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ﺳــﻤــــﻮ
اﻟﺸﻴــﺦ ﺗﻤﻴــﻢ ﺑـﻦ ﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﺧﻠﻴﻔـﺔ آل ﺛﺎﻧـﻲ
أﻣﻴــﺮ اﻟﺒــﻼد اﻟـﻤﻔــﺪى
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المحتويات

٠٥

٣٣

٥١

ﺟـــﻮاﺋــــﺰ
ﺑﻨــﻚ اﻟﺪوﺣــﺔ

ﺗﻘـﺮﻳـــﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺑــﻴــﺎن اﻟﺘﻐـﻴــﺮات
ﻓﻲ ﺣﻘــﻮق اﻟﻤﻠﻜـﻴــﺔ
اﻟﻤــﻮﺣــﺪ

0٨

٤٣

٥٢

اﻟﻤﺆﺷـــﺮات
اﻟﻤـﺎﻟﻴـــﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ

ﺑـﻴـﺎن اﻟﺘـﺪﻓــﻘــﺎت
اﻟﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻟﻤـﻮﺣـﺪ

٠٩

٤٤

٥٣

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ادارة

١١

اﻟﻨﺘــﺎﺋـﺞ
اﻟﻤــﺎﻟــﻴــﺔ

٤٦

إﻳﻀﺎﺣــﺎت ﺣﻮل
اﻟﺒﻴــﺎﻧـﺎت اﻟﻤـﺎﻟـﻴــﺔ
اﻟﻤـﻮﺣـﺪة

٩٢

ﻛـﻠﻤـــﺔ ﺳﻌـــﺎدة
رﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠــﺲ ادارة

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2014

دﻟﻴﻞ اﻻﺗﺼﺎل
ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ

١٣

٤٨

9٤

ادارة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

١٤

ﻣﻜـﺎﺗــﺐ اﻟﻌـﻼﻗــﺎت
اﻟــﺪوﻟﻴـــﺔ

١٥

ﺗﻘـﺮﻳـــﺮ
ادارة

ﺑــﻴـﺎن اﻟﻤــﺮﻛـــﺰ
اﻟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻤـﻮﺣـﺪ

٤٩

ﺑـﻴــﺎن اﻟـﺪﺧـﻞ
اﻟﻤـﻮﺣـﺪ

دﻟـﻴــﻞ ﻓــﺮوع
ﺑﻨــﻚ اﻟـﺪوﺣــﺔ -
اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

9٦

اﻟﻔـﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ
وﻣﻜـﺎﺗــﺐ اﻟﺘﻤﺜــﻴـﻞ

٥٠

ﺑـــﻴــﺎن اﻟـﺪﺧـﻞ
اﻟﺸﺎﻣـﻞ اﻟﻤـﻮﺣـﺪ
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جـوائــــز
بنك الدوحة

لقــد القــى بنــك الدوحــة تقديــر وإشــادة كبــار المحلليــن المالييــن والمؤسســات المصرفيــة المرموقــة نظــرًا لمكانتــه
الماليــة المتينــة ولمبادراتــه الرائــدة ودوره القيــادي فــي تطويــر الخدمــات الماليــة فــي دولــة قطــر واالرتقــاء بهــا إلــى
آفــاق جديــدة.
وتأخــذ الجوائــز بعيــن االعتبــار األداء المالــي ومؤشــرات األداء غيــر المالــي .وفــي عــام  ،٢٠١٤اختيــر البنــك على نظــرًا إلنجازاته
المتميــزة لســنوات عــدة .ومــن ضمــن الفئــات التــي أحــرز فيهــا البنــك عــددًا كبيــرًا مــن النقــاط فئــة تطويــر المنتجــات
المبتكــرة عاليــة الجــودة ،وتوســع شــبكة توزيــع البنــك ،والتزامــه الدائــم باالرتقــاء بمســتوى خدماتــه ومنتجاتــه ،إلــى
جانــب مقاربتــه الفريــدة لخدمــة العمــاء.
"باإلضافــة إلــى الجوائــز التــي حصــل عليهــا البنــك ،حصــل ســعادة الشــيخ فهــد بــن محمــد بــن جبــر آل ثانــي ،رئيــس
مجلــس إدارة بنــك الدوحــة ،علــى جائــزة "أفضــل رئيــس مجلــس إدارة فــي القطــاع المصرفــي القطــري لعــام  "2014مــن
مجلــة غلوبــل بانكنــغ آنــد فاينانــس ،وذلــك تقدي ـرًا لقيادتــه الحكيمــة لبنــك الدوحــة".
البنك الرائد في جميع المجاالت:
أفضل بنك إقليمي تجاري 2014
ذي بانكر ميدل إيست
أفضل بنك في قطر ٢٠١٤
جوائز IAIR
أفضل بنك تجاري في الشرق األوسط ٢٠١٤
غلوبال بانكينغ آند فاينانس
جائزة المبادرات البيئية ٢٠١٤
المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية
جائزة َ
بيز  - 2014ما بعد النجاح
االتحاد العالمي لألعمال
جائزة أفضل بنك في قطر لعام 2013
مجلة ذي بانكر
جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد في قطر
ذا إيجان بانكر
جائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية االجتماعية للشركات 2014
معهد المديرين
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2014

6

2014

2014

2014

أﻓﻀﻞ ﻋﺮوض
ض
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
ﻏﻠﻮﺑﺎل ﺑﺎﻧﻜﻴﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺠﺎري
ذي ﺑﺎﻧﻜﺮ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ

ﻓﻲ ﻗﻄ
ﻨﻚ ﻓ
ﻗﻄﺮ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
ﺟﻮاﺋﺰ IAIR

2014

2014

2014

2014

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻄﺎووس اﻟﺬﻫﺒﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪراء

أﻓﻀﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺎ
أﻓﻀﻞ
ﺣﺴﺎب
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻲ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

2014

2014

2014

2014

ﻣﺤﻠﻲ ﻓ
أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺤﻠ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
آﻳﺠﻴﺎن ﺑﺎﻧﻜﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

ﺟﺎﺋﺰة َ
اﻟﻨﺠﺎح
ﺑﻴﺰ  - 2014ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨ
ة
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟ®ﻋﻤﺎل

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻄﺎووس اﻟﺬﻫﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟ®ﻓﺮاد ﻓﻲ ﻗﻄﺮ  -ذا إﻳﺠﺎن ﺑﺎﻧﻜﺮ

2013

2013

2013

2013

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري إﻗﻠﻴﻤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻄﺎووس اﻟﺬﻫﺒﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪراء

أﻓﻀــﻞ ﺑﻨــﻚ ﺗﺠﺎري
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻓﻀــﻞ ﺑﻨــﻚ
ذي ﺑﺎﻧﻜﺮ

2011

2010

2012

2012

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻓﻀـﻞ ﺑﻨـﻚ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
اﻳﻤﻴﺎ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

أﻓﻀــﻞ ﺑﻨــﻚ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻓﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

2008

2009

2010

2011

أﻓﻀــﻞ ﺑﻨــﻚ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

أﻓﻀــﻞ ﺑﻨــﻚ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

2006 - 2004

2005

2006

2007

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ذي ﺑﺎﻧﻜﺮ

أﻓﻀــﻞ ﺑﻨــﻚ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

لندن
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المؤشـــرات
المـاليـــة

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

نسبة النمو٪
201٤-201٣

إجمالي الموجودات

45٬996

47٬230

52٬744

55٬212

66٬970

75٬518

٪12.76

صافي القروض والسلفيات

25٬896

26٬547

31٬028

33٬775

41٬109

48٬559

٪18.12

ودائع العمالء

27٬890

30٬822

31٬699

34٬401

42٬522

45٬947

٪8.05

إجمالي حقوق المساهمين

5٬851

6٬034

7٬081

7٬551

11٬271

11٬293

٪0.19

إجمالي اإليرادات

3٬375

3٬264

2٬945

3٬095

3٬208

3٬517

٪9.66

صافي الربح

974

1٬054

1٬241

1٬305

1٬313

1٬359

٪3.48

أهم المؤشرات المالية

(مليون ريال قطري)

النسب الرئيسية

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

العائد على متوسط حقوق
الملكية

٪21.٧

٪21.4

٪22.0

٪20.6

٪17.9

٪16.5

العائد على متوسط الموجودات

٪2.29

٪2.26

٪2.48

٪2.42

٪2.18

٪1.93

نسبة كفاية رأس المال

٪14.41

٪13.57

٪13.22

٪13.59

٪15.90

٪15.03

إجمالي حقوق الملكية إلى
إجمالي الموجودات

٪12.72

٪12.78

٪13.43

٪13.68

٪16.83

٪14.95

صافي القروض إلى إجمالي
الموجودات

٪56.30

٪56.21

٪58.83

٪61.17

٪61.38

٪64.30

صافي القروض إلى إجمالي
الودائع

٪92.85

٪86.13

٪97.88

٪98.18

٪96.68

٪105.68
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أعضاء مجلس
اإلدارة

الشيخ فهد بن محمد بن جبر
آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر
آل ثاني
العضو المنتدب

السيد أحمد عبدالرحمن يوسف
عبيدان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

خريج الكلية األكاديمية الملكية
ساندهرست ،المملكة المتحدة

رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية
للصناعات التحويلية
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية
لإلجارة القابضة
رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان
لالستثمار «ممث ً
ال عن دولة قطر»

مدير عام
مؤسسة الواحة للتجارة والمقاوالت

الشيخ عبد اهلل بن محمد بن جبر
آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ فالح بن جاسم بن جبر
آل ثاني  -ممثل عن شركة جاسم
وفالح للتجارة والمقاوالت
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة مجموعة
الخليج التكافلي

رئيس مجلس إدارة مجموعة
الخليج التكافلي

السيد أحمد عبداهلل أحمد الخال
عضو مجلس اإلدارة
رجل أعمال

رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية لإلجارة القابضة

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
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كـلمـــة سعـــادة
رئيـس مجلــس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم،،،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة الكرام ،أود
بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم جميعًا بوافر الشكر واالمتنان على تلبيتكم
دعوتنا لحضور هذا االجتماع ،كما وأود أيضًا أن اشكر السادة أعضاء المجلس
وجهاز اإلدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خالل عام  2014بالرغم
من المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق
المال في العالم.
وكما تعلمون أن التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق المال في
العالم ال تزال قائمة وأن اقتصاديات دول االتحاد األوروبي ال تزال تواجه
صعوبات كبيرة ،هذا عدا عن األحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق
األوسط وهبوط اسعار النفط في اآلونة األخيرة إلى مستويات متدنية ،األمر
الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم وقيام
بعض هذه الدول بإجراء إصالحات اقتصادية لمواجهة مثل هذه التحديات.
وبالرغم من كل هذه األحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  -أمير البالد المفدى ولقوة ومتانة االقتصاد
القطري وفوز دولة قطر في مونديال  2022فإننا ال نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل
حيث نتوقع بإذن اهلل أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة
القطاعات االقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خالل السنوات
القادمة ،مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي
في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.
وفي نهاية عام  2014حققنا وبحمد اهلل تعالى نسب نمو عالية بكافة
المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة  %12٬8ليصل إلى 75٬5
مليار ريال قطري ،كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة  %18٬1وإجمالي
ودائع العمالء بنسبة  ،%8٬1ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى  11٬3مليار ريال
قطري .كما وحققنا أيضًا نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل  ،%3٬5حيث
بلغ صافي الربح في نهاية العام  1٬359مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1٬313
مليون ريال قطري عام  2013إضافة إلى نسبة نمو تعادل  %12٬5في إجمالي
اإليرادات التشغيلية .وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدالت األداء،
حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين  %16٬5ونسبة العائد
على متوسط الموجودات .%1٬93
وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثالث سنوات القادمة وأدخلنا
بعض التعديالت على استراتيجية األعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع
الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم .وقد تضمنت
الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة
المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية
ورفع مستوى األداء من خالل استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين
مستوى قنوات توصيل الخدمات ،هذا باإلضافة إلى تحسين وتطوير مستوى
الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك
للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في األداء التشغيلي.
وألغراض تحقيق أهداف البنك االستراتيجية وتعزيز قدرة البنك على عمليات
اإلقراض والمنافسة إضافة إلى توفير قاعدة تمويل متوسطة إلى طويلة
األجل وعدم االعتماد على ودائع العمالء كمصدر وحيد للتمويل ،فقد
تقدمنا للجمعية العامة العادية بتوصية للموافقة على إصدار سندات دين

ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة األجل .كما تقدمنا أيضًا بتوصية أخرى
للجمعية العامة غير العادية للموافقة على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن
طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ  2مليار
ريال قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي وفقًا لشروط ومتطلبات
السادة مصرف قطر المركزي وذلك بهدف تقوية وتعزيز قاعدة رأس
المال األساسي ونسبة كفاية رأس مال البنك ،وسوف يتم مناقشة هاتين
التوصيتين خالل هذا االجتماع.
كما نود أن نشير إلى أن أدوات رأس المال األساسي المطلوب الموافقة
عليها سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة لإلدراج ضمن
رأس مال البنك اإلضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر
المركزي المتعلقة بهذا النوع من اإلصدارات ،وسوف يتمثل هذا اإلصدار في
إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه األدوات تاريخ
استحقاق محدد .كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وستكون
المصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة
االلتزامات المترتبة على ُ
وتعتبر التزامات ثانوية ،أي بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات
الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من األسهم العادية .كما ونود أن نشير
إلى أن عملية اإلصدار هذه مرهونة بموافقة كل من السادة مصرف قطر
المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.
وباإلضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك ،حيث اعتمدنا باإلضافة
إلى دليل السياسات واإلجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة
من اإلدارة ومبادئ المهنة األخالقية دليل سياسات حوكمة الشركات،
وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية
واإلفصاحات وعالقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد
وفرنا لسيادتكم تقريرنا عن حوكمة الشركات لعام  2014لإلطالع عليه
والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك.
وأخيرا ،أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس اإلدارة الكرام
بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ /تميم بن حمد
آل ثاني ،أمير البالد المفدى وإلى سعادة الشيخ /عبد اهلل بن ناصر آل ثاني -
رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد /علي شريف العمادي  -وزير المالية
وإلى سعادة الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني  -وزير االقتصاد
والتجارة وإلى سعادة الشيخ /عبد اهلل بن سعـود آل ثاني  -المحافظ
وإلى سعـادة الشيخ /فهد بن فيصل آل ثاني  -نائب المحافظ وإلى جميع
المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة االقتصاد والتجارة وهيئة قطر
لألسواق المالية وبورصة قطر.
وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعمالء الكرام على
ثقتهم بنا وإلى اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه
من جهود وتعاون خالل 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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هونغ كونغ
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اإلدارة
التنفيذية
د .ر .سيتارامان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

عبد الرحمن علي المحمد
رئيس الموارد البشرية

ديفيد تشالينور
رئيس اإلدارة المالية

يوسف هاشم عبداهلل
مدير تنفيذي  -إدارة العالقات
والمحفظة اإلسالمية

داغ ريشل
رئيس الخدمات
المصرفية للشركات

عبداهلل األسدي
رئيس إدارة عالقات العمالء
والخدمات المصرفية الخاصة

خالد النعمة
رئيس القطاع العام

سوريش بجباي
رئيس دائرة الخدمات
المصرفية لألفـراد

حسن علي كمال
مدير فرع الشركات

ماهر أحمد علي أحمد
مدير الفرع الرئيسي

خالد لطيف
رئيس إدارة مخاطر االئتـمان

غانيسان راماكريشنان
رئيس الخدمات المصرفية
الدولية

نيل باكلي
رئيس تكنولوجيا
المعلومات والعمليات

أحمد علي أل حنزاب
رئيس الشؤون اإلدارية

َكي في ساموئيل
رئيس الخزانة واالستثمار باإلنابة

مستشارين  -أعضاء مجلس اإلدارة

مختار عبد المنعم الحناوي
المستشار القانوني وسكرتير
مجلس اإلدارة

جمال الدين حسين الشولي
رئيس دائرة االلتزام

سامر فارس دبابنه
مدير دائرة التدقيق الداخلي
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مكـاتب العالقات
الدوليـة
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باتابيرامان غورومورثي
مدير اقليمي
فرع الهند

أحمد يوسف أحمد المهزع
المدير اإلقليمي
فرع الكويت

نيلسون راجان كوادروس
مدير إدارة األعمال باإلنابة
أبو ظبي

نائل زاهي راشد الزاغة
رئيس الفرع باإلنابة
في دبي

هيلتون وود
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك لدوحة
في أستراليا

كانجي شينوميا
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في اليابان

ك .س .كوون
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك لدوحة
في كوريا الجنوبية

بيتر لو
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في الصين

م .سانثيامورثي
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك لدوحة
في سنغافورة

آيفان لو تشي بينغ
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في هونغ كونغ

نزيه عقالن
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في تركيا

مايك جيلرت
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك لدوحة
في ألمانيا

ريتشارد وايتينج
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك لدوحة
في المملكة المتحدة

اس كريشنا كومار
رئيس تمثيلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في الشارقة

فينكاتيش ناغوجي
الرئيس التمثيلي باإلنابة
كندا
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تقـريـــر
اإلدارة

فرانكفورت
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أعضاء مجلس اإلدارة

االقتصاد العالمي
يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي النمــو االقتصــادي العالمــي أن يبلــغ
بالمتوســط فــي حــدود  %3.3عــام  2014وقــد يرتفــع إلــى  %3.5عــام
 .2015إن التوقعــات الضعيفــة لمعــدل النمــو فــي عــام  2014هــو
انعــكاس للتراجــع الــذي شــهدته اقتصاديــات الــدول المتقدمــة
خــال النصــف األول مــن عــام  2014والتوقعــات األقــل تفــاؤ ً
ال
للعديــد مــن اقتصاديــات األســواق الناشــئة.
ومــن المتوقــع أن يســجل االقتصــاد األمريكــي النمــو األقــوى
فــي حيــن يُتوقــع آلثــار األزمــة فــي منطقــة اليــورو أن تنحســر
ولكــن بشــكل بطــئ ،كمــا ســيبقى معــدل النمــو فــي اليابــان
مدعومــا
دون المتوســط وستشــهد منطقــة اليــورو تعاف ًيــا بطي ًئــا
ً
بانخفــاض فــي األعبــاء الماليــة وسياســات نقديــة مناســبة مــع
ضغــط حــادّ علــى الهوامــش االئتمانيــة لالقتصاديــات المتعثــرة
وانخفــاض قياســي فــي أســعار الفائــدة طويلــة األجــل فــي
البلــدان الرئيســية .وقــد انكمــش االقتصــاد اليابانــي بنســبة %1٬6
فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2014وهــو التراجــع الثانــي علــى التوالــي.
وقــد شــرع بنــك اليابــان فــي تطبيــق برنامــج للدعــم المالــي مــن
أجــل إنعــاش النمــو االقتصــادي مــع اســتهداف وصــول نســبة
ـط اإلجــراءات التــي اتخذهــا
التضخــم إلــى  .%2ومــع ذلــك فلــم تعـ ِ
بنــك اليابــان النتائــج المرجــوة.
ويراقــب بنــك االحتيــاط الفيدرالــي األمريكــي بيانــات ســوق العمــل
ومســتوى التضخــم مــن أجــل تحديــد التوجهــات المناســبة
للسياســات النقديــة وضمــان اســتمرار تحســن األوضــاع لتســريع
عــدل صنــدوق النقــد الدولــي
عمليــة االنتعــاش االقتصــادي .وقــد ّ
مــن توقعاتــه لنمــو االقتصــاد األمريكــي إلــى  %2.2عــام  2014و%3.6
عــام  .2015وقــد أنهــى بنــك االحتيــاط الفيدرالــي األمريكــي برامــج
الدعــم المالــي فــي نهايــة شــهر أكتوبــر  2014وخفــض مــن معــدل
البطالــة خــال الســنوات األخيــرة غيــر أن هنــاك توقعــات بارتفــاع
هــذا المعــدل خــال عــام .2015
ومــا زالــت االقتصاديــات الناشــئة والناميــة مســتمرة فــي االحتفــاظ
بنصيــب األســد مــن النمــو العالمــي عنــد  %4.4لعــام  .2014وقــد تباطــأ
النمــو االقتصــادي فــي الصيــن ليصــل إلــى  %7.3فــي الربــع الثالــث
مــن عــام  .2014وفــي شــهر نوفمبــر  2014خفــض بنــك الشــعب
الصينــي أســعار الفائــدة علــى خلفيــة تباطــؤ النمــو وانخفــاض
التضخــم .وقــد أثــرت األزمــة األوكرانيــة علــى االقتصــاد الروســي
الــذي كان مــن المتوقــع لــه أن يســجل نمــوً ا بنســبة  %0.2فــي عــام
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 .2014وفــي الهنــد ،ســاهم اســتقرار الحكومــة فــي تحســين الثقــة
فــي االقتصــاد الهنــدي حيــث يتوقــع لــه أن ينمــو بنســبة  %5.6عــام
 2014ونســبة  %6.4عــام  .2015ومــع اســتمرار هيمنــة المخــاوف بشــأن
النمــو العالمــي ،تعهــدت مجموعــة العشــرين خــال اجتماعهــا
فــي شــهر نوفمبــر بتطبيــق حزمــة جديــدة مــن اإلجــراءات التــي
مــن شــأنها أن تســاهم فــي تحقيــق زيــادة بنســبة  %2.1فــي النمــو
العالمــي خــال الخمــس ســنوات القادمــة .كمــا اتفقــوا ً
أيضــا
علــى التخطيــط لتقليــل الفجــوة فــي القــوى العاملــة بيــن الرجــال
والنســاء بنســبة  %25خــال الســنوات العشــر القادمــة ،وهــو مــا مــن
شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتقطاب حوالــي  100مليــون ســيدة إلــى ســوق
العمــل العالمــي.
كمــا توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يبقــى معــدل النمــو فــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي قويًــا عنــد حــد  %4.5فــي عامــي
 2014و .2015هــذا وتشــهد القطاعــات الرئيســية فــي اإلمــارات العربيــة
أداء قو ًيــا ،كمــا أدى
المتحــدة كالســياحة والخدمــات المؤسســية ً
االنتعــاش القــوي ألســعار العقــارات إلــى تحســن الطلــب علــى
القــروض .وكانــت البنــوك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
هــي المســتفيد األكبــر مــن االنتعــاش االقتصــادي حيــث وصلــت
أســعار الفائــدة إلــى مســتويات متدنيــة جديــدة وحــدث قفــزة فــي
عمليــة االئتمــان .ومــن المتوقــع لعمليــة اإلقــراض أن تنمــو فــي ظل
تعزيــز الحكومــة لإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة بمناســبة اســتضافة
معــرض إكســبو  .2020وتــم رفــع تصنيــف كل مــن اإلمــارات وقطــر
فــي مؤشــر مورغــان ســتانلي كابيتــال إنترناشــيونال فــي شــهر
يونيــو  .2014وفــي شــهر يوليــو مــن نفــس العــام ،وافقــت الحكومــة
الســعودية علــى فتــح البورصــة لالســتثمارات األجنبيــة المباشــرة،
ومــن المنتظــر أن يتــم تطبيــق ذلــك خــال النصــف األول مــن عــام
 .2015كمــا طبقــت المملكــة العربيــة الســعودية لوائــح تنظيميــة
جديــدة بشــأن ســقوف إقــراض األفــراد ،وحــددت الرســوم التــي
يُســمح للمقرضيــن بفرضهــا.
إن أســعار النفــط التــي ســجلت أعلــى مســتوى لهــا فــي شــهر
يونيــو  2014ســرعان مــا انخفضــت بشــكل حــاد خــال النصــف الثانــي
مــن نفــس العــام وهــو األدنــى خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.
وقــد وفــر االنخفــاض فــي أســعار النفــط فرصــة كبيــرة للــدول
ً
اســتهالكا للنفــط وزادت المخــاوف المتعلقــة باالنكمــاش
األكثــر
االقتصــادي علــى المســتوى العالمــي .إن هذه الضغــوط والمخاوف
قــد تؤخــر خطــط كل مــن بنــك االحتيــاط الفيدرالــي األمريكــي
وبنــك إنجلتــرا الراميــة إلــى رفــع أســعار الفائــدة .وباإلضافــة إلــى

التقـريــر السنوي ٢٠١٤
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الدكتور ر.سيتارامان ،الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع سعادة
وزير المالية في المؤتمر العالمي التاسع للبورصات .2014

ذلــك ،ربمــا تواجــه منطقــة اليــورو تحد ًيــا آخــر مــن جــراء االنتخابــات
فــي اليونــان ،وقــد تكــون هنــاك حاجــة لتقديــم دعــم نقــدي فــي
عــام  2015مــن أجــل التغلــب علــى ضغــوط االنكمــاش وإنعــاش
النمــو .ويمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تحمــل انخفــاض
أســعار النفــط لفتــرة معينــة مــن الزمــن فــي ضــوء الوفــورات
الماليــة الكبيــرة التــي تمتلكهــا واالســتثمارات المتنوعــة األخــرى.
ومــع ذلــك ،فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بحاجــة ماســة
اآلن إلــى تعزيــز االنضبــاط المالــي.
االقتصاد المحلي
بحســب التوقعــات االقتصاديــة لدولــة قطــر  2015/2014الصــادر
عــن األمانــة العامــة للتخطيــط التنمــوي ،مــن المتوقــع أن ينمــو
االقتصــاد القطــري بنســبة  %7.7عــام  .2015كمــا مــن المتوقــع أن
ً
انتعاشــا ونمــوً ا
يشــهد االقتصــاد غيــر القائــم علــى النفــط والغــاز
ً
مضاعفــا خــال عامــي  2014و .2015ويُنتظــر أن تشــهد األنشــطة
اإلنشــائية نمــوً ا بنســبة  %14.1عــام  2014و %14.5فــي عــام  .2015ويُعــزى
ذلــك إلــى االســتثمارات الحكوميــة المكثفــة فــي مشــاريع البنيــة
التحتيــة االقتصاديــة وخاصــة الطــرق المحليــة والطــرق الســريعة
ومتــرو الدوحــة والســكك الحديديــة والصــرف الصحــي بوتيــرة
يُتوقــع لهــا أن تــزداد خــال عامــي  2014و .2015وقــد بلــغ الناتــج
المحلــي اإلجمالــي الربــع ســنوي لدولــة قطــر وفــق األســعار
الحاليــة مبلــغ  193مليــار ريــال قطــري خــال الربــع الثالــث مــن هــذا
العــام ،وهــو مــا يعكــس نمــوً ا بنســبة  %4.1بالمقارنــة مــع نفــس
الفتــرة مــن عــام  .2013وقــد بلغــت نســبة التضخــم فــي قطــر %3
فــي شــهر نوفمبــر  2014ويتوقــع لهــا أن ترتفــع إلــى نســبة  %3.5عــام
 2015وإلــى نســبة  %3.7عــام  2016وفقــً لتقريــر التوقعــات االقتصاديــة
لدولــة قطــر.
ووفقــا لتقريــر التنافســية العالمــي  2015/2014الصــادر عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي ،فقــد احتلــت دولــة قطــر المرتبــة السادســة
عشــر مــن حيــث القــدرة التنافســية .كمــا قامــت مورغــان ســتانلي
كابيتــال انترناشــيونال  MSCFفــي شــهر يونيــو  2014برفــع تصنيــف
بورصــة قطــر إلــى “ســوق ناشــئة” ،علمــا بــأن إطــار عمــل تصنيــف
األســواق لــدى مورغــان ســتانلي يتضمــن علــى تقييــم النمــو
االقتصــادي وعلــى حجــم الســوق والســيولة .وفــي ضــوء رفــع
تصنيــف البورصــة القطريــة ،ويتوقــع أن تقــوم جميــع الشــركات
المدرجــة فــي البورصــة بزيــادة نســبة التملــك األجنبــي لديهــا.
وقــد نــال األداء القطــري القــوي واإلصالحــات التنظيميــة المتواصلــة
فــي دولــة قطــر إشــادة وتقديــر وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ،حيــث
ثبتــت الوكالــة التصنيــف االئتمانــي الســـيادي لدولــة قطــر عنــد
تعــد مــن أعلــى درجــات التصنيــف
الدرجــة « ،»AAوهــذه الدرجــة
ّ
االئتمانــي .وتظــل التوقعــات المســتقبلية لالقتصــاد القطــري
إيجابيــة للغايــة مــع توقعــات بنمــو اقتصــادي مدعــوم بخطــط
تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة الســتضافة مونديــال كأس العالــم
لكــرة القــدم  2022إلــى جانــب تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030

تعــد مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة حلقــة التكامــل
الرئيســية بيــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المختلفــة علــى
ً
هادفــة بذلــك أن تكــون بمثابــة القــوة
مســتوى البنــك ككل
الدافعــة للقــدرة التنافســية للعمــاء .وقــد ركــزت مجموعــة
الخدمــات المصرفيــة التجاريــة خــال عــام  2014علــى تنفيــذ
اســتراتيجية المجموعــة وعلــى التوســع الخارجــي إضافــة إلــى
تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية وتكامــل الخدمــات االستشــارية.
وتــم تحقيــق ذلــك مــن خــال تقليــل الوقــت المســتغرق لتنفيــذ
المعامــات ومــن رفــع مســتوى الدقــة والجــودة فــي التنفيــذ.
ومــن أجــل التجــاوب مــع العمــاء بشــكل أســرع ،حرصــت
المجموعــة علــى زيــادة فاعليــة ودوريــة اجتماعــات لجنــة االئتمــان
التــي يرأســها الرئيــس التنفيــذي للبنــك.
وبحســب المســح الــذي تــم إجــراؤه مــن قبــل جهــة مســتقلة حــول
المنتجــات والخدمــات المقدمــة وحــول مــدى كفــاءة إدارة عالقــات
العمــاء ،فقــد نالــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة أحــد
أفضــل النتائــج بمؤشــر رضــاء العمــاء فــي دولــة قطــر ،حيــث تــم إيــاء
أهميــة خاصــة لألفــراد وبنــاء القيــادات الجديــدة وفــرق العمــل العاليــة
األداء إضافــة إلــى محاربــة رداءة الجــودة وتأســيس القيــم التــي ترتكــز
عليهــا عمليــة النمــو ،مــع االلتــزام بتطبيــق أعلــى معاييــر النزاهــة
كمبــدأ ثابــت .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تدعيــم التميــز التجــاري للبنــك
مــن خــال تنظيــم فعاليــات مختلفــة للعمــاء مــن الشــركات لتعزيــز
عمليــة تبــادل المعرفــة عبــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
وقــد حــددت المجموعــة خمســة مجــاالت رئيســية للتحــول مــن
أجــل تنفيــذ اســتراتيجية األعمــال:
• إرســاء قواعــد العمــل لتحويــل النمــوذج التشــغيلي لمجموعــة
الخدمــات المصرفيــة التجاريــة إلــى خدمــات مصرفيــة مرتكــزة
علــى القيمــة المضافــة مــن خــال تطبيــق منهجيــة تســعير
مرتكــزة علــى « »Risk Adjusted Return on Capitalوالــذي
ينتقــل مــن تســعير المعاملــة إلــى التســعير القائــم علــى
التكلفــة الكليــة .وقــد تــم إيــاء أهميــة كبيــرة لزيــادة اإليــرادات
بــد ً
ال مــن التركيــز علــى نمــو األصــول.
• تطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة وتجميعهــا تحــت
أقســام األعمــال التــي تــم إنشــاؤها حديثــً مثــل تمويــل
عمليــات االســتحواذ وعمليــات االكتتــاب /الوســاطة ،وشــراء
المســتحقات اآلجلــة واالستشــارات المتعلقــة بعمليــات الدمــج
والحيــازة والترتيبــات الخاصــة بالمشــاريع المشــتركة وتمويــل
المشــاريع وتمويــل الطائــرات .كمــا تــم إعــادة هيكلــة قســم
عمليــات التمويــل المهيكلــة تحــت مظلــة قســم تمويــل
الشــركات وإنشــاء قســم تمويــل المعــدات واألصــول الخاصــة
تحــت مظلــة المعامــات المصرفيــة .ويُتوقــع لخطــوط
األعمــال الجديــدة أن تســاهم فــي نمــو الموجــودات واإليــرادات
خــال الثــاث ســنوات القادمــة .ومــن المنتظــر أيضــً أن تلعــب
الخدمــات المصرفيــة المتخصصــة دورًا أكبــر فــي احتــواء
وموازنــة الضغــوط المتعلقــة بهامــش الفائــدة علــى القــروض
العاديــة والمنتجــات المصرفيــة األخــرى.
• تكثيــف التركيــز بالتغطيــة علــى المناطــق الجغرافيــة ،حيــث
نجــح البنــك فــي التحــول مــن بنــك محلــي إلــى بنــك إقليمــي
مصحوبــً بنســبة نمــو عاليــة فــي الموجــودات الــواردة مــن دول
مجلــس التعــاون الخليجــي (خــارج قطــر) والهنــد ،واالســتفادة
مــن شــبكة فــروع ومكاتــب تمثيــل البنــك المنتشــرة فــي
مواقــع اســتراتيجية فــي العالــم ومــن المبــادرات التــي تقودهــا
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة للتواصــل مــع
الشــركات األجنبيــة والشــركات المتعــددة الجنســيات مــن خــال
الفــروع الخارجيــة ومكاتــب التمثيــل.
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بـنــك الـدوحــة

الدكتور ر .سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع المتحدثين الرئيسيين
في مؤتمر الصناعة والتجارة  2014الذي عقد في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

• تحويــل عمليــة البيــع /التســويق الضمنــي إلــى عمليــة مهيكلــة
مــع تطويــر ثقافــة «المبيعــات المتكاملــة» ،ولتحقيــق هــذا
الهــدف مــن المهــم بنــاء فــرق عمــل عاليــة الكفــاءة بحــث
تقــدم خدمــات ومنتجــات وحلــول متعــددة للعمــاء والتــي
مــن شــأنها أن تســاعد فــي تحســين األداء بشــكل عــام ورفــع
الم ْت َقنــة
مســتوى الرضــا للعمــاء .وقــد ســاعدت األدوات ُ
والموحــدة مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة فــي تعزيــز
الفعالــة
فاعليــة فــرق المبيعــات لديهــا ،كمــا ستســاهم اإلدارة
ّ
للعالقــات مــع العمــاء ضمــن هــذه المنهجيــة فــي تحقيــق
نجــاح قابــل للقيــاس مــن خــال :التعمــق فــي التحليــل ،مواءمــة
فــرص األعمــال مــع حجــم المحفظــة ،وخلــق قيمــة مضافــة
قويــة اســتنادًا إلــى مؤشــرات األداء الرئيســية الخاصــة بالعمــاء
وإلــى بيئتهــم التشــغيلية .وهــذه العناصــر مجتمعــة ســوف
تســاعد العمــاء علــى تحســين أداءهــم فــي مجــاالت تتجــاوز
تقديــم الخدمــات الماليــة لهــم بشــكل مجــرد.
• إعطــاء األولويــة للخدمــات الرقميــة مــن خــال تقديــم حلــول
متكاملــة فــي مجــاالت النقــد والتجــارة وشــراء المســتحقات
اآلجلــة ومنتجــات الخزينــة باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفيــة
المقدمــة عبــر اإلنترنــت للشــركات مــن أجــل خلــق انطبــاع متميــز.
قامــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة بتقســيم الســوق
بشــكل عــام إلــى الشــرائح التاليــة( :أ) عمــاء مــن المؤسســات:
وهــم عمــاء مختاريــن مســبقًا ويســعى البنــك إلــى أن يكــون
الشــريك المصرفــي االســتراتيجي المفضــل لديهــم؛ (ب) العمــاء
الكبــار والعمــاء متوســطي الحجــم :وهــم العمــاء الذيــن تتــم
خدمتهــم علــى نطــاق واســع مــن خــال تقديــم حلــول مصممــة
لهــم خصيصــا علــى نحــو عــال مــن الجــودة وبوقــت قصيــر.
وبهــدف االســتجابة الســريعة للمتطلبــات المحــددة لمختلــف
الشــرائح بالســوق ،قامــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة
ببنــاء فــرق متخصصــة تتحــدث بنفــس لغــة العمــاء :القطــاع
الحكومــي والعــام ،الشــركات متعــددة الجنســيات والشــركات
األجنبيــة ،عمــاء قطــاع اإلنشــاءات والعمــاء الذيــن يفضلــون
التمويــل اإلســامي والمكاتــب العائليــة.
وتتألف هذه المجموعة من ستة أقسام رئيسية وهي:
• قسم التسهيالت التجارية وتسهيالت الشركات
• قسم تمويل الشركات
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• قسم خدمات المعامالت المصرفية
• قسم الخدمات العقارية والرهن العقاري
• قسم تسهيالت الشركات الصغيرة والمتوسطة
• قسم تمويل القطاع الحكومي
ونلقــي فيمــا يلــي نظــرة عامــة علــى كل قســم مــن هــذه
األقســام:
يقــدم قســم التســهيالت التجاريــة وتســهيالت الشــركات
مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات التســهيالت ،فعلــى صعيــد
التســهيالت المباشــرة يقــدم تســهيالت تمويــل رأس المــال
العامــل وتســهيالت الجــاري مديــن وخصــم الكمبيــاالت والقــروض
ألجــل ،أمــا بالنســبة إلــى التســهيالت غيــر المباشــرة فيقــدم
القســم للعمــاء كفــاالت الدفعــة المقدمــة ،كفــاالت حســن
األداء والدفعــات المحتفــظ بهــا ،إضافــة إلــى خطابــات االعتمــاد
وخطابــات الضمــان لعمليــات التمويــل خــارج الحــدود .وقــد ســاهم
قســم التســهيالت التجاريــة وتســهيالت الشــركات «الــذي يعــد
المحــرك الرئيســي لعمليــات النمــو فــي البنــك» بصــورة كبيــرة
ومســتمرة فــي إيــرادات مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة،
وانتهــج اســتراتيجية نمــو متوازنــة ومرنــة أثبتــت جدواهــا ولديهــا
القــدرة علــى التفاعــل مــع تحديــات الســوق وإمكانيــات التوســع
فــي مجــال الخدمــات االستشــارية وآفــاق التعــاون .كمــا ركــز
الفعالــة لالئتمــان مــن أجــل ضمــان قــوة
القســم علــى المراقبــة
ّ
وجــودة الموجــودات وعلــى توســيع قاعــدة العمــاء مــن خــال
الدخــول فــي عالقــات جديــدة ومنتقــاة بعنايــة مــع شــركات
محليــة ودوليــة رائــدة.
يقــدم قســم تمويــل الشــركات مجموعــة متنوعــة مــن
المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المتكاملــة للشــركات الكبيــرة
والمتوســطة وإلــى المؤسســات الحكوميــة والكيانــات المرتبطــة
بالحكومــة والرعــاة المالييــن .وتتضمــن الخدمــات المقدمــة
للعمــاء االستشــارات الماليــة الشــاملة  -بمــا فــي ذلــك جانــب
الشــراء وجانــب البيــع فــي عمليــات الدمــج والحيــازة وإعــادة
الهيكلــة  -وخدمــات زيــادة رأس المــال .وقــد اســتفاد القســم مــن
التواجــد الدولــي لبنــك الدوحــة فــي إتمــام عــدد مــن الصفقــات
كمنســق رئيســي مفــوّ ض علــى الصعيديــن الخليجــي والدولــي.
وقــد أضــاف قســم تمويــل الشــركات بعــدً ا جديــدً ا إلــى خطــوط
األعمــال المقدمــة لعمــاء البنــك مــن خــال فريــق عمــل يتمتــع

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

الفعالــة للنمــو وخلــق القيمــة المضافــة .ولمعالجــة
المحــركات
ّ
التحديــات الرئيســية والمعوقــات التــي تواجــه قســم تســهيالت
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة يوجــد حاجــة متزايــدة للرقمنــة
والخدمــات المصرفيــة االستشــارية .فمــن شــأن الرقمنــة إحــداث
تحــوّ ل فــي طريقــة التفاعــل مــع العمــاء وتوجيههــم بشــأن
كيفيــة دمــج التقنيــات الجديــدة والتكيــف مــع عمليــات المعالجــة
المباشــرة .وأمــا الخدمــات المصرفيــة االستشــارية فهــي تقــوم
علــى الشــراكة مــع استشــاريين علــى أعلــى مســتوى فــي مجــال
الســيولة وإدارة رأس المــال العامــل ،وإدارة المصاريــف التشــغيلية،
وإنشــاء نظــام موثــوق للتقاريــر الماليــة ونظــام المعلومــات
اإلداريــة ،وذلــك بهــدف دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
لزيــادة قدرتهــا التنافســية وتطويــر أعمالهــا والتوســع بنجــاح مــع
تحقيــق نمــو مربــح.
الدكتور ر .سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع المتحدثين
الرئيسيين في جلسة تبادل المعرفة التي عقدت في الكويت.

بمؤهــات وخبــرات عاليــة ،كمــا ويتبنــى القســم منهجيــة شــاملة
مرتكــزة علــى البحــث والتقصــي وعلــى االســتفادة الفعالــة مــن
المركــز المالــي للبنــك واســتخدام المصــادر البديلــة لألمــوال
وتوزيــع المخاطــر لتحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة للعمــاء وزيــادة
رؤوس أموالهــم.
ويُعنــى قســم المعامــات المصرفيــة بالخدمــات والتســهيالت
المقدمــة طــوال الــدورة التجاريــة ،كخطابــات االعتمــاد ،خطابــات
الضمــان ،التحصيــات ،تمويــل سلســلة التوريــد ،تمويــل الســلع
والتمويــل التجــاري المهيــكل .وقــد أدرجــت مجموعــة الخدمــات
المصرفيــة التجاريــة تحــت هــذا القســم خدمــات إدارة النقــد،
شــراء الذمــم اآلجلــة ،مبيعــات الخزينــة والتمويــل التجــاري .ووفرنــا
خدمــة اإلنترنــت المصرفــي ومجموعــة جديــدة مــن خدمــات إدارة
النقــد لعمــاء البنــك .ومــن الجديــر بالذكــر أن مجموعــة الخدمــات
المصرفيــة التجاريــة قــد أطلقــت خدمــات إدارة النقــد أيضــً فــي
المواقــع الخارجيــة مــن خــال فــروع البنــك المنشــرة فــي المواقــع
االســتراتيجية.
كمــا تمكــن قســم الخدمــات العقاريــة والرهــن العقــاري مــن
التفاعــل بصــورة جيــدة مــع األوضــاع الســوقية الصعبــة ووفــر
الحمايــة لمحفظتــه وحقــق زيــادة فــي اإليــرادات ،ويعمــل هــذا
القســم وباســتمرار علــى دراســة الخيــارات المتاحــة مــن أجــل
تقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة للعمــاء .ويركــز القســم
علــى التمويــل العقــاري التقليــدي وعلــى الحلــول المتخصصــة
مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن المنتجــات المصممــة خصيصــا
لتلبيــة احتياجــات العمــاء الخاصــة .كمــا تمكــن مــن بنــاء عالقــات
وطيــدة مــع العمــاء ومســاعدتهم فــي رســم اســتراتيجياتهم
مــن خــال الخدمــات االستشــارية التــي يقدمهــا لهــم مــن حيــث
تحليــل الموجــودات ،عمليــات التقييــم والتثميــن ،تحليــل العمليــات
التشــغيلية للعقــار وتحديــد اســتراتيجيات شــراء وبيــع األصــول.
وتــم تصميــم خدمــات التثميــن الشــاملة لتلبيــة المتطلبــات
الخاصــة بــكل منطقــة مــن خــال الخبــرات الواســعة المتوفــرة
فــي القســم لتقديــم الحلــول الرائــدة .ويمكــن لقســم الخدمــات
العقاريــة والرهــن العقــاري مــن خــال قنــوات التعــاون القائمــة بينه
وبيــن األقســام األخــرى ،توفيــر المــوارد الالزمــة للتجــاوب بشــكل
ســريع مــع احتياجــات العمــاء وتلبيــة أهدافهــم .وتكمــن قــوة
القســم فــي معرفتــه العميقــة بالقطــاع الــذي يعمــل فيــه وعلــى
خدماتــه االستشــارية الممنهجــة الســتراتيجيات األعمــال ليشــكل
جــزءا مــن فريــق اتخــاذ القــرار الــذي يعتمــد عليــه العمــاء
بذلــك
ً
فــي خضــم ســعيهم لتنفيــذ خطــط األعمــال.
لقــد تــم إعــادة هيكلــة اســتراتيجية قســم تســهيالت الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة بحيــث يتــم إجــراء تحليــل متعمــق لتحديــد

تتعامــل وحــدة تمويــل القطــاع الحكومــي مــع االحتياجــات
المصرفيــة لكبــار المؤسســات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة داخل
قطــر مــن خــال مجموعــة مبتكــرة مــن المنتجــات والخدمــات.
طــوّ رت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة برامــج مــن
شــأنها إعطــاء اهتمــام أكبــر لــرأس المــال البشــري لتطويــر وإعــداد
قــادة المســتقبل ولالحتفــاظ بالكفــاءات الموجــودة واســتقطاب
كفــاءات جديــدة للبنــك .كمــا ســتطور المجموعــة اســتراتيجية
رقميــة مــن أجــل تعزيــز ورفــع مســتوى الرضــى لــدى العمــاء
وخاصــة فيمــا يتعلــق بســرعة إنجــاز المعامــات .كمــا تســعى
المجموعــة إلــى جعــل عمليــة تواصــل العمــاء مــع البنــك لتنفيــذ
المعامــات أكثــر ســهولة ،هــذا باإلضافــة إلــى التركيــز علــى تنفيــذ
المعامــات االعتياديــة مــن خــال المنافــذ اإللكترونيــة مــع إعطــاء
أهميــة أكبــر للمتطلبــات الفرديــة

الدكتور ر .سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع المتحدثين
الرئيسيين في جلسة لتبادل المعرفة حول المشاريع الصغيرة
والمتوسطة التي عقدت في برج بنك الدوحة.

.مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد
ترتكــز نقــاط القــوة الرئيســية لــدى مجموعــة الخدمــات المصرفيــة
لألفــراد ببنــك الدوحــة علــى العــروض التنافســية للخدمــات
والمنتجــات التــي تطرحهــا المجموعــة ،هــذا عــدا عــن حقيقــة أن
البنــك يمتلــك أحــد أكبــر شــبكات التوزيــع فــي دولــة قطــر والتــي
تضــم  31فرعً ــا و 21مكتــب دفــع بمــا فيهــا الفــروع اإللكترونيــة،
باإلضافــة إلــى مــا يزيــد عــن  125جهــاز صــراف آلــي ووحدتيــن
مصرفيتيــن متنقلتيــن.
وتماشـيًا مــع اســتراتيجية البنــك الراميــة لجعــل بنــك الدوحــة أحــد
البنــوك الرائــدة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
فقــد افتتــح باإلضافــة إلــى فروعــه المنتشــرة فــي كل مــن قطــر
والكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة فرعــً آخــر بمدينــة مومبــاي
لخدمــة الجاليــة الهنديــة العاملــة بــدول مجلــس التعــاون
واالســتفادة مــن شــبكته المتناميــة فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي.
إن مــن أبــرز التدابيــر التــي قامــت بهــا مجموعــة الخدمــات
المصرفيــة لألفــراد خــال عــام  2014هــو إعــادة هيكلــة التصميــم
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بـنــك الـدوحــة

العــام للفــروع وتحســين مظهرهــا العــام ،وقــد روعــي فــي هــذا
التصميــم تحويــل شــبكة فــروع البنــك إلــى مراكــز بيــع وتقديــم
أفضــل مســتوى مــن الخدمــة للعمــاء ،وبالفعــل تــم إخضــاع
العديــد مــن الفــروع فــي قطــر إلــى تحســينات هيكليــة .وتقــوم
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد حاليًــا بإبــرام اتفاقيــات
الفتتــاح فــروع جديــدة فــي المواقــع المشــهورة ســواء الحاليــة أو
المزمــع االنتهــاء منهــا قري ًبــا بهــدف االســتفادة مــن ازدهــار القطاع
العقــاري فــي قطــر وانتشــار ثقافــة المجمعــات التجاريــة ،حيــث
تــم إجــراء عمليــات تجديــد شــاملة لــكل مــن فــرع الخريطيــات
والمنطقــة الصناعيــة وبــن عمــران مــن أجــل تقديــم خدمــة أفضــل
لعمــاء البنــك بتلــك المناطــق.

ً
مســبقا لعمــاء البنــك الحالييــن
حملــة القــروض المعتمــدة
المحوّ لــة رواتبهــم إلــى البنــك ،وحملــة منــح القــروض اإلضافيــة
للمقترضيــن ،وحملــة تأجيــل أقســاط القــروض بمناســبة العيــد،
وحملــة «اســترجع قيمــة قرضــك» ،وكرنفــال القــروض ،وتحويــل
األمــوال عبــر اإلنترنــت مــن خــال بطاقــة االئتمــان ،والحــواالت
اإللكترونيــة عبــر الجــوال لحاملــي بطاقــات الرواتــب وبطاقــات
اإليــداع .ومــع نهايــة العــام ،نظمــت دائــرة الخدمــات المصرفيــة
لألفــراد أولــى حمالتهــا الترويجيــة للقــروض «”Loans Roadshow
خــال العطلــة األســبوعية ومــددت ســاعات العمــل بفــرع الســيتي
ســنتر .وتعتــزم المجموعــة تنظيــم عــدد مــن حمــات القــروض
الترويجيــة خــال عــام  2015فــي عــدد مــن الفــروع المختلفــة التــي
تقــع فــي مناطــق عاليــة النشــاط والحركــة .وقــد ســاهمت هــذه
الحمــات والمبــادرات فــي إنعــاش قنــوات المبيعــات ،وســاعدت
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي تســجيل نمــو قــوي
والمحافظــة علــى صافــي هامــش الفائــدة فــي ســوق تشــتد
فيــه المنافســة.

حساب الدانة للتوفير الرائد من بنك الدوحة يستمر في تشجيع الناس
على تبني ثقافة االدخار ويكافئهم بفرص من شأنها أن تغير حياتهم.

الفرع األول لبنك الدوحه في مشيرب.

قامــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بافتتــاح مركــز
الرواتــب الثانــي للبنــك فــي المنطقــة الصناعيــة مــن أجــل الوفــاء
باحتياجــات شــريحة كبيــرة مــن العمــال المقيمــة فــي تلــك
المنطقــة .وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،افتتــح بنــك الدوحــة
الفــرع اإللكترونــي األول فــي دبــي ،وتــم اعتمــاد تصميــم الفــرع
اإللكترونــي فــي أبــو ظبــي مــن ِقبــل الســلطات المحليــة ،وجــاري
العمــل حاليــً علــى نقــل مقــر فــرع الســيتي ســنتر بموقــع آخــر
ووســع بنــك الدوحــة مــن حضــوره فــي
بالســيتي ســنتر مــول
ّ
ً
حديثــا مــن خــال تركيــب
مطــار حمــد الدولــي الــذي تــم افتتاحــه
جهــازي صــراف آلــي بــه .ومــن أجــل تحســين الكفــاءة التشــغيلية
والتــواؤم الوظيفــي ،تــم إعــادة نقــل ومركــزة بعــض الوحــدات
الداخليــة المتداخلــة مثــل وحــدة المعالجــة المركزيــة ووحــدة
المبيعــات المباشــرة ووحــدة قــروض الســيارات ،وباإلضافــة إلــى
ذلــك تــم تمديــد ســاعات العمــل فــي  12فرعً ــا لتوفيــر المزيــد مــن
الراحــة للعمــاء ،وإضافــة مناوبــات عمــل مســائية بفــرع الشــركات،
كمــا تــم تمديــد ســاعات العمــل فــي فــرع اللولــو اإللكترونــي
لتتماشــى مــع ســاعات عمــل المــول .هــذا وخضعــت شــبكة
أجهــزة الصــراف اآللــي إلــى عمليــة تحــول وتجديــد كبيــرة خــال
العــام ،كمــا تــم مراجعــة معظــم الفــروع لتحديــد الفــروع التــي
تحتــاج إلــى تجديــد بهــدف تحســين المظهــر الخارجــي والصــورة
العامــة لفــروع بنــك الدوحــة.
وكان أداء وحــدات العمــل بدائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد
خــال عــام  2014جديــرًا بالثنــاء ،حيــث أطلقــت عــدد مــن المبــادرات
األولــى مــن نوعهــا فــي دولــة قطــر .ومــن أهــم هــذه المبــادرات
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دخــل منتــج الدانــة الرائــد مــن بنــك الدوحــة عامــه الحــادي
ّ
جــذاب للجوائــز وخطــة مبتكــرة
مدعومــا ببرنامــج
عشــر
ً
للتســويق ،حيــث فــاز عمــاء مــن مختلــف الشــرائح والجنســيات
بالعديــد مــن الجوائــز ليثبــت بنــك الدوحــة أنــه جديــر بثقــة
العمــاء المطلقــة .ومــن خــال تعزيــز منتجــات البنــك بامتيــازات
مبتكــرة ،لــم تحقــق مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد
ً
ومتناســقا فحســب بــل وتمكنــت مــن تقليــل
أداء ماليًــا قويًــا
ً
تكلفــة األمــوال وتحســين صافــي إيــرادات البنــك .كمــا ســجلت
مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد نمــوً ا كبيــرًا فــي أرصــدة
الحســابات الجاريــة وحســابات التوفيــر بمــا فيهــا بطاقــات الرواتــب
والحســابات الجاريــة ألصحــاب الشــركات غيــر المكلفــة.
وقــد واصلــت أعمــال بطاقــات االئتمــان أداءهــا المتميــز مــن حيــث
نســب النمــو علــى مســتوى إصــدار البطاقــات واســتخدامها
وتفعيلهــا والدخــل المتأتــي منهــا .ويعــود الســبب وراء هــذا النمــو
الكبيــر إلــى المبــادرات المبتكــرة والمتميــزة التــي تــم إطالقها خالل
عــام  2014وحققــت بطاقــة «اللولــو  -بنــك الدوحــة» المشــتركة
الرائــدة إنجــازات جديــدة بعــد أن أصبحــت البطاقــة المفضلــة
للمقيميــن فــي قطــر نظ ـرًا للمزايــا الهائلــة التــي توفرهــا للعمــاء.
وقــد كافــأت الحملــة الصيفيــة لالســترداد النقــدي حوالــي 12.000
عميــل مــن العمــاء األوفيــاء باســترداد نقــدي تزيــد قيمتــه عــن 4
مليــون ريــال قطــري خــال فتــرة الحملــة .وقــد تضمنــت المبــادرات
ً
عرضــا لتوفيــر  %10علــى بطاقــات اللولو-بنــك الدوحــة لــدى
األخــرى
ً
حديثــا فــي مدينة
محــات اللولــو هايبرماركــت التــي تــم افتتاحهــا
بــروة وخدمــة الحــواالت اإللكترونيــة علــى بطاقــات االئتمــان وعــرض
زيــادة ســقوف البطاقــات بشــكل مؤقــت خــال موســم اإلجــازات،
باإلضافــة إلــى إطــاق منصــة جديــدة لبرنامــج «اســتمتع بالطعــام

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

مــع بنــك الدوحــة» ،وتطبيــق نظــام  3D Secureالــذي يتضمــن علــى
ثالثــة مســتويات مــن الحمايــة.
حققــت التجــارة اإللكترونيــة لــدى بنــك الدوحــة خطــوات كبيــرة
عبــر تقديــم خدمــة التذاكــر عبــر اإلنترنــت مــن خــال موقــع
 Q-Ticketsاإللكترونــي وأصبــح بنــك الدوحــة أول بنــك فــي قطــر
يقــدم خدمــة  Q-Payالخاصــة بالســادة /مصــرف قطــر المركــزي
عبــر تذاكــر الخصــم .كمــا ّ
وفــر البنــك لعمــاء التجــارة اإللكترونيــة
تســهيالت الدفــع إمــا مــن خــال الحســابات البنكيــة أو مــن خــال
بوابــات الدفــع عبــر الجــوال ،وقــد أدت هــذه الجهــود إلــى تســجيل
نمــو بنســبة  %300فــي حجــم أعمــال التجــارة اإللكترونيــة خــال
عــام  .2014وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إجــراء العديــد مــن التعزيــزات
فــي القنــوات اإللكترونيــة لتحســين مســتوى الخدمــة المقدمــة
للعمــاء .وتتضمــن هــذه التعزيــزات التســجيل الذاتــي فــي
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت باســتخدام بطاقــة الخصــم،
وخاصيــة اســترجاع/تغيير كلمــة المــرور فــي حــال نســيانها ،إضافــة
إلــى تطبيــق رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي ( )IBANعلــى
مســتوى القنــوات المختلفــة باإلضافــة إلــى حملــة دفــع فواتيــر
فودافــون عبــر اإلنترنــت.
قــدم ســوق الدوحــة ،بوابــة التجاريــة اإللكترونيــة الوحيــدة
وقــد
ّ
فــي قطــر التــي تــدار مــن قبــل مؤسســة ماليــة ،العديــد مــن أبــرز
العالمــات التجاريــة الكبــرى فــي قطــر للعمــاء بهــدف توفيــر
ميــزة التســوق للعمــاء علــى مــدار الســاعة مــن ناحيــة وتحقيــق
قيمــة مضافــة للشــركاء مــن التجــار مــن ناحيــة أخــرى .كمــا ركــزت
المجموعــة خــال العــام علــى تقويــة وتعزيــز عالقاتهــا مــع التجــار
مــن أجــل تحســين عــروض المنتجــات المقدمــة للعمــاء.

تجــار التجزئــة بالمحــال والمجمعــات التجاريــة المنتشــرة فــي
أرجــاء قطــر .وقــد تجــاوز حجــم هــذا النــوع مــن األعمــال األهــداف
التقديريــة المحــددة ،وتــم تســجيل نمــو كبيــر فــي حجــم األعمــال
بنســبة  %25مــع نمــو مماثــل فــي اإليــرادات.
وعلــى صعيــد ترشــيد التكاليــف المتغيــرة ،واصلــت مجموعــة
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد اســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي والوســائل الرقميــة وطــورت منصــات تســويقية
متكاملــة عبــر كافــة نقــاط وقنــوات التواصــل ،كمــا اعتمــدت
وســائل التواصــل االجتماعــي كوســيلة لالســتماع إلــى تعليقــات
العمــاء واقتراحاتهــم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعقــد الرئيــس
التنفيــذي لبنــك الدوحــة جلســة شــهرية للتواصــل مــع العمــاء
بهــدف االســتماع إلــى آرائهــم وتكييــف اســتراتيجيات البنــك مــع
احتياجــات العمــاء .وبهــدف الوصــول إلــى العمــاء المحتمليــن،
قامــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بتجديــد الموقــع
وفعالــة
اإللكترونــي لبنــك الدوحــة الســتخدامه كقنــاة إضافيــة
ّ
الســتخراج الطلبــات عبــر اإلنترنــت .وقــد أصبحــت حاســبات القــروض
الفعالــة فــي
ونمــاذج اســتخراج الطلبــات عبــر اإلنترنــت مــن األدوات
ّ
رقمنــة المعامــات المصرفيــة لــدى البنــك .ولتحقيــق هــذا الهــدف،
الفعــال
تقــوم مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد بالتنســيق
ّ
مــع دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات إلطــاق برامــج جديــدة فــي
قطــر والمواقــع الدوليــة األخــرى .ومــن المقــرر إطــاق عــدد مــن
المبــادرات الرقميــة فــي بدايــة عــام  2015مــن أجــل تعزيــز تجربــة
العمــاء وتســريع تســليم الخدمــات لهــم وزيــادة مســتوى األمــان
للمعامــات عبــر اإلنترنــت.

وخضعــت وحــدة «الريــادة» بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة
لألفــراد المعنيــة بتقديــم الخدمــات المصرفيــة الخاصــة لعمليــة
تحــوّ ل مــن حيــث معاييــر االختيــار والمنتجــات واألســعار .وتــم
إنشــاء مراكــز خدمــة خاصــة فــي عــدد مــن فــروع البنــك الهامــة،
مثــل فــرع مشــيرب والخليــج الغربــي والمرقــاب والســيتي ســنتر
وأبــو هامــور وبــرج اإلدارة العامــة .وفــي نفــس اإلطــار ،تــم نقــل
مركــز االتصــال الخــاص بالبنــك مــن أجــل تحســين مرافــق البنيــة
التحتيــة وخدمــة العمــاء بصــورة أفضــل.

السيد هيلتون وود ،الرئيس التنفيذي لمكتب تمثيل بنك الدوحة في
أستراليا ،أثناء تسلمه لجائزة "ذي آيجيان بانكر" عن أفضل بنك للخدمات
المصرفية لألفراد.

مسؤولون من بنك الدوحة وموقع  Q-Ticketsبعد توقيع اتفاقية
الشراكة التي تسمح لرواد دور السينما بحجز تذاكرهم عبر الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت بنك الدوحة.

نظمــت المجموعــة فــي شــهر نوفمبــر  2014نــدوة ركــزت علــى
االبتــكار فــي «برنامــج الــوالء» و»نقــاط البيــع مــن خــال أجهــزة
الهاتــف الجــوال» مــن أجــل اســتقطاب المزيــد مــن األعمــال ،وقــد
حضــر النــدوة مــا يزيــد عــن  200تاجــر مــن أبــرز التجــار ،وكــرّ م البنــك
خاللهــا شــركائه مــن التجــار نظيــر والئهــم والتزامهــم بتوفيــر
متطلبــات العمــاء .إن اإلقبــال والحضــور الكبيــر لهــذه النــدوة
لهــو دليــل علــى قــوة البنــك ،حيــث يعــد بنــك الدوحــة ثالــث أكبــر
بنــك فــي البــاد فــي مجــال الخصــم المباشــر لمنتجــات وخدمــات
التجــار .لقــد تعــززت قــوة هــذه األعمــال حيــث وصــل عــدد أجهــزة
نقــاط البيــع إلــى  3.000جهــاز موزعــة علــى حوالــي  300تاجــر مــن

وبالنظــر إلــى ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي للمواطنيــن
المحلييــن واســتمرار تدفــق الوافديــن إلــى دولــة قطــر فقــد ركــز
البنــك وبقــوة علــى تطويــر وتقديــم منتجــات مبتكــرة لقطــاع
الخدمــات المصرفيــة واالســتفادة مــن التكنولوجيــا وزيــادة قنــوات
التوزيــع التقليديــة وقنــوات الخدمــة الذاتيــة .وتعكــف مجموعــة
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد فــي الوقــت الحالــي علــى إعــادة
هيكلــة إجراءاتهــا التشــغيلية لتتماشــى مــع أفضــل الممارســات
لضمــان سالســة إجــراءات العمــل وتقديــم خدمــة أفضــل للعمــاء
فــي الســنوات القادمــة تماش ـيًا مــع شــعار البنــك« :هنالــك الكثيــر
لنتطلــع إليــه»...
مجموعة الخزينة واالستثمار
تقــدم مجموعــة الخزينــة واالســتثمار مجموعــة متنوعــة مــن
الخدمــات المرتبطــة بالمخاطــر الماليــة ومنتجــات الخزينــة
واالســتثمار ،مثــل القطــع األجنبــي وأســواق النقــد والدخــل

21

بـنــك الـدوحــة

الثابــت وصناديــق االســتثمار ووســاطة األســهم والســلع ال ســيما
المعــادن الثمينــة .وقــد اســتمرت دائــرة الخزينــة واالســتثمار
بالبنــك فــي التركيــز علــى تعزيــز وتقويــة أنشــطتها مــن كافــة
الجوانــب ،حيــث عملــت علــى بنــاء فريــق مكــرس للمبيعــات مــن
ذوي الخبــرة والمعرفــة الواســعة باألســواق المحليــة والدوليــة،
وتحــاول المجموعــة أن تكــون بمثابــة األميــن والمستشــار الموثــوق
بــه مــن قبــل العمــاء فــي مجــال تقديــم الحلــول المناســبة ذات
المخاطــر المدروســة.
وصلــت نســبة النمــو العالمــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2014إلــى
 %3.75بالمقارنــة مــع  %3.25فــي الربــع الثانــي مــن نفــس العــام
ويعــزى الســبب إلــى تحقيــق االقتصــاد األمريكــي انتعاشــً أقــوى
مــن المتوقــع .وعلــى صعيــد األســواق الناشــئة ،شــهد النمــو فــي
الصيــن ارتفاعً ــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2014كمــا شــهدت
الهنــد نمــوً ا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال نفــس الفتــرة مــن
عــام  2014نظـرًا لالســتقرار الحكومــي والبــدء فــي تنفيــذ إصالحــات
ً
انتعاشــا
اقتصاديــة .وقــد شــهدت األســواق الماليــة العالميــة
وصعــودً ا خــال عــام  2014وكان بنــك االحتيــاط الفيدرالــي األمريكــي
قــد بــدأ فــي خفــض برامــج التســهيل الكمــي فــي شــهر ينايــر 2014
والتــي انتهــت فــي شــهر أكتوبــر  .2014وقــد تــم الشــروع فــي هــذا
الخفــض نظــرًا للتحســن الكبيــر الــذي شــهدته نســبة البطالــة
التــي وصلــت إلــى  %5.8فــي نوفمبــر  2014بالمقارنــة مــع  %7.2فــي
نوفمبــر  .2013وباإلضافــة إلــى ذلــك ،بــدأ ســوق العقــارات الســكنية
فــي التعافــي ،وهــو مــا سيســاعد فــي زيــادة نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي الواليــات المتحــدة بنســبة  %5فــي الربــع الثالــث مــن
عــام  2014ونســبة  %2.6فــي الربــع األخيــر مــن نفــس العــام.
وفيمــا يتعلــق بالعمــات ،شــهد الــدوالر األمريكــي ارتفاعً ــا كبيــرًا
خــال عــام  2014فــي ضــوء ميــل المســتثمرين نحــو االســتثمار اآلمــن
والنوعــي واســتمرار الضعــف فــي االقتصاديــن األوروبــي واليابانــي.
وقــد هبــط اليــورو بنســبة  %12.4مقابــل الــدوالر ليصــل إلــى  1.21دوالر
أمريكــي كمــا هبــط اليــن اليابانــي بنســبة  %12.2مقابــل الــدوالر
ليصــل إلــى  119.84دوالر أمريكــي حتــى  31ديســمبر  .2014وارتفــع
مؤشــر الــدوالر األمريكــي إلــى  90.26أي بنســبة  %11.34منــذ بدايــة
العــام حتــى ديســمبر  2014وهــو مــا يتماشــى مــع التوقعــات
المســتقبلية اإليجابيــة لالقتصــاد األمريكــي .باإلضافــة إلــى ذلــك،
فمــع التوقعــات بزيــادة األســعار خــال النصــف الثانــي مــن عــام
 2015مصحوبــة بالضعــف االقتصــادي المســتمر الــذي تشــهده
أوروبــا واليابــان ،إال أنــه مــن المنتظــر أن يشــهد الــدوالر األمريكــي
المزيــد مــن االرتفــاع فــي عــام  2015بينمــا مــن المرجــح أن تشــهد
الســلع األساســية والنفــط الخــام والذهــب مزيــدًا مــن التراجــع.
ويعكــس صنــدوق الهيــر لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا الــذي أطلقتــه
دائــرة الخزينــة واالســتثمار بنجــاح للمســتثمرين القطرييــن مــدى
حــرص بنــك الدوحــة علــى توفيــر فــرص اســتثمارية لعمالئــه فــي
المنطقــة .كمــا لعبــت مجموعــة الخزينــة واالســتثمار دورًا حيويــً
فــي تطويــر مبــادرات االســتثمار بالذهــب التــي تــم طرحهــا مــن
قبــل البنــك ،وخاصــة مــن حيــث توفيــر مجموعــة مبتكــرة مــن
منتجــات الذهــب لألفــراد والشــركات علــى حــد ســواء .وخــال
حملــة شــراء الذهــب التــي قــام بهــا البنــك خــال العــام ،واصــل
البنــك تقديــم عمــات وســبائك ذهبيــة للعمــاء بأســعار منافســة،
وجــذب االنخفــاض الكبيــر فــي أســعار الذهــب عــددًا هائــ ً
ا مــن
المســتثمرين األفــراد مــن ذوي المــاءة الماليــة العاليــة وتجــار
المجوهــرات علــى حــد ســواء.
هــذا وال تــزال فلســفة البنــك الماليــة االســتثمارية تتســم بالحيطــة
والحــذر ،حيــث لــم ترتفــع ســقوف تعــرض األســهم خــال العــام
إال ارتفاعــً طفيفــً .أمــا بالنســبة لالســتثمار فــي أدوات الدخــل
الثابــت ،فقــد تركــزت جهــود البنــك علــى زيــادة حصتــه مــن الديــون
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الســيادية المحليــة الصــادرة عــن دولــة قطــر بمــا فيهــا أذونــات
الخزانــة .وفــي هــذا الصــدد ،فإننــا نواصــل المشــاركة فــي ســوق
الســندات المحليــة علــى جميــع المســتويات فــي حيــن تبقــى
أنشــطة البنــك االســتثمارية فــي مجــال أدوات الدخــل الثابــت خــارج
دول مجلــس التعــاون الخليجــي عنــد أدنــى مســتوياتها .وســوف
يعمــل بنــك الدوحــة خــال الفتــرة المقبلــة علــى تطويــر أنشــطته
االســتثمارية ومواءمتهــا مــع متطلبــات بــازل  3وااللتــزام بهــا.
مجموعة الخدمات المصرفية الدولية
تشــرف مجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة علــى عمليــات
البنــك الدوليــة وتســاعد فــي تســهيل العمليــات التجاريــة الخارجيــة
الكبيــرة ،كمــا أنهــا مســؤولة عــن إدارة العالقــات مــع حوالــي 800
مؤسســة ماليــة حــول العالــم .وتقــوم المجموعــة ً
أيضــا بــدور
المنســق للقــروض وتشــارك فــي القــروض المشــتركة للمؤسســات
الماليــة بمختلــف المواقــع االســتراتيجية فــي العالــم .كمــا تقــدم
المجموعــة خدمــات استشــارية تجاريــة للشــركات العاملــة فــي
مجــال االســتيراد والتصديــر مــن خــال توفيــر استشــارات فعالــة
ومســتمرة فــي مجــال التمويــل التجــاري للحــد مــن التكاليــف
والمخاطــر .وتغطــي مكاتــب التمثيــل فــي كل مــن أســتراليا
واليابــان وكوريــا والصيــن وهونــغ كونــغ وســنغافورة «لتغطيــة
منطقــة جنــوب شــرق آســيا» وتركيــا وألمانيــا «لتغطيــة منطقــة
وســط أوروبــا» والمملكــة المتحــدة والشــارقة باإلمــارات العربيــة
المتحــدة وكنــدا جميــع المعامــات المرتبطــة بالتجــارة وتطويــر
البنيــة التحتيــة مــع الــدول التــي تجمعهــا عالقــات مــع كل مــن
قطــر والكويــت والهنــد واإلمــارات.

حضر حدث "فرص االستثمار المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون
الخليجي" كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني ،رئيس
مجلس اإلدارة ببنك الدوحة والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل
ثاني ،العضو المنتدب ببنك الدوحة ،والسيد /أحمد عبد اهلل أحمد الخال،
عضو مجلس إدارة بنك الدوحة ،الدكتور ر .سيتارامان ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الدوحة.

وقــد عــزز افتتــاح فــرع بنــك الدوحــة فــي دبــي عــام  2007ودولــة
الكويــت عــام  2008وفــرع أبوظبــي عــام  2012والهنــد فــي عــام 2014
مــن تواجــد البنــك فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي
والهنــد .وتقــدم هــذه الفــروع منتجــات وخدمــات مصرفيــة
متكاملــة فــي مجــال المنتجــات والخدمــات المصرفيــة الموجهــة
لألفــراد والخدمــات المصرفيــة التجاريــة وخدمــات الخزينــة
والتمويــل التجــاري للعمــاء المحلييــن ،كمــا وتلبــي االحتياجــات
المصرفيــة لعمــاء بنــك الدوحــة فــي الــدول األخــرى.
وقــد أطلــق بنــك الدوحــة عملياتــه فــي الهنــد ليمهــد لنفســه
الطريــق لتقديــم أفضــل مســتوى مــن الخدمــات للمغتربيــن
الهنــود وخاصــة الحلــول المتعلقــة بتحويــل األمــوال مــن خــال
الفــروع الحاليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن البنــك بصــدد شــراء
عمليــات بنــك إتــش إس بــي ســي عُ مــان بالهنــد ومــن المتوقــع
إبــرام هــذه الصفقــة فــي القريــب العاجــل بعــد الحصــول علــى
كافــة الموافقــات مــن الجهــات الرقابيــة ذات االختصــاص.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

هــذا وتتماشــى عمليــات التوســع الخارجيــة للبنــك هــذه مــع
الرؤيــة االســتراتيجية لمجلــس اإلدارة الــذي يســعى إلــى أن يكــون
للبنــك حضــور علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن
أجــل خدمــة قاعــدة عمــاء البنــك المتناميــة عبــر دول المجلــس.
وتوفــر مكاتــب التمثيــل الدعــم الــازم لشــبكة الفــروع الداخليــة
والخارجيــة وتســاعدها علــى فهــم األســواق الدوليــة المختلفــة
بشــكل أفضــل وبالتالــي تحســين مســتوى خدماتنــا المقدمــة
ٍ
للعمــاء مــن الشــركات الخليجيــة .كمــا تهــدف الشــبكة الدوليــة
للبنــك إلــى تمكيــن العمــاء مــن أداء الصفقــات التجاريــة الخارجيــة
بيــن قطــر والكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة والهنــد والــدول
األخــرى .وتســاعد البنــك أيضــً علــى فهــم أنشــطة المؤسســات
الدوليــة الكبــرى فــي منطقــة الخليــج بصــورة أفضــل وخاصــة فيمــا
يتعلــق بمشــاريع البنيــة التحتيــة.

الخدمات المصرفية اإلسالمية
تــم إيقــاف الخدمــات المصرفيــة اإلســامية فــي عــام  2011وذلــك
امتثــا ً
ال لتعليمــات الســادة مصــرف قطــر المركــزي الصــادرة
بتاريــخ  2011/1/31تحــت رقــم  2011/273/313التــي تحظــر علــى البنــوك
التقليديــة الدخــول فــي أي أعمــال مصرفيــة جديــدة .هــذا وقــد
قــررت اإلدارة االحتفــاظ بمحفظــة البنــك اإلســامية الحاليــة إلــى
حيــن االنتهــاء مــن التعاقــدات المتعلقــة بهــا.

وتماشــيا مــع رؤيــة مجلــس اإلدارة لتوســيع عمليــات البنــك فــي
الخــارج ،يقــوم البنــك وباســتمرار بتقييــم الفــرص المتاحــة للتوســع
علــى الصعيــد الدولــي فــي بلــدان ومناطــق مختــارة حــول العالــم.
شركة بنك الدوحة للتأمين
انســجامًا مــع الرؤيــة االســتراتيجية لبنــك الدوحــة الراميــة إلــى
تقديــم جميــع الخدمــات الماليــة من منفــذ واحد ،فقد أنشــأ البنك
شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن كشــركة تأميــن تابعــة ومملوكــة لــه
بالكامــل ،وتقــدم الشــركة مجموعــة مــن حلــول خطــوط التأميــن
العــام إضافــة إلــى الخدمــات والمنتجــات التــي 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 عملياتهــا فــي شــهر ديســمبر من
عــام  2007بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة تنظيــم مركــز قطــر
للمــال .وبموجــب الترخيــص الــذي حصلــت عليــه تــزاول الشــركة
كافــة أعمــال التأميــن العامــة .وتقــدم الشــركة خطــوط تأميــن
تجاريــة وخطــوط تأميــن شــخصية ،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 للعمــاء مــن
الشــركات واألفــراد.
وقــد تجــاوز إجمالــي أقســاط التأميــن بالشــركة عامــي  2013و2014
علــى التوالــي حاجــز الـــ  100مليــون ريــال قطــري مــع تعزيــز ممارســات
إدارة المخاطــر ممــا يــدل علــى أن شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن قــد
أضحــت إحــدى شــركات التأميــن المفضلــة لــدى الشــركات الكبــرى
فــي قطــر ،إضافــة إلــى اكتســابها ثقــة أعــداد متزايــدة مــن العمــاء
األفــراد لتلبيــة احتياجاتهــم التأمينيــة الخاصــة .وقــد تــم اعتمــاد
شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن مــن قبــل العديــد مــن الشــركات
والمؤسســات الرائــدة بدولــة قطــر كأحــد الشــركات التــي توفــر
لهــا خدمــات التأميــن العــام ،مثــل شــركة قطــر للبتــرول ووزارة
الداخليــة وشــركة  Ooredooوهيئــة األشــغال العامــة وشــركة
ســكك الحديــد القطريــة (الريّــل) وغيرهــا.
ســوف ينعكــس معــدل النمــو االقتصــادي القــوي الحالــي
والمتوقــع لدولــة قطــر جنبــا إلــى جنــب مــع النمــو الســريع
الــذي تشــهده مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة علــى نمــو قطــاع
التأميــن فــي البــاد ،وســتكون شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن علــى
أتــم اســتعداد لدعمــه واالســتفادة منــه .وقــد حصلــت الشــركة
مجــددًا فــي عــام  2014علــى تصنيــف  BBBمســتقر مــن ِقبــل
وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ،األمــر الــذي يظهــر مــدى القــوة الكامنــة
لألعمــال وقــوة الرســملة والســيولة لديهــا ،كمــا تمكنــت الشــركة
فــي وقــت ســابق مــن العــام تحقيــق جميــع المتطلبــات الالزمــة
لتجديــد شــهادة اآليــزو.2008:9001 :

مسؤولون من بنك الدوحة ونخبة من المشاركين المحليين رفيعي
المستوى في جلسة تبادل المعرفة بعنوان "فرص االستثمار المتاحة
في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي".

مجموعة إدارة المخاطر
تعمــل مجموعــة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــال إطــار
عمــل مســتقل إلدارة المخاطــر علــى نطــاق المؤسســة ككل.
ولتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن هــذه اإلدارة ،تقــوم المجموعــة
وبشــكل مســتمر بإجــراء عمليــات رصــد ومراقبــة لكافــة أنــواع
المخاطــر والعمليــات لــدى جميــع دوائــر وفــروع البنــك لتحديــد
وتقييــم وقيــاس وإدارة المخاطــر ،وإصــدار تقاريــر بشــأن التهديــدات
المحتملــة التــي قــد تعــوق تحقيــق أهــداف البنــك .وتتــم بصــورة
منتظمــة مراجعــة سياســات ونمــاذج وأدوات وأنظمــة إدارة
المخاطــر مــن أجــل تحســين إطــار العمــل وعكــس التغيــرات
الحاصلــة فــي الســوق .وترفــع مجموعــة إدارة المخاطــر تقاريرهــا
بشــكل مباشــر إلــى الرئيــس التنفيــذي وبشــكل غيــر مباشــر إلــى
لجنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام وتقييــم المخاطــر المنبثقــة عــن
مجلــس إدارة البنــك .إن إدارة المخاطــر مخولــة بشــكل مســتقل
ً
مباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق
أن ترفــع تقاريرهــا
ومتابعــة االلتــزام وتقييــم المخاطــر.
ويعتبــر مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة همــا المســؤوالن فــي
نهايــة المطــاف عــن جميــع المخاطــر التــي يواجههــا البنــك،
ويتضمــن ذلــك تحديــد المخاطــر وتقييمهــا واإلبــاغ عنهــا
ومراقبتهــا علــى مســتوى المؤسســة .وقــد حــدد مجلــس اإلدارة
مســتوى قبــول المخاطــر وفقــً الســتراتيجية األعمــال لــدى البنــك.
ويحــدد المســتوى المقبــول مــن المخاطــر الســقوف الكميــة
والنوعيــة لمــدى اســتيعاب المخاطــر وتحملهــا وقبولهــا .ولذلــك
تهــدف اســتراتيجية المخاطــر إلــى تحقيــق التــوازن مــا بيــن قبــول
المخاطــر مــن ناحيــة وبيــن تحقيــق اإليــرادات المســتدامة مــن
ناحيــة أخــرى لضمــان تحقيــق أهــداف البنــك .ولذلــك ،فقــد عيّــن
المجلــس عــددً ا مــن المهنييــن المؤهليــن فــي هــذا المجــال
واعتمــد جميــع السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة ،كمــا وضــع
ســقوفًا للمخاطــر وأطــر العمــل المنظمــة ،ومــن ثــم شــكل
اللجــان وحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا ،ووضــع آليــات للمراقبــة
والقيــاس والمراجعــة مــن أجــل إدارة المخاطــر مــن خــال 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
اإلطــار وتوجيهــه مــن خــال لجــان إداريــة عليــا مختلفــة يرأســها
الرئيــس التنفيــذي كلجنــة االئتمــان ولجنــة مخاطــر العمليــات
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الســيناريوهات وتحديــد المخاطــر الكليــة الخاصــة بالبنــك .وبالنظــر
إلــى طبيعــة عمليــات البنــك والمخاطــر الماديــة ،تــم إجــراء تقييــم
شــامل لــرأس المــال من أجــل تحديــد مســتوى رأس المــال اإلضافي
المطلــوب لمواجهــة المخاطــر المحــددة ضمــن الدعامــة الثانيــة.
بــازل  :3أصــدر الســادة /مصــرف قطــر المركــزي تعليمــات تفصيلية
عــن عمليــات احتســاب كفايــة رأس المــال الخاصــة ببــازل  3وفقــً
للقواعــد الصــادرة عــن لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي .وقــد تبنــى
البنــك إطــار عمــل بــازل  3وبــدأ فــي رفــع تقاريــره عــن نســبة كفايــة
رأس المــال إلــى المصــرف بشــكل ربــع ســنوي.
اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي عقد شهر
مارس  2014ببرج بنك الدوحة.

ولجنــة االســتثمار ولجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات .وإلــى
جانــب اللجــان اإلداريــة ،تتولــى لجنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام
وتقييــم المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مراجعــة
المالحظــات والنتائــج التــي تتوصــل إليهــا فــرق تفتيــش التدقيــق
الداخلــي والخارجــي وااللتــزام ومفتشــي المصــرف المركــزي
بهــدف معالجــة كافــة االنحرافــات.
لجان إدارة المخاطر
تــم تشــكيل عــدة لجــان /فــرق عمــل إلدارة المخاطــر المختلفــة
بالبنــك بطريقــة فعالــة وموضوعيــة ومنهــا:
• اللجنة التنفيذية المشكلة من اإلدارة
• لجنة إدارة المخاطر
• لجنة المخاطر التشغيلية

وفيمــا يلــي توضيــح تفصيلــي ألهــم المخاطــر المرتبطــة باألعمــال
المصرفيــة:
المخاطر االستراتيجية
يمكــن أن تنتــج هــذه المخاطــر مــن القــرارات اإلداريــة الســلبية أو
التنفيــذ المعيــب لهــذه القــرارات مــن ِقبــل وحــدات األعمــال ،هــذا
باإلضافــة إلــى غيــاب اســتراتيجيات واضحــة المعالــم مــن حيــث
االتجــاه واألهــداف التجاريــة أو اإلخفــاق فــي امتــاك مــا يكفــي مــن
البرامــج والمنتجــات وعــدم كفايــة التحضيــرات الخاصــة بخطــط
اســتمرارية األعمــال للتعامــل مــع الكــوارث والتقييــم الخاطــئ
للعوامــل الخارجيــة .وقــد خفــف البنــك مــن هــذه المخاطــر مــن
خــال تنفيــذ إســتراتيجية وخطــط نمــو محــددة المعالــم ،وقــام
بفحــص وتوثيــق خطــة الطــوارئ لمواجهــة الكــوارث بمســاعدة
استشــاري خارجــي بــارز ،كمــا وفــر كتيبــات وأدلــة مفصلــة حــول
ذلــك لموظفــي البنــك مــع توفيــر التدريــب الــازم والتوعيــة
المســتمرة لهــم بهــذا الخصــوص إضافــة إلــى تحديــث النظــم.

• لجنة ائتمان األفراد

مخاطر السمعة

• لجنة االئتمان المشكلة من اإلدارة

تتعلــق مخاطــر الســمعة باحتمــاالت تكــوّ ن انطباعــات ســلبية عــن
البنــك تؤثــر علــى ســمعته وقــد ينتــج عنهــا خســائر كبيــرة فــي
الدخــل أو آثــار خطيــرة علــى القيمــة الســوقية أو قاعــدة العمــاء.
وقــد تنجــم مخاطــر الســمعة أيضــً نتيجــة ردود أفعــال عكســية
مــن ِقبــل أصحــاب المصالــح بســبب إجــراءات اتخذهــا البنــك أو
المســؤولين فيــه أو تــم التراخــي بهــا.

• لجنة الموجودات والمطلوبات
• لجنة رأس المال والمطلوبات ،وفريق عمل بازل 3
• فريق عمل استرداد الديون المتعثرة
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى التغييــرات التنظيميــة التاليــة الصــادرة
خــال عــام  2014/2013والتــي تغطــي األثــر الكمــي للمخاطــر
المختلفــة علــى كفايــة رأس المــال لــدى البنــك ،وتتضمــن أهــم
هــذه التغييــرات مــا يلــي:
تطبيــق عمليــة التقييــم الداخلــي لنســبة كفايــة رأس المــال
 - ICAAPالدعامــة الثانيــة مــن بــازل :2
أصــدر مصــرف قطــر المركــزي تعليماتــه إلــى جميــع البنــوك
العاملــة فــي دولــة قطــر بالتعميــم رقــم  2013/60للبــدء فــي
تطبيــق الدعامــة الثانيــة مــن بــازل  .3وعليــه قــام بنــك الدوحــة
بتقديــم تقريــره األول عــن عمليــة التقييــم الداخلــي لنســبة كفايــة
رأس المــال إلــى الســادة /مصــرف قطــر المركــزي فــي شــهر أبريــل
بنــاء علــى البيانــات الماليــة كمــا فــي شــهر ديســمبر .2013
2014
ً
وتضمنــت عمليــة التقييــم الداخلــي لنســبة كفايــة رأس المــال
تقييمــا داخليًــا للمخاطــر الماديــة كمخاطــر الســيولة ومخاطــر
ً
أســعار الفائــدة ومخاطــر الــدول ومخاطــر التركــزات االئتمانيــة
ومخاطــر تركــز القطاعــات والمخاطــر االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة
والمخاطــر المتبقيــة والمخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر الســمعة.
وتتضمــن هــذه العمليــة احتســاب األثــر الكمــي لهــذه المخاطــر
علــى كفايــة رأس المــال لــدى البنــك .وعــاوة علــى ذلــك ،تضمنــت
عمليــة التقييــم الداخلــي لنســبة كفايــة رأس المــال رســم خطــط
رأس المــال والتقديــرات الخاصــة بــه ،إضافــة إلــى تحديــد ومواءمــة
مســتوى قبــول المخاطــر وإجــراء اختبــارات التحمــل وتحليــل
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وتنتــج هــذه المخاطــر عــن ضعــف مســتويات خدمــة العمــاء
وارتفــاع معــدل الشــكاوى وعــدم التقيــد بالقوانيــن وتعليمــات
الجهــات الرقابيــة وفــرض الغرامــات الماليــة علــى البنــك بســبب
وجــود المخالفــات ،هــذا باإلضافــة إلــى الدعايــة الســلبية فــي وســائل
اإلعــام .وقــد أنشــأ البنــك للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر وحــدات
ومراكــز اتصــال متعــددة لخدمــة العمــاء ولمراقبــة جــودة الخدمات
المقدمــة مــن خــال قنــوات توصيــل الخدمــة بهــدف اتخــاذ التدابيــر
التصحيحيــة الالزمــة فــي الوقــت المناســب .ويمتلــك البنــك إدارة
التــزام قويــة تتولــى ضمــان صرامــة إجــراءات االلتــزام علــى مســتوى
البنــك ككل وتقيــد البنــك التــام بتعليمــات الســادة مصــرف قطــر
المركــزي والســلطات المنظمــة األخــرى .كمــا وتقــوم إدارة االلتــزام
بتوعيــة موظفــي البنــك بتعاميــم الجهــات التنظيميــة والرقابيــة
وتوفــر لوحــدات األعمــال النصــح واإلرشــاد والتوجيهــات الالزمــة بشــأن
القــرارات التــي قــد يكــون لهــا تبعــات تنظيميــة ورقابيــة.
وتتولــى اللجنــة التنفيذيــة فــي البنــك اإلشــراف علــى تطبيــق إطــار
عمــل إدارة مخاطــر الســمعة علــى مســتوى المؤسســة ككل
إضافــة إلــى وضــع السياســات ورصــد المخاطــر التــي قــد يكــون
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.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

المخاطر القانونية
تتضمــن المخاطــر القانونيــة مخاطــر التعــرض للخســائر نتيجــة
فشــل البنــك فــي االلتــزام بالقوانيــن المحليــة أو مخالفتــه
للمعاييــر األخالقيــة وااللتزامــات التعاقديــة مــع األطــراف المقابلــة
أو العمــاء .كمــا تتضمــن هــذه المخاطــر ً
أيضــا إمكانيــة تعــرض
البنــك للمالحقــات القانونيــة بســبب عــدم تنفيــذ العقــود المبرمــة
مــع المورّديــن أو األطــراف المقابلــة أو الجهــات التنظيميــة .ولتالفي
وقــوع مثــل هــذه المخاطــر ،يحتفظ البنــك بفريق من المستشــارين
القانونييــن مــن ذوي الكفــاءة باإلضافــة إلــى عــدد مــن المكاتــب
القانونيــة الدوليــة ،الذيــن يقــع علــى عاتقهــم مهــام المصادقــة
علــى كافــة االتفاقيــات التــي يبرمهــا البنــك مــع األطــراف األخــرى
ومراجعــة المســتندات لجميــع المنتجــات والخدمــات التــي تطــرح
علــى العمــاء واألطــراف المقابلــة.
مخاطر االئتمان
وتعنــي المخاطــر الناتجــة عــن عــدم اكتــراث المقتــرض بالوفــاء
بالتزاماتــه تجــاه البنــك أو أنــه أصبــح غيــر قــادر علــى الوفــاء بهــا ،ممــا
يعــرض البنــك إلــى خســائر فعليــة أو خســائر محتملــة مصحوبــة
بتراجــع بجــودة االئتمــان الممنــوح لهــؤالء المقترضيــن أو األطــراف
المقابلــة و/أو انخفــاض فــي قيمــة الضمانــات التــي يحتفــظ بهــا
البنــك .ولهــذا فــإن تحديــد وقيــاس وإدارة المخاطــر هــي مــن
األولويــات االســتراتيجية للبنــك ،وتتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن
خــال تقييــم شــامل ومنظــم لالئتمــان باإلضافــة إلــى الحصــول
علــى الضمانــات الالزمــة عنــد الضــرورة ،هــذا باإلضافــة إلــى الرقابــة
للســلف علــى مســتوى الحســاب والمحفظــة ككل.
المســتمرة ُ
وبالرغــم مــن أن المســؤولية الكليــة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر
« ”at Macro Levelتقــع علــى كاهــل مجلــس اإلدارة إال أنــه تــم
تفويــض مســؤولية تحديــد المخاطــر فــي التســهيالت االئتمانيــة
للبنــك إلــى لجنــة االئتمــان التابعــة لــإدارة ،وتتولــى هــذه اللجنــة
مراجعــة مــا يلــي واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها:

الدوريــة مــن ِقبــل المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن بمــا يضمــن
وجــود بيئــة صارمــة مــن الضوابــط والتوازنــات داخــل البنــك.
هيكل إدارة مخاطر االئتمان
إن وظيفــة إدارة مخاطــر االئتمــان تعتبــر وظيفــة مســتقلة عــن
األعمــال االئتمانيــة ،حيــث تشــرف علــى إعــداد السياســات ،تحديــد
الســقوف ،مراقبــة التســهيالت والحــاالت االســتثنائية ،اإلبــاغ،
االحتفــاظ بعهــدة الوثائــق ومراقبتهــا ،إدخــال الســقوف االئتمانيــة،
الســلف ،اإلدارة التصحيحيــة للموجــودات ،تحصيــل الديــون
تصنيــف ُ
المتعثــرة وتحديــد المخصصــات المطلوبــة .وتتضمــن األهــداف
الرئيســية إلدارة مخاطــر االئتمــان التأكــد ممــا يلــي:
• تحديــد وتقييــم ومراقبــة مخاطــر االئتمــان علــى مســتوى البنــك
ككل والتخفيــف منهــا «مــا أمكــن ذلــك» واإلبــاغ عنهــا بصفــة
مســتمرة علــى مســتوى العميــل وعلــى مســتوى المحفظــة.
• إن التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة مــن البنــك تقــع ضمــن
حــدود المخاطــر المقبولــة لــدى البنــك والمعتمــدة مــن ِقبــل
مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك الســقف الخــاص بالمقتــرض
والمجموعــة ،تصنيــف المقترضيــن ،تحليــل المحفظــة ،ســقوف
األطــراف المقابلــة ،والتركــزات االئتمانيــة بهــدف قيــاس مخاطــر
االئتمــان وإدارتهــا بفاعليــة.
• مراجعــة وتقييــم التســهيالت االئتمانيــة مــع هيــكل حــدود
وصالحيــات الموافقــة قبــل االلتــزام بمنحهــا للعمــاء.
• التأكــد مــن اكتمــال الوثائــق وكفايــة الضمانــات وفقــً لشــروط
الموافقــة قبــل منــح التســهيالت االئتمانيــة للعمــاء.
• مراقبــة التركــزات االئتمانيــة الخاصــة بالقطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة والمواقــع الجغرافيــة واألطــراف المقابلــة.
• المراقبــة االحترازيــة والفعالــة للحســابات مــن حيــث جــودة
الموجــودات ،والكشــف الفــوري والمبكــر عــن أي عوامــل ســلبية/
مؤشــرات تحذيريــة قــد تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تدهــور
إمكانيــات التحصيــل واالســترداد.

• المــدى الــذي يمكــن أن يتحملــه البنــك مــن مخاطــر االئتمــان،
مــع الوضــع فــي االعتبــار قاعــدة رأس المــال وقــدرة البنــك علــى
امتصــاص الخســائر ونســبة المخاطــر إلــى العوائــد واحتماليــة
التعثــر ...إلــخ.

• إشــراك وحــدات األعمــال فــي مرحلــة مبكــرة التخــاذ مــا يلــزم
مــن إجــراءات تصحيحيــة قبــل أن تخــرج األمــور عــن الســيطرة.

• محفظــة االئتمــان ،بمــا فــي ذلــك التركــزات االئتمانيــة
واتجاهاتهــا والمخصصــات وجــودة المحفظــة والمتطلبــات
وفقــا الســتراتيجية االئتمــان والمخاطــر المقبولــة.

• مراقبــة االلتــزام بالحــدود االئتمانيــة المتفــق عليهــا لألطــراف
والقطاعــات والــدول وغيرهــا وذلــك حســب اســتراتيجية إدارة
المخاطــر وتوجهــات الســوق.

• ســقوف التركــزات االئتمانيــة فــي المحفظــة بالمقارنــة مــع
الســقوف المحــددة مــن ِقبــل الجهــات الرقابيــة والســقوف
الداخليــة المحــددة لألطــراف المقابلــة والقطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة والمناطــق الجغرافيــة والــدول األجنبيــة وتصنيفاتهــا
إضافــة إلــى درجــة الضمانــات.

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

• اســتراتيجيات األعمــال لضمــان انســجامها مــع خطــط نمــو
األعمــال واالعتبــارات األخــرى الخاصــة بــإدارة الموجــودات
والمطلوبــات.
• التســهيالت االئتمانيــة المتعثــرة (الحســابات الموضوعــة تحــت
المراقبــة والحســابات تحــت التســوية) ومتابعــة اإلجــراءات التــي
يتــم اتخاذهــا لحمايــة مصالــح البنــك.
• كفاية المخصصات المتعلقة بخسائر القروض.
• وضــع هيــكل لحــدود وصالحيــات الموافقــة علــى التســهيالت
االئتمانيــة وتجديدهــا.
• إعــداد سياســات وإجــراءات ائتمانيــة مفصلــة إضافــة إلــى
المبــادئ التوجيهيــة والفصــل الصحيــح بيــن الواجبــات ووضــع
حــدود واضحــة لصالحيــات الموافقــة علــى االئتمــان والمراجعــة

كمــا ويوجــد لــدى البنــك وحــدة لــإدارة التصحيحيــة لألصــول
تحــت إشــراف إدارة مخاطــر االئتمــان ،وهــي مســؤولة عــن اتخــاذ
اإلجــراءات التصحيحيــة للديــون المتعثــرة مــن أجــل تحصيــل مــا
للبنــك مــن مســتحقات.
مخاطر السيولة
وتعنــي احتماليــة عجــز البنــك عــن الوفــاء بالتزاماتــه المســتحقة
تجــاه األطــراف األخــرى ،ولهــذا تبــرز مــدى أهميــة اإلدارة والتخطيــط
الجيديــن للســيولة حتــى يتمكــن البنــك مــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه
األطــراف األخــرى بصــورة دائمــة .ولهــذا يقــوم قســم الخزينــة
بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى بــإدارة الســيولة بصــورة يوميــة،
كمــا تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تجتمــع بشــكل
أســبوعي بوضــع اإلطــار العــام لعمــل إدارة الخزينــة حتــى يكــون
البنــك قــادرًا علــى مواجهــة التزاماتــه الماليــة فــي أي وقــت .وفــي
ظــل األزمــات قــد تتأثــر قــدرة البنــك علــى إدارة متطلبــات الســيولة
بســبب زيــادة تكلفــة مصــادر األمــوال أو صعوبــة اســتقطاب
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بـنــك الـدوحــة

فــرص أعمــال التمويــل التجــاري .كمــا أن الخلــل الــذي قــد يحــدث
فــي األســواق قــد يؤثــر علــى ســيولة االســتثمارات .ولهــذا يوجــد
لــدى البنــك إطــار عمــل شــامل إلدارة الســيولة علــى المســتوى
المؤسســي إلدارة مخاطــر الســيولة علــى المجموعــة ككل،
ويحــدد هــذا اإلطــار مخاطــر الســيولة المقبولــة علــى مســتوى
المجموعــة مــن خــال وضــع حــدود وســقوف لهــا.
ومــن ضمــن إجــراءات إدارة مخاطــر الســيولة ،يحــرص البنــك فــي
كل األوقــات أن يكــون لديــه تمويــل كاف مــن مصــادر مختلفــة.
إن توســيع قاعــدة الودائــع وتنوعهــا والتقليــل مــن االعتمــاد علــى
للحــد مــن مخاطــر التركــز واالحتفــاظ بخليــط
الودائــع الكبيــرة
ّ
مناســب مــن الودائــع بمــا فيهــا الودائــع ذات التكلفــة المنخفضــة
تعتبــر مــن معاييــر القيــاس التــي يعتمــد عليهــا البنــك لالحتفــاظ
بقاعــدة مناســبة للودائــع .هــذا ويعتمــد البنــك علــى مؤشــرات
كميــة متعــددة إلدارة مخاطــر الســيولة.
كمــا ويحتفــظ البنــك بأصــول ســائلة عاليــة الجــودة يمكــن
تحويلهــا إلــى نقــد خــال فتــرة قصيــرة إذا مــا اقتضــت الضــرورة
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 مركــز
الســيولة فــي البنــك إلــى الفحــص تحــت حــاالت مختلفــة مــن
الضغــط بهــدف تقييــم اآلثــار المحتملــة علــى الســيولة ،وتعتمــد
هــذه الســيناريوهات علــى األحــداث التاريخيــة واالفتراضيــة .إن
النتائــج التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن هــذه التجــارب ذات فائــدة
كبيــرة فــي تحديــد مخاطــر الســيولة المســتهدفة.
باإلضافــة إلــى ذلــك يوجد لــدى البنــك خطة طــوارئ إلدارة الســيولة
توضــح بالتفصيــل كيفيــة التعامــل مــع األحــداث الضاغطــة علــى
الســيولة فــي أوقــات األزمــات .وبمــا أنــه ال يمكــن التكهــن بحــدوث
مثــل هــذه األحــداث بصــورة مســبقة ،فقــد تــم تصميــم خطــة
الطــوارئ هــذه لتتســم بالمرونــة الكافيــة بحيــث توفــر أكثــر مــن
خيــار يمكــن اللجــوء إليــه خــال 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:
 مستوىقبول
مخاطر السيولة
 السقوفاالحترازية

 اختباراتالتحمل
 مؤشرات التحذيرالمبكر
 -احتياطي السيولة

 خطةطوارئ
أزمات
السيولة

لقــد أصــدر مصــرف قطــر المركــزي فــي شــهر ينايــر 2014
توجيهــات بشــأن نســبة تغطيــة الســيولة ،وطلــب مــن
جميــع البنــوك تزويدهــم بنتائــج نســبة تغطيــة الســيولة
وفقــً لبــازل  3اعتبــارًا مــن شــهر ينايــر  .2014ويُذكــر أن
البنــوك المحليــة اعتــادت «اعتمــادا علــى تعاميم ســابقة»
تزويــد مصــرف قطــر المركــزي بالنتائــج الخاصــة بنســبة
تغطيــة الســيولة ،ونســبة صافــي مصــادر التمويــل
المســتقرة ونســبة الرفــع المالــي وفقــً لمقــررات بــازل
 ،3هــذا ويتــم رفــع تقاريــر شــهرية بشــأن هــذه النســب
إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات .وبعــد فتــرة
مراقبــة ،أصــدر مصــرف قطــر المركــزي تعليماتــه إلــى
البنــوك لإلبــاغ عــن نســبة الرفــع المالــي اعتبــارًا مــن
شــهر أكتوبــر  ،2014وقــد تــم تغييرهــذه النســبة بحيــث
تعكــس التوصيــات المقترحــة مــن لجنــة بــازل .وحيــث
أننــا بانتظــار التوجيهــات النهائيــة الخاصــة بنســبة صافــي
مصــادر التمويــل المســتقرة ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن البنــك
يعتبــر فــي وضــع مريــح فــي هــذا المجــال ويلبــي النســب
المرجعيــة المقترحــة مــن الســادة /مصــرف قطــر
المركــزي بخصــوص نســبة تغطيــة الســيولة.
مخاطر السوق
وهــي المخاطــر التــي تتمثــل فــي الخســائر التــي تنجــم عــن
التغيــرات غيــر المتوقعــة فــي األســعار الماليــة مثــل أســعار
الفائــدة ،أســعار الصــرف ،أســعار الســندات واألســهم وأســعار
نظامــا فعــا ً
ال إلدارة المعلومــات إلبقــاء
الســلع .ويمتلــك البنــك
ً
اللجنــة المنبثقــة عــن اإلدارة ولجنــة االســتثمار علــى إطــاع دائــم
بالتغيــرات فــي مخاطــر الســوق علــى محفظــة االســتثمارات.
وتعتبــر أســعار العمــات والفائــدة واألســهم مــن أهــم المخاطــر
التــي تؤثــر علــى البنــك.
مخاطر العملة
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
تــم إعــادة النظــر فــي ســعر االرتبــاط بيــن العملتيــن .ومــن
أجــل مراقبــة مخاطــر العمــات يقــوم البنــك باإلجــراءات
التاليــة:
• وضع سقوف للتعامل خالل اليوم وخالل الليل لكل عملة.
• وضــع ســقوف لوقــف الخســائر الخاصــة بالمتاجــرة فــي
العمــات «القطــع األجنبــي».
• مراقبة مراكز العمالت يوميًا.
• وضــع ســقوف للمتعامليــن بالقطــع األجنبــي لتفــادي تجــاوز
الحــدود المســموحة لمراكــز العمــات.
• عمــل تحليــل شــهري للفجــوات الخاصــة بالعمــات بمــا فيهــا
عقــود البيــع والشــراء اآلجلــة.

الدكتور ر .سيتارامان ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة
متحدثًا في مؤتمر مصرف قطر المركزي.
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• إعــداد تقريــر يومــي عــن إجمالــي الموجــودات والمطلوبــات
بالعمــات األجنبيــة باســتثناء االلتزامــات الطارئــة.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

• وضــع ســقوف للمتعامليــن بالقطــع األجنبــي لتفــادي تجــاوز
الحــدود المســموحة لمراكــز العمــات ،علمــً بــأن هــذه الســقوف
يتــم مراقبتهــا بصــورة فوريــة.
• إعــادة تقييــم كافــة مراكــز العمــات األجنبيــة القائمــة بمــا فيها
الصفقــات الفوريــة واآلجلــة والتبادليــة علــى أســاس يومــي.
مخاطر أسعار الفائدة
تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــاالت التغيــر فــي أســعار
الفائــدة والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قيمــة األدوات الماليــة
أو أربــاح البنــك المســتقبلية .ويتعــرض البنــك إلــى مخاطــر أســعار
الفائــدة نتيجــة الفجــوات أو عــدم المواءمــة بيــن الموجــودات
والمطلوبــات ،هــذا باإلضافــة إلــى األدوات الماليــة خــارج الميزانيــة
التــي تســتحق أو يتــم إعــادة تســعيرها خــال فتــرة محــددة.
وبمــا أن معظــم بنــود الموجــودات والمطلوبــات ذات أســعار
فائــدة معوّ مــة ،فبالتالــي يتــم إعــادة تســعير القــروض والودائــع
ـاءا طبيع ًيــا للتقليــل مــن مخاطــر
فــي آن واحــد ممــا يوفــر غطـ ً
أســعار الفائــدة.
وإضافــة إلــى ذلــك يديــر البنــك مخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــال
مطابقــة عمليــات إعــادة تســعير الموجــودات والمطلوبــات عبــر
وســائل متعــددة ،هــذا باإلضافــة إلــى االلتــزام بســقوف الفجــوات
المعتمــدة .وقــد تــم ربــط القــروض بالعمــات األجنبيــة بســعر
الليبــور «أحــد أشــهر مؤشــرات القيــاس المســتخدم ألســعار
الفائــدة» ويتــم إعــادة تســعيرها بانتظــام للحــد مــن المخاطــر
المصاحبــة ألســعار الفائــدة.
كمــا يتــم تحليــل محفظــة الســندات ذات الدخــل الثابــت
بشــكل يومــي لتقييــم مخاطــر أســعار الفائــدة اعتمــادً ا علــى
المــدة المعدلــة للمحفظــة .ويُبقــي البنــك علــى المــدة الخاصــة
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
جــزءا ال
تشــكل اختبــارات التحمــل علــى مســتوى البنــك ككل
ً
يتجــزأ مــن عمليــة مراجعــة المخاطــر وتقييمهــا .حيــث توفــر هــذه
االختبــارات معلومــات حــول الســامة الماليــة ومنظومــة المخاطــر
لــدى البنــك ،كمــا توفــر أيضــً عالمــات تحذيــر مبكــرة للتهديــدات
المحتملــة لــرأس مــال البنــك .ويعتمــد بنــك الدوحــة إطــار عمــل
شــامل الختبــارات التحمــل وفقــً لتعميــم الســادة مصــرف
قطــر المركــزي رقــم ( .)2013/1وقــد تــم إعــداد سياســة اختبــارات
التحمــل لــدى البنــك بحيــث تتماشــى مــع المســتوى المقبــول
للمخاطــر إضافــة إلــى التعليمــات التنظيميــة ونمــاذج اختبــارات
التحمــل الداخليــة .وقــد تــم صياغــة النمــاذج الداخليــة لتكــون
مكملــة ومع ـ ِّززة للنمــاذج التنظيميــة ،مــن أجــل قيــاس أثــر التغيــر
فــي المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة علــى عــدد مــن المحــددات
المختلفــة بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
• 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
علــى نســبة كفايــة رأس المــال وصافــي هامــش الفائــدة واألربــاح
بعــد الضرائــب والعائــد علــى األصــول ونســبة األصــول الســائلة
ومتطلبــات الســيولة اإلضافيــة.
ويتــم إجــراء اختبــارات التحمــل بصــورة منتظمــة وتفصيليــة
وتســتخدم فيهــا ســيناريوهات األوضــاع المقبولــة وســيناريوهات
األوضــاع الخطيــرة علــى حــد ســواء ،وتعــرض نتائــج االختبــارات علــى
لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بشــكل شــهري وعلــى مصــرف
قطــر المركــزي بصــورة نصــف ســنوية .وإذا اتضــح للجنــة بــأن
اآلثــار المترتبــة علــى البنــك تتجــاوز المســتوى المســموح بــه لقبــول
المخاطــر لديــه فعندهــا يتــم إدخــال التعديــات الالزمــة علــى
خطــط /اســتراتيجيات األعمــال.
مخاطر التشغيل
هــي مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن عــدم كفايــة أو فشــل
العمليــات الداخليــة والنظــم اآلليــة والمــوارد البشــرية أو بســبب
أحــداث خارجيــة .وتتوفــر لــدى البنــك سياســات وإجــراءات مفصلــة
وأدوات إلدارة المخاطــر التشــغيلية يتــم تحديثهــا بانتظــام لضمــان
وجــود بيئــة رقابيــة داخليــة ســليمة بالبنــك .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 خــال
آليــات نقــل المخاطــر مثــل التأميــن واإلســناد الخارجــي.
وجــد 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
التشــغيل بمراقبــة تطبيــق إطــار عمــل فعــال إلدارة المخاطــر
واســتخدام األنظمــة والممارســات والسياســات واإلجــراءات
المناســبة للتحقــق مــن مــدى فاعليــة تحديــد المخاطــر وقياســها
وتقييمهــا وآليــة رفــع التقاريــر والمراقبــة ضمــن المجموعــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بإجــراء تقييــم
مســتقل لمــدى فاعليــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر ،ويتع ّيــن على
كل وحــدة مــن وحــدات األعمــال تطبيــق إجــراءات إلدارة مخاطــر
التشــغيل بمــا يتوافــق مــع اإلطــار العــام المحــدد لهــا وتتضمــن
األســاليب المطبقــة إلدارة مخاطــر التشــغيل علــى مــا يلــي:
فعالــة لزيــادة وعــي الموظفيــن بالمخاطــر وتوثيــق
• توفيــر برامــج ّ
العمليات/اإلجــراءات فــي ظــل وجــود الضوابــط المناســبة
لحمايــة موجــودات وســجالت البنــك وإجــراء عمليــات المطابقــة
والتســويات للحســابات والمعامــات بصــورة منتظمــة وفعالــة
وتصميــم المنتجــات الجديــدة ومراجعــة عمليــات اإلســناد
الخارجــي وأمــن نظــم المعلومــات والفصــل بيــن الواجبــات
وأنظمــة التقاريــر الماليــة ،ومــا ذلــك إال بعضــً مــن اإلجــراءات
المتبعــة لــدى البنــك فــي إدارة مخاطــر التشــغيل على المســتوى
المؤسســي.
• رفــع التقاريــر المتعلقــة بحــاالت المخاطــر (الخســائر التــي
تكبدهــا البنــك والخســائر التــي كاد أن يتكبدهــا والخســائر
المحتملــة) ،حيــث أنهــا تســاعد فــي تحديــد اإلجــراءات الرقابيــة
المطلــوب اســتحداثها للتقليــل والحــد مــن تكــرار حــدوث مثــل
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بـنــك الـدوحــة

هــذه المخاطــر .كمــا ويتــم تحليــل حــاالت المخاطــر هــذه
واإلبــاغ 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
مفصــل للمخاطــر الكامنــة والقائمــة مــن خــال تقييــم
فهــم
ّ
الضوابــط علــى مســتوى البنــك ككل ،وبالتالــي مســاعدة
وحــدات األعمــال فــي تحديــد مخاطــر التشــغيل لــكل نشــاط
مــن أنشــطة البنــك المختلفــة ،وفــي نفــس الوقــت يتــم اتخــاذ
اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة للمخاطــر التــي يتــم تحديدهــا
ويتــم مراقبــة تلــك المخاطــر بشــكل مســتمر.
• 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
فيمــا يلــي:
ستاندرد آند
بورز
التقييم
طويل األمد:
-A
التقييم قصير
األمدA2 :
التطلعات
المستقبلية:
مستقرة

موديز
ودائع البنك على
المدى الطويلA2 :
ودائع البنك على
المدى القصير1-P :
القوة المالية
للبنك+D :
السندات الرئيسية
غير المضمونةA2 :
السندات الثانوية
(:)Subordinated debt
Baa2
التطلعات
المستقبلية:
مستقرة

كابيتال
إنتيليجنس

فيتش

النقد األجنبي:
قدرة البنك
على الوفاء
بااللتزامات
المالية على
المدى الطويل:
A
النقد األجنبي:
قدرة البنك
على الوفاء
بالتزاماته
المالية على
المدى القصير:
A2
القوة الماليةA :
الدعم2 :
التطلعات
المستقبلية:
إيجابية

النقد األجنبي:
قدرة البنك على
الوفاء بااللتزامات
المالية على
المدى الطويل:
IDR - A
النقد األجنبي:
قدرة البنك على
الوفاء بااللتزامات
المالية على
المدى القصير:
IDR-F1
تقييم الجدوى:
BBB
تقييم الدعم1 :
التطلعات
المستقبلية
للنقد األجنبي:
مستقرة

وخــال عــام  ،2014اســتمرت وكاالت التصنيــف الدوليــة باالعتــراف
بمــدى قــوة وأداء البنــك:

بقدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة الخاصــة بالنقــد األجنبــي
علــى المــدى الطويــل والمــدى القصيــر عنــد الدرجــة  Aو F1علــى
التوالــي مــع تطلعــات مســتقبلية مســتقرة ،مؤكـ ً
ـدة علــى قــوة
إيــرادات البنــك ووضــع الســيولة وكفايــة رأس المــال لديــه.
تكنولوجيا المعلومات
ســاهمت دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات فــي البنــك بصــورة
كبيــرة فــي إحــداث تكامــل وانســجام بيــن األفــراد والعمليــات
والتكنولوجيــا إلحــداث تغييــر كبيــر باإلجــراءات بمــا يتوافــق
والطريقــة التــي يعمــل بهــا البنــك .تتولــى دائــرة تكنولوجيــا
المعلومــات فــي بنــك الدوحــة مســؤولية تطويــر اســتراتيجية
وخطــط أعمــال البنــك المرتكــزة علــى تكنولوجيــا المعلومــات
إضافــة إلــى تقديــم كافــة الخدمــات ذات الصلــة إلــى الموظفيــن
والعمــاء .وقــد تبنــى البنــك عــددًا كبيــرًا مــن المبــادرات الهامــة
لمواكبــة آخــر مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا بهــدف التطويــر
واالبتــكار فــي الخدمــات المصرفيــة.
ويعــد بنــك الدوحــة مــن البنــوك الرائــدة فــي تقديــم خدمــة
الحــواالت اإللكترونيــة المدمجــة والمباشــرة بالشــراكة مــع العديــد
مــن بنــوك المراســلين فــي العديــد مــن البلــدان الهامــة .وبهــدف
تعزيــز منتــج الحــواالت اإللكترونيــة المقــدم للعمــاء ،أضــاف بنــك
ّ
يمكــن العمــاء
الدوحــة خيــار الدفــع المباشــر عبــر اإلنترنــت الــذي
مــن إرســال الحــواالت باســتخدام بطاقــة االئتمــان .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،عــزز البنــك عمليــة التســجيل فــي القنــوات اإللكترونيــة مــن
خــال توفيــر خيــار الخدمــة الذاتيــة للعمــاء حيــث مكنهــم مــن
اســتخدام بطاقــة الصــراف اآللــي وكلمــة الســر للتســجيل فــي
الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.
لقــد أدخــل بنــك الدوحــة التكنولوجيــا فــي عملياتــه كدافــع
لالبتــكار ولتقديــم أحــدث المنتجــات والخدمــات لعمالئــه ،وقــد
رفــع البنــك مــن مســتوى اعتمــاده علــى تكنولوجيــا المعلومــات
لضمــان تقديــم الخدمــات المصرفيــة للعمــاء بكفــاءة وفعاليــة.
يؤمــن بنــك الدوحــة أن التكنولوجيــا هــي األســاس الــذي يرتكــز
عليــه البنــك فــي تعزيــز وتحســين الخدمــات المقدمــة إلــى العمالء،
ولهــذا يعمــل البنــك طــوال الوقــت علــى تحديــث التكنولوجيــا
لضمــان امتالكــه ألفضــل التقنيــات وأحدثهــا.
وتماشــيًا مــع هــذه االســتراتيجية ،شــرع البنــك فــي تنفيــذ مشــاريع
للتحــوّ ل الرقمــي بهــدف تحســين الخدمــة المقدمــة إلــى العمــاء
وتحويلهــم نحــو الخدمــة الذاتيــة .كمــا قــام البنــك بإضافــة قنوات
خدمــة بديلــة أخــرى ،مثــل تشــاينا يونيــون بــاي وويســترن يونيــون
وتحويــل األمــوال مــن خــال بطاقــات االئتمــان ،هــذا باإلضافــة إلــى
خدمــة ســداد فواتيــر المرافــق العامــة .كمــا تــم تحديــث نظــام

• أعــادت وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز تثبيــت التصنيــف االئتمانــي
لبنــك الدوحــة ،حيــث أشــارت فــي تقريرهــا إلــى أن هــذا التصنيــف
يعكــس وضــع البنــك الجيــد فــي الســوق وأداء وقــوة مركــزه
المالــي إضافــة إلــى مســتويات الرســملة الجيــدة لــدى البنــك
وأهميتهــا.
• ثبتــت وكالــة موديــز التصنيــف االئتمانــي الحالــي للبنــك وأشــارت
إلــى أن هــذا التصنيــف يعبــر عــن مــدى قــوة عالمــة البنــك
التجاريــة فــي قطــر ومســتويات الربحيــة الجيــدة والرســملة
القويــة والوضــع المريــح للســيولة.
• ثبتــت وكالــة كابيتــال إنتيليجنــس تصنيــف البنــك االئتمانــي فــي
مجالــي النقــد األجنبــي والقــوة الماليــة عنــد الدرجــة  ،Aكمــا
أشــارت إلــى قــوة عالمــة البنــك التجاريــة وإلــى شــبكة البنــك
الدوليــة ولمســتوى التحســن الجيــد فــي تكويــن االحتياطــات
لتغطيــة الخســائر وربحيــة البنــك.
• أعــادت وكالــة فيتــش تثبيــت التصنيــف االئتمانــي للبنــك المتعلــق
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الدكتور ر .سيتارامان ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة يتسلم
جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي في الشرق األوسط لعام  "2014خالل حفل
توزيع جوائز مجلة بانكر ميدل إيست في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

المقاصــة اإللكترونيــة للشــيكات بأحــدث نســخة مــن النظــام
التــي تضمنــت علــى تحســينات كبيــرة ،وتــم تطبيــق العديــد مــن
البرمجيــات الجديــدة ضمــن أنظمــة البنــك ،مثــل نظــام الشــيكات
حســن
اآلجلــة ونظــام  Onusوالتحصيــل اآللــي للرســوم .كمــا
ّ
البنــك مــن الحلــول المســتخدمة فــي فحــص المعامــات ورصــد
عمليــات االحتيــال ألغــراض االلتــزام والحوكمــة واألمــن .وفــي إطــار
االلتــزام بتعليمــات الجهــات الرقابيــة ،طبــق بنــك الدوحــة بنجــاح
«رقــم الحســاب المصرفــي الدولــي» لكافــة عمــاء بنــك الدوحــة
بمــا فــي ذلــك الفــروع الخارجيــة ،وأكمــل بنجــاح مشــروع كاميــرات
المراقبــة األمنيــة لكافــة الفــروع المحليــة وأجهــزة الصــراف اآللــي
التابعــة للبنــك ،وتجــري اآلن مراجعــة هــذه اإلجــراءات مــن ِقبــل
الجهــات المختصــة مــن أجــل إصــدار شــهادة اعتمــاد للبنــك فــي
هــذا المجــال.
كمــا وتمتلــك دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات مــوارد عاليــة الجــودة
لتنفيــذ المشــاريع المرتبطــة بالتكنولوجيــا ولدعــم البنيــة
الهندســية الخاصــة بهــا وذلــك لضمــان التوفــر الدائــم لألنظمــة
وثباتهــا وموثوقيتهــا إضافــة إلــى عنصــري األمــان واإلدارة .ويعمــل
نظــام إدارة أمــن المعلومــات لــدى البنــك علــى ضمــان ســرية
المعلومــات وعلــى دقتهــا وتوفرهــا بشــكل دائــم مــن خــال
تطبيــق مجموعــة مــن العمليــات والضوابــط التــي تتماشــى مــع
المعاييــر الدوليــة .وقــد تــم تصميــم شــبكة األمــان بحيــث تحقــق
أقصــى قــدر ممكــن مــن األمــن وبحيــث تغطــي الحلــول األمنيــة
الشــاملة وتوفــر جــدران الحمايــة الخاصــة بالتطبيقــات وتطبيــق
أنظمــة منــع الخروقــات األمنيــة والشــبكات االفتراضيــة مــع
تشــفير شــبكات االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة .وتتميــز شــبكات
تكنولوجيــا المعلومــات لــدى البنــك بالمرونــة لضمــان التوفــر
الدائــم لألنظمــة واالنتقــال التلقائــي لألنظمــة البديلــة فــي حالــة
حــدوث األعطــال وذلــك بهــدف اســتمرار تقديــم الخدمــات وعــدم
انقطاعهــا.
وبنــك الدوحــة يعتبــر المؤسســة األولــى فــي الخليــج التــي حصلــت
عــام  2007علــى شــهادة آيــزو 20000 :للخدمــات المقدمــة مــن قبــل
إدارة تكنولوجيــا المعلومــات .وتقــوم الجهــات المعنيــة بانتظــام
بتجديــد اعتمــاد البنــك كجهــة ملتزمــة بمعاييــر آيــزو .20000:2011
وبالفعــل نجــح البنــك ثانيــة فــي تجديــد االعتمــاد فــي ديســمبر
 ،2013ويفتخــر بنــك الدوحــة بأنــه المؤسســة الماليــة الوحيــدة فــي
قطــر المعتمــدة لــدى اآليــزو .ومــن أجــل تعزيــز الخدمــات المقدمــة
للعمــاء ،طبــق بنــك الدوحــة نظــام مكتبــة البنيــة التحتيــة
المعلوماتيــة ( )IT Infrastructure Libraryبغــرض إدارة عمليــات
التغييــر والحــوادث والمشــاكل ،باإلضافــة إلــى خدمــة التحكــم عن
بُعــد وإدارة العقــود وإدارة اتفاقيــات مســتوى الخدمــة .واعترافــً
بريــادة بنــك الدوحــة وتصميمــه علــى دعــم الخدمــات المصرفيــة
المتعــددة باســتخدام القنــوات المصرفيــة اإللكترونيــة ،حصــل
البنــك علــى جائــزة «التميــز فــي الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة
لعــام  »2013خــال حفــل توزيــع «جوائــز الشــرق األوســط للتميــز فــي
مجــاالت الحكومــة اإللكترونيــة والخدمــات اإللكترونيــة».
وفــي إطــار المبــادرات الخضــراء ،واصــل البنــك مســاعيه الراميــة
لضمــان أقــل قــدر ممكــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة وأقــل
اســتهالك للطاقــة لــدى جميــع األنظمــة والتقنيــات المطبقــة
لديــه .وتماشــيًا مــع ذلــك ،تــم تبنــي العديــد مــن المبــادرات
ذات الصلــة داخــل البنــك مثــل دمــج الطابعــات والطباعــة علــى
الوجهيــن مــن أجــل تقليــل اســتهالك الــورق إضافــة إلــى توفيــر
أنظمــة آليــة إلطفــاء األنظمــة الداخليــة مــن أجــل ترشــيد اســتهالك
الكهربــاء والطاقــة.
وقــام البنــك بتزويــد عمالئــه بقنــوات متعــددة فيمــا يتعلــق
بالخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة وخدمــات الهاتــف الجــوال
وأجهــزة الصــراف اآللــي وأجهــزة اإليــداع النقــدي اإللكترونــي

بنك الدوحة ينال شهادة اآليزو  20000في مجال
خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأجهــزة إيــداع الشــيكات وذلــك باســتخدام أحــدث أنــواع
التكنولوجيــا بحيــث تمكــن العمــاء مــن إجــراء معامالتهــم
المصرفيــة اليوميــة مــن أي مــكان وفــي أي وقــت مــن خــال حلــول
تمامــا .إن الحلــول التقنيــة المختلفــة التــي تــم توفيرهــا
آمنــة
ً
لعمــاء البنــك لتلبيــة احتياجاتهــم المصرفيــة كانــت العالمــة
الفارقــة التــي ميــزت بنــك الدوحــة عــن منافســيه ،كمــا أن البنيــة
التحتيــة القويــة لدائــرة تكنولوجيــا المعلومــات التــي تــم بناؤهــا
علــى مــدى العقــد الماضــي مــن أجــل توفيــر حلــول مصرفيــة
بمواصفــات عالميــة قــد تــم توجيههــا لتقديــم خدمــات فوريــة
للعمــاء مــن خــال اســتخدام قنــوات توزيــع جديــدة ،وإعــادة
تحديــث الخدمــات الداخليــة لتمكيــن الموظفيــن مــن تقديــم
خدمــة أفضــل للعمــاء.
وإلــى جانــب المبــادرات المذكــورة أعــاه ،انتهــى بنــك الدوحــة
مــن وضــع اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات للثــاث ســنوات
القادمــة لضمــان إحــداث تغييــر جــذري فــي تقديــم الخدمــات
المرتكــزة علــى التكنولوجيــا ألكبــر قاعــدة مــن العمــاء ســواء على
المســتوى الداخلــي أو الخارجــي .وتركــز اســتراتيجية تكنولوجيــا
المعلومــات بشــكل كبيــر علــى خبــرة العمــاء 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 تلــك
المبــادرات إجــراء تعزيــزات كبيــرة لألنظمــة وتحديثهــا وتطبيــق
حلــول جديــدة .ولتحقيــق ذلــك ،أطلــق بنــك الدوحــة علــى الســنوات
الثــاث القادمــة اســم «ســنوات الرقمنــة» إلحــداث تغييــر وتحــوّ ل
فــي الديناميكيــات المصرفيــة فــي البــاد.
الموارد البشرية
واصلــت دائــرة المــوارد البشــرية للمجموعــة إســهاماتها في تســيير
األعمــال وفقــً الســتراتيجية البنــك المتعلقــة بــإدارة رأس المــال
البشــري .وفــي إطــار سياســة البنــك المتعلقــة بوضــع الموظــف
المناســب فــي المــكان المناســب تــم التركيــز فــي االســتراتيجية
علــى مجــاالت تطويــر الموظفيــن القطرييــن وعلــى البحــث عــن
الكفــاءات واإلنتاجيــة وســبل التطويــر وعلــى رفــع كفــاءة الخدمات
لضمــان المــوارد البشــرية ،باإلضافــة إلــى المكافــآت والتعويضــات
لضمــان تطبيــق أفضــل الممارســات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية.
إن النجاحــات التــي حققهــا البنــك عبــر الســنوات الماضيــة تعــود
إلــى الموظفيــن ،مــع وجــود بيئــة عمــل ســريعة تتطلــب ثقافــة
تقــوم علــى األداء العالــي .ويؤمــن البنــك بأهميــة خلــق بيئة تشــجع
الموظفيــن وتحفزهــم علــى العمــل باإلضافــة إلــى توجيههــم
نحــو التميــز فــي كافــة النواحــي حتــى يتمكنــوا مــن تولــي زمــام
القيــادة فــي الصناعــة المصرفيــة فــي المســتقبل.
يلتــزم بنــك الدوحــة بتقطيــر الوظائــف وصقــل مهــارات الموظفين
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بـنــك الـدوحــة

ورائعــا تجــاه مبــادرات
حماســا كبي ـرًا
أبــدى موظفــو بنــك الدوحــة
ً
ً
التعلــم اإللكترونــي الجديــدة التــي قدمهــا البنــك .ومــع انطــاق
أكاديميــة بنــك الدوحــة ،تقــدم دائــرة المــوارد البشــرية دورات
تدريبيــة لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن ،وتوفــر نشــرة أكاديميــة
بنــك الدوحــة معلومــات حــول األنشــطة التدريبيــة المختلفــة بمــا
فــي ذلــك رســائل اإلدارة العليــا وأســماء الموظفيــن المتفوقيــن
ومســابقات الكلمــات المتقاطعــة ومســابقات الصــور ،إلــخ.

حفل بنك الدوحة لتوزيع الجوائز التقديرية لتكريم
الموظفين المتميزين من مختلف اإلدارات.

القطرييــن وإعدادهــم لقيــادة األعمــال فــي المســتقبل ،حيــث
قــام بعــدة مبــادرات مــن أجــل تدعيــم واســتقطاب الكــوادر
المحليــة .كمــا وفــر البنــك برامــج المنــح الدراســية للمواطنيــن
القطرييــن للحصــول علــى مؤهــل دراســي أعلــى لــدى مؤسســات
تعليميــة متميــزة داخــل دولــة قطــر وفــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي والمملكــة المتحــدة .وتتضمــن المبــادرات األخــرى
برنامــج إعــداد المــدراء وبرنامــج التدريــب علــى المفاهيم األساســية
للعمــل المصرفــي والبرنامــج الفــردي الخــاص بالتطويــر المهنــي
والتدريــب خــارج البــاد وخطــة التعاقــب الوظيفــي لمــدراء الفــروع،
وقــد تــم تنفيــذ كافــة هــذه المبــادرات بنجــاح بهــدف تطويــر
الموظفيــن القطرييــن.
وبهــدف جــذب الكفــاءات مــن المنطقــة وتعزيــز ســمعة البنــك
كأحــد المؤسســات المفضلــة للتوظيــف ،اســتخدم البنك عــددً ا من
قنــوات التوظيــف مثــل موقــع توظيــف بنــك الدوحــة الــذي يشــهد
إقبــا ً
ال كبيــرًا ،واإلعالنــات ،والتوظيــف عــن طريــق اإلعالنــات الداخليــة
لموظفــي البنــك « ،»internal referralباإلضافــة إلــى شــركات
التوظيــف الخارجيــة ،وشــبكات /وســائل اإلعــام االجتماعيــة .هــذا
ويتــم إجــراء اختبــارات للمهــارات النفســية لتقييــم المرشــحين
عــال مــن الكفــاءة.
للوصــول إلــى موظفيــن يتمتعــون بقــدر
ٍ
وفــي إطــار عمليــة التطويــر على المســتوى المؤسســي ،قــام البنك
بمراجعــة وإعــادة تنظيــم وهيكلــة سياســات وإجــراءات المــوارد
البشــرية مــن أجــل اســتقطاب الكفــاءات الجيــدة واالحتفــاظ
بالموظفيــن الذيــن يتمتعــون بكفــاءة عاليــة فــي البنــك .ويتبنــى
بنــك الدوحــة أيضــا نظــام للتقييــم قائــم علــى تحقيــق األهــداف
وقيــاس مســتوى األداء وخلــق ثقافــة داخليــة تثمــن األداء العالــي
واإلنجــاز .كمــا ويؤمــن البنــك بضــرورة المحافظــة علــى الموظفيــن
األكفــاء وأصحــاب األداء المتميــز.
ويوفــر بنــك الدوحــة لموظفيــه التدريــب والتطويــر الوظيفــي
ً
إدراكا منــه بــأن مســتوى المعرفــة لــدى الموظفيــن وســلوكياتهم
ومهاراتهــم هــي أهــم مــا لديــه مــن أصــول لتحقيــق مــا يصبــو
إليــه مــن أهــداف.

ويؤمــن البنــك إيمانــً راســخًا بــأن التــزام الموظفيــن وانتماءهــم
للعمــل هــو جــزء هــام مــن نجــاح المؤسســة ،إذ ال بــد وأن يشــعر
الموظــف باالنتمــاء إلــى المؤسســة جســديًا وعاطفيًــا وفكريًــا.
ولذلــك اقــام البنــك عــدة أنشــطة اجتماعيــة وعقــد عــدة جلســات
لتبــادل المعرفــة وجلســات لتنــاول اإلفطــار مــع الرئيــس التنفيــذي
وجلســات التواصــل الشــهرية مــع الموظفيــن عبــر الهاتــف ،هــذا
باإلضافــة إلــى مســابقات األعمــال واألنشــطة الرياضيــة وتقديــم
الجوائــز التقديريــة المتعلقــة باإلنجــازات وطــول مــدة الخدمــة.
المسؤولية االجتماعية للشركات
منــذ اليــوم األول وبنــك الدوحــة يفتخــر بكونــه كيانــً ديناميكيــً
يحمــل قيــم قويــة ويتبنــى منهجيــة مرتكزة علــى تلبيــة احتياجات
وتطلعــات العمــاء ،وقــد حافــظ البنــك علــى هــذا التوجــه علــى
مــدار الســنوات الماضيــة .وكان نهــج بنــك الدوحــة المدعــوم
بالمبــادرات االجتماعيــة والبيئيــة وأهــداف األعمــال باإلضافــة إلــى
إســهاماته فــي تحقيــق الرخــاء االجتماعــي مرحبــً بــه علــى الــدوام.
ويعــد بنــك الدوحــة أحــد أهــم البنــوك الرائــدة فــي مجــال
«الصيرفــة الخضــراء» فــي دولــة قطــر ،حيــث حافــظ علــى مكانتــه
مــن خــال إعطــاء أقصــى قــدر ممكــن مــن الرعايــة للصالــح العــام
والوعــي المجتمعــي .وكان ذلــك أحــد األســباب الرئيســية لفــوز
بنــك الدوحــة بجائــزة «الطــاووس الذهبــي العالميــة فــي مجــال
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات» ،وجــاءت أيضــً تقديــرًا لمبــادرات
البنــك االجتماعيــة ،مثــل دعــم المبــادرات التعليميــة والصحيــة
وااللتــزام بدعــم القضايــا االجتماعيــة مــن خــال إطــاق منتجــات
جديــدة ومبتكــرة حتــى فــي ظـ ّ
ـل الظــروف الصعبــة التــي شــهدها
الســوق نتيجــة لألزمــة الماليــة العالميــة.
هــذا وقــد أطلــق البنــك موقعــً إلكترونيــً للمــدارس البيئيــة
 www.ecoschools.com.qaوهــو مخصــص لقضايــا البيئــة مــن
أجــل تشــجيع المــدارس علــى المشــاركة الفعالــة فــي تطبيــق
أفضــل الممارســات البيئيــة ،ويكمــن الهــدف فــي زيــادة الوعــي
البيئــي وتشــجيع األطفــال فــي المــدارس علــى أن يصبحــوا مــن
المناصريــن للبيئــة والمحافظيــن عليهــا منــذ الصغــر .ويعمــل
البرنامــج أيضــً علــى تقديــم التوجيــه والمســاعدة والدعــم
للتالميــذ داخــل المــدارس والعمــل معهــم جنبــً إلــى جنــب نحــو
تحقيــق االســتدامة مــن خــال توفيــر إطــار عمــل لغــرس هــذه
المبــادئ فــي قلــوب التالميــذ .ويتســم هــذا البرنامــج بالمرونــة
ويتيــح فرصــة لإلبــداع وتشــجيع االبتــكار بحيــث يســاعد المدرســة
المشــاركة لتصبــح مؤسســة صديقــة للبيئــة.
ـد برنامــج المــدارس البيئيــة الوســيلة المثلــى لتقديــم أنشــطة
ويعـ ّ
بيئيــة ضمــن المناهــج الدراســية لألجيــال القادمــة ،حيــث يوفــر بيئــة
تعليميــة خالقــة لألطفــال حتــى يصبحــوا ماهريــن ومبتكريــن
ومبدعيــن وفاعليــن فــي حمايــة البيئــة مــن خــال أســاليب
التعليــم المختلفــة ســواء فــي المدرســة أو المنــزل أو المجتمــع
ككل .إن القيمــة األكاديميــة المكتســبة مــن التدريــب العملــي
ســوف تســاعد فــي تكويــن معلومــات ذات قيمــة أكبــر .وفضــ ً
ا
عــن قطــر ،قــام بنــك الدوحــة بتوســيع برنامــج المــدارس البيئيــة
وبــدأ فــي تطبيقــه فــي اإلمــارات (دبــي وأبوظبــي) والكويــت.

موظفي بنك الدوحة مع الدكتور ر .سيتارامان ،الرئيس التنفيذي
للمجموعة خالل االحتفال بالذكرى السنوية األولى ألكاديمية بنك الدوحة.
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ومــن ضمــن المســؤولية االجتماعيــة للبنــك تقديــم الدعــم
والمســاندة لطموحــات الطــاب والشــباب التــي أشــاد بهــا معالــي

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

وزيــر التجــارة الكويتــي .ينظــر بنــك الدوحــة مــن خــال هــذا
البرنامــج إلــى طــاب المــدراس علــى أنهــم القــادة الصغــار الذيــن
ســيتكفلون بنشــر التوعيــة البيئيــة ،ويعــوّ ل علــى المــدارس فــي
أن تصبــح بســعيها المســتمر مــن المناصريــن ألصدقــاء البيئــة مــن
أجــل عالــم أفضــل وتمكيــن األجيــال القادمــة مــن إحــداث تغييــر
فــي البيئــة والمجتمــع.
يتطلــع بنــك الدوحــة اآلن إلــى مســتقبل واعــد تتوفــر فيــه خدمــات
وخبــرات مصرفيــة أفضــل للعمــاء وعائــدات أكبــر للمســاهمين
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
لمشــاركته الفعالــة فــي البرنامــج الوطنــي «قطــر نظيفــة
وخضــراء» ،ومعــرض المــدارس العربيــة بالتنســيق مــع وزارة التعليــم
ومســابقة التغيــر المناخــي للمــدارس بالتنســيق مــع شــركة قطــر
للبتــرول ،باإلضافــة إلــى دعمــه لبرنامــج المــدارس البيئيــة فــي قطــر.
وتوفــر األنشــطة الخضــراء قاعــدة لبنــاء وعــي عالمــي بقضايــا
البيئــة ،كمــا أنهــا تعــزز التعــاون بيــن المنظمــات والشــركات الدوليــة
المتخصصــة فــي التقنيــات البيئيــة والطاقــة المســتدامة.
ويحــرص مجلــس إدارة بنــك الدوحــة علــى بــذل كافــة الجهــود
الالزمــة لدعــم التنميــة البيئيــة والتــي مــن شــأنها فــي نهايــة
المطــاف أن تدعــم مســيرة التنميــة فــي البــاد ككل .هــذا 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 .وليــس غريبًــا أن يجــد بنــك الدوحــة نفســه قــد
تبــوأ مركــزا متميــزا فــي تلــك البرامــج التــي تــم وضعهــا لالحتفــال
بـــ «يــوم البيئــة القطــري» ،حيــث يأتــي هــذا اليــوم فــي صميــم
المعــدة لحمايــة صحــة اإلنســان وضمــان ســامته
االســتراتيجيات ُ
وأمنــه البيئــي.
وينتهــج بنــك الدوحــة علــى الــدوام سياســة بيئيــة واضحــة
المعالــم تبنــت العديــد مــن المبــادئ اإلرشــادية الصديقــة للبيئــة
مثــل تقليــل اســتخدام األوراق وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا .وقــد
تمكــن بنــك الدوحــة مــن الوصــول إلــى قطــاع أكبــر مــن المجتمــع
مــن جــراء أنشــطته المتعــددة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات حيــث التــزم البنــك بالفعــل بزيــادة الوعــي االجتماعــي
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
• الحســابات الخضــراء وكشــوف الحســاب اإللكترونيــة ،وبطاقــات
االئتمــان الصديقــة للبيئــة والقابلــة للتحلــل ،والمعامــات
المصرفيــة الالورقيــة

بنك الدوحة يواصل ريادته في مجال المبادرات البيئية وينظم
النسخة العاشرة من سباق "الدانة األخضر" في شهر نوفمبر .2014

• إعادة تدوير األوراق
• اســتخدام أضــواء  ،LEDومثبتــات التيــار الكهربائــي وأنظمــة
اإلقفــال التلقائــي ،الــخ
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يوجــد لبنــك الدوحــة موقــع
إلكترونــي للصيرفــة الخضــراء متــاح علــى شــبكة اإلنترنــت
( .)www.dohagreenbank.comويعــرض هــذا الموقــع المبــادرات
المختلفــة التــي اتخذهــا البنــك واألنشــطة التــي يعتــزم القيــام بهــا
والمشــاريع والخدمــات والمنتجــات التــي يخطــط إلطالقهــا ،كمــا
يضــم مقــاالت وفيديوهــات عــن البيئــة .ومــن بيــن هــذه األنشــطة
والبرامــج إطــاق حمــات لغــرس األشــجار وتنظيــف الشــواطئ
وإعــادة تدويــر النفايــات والمخلفــات وإدارتهــا .ومــن ناحيــة أخــرى
تــم تصميــم كتيبــات ونشــرات ولوحــات إعالنيــة تتضمــن الشــعار
األخضــر لبنــك الدوحــة وهــو« :حافــظ علــى البيئــة مــع بنــك الدوحــة
 الخطــوة الصحيحــة التــي يتعيــن عليــك القيــام بهــا» ،بهــدفتوصيــل رســالة البنــك الخضــراء إلــى العامــة وزيــادة حجــم التعــاون
بيــن القطاعــات المختلفــة فــي المجتمــع مــن أجــل الوصــول إلــى
عالــم أفضــل.
لقــد اتخــذ بنــك الدوحــة تدابيــر اســتباقية مختلفــة لمعالجــة
ظاهــرة االحتبــاس الحــراري وتداعياتهــا ،وحــرص علــى غــرس
مفهــوم ترشــيد الطاقــة لتصبــح جــزءا مــن ثقافــة المؤسســة
العامــة .كمــا يشــجع بنــك الدوحــة موظفيــه وباســتمرار علــى
تقديــم أفكارهــم بشــأن ترشــيد الطاقــة وتتــم مكافأتهــم
عليهــا .وفــي هــذا الســياق يحــرص البنــك علــى أن يكــون كيانــً
محايــدًا للكربــون ،حيــث تــم بالفعــل حــث فــروع ودوائــر البنــك
المختلفــة علــى ترشــيد الطاقــة فــي مقــار عملهــم مــن خــال
إطفــاء األنــوار وأنظمــة التكييــف والمعــدات األخــرى عنــد عــدم
اســتخدامها ،إضافــة إلــى ترشــيد اســتخدام الميــاه والتنقــل
معــا الســتخدام عــدد أقــل مــن الســيارات وعــدم اســتخدام
المــواد غيــر القابلــة للتحلــل وتشــجيع إعــادة تدويــر المخلفــات

• لجنة الصيرفة الخضراء
• لجنة المدارس البيئية
• 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

المشاركون في برنامج المدارس البيئية في ضيافة
برج بنك الدوحة لحفل توزيع الجوائز.
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بـنــك الـدوحــة

والتخلــص الصحيــح منهــا ،إضافــة إلــى شــراء الســلع والبضائــع
الصديقــة للبيئــة ،ومــا هــذه التدابيــر إال خطــوات بســيطة إال أنهــا
تحقــق الكثيــر.
وإضافــة إلــى ذلــك تــم دمــج الوعــي البيئــي فــي عمليــات بنــك
الدوحــة اليوميــة مــن خــال جلســات تبــادل المعرفــة والمعامــات
المصرفيــة الالورقيــة وتنظيــم حمــات التوعيــة بشــأن المســؤولية
االجتماعيــة للعمــل تدريجيًــا علــى غــرس «الثقافــة الخضــراء»
فــي المؤسســة .كمــا تســاعد الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة
اإللكترونيــة التــي يقدمهــا بنــك الدوحــة فــي التقليــل بصــورة
ـد مــن انبعاثــات الكربــون.
كبيــرة مــن اســتخدام الــورق وهــدره والحـ ّ
كمــا تشــجع عمــاء البنــك علــى المحافظــة علــى البيئــة أثنــاء
ممارســتهم ألنشــطتهم المختلفــة .هــذا وتركــز مبــادرات
المســؤولية االجتماعيــة علــى النــدوات وجلســات تبــادل المعرفــة
وحمــات التوعيــة باإلضافــة إلــى دعــم األنشــطة الثقافيــة
والنشــرات اإللكترونيــة وزيــارة المــدارس والتبرعــات الخيريــة وغيرهــا.
ّ
وقــع بنــك الدوحــة مــع موقــع  iLoveQatar.netعلــى اتفــاق
هــو األول مــن نوعــه للتعــاون فيمــا بينهمــا بهــدف التواصــل مــع
مختلــف الجاليــات التــي تعيــش علــى أرض دولــة قطــر .كمــا أعلــن
كل مــن بنــك الدوحــة وجمعيــة قطــر الخيريــة عــن إطــاق برنامــج
التبــرع بالدراهــم الــذي يتــم مــن خاللــه إتاحــة الفرصــة لعمــاء بنــك
الدوحــة الراغبيــن فــي التبــرع تفويــض البنــك بتحويــل الدراهــم
الفائضــة فــي حســاباتهم بشــكل تلقائــي إلــى حســاب جمعيــة
قطــر الخيريــة مــن أجــل اســتخدام هــذه األمــوال فــي المشــاريع
اإلنســانية داخــل دولــة قطــر وخارجهــا .وقــد شــهد عــام  2014أيضــً
مواصلــة بنــك الدوحــة جهــوده فــي مجــال تنظيــم نــدوات تبــادل
المعرفــة ،حيــث أقــام البنــك نــدوات فــي كل مــن قطــر واإلمــارات
وتركيــا ،وشــارك فــي االجتمــاع الســنوي لصنــدوق النقــد الدولــي
الــذي أقيــم فــي واشــنطن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
وشــارك بنــك الدوحــة فــي المؤتمــر التاســع عشــر للــدول األطــراف
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة بشــأن التغيــر المناخــي COP19
الــذي اســتضافته دولــة بولنــدا .كمــا حصــل البنــك خــال عــام
 2014علــى جائــزة «المبــادرات البيئيــة» مــن المنظمــة العربيــة
للمســؤولية االجتماعيــة.

جوائز الصيرفة الخضراء :البنك الرائد في جميع المجاالت
• جائــزة «المبــادرات البيئيــة» مــن المنظمــة العربيــة للمســؤولية
االجتماعيــة .2014
• جائــزة الطــاووس الذهبــي العالميــة فــي مجــال االســتدامة مــن
معهــد المديريــن لألعــوام مــن  2010إلــى .2014
• جائــزة الطــاووس الذهبــي العالميــة فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات لألعــوام مــن  2011إلــى  2014مــن معهــد
المديريــن.
• شهادة تقدير من وزارة البيئة .2013

مسؤوالن من بنك الدوحة وقطر الخيرية بعد إبرام
اتفاقية شراكة يدعم بها البنك برنامج “أَدِ ْمها”.

• جائــزة أفضــل برنامــج فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة
للشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط لعــام  2013مــن مجلــة
إيميــا فاينانــس
• جائــزة التميــز ألفضــل برنامــج للمســؤولية االجتماعيــة لبنــك فــي
قطــر  2012مــن المنظمــة العربيــة للمســؤولية االجتماعيــة
• جائــزة أفضــل بنــك فــي تطبيــق النظــم الخضــراء  -جوائــز اإلبداع
التقنــي العربــي  2010مــن مجلــة آرابيــان كمبيوتــر نيــوز
• جائزة أفضل قيادة بيئية لعام  2010من مجلة قطر اليوم
• جائــزة أفضــل حملــة لتوعيــة العامــة بقضايــا البيئــة لعــام 2010
مــن مجلــة قطــر اليــوم
• الجائــزة الخضــراء عــن أفضــل حملــة لتوعيــة العامــة بقضايــا
البيئــة لعــام  2009مــن مجلــة قطــر اليــوم
• أفضل بنك أخضر لعام  2008من مجلة بانكر ميدل إيست
• جائــزة أفضــل خدمــات مصرفيــة عبــر اإلنترنــت فــي منطقــة
الشــرق األوســط لعــام  2008مــن مجلــة بانكــر ميــدل إيســت

الدكتور ر .سيتارامان ،الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ،يتوسط فريق بنك
الدوحة الذي شارك في ماراثون دبي السنوي الذي أقيم في  24يناير .2014

ونظــم بنــك الدوحــة ســباق الدانــة األخضــر الســنوي للجــري للمــرة
العاشــرة خــال عــام  ،2014حيــث جمــع الحــدث مشــاركين مــن
مختلــف الفئــات العمريــة والمجتمعيــة والجنســيات ممــن أقبلــوا
بحمــاس للمشــاركة فــي الســباق الــذي امتــد علــى مســافة 3
كلــم .وفتحــت الفعاليــة البــاب لمشــاركة المحترفيــن الرياضييــن
وفئــات عمريــة مختلفــة مــن النســاء والرجــال ومحبــي الرياضــة
ـد ســباق الدانــة
وعــدد مــن الجمعيــات االجتماعيــة والثقافيــة .ويعـ ّ
للجــري أحــد أهــم الحمــات التــي ينظمهــا البنــك وتهــدف إلــى
زيــادة الوعــي وتشــجيع األفــراد علــى مناصــرة قضايــا البيئــة خــال
أنشــطتهم الحياتيــة اليوميــة.
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تقـريـــر
الحوكمة
للسنة المنتهية
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
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نبذة عامة:

• لجان المجلس

كجــزء مــن متطلبــات االلتــزام بنظــام حوكمــة الشــركات
المدرجــة ،الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة يتوجب
علــى بنــك الدوحــة كشــركة مســاهمة قطريــة مدرجــة
فــي بورصــة قطــر اإلفصــاح عــن مــدى التزامــه بهــذا النظام،
حيــث يؤمــن بنــك الدوحــة بــأن التطبيــق الســليم لنظــام
ومبــادئ حوكمــة الشــركات هــو ضــرورة لمســاعدة البنــك
فــي تحقيــق أهدافــه وتحقيــق أفضــل مســتويات األداء
باإلضافــة إلــى تحســين بيئــة العمــل الداخليــة والخارجيــة
للبنــك وحفــظ حقــوق اصحــاب المصالــح وتوزيــع الواجبــات
والمســؤوليات بطريقــة مثلــى.

• قواعد سلوك المجلس

وخــال هــذا العــام حــرص بنــك الدوحــة علــى تعزيــز
هيــكل الحوكمــة مــن خــال تطبيــق أدلــة السياســات
واإلجــراءات الخاصــة بالحوكمــة واتبــاع افضــل الممارســات
المتبعــة بهــذا الشــأن .هــذا ويلخــص هــذا التقريــر إجــراءات
الحوكمــة لــدى بنــك الدوحــة لعــام  2014وفقــا لمتطلبــات
اإلفصــاح الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وذلــك
كمــا هــو موضــح أدنــاه:

• هيكل المجلس
• اجتماعات المجلس
• متطلبات عضوية المجلس
لقــد تــم تحديــث وتعريــف واجبــات كل عضــو مــن أعضــاء
المجلــس فــي الوصــف الوظيفــي الــذي تــم إعــداده لهــذا
الغــرض .كمــا ُطلــب أيضــً مــن كل عضــو فــي المجلــس
أن يوفــر الوقــت الكافــي للقيــام بالواجبــات المطلوبــة
منــه ،علمــا بــأن التــزام عضــو مجلــس اإلدارة بتوفيــر
الوقــت الكافــي ليــس التزامــا تعاقديــا إال أنــه أمــر مفهــوم
ومتعــارف عليــه مــن قبــل جميــع األعضــاء.
تشكيل مجلس اإلدارة:
يتكــون مجلــس إدارة البنــك مــن ســبع أعضــاء علــى
النحــو التالــي:
• رئيس مجلس اإلدارة
• نائب رئيس مجلس اإلدارة
• العضو المنتدب
•  4أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن ضمنهــم عضويــن
مســتقلين
نــورد فيمــا يلــي ملخــص عــن المؤهــات العلميــة والخبــرة
العمليــة لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس:
الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
• رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور ر .سيتارامان ،الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة،
مع مسؤولين من «قطر للمشاريع » بعد إبرام اتفاقية التعاون.

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
الواجبات والمسؤوليات:
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول األول عــن البنــك وعــن
توفيــر القيــادة الفعالــة لإلشــراف علــى مجمــل األعمــال
وتنميتهــا وتحقيــق األربــاح بطريقــة فعالــة ومســتديمة.
تــم تعريــف واجبــات ومســؤوليات المجلــس كمــا هــي
واردة بميثــاق المجلــس ،وســوف يتــم نشــر هــذه الوثيقــة
علــى موقــع بنــك الدوحــة اإللكترونــي ووضعهــا بمتنــاول
المســاهمين لالطــاع عليهــا قبــل اجتمــاع الجمعيــة
العامــة .إن واجبــات ومســؤوليات المجلــس متوافقــة مــع
متطلبــات نظــام الحوكمــة وتغطــي المجــاالت التاليــة:
• االستراتيجية
• الحوكمة
• االلتزام

• رئيس اللجنة التنفيذية
• تاريخ التعيين في المجلس 3 :يونيو 1996
• المؤهــل العلمــي /الخبــرة :خريــج األكاديميــة الملكيــة
ساندهيرســت ،المملكــة المتحــدة
• العضويــة فــي المجالــس األخــرى :عضــو مجلــس إدارة
مجموعــة الخليــج التكافلــي.
• الملكية 31( %1٬68 :ديسمبر )2014
السيد أحمد عبد الرحمن يوسف عبيدان
• نائب رئيس مجلس اإلدارة
• عضو في اللجنة التنفيذية
• تاريخ التعيين في المجلس 20 :أبريل 1982
• المؤهــل العلمــي /الخبــرة :مديــر عــام مؤسســة
الواحــة للتجــارة والمقــاوالت
• الملكية 31( %1٬67 :ديسمبر )2014
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

• إدارة المخاطر

• العضو المنتدب

• الصالحيات وتفويضها

• رئيــس لجنــة السياســات والتطويــر والمكافــآت ولجنــة
الترشــيحات والحوكمــة

• التدقيق الداخلي والخارجي
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• عضو باللجنة التنفيذية
• تاريخ التعيين في المجلس 21 :ديسمبر 1978
• المؤهــل العلمــي /الخبــرة :بكالوريوس هندســة مدنية،
جامعــة ميســوري ،الواليات المتحــدة األمريكية.
• العضويــة فــي المجالــس األخــرى :رئيــس مجلــس إدارة
الشــركة القطريــة للصناعــات التحويليــة ،رئيس مجلس
إدارة شــركة قطــر وعمــان لالســتثمار «ممثـ ً
ا عــن دولــة
قطــر» وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة لإلجــارة
القابضــة.
• الملكية 31( %1٬93 :ديسمبر )2014
الشيخ عبد اهلل محمد بن جبر آل ثاني
• عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي
• رئيــس لجنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام وتقييــم
ا لمخا طــر
• عضو في لجنة الترشيحات والحوكمة
• تاريخ التعيين في المجلس 20 :أبريل 1982
• العضويــة فــي المجالــس األخــرى :رئيــس مجلــس إدارة
مجموعــة الخليــج التكافلــي
• الملكية 31( %0٬75 :ديسمبر )2014
السيد أحمد عبد اهلل الخال
• عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي ومستقل
• عضــو فــي لجنــة السياســات والتطويــر والمكافــآت
ولجنــة التدقيــق ومتابعــة االلتــزام وتقييــم المخاطــر.

• الخبــرة :وزيــر ســابق  -الخدمــة المدنيــه وشــؤون
اإلســكان
• العضويــة فــي المجالــس األخــرى :رئيــس مجلــس إدارة
الشــركة الوطنيــة لإلجــارة القابضــة.
• الملكية 31( %1 :ديسمبر )2014
أعضاء المجلس المستقلين:
إن التشــكيل الحالــي للمجلــس ال يتضمــن أعضــاء
مســتقلين علــى النحــو المطلــوب فــي النظــام باســتثناء
عضــو مجلــس إدارة ويرجــع ذلــك إلــى أن أعضــاء مجلــس
اإلدارة الحالييــن كانــوا أعضــاء بالمجلــس لعــدة دورات
ســابقة ،هــذا عــدا عــن ظــروف الســوق الحاليــة والظــروف
االجتماعيــة ،علمــً بــأن نســبة ملكيــة هــذا العضــو عنــد
ترشــحه للمجلــس ال تزيــد عــن عــدد األســهم المطلوبــة
لضمــان عضويتــه فــي مجلــس إدارة البنــك.
اعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين:
يقــوم اعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن بأدوارهــم
«كمــا هــو معتمــد فــي الوصــف الوظيفــي الخــاص بهــم»
بالمشــاركة فــي وضــع اســتراتيجية البنــك بشــكل موضوعي
وإدارة نظــام الحوكمــة لحمايــة مصالــح المســاهمين ،كمــا
ويســاهم األعضــاء غيــر التنفيذييــن أيضــا فــي أنشــطة
المجلــس كمــا هــو منصــوص عليــه فــي ميثــاق مجلــس
اإلدارة ،ويقومــون بمراجعــة أداء البنــك بشــكل دوري وتقييم
اداء اإلدارة للتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة للبنــك.
وفــي حــال وجــود أي تضــارب للمصالــح يقــوم األعضــاء
بالتأكــد بــأن مصالــح المســاهمين محفوظــة.

• تاريخ التعيين في المجلس 3 :مارس 2014
• المؤهل العلمي /الخبرة :رجل أعمال
• الملكية 31( %0٬75 :ديسمبر )2014
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 إدارة الشــركة القطريــة العامــة للتأميــن
وإعــادة التأميــن ،عضــو مجلــس إدارة الشــركة العربيــة
القطريــة لمنتجــات األلبــان ،عضــو مجلــس إدارة شــركة
قطــر الوطنيــة للمالحــة والنقليــات المحــدودة.
• الملكية 31( %1٬57 :ديسمبر )2014
الشــيخ فــاح بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي ممث ـ ً
ا عــن
شــركة جاســم وفــاح للتجــارة والمقــاوالت
• عضو مجلس إدارة  -غير تنفيذي ومستقل
• عضــو فــي لجنــة السياســات والتطويــر والمكافــآت
واللجنــة التنفيذيــة
• تاريخ التعيين في المجلس 27 :فبراير 2011

السيد  /خليفة عبداهلل الكعبي  -رئيس قسم التحصيل باإلنابة ببنك
الدوحة ،أثناء تسليم مبلغ المساهمة لممثل الهالل األحمر القطري

واجبات اعضاء مجلس اإلدارة االئتمانية:
يديــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بخصائــص
العنايــة والــوالء والنزاهــة ودعــم رؤيــة البنــك الشــاملة
وذلــك بمــا ينســجم مــع ميثــاق المجلــس وقواعــد
الســلوك المهنــي .كمــا ويقــوم أعضــاء المجلــس أيضــا
بممارســة مســؤولياتهم بعلــم ودرايــة لخدمــة مصالــح
البنــك ،علمــا بــأن اعضــاء المجلــس يتمتعــون بالمعرفــة
والخبــرات والمهــارات المطلوبــة.
واجبات رئيس مجلس اإلدارة:
مــن مســؤوليات رئيــس مجلــس اإلدارة قيــادة بنــك
الدوحــة لتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية والعائــد
المناســب للمســاهمين ،كمــا ويتولــى قيــادة المجلــس
واإلشــراف علــى دوره بشــكل كامــل واعتمــاد جــداول
اعمــال اجتماعــات المجلــس هــذا باإلضافــة إلــى مناقشــة
اعضــاء المجلــس بالتوصيــات والتحســينات والمبــادرات
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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
التنفيــذي حســب مــا يــراه مناســبًا .كمــا ويقــوم ايضــا
بالتنســيق مــع الرئيــس التنفيــذي بخصــوص المــوارد الماليــة
والبشــرية لتحقيــق األهــداف المرجــوة ومراقبــة مســتوى
أداء البنــك بشــكل عــام دوريــا مــن خــال الرئيــس التنفيــذي.
اجتماعات مجلس اإلدارة:
يجتمــع المجلــس بنــاءًا علــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس
أو 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 .وفقــً لميثــاق المجلــس ،يجتمــع المجلــس مــا
ال يقــل عــن  6مــرات فــي العــام (مــرة واحــدة كل شــهرين
علــى األقــل) .عقــد المجلــس خــال عــام  2014ســتة
اجتماعــات حيــث عقــد آخــر اجتمــاع بتاريــخ .2014/11/30

التــي يحققهــا البنــك يتــم تحديــد المكافــآت والمزايــا
اإلضافيــة .أمــا بالنســبة للرواتــب فيوجــد لــدى البنــك ســلم
رواتــب معتمــد مــن قبــل المجلــس.
سكرتير مجلس اإلدارة:
عيــن المجلــس ســكرتيرا لمجلــس اإلدارة فــي يوليــو .2007
وهــو حاصــل علــى شــهادة ليســانس حقــوق مــن جامعــة
عيــن شــمس منــذ عــام  1987وعلــى دبلــوم فــي القانــون
عــام  1988ويفــي بجميــع متطلبــات النظــام المتعلقــة فــي
شــغله لهــذا المنصــب.
يحتفــظ ســكرتير المجلــس بجميــع وثائــق المجلــس ويديــر
جميــع اإلجــراءات المتعلقــة باجتماعــات المجلــس ويقــدم
تقاريــره مباشــرة إلــى رئيــس المجلــس ومــع ذلــك ،يمكــن
لجميــع األعضــاء الحصــول علــى خدمــات الســكرتير.
فصل منصبي الرئيس والمدير التنفيذي:
إن مهــام ومســؤولية وظيفتــي رئيــس مجلــس اإلدارة
والرئيــس التنفيــذي مفصولتيــن فــي البنــك ،وقــد تــم
توضيــح األدوار والمســؤوليات فــي الوصــف الوظيفــي
الخــاص بــكل منهمــا.
تضــارب المصالــح واســتخدام المعلومــات الســرية
ألغــراض التــداول بالســهم مــن قبــل كبــار الموظفين:
وضــع بنــك الدوحــة عــدة ضوابــط لمنــع حــدوث حــاالت
تضــارب المصالــح وخاصــة أن البنــك اعتمــد سياســة األطراف
ذات العالقــة ضمــن سياســات الحوكمــة .تتــم الموافقــة
علــى عمليــات األطــراف ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة علــى أســاس ماديتهــا .وفقــً لقانــون الشــركات
التجاريــة ،إذا كان عضــو المجلــس لديــه تضــارب فــي
المصالــح لعمليــة مــا ،فإنــه ال يشــارك فــي اجتمــاع المجلس
عنــد البــت فــي تلــك العمليــة ،كمــا ال يشــترك فــي إصــدار
القــرار فــي حــال الحصــول عليــه بالتمريــر .ومــن الجديــر
بالذكــر أيضــً أن البنــك قــد اعتمــد سياســة تضــارب المصالــح
التــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل جميــع موظفــي البنــك.

تم منح بنك الدوحة جائزة « أفضل عمليات للخدمات المصرفية
لألفراد « ،من قبل “إنتربرايز أجيليتي”

مكافآت المجلس:
اعتمــد المجلــس سياســة تنظــم عمليــة صــرف المكافــآت
واالمتيــازات ،ومــع نهايــة كل عــام وقبــل اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة تتــاح المكافــآت المقترحــة لرئيــس وأعضــاء
مجلــس اإلدارة للمســاهمين مــن أجــل مناقشــتها
والموافقــة عليهــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم مراجعــة
االمتيــازات الممنوحــة إلــى اعضــاء المجلــس من قبــل مدقق
الحســابات الخارجــي ويتــم إرســالها للســادة مصــرف قطــر
كاف ومــن ثــم يتــم
المركــزي قبــل موعــد االجتمــاع بوقــت
ٍ
عرضهــا علــى المســاهمين للموافقــة عليهــا.
مكافآت اإلدارة العليا:
اعتمــد المجلــس سياســة تنظــم عمليــة تقيــم أداء اإلدارة
العليــا وفقــا لألهــداف التــي وضعــت باســتراتيجية البنــك
لمــدة ثــاث ســنوات .ووفقــً لنتائــج تقييــم األداء والنتائــج

36

يتــم حاليــً مراقبــة ورصــد التــداول علــى ســهم البنــك مــن
قبــل كبــار الموظفيــن اللذيــن لديهــم اطــاع مــن قبــل
بورصــة قطــر مباشــرة .هــذا ،وقــد اعتمــد البنــك سياســة
لتــداول أســهم مــن قبــل كبــار الموظفيــن.
اإلفصــاح عــن تعامــات األشــخاص ذات العالقــة :قــام
البنــك خــال العــام بالتعاقــد مــع شــركات تخــص أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،حيــث تــم التعامــل مــع هــذه الشــركات
وفــق سياســة البنــك الداخليــة بالتعامــل مــع الشــركات
ذات العالقــة .هــذا وقــد تــم اإلفصــاح عــن هــذه التعامــات
خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للبنــك المنعقــد بتاريــخ
 3مــارس  2014وتــم إقرارهــا مــن المســاهمين بالجمعيــة،
كمــا ســتعرض علــى الجمعيــة القادمــة اي صفقــات
جديــدة .وفيمــا يتعلــق بتــداول أســهم البنــك فنــود أن
نشــير بــأن سياســة البنــك تحظــر علــى رئيــس وأعضــاء
مجلــس اإلدارة والمــدراء التنفيذييــن عقــد أي صفقــات بيــع
أو شــراء ألســهم البنــك خــال الفتــرة المحــددة مــن بورصــة
قطــر وحتــى اإلعــان للجمهــور عــن البيانــات الماليــة.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

مهمات المجلس وواجباته األخرى:

لجان المجلس:

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.

أنشــأت لجــان المجلــس لمســاعدة أعضــاء المجلــس علــى
القيــام بواجباتهــم ،حيــث تــم إعــداد مســؤوليات وواجبــات
كل لجنــة ،كمــا تــم توضيــح واجبــات وصالحيــات كل منهــا
وفقــً لقواعــد هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وممارســات
الحوكمــة الرائــدة.

الحصــول علــى الوثائــق :كمــا هــو محــدد فــي ميثــاق
المجلــس ،يجــب أن يكــون ألعضــاء المجلــس حريــة
الوصول/الحصــول الكامــل والفــوري علــى المعلومــات
والوثائــق والســجالت المتعلقــة بالبنــك .كمــا يجــب علــى
إدارة البنــك التنفيذيــة تزويــد المجلــس ولجانــه بجميــع
الوثائــق والمعلومــات المطلوبــة المتعلقــة بقــرارات
المجلــس.
الترشــيح :انشــأ البنــك نظامــا للترشــيح /تعييــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة .ووفقــا لمســؤوليات وواجبــات لجنة الترشــيح
والحوكمــة فيتعيــن عليهــا ان تأخــذ باالعتبــار الشــروط
والمؤهــات والخبــرات الواجــب توافرهــا بالمرشــح حتــى
يكــون عضــوا فعــاال بمجلــس اإلدارة وبالتالــي فــإن اللجنــة
تحــدد المعاييــر الالزمــة الختيــار اعضــاء المجلــس الجــدد.
البرامــج التدريبيــة :علــى الرغــم مــن عــدم تطبيــق برنامــج
تدريبــي لألعضــاء حتــى اآلن ،إال أن البنــك وضــع سياســات
تتضمــن مبــادئ توجيهيــة وتدريبيــة ألعضــاء المجلــس
الجــدد وقــد قــام البنــك بإشــراك بعــض أعضــاء المجلــس
بــدورة تدريبيــة متع ّلقــة بالحوكمــة خــال العــام.

سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني ،العضو المنتدب
لبنك الدوحة والدكتور ر .سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك الدوحة أثناء تحدثهم في مؤتمر «دور التكنولوجيا الرقمية في
قطاع التجزئة» الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الدوحة.

الحوكمــة :ســيتم إطــاع المجلــس علــى مســتجدات
ممارســات الحوكمــة مــن خــال اإلدارة ولجنــة الحوكمــة
والترشــيح.
إقالــة العضــو :يمكــن إقالــة أعضــاء المجلــس الذيــن ال
يحضــرون اجتماعــات المجلــس علــى أســاس منتظــم
بــدون عــذر مقبــول اســتنادًا إلــى النظــام األساســي للبنــك.
التقييــم الذاتــي :تــم اعتمــاد النمــاذج واألدوات الالزمــة
إلجــراء التقييــم الذاتــي الســنوي مــن قبــل المجلــس.
المكافــآت :اعتمــد البنــك سياســة لمكافــآت مجلــس
اإلدارة ،ويتولــى تقديــر مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة وذلــك
اعتمــادا علــى مســتوى اداء البنــك ككل وعلــى مــدى
تحقيــق األهــداف المدرجــة باســتراتيجية البنــك.
قــرارات المجلــس بالتمريــر :أحيانًا تصــدر قرارات مجلــس اإلدارة
بالتمريــر بموافقــة أغلبيــة أعضــاء المجلــس كتابيــً ويتــم
عرضهــا علــى المجلــس إلقرارهــا فــي االجتمــاع الالحــق.

يوجــد لــدى البنــك  4لجــان تابعــة لمجلــس اإلدارة علــى
النحــو التالــي:
• لجنة التدقيق وااللتزام وتقييم المخاطر
• لجنة الترشيحات والحوكمة
• لجنة السياسات والتطوير والمكافآت
• اللجنة التنفيذية
لجنة التدقيق وااللتزام وتقييم المخاطر:
العضويــة :عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي (رئيســً)
وعضويــن مســتقلين أحدهــم ليــس عضــوا بالمجلــس
وليــس مــن موظفــي البنــك.
الواجبــات والمســؤوليات :اللجنــة مســؤولة عــن
مراجعــة البيانــات الماليــة واعمــال التدقيــق الداخلــي
والخارجــي وبيئــة الرقابــة الداخليــة وااللتــزام باألنظمــة
والقوانيــن وإدارة المخاطــر فــي البنــك .وللجنــة أن تطلــب
نصيحــة مهنيــة مســتقلة إلدارة المخاطــر واالســتعانة
باالستشــاريين لمســاعدتها علــى ممارســة مهامهــا
وســلطاتها ومســؤولياتها بطريقــة ســليمة .هــذا وتقــوم
اللجنــة بمناقشــة المدققيــن الخارجييــن بشــأن طبيعــة
ونطــاق وكفــاءة التدقيــق الــذي يقومــون بــه وفقــا لمعاييــر
التدقيــق الدوليــة ومعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ،إضافــة
إلــى اســتقاللية وموضوعيــة المدققيــن الخارجييــن مــن
خــال الحصــول علــى معلومــات وبيانــات منهــم بشــأن
العالقــة بينهــم وبيــن البنــك بمــا فــي ذلــك خدمــات غيــر
التدقيــق.
هــذا وتراجــع اللجنــة أيضــً البيانــات الماليــة الســنوية وربــع
الســنوية وتطلــع علــى التقرير الســنوي للبنــك والمالحظات
الــواردة بــه والتقاريــر الرقابيــة األخــرى ذات العالقــة ،إضافــة
إلــى مراجعــة التقاريــر الماليــة والمحاســبية الهامــة بمــا
فــي ذلــك القضايــا المعقــدة والعمليــات غيــر العاديــة
والمجــاالت التــي تحتــاج إلــى درجــة عاليــة مــن االجتهــاد
والحكــم الســليم.
كمــا وتنظــر اللجنــة فــي فعاليــة إدارة البنــك للمخاطــر
والرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة الســنوية
والمرحليــة والتنظيميــة وغيرهــا مــن التقاريــر الرقابيــة بمــا
فــي ذلــك أمــن تكنولوجيــا المعلومــات والحصــول علــى
توضيحــات مــن اإلدارة والمدققيــن الداخلييــن والمدققيــن
الخارجييــن بشــأن مــا إذا كانــت الرقابــة الماليــة 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 وأيــة متطلبــات أخــرى
تتعلــق بإعــداد التقاريــر الماليــة.
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بـنــك الـدوحــة

تجتمــع اللجنــة خــال العــام بشــكل منتظــم لمناقشــة
تقاريــر إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة االلتــزام وإدارة المخاطر
إضافــة إلــى التقاريــر الصــادرة مــن المدققيــن الخارجييــن
وتقاريــر تفتيــش الســادة مصــرف قطــر المركــزي.
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.
هــذا وللبنــك سياســة معتمــدة بخصــوص الكشــف عــن
المخالفــات واالنتهــاكات لتشــجيع موظفــي البنــك علــى
الكشف/اإلفشــاء عــن أي أخطــاء قــد تؤثــر ســلبًا علــى البنك
ويتــم إبــاغ لجنــة التدقيــق وااللتــزام وتقييــم المخاطــر
بالقضايــا الجوهريــة وتقــوم اللجنــة بالتـــأكد مــن إجــراء
الــازم صــوب أي مخالفــات.

المنبثقــة عنــه علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة
العامــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة للموافقــة عليهــا.
اللجنة التنفيذية:
العضويــة :رئيــس مجلــس اإلدارة (رئيســً) ونائــب رئيــس
مجلــس اإلدارة (عضــوًا) والعضــو المنتــدب (عضــوًا) وعضــو
غيــر تنفيــذي.
الواجبــات والمســؤوليات :تقديــم المســاعدة إلــى
المجلــس ومراجعة/الموافقــة علــى التســهيالت االئتمانيــة
ضمــن الســلطات المفوضــة بهــا وقــد اجتمعــت اللجنــة
التنفيذيــة  5اجتماعــات خــال عــام .2014

اجتمعــت لجنــة التدقيــق وااللتــزام وتقييــم المخاطــر
ثمانيــة اجتماعــات خــال عــام  2014وهــي تزيــد عــن
متطلبــات االجتماعــات الربــع ســنوية علــى النحــو المحــدد
فــي النظــام ،وال يوجــد للجنــة أي خالفــات مــع المجلــس
خــال عــام .2014
لجنة الترشيحات والحوكمة:
العضويــة :العضــو المنتــدب (رئيســً) وعضويــن مــن
المجلــس غيــر تنفيذييــن.
الواجبــات والمســؤوليات :تقــوم اللجنــة بمراجعــة
الترشــيحات إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة ومتابعــة تطبيــق
حوكمــة الشــركات لــدى بنــك الدوحــة ،كمــا تقــوم أيضــً
برصــد وترشــيح األعضــاء الجــدد للمجلــس ممــن لديهــم
القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الســليمة نيابــة عــن البنــك
والمســاهمين .وتأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار توافــر العــدد
الكافــي مــن المرشــحين المحتمليــن القادريــن علــى أداء
واجباتهــم كأعضــاء للمجلــس ،باإلضافــة إلــى مهاراتهــم
وخبراتهــم ومؤهالتهــم المهنيــة والتقنيــة واألكاديميــة
والشــخصية .وتقــوم اللجنــة بتقييــم األعضــاء المرشــحين
للمجلــس اســتنادًا لمعاييــر منهــا االســتقامة والحكمــة
والخبــرات المكتســبة والقــدرة علــى تكريــس الوقــت
الكافــي إلدارة شــؤون البنــك.
لجنة السياسات والتطوير والمكافآت:
العضويــة :العضــو المنتــدب (رئيســً) وعضويــن مــن
المجلــس مســتقلين.
الواجبــات والمســؤوليات :تقــوم اللجنــة بالموافقــة
علــى سياســات واســتراتيجيات البنــك ومراجعــة إطــار
عمــل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة .ومــن
مســؤوليات اللجنــة أيضــً وضــع الالئحــة العامــة لمكافــآت
وامتيــازات المجلــس والرئيــس التنفيــذي وكبــار الموظفيــن
التنفيذييــن المرتكــزة علــى أســاس تحقيــق أهــداف البنــك
االســتراتيجية ذات المــدى الطويــل .هــذا باإلضافــة إلــى
مراجعــة ســلم الرواتــب واالمتيــازات الوظيفيــة األخــرى
لموظفــي البنــك وتقديــم توصياتهــا بهــذا الشــأن إلــى
مجلــس اإلدارة العتمادهــا .كمــا يتــم عــرض مخصصــات
وامتيــازات الســادة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان
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لــم يتمكــن البنــك مــن أن يكــون غالبيــة أعضــاء اللجــان
مــن األعضــاء المســتقلين فــي لجنــة السياســات والتطويــر
والمكافــآت ولجنــة الترشــيحات والحوكمــة .ســوف
ينظــر بنــك الدوحــة فــي التغييــرات فــي تشــكيل هــذه
اللجــان فــي المســتقبل مــع األخــذ بعيــن االعتبــار األوضــاع
الموجــودة فــي المجتمــع.
الرقابــة الداخليــة وااللتــزام وإدارة المخاطر والتدقيق
الداخلي:
الرقابة الداخلية:
إن الهــدف العــام مــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي
البنــك هــو حمايــة األصــول ورأس المــال وضمــان موثوقيــة
الســجالت الماليــة للبنــك والشــركات التابعــة لــه .اعتمــد
بنــك الدوحــة إجــراءات رقابــة داخليــة بحيــث تســمح لــإدارة
بالكشــف عــن أيــة أخطــاء فــي اإلجــراءات أو فــي حفــظ
الســجالت الماليــة .يتضمــن إطــار عمــل الرقابــة الداخليــة
فــي البنــك علــى إقامــة إدارات قويــة للماليــة والمخاطــر
وااللتــزام والتدقيــق الداخلــي التــي تدعــم إنشــاء إطــار
عمــل قــوي للرقابــة الداخليــة.
يشــرف علــى إطــار عمــل الرقابــة الداخليــة لجنــة التدقيــق
والمخاطــر وااللتــزام وتقــدم إدارات التدقيــق وااللتــزام
والمخاطــر تقاريــر دوريــة إلــى اللجنــة بشــأن مــا يلــي:
• المخاطــر الرئيســية المرتبطــة بأعمــال الخدمــات
المصرفيــة المتعلقــة باالســتراتيجية والســمعة
وااللتــزام والمخاطــر القانونيــة واالئتمــان والســيولة
والســوق والمخاطــر التشــغيلية.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

• االلتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح

إدارة المخاطر:

• توصيات ونتائج التدقيق الداخلي والخارجي

يقــوم البنــك وبشــكل مســتمر بإجــراء عمليات رصــد ومراقبة
لكافــة أنــواع المخاطــر لــدى جميــع دوائــر وفــروع البنــك
لتحديــد وتقييــم وقيــاس وإدارة المخاطــر وإصــدار تقاريــر
بشــأن المخاطــر التــي قــد تعــوق تحقيــق أهــداف البنــك
والفــرص المتاحــة أمامــه .ويعتبــر مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة همــا المســؤوالن فــي نهايــة المطــاف عــن جميــع
المخاطــر التــي يتحملهــا البنــك .ولذلــك فهمــا يســعيان
دائمــا إلــى تحقيــق التــوازن بيــن المخاطــر المالزمــة للعمليــات
ً
وتحقيــق اإليــرادات .ومــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف فقــد
عيّــن المجلــس عــددً ا مــن المهنييــن المؤهليــن فــي هــذا
المجــال واعتمــد جميــع السياســات واإلجــراءات التــي تحكــم
األنشــطة المصرفيــة المختلفــة ،كمــا قــام أيضــً بوضــع
ســقوف للمخاطــر وأطــر عمــل منظمــة ،وقــام بتشــكيل
اللجــان وحــدد مســؤولياتها وصالحياتهــا.

وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة السياســات المتعلقــة بــكل
مــن إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة االلتــزام وإدارة المخاطــر.
االلتزام:
إن المســؤولية الرئيســية إلدارة االلتــزام فــي البنــك هــي
مســاعدة مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إدارة
مخاطــر االلتــزام 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 مجلس
اإلدارة وإدارة البنــك التنفيذيــة علــى تحســين إجــراءات
الرقابــة الداخليــة التــي تحــد مــن مخاطــر االلتــزام ومخاطــر
غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،إضافــة إلــى أنهــا تقــوم
بــدور المنســق مــا بيــن البنــك والجهــات الرقابيــة وإطــاع
اإلدارة علــى أيــة مســتجدات فــي القوانيــن واألنظمــة.

وفــي هــذا اإلطــار تــم إيــكال آليــات العمــل بــإدارة المخاطــر
إلــى فريــق علــى درجــة عاليــة مــن الخبــرة والكفــاءة .ويتــم
تنفيــذ إطــار الرقابــة مــن خــال لجــان إداريــة مختلفــة
مثــل لجنــة االئتمــان ولجنــة االســتثمار ولجنــة المخاطــر
التشــغيلية ولجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات التــي
يرأســها الرئيــس التنفيــذي للبنــك.
تقييم الرقابة الداخلية:
يتســلم مجلــس اإلدارة تقاريــر حــول إطــار عمــل الرقابــة
الداخليــة مــن اإلدارة العليــا ووظائــف الرقابــة مثــل التدقيــق
الداخلــي وااللتــزام وإدارة المخاطــر وأن مثــل هــذه التقاريــر
يتــم تقييمهــا بواســطة المجلــس لضمــان أن إطــار عمــل
الرقابــة الداخليــة يتــم تطبيقــه وفقــا لصالحيــات اإلدارة.
ينظــر مجلــس اإلدارة إلــى أن اإلجــراءات الحاليــة المعتمــدة
للرقابــة الداخليــة مــن قبــل المجلــس واإلدارة العليــا تقــوي
عمليــات بنــك الدوحــة.

الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يستلم الدرع من
سعادة الشيخ عبداهلل سعود أل ثاني ٬محافظ بنك قطر المركزي

التدقيق الداخلي:
يمتلــك البنــك إدارة تدقيــق داخلــي مســتقلة ترفــع تقاريرها
إلــى مجلــس اإلدارة مــن خــال لجنــة التدقيــق ومتابعــة
االلتــزام وتقييــم المخاطــر وذلــك بشــكل دوري .وتــدار إدارة
التدقيــق الداخلــي مــن قبــل فريــق عمــل كــفء يتمتــع
بالمهــارات والتدريــب الكافــي للقيــام بــدوره بالشــكل
المناســب .ويتمتــع موظفــو دائــرة 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 التدقيــق مــن قبــل مجلــس اإلدارة مباشــرة.
وتمــارس إدارة التدقيــق الداخلــي مهامهــا مــن خــال
خطــة تدقيــق معتمــدة مــن لجنــة التدقيــق ومتابعــة
االلتــزام وتقييــم المخاطــر وتتضمــن هــذه الخطــة علــى
مراجعــة وتقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة لمختلــف
الفــروع والدوائــر فــي البنــك.

لــم تحــدث انتهــاكات رئيســية للرقابــة أو أي خروقــات
للرقابــة الداخليــة التــي أثــرت أو قــد تؤثــر علــى األداء المالــي
للبنــك خــال .2014
التدقيق الخارجي:
يتــم ســنويًا تجديد/تعييــن مدقــق الحســابات الخارجــي
لمراجعــة حســابات البنــك مــن قبــل الجمعيــة العامــة
العاديــة للمســاهمين وذلــك اعتمــادًا علــى توصيــة يتــم
تقديمهــا للجمعيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .هــذا
ويراعــي البنــك تعليمــات الجهــات الرقابيــة بشــأن تعييــن
مراقــب الحســابات بشــأن عــدد مــرات تعييــن مراقــب
الحســابات كمــا ويقــوم مجلــس اإلدارة بأخــذ موافقــة
الســادة مصــرف قطــر المركــزي المســبقة علــى ترشــيح
مدقــق /اكثــر مــن مدقــق حســابات خارجــي للجمعيــة
العامــة للمســاهمين .ويتــم بعــد اختيــار مدقــق الحســابات
الخارجــي مــن قبــل الجمعية العامــة للمســاهمين التعاقد
مــع هــذا المدقــق ويشــترط ضمــن هــذا التعاقــد تقيــد
المدقــق الخارجــي بأفضــل المعاييــر المهنيــة وبــذل العناية
المهنيــة المطلوبــة عنــد إجــراء التدقيــق وكذلــك إبــاغ
الجهــات الرقابيــة فــي حــال عــدم قيــام البنــك (المجلــس)
باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بالمســائل الماديــة والتــي
تــم إثارتهــا مــن قبلهــم .هــذا ويتولــى المدقــق الخارجــي
فحــص الميزانيــة العموميــة وحســابات األربــاح والخســائر.
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بـنــك الـدوحــة

اإلفصاحات وحقوق المساهمين:
بنــك الدوحــة يعتبرمســاهميه أصحــاب مصلحــة رئيســية
وقــد أنشــأ البنــك وظيفــة عالقــات المســاهمين وهــي
مســؤولة عــن الــرد علــى تســاؤالت المســاهمين .حاليــً،
يتــم االحتفــاظ بتفاصيــل ســجل المســاهمين لــدى بورصــة
قطــر ،فــي حيــن أن بنــك الدوحــة يمكــن أن يوفــر معلومات
عامــة مثــل البيانــات الماليــة وعقــد التأســيس والنظــام
األساســي والقوانيــن الداخليــة للبنــك إلــى مســاهميه.
يســعى بنــك الدوحــة جاهــدا لتزويــد المســاهمين بالبيانــات
الكافيــة لتحليــل أداء البنــك واتخــاذ قــرارات بشــأن انتخابــات
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومســائل أخــرى مثــل أربــاح األســهم
(تــم اعتمــاد سياســة لتوزيــع أربــاح األســهم) .يؤكــد بنــك
الدوحــة أن اجتماعــات الجمعيــة العموميــة وآليــة التصويت
المعتمــدة هــي وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة.
واجــب اإلفصــاح :يلتــزم بنــك الدوحــة بجميــع متطلبــات
اإلفصــاح الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة حيــث
يقــوم البنــك باإلفصــاح مــن خــال بورصــة قطــر والصحــف
المحليــة وموقــع البنــك اإللكترونــي عــن جميــع المعلومــات
الماليــة وأي أنشــطة يقــوم بهــا البنــك بشــكل شــفاف
للمســاهمين والعامــة .هذا ويحرص مجلــس إدارة البنك على
أن تكــون جميــع المعلومــات دقيقة وصحيحــة وغير مضللة.
ويتضمــن تقريــر الحوكمــة تفاصيــل تشــكيل مجلــس اإلدارة
وبيانــات األعضــاء واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.
ويؤكــد بنــك الدوحــة أن جميــع البيانــات الماليــة يتــم
إعدادهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
وتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي ذات الصلــة ،كمــا
ويقــوم مراقــب الحســابات الخارجــي للبنــك بإعــداد تقريــره
وفقــً لمهــام التدقيــق الدوليــة ومتطلباتهــا وعلــى كل
المعلومــات الضروريــة واألدلــة والتأكيــدات وإجــراءات
التدقيــق المناســبة .وقــد قــام البنــك بتوفيــر كافــة التقاريــر
الماليــة المرحليــة والســنوية للمســاهمين.
واجــب الحصــول علــى المعلومــات :يمتلــك بنــك الدوحة
موقــع إلكترونــي يتــم فيــه نشــر جميــع المعلومــات
الخاصــة عــن البنــك مثــل البيانــات الماليــة الســنوية والربــع
ســنوية وتقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر الحوكمــة باإلضافــة
للتقريــر الســنوي وغيرهــا مــن المعلومــات المتعلقــة بــإدارة
البنــك ومجلــس اإلدارة والمنتجــات والخدمــات والفــروع.
حقــوق المســاهمين فيمــا يتعلــق بجمعيــات
المســاهمين :يتضمــن النظــام األساســي للبنــك حــق لكل
مســاهم حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة .وتنعقــد
الجمعيــة العامــة بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة مــرة علــى
األقــل فــي الســنة فــي المــكان والزمــان اللذيــن يحددهمــا
مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة إدارة الشــؤون التجاريــة
بــوزارة األقتصــاد والتجــارة ويجــب أن يكــون االنعقــاد خــال
الشــهور األربعــة التاليــة لنهايــة الســنة الماليــة للبنــك.
ولمجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة كلمــا دعــت
الحاجــة لذلــك ،وعليــه دعوتهــا أيضــا متــى طلــب إليــه ذلــك
مراقــب الحســابات أو عــدد مــن المســاهمون يملكــون مــا
ال يقــل عــن  %10مــن رأس المــال وألســباب جديــة وذلــك خــال
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
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عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى األقــل  %25مــن رأس
مــال البنــك.
المعاملــة المنصفــة للمســاهمين :يتضمــن النظــام
األساســي للبنــك حــق المســاهم فــي التصويــت علــى
قــرارات الجمعيــة العامــة ويكــون لــه عــدد مــن األصــوات
القصــر والمحجــوز عليهــم
يعــادل عــدد أســهمه ويمثــل
ّ
النائبــون عنهــم قانونــا.
يكــون التصويــت فــي الجمعيــة العامــة برفــع األيــدي او
بــأي طريقــة أخــرى تقررهــا الجمعيــة العامــة ويجــب أن
يكــون التصويــت بطريقــة االقتــراع الســري إذا كان القــرار
متعلقــً بانتخــاب أعضــاء 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 ان يكــون الوكيــل مســاهمًا وأن يكــون التوكيــل
خاصــً وثابتــً بالكتابــة .وال يجــوز للمســاهم توكيــل أحــد
اعضــاء مجلــس اإلدارة فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة
العامــة نيابــة عنــه.
وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز ان يزيــد عــدد األســهم التــي
يحوزهــا الوكيــل بهــذه الصفــة علــى  %5مــن أســهم رأس
مــال البنــك باســتثناء حالــة مــا إذا كان الوكيــل نائبــً أو وكيـ ً
ا
عــن جهــاز قطــر لالســتثمار.
حقــوق المســاهمين فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة :بعــد أخــذ موافقــة الجهــات الرقابيــة ذات
االختصــاص ،يتــم اإلعــان عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة
مجلــس اإلدارة بالصحــف المحليــة ،ومــن ثــم تقــوم لجنــة
الترشــيحات والحوكمــة بعــد إغــاق بــاب الترشــيح بدراســة
طلبــات الترشــيح المســتلمة مــن المســاهمين ويكــون
متــاح للمســاهمين الحصــول علــى جميــع المعلومــات
عــن المرشــحين للعضويــة قبــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة
مــن خــال مراجعــة البنــك ،وبعــد أخــذ موافقــة كل مــن
الســادة مصــرف قطــر المركــزي والســادة وزارة األقتصــاد
والتجــارة يتــم عــرض هــذه األســماء علــى الجمعيــة العامــة
العاديــة للمســاهمين النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة
مــن المرشــحين لعضويــة المجلــس ،ولــكل ســهم صــوت
واحــد وال يوجــد فــي النظــام األساســي للبنــك أي نــص
خــاص بالتصويــت التراكمــي للمســاهمين.
حقوق المســاهمين فيمــا يتعلق بتوزيــع األرباح :يقوم
مجلــس اإلدارة باقتــراح توزيــع أربــاح األســهم علــى الجمعية
العامــة فــي كل عــام وفــق سياســة البنــك بتوزيــع األربــاح
المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ضمــن سياســة الحوكمــة
ونظــام البنــك األساســي ،حيــث يســمح النظــام األساســي
للبنــك بتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين بعــد اســتقطاع
نســبة  %10مــن صافــي أربــاح البنــك لتكويــن االحتياطــي
القانونــي ،ويجــوز للجمعيــة العامــة للمســاهمين وقــف
هــذا االقتطــاع متــى بلــغ هــذا االحتياطــي  %100مــن مقــدار
رأس المــال المدفــوع ،وإذا قــل االحتياطــي القانونــي عــن
النســبة المذكــورة وجــب إعــادة االســتقطاع حتــى يصــل
االحتياطــي إلــى تلــك النســبة .واالحتياطــي القانونــي غيــر
قابــل للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي أجازها قانون الشــركات
التجاريــة القطــري وبعــد موافقــة مصــرف قطــر المركــزي.
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ويجــوز 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 العمــل ،ومــن ثــم
يتــم توزيــع المبلــغ المتبقــي مــن االربــاح بعــد ذلــك علــى
المســاهمين أو يرحــل بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة إلــى
الســنة التاليــة وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة علــى
ذلــك.
حقــوق المســاهمين والصفقــات الكبــرى :بنــك الدوحــة
شــركة مســاهمة قطريــة بــرأس مــال قــدره 2٬583٬722٬520
ريــا ً
ال قطريــً مقســمًا إلــى  258٬372٬252ســهمًا عاديًا أســميًا
قيمــة كل ســهم ( )10ريــال قطــري مطروحــا للتــداول فــي
بورصــة قطــر .وفيمــا عــدا شــركة قطــر القابضــة «حكومــة
قطــر» التــي تمتلــك نســبة  ،%16٬68وال يجــوز ألي شــخص
طبيعــي أو أعتبــاري أن يتملــك اكثــر مــن  %2مــن أســهم
البنــك كمــا ال يجــوز ألي شــخص طبيعــي او اعتبــاري أن
يتملــك أقــل مــن  100ســهم ،باســتثناء التملــك بطريــق
الميــراث .هــذا ويجــوز لجهــاز قطــر لالســتثمار أن يكتتــب
ويتملــك حتــى  %20مــن رأس مــال البنــك ،ويجــوز للجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الموافقــة علــى تســجيل عــدد مــن
األســهم باســم وكيــل مؤتمــن بمــا ال يتجــاوز نســبة %20
مــن عــدد أســهم رأس المــال وذلــك فــي حــال زيــادة رأس
المــال عــن طريــق إصــدار إيصــاالت إيــداع عالميــة GDR
وتعتبــر صناديــق االســتثمار مجموعــة اســتثمارية واحــدة
مهمــا بلــغ عددهــا ،إذا كان الــذي يديرهــا شــخص واحــد
طبيعــي أو معنــوي ،أو إذا كان المؤســس فــي كل منهمــا
شــخص واحــد طبيعــي أو معنــوي وفــي كال الحالتيــن
ال يجــوز للمجموعــة االســتثمارية ان تمتلــك أكثــر مــن %2
مــن عــدد أســهم رأس المــال ويجــوز لألجانــب االســتثمار
فــي أســهم البنــك فــي حــدود  %25مــن رأس المــال .ال
يوجــد فــي النظــام األساســي نصــوص خاصــة بأحــكام
حقــوق األقليــة ،ويؤكــد بنــك الدوحــة عــدم وجــود أي
اتفاقــات مســاهمين تخــص هيكلــة رأس المــال وحقــوق
المســاهمين.

فروع البنك ومكاتب التمثيل والشركات التابعة:
يمتلــك البنــك  31فرعــً محليــً ،وأربعــة فــروع خارجيــة فــي
كل مــن دبــي وأبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ودولــة الكويــت والهنــد ،هــذا باإلضافــة إلــى أحــد عشــر
مكتبــا تمثيليــا فــي كل مــن ســنغافورة واســطنبول بتركيــا
وطوكيــو باليابــان وشــنغهاي بالصيــن ولنــدن بالممكلــة
المتحــدة وســيئول بكوريــا الجنوبيــة وفرانكفــورت بألمانيــا
وســيدني بأســتراليا وتورونتــو بكنــدا وهونــج كونــج وإمــارة
الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .كمــا ويمتلــك
البنــك أيضــا شــركة بنــك الدوحــة للتأميــن «ذ.م.م» وهــي
شــركة تابعــة ومملوكــة للبنــك بالكامــل مســجلة لــدى
مركــز قطــر للمــال .ويمتلــك أيضــا شــركة الدوحــة للتمويــل
المحــدودة المســجلة فــي جزيــرة كايمــان بغــرض إصــدار
ســندات الديــن بالنيابــة عــن البنــك.
فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

حقوق أصحاب المصالح:
يســعى بنــك الدوحــة للحفــاظ علــى معاملــة منصفــة
وعادلــة لجميــع أصحــاب المصالــح .وفــي ســبيل تعزيــز
الســلوك األخالقــي مــن قبــل موظفــي البنــك ،يجــب علــى
كل موظــف ان يلتــزم بمبــادئ المهنــة األخالقيــة للبنــك
التــي تنــص علــى تقيــد كل موظــف بهــا .يتــم التحقيــق
فــي أي انتهــاكات للســلوك األخالقــي واتخــاذ اإلجــراءات
التأديبيــة والتصحيحيــة المناســبة ،عــاوة علــى ذلــك ،أعــد
بنــك الدوحــة سياســة للكشــف عــن االنتهاكات/المخالفات
بحيــث يمكــن للموظفيــن اإلبــاغ عــن أي شــبهة لديهــم
دون خــوف ،ويتــم النظــر فــي تلــك الشــبهات وعنــد
االقتضــاء التحقيــق فيهــا وتقديــم تقاريــر عنهــا الــى لجنــة
التدقيــق ومتابعــة االلتــزام وتقييــم المخاطــر.

ومــن الجديــر بالذكــر أيضــا ،أن البنــك قــد وضــع إجــراءات
موحــدة للمكافــآت وأســس تقييــم الموظفيــن وذلــك مــن
خــال اعتمــاد نظــام لتقييــم األداء والمكافــآت واالمتيــازات
األخــرى.
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الهيكل التنظيمي المؤسسي
لبنك الدوحة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﻣﺠﻠﺲ

اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻟﺘﺰام وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ادارة

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

رﺋﻴﺲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

رﺋﻴﺲ

ﻣﺴﺘﺸﺎرو

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ

اﻟﺘــــﺰام

واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

رﺋﻴﺲ

رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺆون

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺰﻧﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻓﺮاد

واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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النتائـج
المــاليــــة

إﺟﻤـﺎﻟــﻲ اﻟﻤﻮﺟــﻮدات

ﺻﺎﻓـﻲ اﻟﻘــﺮوض واﻟﺴــﻠﻒ

وداﺋــﻊ اﻟﻌﻤـــﻼء

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

47,230

52,744

55,212

66,970

75,5١٨
26,547

31,028

33,775

41,109

48,559
30,822

31,699

34,401

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

6,034

7,081

7,551

11,271

11,2٩٣

٣,٢٦٤

2,945

٣,٠٩٥

٣,٢٠٨

٣,٥١٧

1,054

1,241

1,305

1,313

1,35٩

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

42,522

إﺟﻤـﺎﻟــﻲ ﺣﻘـــﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

إﺟﻤـﺎﻟــﻲ ا ﻳﺮادات

ﺻﺎﻓـﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻗﻄﺮي(

45,947

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014
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البيانات المالية الموحدة
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سيدني
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تقرير مراقبي الحسابات
المستقلين إلى المساهمين
في بنك الدوحة ش.م.ق

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لبنــك الدوحــة
ش.م.ق («البنــك») وشــركاته التابعــة (يشــار إليهــم جميعــً بـــ
«المجموعــة») والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي
 31ديســمبر  2014وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان التغيــرات فــي
حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ  ،وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية
واإليضاحــات المتممــة األخــرى.
مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا
بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتعليمــات
مصــرف قطــر المركــزي ذات الصلــة .وهــو مســؤول كذلــك عــن
إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي يراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة
موحــدة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء الناتجــة عــن إختــاس أو
خطــأ.
مسؤولية مراقب الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا
إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا .لقــد تــم تدقيقنــا وفقــً لمعايير
التدقيــق الدوليــة التــي تتطلــب التقيــد بمتطلبــات آداب المهنــة وأن
نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات
معقولــة بــأن البيانــات الماليــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة.
يشــتمل التدقيــق علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة بشــأن
المبالــغ واإلفصاحــات التــي تتضمنهــا البيانــات الماليــة الموحــدة.
تــم اختيــار هــذه اإلجــراءات بنــاء علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقييــم
مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة  ،ســواء
الناتجــة عــن اختــاس أو خطــأ .عنــد إجــراء تقييــم المخاطــر نأخــذ
فــي االعتبــار أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة المتعلقــة بإعــداد
المجموعــة للبيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة ،
وذلــك لغايــات إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة  ،وليــس لغــرض إبـــداء
رأينــا حـــول فعاليـــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

ويشــتمل التدقيــق أيضــً علــى تقييــم مــدى مالئمــة السياســات
المحاســبية المســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية
المعــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وكذلــك تقييــم العــرض العــام
للبيانــات الماليــة الموحــدة.
باعتقادنــا أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال التدقيــق كافيــة
وتوفــر أساســً معقــو ً
ال يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.
الرأي
فــي رأينــا أن البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر بعدالــة  ،مــن كافــة
النواحــي الماديــة  ،المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر
 2014وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك
التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتعليمــات مصــرف
قطــر المركــزي.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي طلبناهــا
ألداء مهمتنــا  ،ونؤكــد أيضــً أن المعلومــات المضمنــة فــي التقريــر
الســنوي لمجلــس اإلدارة يتفــق مــع الســجالت المحاســبية
للمجموعــة .وحســب علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع خــال الســنة
مخالفــات ألحــكام النظــام األساســي للبنــك أو ألحــكام قانــون
مصــرف قطــر المركــزي رقــم  13لســنة  201٢أو قانــون الشــركات
التجاريــة القطــري رقــم  5لســنة  2002علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر
جوهــري علــى نشــاط المجموعــة أو مركزهــا المالــي.

عن إرنست ويونـغ
فــراس قســوس
سجل مراقبي الحسابات رقم 236
الدوحة في 20يناير 2015
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بــيــــان المركــــز المالـــي الموحـــد
كما في  31ديسمبر 2014

 31ديسمبر 2014

 31ديسمبر2013

إيضاحات *

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

٨

3٬706٬541

3٬435٬761

أرصدة لدى بنوك

٩

12٬246٬782

9٬180٬420

قروض وسلف للعمالء

الموجودات

١٠

48٬558٬521

41٬109٬116

استثمارات مالية

١١

9٬452٬828

11٬703٬577

استثمارات في شركات زميلة

١٢

9٬244

9٬382

ممتلكات ،مفروشات ومعدات

١٣

761٬011

759٬471

١٤

٧٨٢٬٦٣٥

772٬097

7٥٬٥١٧٬٥٦٢

66٬969٬824

موجودات أخرى
إجمالي الموجودات
المطلوبات
أرصدة من بنوك

١٥

12٬794٬735

7٬719٬781

ودائع عمالء

١٦

45٬946٬575

42٬522٬489

سندات دين

١٧

2٬582٬478

2٬575٬831

قروض أخرى

١٨

727٬681

455٬188

مطلوبات أخرى

١٩

٢٬١٧٣٬٣٤٠

2٬425٬632

٦٤٬٢٢٤٬٨٠٩

55٬698٬921

( ٢٠أ)

2٬583٬723

2٬583٬723

احتياطي قانوني

( ٢٠ب)

4٬313٬177

4٬311٬133

احتياطي مخاطر

( ٢٠ج)

1٬140٬000

960٬650

احتياطيات القيمة العادلة

( ٢٠د)

()57٬574

()43٬355

احتياطي تحويل عمالت أجنبية

( ٢٠هـ)

()10٬595

()4٬647

أرباح مقترح توزيعها

( ٢٠و)

1٬033٬489

1٬162٬675

أرباح مدورة

٢٩٠٬٥٣٣

300٬724

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

٩٬٢٩٢٬٧٥٣

9٬270٬903

2٬000٬000

2٬000٬000

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

( ٢٠ز)

أداة مؤهلة كرأس مال إضافي
إجمالي حقوق الملكية

١١٬٢٩٢٬٧٥٣

11٬270٬903

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٧٥٬٥١٧٬٥٦٢

66٬969٬824

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ  20يناير  2015ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من :

الشيخ  /فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

الشيخ  /عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

راهافان سيتارامان

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

الرئيس التنفيذي للمجموعة

*اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٧تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيــــان الدخــل الموحــد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

2014

2013

إيضاحات *

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

إيرادات فوائد

٢١

2٬507.235

2.394.462

مصروفات فوائد

٢٢

()565.953

()572.211

1.941.282

1.822.251

إيرادات رسوم وعموالت

٢٣

522.264

409.153

مصروفات رسوم وعموالت

٢٤

()6.222

()3.806

صافي إيرادات رسوم وعموالت

516.042

405.347

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

صافي إيرادات الفوائد

107.081

107.777

أقساط التأمين المسندة

()49.169

()56.820

صافي المطالبات المدفوعة

()36.361

()33.591

صافي اإليرادات من عمليات التأمين

21.551

17.366

ربح صرف عمالت أجنبية

٢٥

97.145

88.654

إيرادات استثمارات مالية

٢٦

221.573

149.094

إيرادات تشغيلية أخرى

٢٧

62.033

58.453

380.751

296.201

2.859.626

2.541.165

٢٨

()523.489

()458.213

إهالك وإطفاء

١٣

()83.575

()81.873

خسارة انخفاض في قيمة اإلستثمارات المالية

١١

()30.174

()10.769

صافي اإليرادات التشغيلية
تكاليف الموظفين

خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء ،بالصافي

١٠

()439.149

()318.158

مصروفات أخرى

٢٩

()٤١٣٬٠٤٣

()354.536

()١٬٤٨٩٬٤٣٠

()1.223.549

حصة في نتائج شركات زميلة

١٢

42

143

١٬٣٧٠٬٢٣٨

1.317.759

()11.580

()5.107

١٬٣٥٨٬٦٥٨

1.312.652

العائد األساسي للسهم (ريال قطري للسهم)

٣١

٤٬٧٩

5.29

العائد المخفض للسهم (ريال قطري للسهم)

٣١

4.7٩

5.29

الربح للسنة قبل الضريبة
مصروف الضريبة

٣٠

الربح للسنة
العائدات للسهم

*اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٧تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

إيضاحات *
صافي الربح للفترة

2014

2013

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1.35٨٬٦٥٨

1.312.652

إيرادات شاملة أخرى:
إيرادات شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح والخسارة للفترات الالحقة:
()5.948

فروقات تحويل عمالت أجنبية للعمليات األجنبية

()1.180

أوراق مالية إستثمارية متاحة للبيع:
صافي التغير في القيمة العادلة

٢٠

65.816

()78.357

إعادة تصنيف في بيان الدخل الموحد المرحلي خالل الفترة

٢٠

()80.035

()91.854

صافي (خسارة) إيرادات شاملة أخرى إلعادة تصنيفها إلى الربح
أو الخسارة للفترات الالحقة

()20.167

()171.391

بنود ال يعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة للفترات الالحقة

-

-

إيرادات (خسائر) شاملة أخرى

()20.167

()171.391

إجمالي الدخل الشامل للفترة

1.33٨٬٤٩١

1.141.261

*اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٧تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة

50

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

بأالف الرياالت القطرية
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
أرباح مدورة

اإلجمالي

أداة مؤهلة
كرأس مال إضافي

إجمالي حقوق
المساهمين

()3٬467

930٬140

373٬408

7٬551٬165

-

7٬551٬165

-

1٬312٬652

1٬312٬652

-

1٬312٬652

-

()171٬391

-

()171٬391

1٬141٬261

-

1٬141٬261

-

-

-

-

2٬000٬000

احتياطي
أرباح مقترح
احتياطي
تحويل عمالت
توزيعها
القيمة العادلة
أجنبية

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
مخاطر

2٬066٬978

3٬283٬600

773٬650

126٬856

ربح السنة

-

-

-

-

-

إيرادات شاملة أخرى

-

-

-

()170٬211

()1٬180

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()170٬211

()1٬180

-

1٬312٬652

محول إلى االحتياطي القانوني

-

2٬845

-

-

-

-

()2٬845

محول إلى احتياطي المخاطر

-

-

187٬000

-

-

-

()187٬000

-

محول إلى صندوق دعم األنشطة
اإلجتماعية

-

-

-

-

-

-

()32٬816

()32٬816

-

إصدار سندات رأس مال (إيضاح ( ٢٠ز))

-

-

-

-

-

-

-

-

2٬000٬000

الرصيد في  1يناير 2013
إجمالي الدخل الشامل للسنة:

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية،
معترف بها مباشرة في حقوق الملكية:
توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي
حقوق الملكية (إيضاح ( ٢٠و))

-

أرباح مقترح توزيعها (إيضاح ( ٢٠و))

-

-

-

-

()930٬140

-

()930٬140

()930٬140

-

-

-

-

-

-

1٬162٬675

()1٬162٬675

-

-

-

زيادة رأس المال

516٬745

1٬024٬688

-

-

-

-

-

1٬541٬433

-

1٬541٬433

إجمالي المساهمات من والمدفوعات
لمالكي حقوق الملكية

516٬745

1٬024٬688

-

-

-

232٬535

()1٬162٬675

611٬293

-

611٬293

الرصيد في  31ديسمبر 2013

2٬583٬723

4٬311٬133

960٬650

()43٬355

()4٬647

1٬162٬675

300٬724

9٬270٬903

2٬000٬000

11٬270٬903

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك
إصدار سندات رأس مال
(إيضاح ( ٢٠ز))

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
مخاطر

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
تحويل
عمالت
أجنبية

أرباح مقترح
توزيعها

أرباح مدورة

اإلجمالي

أداة مؤهلة
كرأس مال
إضافي

إجمالي حقوق
المساهمين

الرصيد في  1يناير 2014

2.583.723

4.311.133

960.650

()43.355

()4.647

1.162.675

300.724

9.270.903

2.000.000

١١٬٢٧٠٬٩٠٣

ربح السنة

-

-

-

-

-

-

١٬٣٥٨٬٦٥٨

١٬٣٥٨٬٦٥٨

-

١٬٣٥٨٬٩٥٨

إيرادات شاملة أخرى

-

-

-

()14.219

()5.948

-

-

()20.167

-

()20.167

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()14.219

()5.948

-

١٬٣٥٨٬٦٥٨

١٬٣٣٨٬٤٩١

-

١٬٣٣٨٬٤٩١

محول إلى االحتياطي القانوني

-

2.044

-

-

-

-

()2.044

-

-

-

محول إلى احتياطي المخاطر

-

-

179.350

-

-

-

()179.350

-

-

-

التغير في الفائدة لرأس المال الفئة 1

-

-

-

-

-

-

()120.000

()120.000

-

()120.000

محول إلى صندوق دعم األنشطة
اإلجتماعية

-

-

-

-

-

-

()33٬٩٦٦

()33٬٩٦٦

-

()33٬٩٦٦

إجمالي الدخل الشامل للسنة:

التعامالت مع مالكي حقوق الملكية،
معترف بها مباشرة في حقوق
الملكية:
توزيعات أرباح مدفوعة إلى مالكي
حقوق الملكية (إيضاح ( ٢٠و))

-

-

-

-

-

()1.162.675

-

()1.162.675

-

()1.162.675

أرباح مقترح توزيعها (إيضاح ( ٢٠و))

-

-

-

-

-

1٬٠٣٣٬٤٨٩

()1٬٠٣٣٬٤٨٩

-

-

-

إجمالي المساهمات من والمدفوعات
لمالكي حقوق الملكية

-

-

-

-

-

()١٢٩٬١٨٦

()1٬٠٣٣٬٤٨٩

()1.162.675

-

()1.162.675

الرصيد في  31ديسمبر 2014

2.583.723

4.313.177

1.140.000

()57.574

()10.595

1٬٠٣٣٬٤٨٩

٢٩٠٬٥٣٣

9.2٩٢٬٧٥٣

2.000.000

11.2٩٢٬٧٥٣

*اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٧تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة
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بـنــك الـدوحــة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر2014

بأالف الرياالت القطرية

إيضاحات

2014

2013

١٫٣٧٠٫٢٣٨

1.317.759

439.149

318.158

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل الضريبة
تعديالت لـ:
صافي خسارة انخفاض في قيمة قروض وسلف للعمالء

10

صافي خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

11

30.174

10.769

13

83.575

81.873

6.647

3.863

صافي ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

26

()221.573

()122.136

حصة في نتائج شركات زميلة

12

()42

()143

١٫٧٠٨٫١٦٨

1.610.143

التغير في أرصدة لدى بنوك

()1.536.448

838.159

التغير في القروض والسلف للعمالء

()8.709.320

()7.440.592

إهالك وإطفاء
إطفاء تكاليف التمويل

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغير في الموجودات األخرى

()١٠٫٥٣٨

()105.801

التغير في أرصدة من بنوك

5.074.954

()996.698

التغير في الودائع

3.424.086

8.121.406

التغير في المطلوبات األخرى

()٧٢١٫٢٥٧

243.546

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

()٣٢٫٨١٦

()32.624

ضريبة الدخل المدفوعة

()11.580

()5.522

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية

()814.751

2.232.017

اقتناء استثمارات مالية

()8.344.389

()8.595.582

متحصالت من بيع استثمارات مالية

10.772.456

6.412.994

()85.160

()46.704

متحصالت من بيع أدوات ومعدات

45

182

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

2.342.952

()2.229.110

متحصالت من إصدار حقوق إكتتاب

20

-

1.541.433

متحصالت من إصدار سندات رأس مال

20

-

2.000.000

متحصالت من قروض أخرى

18

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

إقتناء أدوات ومعدات

13

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

272.493

455.188

توزيعات أرباح مدفوعة

-

()930.140

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) أنشطة التمويل

272.493

3.066.481

صافي النقص في النقد وما يعادله

1.800.694

3.069.388

النقد وما يعادله في  1يناير

8.298.379

5.228.991

10.099.073

8.298.379

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

33

الفوائد المستلمة

2.586.596

2.410.718

الفوائد المدفوعة

554.607

567.486

توزيعات أرباح مستلمة

36.224

26.958

*اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٧تشكل جزء ال يتجزء من هذه البيانات المالية الموحدة
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التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

 -1المنشأة الصادر عنها التقرير
بنــك الدوحــة ش.م.ق("دوحــة بنــك" أو "البنــك") هــو شــركة مقرهــا فــي دولــة
قطروقــد تــم تأسيســه بتاريــخ  15مــارس 1979كشــركة مســاهمة قطريــة
عامــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم  51بتاريــخ  .1978رقــم الســجل التجــاري
للبنــك هــو  . 7115عنــوان المقــر المســجل للبنــك هــو بــرج بنــك الدوحــة ،شــارع
الكورنيــش ،الخليــج الغربــي ،ص.ب  3818الدوحــة  -قطــر.
يشــترك بنــك الدوحــة بصفــة أساســية فــي األنشــطة المصرفيــة واألعمــال
االســتثمارية ولديــه  31فــرع فــي دولــة قطروأربعــة فــروع فــي الخــارج
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (دبــي وأبوظبــي) ودولــة الكويــت
والهنــد ،ومكاتــب تمثيليــة فــي المملكــة المتحــدة ،وســنغافورة ،تركيــا
والصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وألمانيــا وأســتراليا وهونــج كونغ والشــارقة
(اإلمــارات العربيــة المتحــدة) وكنــدا .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن بنــك الدوحــة
يمتلــك مــا نســبته  %100مــن رأس المــال لشــركة بنــك الدوحــة للتأميــن(ذ.م.م)
وهــي شــركة تأميــن مســجلة فــي مركــز قطــر المالــي وشــركة الدوحــة
للتمويــل المحــدودة وهــي شــركة لغــرض خــاص تــم إنشــائها إلصــدار الديــون
بالنيابــة عــن البنك.تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2014كال مــن البنــك والشــركات التابعــة لــه (يشــار
إليهــا جميعــً بـــ "المجموعــة").
الشركات التابعة األساسية للمجموعة هي كما يلي:
اسم الشركة

بلد التأسيس

رأس مال
الشركة

أنشطة
الشركة

النسبة
المئوية
للملكية 2013

شركة بنك
الدوحة للتأمين
ذ.م.م

النسبة
المئوية
للملكية
2014

قطر

100.000

تأمين عام

%100

%100

شركة الدوحة
للتمويل

جزيرة كايمان
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إصدار
سندات دين

%100

%100

تمــت الموافقـــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة علــى إصــدار البيانــات الموحــدة
للمجموعــة للســنة المنتهيـــة فــي  31ديســمبر  2014فــي تاريــخ  20ينايــر .2015
 -2أساس اإلعداد
فقرة االلتزام
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ونصــوص لوائــح مصــرف
قطــر المركــزي ذات الصلــة.
أساس القياس
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا
عــدا األدوات الماليــة المشــتقة  ،الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة
 ،والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة.
إضافــة إلــى ذلــك يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة للموجــودات المعتــرف بهــا
والتــي هــي بنــود تحــوط مــن عالقــات تحــوط القيمــة العادلــة  ،أو المدرجــة
بالتكلفــة المطفــأة  ،لتســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المرتبطــة
بمخاطــر أن يكــون تــم التحــوط لهــا.

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
الموحــدة باإليضــاح رقــم .5
 -3السياسات المحاسبية الهامة
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
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
لجنــة المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة التفســيرات والســارية المفعــول
إعتبــارًا مــن  1ينايــر :2014
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  12 ، 10ومعيــار المحاســبة الدولــي 27
المؤسســات اإلســتثمارية (تعديــل)
هــذه التعديــات توفــر اســتثناء لمتطلــب التوحيــد للمؤسســات التي تســتوفي
تعريــف مؤسســة إســتثمار وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  .10توحيــد
البيانــات الماليــة يتطلــب االســتثناء للتوحيــد مــن مؤسســات االســتثمار أن
تحتســب الشــركات التابعــة بالقيمــة العادلــة خــال الربــح أو الخســارة .ال
يتوقــع أن يكــون لهــذا التعديــل أثــر علــى المجموعــة حيــث ال ينطبــق المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة  10علــى أي مــن مؤسســات المجموعــة.
تســوية الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة  -تعديــل علــى
معيــار المحاســبة الدولــي 32
هــذه التعديــات توضــح معنــى « لديــه حاليــً حــق قانونــي للتســوية قابــل
للتنفيــذ « .وتوضــح التعديــات أيضــً تطبيــق ومعاييــر آليــات التســوية غيــر
المتزامنــة لغــرف المقاصــة لتتأهــل للتســوية .هــذه التعديــات ال يتوقــع أن
يكــون لهــا أثــر علــى المجموعــة.
تجديــد المشــتقات الماليــة واســتمرارية التحــوط  -تعديــات علــى
معيــار المحاســبة الدولــي 39
توفــر هــذه التعديــات إعفــاء مــن إيقــاف محاســبة التحــوط عندمــا يســتوفي
تحديــد أحــد المشــتقات المخصومــة كأداة تحــوط بعــض المعاييــر .هــذه
التعديــات ليــس لهــا أثــر علــى المجموعــة حيــث لــم تقــم المجموعــة
بتجديــد مشــتقاتها خــال الفتــرة الحاليــة أو الفتــرات الســابقة.
إفصاحــات المبالــغ المســتردة للموجــودات غيــر الماليــة  -تعديــل
علــى معيــار المحاســبة الدولــي 36
هــذه التعديــات تزيــل النتائــج غيــر المرغوبــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
 13قيــاس القيمــة العادلــة علــى االفصاحــات المطلوبــة بموجــب معيــار
المحاســبة الدولــي  36إنخفــاض الموجــودات .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،تتطلــب
هــذه التعديــات االفصــاح عــن المبالــغ الممكــن إســتردادها للموجــودات أو
وحــدات االيــرادات النقديــة والتــي أدرجــت أو عكســت لهــا خســارة انخفــاض
قيمــة خــال الفتــرة .قامــت المجموعــة مبكــرًا بتطبيــق هــذا اإلفصــاح خــال
البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2013

العملة الوظيفية وعملة العرض

معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد:

تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بالريــاالت القطريــة وهــي العملــة
الوظيفيــة للمجموعــة و عملــة العــرض .فيمــا عــدا مــا تمــت اإلشــارة إليــه
بخــاف ذلــك ،فقــد تــم تقريــب المعلومــات الماليــة المعروضــة بالريــال
القطــري إلــى أقــرب ألــف ريــال.

المعاييــر التــي أصــدرت ولــم يســري مفعولهــا بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات
الماليــة الموحــدة للمجموعــة مذكــورة أدنــاه .تنــوي المجموعــة تطبيــق
المعاييــر  ،إذا كانــت الزمــة  ،عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.

استخدام التقديرات واألحكام

الموضوع

تاريخ السريان

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بموجــب المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى
تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ الصــادر عنهــا التقريــر للموجــودات
والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن
هــذه التقديــرات.

المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية

 1يناير 2018

المعيار الدولي للتقارير المالية  - 14حساب التأجيل التنظيمية

 1يناير 2016

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى نحــو مســتمر.
ويتــم إدراج التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الســنة التــي تتــم
فيهــا مراجعــة التقديــرات أو فــي أيــة فتــرات مســتقبلية تتأثــر بذلــك.

المعيار الدولي للتقارير المالية  - 15االيرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2017

تعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية  - 11الترتيبات المشتركة  :حساب
االستحواذ على الحصة
تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي : 38
توضيح حول الطرق المقبولة لالستهالك واالطفاء

 1يناير 2016

تعديالت لمعيار المحاسبة الدولي  : 27مبدأ حقوق الملكية في البيانات
المالية المنفصلة

 1يناير 2016
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بـنــك الـدوحــة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

تقوم المجموعة بتقييم تأثير تطبيق هذه المعايير:
أسس توحيد البيانات المالية

المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة .كمــا يتــم أيضــً اســتبعاد الخســائر فيمــا
بيــن شــركات المجموعــة مــا لــم توفــر المعاملــة دليــا علــى وجــود خســارة
انخفــاض فــي قيمــة الموجــود المحــول.

إن البيانــات الماليةالموحــدة تتكــون مــن البيانــات الماليــة للبنــك وشــركاته
التابعــة (ويشــار إليهــم جميعــً بـ»المجموعــة») كمــا فــي  31ديســمبر.2014
تتحقــق الســيطرة للمجموعــة عندمــا يكــون لهــا عائــدات متغيــرة أو لديهــا
حقــوق فيهــا مــن إرتباطهــا بالمؤسســة المســتثمر فيهــا ويســتطيع التأثيــر
علــى هــذه العائــدات مــن خــال ســلطتة علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا:

تســتند حصــة المجموعــة فــي نتائــج الشــركات الزميلــة علــى البيانــات الماليــة
،والمعدلــة لتتفــق مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة .يتــم اســتبعاد
المكاســب مــن التعامــات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة إلــى حــد مســاهمة
المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا .كمــا يتــم أيضــا اســتبعاد الخســائر
فيمــا بيــن شــركات المجموعــة مــا لــم توفــر المعاملــة دليــا علــى وجــود
خســارة انخفــاض فــي قيمــة الموجــود المحــول.

• السلطة على المؤسسة المستثمر فيها.

تتضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة الشركة الزميلة التالية.

• مخاطــر أو حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن إرتباطهــا بالمؤسســة
المســتثمر فيهــا.

أسم الشركة

بلد التأسيس

• القــدرة علــى إســتخدام ســلطتها علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا للتأثيــر
علــى قيمــة عائداتهــا.

الدوحة للوساطة
و الخدمات المالية
المحدودة

الهند

عندمــا يكــون للجمعيــة أقــل غالبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي
الكيــان المســتثمر فيــه  ،تأخــذ المجموعــة فــي اإلعتبــار الحقائــق والظــروف
ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت لهــا ســلطة علــى الكيــان المتثمــر فيــه.
تقــوم المجوعــة بإعــادة تقييــم ســيطرتها علــى المؤسســة المســتثمر فيهــا
وإذا أشــارت الوقائــع والظــروف إلــى تغييــر فــي واحــد أو أكثــر مــن البنــود
المذكــورة أعــاه .يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تفــرض المجموعــة
ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة وينتهــي بإنتهــاء أو فقــدان الســيطرة علــى
الشــركة التابعة.تــدرج موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصاريــف الشــركة
التابعــة المكتســبة أو المســتبعدة خــال الســنة فــي بيــان الدخــل الموحــد
وبيــان اإليــرادات الشــاملة األخــرى الموحــد مــن التاريــخ الــذي تحصــل فيــه
المجموعــة علــى الســيطرة حتــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المجموعــة عــن
الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
تعــود األربــاح والخســائر أو أي مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى
مســاهمي الشــركة للمجموعــة والحقــوق غيــر المســيطرة حتــى وإن نتــج
عــن ذلــك عجــز فــي الميزانيــة للحقــوق غيــر المســيطرة .تعــد هــذه البيانــات
الماليــة الموحــدة بإســتخدام سياســات محاســبية موحــدة للمعامــات
واألحــداث األخــرى المتشــابهة فــي الحــاالت المماثلــة .عنــد الضــرورة يتــم
إدخــال تعديــات 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 المعامــات بيــن شــركات المجموعــة عنــد
إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة.

النسبة المئوية للملكية
2014

2013

%44.02

%44.02

أنشطة الشركة

الوساطة
المالية وادارة
الموجودات
المالية

العمالت األجنبية
تعامالت وأرصدة العمالت األجنبية
يتــم تحويــل التعامــات بعمــات أجنبيــة أو تلــك التــي تتطلــب ســدادًا بعملــة
أجنبيــة إلــى العمــات الوظيفيــة المعنيــة للعمليــات بمعــدالت الصــرف اآلنيــة
فــي تواريــخ المعامــات.
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بعمــات أجنبيــة فــي تاريــخ
التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام معــدالت الصــرف اآلنيــة الســائدة
فــي ذلــك التاريــخ .يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة
بالعمــات 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
تاريــخ المعاملــة.
يتــم تســجيل فــروق صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة مــن ســداد المعامــات
بالعمــات األجنبيــة والناشــئة عــن التحويــل بأســعار الصــرف فــي نهايــة الفتــرة
للموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة فــي بيــان الدخــل
الشــامل.
العمليات األجنبية

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

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

الشــركات الزميلــة هــي الشــركات التــي يوجــد لــدى المجموعــة نفــوذا هامــا.
إن النفــوذ الهــام هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي إتخــاذ القــرارات الماليــة
والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا وليــس الســيطرة عليهــا أو الســيطرة
المشــتركة علــى سياســاتها.

• يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات لــكل بيــان مركــز مالــي معــروض
بســعر اإلقفــال فــي تاريــخ التقريــر.

الشركات الزميلة

تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة بطريقــة حقــوق
الملكيــة ويتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا بالتكلفــة متضمنــة تكاليــف المعاملــة
التــي تتعلــق بصــورة مباشــرة باالســتحواذ علــى االســتثمار فــي الشــركة
الزميلــة.
يتــم االعتــراف بحصــة المجموعــة فــي األربــاح أو الخســائر الســابقة الســتحواذ
الشــركات الزميلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد بينمــا يتــم االعتــراف
بالتغيــرات فــي حصتهــا مــن حقــوق الملكيــة لالســتحواذ فــي االحتياطيــات.
تتــم تســوية التغيــرات التراكميــة الســابقة لالســتحواذ فــي مقابــل القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار .عندمــا تعــادل حصــة المجموعــة فــي خســائر الشــركة
الزميلــة أو 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.
يتــم اســتبعاد المكاســب فيمــا بيــن شــركات المجموعــة الناتجــة مــن
التعامــات بيــن المجموعــة وشــركاتها الزميلــة إلــى حــد مســاهمة
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• إيرادات ومصروفات كل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف
• يتم االعتراف بجميع فروق صرف العملة في الدخل الشامل اآلخر.
فــروق صــرف العمــات الناشــئة مــن الطــرق أعــاه يتــم اإلبــاغ عنهــا فــي
حقــوق ملكيــة المســاهمين ضمــن "احتياطــي تحويــل عمــات أجنبيــة".
عنــد التوحيــد ،يتــم أخــذ فــروق صــرف العمــات الناشــئة مــن تحويــل
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
فــي بيــان الدخــل الموحــد كجــزء مــن مكســب أو خســارة البيــع.
الموجودات المالية والمطلوبات المالية
االعتراف والقياس المبدئي
تقــوم المجموعــة باإلعتــراف بالقــروض والســلف إلــى العمــاء والمبالــغ
المســتحقة مــن وإلــى البنــك وايداعــات العمــاء وأوراق الديــن المصــدرة
والقــروض األخــرى فــي التاريــخ الــذي نشــأت فيــه .بينمــا يتــم اإلعتــراف بباقــي
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً فــي تاريــخ المتاجــرة  ،أي التاريــخ الذي

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

تصبــح فيــه المجموعــة طرفــً فــي األحــكام التعاقديــة ألداة مالية.يشــمل
ذلــك "المتاجــرة بالطريقــة العاديــة .وهــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات
الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد
بصــورة مــن خــال األحــكام أو العــرف الســائد فــي الســوق.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة أو المطلوبــات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة
العادلــة مضافــً إليهــا  ،بالنســبة للبنــد الــذي ليــس مســجل بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة ،تكاليــف المعامــات 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 علــى نيــة اإلدارة بالحصــول
عليهــا.
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 إما على أنها:
المطلوبات المالية
المجموعة صنفت و قاست المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة.
إلغاء االعتراف
تقــوم المجموعــة بإلغــاء االعتــراف بموجــود مالــي عنــد انتهــاء الحقــوق
التعاقديــة فــي التدفقــات النقديــة مــن الموجــود المالــي أو عنــد قيامهــا
بتحويــل الموجــود المالــي فــي معاملــة يتــم فيهــا تحويــل جميــع مخاطــر
وحوافــز ملكيــة الموجــود المالــي أو فــي الحالــة التــي ال تحتفــظ فيهــا
المجموعــة وال تحــول جــزء كبيــرا مــن مخاطــر وعوائــد الملكيــة كمــا أنهــا
ال تحتفــظ بالســيطرة علــى الموجــود المالــي .يتــم االعتــراف بأيــة مصلحــة
فــي الموجــودات الماليــة المحولــة والتــي تؤهــل إللغــاء االعتــراف والتــي يتــم
خلقهــا أو االحتفــاظ بهــا مــن جانــب المجموعــة كموجــود أو مطلــوب مالــي
منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي .عنــد إلغــاء االعتــراف عــن موجــود مالــي
يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــود والمقابــل المســتلم
متضمنــا أي موجــود جديــد يتــم الحصــول عليــه ناقصــا أي مطلــوب جديــد
يتــم تحملــه فــي الربــح أو الخســارة.
تدخــل المجموعــة فــي معامــات بحيــث تقــوم بتحويــل موجــودات معتــرف
بهــا فــي بيــان مركزهــا المالــي ولكنهــا تحتفــظ إمــا بجميــع أو بجــزء كبيــر
مــن المخاطــر والعوائــد للموجــودات الماليــة أو لجــزء منهــا .فــي حالــة
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
ومعامــات إعــادة الشــراء.
فــي المعامــات التــي ال تحتفــظ فيهــا المجموعــة وال تقــوم بتحويــل جميــع
أو جــزء كبيــر مــن مخاطــر وعوائــد ملكيــة الموجــود المالــي وتحتفــظ
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 المعامــات تحتفــظ
المجموعــة بالتــزام لخدمــة الموجــود المالــي مقابــل رســوم .يتــم إلغــاء
االعتــراف عــن الموجــود المالــي 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 الخدمــة.
تلغــي المجموعــة اإلعتــراف عــن مطلــوب مالــي عنــد التفــرغ مــن أو إلغــاء أو
انتهــاء التزاماتهــا التعاقديــة.
المقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض صافــي
المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي ،فقــط عندمــا يكــون لــدى المجموعــة الحــق
القانونــي فــي مقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا ورغبتهــا إمــا فــي الســداد علــى
أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــود وســداد األصــل فــي نفــس الوقــت.

مبادئ القياس
قياس التكلفة المطفأة
التكلفــة المطفــأة للموجــود أو المطلــوب المالــي هــي المبلــغ الــذي يقــاس
بــه الموجــود أو المطلــوب المالــي عنــد اإلعتــراف المبدئــي مخصومــا منــه
مدفوعــات الســداد األصليــة مضافــا إليــه أو مخصومــا منــه اإلطفــاء المتجمع
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي
المعتــرف بــه ومبلــغ االســتحقاق ناقصــا أي تخفيــض لخســارة االنخفــاض
فــي القيمــة .يتــم إحتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار أي
خصــم أو عــاوة علــى اإلســتحواذ  ،والرســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزاء مــن
معــدل الفائــدة الفعلــي.
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.
إن قيــاس القيمــة العادلــة يتــم بنــاء علــى إفتــراض أن المعاملــة لبيــع
الموجــودات أو لتحويــل المطلوبــات تحــدث إمــا:
• في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات  ،أو
• فــي غيــاب ســوق رئيســية  ،فــي الســوق األفضــل بالنســبة للموجــودات أو
المطلوبــات.
القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة والتــي يتــم تداولهــا باألســواق الماليــة
النشــطة فــي تاريــخ التقريــر علــى أســاس الســعر بالســوق أو عــروض أســعار
المضــارب (ســعر العــرض بالنســبة للمراكــز طويلــة األجــل وســعر الطلــب
بالنســبة للمراكــز القصيــرة األجــل) .بــدون أي إقتطاعــات مــن تكلفــة العمليات.
بالنســبة لــأدوات الماليــة غيــر المتداولــة فــي ســوق نشــط ،يتــم تحديــد
القيمــة العادلــة باســتخدام تقنيــات التقييــم المناســبة .تشــمل تقنيــات
التقييــم طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة ،مقارنــة مــع األدوات
المماثلــة والتــي لديهــا أســعار ســوقية ملحوظــه  ,نمــاذج لخيــارات تســعير،
ونمــاذج االئتمــان وغيرهــا مــن نمــاذج التقييــم ذات الصلــة.
يجــب قيــاس القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي الصناديــق المشــتركة
والمحافــظ ذات وحــدات غيــر مدرجــة بصافــي قيمــة األصــول المقدمــة مــن
مديــر الصناديــق.
ـاء علــى معــدالت تحويــل ملحوظــة
تقــاس عقــود العمــات األجنبيــة اآلجلــة بنـ ً
ومنحنيــات عائــد العمــات ذات الصلــة وكذلــك أســاس العملــة المنتشــرة بيــن
العمــات ذات الصلــة .جميــع العقــود مضمونــة نقــدًا بالكامــل ولــذا يتــم
إلغــاء مخاطــر اإلئتمــان لــكل مــن المجموعــة والطــرف اآلخــر لتلــك العقــود.
تحــدد القيمــة العادلــة للمشــتقات غيــر المدرجــة بالتدفقــات النقديــة
ا لمخصو مــة .
لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة  ،حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات
والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات
والملطوبــات ومســتوى تــدرج القيمــة العاجلــة الموضــح فــي إيضــاح .5
تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة
فــي تاريــخ كل تقريــر تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل
موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة موجــود مالــي غيــر مســجل بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .تنخفــض قيمــة الموجــود المالــي أو
مجموعــة الموجــودات الماليــة عندمــا يشــير دليــل موضوعــي إلــى وقــوع
حادثــة خســارة بعــد االعتــراف المبدئــي بالموجــودات وأن لحادثــة الخســارة
أثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية للموجــودات التــي يمكــن تقديرهــا
بصــورة موثــوق بهــا.
قــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي علــى أن موجــودات ماليــة متضمنــة أســهم
حقــوق الملكيــة قــد انخفضــت قيمتهــا ،الصعوبــات الماليــة الكبيــرة لــدى
المقتــرض أو المصــدر والتقصيــر أو التأخــر مــن جانــب المقتــرض وإعــادة هيكلة
الديــن أو الســلفة مــن جانــب المجموعــة بشــروط لــم تكــن المجموعــة لتفكــر
فيهــا بخــاف ذلــك والمؤشــرات علــى أن المقتــرض أو المصــدر ســيدخل فــي
إفــاس أو اختفــاء الســوق النشــطة للورقــة الماليــة أو البيانــات األخــرى التــي
يمكــن مالحظتهــا فيمــا يتعلــق بمجموعــة موجــودات مثــل التغيــرات
الســلبية فــي مركــز الدفــع لــدى المقترضيــن أو المصدريــن بالمجموعــة أو
الظــروف االقتصاديــة المتعلقــة بحــاالت التقصيــر فــي المجموعــة.
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بـنــك الـدوحــة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

تأخــذ المجموعــة باالعتبــار دليــل االنخفــاض فــي قيمــة القــروض والســلف للعمــاء
واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق علــى كل مــن مســتوى
الموجــود والمســتوى الجماعــي .يتــم تقييــم جميــع القــروض والســلف للعمــاء
واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق الهامــة بصفــة فرديــة
لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك خســائر انخفــاض فــي القيمــة الفرديــة .جميــع القروض
والســلف للعمــاء واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق الهامــة
بصفــة فرديــة والتــي ال يوجــد انخفــاض محــدد فــي قيمتهــا يتــم تقييمهــا بصــورة
جماعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك خســائر انخفــاض فــي القيمــة يتــم تكبدهــا
ولكنــه لــم يتــم تحديدهــا بعــد .القــروض والســلف للعمــاء واالســتثمارات الماليــة
المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق التــي ال تعتبــر هامــة بصــورة فرديــة يتــم تقييمهــا
بصــورة جماعيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك خســائر انخفــاض فــي القيمــة وذلــك
بتجميــع القــروض والســلف للعمــاء واالســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ
االســتحقاق ذات خصائــص المخاطــر المتماثلــة فــي مجموعــات.
يتــم قيــاس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة علــى الموجــودات المســجلة
بالتكلفــة المطفــأة علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــود المالــي
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة بســعر
الفائــدة الفعلــي األصلــي للموجــود .يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي
القيمــة فــي الربــح أو الخســارة ويتــم إظهارهــا كحســاب مخصــص فــي
مقابــل القــروض والســلف للعمــاء.
عنــد تقييــم االنخفــاض الجماعــي فــي القيمــة تقــوم المجموعــة باســتخدام
النمــوذج اإلحصائــي لالتجاهــات التاريخيــة الحتمــاالت التقصيــر ،وتصنيــف
القــروض باإلضافــة إلــى تأثيــر أحــوال اإلقتصــاد واإلئتمــان وتأثيرهــا علــى
مجموعــة القــروض.
بالنســبة لالســتثمارات المدرجــة فــإن االنخفــاض فــي القيمــة الســوقية
بصــورة عامــة بنســبة  %20أو أكثــر عــن التكلفــة أو لمــدة  9أشــهر أو أكثــر تعتبــر
مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة.
خســائر االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم
االعتــراف بهــا بتحويــل الخســارة التراكميــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل
اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة كتســوية إعــادة تصنيــف .الخســارة التراكميــة
التــي يعــاد تصنيفهــا مــن الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة هــي
الفــرق بيــن تكلفــة االســتحواذ ،بالصافــي مــن أي مدفوعــات للمبلــغ واإلطفاء،
والقيمــة العادلــة الحاليــة ،ناقصــا أيــة خســارة انخفــاض فــي القيمــة معتــرف
بهــا ســابقا فــي الربــح أو الخســارة.
التتــم مراجعــة خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا فــي بيــان الدخــل
الموحــد علــى أدوات حقــوق الملكيــة مــن خــال بيــان الدخــل الموحــد .فــي
حالــة أدوات الديــن ،وإذا كانــت فــي فتــرة الحقــة ،تزيــد القيمــة العادلــة ألدوات
الديــن المصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع ويمكــن للزيــادة أن تكــون متعلقة
بحــدث وقــع بعــد إدراج خســارة انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد،
ويتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة مــن خــال بيــان الدخــل الموحــد.
النقد وما يعادله
يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه أوراقــا نقديــة وعمــات معدنيــة بالصنــدوق
وأرصــدة غيــر خاضعــة لقيــود محتفــظ بهــا لــدا مصــارف مركزيــة وموجــودات
ماليــة عاليــة الســيولة ذات فتــرات اســتحقاق لثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ
االســتحواذ والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر هامــة مــن التغييــرات فــي قيمتهــا
العادلــة ويتــم اســتخدامها مــن جانــب المجموعــة فــي إدارة ارتباطاتهــا
قصيــرة األجــل.
يتــم تســجيل النقــد ومــا يعادلــه بالتكلفــة المطفــأة فــي بيــان المركــز المالــي
الموحد.
أرصدة لدى البنوك والقروض والسلف للعمالء
أرصــدة لــدى البنــوك والقــروض والســلف للعمــاء هــي موجــودات ماليــة غيــر
مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو محــددة وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة وال
ترغــب المجموعــة فــي بيعهــا علــى الفــور أو فــي المســتقبل القريــب.
يتــم القيــاس المبدئــي لألرصــدة لــدى البنــوك والقــروض والســلف للعمــاء
بســعر المعاملــة وهــو القيمــة العادلــة زائــدًا تكاليــف المعاملــة المباشــرة
اإلضافيــة وفــي أعقــاب ذلــك يتــم قياســها بتكلفتهــا المطفــأة باســتخدام
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
االستثمارات المالية
بعــد االعتــراف المبدئــي ،تتــم المحاســبة عــن االســتثمارات
الماليــة اســتنادا إلــى تصنيفهــا إمــا ضمــن «محتفــظ بهــا لتاريــخ
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االســتحقاق» « ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة» ،
أو "متاحة للبيع".
الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق هــي موجــودات غيــر
مشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد واســتحقاق ثابــت يوجــد لدى
المجموعــة النيــة والمقــدرة اإليجابيــة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق
والتــي ال يتــم تخصيصهــا كقيمــة عادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو
علــى أنهــا متاحــة للبيــع .تــم تســجيل االســتثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــخ
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
القصيــر أو ضمــن اســتثمارات مخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 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
المســعرة بالتكلفــة ناقصــا خســارة االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم تســجيل
جميــع االســتثمارات المتاحــة للبيــع األخــرى بالقيمــة العادلــة.
يتــم االعتــراف بإيــراد الفائــدة فــي الربــح أو الخســارة باســتخدام طريقــة
معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم االعتــراف بإيــراد توزيعــات األربــاح فــي الربــح
أو الخســارة عندمــا تصبــح المجموعــة مســتحقة لتلقــي توزيعــات األربــاح.
مكاســب أو خســائر صــرف العمــات 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
اآلخــر إلــى أن يبــاع االســتثمار أو تنخفــض قيمتــه عندهــا يعــاد تصنيــف
المكاســب والخســائر التراكميــة المعتــرف بهــا ســابقا فــي الدخــل الشــامل
اآلخــر إلــى بيــان الدخــل الموحــد.
المشتقات
المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر ومحاسبة التحوط
تتضمــن المشــتقات التــي يتــم االحتفــاظ بهــا ألغــراض إدارة المخاطــر جميــع
الموجــودات والمطلوبــات المشــتقة التــي لــم يتــم تصنيفهــا كموجــودات
أو مطلوبــات للمتاجــرة .تقــاس المشــتقات التــي يحتفــظ بهــا ألغــراض إدارة
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
رســميًا بتوثيــق العالقــة بيــن األداة أو األدوات المشــتقة للتحــوط والبنــود
المتحــوط لهــا ،متضمنــا هــدف وإســتراتيجية إدارة المخاطــر عنــد القيــام
بالتحــوط بجانــب الطريقــة التــي ســيتم اســتخدامها لتقييــم فعاليــة عالقــة
التحــوط .تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم عنــد البــدء فــي عالقــة التحــوط
وعلــى نحــو مســتمر أيضــا للتعــرف علــى مــا إذا كان مــن المتوقــع أن تكــون
أدوات التحــوط ذات فعاليــة عاليــة فــي مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة للتدفقــات النقديــة للبنــود المتحــوط لهــا خــال الفتــرة التــي يتــم
تخصيــص التحــوط لهــا ومــا إذا كانــت النتائــج الفعليــة لــكل تحــوط تقــع
ضمــن مــدى نســبة تتــراوح مــا بيــن  80إلــى  125فــي 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
الخســارة .تمــت مناقشــة عالقــات التحــوط أدنــاه.
تحوطات القيمة العادلة
عندمــا يتــم تخصيــص مشــتقة كأداة تحــوط فــي تحــوط للتغيــر فــي القيمــة
العادلــة لموجــود أو مطلــوب معتــرف بــه أو ارتبــاط مؤكــد قــد يؤثــر علــى الربــح
أو الخســارة ،يتــم االعتــراف بالتغيــر فــي القيمــة العادلــة للمشــتقة مباشــرة
فــي بيــان الدخــل الموحــد بجانــب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للبنــد
المتحــوط لــه والتــي تنســب إلــى الخطــر المتحــوط لــه .فــي حالــة انتهــاء أو بيــع

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

أو إنهــاء أو ممارســة مشــتقة التحــوط أو عندمــا ينتفــي 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 معــدل الفائــدة
الفعلــي للبنــد علــى مــدى عمــره المتبقــي.
تحوطات التدفق النقدي

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
فــي الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا.
اإلهالك
المبلــغ القابــل لإلهــاك هــو تكلفــة الممتلــكات والمعــدات أو أي مبلــغ بديــل
عــن التكلفــة ناقصــا قيمتهــا الباقيــة.

عنــد تخصيــص مشــتقة كأداة تحــوط فــي تحــوط التغيــر فــي التدفقــات
النقديــة المنســوب إلــى خطــر محــدد مصاحــب للموجــود أو المطلــوب
المعتــرف بــه أو معاملــة متوقعــة علــى نحــو كبيــر يمكــن أن تؤثــر علــى الربــح
أو الخســارة فــإن الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقة
يتــم االعتــراف بــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي التحــوط .يعــاد
تصنيــف المبلــغ المعتــرف بــه فــي نفــس الفتــرة كتحــوط للتدفقــات النقديــة
إلــى بيــان الدخــل الموحــد كتســوية إلعــادة التصنيــف فــي نفــس الفتــرة التــي
تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المتحــوط لهــا علــى الربــح أو الخســارة وبنفــس
البنــد فــي بيــان الدخــل الشــامل .أي جــزء غيــر فعــال فــي التغيــرات فــي القيمة
العادلــة للمشــتقة يتــم االعتــراف بــه مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد .فــي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة على النحو التالي:
حالــة انتهــاء أو بيــع أو إنهــاء أو ممارســة مشــتقة التحــوط أو عندمــا ينتفــي
 20سنة
					
وفــاء التحــوط بمعاييــر محاســبة التحــوط بالقيمــة العادلــة أو إلغــاء تخصيــص المباني
 7-3سنوات
التحــوط عندهــا يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط بأثــر مســتقبلي .فــي التحــوط تحسينات األماكن المستأجرة  ،مفروشات و معدات
المتوقــف لمعاملــة متوقعــة فــإن المبلــغ التراكمــي المعتــرف بــه فــي
 5سنوات
					
الدخــل الشــامل اآلخــر مــن الفتــرة التــي يصبــح فيهــا التحــوط فعــاال يعــاد السيارات
تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان الدخــل الموحــد كتســوية إعــادة تتــم مراجعــة طــرق اإلهــاك واألعمــار اإلنتاجيــة القيــم الباقيــة للموجــودات
تصنيــف عندمــا تحــدث المعاملــة المتوقعــة وتأثيرهــا علــى بيــان الدخــل فــي تاريــخ كل تقريــر ،وتســويتها بأثــر مســتقبلي إن كان ذلــك مالئمــا.
الموحــد .فــي حالــة عــدم توقــع حــدوث المعاملــة المتوقعــة عندهــا يعــاد
تصنيــف الباقــي فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مباشــرة إلــى بيــان الدخــل الموحد انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
كتســوية إعــادة تصنيــف.
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للمجموعــة ،بخــاف
موجــودات الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك
المشتقات األخرى لغير المتاجرة
مؤشــر علــى انخفــاض قيمتهــا .فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر يتــم
عندمــا ال تكــون المشــتقة محتفظــا بهــا للمتاجــرة وغيــر مخصصــة فــي تقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد لذلــك الموجــود.
عالقــة مؤهلــة للتحــوط يتــم االعتــراف بجميــع التغييــرات فــي قيمتهــا
يتــم رد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز
العادلــة مباشــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد.
فيــه القيمــة الدفتريــة للموجــود للقيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن
المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة
تحديدهــا ،بالصافــي مــن أي إهــاك أو إطفــاء ،فــي حالــة عــدم االعتــراف
تتضمــن األدوات المشــتقة للمتاجــرة عقــود صــرف أجنبــي آجلــة .تقــوم بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

يتــم االعتــراف باإلهــاك فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى
مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل جــزء مــن بنــد الممتلــكات العقــارات
والمعــدات حيــث أن هــذه هــي أفضــل مقــارب يعكــس النمــط المتوقــع
الســتهالك المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الموجــود وهــي
تســتند إلــى تكلفــة الموجــود ناقصــا قيمتــه الباقيــة المقــدرة .يتــم إهــاك
الموجــودات المســتأجرة بموجــب إيجــارات تمويليــة علــى مــدى فتــرة اإليجــار
أو أعمارهــا اإلنتاجيــة ،أيهمــا أقصــر .ال يتــم إهــاك األراضــي واألعمــال غيــر
المنجــزة.

المجموعــة ببيــع هــذه المشــتقات لعمــاء بغــرض تمكينهــم مــن تحويــل
أو تعديــل أو تخفيــف المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية .يتــم تقييــم هــذه
األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر ويتــم أخــذ
التغيــرات ذات الصلــة بهــا فــي القيمــة العادلــة إلــى بيــان الدخــل الموحــد.
الممتلكات والمعدات
اإلعتراف والقياس
تقــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا اإلهــاك المتراكــم
وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة.
تتضمــن التكلفــة المصروفــات التــي تنســب بصــورة مباشــرة القتنــاء الموجــود.
تتضمــن تكلفــة الموجــودات المكونــة داخليــً تكلفــة المــواد والعمالــة
المباشــرة وأيــة تكاليــف منســوبة بصفــة مباشــرة لجعــل الموجــودات فــي
حالــة عمــل وفقــا ألغــراض االســتخدام المطلوبــة منهــا وتكاليــف تفكيــك
وإزالــة البنــود وإرجــاع الموقــع الكائنــة عليــه إلــى وضعــه الســابق وتكاليــف
االقتــراض المرســملة.
البرامــج 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.
الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات
يتــم تحديدهــا بمقارنــة متحصــات البيــع مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات
والمعــدات ويتــم االعتــراف بهــا بالصافــي فــي اإليــراد اآلخــر  /المصــروف اآلخــر
فــي الربــح أو الخســارة.
التكاليف الالحقة
يتــم االعتــراف بتكلفــة اســتبدال أحــد مكونــات العقــارات والمعــدات فــي
القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة

المخصصات
يتــم االعتــراف بمخصــص عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التزامــً قانونيــأ
واســتدالل حالــي نتيجــة لحــدث ســابق يمكــن قياســه بصــورة موثــوق بهــا
ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفــق خــارج للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك
االلتــزام .يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المتوقعــة بمعــدالت مــا قبــل الضريبــة التــي تعكــس تقديــرات
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود ،والمخاطــر المحــددة لذلــك االلتــزام،
إن كان ذلــك مالئمــا.
العقود المثقلة بااللتزامات
يتــم االعتــراف بمخصــص للعقــود المثقلــة بااللتزامــات عندمــا تكــون المنافــع
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
التكلفــة المتوقعــة مــن االســتمرار فــي العقــد ،أيهمــا أقــل .قبــل تكويــن
المخصــص تقــوم المجموعــة باالعتــراف بأيــة خســارة انخفــاض فــي القيمــة
للموجــودات المصاحبــة للعقــد.
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 أداة
الديــن .يتــم منــح الضمانــات الماليــة للبنــوك والمؤسســات الماليــة وغيرهــا
مــن الهيئــات نيابــة عــن العمالءلضمــان القــروض والســحب علــى المكشــوف
وتســهيالت مصرفيــة أخــرى.
يتــم االعتــراف بالضمانــات الماليــة فــي البيانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي
التاريــخ الــذي تــم الحصــول فيــه علــى ضمانــة .بعــد التحقــق المبدئــي ،يتــم
قيــاس المطلوبــات للمجموعــة بموجــب هــذه الضمانــات فــي أعلــى حــد مــن
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القيــاس المبدئــي ،ويتــم احتســاب أقــل اهــاك لالعتــراف فــي بيــان الدخــل
ودخــل الرســوم المكتســبة خــال هــذه الفتــرة ،وأفضــل تقديــر للنفقــات
المطلوبــة لتســوية أي التــزام مالــي ناشــئ نتيجــة للضمانــات فــي تاريــخ التقرير.
منافع الموظفين
تقــوم المجموعــة بإحتســاب مخصصــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــً
لسياســات التوظيــف بالمجموعــة  ،ويســتند االحتســاب علــى آخــر راتــب وفتــرة
خدمــة كل موظــف كمــا فــي تاريــخ إعــداد التقاريــر .ويظهــر هــذا المخصــص
ضمــن بنــد مخصصــات أخــرى تحــت بنــد مطلوبــات أخــرى.
تحتســب المجموعــة قيمــة مســاهمتها فــي صنــدوق التقاعــد كنســبة
مــن راتــب الموظفيــن القطرييــن وفقــا لقانــون التقاعــد والمعاشــات رقــم
 24لســنة  .2002وتعتبــر إلتزاماتالمجموعــة تجــاه صنــدوق التقاعــد محــدودة
بمبلــغ مســاهمتها.

يتــم االعتــراف بإيــرادات ومصروفــات الرســوم والعمــوالت األخــرى متضمنــة
رســوم خدمــة الحســابات ورســوم إدارة االســتثمار وعمــوالت المبيعــات
ورســوم اإليــداع ورســوم المشــاركة فــي التمويــل عنــد أداء الخدمــات ذات
الصلــة بهــا .عندمــا يكــون مــن غيــر المتوقــع أن ينتــج مــن ارتبــاط قــرض أن
يتــم ســحب القــرض يتــم االعتــراف بالرســوم ذات الصلــة بارتبــاط القــرض علــى
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االرتبــاط.
إيراد اإلستثمارات المالية
يتــم االعتــراف بأربــاح أو خســائر بيــع االســتثمارات الماليــة فــي بيــان الدخــل
الموحــد وذلــك عــن الفــرق بيــن القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة
الدفتريــة لالســتثمار.
إيــراد االســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق يتــم
االعتــراف بــه بإتبــاع طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

كمــا تقــوم المجموعــة بإحتســابقيمة مســاهمتها فــي صنــدوق اإلدخــار
للموظفيــن غيــر القطرييــن كنســبة مــن راتــب الموظــف وفقــً لسياســات
وإجــراءات المجموعــة.

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

منافع الموظفين قصيرة األجل

مصروف الضريبة

تقــاس مكافــآت نهايــة الخدمــة قصيــرة األجــل للموظفيــن علــى األســاس
غيــر المخصــوم ويتــم دفعهــا عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة .يتــم
االعتــراف بالمطلــوب للمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب خطــط الحافــز النقدي
قصيــر األجــل أو خطــط مشــاركة الربــح لــو كان لــدى المجموعــة التــزام
قانونــي أو اســتداللي بدفــع هــذا المبلــغ نتيجــة لخدمــة ســابقة تــم تقديمهــا
مــن جانــب الموظــف ومــن الممكــن قيــاس االلتــزام بصــورة موثــوق بهــا.

يشــتمل مصــروف الضريبــة علــى ضريبــة حاليــة وضريبــة مؤجلــة .يتــم
االعتــراف بالضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة فــي الربــح أو الخســارة فيمــا
عــدا إلــى الحــد الــذي تتعلــق فيــه ببنــود معتــرف بهــا مباشــرة فــي حقــوق
الملكيــة أو الدخــل الشــامل اآلخــر.

رأس المال واالحتياطيات
تكاليف رأس المال
يتــم خصــم تكاليــف الزيــادة التــي تنســب بصــورة مباشــرة إلــى إصــدار أداة
حقــوق ملكيــة مــن القيــاس المبدئــي ألدوات حقــوق الملكيــة.
توزيعات األرباح لألسهم العادية
يتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح لألســهم العاديــة فــي حقــوق الملكيــة فــي
الفتــرة التــي يتــم اعتمادهــا فيهــا مــن جانــب مســاهمي المجموعــة .يتــم
التعامــل مــع توزيعــات األربــاح للســنة التــي يعلــن عنهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز
المالــي الموحــد فــي إيضــاح األحــداث الالحقــة.
اإلعتراف باإليرادات
يتــم إثبــات اإليــراد لدرجــة أنــه مــن المحتمــل أن المنافــع االقتصاديــة ســوف
تتدفــق للمجموعــة ،ويمكــن قيــاس اإليــرادات بصــورة موثــوق بهــا .ويجــب
تلبيــة معاييــر االعترافالمحــددة فيمــا يلــي أيضــً 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 خــال الربــح أو الخســارة ،وإيــرادات أو مصروفــات الفوائــد
باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي ،وهــو المعــدل الــذي يخصــم الدفعــات
النقديــة المســتقبلية المقــدرة أو المتحصــات خــال العمــر المتوقــع لــأداة
الماليــة أو خــال فتــرة قصيــرة ،عنــد االقتضــاء ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة
للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة .يتــم اســتبعاد الفائــدة المتأخــرة لمــدة 90
يومــا أو أكثــر مــن الدخــل .لــم يتــم االعتــراف بالفائــدة علــى القــروض والســلف
والموجــودات الماليــة األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
إيرادات عقود التأمين
يتــم اإلعتــراف بإيــرادات عقــود التأميــن (المبالــغ المتحققــة كإيــراد) علــى
مــدى فتــرة تغطيــة عقــد التأميــن  ،يتــم إظهــار ذلــك القســم مــن مبالــغ
التأميــن التــي تــم إســتالمها علــى العقــود الســارية والمتعلقــة باألخطــار
المحتملــة الوقــوع كإيــرادات غيــر متحققــة فــي جانــب اإللتزامــات علــى
أســاس إحتســاب  365/1يومــً.
إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت
يتــم إدراج إيــراد ومصــروف الرســوم والعمــوالت التــي تعتبــر جــزء متممــا
لمعــدل الفائــدة الفعلــي علــى الموجــود أوالمطلــوب المالــي عنــد قيــاس
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
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الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقــع ســدادها أو اســتالمها مــن دخــل أو
خســارة الســنة الخاضعــة للضريبــة باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة
أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــب وتتــم تســويتها مــع
الضريبــة المســتحقة الدفــع فيمــا يتعلــق بســنوات ســابقة.
تحتســب الضرائــب المســتحقة علــى المجموعــة طبقــا للقوانيــن واللوائــح
والتعليمــات الســارية فــي الــدول التــي تمتــد إليهــا عمليــات المجموعــة.
يتــم تكويــن مخصــص لاللتزامــات الضريبيــة المســتحقة علــى أســاس
تقييــم المطالبــات الضريبيــة المتوقعــة  ،وحاليــً ال يوجــد ضرائــب علــى
المجموعةداخــل 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.
يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة بيــن القيــم
الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ
المســتخدمة ألغــراض الضريبــة .ال يتــم االعتــراف بالضريبــة المؤجلــة بالنســبة
إلــى:
• الفــروق المؤقتــة بيــن االعتــراف المبدئــي بالموجــودات أوالمطلوبــات فــي
معاملــة ال تعتبــر بمثابــة تجميــع أعمــال وال تؤثــر علــى الربــح أو الخســارة
المحاســبية أو الخاضعــة للضريبــة.
• الفــروق المؤقتــة المتعلقــة باالســتثمارات فــي شــركات تابعــة إلــى 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
ـاء علــى القوانيــن التــي تــم تصنيفهــا أو
الفروقــات المؤقتــة عنــد عكســها بنـ ً
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
مــن نفــس االختصــاص الضريبــي علــى نفــس المنشــأة الخاضعــة للضريبــة
أو علــى منشــآت ضريبيــة مختلفــة ولكنــه يقصــد منهــا ســداد مطلوبــات
وموجــودات ضريبــة حاليــة علــى أســاس الصافــي أو ســيتم تحقيــق
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
للضريبــة يمكــن اســتخدامها فــي مقابلهــا .تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة
المؤجلــة فــي كل تاريــخ تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح مــن
غيــر المحتمــل معــه تحقيــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

العائدات على السهم
تقــوم المجموعــة بعــرض بيانــات العائــد األساســي والمخفــف للســهم
بالنســبة ألســهمها العاديــة .يحتســب العائــد األساســي للســهم بقســمة
الربــح أو الخســارة المنســوبة لحاملــي األســهم العاديــة بالبنــك علــى عــدد
المتوســط المرجــح لألســهم القائمــة خــال الفتــرة .يتــم تحديــد العائــدات
المخففــة للســهم بتســوية الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى حاملــي
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
أعمــال يمكــن للمجموعــة أن تجنــي منهــا إيــرادات وتتكبــد مصروفــات
ويتضمــن ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالتعامــات مــع أي مــن
المكونــات األخــرى بالمجموعــة والتــي تتــم مراجعــة نتائجهــا التشــغيلية
بصــورة منتظمــة مــن قبــل كبيــر صانعــي القــرار التشــغيلي بهــدف وضــع
قــرارات عــن المــوارد المخصصــة لــكل قطــاع وتقييــم أدائــه والــذي تتوفــر لــه
معلومــات ماليــة متميــزة.
أنشطة اإلئتمان
ال تعامــل الموجــودات المحتفــظ بهــا فــي نشــاط إئتمانــي كموجــودات
المجموعــة وعليــه ال تــدرج فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.
الضمان المعاد حيازته
يتــم إثبــات الضمانــات المعــاد حيازتهــا مقابــل ســداد ديــون العمــاء ضمــن
بيــان المركــز المالــي الموحــد تحــت بنــد "موجــودات أخــرى" بقيمة اســتحواذها
بالصافــي مــن مخصــص خســارة االنخفــاض فــي القيمــة.
وفقــا لتعليمــات مصــرف قطــر المركــزي يجــب علــى المجموعــة أن تســتبعد
أي أرض أو عقــارات مســتحوذ عليهــا فــي مقابــل ســداد الديــون خــال فتــرة ال
تتجــاوز الثــاث 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 خــاف
ذلــك يجــب اإلبــاغ أو اإلفصــاح عــن جميــع المبالــغ مــع معلومــات مقارنــة.
معلومات البنك الرئيسي
يتــم إعــداد بيــان المركــز المالــي وبيــان الدخــل للبنــك الرئيســي المفصــح عنــه
باإليضــاح رقــم ( )37بإتبــاع نفــس السياســات المحاســبية المذكــورة أعــاه
فيمــا عــدا االســتثمار فــي الشــركات التابعــة والزميلــة التــي ال يتــم توحيدهــا
حيــث يتــم تســجيلها بالتكلفــة.
 -4إدارة المخاطر المالية
مقدمة ولمحة عامة
تشــكل المخاطــر جــزءًا مــن نشــاط المجموعــة وعملياتهــا  ،ولكــن يتــم
إدارتهــا مــن خــال عمليــة قيــاس ومراقبــة مســتمرة بحســب حجــم المخاطــر
والوظائــف الرقابيــة األخــرى.
تعتبــر المجموعــة معرضــة لمخاطــر اإلئتمــان والســيولة والتشــغيل ومخاطــر
الســوق والتــي تمثــل مخاطــر عمليــات تجاريــة أو غيــر تجارية.يتــم إدارة
المخاطــر المتعلقــة بتغيــر العوامــل المحيطــة وأثــر العوامــل التكنولوجيــة
وقطــاع الصناعــة مــن خــال عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمجموعــة.
يعتبــر مجلــس إدارة المجموعــة هــو المســؤول عــن تحديــد ومراقبــة
المخاطــر  ،باإلضافــة إلــى ذلــك توجــد جهــات أخــرى مثــل  :قســم إدارة
المخاطــر  ،لجنــة التدقيــق الداخلــي  ،لجنــة التســهيالت  ،ولجنــة الموجــودات
والمطلوبــات مســؤولة عــن عمليــة إدارة ومراقبــة هــذه المخاطــر.
بنــاء علــى محــددات تضعهــا
تتــم مراقبــة والســيطرة علــى المخاطــر
ً
المجموعــة  ،وتعكــس هــذه المحــددات إســتراتيجية العمــل وعوامــل
الســوق المؤثــرة فــي المجموعــة  ،وكذلــك تعكــس مســتوى المخاطــر التــي
يســتطيع المجموعــة تحملهــا.
كجــزء مــن عمليــة إدارة المخاطــر  ،تقــوم المجموعةبإســتخدام مشــتقات
وأدوات ماليــة أخــرى إلدارة المخاطــر الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار الفائــدة
والعمــات األجنبيــة ومخاطــر رأس المــال و مخاطــر االئتمــان والمخاطــر الناتجــة

عــن تقديــر المعامــات .يتــم تقييــم المخاطــر قبــل الدخــول فــي 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
عليهــا  ،وذلــك إعتمــادًا علــى عــدد مــن الفرضيــات والعوامــل المتغيــرة فــي
الســوق وقــد حــددت المجموعــة مجموعــة مــن المســتويات لقيمــة المخاطر
المقبولــة لديهــا ،والتــي يتــم مراقبتهــا بشــكل يومــي.
ال يوجــد هنــاك أي تغيــر علــى مســتوى تعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق أو
الطريقــة التــي يقيــس ويســيطر بهــا البنــك علــى تلــك المخاطــر.
المخاطــر الناتجــة مــن األدوات الماليــة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة هــي
المخاطــر الماليــة والتــي تتضمــن مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة
ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية.
مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة التــي تنشــأ نتيجــة لعجــز
عميــل أو طــرف مقابــل فــي األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة.
تشــكل مخاطــر االئتمــان الجــزء األكبــر مــن خطــر تعــرض المجموعــة
للمخاطــر ،ولذلــك تــدار مخاطــر االائتمــان التــي يتــم التعــرض لهــا بعنايــة
تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان .وتعــزى مخاطــر االئتمــان لــأدوات الماليــة مثــل
القــروض والســحب علــى المكشــوف ،وســندات الديــن وغيرهــا مــن الفواتيــر،
واالســتثمارات ،والقبــوالت والمبالــغ المعادلــة لالئتمــان المتعلقــة بــأدوات
خــارج الميزانيــة الماليــة.
يبّيــن اإليضــاح رقــم (  ) 10مــن اإليضاحــات المرفقــة للبيانــات الماليــة الموحــدة
توزيــع محفظــة القــروض والســلف واألنشــطة التمويليــة علــى القطاعــات
المختلفــة .كمــا يتضمــن اإليضــاح رقــم ( )4التوزيـــع الجغرافـــي لمخاطــر
إئتمــان المجموعــة.
قياس مخاطر االئتمان
تتــم مراجعــة وإعتمــاد كافــة السياســات اإلئتمانيــة مــن قبــل قســم إدارة
المخاطــر ومجلــس اإلدارة .يقــوم فريــق إدارة المخاطــر مركزيــً بالموافقــة
علــى جميــع التســهيالت اإلئتمانيةالمهمــة وأســقف اإلئتمــان لكافة الشــركات
وعمليــات الخزينــة وأســواق رأس المــال والمؤسســات الماليــة والمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة التــي تتعامــل مــع البنــك .وتتــم هــذه الموافقــات بمــا
يتفــق مــع ســقوف صالحيــات منــح اإلئتمــان المفوضــة للفريــق وإنســجامًا
مــع سياســة المجموعةاإلئتمانيــة المعتمــدة .إضافــة إلــى ذلــك  ،فــإن كافــة
التســهيالت اإلئتمانيــة تتــم إدارتهــا وضبطهــا بصــورة مســتقلة مــن قبــل
قســم إدارة المخاطــر الــذي يقــوم بإبــاغ قســم العمليــات بشــكل منفصــل.
تقــوم المجموعــة أيضــً بتحديــد المخاطــر عــن طريــق التنويع فــي موجوداته
علــى قطاعــات جغرافيــة وصناعيــة .يتــم التحكــم بمخاطــر االئتمــان عــن
طريــق تحديــد ســقوف لإلئتمــان الممنــوح للطــرف المتعاقــد معــه والتــي
تتــم مراجعتهــا والموافقــة عليهــا ســنويًا مــن قبــل لجنــة إدارة المخاطــر.
كمــا تتبــع المجموعــة أيضــً إرشــادات مصــرف قطــر المركــزي فيمــا يخــص
َمنــح القــروض األمــر الــذي يقلــل مــن تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان.
يعتمــد مقــدار ونــوع الضمانــات علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان للطــرف
المقابــل .يتــم تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة بشــأن قبــول أنــواع الضمانــات
ومعامــات التقييــم.
عنــد اإلمــكان ،يتــم تقليــل مخاطــر اإلئتمــان عــن طريــق رهــن ضمانــات
مقبولــة 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 مواجهــةا لمخاطــر المتعلقة
بالقــروض بصافــي قيمتهــا القابلــة للتحصيــل.
لــدي المجموعــة عمليــة محــددة إلدارة االئتمــان التــي تضمــن االمتثــال
لشــروط االعتمــاد والتوثيــق واالســتعراض المســتمر لضمــان جــودة االئتمــان
والضمانــات .فــي حيــن يتــم تقييــم الضمانــات الماليــة مثــل األســهم
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 3ســنوات إذا اســتدعي األمــر ذلــك.
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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.
2014

2013

التعرض لمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات مسجلة في بيان المركز المالي كما يلي:
أرصدة لدى بنوك مركزية

3.183.768

2.939.974

أرصدة لدى بنوك

12.246.782

9.180.420

قروض وسلف للعمالء

48.558.521

41.109.116

استثمارات مالية  -دين

8.547.632

10.809.569

موجودات أخرى

٦٢٣٫٠١٦

587.072

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

٧٣٫١٥٩٫٧١٩

64.626.151

التعرض لمخاطر االئتمان األخرى كما يلي:
ضمانات

20.231.382

17.779.104

خطابات اعتمادات

3.058.424

2.786.771

تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

9.533.640

6.132.747

اإلجمالي كما في  31ديسمبر

32.823.446

26.698.622

١٠٥٫٩٨٣٫١٦٥

91.324.773
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تحليل تركز مخاطر الموجودات المالية مع التعرض لمخاطر االئتمان
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
األخرى

باقي دول العالم

2014
اإلجمالي

أرصدة لدى مصارف
مركزية

1.971.159

1.212.464

-

145

3.183.768

أرصدة لدى البنوك

4.942.250

1.255.394

7.943

6.041.195

12.246.782

قروض وسلف للعمالء

36.204.841

8.433.196

474.076

3.446.408

48.558.521

استثمارات مالية  -دين

7.706.441

470.724

-

370.467

8.547.632

موجودات أخرى

٥٧٧٫١٦٢

39.752

-

6.102

٦٢٣٫٠١٦

٥١٫٤٠١٫٨٥٣

11.411.530

482.019

9.864.317

٧٣٫١٥٩٫٧١٩

قطر

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى

دول الشرق األوسط
األخرى

باقي دول العالم

2013
اإلجمالي

أرصدة لدى مصارف مركزية

2.382.418

557.556

-

-

2.939.974

أرصدة لدى البنوك

809.282

1.791.900

4.596

6.574.642

9.180.420

قروض وسلف للعمالء

34.027.179

4.024.521

319.773

2.737.643

41.109.116

استثمارات مالية  -دين

9.751.796

602.000

-

455.773

10.809.569

موجودات أخرى

560.463

26.609

-

-

587.072

47.531.138

7.002.586

324.369

9.768.058

64.626.151

قطر

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى

دول الشرق األوسط
األخرى

باقي دول العالم

2014
اإلجمالي

ضمانات

11.620.967

4.522.258

93.653

3.994.504

20.231.382

خطابات اعتمادات

1.771.159

310.225

221.622

755.418

3.058.424

تسهيالت ائتمانية غير
مستغلة

8.767.007

766.633

-

-

9.533.640

22.159.133

5.599.116

315.275

4.749.922

32.823.446

قطر

دول مجلس التعاون
الخليجي األخرى

دول الشرق األوسط األخرى

باقي دول العالم

2013
اإلجمالي

ضمانات

10.105.035

3.586.223

688.979

3.398.867

17.779.104

خطابات اعتمادات

1.285.761

366.176

99.200

1.035.634

2.786.771

تسهيالت ائتمانية غير
مستغلة

5.679.688

453.059

-

-

6.132.747

17.070.484

4.405.458

788.179

4.434.501

26.698.622
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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 المخاطر

إجمالي المخاطر

2014

2013

الحكومة وهيئات حكومية

14.755.565

15.665.361

الصناعة

2.341.117

1.058.435

التجارة

8.810.728

6.431.529

ممولة وغير ممولة

الخدمات

18.406.815

13.817.882

المقاوالت

7.519.278

7.017.003

العقارات

9.752.113

9.408.561

الشخصية

10.129.399

9.881.336

أخرى

١٫٤٤٤٫٧٠٤

1.346.044

ضمانات

20.231.382

17.779.104

خطابات إعتماد

3.058.424

2.786.771

تسهيالت غير مستغلة

9.533.640

6.132.747

١٠٥٫٩٨٣٫١٦٥

91.324.773

التعرض لمخاطر االئتمان
يعرض الجدول أدناه تحليال للموجودات المالية حسب تصنيف وكاالت التصنيف استنادا إلى تصنيفات ستاندرآندبوورز أو ما يعادلها:
2014

2013

السيادية

10.916.965

11.874.521

أ أأ إلى  -أ أ

التصنيف المعادل
86.214

564.560

+أ إلى  -أ

5.243.529

4.879.675

 +ب ب ب إلى  -ب ب ب

1.779.667

3.221.688

 +ب ب إلى  -ب

2.097.317

1.925.580

أقل من  -ب

91.552

87.917

غير مصنفة (مساوية للتقييم الداخلي)

٨٥٫٧٦٧٫٩٢١

68.770.832

١٠٥٫٩٨٣٫١٦٥

91.324.773

تمثــل المبالــغ التــي ال يتوفــر لهــا تقييــم تســهيالت لشــركات أو افــراد ال يتوفــر لهــا تقييــم خارجــي .التقييــم الــذي تقــوم بــه المجموعة يتماشــي مــع التعريفات
والتقاييــم المماثلــة المســتخدمة مــن قبــل مؤسســات التقييــم الدولية.
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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:
قروض وسلف للعمالء
2014

2013

استثمارات مالية مدينة
(مصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ
اإلستحقاق ومتاحة للبيع)

أرصدة لدى بنوك
2014

2013

2014

2013

لم تتجاوز موعدها ولم تنخفض قيمتها
(خطورة منخفضة):
الرصد القياسي

46.146.806

37.746.491

12.246.782

9.126.466

8.452.832

10.805.170

الرصد الخاص

134.324

105.027

-

-

-

-

46.281.130

37.851.518

12.246.782

9.126.466

8.452.832

10.805.170

628.188

2.519.326

-

-

-

-

الرصد الخاص

1.864.702

695.647

-

-

-

-

القيمة الدفترية

2.492.890

3.214.973

-

-

-

-

غير عاملة

224.694

147.064

-

-

112.997

-

مشكوك في تحصيلها

210.002

223.022

-

102.821

-

18.593

خسارة

1.125.190

902.697

-

-

-

13.983

1.559.886

1.272.783

-

102.821

112.997

32.576

ناقصا :مخصص خاص لخسارة االنخفاض في
القيمة

()1.642.728

()1.177.893

-

()48.867

()18.197

()28.177

ناقصا :مخصص جماعي لخسارة االنخفاض في
القيمة

()132.657

()52.265

-

-

-

-

()1.775.385

()1.230.158

-

()48.867

()18.197

()28.177

48.558.521

41.109.116

12.246.782

9.180.420

8.547.632

10.809.569

تجاوزت موعدها ولم تنخفض قيمتها:
الرصد القياسي

انخفضت قيمتها

القيمة الدفترية  -بالصافي

استثمارات مالية (سندات دين)
محتفظ بها حى تاريخ االستحقاق

-

-

-

-

4.138.559

6.109.454

محتفظ بها للمتاجرة

-

-

-

-

31.278

متاحة للبيع

-

-

-

-

4.395.992

4.728.292

ناقصا :مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

-

-

-

-

()18.197

()28.177

القيمة الدفترية -بالصافي

-

-

-

-

8.547.632

10.809.569

إجمالي القيمة الدفترية

48.558.521

41.109.116

12.246.782

9.180.420

8.547.632

10.809.569

القروض والسلف للعمالء التي انخفضت قيمتها واالستثمار في سندات الدين
القــروض والســلف للعمــاء 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 إلتفاقيــة (اتفاقيــات)
القــرض /ســند الديــن.

63

بـنــك الـدوحــة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

القــروض والســلف للعمــاء التــي تجــاوزت موعدهــا ولكنهــا لــم
تنخفــض قيمتهــا
القــروض والســلف للعمــاء التــي تجــاوزت موعدهــا ولكنــه لــم تنخفــض قيمتها
هــي تلــك تجــاوزت مدفوعــات فائدتهــا التعاقديــة أو مبلغهــا األصلــي موعــد
اســتحقاقها ولكــن المجموعــة تــرى بأنــه مــن غيــر المناســب تكويــن مخصــص
النخفــاض القيمــة علــى أســاس مســتوى الضمــان /الضمانــات المتاحــة و /أو
مرحلــة تحصيــل المبالــغ المســتحقة للمجموعــة.
2014

2013

حتى  30يوما

1.198.157

1.524.687

 31إلى  60يوما

331.298

410.218

 61إلى  90يوما

963.435

1.280.068

اإلجمالي

2.492.890

3.214.973

القروض والسلف للعمالءالمعاد جدولتها
تتضمــن أنشــطة إعــادة الجدولــة ترتيبــات دفــع ممنوحــة وخطــط إدارة
خارجيــة معتمــدة وتصحيــح وتأجيــل المدفوعــات .تســتند سياســات
وممارســات إعــادة الجدولــة إلــى مؤشــرات أو معاييــر ،حســب تقديــر اإلدارة
المحليــة ،تشــير إلــى أنــه مــن المرجــح جــدا اســتمرار الدفــع .تتــم مراجعــة
هــذه السياســات علــى نحــو مســتمر .يتــم تطبيــق إعــادة الجدولــة فــي
الغالــب علــى القــروض ألجــل ،وعلــى وجــه الخصــوص ،قــروض التمويــل
الممنوحــة للعمــاء .فــي حــاالت قليلــة ينتــج عــن إعــادة الجدولــة اســتمرار
انخفــاض قيمــة الموجــود.
الضمانات
يســتند تحديــد أهليــة وقيمــة الضمــان إلــى لوائــح مصــرف قطــر المركــزي
ويتــم تقييمهمــا بالرجــوع إلــى ســعر الســوق أو المؤشــرات لموجــودات
مماثلــة.
لــدى المجموعــة ضمــان فــي شــكل وديعــة محتجــزة أو رهــن علــى أســهم أو
رهــن قانونــي فــي مقابــل القــروض والســلف للعمــاء.
إجمالــي مبلــغ الضمــان بالنســبة للمبالــغ التــي تجــاوزت موعــد إســتحقاقها
ولكنهــا لــم تنخفــض قيمتهــا هــي  4.093مليــون ريــال قطــري كمــا فــي 31
ديســمبر  5.313 :2013( 2014مليــون ريــال قطــري).
إجمالــي مبلــغ الضمــان بالنســبة للقــروض والســلف للعمــاء هــي 35.539
مليــون ريــال قطــري كمــا فــي  31ديســمبر  37.123 :2013( 2014مليــون ريــال
قطــري).
الضمان المعادة حيازته
كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2014كان لــدى المجموعــة موجــودات اســتعيدت
حيازتهــا مــن ضمانــات محتفــظ بهــا كضمــان بقيمــة  31.4مليــون ريــال قطــري
( 31.4 :2013مليــون ريــال قطــري).
يتــم بيــع العقــارات المعــاد حيازتهــا فــي أقــرب وقــت عملــي ممكــن مــع
اســتخدام المتحصــات لتخفيــض المديونيــة القائمــة .يتــم تصنيــف العقــارات
المعــاد حيازتهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ضمــن الموجــودات األخرى.
سياسة الشطب
تقــوم المجموعــة بشــطب قــرض أو رصيــد ســند ديــن اســتثماري وأيــة
مخصصــات ذات صلــة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تحــدد إدارة
االئتمــان بالمجموعــة أن القــرض أو الورقــة غيــر قابلــة للتحصيــل وبعــد
موافقــة مصــرف قطــر المركــزي.
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 متحصــات الضمــان
اإلضافــي لســداد المبلــغ بكاملــه .بالنســبة للقــروض القياســية ذات المبالــغ
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الصغيــرة ،تســتند قــرارات الشــطب عمومــا علــى مركــز تجــاوز المنتــج المحــدد
لموعــد اســتحقاقه .كان المبلــغ الــذي تــم شــطبه خــال الســنة هــو 12مليــون
ريــال قطــري ( 19مليــون ريــال قطــري فــي ســنة .)2013
مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة تتمثــل فــي عــدم مقــدرة منشــأة مــا علــى تلبيــة متطلبــات
التمويــل الخاصــة بهــا .تحــدث مخاطــر الســيولة عــن دوجــود اضطــراب فــي
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
مناســب للســيطرة علــى مخاطــر الســيولة لــدى البنــك بالنســبة إلحتياجاتــه
مــن الســيولة النقديــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل .وبحســب
متطلبــات إدارة الســيولة النقديــة وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر قامــت اإلدارة
بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات بعــد األخــذ فــي االعتبــار توفــر
الســيولة للحفــاظ علــى رصيــد كاف متــوازن لــكل مــن النقــد وشــبه النقــد
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 العمــاء .لهــذا
الغــرض يعتبــر صافــي الموجــودات الســائلة علــى أنــه يتضمــن النقــد ومــا
يعادلــه وســندات الديــن فــي درجــة االســتثمار والتــي يوجــد لهــا ســوق نشــط
ناقصــا الودائــع مــن البنــوك وســندات الديــن المصــدرة والقــروض األخــرى
واالرتباطــات التــي تســتحق خــال الشــهر التالــي .يتــم اســتخدام احتســاب
مماثــل ،ولكنــه غيــر مطابــق ،لقيــاس التــزام المجموعــة بحــدود الســيولة
الموضوعــة مــن جانــب الجهــة الرقابيــة الرئيســية للمجموعــة ،مصــرف قطــر
المركــزي.
تفاصيــل معــدل صافــي الموجــودات الســائلة إلــى الودائــع مــن العمــاء
للمجموعــة الصــادر عنهــا التقريــر فــي تاريــخ التقريــر وخــال الســنة علــى
النحــو التالــي.
في  31ديسمبر
المتوسط للسنة
الحد األقصى للسنة
الحد األدنى للسنة

2014

2013

%118.55
%132.65
%108.40

%109.72
%120.05
%105.17

تحليل اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات
يعكــس الجــدول التالــي تواريــخ اســتحقاق بنــود موجــودات ومطلوبــات البنــك
ـاء علــى ترتيبــات الســداد التــي تــم التعاقــد عليهــا .وقد تــم تحديد
الرئيســية بنـ ً
تواريــخ االســتحقاق التــي تــم التعاقــد عليهــا للموجــودات والمطلوبــات
علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي وحتــى تاريــخ
االســتحقاق التعاقــد يــدون األخــذ فــي االعتبــار تواريــخ االســتحقاق الفعليــة
التــي تعكســها الوقائــع التاريخيــة لالحتفــاظ بالودائــع وتوفــر الســيولة.
تراقــب إدارة البنــك بصــورة مســتمرة اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات
للتأكــد مــن توفــر ســيولة كافيــة.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

القيمة الدفترية

أقل من شهر

 3-1أشهر

 3أشهر إلى سنة

المجموع لسنة

أكثر من سنة

غير مؤرخ

 31ديسمبر 2014
نقد وأرصدة لدى
مصارف مركزية

3.706.541

1.509.337

161.224

74.269

1.744.830

-

1.961.711

أرصدة لدى بنوك

12.246.782

5.181.748

3.172.495

3.490.965

11.845.208

401.574

-

قروض وسلف
للعمالء

48.558.521

15.549.869

2.986.291

6.386.268

24.922.428

23.636.093

-

استثمارات مالية

9.452.828

221.853

599.786

116.626

938.265

7.614.630

899.933

استثمارات في
شركات زميلة

9.244

-

-

-

-

-

9.244

ممتلكات وأثاث
ومعدات

761.011

-

-

-

-

-

761.011

موجودات أخرى

٧٨٢٫٦٣٥

٧٨٢٫٦٣٥

-

-

٧٨٢٫٦٣٥

-

-

إجمالي

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢

٢٣٫٢٤٥٫٤٤٢

6.919.796

10.068.128

٤٠٫٢٣٣٫٣٦٦

31.652.297

3.631.899

أرصدة من بنوك

12.794.735

10.770.650

905.976

1.118.109

12.794.735

-

-

ودائع عمالء

45.946.575

23.490.615

16.275.671

6.019.956

45.786.242

160.333

-

أوراق دين

2.582.478

-

-

-

-

2.582.478

-

قروض أخرى

727.681

-

-

363.531

363.531

364.150

-

مطلوبات أخرى

٢٫١٧٣٫٣٤٠

٢٫١٧٣٫٣٤٠

-

-

٢٫١٧٣٫٣٤٠

-

-

إجمالي حقوق
الملكية

١١٫٢٩٢٫٧٥٣

-

-

-

-

-

١١٫٢٩٢٫٧٥٣

اإلجمالي

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢

٣٦٫٤٣٤٫٦٠٥

17.181.647

7.501.596

٦١٫١١٧٫٨٤٨

3.106.961

١١٫٢٩٢٫٧٥٣

فرق اإلستحقاق

-

()١٣٫١٨٩٫١٦٣

()10.261.851

2.566.532

()٢٠٫٨٨٤٫٤٨٢

28.545.336

()٧٫٦٦٠٫٨٥٤
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بـنــك الـدوحــة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

القيمة الدفترية

أقل من شهر

 3-1أشهر

 3أشهر إلى سنة

المجموع لسنة

أكثر من سنة

غير مؤرخ

 31ديسمبر 2013
نقد وأرصدة لدى مصارف
مركزية

3.435.761

1.294.172

283.240

57.818

1.635.230

-

1.800.531

أرصدة لدى بنوك

9.180.420

2.665.398

3.337.281

2.758.968

8.761.647

418.773

-

قروض وسلف للعمالء

41.109.116

17.441.471

2.118.642

5.091.183

24.651.296

16.457.820

-

استثمارات مالية

11.703.577

2.310.127

744.514

418.990

3.473.631

7.335.938

894.008

استثمارات في شركات
زميلة

9.382

-

-

-

-

-

9.382

ممتلكات وأثاث ومعدات

759.471

-

-

-

-

-

759.471

موجودات أخرى

772.097

772.097

-

-

772.097

-

-

إجمالي

66.969.824

24.483.265

6.483.677

8.326.959

39.293.901

24.212.531

3.463.392

أرصدة من بنوك

7.719.781

6.862.027

713.498

38.800

7.614.325

105.456

-

ودائع عمالء

42.522.489

26.132.873

11.676.798

4.590.300

42.399.971

122.518

-

أوراق دين

2.575.831

-

-

-

-

2.575.831

-

قروض أخرى

455.188

-

-

182.075

182.075

273.113

-

مطلوبات أخرى

2.425.632

2.425.632

-

-

2.425.632

-

-

إجمالي حقوق الملكية

11.270.903

-

-

-

-

-

11.270.903

اإلجمالي

66.969.824

35.420.532

12.390.296

4.811.175

52.622.003

3.076.918

11.270.903

فرق اإلستحقاق

-

()10.937.267

()5.906.619

3.515.784

()13.328.102

21.135.613

()7.807.511

بناء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة:
يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المحتملة للمجموعة ً
القيمة الدفترية

حتى ثالثة أشهر

 3شهور  -سنة

 5 - 1سنوات

أكثر من  5سنوات

 31ديسمبر 2014
الضمانات

20.231.382

5.429.942

6.788.447

7.457.221

555.772

خطابات االعتماد

3.058.424

1.971.715

981.462

104.060

1.187

تسهيالت غير مستغلة

9.533.640

3.826.124

4.193.420

1.514.096

-

اإلجمالي

32.823.446

11.227.781

11.963.329

9.075.377

556.959

 31ديسمبر 2013
الضمانات

17.779.104

4.624.720

5.795.987

6.976.147

382.250

خطابات االعتماد

2.786.771

1.783.533

877.833

124.290

1.115

تسهيالت غير مستغلة

6.132.747

2.575.753

2.692.276

864.718

-

اإلجمالي

26.698.622

8.984.006

9.366.096

7.965.155

383.365
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التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

بناء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة.
يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المالية والمشتقات للمجموعة كما في  31ديسمبر ً

القيمة الدفترية

إجمالي
التدفقات
النقدية غير
المخصومة

اقل من شهر

 3شهور  -سنة

 3 - 1شهور

أكثر من  5سنوات

 5 - 1سنوات

 31ديسمبر 2014
مطلوبات مالية غير
مشتقة
مستحقات إلى البنوك

12.794.735

12.864.039

10.775.981

921.969

1.166.089

-

-

مستحق إلى العمالء

45.946.575

46.026.875

30.689.807

9.107.260

6.045.480

184.328

-

أوراق دين

2.582.478

2.755.237

-

18.974

58.249

2.678.014

-

قروض أخرى

727.681

734.579

-

1.761

367.931

364.887

-

مطلوبات أخرى

٢٫١٢٠٫٦٥٤

٢٫١٢٠٫٦٥٤

٢٫١٢٠٫٦٥٤

-

-

-

-

إجمالي المطلوبات

٦٤٫١٧٢٫١٢٣

٦٤٫٥٠١٫٣٨٤

٤٣٫٥٨٦٫٤٤٢

10.049.964

7.637.749

3.227.229

-

مشتقات األدوات المالية
بصورة عامة  ،تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي.
أقل من سنة

اإلجمالي

أكثر من  5سنوات

 5 - 1سنوات

مشتقات محتفظ بها
للمتاجرة:
عقود صرف العمالت األجنبية
اآلجلة
مخرجات

()5.570.435

()5.570.435

-

-

مدخالت

5.553.945

5.553.945

-

-

بناء على إلتزامات المدفوعات التعاقدية المخصومة.
يوضح الجدول أدناه استحقاق للمطلوبات المالية والمشتقات للمجموعة كما في  31ديسمبر ً
القيمة الدفترية

إجمالي التدفقات
النقدية غير
المخصومة

اقل من شهر

 3شهور  -سنة

 3 - 1شهور

 5 - 1سنوات

أكثر من  5سنوات

 31ديسمبر 2013
مطلوبات مالية غير
مشتقة
7.908.143

6.869.875

737.043

101.588

199.637

-

42.522.489

42.620.281

26.142.969

11.692.586

4.645.042

139.684

-

مستحقات إلى البنوك 7.719.781
أوراق دين

2.575.831

2.871.505

-

19.015

57.596

2.794.894

-

قروض أخرى

455.188

464.143

-

1.110

185.934

277.099

-

مستحق إلى العمالء

مطلوبات أخرى

2.406.622

2.406.622

2.406.622

-

-

-

-

إجمالي المطلوبات

55.679.911

56.270.694

35.419.466

12.449.754

4.990.160

3.411.314

-

مشتقات األدوات المالية
بصورة عامة  ،تتم تسوية عقود صرف العمالت اآلجلة على أساس اإلجمالي بينما يتم تسوية عقود تبادل أسعار الفائدة على أساس الصافي.
اإلجمالي

أقل من سنة

 5 - 1سنوات

أكثر من  5سنوات

مشتقات محتفظ بها
للمتاجرة:
عقود صرف العمالت األجنبية
اآلجلة
مخرجات

()3.248.760

()3.248.760

-

-

مدخالت

3.253.599

3.253.599

-

-

67

بـنــك الـدوحــة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

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 العمــات 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 العمــات 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 فريقيــن منفصليــن .يتــم رفــع تقاريــر
منتظمــة إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات.
إدارة مخاطر السوق
تســند الصالحيــة العامــة عــن مخاطــر الســوق إلــى لجنــة الموجــودات والمطلوبــات .مخاطــر الســوق فــي المجموعــة مســؤولة عــن وضــع سياســات إدارة
مخاطــر مفصلــة (تخضــع لمراجعــة وموافقــة لجنــة الموجــودات والمطلوبــات) وعــن المراجعــة اليوميــة لتطبيقهــا.
اعتمــدت المجموعــة إطــار سياســة مفصلــة والتــي تــم أعدادهــا وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة لمصــرف قطــر المركــزي للتحكــم فــي محافــظ االســتثمارات
بمــا فــي ذلــك ســجل الملكيــة .يشــمل الهيــكل اإلداري السياســات والتــي تتضمــن دليــل الخزانــة واالســتثمار وسياســة المخاطــر الماليــة وسياســة التحــوط
السياســة الــخ ..تقــوم تلــك السياســات بالتعريــف بالهيــكل المحــدد جنبــا إلــى جنــب مــع الرغبــة فــي المخاطــرة التــي يتــم بموجبهــا االضطــاع علــى األنشــطة
االســتثمارية .يركــز هيــكل الحــدود علــى مجمــوع حــدود االســتثمارات والتــي تكــون وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة مصــرف قطــر المركــزي وهــي  ٪70مــن
رأســال مــال واالحتياطــي للمجموعــة جنبــا إلــى جنــب مــع الحــدود الفرعيــةا لمختلفــة مثــل المركزالمالــي وحــدود التوقــف عــن الخســارة لألنشــطة التجاريــة.
تقــوم هــذة السياســات أيضــا بالتعريــف مختلــف حــدود الحساســية مثــا لقيمةالمعرضــة 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 بمســؤولية مراقبــة ورصــد المخاطــر وإدراجهــا
فــي الحافظــة.
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحافــظ البنكيــة والتجاريــة هــي مخاطــر الخســارة مــن تقلبــات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيــم
العادلــة لــأدوات الماليــة بســبب تغيــر فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق .تتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل رئيســي مــن خــال 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:
القيمة الدفترية

أقل من  3أشهر

 12-3شهر

 5-1سنوات

غير حساسة للفائدة

النقد وما يعادله

3.706.541

851.395

74.269

-

2.780.877

أرصدة لدى بنوك

12.246.782

9.206.808

2.937.449

-

102.525

قروض وسلف للعمالء

48.558.521

20.920.544

5.734.801

19.778.149

2.125.027

استثمارات مالية

9.452.828

821.639

116.626

7.614.630

899.933

2014

استثمارات في شركات زميلة

9.244

-

-

-

9.244

ممتلكات وأثاث ومعدات

761.011

-

-

-

761.011

موجودات أخرى

٧٨٢٫٦٣٥

-

-

-

٧٨٢٫٦٣٥

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢

31.800.386

8.863.145

27.392.779

٧٫٤٦١٫٢٥٢

أرصدة من بنوك

12.794.735

11.549.714

1.118.109

-

126.912

ودائع العمالء

45.946.575

25.387.828

6.019.956

160.333

14.378.458

أوراق دين

2.582.478

773.273

-

1.809.205

-

قروض أخرى

727.681

636.643

91.038

-

-

مطلوبات أخرى

٢٫١٧٣٫٣٤٠

-

-

-

٢٫١٧٣٫٣٤٠

إجمالي حقوق الملكية

١١٫٢٩٢٫٧٥٣

-

-

-

١١٫٢٩٢٫٧٥٣

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢

38.347.458

7.229.103

1.969.538

٢٧٫٩٧١٫٤٦٣

فجوة حساسية سعر الفائدة

-

()6.547.072

1.634.042

25.423.241

()20.510.211

فجوة حساسية سعر الفائدة
المتراكم

-
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()6.547.072

()4.913.030

20.510.211

-

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
إعادة تسعير في:
القيمة الدفترية

أقل من  3أشهر

 5-1سنوات

 12-3شهر

غير حساسة للفائدة

2013
النقد وما يعادله

3.435.761

1.081.625

57.818

-

2.296.318

أرصدة لدى بنوك

9.180.420

6.064.267

3.028.152

-

88.001

قروض وسلف للعمالء

41.109.116

17.869.547

6.607.494

14.318.959

2.313.116

استثمارات مالية

11.703.577

3.127.161

418.990

7.263.418

894.008

استثمارات في شركات زميلة

9.382

-

-

-

9.382

ممتلكات وأثاث ومعدات

759.471

-

-

-

759.471

موجودات أخرى

772.097

-

-

-

772.097

66.969.824

28.142.600

10.112.454

21.582.377

7.132.393

أرصدة من بنوك

7.719.781

7.393.450

326.331

-

-

ودائع العمالء

42.522.489

24.959.455

5.318.600

122.518

12.121.916

أوراق دين

2.575.831

773.273

-

1.802.558

-

قروض أخرى

455.188

455.188

-

-

-

مطلوبات أخرى

2.425.632

-

-

-

2.425.632

إجمالي حقوق الملكية

11.270.903

-

-

-

11.270.903

66.969.824

33.581.366

5.644.931

1.925.076

25.818.451

فجوة حساسية سعر الفائدة

-

()5.438.766

4.467.523

19.657.301

()18.686.058

فجوة حساسية سعر الفائدة المتراكم

-

()5.438.766

()971.243

18.686.058

-

تحليل الحساسية
إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة مقابــل حــدود فجــوة ســعر الفائــدة مدعومــة بمراقبــة حساســية الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة لمختلــف
الســيناريوهات القياســية وغيــر القياســية ألســعار الفائــدة .الســيناريوهات القياســية التــي تؤخــذ فــي االعتبــار بشــكل شــهري تتضمــن  100نقطــة أســاس لهبــوط أو
إرتفــاع متــوازي فــي كافــة منحنيــات العائــدات حــول العالــم و 10نقطــة أســاس صعــودا أو هبوطــا فــي أكبــر مــن جــزء االثنــي عشــر شــهرا فــي كافــة منحنيــات
العائــدات .فيمــا يلــي تحليــل لحساســية المجموعــة لزيــادة أو نقصــان فــي أســعار فائــدة الســوق بافتــراض عــدم وجــود حركــة ال متماثلــة فــي منحنيــات
العائــدات ومركــز مالــي ثابــت:

حساسية لصافي إيراد الفائدة
2014
في  31ديسمبر

زيادة متناظرة  10نقطة أساس

نقصان متناظر  10نقطة أساس

()6.547

6.547

2013
في  31ديسمبر

()5.438

5.438

زيادة متناظرة  10نقطة أساس

نقصان متناظر  10نقطة أساس

حساسية األسهم الصادر عنها التقرير لتغيرات
أسعار الفائدة
2014
في  31ديسمبر

()12.393

12.393

2013
في  31ديسمبر

()18.934

18.934
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تــدار المراكــز الشــاملة لمخاطــر ســعر الفائــدة لغيــر المتاجــرة مــن قبــل الخزينــة المركزيــة للمجموعــة ،والتــي تســتخدم االســتثمارات الماليــة والدفعــات
المقدمــة للبنــوك والودائــع مــن بنــوك وأدوات مشــتقة إلدارة المركــز الشــامل الناشــئ عــن أنشــطة المجموعــة لغيــر المتاجــرة.
التعرض لمخاطر السوق األخرى
مخاطر صرف العمالت األجنبية
تتعــرض المجموعــة لتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .ويقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود لمســتوى التعــرض لهــذة المخاطــر لــكل عملة،وذلــك
لفتــرة الليلــة أو اليــوم الواحــد حيــث تتــم مراقبتهــا يوميــا .وفيمــا يلــي صافــي المراكــز للعمــات الرئيســية للبنــك.
صافي التعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية:
جنيه إسترليني
يورو
ين
عمالت أخرى

2014

2013

136.487
4.665
1.202.345

3.335
()20.765
()2.572
2.454.300

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
يبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل الحساســية لنســب مئويــة إلرتفــاع أو إنخفــاض ســعر صرف الريــال القطــري مقابل العمــات األجنبيــة ذات العالقــة ،باســتثناءالدوالر
األمريكــي والــذي تــم تثبيــت ســعر صرفــه مقابــل الريــال القطــري .يتضمــن تحليــل الحساســية فقــط العمــات األجنبيــة التــي لــدى البنــك وفيمــا يلــي تأثيــر التغيــر
فــي أســعار الصرف:
الزيادة( /النقص) في الربح أوالخسارة
2013
2014

 %5زيادة( /نقص) في معدل صرف العملة
جنيه إسترليني
يورو
ين
عمالت أخرى

167
1.038
129
122.715

6.824
233
60.177

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 خــال الربــح أو الخســارة».
تتعرض المجموعة أيضا إلى مخاطر سعر السهم وفيما يلي تحليل الحساسية لتلك المخاطر:

زيادة( /نقصان) بنسبة  %5في بورصة قطر
زيادة( /نقصان) بنسبة  %5في غير بورصة قطر

2014
التأثير على اإليرادات
الشاملة األخرى
16.491 -/+
23.264 -/+

التاثير على بيان
الدخل
183 -/+

2013
التأثير على اإليرادات
الشاملة األخرى
14.418 -/+
20.929 -/+

-

39.755 -/+

183 -/+

35.347 -/+

-

التاثير على بيان الدخل

تــم إعــداد التحليــل أعــاه علــى افتــراض بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة مثــل أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة الــخ .ويســتند إلــى االرتبــاط
التاريخــي ألســهم حقــوق الملكيــة بالمؤشــر ذي الصلــة .قــد تكــون التغيــرات الفعليــة مختلفــة عــن المعروضــة أعــاه.
المخاطر التشغيلية
المخاطرالتشــغيلية هــي مخاطرالخســارة الناتجــة منعــدم كفايــة أوفشــل العمليــات الداخليــة ،أوالموظفيــن واألنظمــة ،أومــن 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 لــإدارة واإلشــراف علــى المخاطــر التشــغيلية « للتنفيــذ .تواصــل المجموعــة االســتثمار فــي إدارة
المخاطــر واســتراتيجيات التخفيــف ،مثــا لبنيــة األساســية قويــة للرقابــة ،وإدارة اســتمرارية األعمــال أومــن خــال آليــات نقــا لمخاطــر مثــل التأميــن واالســتعانة
بمصادرخارجيــة.
لــدي المجموعــة إطــار واضحــا لمعالــم إلدارة المخاطرالتشــغيلية .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 واإلبــاغ 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.
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بأالف الرياالت القطرية

تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر التشــغيل علــى أســاس اإلطــار الــذي يتيــح تحديــد المخاطــر التشــغيلية مــن وحــدات األعمال ومــدى ارتباطــه بقيــاس والتخفيف
مــن حــدة المخاطــر ،واألولويات.
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
والمعامــات ،وعمليــة التعريــف بالمنتجــات الجديــدة ،واســتعراض األنشــطة الخارجيــة ،وأمــن نظــام المعلومــات ،وفصــل المهــام ،واإلدارة الماليــة وإعــداد
التقاريــر هــي بعــض التدابيــر المعتمــدة مــن قبــل البنــك إلدارة المخاطــر التشــغيلية بــكل أقســام المجموعــة .
• اإلبــاغ 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 .يــؤدي
هــذا النهــج إلــى فهــم مفصــل للمخاطــر المتأصلــة والقيمــة المتبقيــة مــع تقييــم الضوابــط فــي مختلــف إدارات البنــك .لذلــك ،لهــذا ،فإنــه يعــزز تحديــد
المخاطــر التشــغيلية المحــددة لوحــدات الدعــم والوحــدات التجاريــة فــي حيــن يتــم تجميــع النقــاط واإلجــراءات التصحيحيــة ويتــم رصــد التغييــرات فــي
المخاطــر التشــغيلية بصــورة مســتمرة .
إدارة رأس المال
رأس المال النظامي
تحتفــظ المجموعــة بــإدارة رأس مالهــا بقاعــدة رأس مــال تتــم إدارتــه بفاعليــة لتغطيــة المخاطــر المرتبطــة باألعمــال المصرفيــة .تقــوم المجموعــة بمراقبــة
مــدى كفايــة رأس مالــه وذلــك باســتخدام األســس والمعــدات واألوزان المحــددة ومققــرات لجنــة بــازل حــول الرقابــة البنكيــة والمعتمــدة مــن قبــل مصــرف
قطــر المركــزي.
إن األهــداف األساســية إلدارة رأس مــال المجموعــة هــي تأكيــد أن البنــك يتقيــد بكافــة متطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن قبــل المؤسســات الماليــة الخارجيــة
وأن المجموعــة تحافــظ علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب ماليــة جيــدة وذلــك مــن أجــل دعــم أعمــال البنــك وزيــادة قيمــة المســاهمين .
تقــوم المجموعــة بــإدارة رأس مالــه ويقــوم بتعديــل هــذة الهيكلــة فــي ضــوء التغيــرات فــي األحــوال اإلقتصاديــة وخصائــص المخاطــر ألعمــال البنــك .قــد
تقــوم المجموعــة مــن أجــل المحافظــة هيكليــة رأس مــال البنــك أو إدخــال تعديــل عليهــا ،بتعديــل قيمــة التوزيعــات للمســاهمين أو بإصــدار أدوات ملكيــة
جديــدة.
2014

2013

المستوى األول رأس المال األساسي

8.049.896

7.188.659

المستوى األول رأس المال المساعد

2.000.000

2.000.000

المستوى الثاني رأس المال المساعد

237.338

1.009.612

إجمالي رأس المال النظامي

10.287.234

10.198.271

الموجودات المرجحة بالمخاطر

إجمالي الموجودات المرجحة باوزان مخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة باوزان مخاطر السوق
الموجودات المرجحة باوزان مخاطر التشغيلية

موجودات مرجحة باوزان بالمخاطر
رأس المال النظامي
الموجودات المرجحة بالمخاطر كنسبة من رأس المال النظامي
إجمالي معدل رأس المال

 2014بازل  3المبلغ المرجح بالمخاطر

 2013بازل  2المبلغ المرجح بالمخاطر

62.402.588
1.709.337
4.343.993
68.455.918

53.604.564
6.304.425
4.236.676
64.145.665

2014

2013

68.455.918
10.287.234

64.145.665
10.198.271

%15.03

%15.90

ابتداء من  1يناير  2014وفقًا ألحكام مصرف قطر المركزي.
اتبع البنك معدل كفاية رأس المال لبازل  3بمصرف قطري المركزي
ً
الحد األدنى المقبول لمعدل كفاية رأس المال وفقًا لمتطلبات بازل  3كما يلي:
• الحد األدنى ال يشمل مشروع االحتياطي الرأسمالي بنسبة .%10
• الحد األدنى يشمل مشروع االحتياطي الرأسمالي بنسبة .%12.5
اعتمدت االفصاحات حول معدل كفاية رأس المال لسنة  2013على متطلبات بازل  2بمصرف قطر المركزي.
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 -5استخدام التقديرات واألحكام
المصادر الرئيسية للشك في التقديرات
تقــوم المجموعــة بإجــراء تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ الموجــودات
والمطلوبــات الصــادر عنهــا التقريــر .يتــم إجــراء تقييــم مســتمر للتقديــرات
واألحــكام وهــي تســتند إلــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى متضمنــة
توقعــات أحــداث مســتقبلية يعتقــد علــى أنهــا معقولــة بالنظــر إلــى الظروف.
مخصصات خسائر االئتمان
يتــم تقييــم الموجــودات التــي تــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة لتحديــد مــا
إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس موصــوف فــي السياســات
المحاســبية.
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 لــإدارة
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 للعمــاء
واالســتثمارات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة وذات خصائــص
مخاطــر ائتمــان مماثلــة عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي للقــول أنهــا
تحتــوي علــى موجــودات ماليــة 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 المدخــات 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 لــأدوات الماليــة التــي تتــم
المتاجــرة بهــا بشــكل غيــر متكــرر ولهــا شــفافية ســعر قليلــة فــإن القيمــة
العادلــة لهــا تكــون أقــل موضوعيــة ،وتتطلــب درجــات متفاوتــة مــن األحــكام
اســتنادا إلــى مخاطــر الســيولة والتركيــز والشــك حــول عوامــل الســوق
وافتراضــات التســعير ومخاطــر أخــرى تؤثــر علــى األداة بحــد ذاتهــا.
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التقديــرات المحاســبية الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية
للمجموعــة
السياســة المحاســبية للمجموعــة حــول قيــاس القيمــة العادلــة تمــت
مناقشــتها فــي قســم السياســات المحاســبية الهامــة.
تقــوم المجموعــة بقيــاس القيــم العادلــة باســتخدام القيمــة العادلــة وفقــا
للتــدرج التالــي الــذي يعكــس أهميــة المدخــات المســتخدمة فــي إجــراء
القيــاس.
•

المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة
لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

•

المســتوى  :2أســاليب تقييــم اســتنادا إلــى مدخــات يمكــن مالحظتهــا
ســواء بشــكل مباشــر (مثــل األســعار) أو غيــر مباشــر (مثــل المشــتقات
مــن األســعار) .تتضمــن هــذه الفئــة أدوات تــم تقييمهــا باســتخدام:
أســعار ســوق مدرجــة فــي الســوق النشــطة ألدوات مماثلــة أو أســعار
مدرجــة ألدوات مطابقــة أو مماثلــة فــي أســواق تعتبــر أقــل نشــاطا
أو أســاليب تقييــم أخــرى حيــث يمكــن بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
مالحظــة المدخــات الهامــة مــن بيانــات الســوق.

•

المســتوى  :3أســاليب تقييــم باســتخدام مدخــات هامــة ال يمكــن
مالحظتهــا .تتضمــن هــذه الفئــة كافــة األدوات حيــث يتضمــن أســلوب
التقييــم مدخــات ال تســتند إلــى بيانــات يمكــن مالحظتهــا ويكــون
للمدخــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا أثــر هــام علــى تقييــم األداة.
تتضمــن هــذه الفئــة أدوات تــم تقييمهــا اســتنادا إلــى أســعار مدرجــة
ألدوات مماثلــة حيــث تكــون التعديــات أو االفتراضــات الهامــة التــي ال
يمكــن مالحظتهــا مطلوبــة لتعكــس االختالفــات بيــن األدوات.

تســتند القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المتاجــر بهــا فــي
ســوق نشــطة إلــى أســعار ســوق مدرجــة أو عــروض أســعار المتعامــل .تقــوم
المجموعــة بالنســبة لكافــة األدوات الماليــة األخــرى بتحديــد القيــم العادلــة
باســتخدام أســاليب التقييــم.
تتضمــن أســاليب التقييــم صافــي القيمــة الحاليــة ونمــاذج التدفــق النقــدي
المخصــوم مقارنــة بــأدوات مماثلــة حيــث تتوفرأســعار الســوق التــي يمكــن
مالحظتها.تتضمــن االفتراضــات والمدخــات المســتخدمة فــي أســاليب
التقييــم معــدالت فائــدة خاليــة مــن المخاطــر وقياســية وتوزيعــات ائتمــان
وعــاوات أخــرى مســتخدمة فــي تقديــر معــدالت الخصــم وأســعار الســندات
واألســهم ومعــدالت صــرف العملــة األجنبيــة واألســهم وأســعار مؤشــرات
األســهم 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.

التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول أدناه تدرج قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة.
االفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات كم في 31ديسمبر :2014
تاريخ التقييم

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

موجودات بالقيمة العادلة:
أوراق إستثمار مالية متاحة للبيع

2014/12/31

4.089.030

1.141.749

-

5.230.779

استثمارات مالية متحفظ بها للمتاجرة

2014/12/31

36.541

-

-

36.541

عقود تبادل أسعار الفائدة

2014/12/31

-

11.977

-

11.977

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

2014/12/31

-

26.152

-

26.152

4.125.571

1.179.878

-

5.305.449

2014/12/31

-

3.706.541

-

3.706.541

مشتقات األدوات المالية:

موجودات تم االفصاح عن قيمتها العادلة (إيضاح )7
نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
مستحق من البنوك

2014/12/31

-

12.246.782

-

12.246.782

قروض وسلف للعمالء

2014/12/31

-

48.558.521

-

48.558.521

أوراق استثمار مالية محتفظ بها لالستحقاق

2014/12/31

1.995.374

2.215.313

-

4.210.687

موجودات أخرى

2014/12/31

-

٦٢٣٫٠١٦

-

٦٢٣٫٠١٦

مطلوبات بالقيمة العادلة
مشتقات أدوات مالية:
عقود تبادل أسعار الفائدة

2014/12/31

-

10.044

-

10.044

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

2014/12/31

-

42.642

-

42.642

-

52.686

-

52.686

مطلوبات تم االفصاح عن قيمتها العادلة (إيضاح )7
أرصدة من بنوك

2014/12/31

-

12.794.735

-

12.794.735

ودائع العمالء

2014/12/31

-

45.946.575

-

45.946.575

أوراق دين مصدرة

2014/12/31

2.646.854

-

-

2.646.854

قروض أخرى

2014/12/31

-

727.681

-

727.681

مطلوبات أخرى

2014/12/31

-

١٫٢٧٣٫٩١١

-

١٫٢٧٣٫٩١١

ال يوجد أي تحويل بين المستوى  1والمستوى  2من تدرج القيمة العادلة.
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بـنــك الـدوحــة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول أدناه تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر :2013

موجودات بالقيمة العادلة:
أوراق إستثمار مالية متاحة للبيع
مشتقات األدوات المالية:

تاريخ التقييم

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

اإلجمالي

2013/12/31

4.442.482

1.116.413

-

5.558.895

عقود تبادل أسعار الفائدة

2013/12/31

-

39.009

-

39.009

عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

2013/12/31

4.442.482

19.844
1.175.266

-

19.844
5.617.748

موجودات تم االفصاح عن قيمتها العادلة
(إيضاح )7
نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية
مستحق من البنوك
قروض وسلف للعمالء
أوراق استثمار مالية محتفظ بها لالستحقاق
موجودات أخرى

2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31

مطلوبات بالقيمة العادلة
مشتقات أدوات مالية:
عقود تبادل أسعار الفائدة
عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

2013/12/31
2013/12/31

مطلوبات تم االفصاح عن قيمتها العادلة
(إيضاح )7
أرصدة من بنوك
ودائع العمالء
أوراق دين مصدرة
قروض أخرى
مطلوبات أخرى

2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31
2013/12/31

2.292.041
-

-

2.619.622
-

3.435.761
9.180.420
41.109.116
3.893.761
587.072

4.005
15.005
19.010

7.719.781
42.522.489
455.188
1.040.336

-

-

-

3.435.761
9.180.420
41.109.116
6.185.802
587.072

4.005
15.005
19.010

7.719.781
42.522.489
2.619.622
455.188
1.040.336

خالل فترة التقرير المنتهية في  31ديسمبر  ، 2013ال يوجد أي تحويل بين المستوى  1والمستوى  2من تدرج القيمة العادلة.
كل اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع الغيــر مدرجــة البالغــة قيمتهــا  61.1مليــون ريــال قطــري كمــا فــي  31ديســمبر 63.4 :2013( 2014مليــون ريــال قطــري) مســجلة 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.
• عنــد تســجيل موجــودات أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أوضحــت المجموعــة أنهــا اســتوفت أحــد معاييــر هــذا 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 .7
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 كبير.
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التقـريــر السنوي ٢٠١٤

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في وللسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بأالف الرياالت القطرية

انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين
يتــم تقييــم االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة وســندات الديــن لتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي القيمــة وفق األســاس المشــروح في قســم السياســات
المحاســبية الهامة.
مبدأ االستمرارية
قامــت اإلدارة بتقييــم مقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا وأقتنعــت بــأن المجموعــة تملــك مصــادر تجعلهــا قــادرة علــى االســتمرار فــي أعمالهــا
المســتقبلية  ،باإلضافــة إلــى ذلــك إن إدارة المجموعــة ليســت علــى علــم بأيــة أمــور تثيــر الشــك علــى مقــدرة المجموعــة لالســتمرار فــي أنشــطتها .وعليــه تقــوم
اإلدارة بإعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحــدد إدارة المجموعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر للممتلــكات والمعــدات الحتســاب اإلهــاك .يتــم تحديــد هــذا التقديــر مــع األخــذ باالعتبــار االســتخدام المتوقــع
لألصــل والتقــادم الفعلــي والفنــي والتجــاري.
 -6القطاعات 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 .محافظ أســواق المــال والمحافظ
اإلســتثمارية تــدار مــن قبــل قطــاع األعمــال.
• العمليــات البنكيــة لألفــراد وتشــمل علــى خدمــات المعامــات البنكيــة الخاصــة  ،والحســابات الجاريــة الخاصــة لألفــراد  ،ومنتجــات التوفيــر والودائــع
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.
معلومات عن القطاعات التشغيلية
تفاصيل كل قطاع للسنةالمالية المنتهية في  31ديسمبر  2014مبينة كما يلي:
2014
الخدمات البنكية

الخدمات البنكية

للشركات

لألفراد

غير مخصصة

المجموع

التأمين

الفوائد  /الدخل المماثل

2.110.953

396.282

-

2.507.235

-

2.507.235

الدخل الصافي من األنشطة التأمينية

-

-

-

-

21.551

21.551

الدخل اآلخر

648.986

152.340

85.611

886.937

9.856

896.793

إيرادات القطاع

2.759.939

548.622

85.611

3.394.172

31.407

3.425.579

صافي خسارة إنخفاض قيمة القروض والسلف
للعمالء

371.782

67.367

-

439.149

-

439.149

خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات المالية

30.174

-

-

30.174

-

30.174

١٫٣٤٨٫٣٩٩

10.217

١٫٣٥٨٫٦١٦

أرباح القطاع

المجموع

حصة من نتائج الشركة الزميلة

42

صافي الربح للسنة

١٫٣٥٨٫٦٥٨

معلومات أخرى
الموجودات

62.782.728

7.284.329

٥٫١٥٩٫٨٥٤

٧٥٫٢٢٦٫٩١١

281.407

٧٥٫٥٠٨٫٣١٨

إستثمار في شركات زميلة

9.244

المجموع

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢

مطلوبات

54.218.518

9.383.256

٤٨٥٫٩١٩

٦٤٫٠٨٧٫٦٩٣

137.116

٦٤٫٢٢٤٫٨٠٩

مطلوبات محتملة

32.458.791

364.655

-

32.823.446

-

32.823.446
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2013
الخدمات البنكية للشركات

الخدمات البنكية لألفراد

غير مخصصة

المجموع

التأمين

الفوائد  /الدخل المماثل

1.983.217

411.245

-

2.394.462

-

2.394.462

الدخل الصافي من األنشطة التأمينية

-

-

-

-

17.366

17.366

الدخل اآلخر

517.626

116.332

58.453

692.411

9.137

701.548

إيرادات القطاع

2.500.843

527.577

58.453

3.086.873

26.503

3.113.376

صافي خسارة إنخفاض قيمة القروض
والسلف للعمالء

297.575

20.583

-

318.158

-

318.158

خسارة إنخفاض قيمة االستثمارات
المالية

10.769

-

-

10.769

-

10.769

1.308.683

3.826

1.312.509

أرباح القطاع

المجموع

حصة من نتائج الشركة الزميلة

143

صافي الربح للسنة

1.312.652

معلومات أخرى
الموجودات

55.234.965

6.935.248

4.535.871

66.706.084

254.358

66.960.442

إستثمار في شركات زميلة

-

-

-

-

-

9.382
66.969.824

المجموع
مطلوبات

46.114.803

8.864.432

599.300

55.578.535

120.386

55.698.921

مطلوبات محتملة

26.463.508

235.114

-

26.698.622

-

26.698.622

المناطق الجغرافية
عند تقديم المعلومات بناء على المناطق الجغرافية يستند اإليراد إلى الموقع الجغرافي للفرع حيث تسجل الموجودات.
قطر

دول مجلس التعاون الخليجي

الهند

المجموع

صافي إيرادات التشغيل

2.622.523

233.053

4.050

2.859.626

صافي الربح

١٫٣٢٦٫٨٤٨

30.997

813

١٫٣٥٨٫٦٥٨

إجمالي الموجودات

٦٧٫٥٤٨٫٠١٧

7.881.693

87.852

٧٥٫٥١٧٫٥٦٢

إجمالي المطلوبات

٥٧٫٥٣٣٫٠٧١

6.689.970

1.768

٦٤٫٢٢٤٫٨٠٩

صافي إيرادات التشغيل

2.379.369

161.796

-

2.541.165

صافي الربح

1.276.151

36.501

-

1.312.652

إجمالي الموجودات

60.502.713

6.467.111

-

66.969.824

إجمالي المطلوبات

49.347.737

6.351.184

-

55.698.921

2014

2013
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 -٧الموجودات 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

 31ديسمبر 2014
نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

-

-

3.706.541

-

-

3.706.541

3.706.541

مستحق من البنوك

-

-

12.246.782

-

-

12.246.782

12.246.782

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

38.129

-

-

-

-

38.129

38.129

القروض والسلف للعمالء

-

-

48.558.521

-

-

48.558.521

48.558.521

االستثمارات المالية:
مقاسة بالقيمة العادلة

36.541

-

-

5.291.922

-

5.328.463

5.328.463

مقاسة بالقيمة المطفأة

-

4.124.365

-

-

-

4.124.365

4.210.687

موجودات أخرى

-

-

-

-

٦٢٣٫٠١٦

٦٢٣٫٠١٦

٦٢٣٫٠١٦

74.670

4.124.365

64.511.844

5.291.922

٦٢٣٫٠١٦

٧٤٫٦٢٥٫٨١٧

٧٤٫٧١٢٫١٣٩

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

52.686

-

-

-

-

52.686

52.686

مستحق إلى البنوك

-

-

-

-

12.794.735

12.794.735

12.794.735

ودائع العمالء

-

-

-

-

45.946.575

45.946.575

45.946.575

أوراق دين

-

-

-

-

2.582.478

2.582.478

2.646.854

قروض اخرى

-

-

-

-

727.681

727.681

727.681

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

١٫٢٧٣٫٩١١

١٫٢٧٣٫٩١١

١٫٢٧٣٫٩١١

52.686

-

-

-

٦٣٫٣٢٥٫٣٨٠

٦٣٫٣٧٨٫٠٦٦

٦٣٫٤٤٢٫٤٤٢
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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

 31ديسمبر 2013
نقد وأرصدة لدى المصارف
المركزية

-

3.435.761

-

-

3.435.761

3.435.761

-

مستحق من البنوك

-

-

9.180.420

-

-

9.180.420

9.180.420

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

58.853

-

-

-

-

58.853

58.853

القروض والسلف للعمالء

-

-

41.109.116

-

-

41.109.116

41.109.116

مقاسة بالقيمة العادلة

-

-

-

5.622.300

-

5.622.300

5.622.300

مقاسة بالقيمة المطفأة

-

6.081.277

-

-

-

6.081.277

6.185.802

موجودات أخرى

-

-

-

-

587.072

587.072

587.072

58.853

6.081.277

53.725.297

5.622.300

587.072

66.074.799

66.179.324

االستثمارات المالية:

القيمة العادلة السلبية للمشتقات

19.010

-

-

-

-

19.010

19.010

مستحق إلى البنوك

-

-

-

-

7.719.781

7.719.781

7.719.781

ودائع العمالء

-

-

-

-

42.522.489

42.522.489

42.522.489

أوراق دين

-

-

-

-

2.575.831

2.575.831

2.619.622

قروض اخرى

-

-

-

-

455.188

455.188

455.188

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

1.040.336

1.040.336

1.040.336

19.010

-

-

-

54.313.625

54.332.635

54.376.426

االستثمارات المالية  -أسهم حقوق الملكية الغير المدرجة بالتكلفة
يتضمــن الجــدول أعــاه مبلــغ  61.1مليــون ريــال قطــري فــي  31ديســمبر  63.4 :2013(2014مليــون ريــال قطــري) مــن االســتثمارات الماليــة فــي أســهم حقــوق الملكيــة
بالتكلفــة فــي كل مــن عمــودي القيــم الدفتريــة والعادلــة والتــي تــم قياســها بالتكلفــة والتــي لــم يتــم تقديــم إفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة ألن قيمهــا
العادلــة لــم يتــم اعتبارهــا قابلــة للقيــاس بشــكل موثــوق.
 -٨النقد واألرصدة لدى مصارف مركزية
2014

2013

النقد

522.773

495.787

احتياطي نقدي لدى مصرف قطر المركزي*

1.823.312

1.699.496

احتياطي نقدي لدى مصارف مركزية أخرى *

138.399

101.035

أرصدة أخرى لدى مصارف مركزية

1.222.057

1.139.443

3.706.541

3.435.761

* االحتياطي النقدي لدى مصرف قطر المركزي ومصارف مركزية أخرى هو احتياطي الزامي وغير متاح لالستخدام في العمليات اليومية.
 -٩أرصدة لدى بنوك
2014
الحسابات الجارية

2013

1.219.227

744.501

الودائع

5.775.869

3.298.923

قروض لبنوك

5.251.686

5.185.863

مخصص انخفاض أرصدة لدى بنوك (إيضاح رقم )1

-

()48.867

12.246.782

9.180.420

2014

2013

إيضاح رقم 1

الرصيد في ا يناير

48.867

48.867

مخصصات مكونة خالل العام

()48.867

-

-

48.867
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 -١٠القروض والسلف للعمالء

قروض
سحب على المكشوف
أوراق مخصومة
سلف أخرى*

2014

2013

43.324.851
5.653.074
268.333
1.129.784
50.376.042

37.536.919
2.853.496
181.140
1.841.872
42.413.427

(إيضاح )1
ناقص:
ربح مؤجل

()42.136

()74.153

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

()1.642.728

()1.177.893

المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()132.657

()52.265

صافي القروض والسلف للعمالء

48.558.521

41.109.116

بلــغ المبلــغ اإلجمالــي للقــروض والســلف للعمــاء المتعثــرة  1.559.9مليــون ريــال قطــري والــذي يمثــل  %3.10مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــاء (1.272.8 :2013
مليــون ريــال قطــري  %3.01مــن إجمالــي القــروض والســلف للعمــاء).
يتضمــن المخصــص الخــاص لالنخفــاض فــي قيمــة القــروض والســلف للعمــاء مبلــغ  290.5مليــون ريــال قطــري مــن الفوائــد المعلقــة ( 177.7 :2013مليــون ريــال
قطــري).
*هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء المدينة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ  565.2مليون ريال قطري ( 1.040.3 :2013مليون ريال قطري).
إيضاح :1
2013

2014
الحكومة والمؤسسات ذات الصلة بها

5.010.198

3.423.104

الشركات

34.744.184

28.733.752

التجزئة

10.621.660

10.256.571

50.376.042

42.413.427

حسب القطاع
في  31ديسمبر 2014

قروض

سحوبات على

سلف اخرى

المجموع

حكومية وهيئات حكومية

2.809.656

2.171.724

-

28.818

5.010.198

مؤسسات مالية غير مصرفية

1.177.548

-

-

-

1.177.548

صناعة

المكشوف

أوراق مخصومة

2.329.700

45.636

31.958

4.622

2.411.916

تجارية

7.439.046

788.316

108.094

489.219

8.824.675

خدمات

2.984.720

208.445

67.285

32.424

3.292.874

مقاوالت

6.900.630

1.077.334

44.129

373.835

8.395.928

عقارات

9.214.058

538.704

200

43.940

9.796.902

شخصية

9.768.614

735.281

520

117.245

10.621.660

أخرى

700.879

87.634

16.147

39.681

844.341

43.324.851

5.653.074

268.333

1.129.784

50.376.042

ناقصا :ربح مؤجل

()42.136

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

()1.642.728

المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()132.657
48.558.521
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في  31ديسمبر 2013

سحوبات على

سلف اخرى

المجموع

قروض

أوراق مخصومة

حكومية و هيئات حكومية

3.220.742

45.363

-

156.999

3.423.104

مؤسسات مالية غير مصرفية

247.337

72.815

-

-

320.152

صناعة

المكشوف

788.462

17.572

28.809

16.023

850.866

تجارية

5.099.485

774.116

93.581

693.163

6.660.345

خدمات

2.809.757

111.066

32.092

334.504

3.287.419

مقاوالت

6.496.011

711.306

18.781

368.452

7.594.550

عقارات

8.676.613

480.569

-

88.712

9.245.894

شخصية

9.669.723

437.234

608

149.006

10.256.571

أخرى

528.789

203.455

7.269

35.013

774.526

37.536.919

2.853.496

181.140

1.841.872

42.413.427

ناقصا :ربح مؤجل

()74.153

المخصص الخاص لالنخفاض في قيمة القروض والسلف للعمالء

()1.177.893

المخصص المجمع لالنخفاض في القيمة

()52.265
41.109.116

التغيرات في انخفاض قيمة القروض والسلف للعمالء

الرصيد في  1يناير

2014

2013

1.230.158

844.659

تحويل العملة األجنبية

()1.580

()56

مخصصات مكونة خالل السنة

626.131

473.506

استردادات خالل السنة

()76.199

()81.612

صافي المخصص إلنخفاض القيمة خالل السنة *

549.932

391.894

مشطوبات /تحويالت خالل السنة

()3.125

()6.339

الرصيد في  31ديسمبر

1.775.385

1.230.158

*تتضمــن التغيــرات أثــر الفائــدة المعلقــة علــى تصنيــف القــروض والســلف للعمــاء وفقــا للوائــح مصــرف قطــر المركــزي وقــد بلغــت  110.8مليــون ريــال قطــري
خــال الســنة ( 73.7 :2013مليــون ريــال قطــري).
فيما يلي تصنيف لتسوية مخصص خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلف إلى العمالء:

الرصيد في  1يناير

قروض الشركات

قروض المشروعات
الصغيرة

قروض استهالكية

قروض الرهن العقاري

االجمالي

887.159

22.369

266.714

53.916

1.230.158

فروق العمالت االجنبية

()585

-

()995

-

()1.580

مخصصات مكونة خالل السنة

409.502

34.871

128.438

53.320

626.131

إستردادات خالل السنة

()19.864

()3.515

()34.122

()18.698

()76.199

مشطوبات /تحويالت خالل السنة

()1.825

()103

5.961

()7.158

()3.125

الرصيد في  31ديسمبر 2014

1.274.387

53.622

365.996

81.380

1.775.385

قروض المشروعات
الصغيرة
8.634

قروض استهالكية

قروض الرهن العقاري

االجمالي

224.631

63.700

844.659

-

()56

-

()56

قروض الشركات
الرصيد في  1يناير

547.694

فروق العمالت االجنبية

-

مخصصات مكونة خالل السنة

388.616

14.299

70.335

256

473.506

إستردادات خالل السنة

()34.737

()564

()36.494

()9.817

()81.612

مشطوبات خالل السنة

()14.414

-

8.298

()223

()6.339

الرصيد في  31ديسمبر 2013

887.159

22.369

266.714

53.916

1.230.158
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 -١١االستثمارات المالية
فيما يلي تفصيل لتحليل االستثمارات المالية:
2014

2013

متاحة للبيع

5.400.523

5.771.668

استثمارات مالية محتفظ بها للمتاجرة

36.541

-

محتفظ بها لتاريخ االستحقاق*

4.138.559

6.109.454

المجموع

9.575.623

11.881.122

مخصص انخفاض في قيمة االستثمارات

()122.795

()177.545

المجموع

9.452.828

11.703.577

* تعهدت المجموعة لدولة قطر بسندات بلغت قيمتها  136مليون ريال قطري ( 168 :2013مليون ريال قطري) مقابل عقود إعادة الشراء.
متاحة للبيع
مدرجة

2014
غيرمدرجة

مدرجة

أسهم

819.520

70.048

854.239

70.048

أوراق دين من حكومة قطر

1.622.610

1.131.616

1.732.964

1.106.724

أوراق دين أخرى

1.631.633

10.133

1.878.915

9.689

صناديق مشتركة
ناقصا :مخصص انخفاض قيمة االستثمارات
المتاحة للبيع

114.963

-

119.089

-

()99.696

()8.905

()142.725

()6.643

4.089.030

1.202.892

4.442.482

1.179.818

المجموع

2013
غيرمدرجة

بلغــت األوراق الماليــة ذات المعــدل الثابــت وذات المعــدل المتغيــر  4.219مليــون ريــال قطــري  173مليــون ريــال قطــري علــى التوالــي كمــا فــي  31ديســمبر :2013( 2014
 4.673مليــون ريــال قطــري 55مليــون ريــال قطــري علــى التوالــي)
استثمارات مالية مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة
االســتثمارات الماليــة المصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة تتثمــل فــي ســندات مدرجــة بقيمــة  31.3مليــون ريــال قطــري وأســهم مدرجــة بقيمــة  5.2مليــون ريــال
قطــري.
محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

2013

2014

حسب المصدر

مدرجة

غير مدرجة

مدرجة

غيرمدرجة

أوراق دين من حكومة قطر

1.687.635

1.744.891

2.046.358

3.857.346

أوراق دين أخرى

169.618

536.415

169.335

36.415

ناقص :مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

()14.194

-

()28.177

-

1.843.059

2.281.306

2.187.516

3.893.761

المجموع
حسب معدل الفائدة
أوراق دين ذات معدل ثابت

1.814.388

2.281.306

2.157.693

3.893.761

أوراق دين ذات معدل متغير

42.865

-

58.000

-

ناقص :مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

()14.194

-

()28.177

-

المجموع

1.843.059

2.281.306

2.187.516

3.893.761

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق  4.211مليون ريال قطري في  31ديسمبر  6.185 :2013( 2014مليون ريال قطري).
التغيرات في مخصص االنخفاض في قيمة األستثمارات

2014

2013

الرصيد في  1يناير

177.545

204.377

مخصص االنخفاض في القيمة للسنة

30.174

10.769

تحويالت إلى بيان الدخل عند اإلستبعاد

()84.924

()37.601

الرصيد في  31ديسمبر

122.795

177.545
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 -12االستثمارات في شركة زميلة
2014

2013

الرصيد في  1يناير

9.382

10.532

فروق العمالت األجنبية

()180

()1.180

الحصة من صافي الربح

42

143

توزيعات أرباح نقدية

-

()113

الرصيد في  31ديسمبر

9.244

9.382

فيما يلي المركز المالي ونتائج الشركات الزميلة استنادا إلى البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2014

2013

إجمالي الموجودات

38.356

42.746

إجمالي المطلوبات

17.355

21.431

إجمالي اإليرادات

9.969

10.816

صافي الربح

95

324

الحصة من صافي الربح

42

143

 -13الممتلكات والمعدات
تحسينات وتجهيزات

أراضي ومباني

سيارات

أثاث ومعدات

المجموع

الرصيد في  31ديسمبر 2014
التكلفة:
768.420

الرصيد في  1يناير

130.306

349.036

12.740

1.260.502

إضافات

-

16.598

68.221

341

85.160

إستبعادات

-

()318

()20

()545

()883

768.420

146.586

417.237

12.536

1.344.779

الرصيد في  1يناير

130.947

97.305

261.968

10.811

501.031

إهالك السنة

31.796

12.606

38.407

766

83.575

استبعاد

-

()318

-

()520

()838

162.743

109.593

300.375

11.057

583.768

605.677

36.993

116.862

1.497

761.011

اإلهالك:

صافي القيمة الدفترية

أراضي ومباني

تحسينات وتجهيزات

أثاث ومعدات

سيارات

المجموع

الرصيد في  31ديسمبر 2013
التكلفة:
الرصيد في  1يناير

1.215.865

742.485

118.253

342.488

12.639

إضافات

25.935

13.065

7.259

445

46.704

استبعاد

-

()1.012

()711

()344

()2.067

768.420

130.306

349.036

12.740

1.260.502

الرصيد في  1يناير

99.631

85.288

226.147

9.977

421.043

اإلهالك:
إهالك السنة

31.316

12.850

36.531

1.176

81.873

استبعاد

-

()833

()710

()342

()1.885

130.947

97.305

261.968

10.811

501.031

637.473

33.001

87.068

1.929

759.471

القيمة الدفترية
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 -14الموجودات األخرى

فوائد مدينة
مصاريف مدفوعة مسبقا
()1
موجودات آلت ملكيتها للبنك
قيمة عادلة موجبة للمشتقات (إيضاح )34
موجودات ضريبة مؤجلة
مدينون متنوعون
أخرى

2014

2013

136.611
99.819
31.415
38.129
30.150
1.266
٤٤٥٫٢٤٥
٧٨٢٫٦٣٥

214.750
134.653
31.415
58.853
17.819
1.138
313.469
772.097

( )١تمثــل القيمــة للممتلــكات المقتنــاة فــي تســوية الديــون والتــي يتــم إدراجهــا بقيمــة اقتنائهــا صافيــة مــن مخصــص القيــم الســوقية المقــدرة لهــذه
الممتلــكات كمــا فــي  31ديســمبر  2014ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة.
 -15أرصدة من بنوك

أرصدة مستحقة لمصارف مركزية
حسابات جارية
شهادات إيداع
قروض قصيرة األجل من بنوك *

2014

2013

196.912
582.740
400.000
11.615.083
12.794.735

98.467
636.082
6.985.232
7.719.781

*وهي تتضمن عقود عمليات البيع مقابل االلتزام بإعادة الشراء بمبلغ  106مليون ريال قطري ( 144مليون ريال قطري في سنة )2013
 -١٦ودائع العمالء

حسب النوع
ودائع جارية وتحت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل
حسب القطاع
الحكومة ومؤسسات حكومية وشبه الحكومية
األفراد
الشركات
مؤسسات مالية غير بنكية

 .17أورق دين
أصدرت المجموعة سندات ثانوية وسندات رئيسة مضمونة كما يلي:
سندات ثانوية (أ)
سندات رئيسية مضمونة (ب)

2014

2013

12.047.947
2.330.511
31.568.117
45.946.575

10.238.013
1.876.042
30.408.434
42.522.489

16.970.410
9.383.256
17.356.088
2.236.821
45.946.575

14.709.153
8.745.595
17.265.296
1.802.445
42.522.489

2014

2013

772.092
1.810.386
2.582.478

771.447
1.804.384
2.575.831

اإليضاح (أ)
بتاريــخ  12ديســمبر  2006أصــدر البنــك أورق ســندات ديــن ثانــوي بمبلــغ  340مليــون دوالر أمريكــي بأســعار فائــدة متغيــرة متزايــدة بقيمــة إســمية قدرهــا  100.000دوالر
أمريكــي للســند الواحــد .يســتحق ســداد الســندات فــي  2016وتحمــل فوائــد بســعر الليبــور بالــدوالر األمريكــي لثالثــة أشــهر زائــدًا  %1.32ســنويًا.
اإليضاح (ب)
فــي ١٤مــارس  ، ٢٠١٢قامــت المجموعــة بإصــدار  ٥٠٠مليــون دوالر أمريكــي كســندات رئيســية مضمونــة بخصــم علــى أســاس  ٪ 98.964مــن القيمــة األســمية .تبلــغ
قيمــة الحــد األدنــى للقيمــة األســمية للســندات مبلــغ  200.000دوالر أمريكــي للســند .يســتحق ســداد الســندات فــي  2017وتدفــع نســبة فائــدة ثابتــة بمعــدل 3.5
 ٪مســتحقة الدفــع علــى أســاس نصــف ســنوي.
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 -18قروض أخرى

قروض ضمان

2014

2013

727.681

455.188

2014

2013

يوضح الجدول التالي تواريخ استحقاق القروض أخرى.

خالل سنة واحدة

181.638

182.075

أكثر من سنة و أقل من  3سنوات

546.043

273.113

727.681

455.188

2014

2013

130.009
95.161
193.505
89.324
22.866
52.686
59.187
275.061
41.207
10.352
٣٣٫٩٦٦
١٫١٧٠٫٠١٦
٢٫١٧٣٫٣٤٠

118.663
90.295
171.864
79.508
10.568
19.010
48.053
296.676
23.148
8.731
32.816
1.526.300
2.425.632

 -19مطلوبات أخرى
فائدة مستحقة الدفع
مصاريف مستحقة دائنة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة ()1
مخصص صندوق إدخار الموظفين
ضريبة مستحقة الدفع
قيمة عادلة سالبة للمشتقات (إيضاح )34
الدخل الغير مستحق
تأمينات نقدية
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
أرصدة غير مطالب بها
صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
أخرى *
المجموع

* هذا المبلغ يتضمن حسابات العمالء التجارية المدينة المتعلقة بالقبوالت بمبلغ  565.2مليون ريال قطري ( 1.040.3 :2013مليون ريال قطري).
( )1مخصص مكافئة نهاية الخدمة
2013

2014
الرصيد في  1يناير

171.864

147.675

مخصصات مكونة خالل السنة

38.292

32.484

مخصصات مستخدمة

()16.651

()8.295

الرصيد في  31ديسمبر

193.505

171.864

 -20حقوق الملكية
(أ) رأس المال

أسهم عادية

بأالف األسهم

2014

2013

المصدرة في بداية فترة التقرير

258.372

206.698

أسهم جديدة مصدرة

-

51.674

المصدرة في  31ديسمبر

258.372

258.372

فــي  31ديســمبر  ،2014كان رأس المــال المصــرح بــه يتكــون مــن  258.372ألــف ســهم عــادي ( 258.372 :2013ألــف ســهم) .هــذه األدوات لهــا قيمــة اســمية قدرهــا
 10ريــال قطــري .كافــة األســهم المصــدرة مدفوعــة بالكامــل.
يحق لحاملي األسهم العادية استالم توزيعات األرباح المعلن عنها من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في اجتماعات المجموعة.
(ب) احتياطي قانوني
وفقــا لقانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم  13لســنة  2013وتعديلــه ،يشــترط تحويــل  %10مــن صافــي ربــح الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يصبــح االحتياطــي
القانونــي مســاويا  %100مــن رأس المــال المدفــوع .هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع إال فــي الحــاالت التــي حددهــا قانــون مصــرف قطــر المركــزي رقــم  5لســنة
 2002وهــي رهــن موافقــة مصــرف قطــر المركــزي.
يتضمن االحتياطي القانوني عالوات إصدار مستلمة عند إصدار أسهم جديدة وفق َا لقانون الشركات القطري رقم  5لعام .2002
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(ج) إحتياطي المخاطر
بموجــب تعليمــات مصــرف قطــر المركــزي  ،يتــم تكويــن احتياطــي للمخاطــر بنســبة  %2.5مــن صافــي قيمــة القــروض والســلف وأنشــطة التمويــل للعمــاء
بإســتثناء التســهيالت الممنوحــة لجهــات حكوميــة لتغطيــة االلتزامــات التــي قــد تطــرأ.
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2014قــام البنــك بتحويــل مبلــغ 179مليــون ريـــال قطــري (187 : 2013مليــون ريـــال قطــري) إلــى إحتياطــي المخاطــر .ويمثــل هــذا
المبلــغ حوالــي  %2.5مــن صافــي قيمــة القــروض والســلف وأنشــطة التمويــل للعمــاء بإســتثناء التســهيالت الممنوحــة لجهــات حكوميــة.
(د) احتياطي القيمة العادلة
يتكون هذا االحتياطي من تغيرات القيمة العادلة المعترف بها في الموجودات المتاحة للبيع.
2014

2013

الرصيد في  1يناير

()43.355

126.856

صافي أرباح (خسائر) غير محققة من إستثمارات مالية متاحة للبيع

65.816

()78.357

بنود أعيد تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد

()80.035

()91.854

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

()57.574

()43.355

(هـ) احتياطي تحويل العملية األجنبية
يشمل احتياطي التحويل كافة فروق الصرف األجنبي الناشئة عن تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية.
(و) توزيعات أرباح مقترحة
أقتــرح مجلــس إدارة المجموعــة بتوزيــع أربــاح نقديــة بـــ  ٪٤٠مــن رأس المــال المدفــوع بقيمــة  ١٫٠٣٣٫٥مليــون ريــال قطــري ٤٫٠٠ ،ريــال قطــري للســهم (%45 :2013
مــن رأس المــال المدفــوع بقيمــة  1.162.7مليــون ريــال قطــري  4.5 -ريــال قطــري للســهم) والــذي يخضــع للموافقــة عليهــا فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الســنوية للمســاهمين.
(ز) أداة مؤهلة كرأسمال إضافي
خــال الســنة قامــت المجموعــة بإصــدار ســندات رأس مــال أساســية بقيمــة  2مليــار ريــال قطــري .الســندات دائمــة وثانويــة وغيــر مضمونــة وتــم إصدارهــا بأســعار
فائــدة ثابتــة ألول ســت ســنوات وأســعار فائــدة عائمــة لمــا بعــد ذلــك .يحــق للبنــك أختيــار عــدم دفــع الفوائــد حســب تقريــره وال يحــق لحاملــي الســندات
المطالبــة بالفوائــد وال يتــم اعتبــار الحــدث كعجــز .ال تحمــل تاريــخ اســتحقاق وتــم تصنيفهــا فــي حقــوق الملكيــة.
 -٢١إيراد الفوائد
2014

2013

أرصدة لدى مصارف مركزية

10.551

3.069

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية

121.637

95.667

أوراق دين

365.499

460.398

قروض وسلف للعمالء

2.009.548

1.835.328

2.507.235

2.394.462

 -٢٢مصروف الفوائد

2014

2013

مستحق للبنوك

74.539

73.815

ودائع عمالء

414.787

422.151

أوراق دين

76.627

76.245

565.953

572.211
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 -23إيراد الرسوم والعموالت

2014

2013

رسوم وعموالت متعلقة باالئتمان

157.239

83.964

رسوم وعموالت انشطة الوساطة

668

1.540

رسوم خدمات مصرفية

175.732

133.601

عموالت عن تسهيالت غير المستغلة

172.802

173.762

أخرى

15.823

16.286

522.264

409.153

 -24مصروف الرسوم والعموالت

2014

2013

رسوم البنوك

1.123

1.069

أخرى

5.099

2.737

6.222

3.806

 -25ربح صرف عمالت أجنبية

2014

2013

التعامل بالعمالت األجنبية

19.300

25.953

إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

94.335

57.862

إعادة تقييم مشتقات وأدوات مالية

()16.490

4.839

97.145

88.654

 -26إيراد استثمارات مالية

2014

2013

صافي األرباح من استثمارات

185.349

122.136

إيراد توزيعات أرباح

36.224

26.958

221.573

149.094

 -27إيرادات تشغيلية أخرى

2014

2013

مبالغ مستردة من ديون مشطوبة

27.407

33.234

إيرادات اإليجار

13.300

14.149

أخرى

21.326

11.070

62.033

58.453

2014

2013

تكاليف الموظفين

470.894

412.514

تكاليف صندوق تقاعد الموظفين

11.183

9.899

مكافأة نهاية الخدمة

38.292

32.484

تدريب

 -28تكاليف الموظفين

 -29مصاريف أخرى
دعاية
أتعاب مهنية
اتصاالت وتأمين
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
إشغال وصيانة
تكاليف كمبيوتر وتقنية المعلومات
مطبوعات وقرطاسية
تكاليف سفر وترفيه
أخرى

86

3.120

3.316

523.489

458.213

2014
34.528
27.103
46.636
١٧٫١٠٩
79.956
29.552
14.457
7.466
156.236
٤١٣٫٠٤٣

2013
28.164
20.242
38.103
14.207
70.867
20.360
14.223
8.886
139.484
354.536
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 -٣٠مصروف الضريبة
مصروف ضريبة متداول
السنة الحالية
تعديالت السنوات السابقة
مصروف ضريبة مؤجل
الفروق الضريبية المؤقتة
إجمالي مصروف الضريبة

2014

2013

24.367
()455
23.912

10.993
673
11.666

()12.332
()12.332
11.580

()6.559
()6.559
5.107

 -31العائد على السهم األساسي والمخفف
يتــم احتســاب العائــد علــى ســهم المجموعــة بتقســيم ربــح أو خســارة الســنة العائــد إلــى حاملــي أســهم المجموعة(تعديــل آخــر علــى مصــروف الفائــدة فــي
ســندات رأس المــال الفئــة  )1علــى متوســط العــدد المرجــح لألســهم العاديــة المصــدرة خــال الســنة:
2014

2013

ربح السنة العائد إلى حاملي أسهم المجموعة

١٫٣٥٨٫٦٥٨

1.312.652

يخصم :سندات رأس المال الفئة 1

()120.000

-

صافي الربح العائد على حاملي أسهم المجموعة

١٫٢٣٨٫٦٥٨

1.312.652

متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة

258.372

248.363

العائدات للسهم (بالريال القطري)

٤٫٧٩

5.29

2014
258.372
258.372

2013
206.698
41.665
248.363

2014

2013

9.533.640
20.231.382
3.058.424
491.547
33.314.993

6.132.747
17.779.104
2.786.771
894.139
27.592.761

5.527.793
746.508
6.274.301

3.233.755
711.549
3.945.304

تم احتساب متوسط العدد المرجح لألسهم كما يلي:
متوسط العدد المرجح لألسهم في  1يناير
االشتراك في رأس مال إضافي
متوسط العدد المرجح لألسهم في  31ديسمبر

 -32المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى
المطلوبات المحتملة
تسهيالت غير مستغلة
ضمانات
خطابات اعتماد
أخرى
المجموع
التزامات أخرى
عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
عقود تبادل أسعار الفائدة
المجموع

تسهيالت غير مستغلة
تمثــل اإللتزامــات بتقديــم اإلئتمــان التزامــات تعاقديــة لمنــح قــروض وائتمــان مــدور .ينتهــي معظــم تلــك االلتزامــات خــال الســنة .بمــا أن االلتزامــات قــد تنتهــي
دون أن يتــم الســحب بموجبهــا فــإن إجمالــي المبلــغ التعاقــدي ال يمثــل بالضــرورة متطلبــات نقديــة مســتقبلية.
ضمانات وخطابات اعتماد
إن الضمانــات وخطابــات االعتمــاد تلــزم المجموعــة بالدفــع بالنيابــة عــن عمــاء عنــد وقــوع حــدث محــدد .خطابــً الضمــان وخطابــات االعتمــاد فــي حالــة
االســتعداد تحمــل مخاطــر االئتمــان ذاتهــا التــي تحملهــا القــروض.
التزامات اإليجار
لقــد أبــرم البنــك عــددًا مــن عقــود إيجــار تجاريــة لمبانــي معينــة .إن متوســط عمــر عقــود اإليجــار هــذه هــو مــن ثــاث إلــى خمــس ســنوات ،ولــم تفــرض قيــود
علــى المجموعــة عنــد توقيــع هــذه العقــود.إن الحــد األدنــى للمدفوعــات اإليجاريــة المســتقبلية بموجــب العقــود غيــر القابلــة لإللغــاء كمــا فــي  31ديســمبر
2014هــي كالتالــي:
2014

2013

أقل من سنة

15.651

9.416

بين سنة وخمسة سنوات

18.869

26.308

أكثر من خمس سنوات

5.216

3.496

39.736

39.220
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 -33النقد وما يعادله
2014

2013

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

1.744.830

1.635.230

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المستحقة خالل  3أشهر

8.354.243

6.663.149

10.099.073

8.298.379

*نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية ال تشمل اإلحتياطي النقدي اإللزامي
 -34المشتقات
قيمة عادلة
موجبة
في  31ديسمبر 2014
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
عقود آجلة لمصرف عمالت أجنبية
مشتقات محتفظ بها لتحوط القيمة العادلة:
عقود مبادلة سعر الفائدة
في  31ديسمبر 2013
مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:
عقود آجلة لمصرف عمالت أجنبية
مشتقات محتفظ بها كتحوطات تدفق نقدي:
عقود تبادل أسعار الفائدة

قيمة عادلة
سالية

قيمة اسمية

القيمة االسمية/المتوقعة من حيث االستحقاق
أكثر من 5
 5-1سنوات
خالل  3أشهر  12-3شهر
سنوات

٢٦،١٥٢

٤٢،٦٤٢

٥،٥٢٧،٧٩٣

٤،٨٥٤،١٥٧

٦٧٣،٦٣٦

-

-

١١،٩٧٧

١٠،٠٤٤

٧٤٦،٥٠٨

-

٢٩،١٣٢

١٨٣،٥٣٢

٥٣٣،٨٤٤

القيمة االسمية/المتوقعة من حيث االستحقاق
١٩،٨٤٤

١٥،٠٠٥

٣،٢٣٣،٧٥٥

٣،٢٣٣،٧٥٥

-

-

-

٣٩،٠٠٩

٤،٠٠٥

٧١١،٥٤٩

-

-

١٧٦،٦١٣

٥٣٤،٩٣٦

 -35األطراف ذات العالقة
تعتبــر األطــراف أنهــا ذات عالقــة إذا كان لطــرف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة نفــوذ هــام علــى الطــرف اآلخــر فــي اتخــاذ القــرارات
الماليــة والتشــغيلية .تتضمــن األطــراف ذات العالقــة منشــآت تمــارس عليهــا المجموعــة نفــوذا هامــا ومســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي
اإلدارة فــي المجموعة.يدخــل المجموعــة فــي معامــات وترتيبــات واتفاقيــات يكــون أطرافهــا هــم المــدراء واإلدارة العليــا والشــركات التــي يرتبطــون بهــا
وذلــك مــن خــال األنشــطة اليوميــة اإلعتياديــة بأســعار الفائــدة والعمــوالت التجاريــة.
معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة كما يلي:
مجلس اإلدارة

2014
أخرى

2013
أخرى

مجلس اإلدارة

الموجودات:
قروض

1.033.716

-

1.350.905

-

المطلوبات:
ودائع

428.893

1.033

379.284

1.421

بنود غير ممولة:
المطلوبات المحتملة وااللتزامات األخرى

998.929

-

621.880

-

بنود بيان الدخل:
أرباح الفائدة و العموالت
أرباح الفائدة و مصاريف العموالت

25.658
10.027

234

44.678
7.389

24

لــم يتــم تســجيل خســائر انخفــاص فــي القيمــة علــى األرصــدة القائمــة خــال الفتــرة لــدى كبــار مســؤولي اإلدارة ولــم يتــم وضــع مخصــص خــاص لخســائر
االنخفــاض فــي القيمــة علــى األرصــدة لــدى كبــار مســؤولي اإلدارة وأقربائهــم المباشــرين فــي نهايــة الفتــرة.
تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة للسنة مما يلي:
2014

2013

الرواتب والمزايا األخرى

٥٨٫٧٤٢

57.288

مكافأة نهاية الخدمة واإلدخار

7.403

4.340

٦٦٫١٤٥

61.628

 -36العمليات في الهند
خــال الســنة  ،قامــت المجموعــة بتحويــل الحــد األدنــى القانونــي لــرأس المــال لفــرع موبــاي كمــا هــو مطلــوب مــن بنــك االحتياطــي فــي الهنــد .بــدأ الفــرع
ـداء مــن  10يونيــو .2014
معامالتــه البنكيــة ابتـ ً
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة مــع أتــش أس بــي ســي عمــان لالســتحواذ علــى فرعيــن فــي الهنــد .االســتحواذ ســيخضع لموافقــة
الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
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 -37البيانات المالية للبنك الرئيسي
معلومات مكملة حول البيانات المالية
بيان المركز المالي  -الشركة األم
كما في  31ديسمبر
2014

2013

الموجودات
نقد وأرصدة لدى المصارف المركزية

3.706.541

3.435.761

أرصدة لدىبنوك

12.152.721

9.124.582

قروض وسلف للعمالء

48.558.521

41.109.116

استثمارات مالية

9.461.916

11.715.629

استثمارات في شركات زميلة

9.244

9.382

عقارات وأثاث ومعدات

760.532

758.931

موجودات أخرى

٦٩٢٫٨٥٨

700.913

إجمالي الموجودات

٧٥٫٣٤٢٫٣٣٣

66.854.314

المطلوبات
أرصدة من بنوك

12.794.735

7.719.781

ودائع عمالء

45.952.676

42.557.018

أوراق دين مصدرة

2.582.478

2.575.831

قروض أخرى

727.681

455.188

مطلوبات أخرى

٢٫٠٣٦٫٣٠١

2.309.566

إجمالي المطلوبات

٦٤٫٠٩٣٫٨٧١

55.617.384

حقوق الملكية
رأس المال

2.583.723

2.583.723

احتياطي قانوني

4.304.339

4.304.339

احتياطي مخاطر

1.140.000

960.650

احتياطيات القيمة العادلة

()57.695

()43.377

احتياطي تحويل عمالت أجنبية

()10.595

()4.647

أرباح مقترح توزيعها

١٫٠٣٣٫٤٨٩

1.162.675

أرباح مدورة

٢٥٥٫٢٠١

273.567

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

٩٫٢٤٨٫٤٦٢

9.236.930

أداة مؤهلة كرأس مال إضافي

2.000.000

2.000.000

إجمالي حقوق الملكية

١١٫٢٤٨٫٤٦٢

11.236.930

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٧٥٫٣٤٢٫٣٣٣

66.854.314
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2014

2013

إيراد الفوائد

2.507.235

2.394.462

مصروف الفوائد

()566.113

()572.616

صافي إيراد الفوائد

1.941.122

1.821.846

إيراد رسوم وعموالت

522.264

409.153

مصروف رسوم وعموالت

()6.222

()3.806

صافي إيراد الرسوم والعموالت

516.042

405.347

صافي اإليراد من التعامل بالعمالت األجنبية

97.145

88.654

إيرادات استثمار

218.415

142.693

إيرادات تشغيلية أخرى

59.086

59.386

374.646

290.733

صافي إيرادات التشغيل

2.831.810

2.517.926

تكاليف الموظفين

()511.973

()445.489

إهالك وإطفاء

()83.363

()80.839

خسارة انخفاض في قيمة استثمارات مالية

()30.174

()10.769

صافي خسارة خسارة انخفاض في القروض والسلف للعمالء

()439.149

()318.158

مصروفات أخرى

()٤٠٨٫٢٥٤

()349.306

()١٫٤٧٢٫٩١٣

()1.204.561

الربح للسنة قبل الضريبة

١٫٣٥٨٫٨٩٧

1.313.365

مصروف الضريبة

()10.498

()4.682

الربح للسنة

١٫٣٤٨٫٣٩٩

1.308.683
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دلـيــل االتصال
لبنــك الـدوحــة
الشيخ  /فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
هاتف40155551 :
فاكس44432008 :

الشيخ  /عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
العضو المنتدب
هاتف40155565 :
فاكس44432008 :

السيد  /مختار عبد المنعم الحناوي

السيد /جمال الدين حسين الشولي

السيد  /سامر فارس دبابنه

مساعد مدير عام

مساعد مدير عام

مدير تنفيذي

مستشار قانوني وسكرتير
مجلس اإلدارة
هاتف40155488 :
فاكس40155482 :

رئيس دائرة االلتزام
االلتزام
هاتف40155405 :
فاكس40155449 :

رئيس دائرة التدقيق الداخلي
التدقيق الداخلي
هاتف40155455 :
فاكس40155454 :

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

الشؤون اإلدارية والعالقات المؤسسية

السيد  /عبدالحسين أسد اهلل األسدي

السيد  /سوريش بجباي

السيد  /أحمد علي جابر آل حنزاب

مساعد مدير عام
رئيس دائرة الخدمات المصرفية لألفـراد
هاتف40154744 :
فاكس40154756 :

مدير رئيسي
رئيس الشؤون اإلدارية
هاتف40155655 :

مدير تنفيذي
إدارة عالقات العمالء والخدمات المصرفية الخاصة
الجملة المصرفية
هاتف40154858 :
فاكس40154862 :

السيد  /سانجاي سينها
مدير تنفيذي
رئيس إدارة عمليات الفروع والمراقبة
هاتف40154705 :
فاكس40154702 :
مجموعة الخزينة واالستثمار
السيد  /ك  .في .سموئيل
مدير تنفيذي
رئيس الخزينة واالستثمار باإلنابة
هاتف40155356 :
فاكس40155331 :

الدكتور  /راهافان سيتارامان
الرئيس التنفيذي للمجموعة
هاتف40155575 :
فاكس44325345 :

مجموعة الموارد البشرية

السيد/آيدريان دايفد سيندر

السيد  /عبد الرحمن علي المحمد

مدير تنفيذي
تمويل الشركات
الجملة المصرفية
هاتف40154955 :
فاكس40154931 :

السيد /حسن علي إسماعيل بوكشيشة

السيد/ستيفانو بيرتو

مدير تنفيذي
مدير تنفيذي  -العالقات الحكومية
هاتف40155603 :
فاكس40155660 :

مدير تنفيذي
رئيس تطوير األعمال
الجملة المصرفية
هاتف40154964 :
فاكس44325345 :

مدير تنفيذي
رئيس الموارد البشرية
هاتف40155666 :
فاكس40155661 :

مجموعة الخدمات المصرفية الدولية
المجموعة المالية

السيد  /غانيسان راماكريشنان

مجموعة إدارة المخاطر

السيد /ديفيد تشالينور

مساعد مدير عام
رئيس الخدمات المصرفية الدولية باإلنابة
هاتف40154844 :
فاكس44456571 :

السيد  /خالد لطيف

مساعد مدير عام
رئيس المجموعة المالية
هاتف40155705 :
فاكس40155701 :

مجموعة الجملة المصرفية
التكنولوجيا والعمليات

السيد  /داغ ريشل

السيد /نيل باكلي

مساعد مدير عام
رئيس الجملة المصرفية
الجملة المصرفية
هاتف40154959 :
فاكس40154931 :

مساعد مدير عام
رئيس تكنولوجيا المعلومات والعمليات
هاتف40155300 :

مساعد مدير عام
رئيس إدارة مخاطر االئتـمان
مخاطر االئتـمان
هاتف40155777 :
فاكس40155770 :
السيد  /يوسف هاشم عبداهلل اليوسف
مدير تنفيذي
إدارة العالقات والمحفظة اإلسالمية
إدارة المخاطر
هاتف40155887 :
فاكس40154702 :

السيد/محمد عابد محمد حنيف
السيد  /سي .ك .كريشنان

مدير تنفيذي
رئيس تكنولوجيا المعلومات
التكنولوجيا والعمليات
هاتف44456743 :
فاكس44313270 :

مساعد مدير عام
رئيس الخدمات المصرفية والتجارية للشركات
هاتف40154999 :
فاكس40154891 :

السيد/شياما كومار

السيد  /خالد محمد حسين نعمة النعمة

مدير تنفيذي
رئيس العمليات
التكنولوجيا والعمليات
هاتف40155255 :
فاكس40155191 :

مدير تنفيذي
رئيس القطاع العام
الجملة المصرفية
هاتف40154878 :
فاكس40154870 :
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السيد /بريت جرايمي بينجتون
مدير تنفيذي
رئيس التأمين
هاتف44257549 :
فاكس44357582 :
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دليل فروع بنك الدوحة
الفــروع الداخليـة

 .1الفرع الرئيسي
ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف44456600 :
فاكس44456837 / 44416631 :
تلكس4534-DOHBNK :
سويفتDOHA QA QA :

 .2مشيرب

ص.ب ،2822 :الدوحة ،قطر

هاتف44025342 /43 /44 :
فاكس44025336 /35 :
تلكس4825-DBMSB DH :
سويفتDOHBQAQAMSB :

 .3المتحف
ص.ب ،32311 :الدوحة ،قطر

 .8الخريطيات
ص.ب ،8212 :الخريطيات ،قطر
هاتف44783397 /98 :
فاكس44780618 / 44783326 :
تلكس5051 D OHB QAQA :
سويفتDOHB QA QA :

 .9بن عمران
ص.ب ،8646 :الدوحة ،قطر
هاتف44875031 /33 /34 :
فاكس44874670 :

 .10الدائري الثالث
ص.ب ،3846 :الدوحة ،قطر
هاتف44659419 /20 /21 :
فاكس44659288 :
تلكس4534 :
سويفتDOHB QA QA :

هاتف40153152 /53 :
فاكس40153150 :
تلكس4534-DOHBNK :
سويفتDOHB QA QA :

 .4منطقة السوق الجديد
ص.ب ،24586 :الدوحة ،قطر
هاتف44372639 / 44375990 :
44375816
فاكس44358071 :

 .5السوق المركزي
ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153191 / 96 :
فاكس40153186 :
سويفتDOHB QA QA :

 .11الغرافة
ص.ب ،31636 :الدوحة ،قطر
هاتف44874665 /67 :

ص.ب ،31490 :الدوحة ،قطر
هاتف44115038 /39 /41 / 42 :
فاكس44115018 :
سويفتDOHB QA QA :

 .7الخليج الغربي
ص.ب ،9818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153101 /09 :
فاكس40153100 :
تلكس4883-DBBAY DH :
سويفتDOHB QA QA :
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ص.ب ،8120 :الدوحة ،قطر
هاتف40153266 /67 :

هاتف44748665 /66 :

فاكس40153264 :

فاكس44748664 :
تلكس4825-DBMSB DH :

 .18طريق سلوى
ص.ب ،2176 :الدوحة ،قطر
هاتف44682180 /81 :
فاكس44681768 :

ص.ب ،23449 :الدوحة ،قطر

هاتف44270575/44250576 :

فاكس44270595 :

 .13الهندسة
ص.ب ،31430 :الدوحة ،قطر
هاتف44375148 / 44371843 :
فاكس44371330 :

 .14الدائري الرابع
ص.ب ،31420 :الدوحة ،قطر
فاكس44257646 :

 .15المطار القديم
ص.ب ،22714 :الدوحة ،قطر

سويفتDOHB QA QA SRB :

فاكس44731372 :
سويفتDOHB QA QA :

 .19المنطقة الصناعية
ص.ب ،40665 :الدوحة ،قطر

فاكس44257657 :

 .16الشركات
ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40155750 /51 /54 :
فاكس40155745 :
سويفتDOHA QA QA :

 .27الوكرة

هاتف44606941 /42 /43 :

ص.ب ،19727 :الوكرة ،قطر

فاكس44606175 :

هاتف40153177 / 78 :
فاكس40153185 :

 .20أبو هامور

سويفتDOHB QA QA :

ص.ب ،47277 :الدوحة ،قطر
هاتف40153253 / 54 :
فاكس40153250 :

 .28مسيعيد
ص.ب ،50111 :مسيعيد ،قطر
هاتف44771984 /85 :
فاكس44770639 :

ص.ب ،30828 :أبو سمرة ،قطر

تلكس4164-DBUSB DH :

هاتف44715623 / 44715634 :

سويفتDOHB QA QA USB :

فاكس44715618 /31 :

 .29الريان
 .22دخان

ص.ب ،90424 :الريان ،قطر

ص.ب ،100188 :دخان ،قطر

هاتف44257135 /36 :

هاتف40153312/ 17 :

فاكس44119471 :

فاكس44711090 :

سويفتDOHB QA QA :

تلكس4210-DBDKN DH :
سويفتDOHB QA QA DKB :

 .30أسواق معيذر
ص.ب ،31620 :الدوحة ،قطر

 .23الخور

هاتف44818075 /76 /78 :

ص.ب ،60660 :الخور ،قطر

فاكس44818079 :

هاتف44722916 /15 :

سويفتDOHB QA QA :

فاكس44722157 :
سويفتDOHB QA QA :

 .31أسباير
ص.ب ،22082 :الدوحة ،قطر

هاتف44257667 /69 :
سويفتDOHA QA QA :

 .26الرويس
ص.ب ،70800 :الرويس ،قطر

تلكس4744-DBSWA DH :

 .21أبو سمرة
 .12النجمة

سويفتDOHB QA QA :

هاتف44731378 :

فاكس44874673 :

هاتف44257649 /50 /51 :

 .6سيتي سنتر

 .17المرقاب

 .25راس لفان
ص.ب ،31660 :راس لفان ،قطر

 .24أم صالل

هاتف44144942 /45 :

ص.ب ،2389 :الدوحة ،قطر

فاكس44144947 :

هاتف44257403 /05 /06 :

سويفتDOHB QA QA :

فاكس44172010 :
سويفتDOHB QA QA :
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الفــروع الخارجيــة
ومكاتب التمثيـل
المكتب التمثيلي تركيا
السيد نزيه أكاالن
الرئيس التمثيلي للمكتب
شقق باغدات باالس
باغدات كاد رقم D:14 ,302/1
كاديبوستان كاديكوف،34728 ،
اسطنبول ،تركيا
هاتف+90 216 356 2928 / 2929 :
فاكس+90 216 356 2927 :
جوال+90 532 331 0616 :
البريد االلكترونيnezihakalan@dohabankturkey.com :

دائرة الخدمات المصرفية الدولية

المكاتب التمثيلية

المكتب الرئيسي
السيد غانيسان راماكيرشان
رئيس دائرة الخدمات المصرفية الدولية
ص.ب ,3818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4015 4844 :
فاكس+974 4015 4822 :
جوال+974 5589 5101 :
البريد االلكترونيgramakrishnan@dohabank.com.qa :

المكتب التمثيلي أستراليا
السيد هيلتون كيث وود
الرئيس التمثيلي للمكتب
الطابق ١,36منطقة فاريير 1
استراليا سكوير
استراليا NSW 2000 ،سدني،
هاتف+612 8211 0628 :
فاكس+612 9258 1111 :
جوال+614 19032419 :
البريد االلكترونيhilton.wood@dohabank.com.au :

فرع الكويت
السيد أحمد يوسف أحمد المهزع
المدير اإلقليمي لبنك الدوحة
شارع أحمد الجابر
برج عبداللطيف الصراف
مبنى رقم  ،1منطقة 3
ص.ب ،506 :صفاة  ،13006منطقة شرق ،الكويت
هاتف+965 2291 7217 :
فاكس+965 2291 7229 :
جوال+965 6632 0202 :
البريد االلكترونيaalmehza@dohabank.com.kw :

المكتب التمثيلي اليابان
السيد كانجي شينوميا
الرئيس التمثيلي للمكتب
بناية كيويتشي  8أف3 -ب
 12-3كيوشو ،شيودا  -كيو
طوكيو 102-0094 ،اليابان
هاتف+813 5210 1228 :
فاكس+813 5210 1224 :
جوال+81 9017766197 :
البريد االلكترونيkanji.shinomiya@dohabank.jp :

المكتب التمثيلي ألمانيا
السيد مايك جيليرت
الرئيس التمثيلي للمكتب
الطابق  ،16إكسيلينت بيزنس سنتر
برج أوبرا
بوكنهايمر الندستراس 2 - 4
  D-60306فرانكفورت/ماين ،ألمانيا
هاتف+49 69 667 748 214 / 215 :
فاكس+49 69 667 748 450 :
جوال+49 170 321 4999 :
البريد االلكترونيoffice@dohabank.eu :

المكتب التمثيلي كوريا الجنوبية
السيد ك .س .كوون
الرئيس التمثيلي للمكتب
الطابق  ،18بناية كوانغوامون
 ،211سيونغ-رو ،تشونغرو-كو
سول ،الرمز البريدي 110822
كوريا الجنوبية
هاتف+82 2 723 6440 /44 :
فاكس+82 2 723 6443 :
جوال+82 10 389 76607 :
البريد االلكترونيkskwon@dohabank.co.kr :

المكتب التمثيلي ،لندن
السيد ريتشارد وايتنج
الرئيس التمثيلي للمكتب
 68 / 67الطابق االول
شارع جيرمين
لندن  SW1Y 6NYالمملكة المتحدة
هاتف+44 20 7930 5667 :
جوال+44 790 232 2326 :
البريد االلكترونيoffice@dohabank.co.uk :

الفروع الخارجية

فرع أبو ظبي (اإلمارات
العربية المتحدة)
السيد نيلسون راجان كوادروس
مدير إدارة األعمال باإلنابة
فرع أبو ظبي
برج العتيبة،شارع النجادة
ص.ب ،27448 :أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 2 6944899 :
فاكس+971 2 6944844 :
جوال+971 50 7702317 :
البريد االلكترونيnquadros@dohabank.ae :
فرع دبي (اإلمارات
العربية المتحدة)
السيد نائل زاهي راشد الزاغة
رئيس الفرع باإلنابة
الطابق األرضي ،برج القرن الواحد والعشرون
شارع الشيخ زايد
ص.ب ،125465 :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+9714 4073100 :
فاكس+9714 3219972 :
جوال+971 56 2120595 :
البريد االلكترونيnelzagha@dohabank.com.qa :



فرع مومباي
السيد جي باتابيرامان
مدير المنطقة  -الهند
ساكر باهان ،الطابق األرضي
مكتب رقم  ،230خلف خليج ركالمنيشن
ناريمان بونت ،مومباي  ،400021الهند
هاتف+91 22 6002 6561 :
فاكس+91 22 2287 5289 :
جوال+91 89 2005 6076 :
البريد االلكترونيpattabiraman@dohabank.com.qa :

المكتب التمثيلي الصين
السيد بيتر لو
الرئيس التمثيلي للمكتب
جناح  ،360رقم  1376طريق نانيينغ (دبليو)
شانغهاي سنتر ،شانغهاي 200040
جمهورية الصين الشعبية
هاتف+8621 6279 8006 / 8008 :
فاكس+8621 6279 8009 :
جوال+86 13 9179 81454 :
البريد االلكترونيpeterlo@dohabanksh.com.cn :

المكتب التمثيلي الشارقة
(اإلمارات العربية المتحدة)
السيد إس .كريشنا كومار
الرئيس التمثيلي للمكتب
الدور األول،
 104برج إنديكس
منطقة المجاز
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+9716 552 5656/5612/5615 :
فاكس+9716 552 5657 :
جوال+971 56 176 0625 :
البريد اإللكترونيKrishnakumar@dohabank.ae

المكتب التمثيلي سنغافورة
السيد م .ساثيامورثي
الرئيس اإلقليمي -الخدمات المصرفية الدولية
 7تيماسيك بولفارد
 #08-03Aصن تك تاور 1
سنغافورة  ،038987سنغافورة
هاتف+65 6513 1298 :
جوال+65 8 126 6333 :
البريد االلكترونيsathyamurthy@dohabank.com.sg :

المكتب التمثيلي كندا
السيد فينكاتيش ناغوجي
الرئيس التمثيلي للمكتب باإلنابة
 100كينغ ستريت ويست،
سويت ،5600 #تورنتو ،أونتاريو
 M5X 1C9كندا
هاتف+1 647 255 3130 :
فاكس+1 647 255 3129 :

المكتب التمثيلي هونغ كونغ
السيد إيفان لو تشي بينغ
الرئيس التمثيلي للمكتب
جناح  ،1937الطابق 19
تو إنترناشيونال فاينانس سنتر
 8فاينانس ستريت ،سنترال ،هونغ كونغ
هاتف+852 2251 1961 :
فاكس+852 2251 1818 :
جوال+852 9666 5237 :
البريد اإللكتروني ivanlew@dohabank.com.hk

الفروع اإللكترونية

مكـاتب الدفـــع
إسم المكتب

هاتف

فاكس

قطر للبترول ،راس أبوعبود ،الدوحة

44402997 / 44402580

44402439

قطر للبترول ،NGL ،مسيعيد

44774359

44774359

قطر للبترول ،المصفاة

44771309

44771309

قطر للبترول ،دخان

44712298

44712660

أم باب

44712236

44712678

غرفة التجارة

44674515

44674035

مكتب البريد العام

44839210

44839157

مكتب بريد التيسير

44621299

44621552

مكتب بريد المنتزه

44352894

44354284

مكتب دفع محطة وقود

77846485 / 44114375

44114372

السفارة الباكستانية

55629705 / 44176196

44176196

معيذر

هاتف +974 44801949 :
فاكس +974 44802285 :

رويال بالزا

هاتف +974 44131894 / 95 :
فاكس +974 44341760 :
هاتف +974 44660761 / 44665122 :
فاكس +974 44663719 :

اللولو هايبرماركت
الدائري الرابع
لولو الغرافة

هاتف +974 44780673 / 59 :
فاكس +974 44780615 :

شركة تأمين بنك الدوحة،
المنتزه

هاتف +974 44434179 :
فاكس +974 44434178 :

باركو مول

هاتف +974 40153126 / 27 :
فاكس +974 40153130 :

لولو الخور

هاتف +974 40153128 / 30 :
فاكس +974 44726147 :

أبو هامور

هاتف +974 44692198 :
فاكس +974 44509259 :

قطر للبترول ،شارع الهندسة هاتف +974 44374870 / 44375738 :
فاكس +974 44376022 :
هاتف +974 44420726 :
مركز بطاقات الرواتب
فاكس +974 44420632 :
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