥8٫٥21

التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء

٢٠١٥2014

١.77٥.38٥1٫230٫1٥8الرصيد في 1 يناير

)1٫٥80()٢.476(تحويل العملة األجنبية

٥39.٢٢8626٫131مخصصات مكونة خالل السنة

)٧6٫199()١3٢.٠46(استردادات خالل السنة

4٠7.١8٢٥49٫932صافي المخصص إلنخفاض القيمة خالل السنة *

)3٫12٥()١٢9.976(مشطوبات/ تحويالت خالل السنة

٢.٠٥٠.١١٥1٫٧٧٥٫38٥الرصيد في 31 ديسمبر

*تتضمن التغيرات أثر الفائدة المعلقة على تصنيف القروض والسلف للعمالء وفقا للوائح مصرف قطر المركزي وقد بلغت 113٫9 مليون ريال قطري خالل 
السنة )2014: 110٫8 مليون ريال قطري(.

فيما يلي تصنيف لتسوية مخصص خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلف إلى العمالء:

قروض الشركات

قروض 
المشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة

قروض الرهن قروض لألفراد
االجماليالعقاري

١.٢74.387٥3.6٢٢36٥.9968١.38٠١.77٥.38٥الرصيد في 1 يناير 

)٢.476(-)647(-)١.8٢9(فروق العمالت االجنبية

4١٠.٢١4٢٠.48٢١٠٢.4٠76.١٢٥٥39.٢٢8مخصصات مكونة خالل السنة

)١3٢.٠46()١.98١()٢9.٢76()١.4٢٢()99.367(إستردادات خالل السنة

)١٢9.976(-)76.٠٥9()3.937()49.98٠(مشطوبات/ تحويالت خالل السنة

١.٥33.4٢٥68.74٥36٢.4٢١8٥.٥٢4٢.٠٥٠.١١٥الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

بأالف الرياالت القطرية
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قروض الشركات
قروض المشروعات 

الصغيرة 
والمتوسطة

قروض الرهن قروض لألفراد
االجماليالعقاري

88٧٫1٥922٫369266٫٧14٥3٫9161٫230٫1٥8الرصيد في 1 يناير 

)1٫٥80(-)99٥(-)٥8٥(فروق العمالت االجنبية

409٫٥0234٫8٧1128٫438٥3٫320626٫131مخصصات مكونة خالل السنة

)٧6٫199()18٫698()34٫122()3٫٥1٥()19٫864(إستردادات خالل السنة

)3٫12٥()٧٫1٥8(٥٫961)103()1٫82٥(مشطوبات/ تحويالت خالل السنة

1٫2٧4٫38٧٥3٫62236٥٫99681٫3801٫٧٧٥٫38٥الرصيد في 31 ديسمبر 2014

١١- االستثمارات المالية

فيما يلي تفصيل لتحليل االستثمارات المالية:

٢٠١٥٢٠١4

6.6٥6.78١٥٫400٫٥23متاحة للبيع

١6.69736٫٥41استثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة 

٥.738.3٥64٫٥41٫449محتفظ بها لتاريخ االستحقاق *

١٢.4١١.8349٫9٧8٫٥13

)122٫٧9٥()٢١3.6٠٢(مخصص انخفاض في القيمة 

١٢.١98.٢3٢9٫8٥٥٫٧18اإلجمالي

*  تعهدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قيمتها 2٫829 مليون ريال قطري )2014: 136 مليون ريال قطري( مقابل عقود إعادة الشراء.

٢٠١٥٢٠١4متاحة للبيع

غيرمدرجةمدرجةغيرمدرجةمدرجة

١.349.١447٠.١66819٫٥20٧0٫048أسهم

٢.١١9.٢73١.١٢9.٢831٫622٫6101٫131٫616أوراق دين من حكومة قطر

١.86٢.68٠٢.٠3٠1٫631٫63310٫133أوراق دين أخرى

-114٫963-١٢4.٢٠٥صناديق استثمار 

)8٫90٥()99٫696()8.9٠٥()١9٠.٥٠3(ناقصا: مخصص انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

٥.٢64.799١.١9٢.٥744٫089٫0301٫202٫892المجموع

بلغــت األوراق الماليــة ذات المعــدل الثابــت وذات المعــدل المتغيــر ٥٫100 مليــون ريــال قطــري 10 مليــون ريــال قطــري علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 201٥ )2014: 
4٫219 مليــون ريــال قطــري 1٧3 مليــون ريــال قطــري علــى التوالــي(.

استثمارات مالية مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة

االســتثمارات الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة تتثمــل فــي ســندات مدرجــة بقيمــة ٥٫3 مليــون ريــال قطــري وأســهم مدرجــة بقيمــة 11٫4 مليــون ريــال 
قطــري )2014: 31٫3 مليــون ريــال قطــري و ٥٫2 مليــون ريــال قطــري علــى التوالــي(.

بأالف الرياالت القطرية
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٢٠١٥2014محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

غيرمدرجةمدرجةغيرمدرجةمدرجةحسب جهة اإلصدار 

٢.943.9٥٢١.7١٠.8٢٠1٫68٧٫63٥1٫٧44٫891 أوراق دين من حكومة قطر

١.٠6٥.376١8.٢٠8٥٧2٫٥08٥36٫41٥أوراق دين أخرى

ناقص: مخصص انخفاض قيمة 
االستثمارات

)١4.١94(-)14٫194(-

3.99٥.١34١.7٢9.٠٢82٫24٥٫9492٫281٫306اإلجمالي

حسب معدل الفائدة

3.97٠.364١.7٢9.٠٢82٫21٧٫2٧82٫281٫306أوراق دين ذات معدل ثابت

-42٫86٥-38.964أوراق دين ذات معدل متغير

ناقص: مخصص انخفاض قيمة 
االستثمارات

)١4.١94(-)14٫194(-

3.99٥.١34١.7٢9.٠٢82٫24٥٫9492٫281٫306اإلجمالي

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق ٥٫8٥0 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 201٥ )2014: 4٫614 مليون ريال قطري(.

٢٠١٥2014التغيرات في مخصص االنخفاض في قيمة األستثمارات

١٢٢.79٥1٧٧٫٥4٥الرصيد في 1 يناير

١٠9.6٥٢30٫1٧4مخصص االنخفاض في القيمة للسنة

)84٫924()١8.84٥(تحويالت إلى بيان الدخل عند اإلستبعاد

٢١3.6٠٢122٫٧9٥الرصيد في 3١ ديسمبر

١٢- االستثمارات في شركة زميلة

٢٠١٥2014

9.٢449٫382الرصيد في 1 يناير

)180()439(فروق العمالت األجنبية

١6842الحصة من صافي الربح

-)6٥(توزيعات أرباح نقدية

8.9٠89٫244الرصيد في 3١ ديسمبر

فيما يلي المركز المالي ونتائج الشركات الزميلة استنادا إلى البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

 2014   3١٢٠١٥ ديسمبر

3١.9٠338٫3٥6إجمالي الموجودات

١6.69٠1٧٫3٥٥إجمالي المطلوبات

9.٠389٫969إجمالي اإليرادات

38٢9٥صافي الربح

١6842الحصة من صافي الربح

بأالف الرياالت القطرية
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١3- الممتلكات والمعدات

أراضي ومباني
تحسينات 
وتجهيزات

المجموعسياراتأثاث ومعدات

الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

التكلفة:

768.4٢٠١46.٥864١7.٢37١٢.٥36١.344.779الرصيد في 1 يناير 

6١.67٢9.8٥63٥.٥96794١٠7.9١8إضافات / تحويالت 

)١3.68٠()١.399()3.٢76()١3()8.99٢(إستبعادات

8٢١.١٠٠١٥6.4٢9449.٥٥7١١.93١١.439.٠١7

اإلهالك:

١6٢.743١٠9.٥933٠٠.37٥١١.٠٥7٥83.768الرصيد في 1 يناير 

3٢.9٢7١١.97636.٢396٥88١.8٠٠إهالك السنة

)١٢.338()١.١6٠()3.٠٥8()8()8.١١٢(استبعاد

١87.٥٥8١٢١.٥6١333.٥٥6١٠.٥٥٥6٥3.٢3٠

633.٥4٢34.868١١6.٠٠١١.37678٥.787صافي القيمة الدفترية

المجموعسياراتأثاث ومعداتتحسينات وتجهيزاتأراضي ومباني

الرصيد في 31 ديسمبر 2014

التكلفة:

٧68٫420130٫306349٫03612٫٧401٫260٫٥02الرصيد في 1 يناير 

16٫٥9868٫2213418٥٫160-إضافات / تحويالت 

)883()٥4٥()20()318(-إستبعادات

٧68٫420146٫٥8641٧٫23٧12٫٥361٫344٫٧٧9

اإلهالك:

130٫94٧9٧٫30٥261٫96810٫811٥01٫031الرصيد في 1 يناير 

31٫٧9612٫60638٫40٧٧6683٫٥٧٥إهالك 

)838()٥20(-)318(-استبعادات

162٫٧43109٫٥93300٫3٧٥11٫0٥٧٥83٫٧68

60٥٫6٧٧36٫993116٫8621٫49٧٧61٫011صافي القيمة الدفترية

١4- الموجودات األخرى

٢٠١٥2014

١8٥.١٢٥136٫611فوائد مدينة

١٠9.3٠699٫819مصاريف مدفوعة مسبقا
31٫41٥-موجودات آلت ملكيتها للبنك )1(

٢8.87638٫129قيمة عادلة موجبة للمشتقات )إيضاح 34(

٥١.٥٢١30٫1٥0موجودات ضريبة مؤجلة

٢٢.٠٢31٫266مدينون متنوعون

3٥٥.9١٥44٥٫24٥أخرى

7٥٢.766٧82٫63٥

)1( تمثل القيمة للممتلكات المقتناة في تسوية الديون والتي يتم إدراجها بقيمة اقتنائها.
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١٥- أرصدة من بنوك

٢٠١٥2014

37٥.١4١196٫912أرصدة مستحقة لمصارف مركزية

١79.٢7٢٥82٫٧40حسابات جارية

400٫000-شهادات إيداع 

٥.8٢8.77١11٫٥08٫٧09قروض قصيرة األجل من بنوك *

٢.39٢.946106٫3٧4اتفاقيات إعادة شراء 

8.776.١3٠12٫٧94٫٧3٥

١6- ودائع العمالء

٢٠١٥2014

حسب النوع

١٠.88٥.3٥612٫04٧٫94٧ودائع جارية وتحت الطلب

٢.٥٠٢.9٠١2٫330٫٥11ودائع توفير

39.378.3٥631٫٥68٫11٧ودائع ألجل

٥٢.766.6١34٥٫946٫٥٧٥

حسب القطاع

٢١.696.93٢16٫9٧0٫410الحكومة ومؤسسات حكومية وشبه الحكومية

١٠.4٢9.4399٫383٫2٥6األفراد

١7.٥7١.9771٧٫3٥6٫088الشركات

3.٠68.٢6٥2٫236٫821مؤسسات مالية غير مصرفية

٥٢.766.6١34٥٫946٫٥٧٥

١7-أوراق دين

أصدرت المجموعة سندات ثانوية وسندات رئيسة مضمونة كما يلي:

٢٠١٥2014

77٢.736٧٧2٫092سندات ثانوية )أ(

١.8١4.99٢1٫810٫386سندات رئيسية مضمونة )ب(

٢.٥87.7٢82٫٥82٫4٧8

اإليضاح )أ(
بتاريخ 12 ديسمبر 2006 أصدر البنك أورق سندات دين ثانوي بمبلغ 340 مليون دوالر أمريكي بأسعار فائدة متغيرة متزايدة بقيمة إسمية قدرها 100٫000 دوالر أمريكي 

للسند الواحد. يستحق سداد السندات في 2016 وتحمل فوائد بسعر الليبور بالدوالر األمريكي لثالثة أشهر زائدًا 1٫32٪ سنويًا.
 اإليضاح )ب(

في 14 مارس 2012 ، قامت المجموعة بإصدار ٥00 مليون دوالر أمريكي كسندات رئيسية مضمونة بخصم على أساس 98٫964 ٪ من القيمة األسمية. تبلغ قيمة 
الحد األدنى للقيمة األسمية للسندات مبلغ 200٫000 دوالر أمريكي للسند. يستحق سداد السندات في 201٧ وتحمل نسبة فائدة ثابتة بمعدل3٫٥ ٪ مستحقة 

الدفع على أساس نصف سنوي.

١8- قروض أخرى

٢٠١٥2014

3.4٥٢.٥34٧2٧٫681قروض ضمان

يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق القروض أخرى.

٢٠١٥2014
٢76.378363٫٥31خالل سنة واحدة 

3.١76.١٥6364٫1٥0أكثر من سنة و أقل من 3 سنوات 
3.4٥٢.٥34٧2٧٫681

بأالف الرياالت القطرية
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١9- مطلوبات أخرى

٢٠١٥2014

٢١4.633130٫009فائدة مستحقة الدفع

84.٥٠٥9٥٫161مصاريف مستحقة دائنة

٢١6.١٢٢193٫٥0٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة )إيضاح 1(

99.٥٢489٫324مخصص صندوق إدخار الموظفين

٢٥.88422٫866ضريبة مستحقة الدفع

٢٠.٠66٥2٫686قيمة عادلة سالبة للمشتقات )إيضاح 34(

7٠.١٠8٥9٫18٧إيرادات غير مستحقة

٢97.٢842٧٥٫061تأمينات نقدية

39.7٠441٫20٧توزيعات أرباح مستحقة الدفع

9.7٥٥10٫3٥2أرصدة غير مطالب بها

34.34333٫966صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

١.4٠6.88١1٫1٧0٫016أخرى *

٢.٥١8.8٠92٫1٧3٫340األجمالي

*  هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء التجارية المدينة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ ٧16٫8 مليون ريال قطري )2014: ٥6٥٫2 مليون ريال قطري(.
)إيضاح 1( :

مخصص مكافئة نهاية الخدمة

٢٠١٥2014

١93.٥٠٥1٧1٫864الرصيد في 1 يناير 

39.46738٫292مخصصات مكونة خالل السنة

)16٫6٥1()١6.8٥٠(مخصصات مستخدمة

٢١6.١٢٢193٫٥0٥الرصيد في 3١ ديسمبر

٢٠- حقوق الملكية
)أ( رأس المال

أسهم عادية

٢٠١٥2014بأالف األسهم

٢٥8.37٢2٥8٫3٧2المصدرة في بداية فترة التقرير

٢٥8.37٢2٥8٫3٧2المصدرة في 3١ ديسمبر

في 31 ديسمبر 201٥، كان رأس المال المصرح به يتكون من 2٥8٫3٧2 ألف سهم عادي )2014: 2٥8٫3٧2 ألف سهم(. هذه األدوات لها قيمة اسمية قدرها 10 ريال قطري. كافة األسهم 
المصدرة مدفوعة بالكامل.

يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح المعلن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات المجموعة.

)ب( احتياطي قانوني
وفقا لقانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 وتعديله، يشترط تحويل 10٪ من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح االحتياطي القانوني مساويا 100  من رأس 

المال المدفوع. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي حددها قانون مصرف قطر المركزي رقم 11 لسنة 201٥ وهي رهن موافقة مصرف قطر المركزي.
يتضمن االحتياطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسهم جديدة وفقَا لقانون الشركات القطري رقم 11 لعام 201٥.

)ج( إحتياطي المخاطر
بموجب تعليمات مصرف قطر المركزي ، يتم تكوين احتياطي للمخاطر بنسبة 2٫٥٪ من صافي قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء بإستثناء التسهيالت الممنوحة 

لجهات حكومية لتغطية االلتزامات التي قد تطرأ. 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥،  قام البنك بتحويل مبلغ 1٥2 مليون ريـال قطري )2014 : 1٧9 مليون ريـال قطري( إلى إحتياطي المخاطر. ويمثل هذا المبلغ حوالي 2٫٥% من صافي 

قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل للعمالء بإستثناء التسهيالت الممنوحة لجهات حكومية.

بأالف الرياالت القطرية
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)د( احتياطي القيمة العادلة
يتكون هذا االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها في الموجودات المتاحة للبيع.

٢٠١٥2014

)43٫3٥٥()٥7.٥74(الرصيد في 1 يناير

6٥٫816)٢96.١3٢(صافي )خسائر( أرباح غير محققة من إستثمارات مالية متاحة للبيع

)80٫03٥(84.٠3٠بنود أعيد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

)14٫219()٢١٢.١٠٢(صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع

)٥٧٫٥٧4()٢69.676(الرصيد في 3١ ديسمبر 

)هـ( احتياطي تحويل العملية األجنبية
يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية. 

)و( توزيعات أرباح مقترحة
أقترح مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بـ 30٪ من رأس المال المدفوع بقيمة ٧٧٥٫1 مليون ريال قطري بواقع 3 ريال قطري للسهم )2014: 40٪ من رأس المال المدفوع بقيمة 

1٫033٫٥ مليون ريال قطري - 4 ريال قطري للسهم( والذي يطرح للموافقة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.

)ز( أداة مؤهلة كرأسمال إضافي

٢٠١٥2014
٢.٠٠٠.٠٠٠2٫000٫000 مصدرة في 31 ديسمبر 2013

_٢.٠٠٠.٠٠٠ مصدرة في 30 يونيو 201٥ 
4.٠٠٠.٠٠٠2٫000٫000

أصدرت المجموعة سندات تنظيمية لرأس المال الفئة 1 بإجمالي 4 مليارات ريال قطري. إن هذه السندات ثابتة ومساندة وغير مضمونة ، وتم تسعري كل سند منها بمعدل فائدة ثابت 
للسنوات الستة األولى على أن يعاد تسعيره فيما بعد. إن كوبونات هذه السندات تقديرية وفي حال عدم سدادها فإن ذلك ال يعد عجزا عن السداد. إن هذه السندات ليس لها 

تاريخ استحقاق وتصنف تحت رأس المال الفئة 1. 

٢١- إيراد الفوائد

٢٠١٥2014

6.7٠١10٫٥٥1أرصدة لدى مصارف مركزية

١١7.93٠121٫63٧أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية

383.١6336٥٫499أوراق دين

٢.334.38١2٫009٫٥48قروض وسلف للعمالء

٢.84٢.١7٥2٫٥0٧٫23٥

٢٢- مصروف الفوائد

٢٠١٥2014
١١٠.٥4٥٧4٫٥39مستحق للبنوك

6٠7.6٢٥414٫٧8٧ودائع عمالء
76.4٠٠٧6٫62٧أوراق دين

794.٥7٠٥6٥٫9٥3

٢3-  إيراد الرسوم والعموالت

٢٠١٥2014

١39.7491٥٧٫239رسوم وعموالت متعلقة باالئتمان

٥86668رسوم وعموالت انشطة الوساطة

٢١٢.١341٧٥٫٧32رسوم خدمات مصرفية

١36.4٢٠1٧2٫802عموالت عن تسهيالت غير مستغلة

١4.٢٠71٥٫823أخرى

٥٠3.٠96٥22٫264

بأالف الرياالت القطرية
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٢4- مصروف الرسوم والعموالت

٢٠١٥2014

١.3١41٫123رسوم البنوك

٥.٢37٥٫099أخرى

6.٥٥١6٫222

٢٥- ربح صرف عمالت أجنبية

٢٠١٥2014

٢١.43919٫300التعامل بالعمالت األجنبية

76.١٠٢٧٧٫84٥إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

97.٥4١9٧٫14٥

٢6- إيراد استثمارات مالية

٢٠١٥2014

3٠.67318٥٫349صافي األرباح من استثمارات 

38.86836٫224إيراد توزيعات أرباح

69.٥4١221٫٥٧3

٢7- إيرادات تشغيلية أخرى

٢٠١٥2014

3٥.١962٧٫40٧مبالغ مستردة من ديون وسلفيات للعمالء مشطوبة 

١٢.9٠313٫300إيرادات اإليجار

٢٥.3٢921٫326أخرى

73.4٢862٫033

٢8- تكاليف الموظفين

٢٠١٥2014

46٥.69٢4٧0٫894تكاليف الموظفين

١١.36911٫183تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

39.46738٫292مكافأة نهاية الخدمة

3.9963٫120تدريب

٥٢٠.٥٢4٥23٫489

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥



التقـريــر السنوي ٢٠١٥   

91

٢9- مصاريف أخرى

٢٠١٥2014

36.3٥٥34٫٥28دعاية

٢8.39١2٧٫103أتعاب مهنية

49.٠3846٫636اتصاالت وتأمين

١٥.3391٧٫109مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

89.69٥٧9٫9٥6إشغال وصيانة

٢9.٠6929٫٥٥2تكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات

١4.69٥14٫4٥٧مطبوعات وقرطاسية

8.٢69٧٫466تكاليف سفر وترفيه

١٥7.4761٥6٫236أخرى

4٢8.3٢7413٫043

3٠- مصروف الضريبة

٢٠١٥2014

مصروف ضريبة متداول

٢٥.7٠١24٫36٧السنة الحالية

)4٥٥(١٠٠تعديالت السنوات السابقة

٢٥.8٠١23٫912

مصروف ضريبة مؤجل

)12٫332()٢١.٢3٢(الفروق الضريبية المؤقتة

)٢١.٢3٢()12٫332(

4.٥6911٫٥80إجمالي مصروف الضريبة

3١- العائد على السهم األساسي والمخفف
يتم احتساب العائد على سهم المجموعة بتقسيم ربح أو خسارة السنة العائد إلى حاملي أسهم المجموعة )تعديل آخر على مصروف الفائدة في 

سندات رأس المال الفئة 1( على متوسط العدد المرجح لألسهم العادية المصدرة خالل السنة:

٢٠١٥2014

١.373.7١٠1٫3٥8٫6٥8ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم المجموعة

)120٫000()١7٠.٠٠٠(يخصم: فائدة عىل سندات رأس المال الفئة 1

١.٢٠3.7١٠1٫238٫6٥8صافي الربح العائد على حاملي أسهم المجموعة 

٢٥8.37٢2٥8٫3٧2متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة 

4.664٫٧9العائد للسهم )بآالف(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسهم كما يلي:

٢٠١٥٢٠١٤عدد األسهم بآالف

٢٥8.37٢2٥8٫3٧2متوسط العدد المرجح لألسهم في 1 يناير

٢٥8.37٢2٥8٫3٧2متوسط العدد المرجح لألسهم في 31 ديسمبر

3٢- المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى

٢٠١٥2014

المطلوبات المحتملة

7.٢٥3.8١99٫٥33٫640تسهيالت غير مستغلة 

٢3.33٥.3٢٢20٫231٫382ضمانات

3.٠٥8.4783٫0٥8٫424خطابات اعتماد

٥79.٥98491٫٥4٧أخرى

34.٢٢7.٢١733٫314٫993اإلجمالي

التزامات أخرى

١١.٠١7.638٥٫٥2٧٫٧93عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

949.٢7٥٧46٫٥08عقود تبادل أسعار الفائدة

١١.966.9١36٫2٧4٫301اإلجمالي

تسهيالت غير مستغلة
تمثل اإللتزامات بتقديم اإلئتمان التزامات تعاقدية لمنح قروض وائتمان مدور. ينتهي معظم تلك االلتزامات خالل السنة. بما أن االلتزامات قد تنتهي دون أن 

يتم السحب بموجبها فإن إجمالي المبلغ التعاقدي ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية.

ضمانات وخطابات اعتماد
إن الضمانات وخطابات االعتماد تلزم المجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد. خطابًا الضمان وخطابات االعتماد في حالة االستعداد 

تحمل مخاطر االئتمان ذاتها التي تحملها القروض.

التزامات اإليجار
لقد أبرم البنك عددًا من عقود إيجار تجارية لمباني معينة. إن متوسط عمر عقود اإليجار هذه هو من ثالث إلى خمس سنوات، ولم تفرض قيود على 

المجموعة عند توقيع هذه العقود. إن الحد األدنى للمدفوعات اإليجارية المستقبلية بموجب العقود غير القابلة لإللغاء كما في 31 ديسمبر هي كالتالي:

٢٠١٥2014

٢٢.١981٥٫6٥1أقل من سنة

٢٠.94418٫869بين سنة وخمسة سنوات

3.8٢٠٥٫216أكثر من خمس سنوات

46.96٢39٫٧36

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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33- النقد وما يعادله

٢٠١٥2014

١.399.6١١1٫341٫940نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

6.١٥7.79٠8٫3٥4٫243أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المستحقة خالل 3 أشهر

7.٥٥7.4٠١9٫696٫183
*نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ال تشمل اإلحتياطي النقدي اإللزامي

34- المشتقات

               القيمة االسمية/المتوقعة من حيث االستحقاق

قيمة عادلة 
موجبة

قيمة عادلة 
أكثر من ٥ 1-٥ سنوات3-12 شهرخالل 3 أشهرقيمة اسميةسالبة

سنوات

في 3١ ديسمبر ٢٠١٥

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
-٢3،7١84،43١١١،٠١7،638٥،66١،3١73،٠3٠،8٢٠٢،3٢٥،٥٠١عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

مشتقات محتفظ بها لتحوط 
القيمة العادلة:

عقود مبادلة سعر الفائدة
٥،١٥8١٥،63٥949،٢7٢--٥3٢،69٢7١6،٥83

في 31 ديسمبر 2014

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
--26،1٥242،642٥،٥2٧،٧934،8٥4،1٥٧6٧3،636عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

مشتقات محتفظ بها كتحوطات 
تدفق نقدي:

عقود تبادل أسعار الفائدة
11،9٧٧10،044٧46،٥08-29،132183،٥32٥33،844

3٥- األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية 

والتشغيلية. تتضمن األطراف ذات العالقة منشآت تمارس عليها المجموعة نفوذا هاما ومساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في 
المجموعة. تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون أطرافها هم المدراء واإلدارة العليا والشركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل 

األنشطة اليومية اإلعتيادية بأسعار الفائدة والعموالت التجارية.
معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:

٢٠١٥2014

أخرىمجلس اإلدارةأخرىمجلس اإلدارة

الموجودات:

-1٫033٫٧16-١.٢8٠.٥٠8قروض وسلف للعمالء 

المطلوبات:

4٠4.3٠64.7٢3428٫8931٫033ودائع للعمالء 

بنود غير ممولة:

-998٫929-93١.377المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى

3٫6٥0-8.3٠٥موجودات أخرى

بنود بيان الدخل:

-2٥٫6٥8-3٥.٠٢٢إيرادات الفائدة و العموالت وإيرادات أخرى

6.698٢7٠10٫02٧234مصاريف الفائدة و العموالت ومصاريف أخرى
لم يتم تسجيل خسائر انخفاص في القيمة على األرصدة القائمة خالل الفترة لدى كبار مسؤولي اإلدارة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بأالف الرياالت القطريةكما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥

تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة للسنة مما يلي:

٢٠١٥2014

6١.394٥8٫٧42الرواتب والمكافآت األخرى

7.68٥٧٫403مكافأة نهاية الخدمة واإلدخار

69.٠7966٫14٥

36- دمج األعمال
في 1 أبريل 201٥ ، استحوذت المجموعة على أعمال فرعي بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع في مومباي وكوتشي ، واللذين يعمالن في مجال تقديم 

الخدمات المصرفية للشركات واألفراد. تمت المحاسبة لعملية االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ. 
تشتمل البيانات المالية الموحدة على نتائج هذين الفرعين لفترة التسعة أشهر من تاريخ االستحواذ. كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي 

أمكن تحديدها  لفرعي بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع في مومباي وكوتشي كما في تاريخ االستحواذ كالتالي:  

القيمة العادلة المعترف بها عند االستحواذ

الموجودات

3٠.649عقارات وأثاث ومعدات

٥.٠٢6نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

86.9٥6أرصدة لدى البنوك

4٢٥قروض وسلف للعمالء

١7.9١9استثمارات مالية

7.١4٠موجودات أخرى

١48.١١٥

المطلوبات

7١.٠7٥ودائع عمالء 

٢.٠86مطلوبات أخرى

73.١6١

74.9٥4إجمالي صافي الموجودات الممكن تحديدها بالقيمة العادلة

)388(ربح من صفقة الشراء الناتجة عن االستحواذ

74.٥66مبلغ الشراء المحول

تحليل التدفقات النقدية من االستحواذ: 

9١.98٢صافي النقد المتحصل عليه مع الفروع

)74.٥66(النقد المدفوع

صافي التدفقات النقدية من عملية االستحواذ )المدرجة في التدفقات 
١7.4١6النقدية من أنشطة االستثمار(

37-  أرقام المقارنة
 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ، عند الضرورة ، لسنة 2014 لتتماشى مع عرض سنة 201٥ لتتماشى مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. على الرغم 

من ذلك ، لم يكن إلعادة التصنيف تأثير على صافي الربح الموحد أو اإليرادات الشاملة األخرى أو إجمالي حقوق الملكية لسنة المقارنة.
يوضح الجدول التالي تأثير إعادة التصنيف على بيان المركز المالي:

بعد إعادة التصنيفتأثير إعادة التصنيفكما أدرجت سابقًا

ريال قطري ريال قطريريال قطري 

3.3٠3.6٥١)402٫890(3٫٧06٫٥41نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

9٫4٥2٫828402٫8909.8٥٥.7١8استثمارات مالية

بأالف الرياالت القطرية
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥

38-  البيانات المالية للشركة األم
معلومات مكملة حول البيانات المالية

بيان المركز المالي - الشركة األم
كما في 3١ ديسمبر 

٢٠١٥2014

الموجودات

3.٥6٢.8٢١3٫303٫6٥1نقد وأرصدة مع المصارف المركزية

١٠.33٠.7١٥12٫1٥2٫٧21أرصدة لدى بنوك 

٥٥.6١٥.١8٥48٫٥٥8٫٥21قروض وسلف للعمالء

١٢.١98.9689٫864٫806استثمارات مالية

8.9٠89٫244استثمار في شركات زميلة 

78٥.46١٧60٫٥32عقارات وأثاث ومعدات

69٢.67٢692٫8٥8موجودات أخرى

83.١94.73٠٧٥٫342٫333إجمالي الموجودات

المطلوبات

8.776.١3٠12٫٧94٫٧3٥أرصدة من بنوك

٥٢.8٠3.٥8٠4٥٫9٥2٫6٧6ودائع عمالء 

٢.٥87.7٢82٫٥82٫4٧8أوراق دين مصدرة

3.4٥٢.٥34٧2٧٫681قروض أخرى

٢.4٢٠.49٢2٫036٫301مطلوبات أخرى

7٠.٠4٠.46464٫093٫8٧1إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

٢.٥83.7٢32٫٥83٫٧23رأس المال

4.3٠٥.7374٫304٫339احتياطي قانوني

١.٢9٢.٠٠٠1٫140٫000احتياطي مخاطر

)٥٧٫69٥()٢66.667(احتياطيات القيمة العادلة

)10٫٥9٥()١9.8٢٥(احتياطي تحويل عمالت أجنبية

77٥.١١71٫033٫489أرباح مقترح توزيعها

484.١8١2٥٥٫201أرباح مدورة

 

9.١٥4.٢669٫248٫462إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

4.٠٠٠.٠٠٠2٫000٫000أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

١3.١٥4.٢6611٫248٫462إجمالي حقوق الملكية 

83.١94.73٠٧٥٫342٫333إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

بأالف الرياالت القطرية
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بيان الدخل - الشركة األم
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر 

٢٠١٥٢٠١4

٢.84٢.١7٥2٫٥0٧٫23٥إيراد الفوائد

)٥66٫113()79٥.٢48(مصروف الفوائد

٢.٠46.9٢71٫941٫122صافي إيراد الفوائد

٥٠3.٠96٥22٫264إيراد رسوم وعموالت 

)6٫222()6.٥٥١(مصروف رسوم وعموالت

496.٥4٥٥16٫042صافي إيراد الرسوم والعموالت

97.٥4١9٧٫14٥اإليراد من التعامل بالعمالت األجنبية

68.43٢218٫41٥إيرادات استثمار

7٠.787٥9٫086إيرادات تشغيلية أخرى

٢36.76٠3٧4٫646

٢.78٠.٢3٢2٫831٫810صافي إيرادات التشغيل

)٥11٫9٧3()٥٠9.٠44(تكاليف الموظفين

)83٫363()8١.6٠٢(إهالك وإطفاء

)30٫1٧4()١٠7.68٢(خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية وأرصدة لدى البنوك

)439٫149()٢93.١69(صافي خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء

)408٫2٥4()4٢3.7٥7(مصروفات أخرى

)١.4١٥.٢٥4()1٫4٧2٫913(

١.364.9781٫3٥8٫89٧الربح للسنة قبل الضريبة

)10٫498()3.3٠7(مصروف الضريبة

١.36١.67١1٫348٫399الربح للسنة

بأالف الرياالت القطرية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٥

شنغهاي
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شنغهاي
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دلـيــل االتصال
لبنــك الـدوحــة

الشيخ / فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

هاتف: 40155551
فاكس: 44432008

الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب

هاتف: 40155565
فاكس: 44432008

الدكتور / راهافان سيتارامان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

هاتف: 40155575
فاكس: 44325345

السيد /جمال الدين حسين الشولي
مساعد مدير عام
رئيس دائرة االلتزام 

االلتزام
هاتف: 40155405

فاكس: 40155449

السيد / مختار عبد المنعم الحناوي
مساعد مدير عام

المستشار القانوني وسكرتير
مجلس اإلدارة

هاتف: 40155488
فاكس: 40155482

السيد / سامر فارس دبابنه
مدير تنفيذي

رئيس دائرة التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي

هاتف: 40155455
فاكس: 40155454

السيد / ديفيد وايتكروفت
مساعد مدير عام

رئيس الخزينة واالستثمار
هاتف: 40155355

فاكس: 40155331

السيد /أجاي سيهغال
مدير تنفيذي
رئيس الخزينة

هاتف: 40155356
فاكس: 40155331

السيد/ ديفيد تشالينور
مساعد مدير عام

رئيس المالي للمجموعة
هاتف: 40155705

فاكس: 40155701

الشيخ محمد عبداهلل محمد جبر آل ثاني
مساعد مدير عام

رئيس الموارد البشرية
هاتف: 40155666

فاكس: 40155661

السيد / خالد محمد حسين نعمة النعمة
مدير تنفيذي

رئيس القطاع العام
الخدمات المصرفية التجارية

هاتف: 40154878
فاكس: 40154870

السيد / غانيسان راماكريشنا
مساعد مدير عام

 رئيس الخدمات المصرفية الدولية باإلنابة
هاتف: 40154844

فاكس: 44456571

السيد / أحمد علي جابر آل حنزاب
 مدير رئيسي

رئيس الشؤون اإلدارية 
هاتف: 40155655

السيد / عبداهلل األسدي
مدير تنفيذي

إدارة عالقات العمالء وشؤون المساهمين
الخدمات المصرفية التجارية

هاتف: 40154858
فاكس: 40154862

السيد / سي. ك. كريشنان
مساعد مدير عام

رئيس الخدمات المصرفية والتجارية باالنابة
هاتف: 40154999

فاكس: 40154891

السيد / خالد لطيف
مساعد مدير عام

رئيس إدارة مخاطر االئتـمان
مخاطر االئتـمان

هاتف: 40155777
فاكس: 40155770

السيد / يوسف هاشم عبداهلل اليوسف
مدير تنفيذي

إدارة العالقات والمحفظة اإلسالمية
هاتف: 40155887

فاكس: 40154702

مجموعة الموارد البشرية

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

مجموعة إدارة المخاطر

الشؤون اإلدارية

مجموعة الخدمات المصرفية الدولية

شركة بنك الدوحة للتأمين

مجموعة الجملة المصرفية

مجموعة الخزينة واالستثمار

السيد/محمد عابد محمد حنيف
مدير تنفيذي

رئيس تكنولوجيا المعلومات
التكنولوجيا والعمليات

هاتف: 44456743
فاكس: 44313270

السيد/ نيل باكلي
مساعد مدير عام

رئيس تكنولوجيا المعلومات والعمليات
هاتف: 40155300

التكنولوجيا والعمليات

المجموعة المالية

السيد/ الرس غونار إدفارد كولن
مدير تنفيذي

رئيس العمليات
التكنولوجيا والعمليات

هاتف: 40155255
فاكس: 40155191

السيد/جون هاكوود
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية

لألفراد باإلنابة
هاتف: 40154748

فاكس: 40154756

السيد/ بريك علي المري
رئيس وحدة الريادة والخدمات المصرفية الخاصة

هاتف: 40154773
فاكس: 40154776

السيد/ بريت جرايمي بينجتون
مدير تنفيذي

رئيس التأمين
هاتف: 44257549

فاكس: 44357582
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دليل فروع بنك الدوحة
الفــروع الداخليـة

الفرع الرئيسي 
ص.ب: 3818، الدوحة، قطر

هاتف: 44456600
فاكس: 44416631 / 44456837

4534-DOHBNK :تلكس
DOHA QA QA :سويفت

مشيرب 
ص.ب: 2822، الدوحة، قطر

هاتف: 44/ 43/ 44025342  
فاكس: 35/ 44025336

4825-DBMSB DH :تلكس
DOHBQAQAMSB :سويفت

المتحف 
ص.ب: 32311، الدوحة، قطر

هاتف: 53/ 40153152 
فاكس: 40153150

4534-DOHBNK :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

فرع السوق الجديد 
تم تغيير موقعه ليكون مع فرع المتحف

السوق المركزي 
ص.ب: 3818، الدوحة، قطر

هاتف: 96 / 40153191 
فاكس: 40153186

DOHB QA QA :سويفت

سيتي سنتر 
ص.ب: 31490، الدوحة، قطر

هاتف: 42 / 41/ 39/ 44115038 
فاكس: 44115018

DOHB QA QA :سويفت

الخليج الغربي 
ص.ب: 9818، الدوحة، قطر

هاتف: 09/ 40153101 
فاكس: 40153100

4883-DBBAY DH :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

الخريطيات 
ص.ب: 8212، الخريطيات، قطر

هاتف: 98/ 44783397
فاكس: 44783326 / 44780618

5051DOHB QAQA :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

بن عمران 
ص.ب: 8646، الدوحة، قطر

هاتف: 34/ 33/ 44875031  
فاكس: 44874670

الدائري الثالث 
ص.ب: 3846، الدوحة، قطر

هاتف: 21/ 20/ 44659419  
فاكس: 44659288

تلكس: 4534 
DOHB QA QA :سويفت

الغرافة 
ص.ب: 31636، الدوحة، قطر

هاتف: 67/ 44874665  
فاكس: 44874673

النجمة 
ص.ب: 23449، الدوحة، قطر

هاتف:  44270575/44250576 
فاكس: 44270595

الهندسة 
ص.ب: 31430، الدوحة، قطر

هاتف: 44371843 / 44375148
فاكس: 44371330

الدائري الرابع 
ص.ب: 31420، الدوحة، قطر
هاتف: 51/ 50/ 44257649  

فاكس: 44257646

المطار القديم 
ص.ب: 22٧14، الدوحة، قطر

هاتف: 69/ 44257667  
فاكس: 44257657

DOHA QA QA :سويفت

الشركات 
ص.ب: 3818، الدوحة، قطر

هاتف: 54/ 51/ 40155750  
فاكس: 40155745

DOHA QA QA :سويفت

المرقاب 
ص.ب: 8120، الدوحة، قطر

هاتف: 67/ 40153266  
فاكس: 40153264

طريق سلوى 
ص.ب: 2176، الدوحة، قطر

هاتف: 81/ 44682180 
فاكس: 44681768

4744-DBSWA DH :تلكس
DOHB QA QA SRB :سويفت

المنطقة الصناعية 
ص.ب: 40665، الدوحة، قطر
هاتف: 43/ 42/ 44606941 

فاكس: 44606175

أبو هامور 
ص.ب: 47277، الدوحة، قطر

هاتف: 54 / 40153253
فاكس: 40153250

أبو سمرة 
ص.ب: 30828، أبو سمرة، قطر

هاتف: 44715634 / 44715623
فاكس: 31/ 44715618

دخان 
ص.ب: 100188، دخان، قطر

هاتف:  17 /40153312   
فاكس: 44711090

4210-DBDKN DH :تلكس
DOHB QA QA DKB :سويفت

الخور 
ص.ب: 60660، الخور، قطر

هاتف: 15/ 44722916
فاكس: 44722157

DOHB QA QA :سويفت

أم صالل 
ص.ب: 2389، الدوحة، قطر
هاتف: 06/ 05/ 44257403

فاكس: 44172010
DOHB QA QA :سويفت

راس لفان 
ص.ب: 31660، راس لفان، قطر

هاتف: 66/ 44748665
فاكس: 44748664

4825-DBMSB DH :تلكس
DOHB QA QA :سويفت

الرويس 
ص.ب: 70800، الرويس، قطر

هاتف: 44731378
فاكس: 44731372

DOHB QA QA :سويفت

الوكرة 
ص.ب: 19727، الوكرة، قطر

هاتف: 78 / 40153177
فاكس: 40153185

DOHB QA QA :سويفت

مسيعيد 
ص.ب: 50111، مسيعيد، قطر

هاتف: 85/ 44771984
فاكس: 44770639

4164-DBUSB DH :تلكس
DOHB QA QA USB :سويفت

 الريان 
ص.ب: 90424، الريان، قطر

هاتف: 36/ 44257135
فاكس: 44119471

DOHB QA QA :سويفت

أسواق معيذر 
ص.ب: 31620، الدوحة، قطر
هاتف: 78/ 76/ 44818075

فاكس: 44818079
DOHB QA QA :سويفت

أسباير 
ص.ب: 22082، الدوحة، قطر

هاتف: 45/ 44144942
فاكس: 44144947

DOHB QA QA :سويفت
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الفروع اإللكترونية

مكـاتب الدفـــع

فاكس هاتف إسم المكتب

+974 44774359 +974 44774359 قطر للبترول، NGL، مسيعيد

+974 44771309 +974 44771309 قطر للبترول، المصفاة

+974 44712660 +974 44712298 قطر للبترول، دخان

+974 44712678 +974 44712236 أم باب

+974 44839157 +974 44839210 / 55734474 مكتب البريد العام

+974 44621552 +974 44621299 / 66011474 مكتب بريد التيسير

+974 44354284 +974 44352894 / 66746771 مكتب بريد المنتزه

+974 44114372 +974 44114374 / 66743509 مكتب دفع محطة وقود

+974 44176196 +974 44176196 السفارة الباكستانية

+974 44402439 +974 44402997 / 44402580 قطر للبترول، راس أبو عبود

فاكس هاتف إسم المكتب

+974 44802285 +974 44801949 / 70690545 معيذر

+974 44341760 +974 44131894 / 66828270 رويال بالزا

+974 44663719 +974 44660761 / 66730305 اللولو هايبرماركت الدائري الرابع

+974 44780615 +974 44780659 / 77866470 لولو الغرافة

+974 44434178 +974 44437264 / 55068768 شركة تأمين بنك الدوحة، المنتزه

+974 40153130 +974 40153126 / 66881383 باركو مول

+974 44726147 +974 40153128 / 66545149 لولو الخور

+974 44509259 +974 44509259 / 55667310 أبو هامور

+974 44376022 +974 44375738 / 66603646 قطر للبترول، شارع الهندسة

+974 44420632 +974  44420726 / 55023789 مركز بطاقات الرواتب

+974 44674035 +974 44674515 غرفة التجارة
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 الفــروع الخارجيــة
ومكاتب التمثيـل

 دائرة الخدمات المصرفية الدولية
المكتب الرئيسي

 السيد غانيسان راماكيرشان
رئيس دائرة الخدمات المصرفية الدولية

 ص.ب: 3818, الدوحة، قطر
 هاتف: 4844 4015 974+

 فاكس: 4822 4015 974+
 البريد االلكتروني:

 gramakrishnan@dohabank.com.qa

 الفروع الخارجية
 فرع الكويت

 السيد أحمد يوسف أحمد المهزع
 المدير اإلقليمي لبنك الدوحة

 شارع أحمد الجابر،  برج عبداللطيف الصراف
 مبنى رقم 1، منطقة 3

  ص.ب: 506، صفاة 13006، 
منطقة شرق، الكويت

  هاتف: 7217 2291 965+
 فاكس: 7229 2291 965+

 aalmehza@dohabank.com.kw :البريد االلكتروني
 

فرع أبو ظبي (اإلمارات العربية المتحدة)
 السيد االجا راجا

رئيس فرع أبو ظبي
  برج العتيبة،  شارع النجادة

ص.ب: 27448، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
  هاتف: 6944888 2 971+

فاكس: 6944844 2 971+
 rajaa@dohabank.ae :البريد االلكتروني

 فرع دبي ومكتب تمثيل (اإلمارات العربية المتحدة)
 السيد نائل زاهي راشد الزاغة

رئيس باإلنابة
  الطابق األرضي،  برج القرن الواحد والعشرون

 شارع الشيخ زايد
 ص.ب: 125465، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 هاتف: 4073100 9714+
 فاكس: 3219972 9714+ 

 nelzagha@dohabank.com.qa:البريد االلكتروني
  

فرع مومباي - صخر بهافان
 السيد جي باتابيرامان

مدير اقليمي - الهند
ساكر باهان، الطابق األرضي

مكتب رقم 230، خلف خليج ركالمنيشن
ناريمان بونت، مومباي 400021، الهند

 هاتف: 6561 6002 22 91+
فاكس: 90/ 5289 2287 22 91+

 pattabiraman@dohabank.co.in:البريد االلكتروني

فرع مركز راهيجا (الهند)
السيد ديفان بانديا

مدير فرع
فرع مركز راهيجا، 201، مركز راهيجا،

فري برس جورنال مارغ، ناريمان بوينت،
مومباي -  400 021، والية ماهاراشترا

 هاتف: 4848 6632 22 91+
فاكس: 5626 2287 22 91+

    dPandya@dohabank.co.in:البريد االلكتروني

فرع كوتشي (الهند)
السيد بابو ثوتاكارا كوريابان

مدير فرع
فرع كوتشي

جولدن بالزا، الطابق األول
بجانب مسرح ميمون

شارع تشيتور، إرناكوالم 682018- 
والية كيرال

 هاتف: 2353404/ 2370507 484 91+
فاكس: 2370508 484 91+

bKuriappan@dohabank.co.in:البريد االلكتروني

المكاتب التمثيلية
 المكتب التمثيلي أستراليا

 السيد هيلتون وود
 الرئيس التمثيلي للمكتب

 الطابق 36, منطقة فاريير 1
 استراليا سكوير

 استراليا، NSW 2000 سدني، 
 هاتف: 0628 8211 612+

 فاكس: 1111 9258 612+
 hilton.wood@dohabank.com.au :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي اليابان
 السيد كانجي شينوميا
 الرئيس التمثيلي للمكتب

 بناية كيويتشي 8 أف- 3ب 
3 -12 كيوشو، شيودا - كيو 

 طوكيو،  0094-102 اليابان
 هاتف: 1228 5210 813+

 فاكس: 1224 5210 813+
kanji.shinomiya@dohabank.jp:البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي كوريا الجنوبية
 السيد يونغ جون كواك
 الرئيس التمثيلي للمكتب

 الطابق 18، بناية كوانغوامون
211 ، سيونغ-رو، تشونغرو-كو

 سول، الرمز البريدي 110822
 كوريا الجنوبية

 هاتف: 44/ 6440 723 2 82+
 فاكس: 6443 723 2 82+

 jaykwak@dohabank.co.kr :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي الصين
 السيد بيتر لو

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 جناح 360، رقم 1376 طريق نانيينغ )دبليو(

 شانغهاي سنتر، شانغهاي 200040
 جمهورية الصين الشعبية

 هاتف: 8008 / 8006 6279 8621+ 
فاكس: 8009 6279 8621+

 peterlo@dohabanksh.com.cn :البريد االلكتروني

المكتب التمثيلي سنغافورة
 السيد م. ساثيامورثي

نائب رئيس - الخدمات المصرفية الدولية
7 تيماسيك بولفارد

03A-#08 صن تك تاور 1
سنغافورة 038987، سنغافورة

 هاتف: 1298 6513 65+
 البريد االلكتروني:

 sathyamurthy@dohabank.com.sg

المكتب التمثيلي كندا
السيد فينكاتيش ناغوجي

الرئيس التمثيلي للمكتب
ذا إكستشينج تاور،

سويت# 1800، 130 شارع الملك الغربي
 M5X 1E3تورنتو، أونتاريو

كندا
هاتف: -

فاكس: -

 البريد االلكتروني:
 venkatesh.nagoji@dohabank.ca

المكتب التمثيلي هونغ كونغ
السيد إيفان لو تشي بينغ

الرئيس التمثيلي للمكتب
الطابق 19، تو إنترناشيونال فاينانس سنتر

8 فاينانس ستريت، سنترال، هونغ كونغ
هاتف: 1961 2251 852+

 البريد اإللكتروني:
ivanlew@dohabank.com.hk 

 المكتب التمثيلي تركيا
 السيد نزيه أكاالن

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 شقق باغدات باالس

D:14 ,1/302 باغدات كاد رقم 
 كاديبوستان كاديكوف، 34728،

 اسطنبول، تركيا
هاتف: 2929 / 2928 356 216 90+  

فاكس: 2927 356 216 90+  
 البريد االلكتروني: 

nezihakalan@dohabankturkey.com

 المكتب التمثيلي ألمانيا
 السيد مايك جيليرت

 الرئيس التمثيلي للمكتب
 الطابق 16، إكسيلينت بيزنس سنتر

 برج أوبرا
 بوكنهايمر الندستراس 4 - 2

D-60306   فرانكفورت/ماين، ألمانيا
 هاتف:  215 / 214 748 667 69 49+

فاكس: 450 748 667 69 49+
 office@dohabank.eu :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي، لندن
 السيد ريتشارد وايتنج

 الرئيس التمثيلي للمكتب
67 / 68  الطابق االول 

 شارع جيرمين
 لندن SW1Y 6NY المملكة المتحدة

 هاتف: 5667 7930 20 44+
office@dohabank.co.uk :البريد االلكتروني

 المكتب التمثيلي الشارقة 
(اإلمارات العربية المتحدة)

السيد سافيو  بيريرا
الرئيس التمثيلي للمكتب

الدور األول،
 104 برج إنديكس

منطقة المجاز
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 44073161 971+ 
فاكس: 5657 552 9716+

 البريد اإللكتروني:
sansylem@dohabank.ae

 المكتب التمثيلي، جنوب أفريقيا
السيد أندريه ليون سنيمان

ممثل رئيسي
الطابق الثاني، البرج الغربي

شارع مود
نيلسون مانديال سكوير

ساندتن، 2196، جنوب إفريقيا
هاتف: 5581 881 11 27+ 

فاكس: 5611 881 11 27+ 
 البريد االلكتروني:

 aSnyman@dohabank.co.za


