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جـــوائــــز
بنــك �لدوحــة

لقد لقى بنك الدوحة تقدير واإ�سادة كبار املحللني املاليني واملوؤ�س�سات امل�سرفية املرموقة نظرًا ملكانته املالية املتينة 
وملبادراته الرائدة ودوره القيادي يف تطوير اخلدمات املالية يف دولة قطر والرتقاء بها اإلى اآفاق جديدة. فبالإ�سافة 

اإلى اجلوائز التي ح�سل عليها يف ال�سنوات املا�سية، نال بنك الدوحة جائزة »اأف�سل بنك يف قطر« من قبل جملة 
غلوبال بانكينغ اآند فاينان�س.

جائزة �لتميز يف جمال �مل�شوؤولية �لإجتماعية
املنظمة العربية للم�سوؤولية الجتماعية - دي�سمرب 2012

»جو�ئز �لأعمال ٢٠١٢ - �جلائزة �لعاملية لريادة �لأعمال«
الحتاد العاملي لالأعمال الوليات املتحدة الأمريكية - �سبتمرب 2012

»�جلائزة �لأوروبية �لذهبية للجودة و�ملكانة �لتجارية«
اأوماك باري�س - يوليو 2012

»جائزة �أف�شل م�شروع لتطوير �لتطبيقات لعام ٢٠١٢«
جوائز جملة ذا اإيجيان بانكر للتكنولوجيا - مايو 2012

»جائزة �أف�شل م�شروع لتطبيق نظام �ملو�رد �لب�شرية«
جوائز جملة ذا اإيجيان بانكر للتكنولوجيا - مايو 2012

»جائزة �لطاوو�س �لذهبي للم�شوؤولية �لجتماعية«
معهد املديرين - اأبريل 2012

»جائزة �أف�شل بنك يف قطر« لعام ٢٠١٢
جملة غلوبال بانكينغ اآند فاينان�س - مار�س 2012

»جائزة �لبنك �لأكرث �بتكارً� يف �ل�شرق �لأو�شط« لعام ٢٠١٢
جملة غلوبال بانكينغ اآند فاينان�س - مار�س 2012

»جائزة �أف�شل بنك يف قطر«
اإي اأم اإي اإي فاينان�س - فرباير 2012
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املوؤ�ســـرات
�ملـاليـــة
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التغري٪ 
2012-2011

2012 
مليون ر.ق.

2011 
مليون ر.ق.

2010 
مليون ر.ق.

2009 
مليون ر.ق.

2008 
مليون ر.ق.

2007 
مليون ر.ق.

٪4.68  اإجمايل املوجودات 30،058  38،970  45،996  47،230  52،744  55،212 

٪8.85 �سايف القرو�س وال�سلفيات 19،140  23،933  25،896  26،547  31،028  33،775 

٪8.52 ودائع العمالء 20،043  23،244  27،890  30،822  31،699  34،401 

٪6.64 اإجمايل حقوق امل�ساهمني 3،619  4،913  5،851  6،034  7،081  7،551 

٪5.09 اإجمايل الإيرادات 2،499  2،930  3،375  3،264  2،945  3،095 

٪5.14 �سايف الربح 926  947  974  1،054  1،241  1،305 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 مفتاح الن�سب ٪

٪20.63 ٪21.98 ٪21.40 ٪21.66 ٪25.78 ٪32.47 العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

٪2.42 ٪2.48 ٪2.26 ٪2.29 ٪2.74 ٪3.58 العائد على متو�سط املوجودات

٪13.59 ٪13.22 ٪13.57 ٪14.41 ٪13.48 ٪15.54 ن�سبة كفاية راأ�س املال

٪13.68 ٪13.43 ٪12.78 ٪12.72 ٪12.60 ٪12.04 حقوق امل�ساهمني اإلى اإجمايل املوجودات

٪61.17 ٪58.83 ٪56.21 ٪56.30 ٪61.41 ٪63.68 �سايف القرو�س اإلى اإجمايل املوجودات

%98.18 %97.88 %86.13 %92.85 %102.96 %95.49 �سايف القرو�س اإلى �إجمايل الودائع



�أع�شاء جمل�س الإدارة

�ل�شيخ فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س �لإد�رة

خريج الكلية الأكادميية امللكية �ساندهر�ست، 
اململكة املتحدة

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج للتاأمني واإعادة 
التاأمني التكافلي

�ل�شيد �أحمد عبد�لرحمن يو�شف عبيد�ن
نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة

املدير العام
ملوؤ�س�سة الواحة للتجارة واملقاولت

�ل�شيخ عبد �لرحمن بن محمد بن جرب �آل ثاين
�لع�شو �ملنتدب

رئي�س جمل�س اإدارة  ال�سركة القطرية لل�سناعات التحويلية
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لالإجارة القاب�سة

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة قطر وعمان لال�ستثمار »ممثاًل 
عن دولة قطر«

�ل�شيخ عبد �هلل محمد جرب �آل ثاين
ع�شو جمل�س �لإد�رة

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلليج للتاأمني واإعادة 
التاأمني التكافلي

�ل�شيد جرب بن �شلطان نا�شر طو�ر �لكو�ري
ع�شو جمل�س �لإد�رة

رجل اأعمال

�ل�شيد حمد محمد �ملانع
ع�شو جمل�س �لإد�رة

نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات محمد حمد املانع
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة قطر الوطنية للمالحة والنقليات املحدودة
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية القطرية ملنتجات الألبان

�ل�شيخ فالح بن جا�شم بن جرب بن محمد �آل ثاين
ع�شو جمل�س �لإد�رة

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لالإجارة القاب�سة
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كـلمـــة �سعـــادة
رئيـ�س جملــ�س �لإد�رة

8

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،،،

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة الكرام، اأود بهذه 
املنا�سبة اأن اأتقدم اإليكم جميعًا بوافر ال�سكر والمتنان على تلبيتكم دعوتنا حل�سور 
الإدارة  وجهاز  املجل�س  اأع�ساء  ال�سادة  ا�سكر  اأن  اأي�سًا  واأود  كما  الجتماع،  هذا 
التنفيذية على ما مت حتقيقه من اإجنازات خالل عام 2012 بالرغم من املناف�سة 

ال�سديدة والتحديات وال�سعوبات التي تواجهها مختلف اأ�سواق املال يف العامل.

وكما تعلمون اأن اآثار الأزمة املالية العاملية ل تزال قائمة واأن اقت�ساديات دول الحتاد 
الأوروبي ل تزال تواجه �سعوبات كبرية، هذا عدا عن الأحداث ال�سيا�سية التي متر 
مبختلف  ملحوظ  تباطوؤ  وجود  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  بها 
اقت�ساديات دول العامل مبا فيها اقت�ساديات الدول املتقدمة، مما ا�سطر العديد 

من هذه الدول اإلى اإجراء اإ�سالحات اقت�سادية للخروج من هذه الأزمة. 

ونحن كم�سرفيني ل بد واأن نكون حذرين لأننا ل ن�ستطيع التكهن مبا �ستوؤول اإليه 
ا�سواق املال يف املنطقة اإذا ما وقعت كوارث اأخرى خالل الفرتة القادمة، اإل اأننا 
وبالرغم من كل هذه الأحداث وبف�سل القيادة الر�سيدة حل�سرة �ساحب ال�سمو 
القت�ساد  ومتانة  ولقوة  املفدى  البالد  – اأمري  ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�سيخ 
القطري وفوز دولة قطر يف مونديال 2022 ل نزال ننظر للم�ستقبل بتفاوؤل حيث 
نتوقع باإذن اهلل اأن ت�سهد دولة قطر حركة متنامية غري م�سبوقة بكافة القطاعات 
القادمة،  مما  ال�سنوات  التنموية خالل  امل�ساريع  من  املزيد  وطرح  القت�سادية 
ب�سكل عام  امل�سريف يف قطر  القطاع  اأداء  اإيجابي على م�ستوى  ب�سكل  �سينعك�س 

وعلى اأداء بنك الدوحة ب�سكل خا�س.

ويف نهاية عام 2012 حققنا وبحمد اهلل تعالى ن�سب منو عالية بكافة املوؤ�سرات 
اإلى 55،2 مليار ريال  املالية حيث ارتفع اإجمايل املوجودات بن�سبة 4،7٪ لي�سل 
قطري، كما منت محفظة القرو�س وال�سلف بن�سبة 8،9٪ واإجمايل ودائع العمالء 
 7،6 اإلى  لي�سل   ٪6،6 بن�سبة  امل�ساهمني  حقوق  اإجمايل  وارتفع   ،٪8،5 بن�سبة 
تعادل  البنك  ارباح  �سايف  يف  منو  ن�سبة  اأي�سًا  وحققنا  كما  قطري.   ريال  مليار 
5،1٪، حيث بلغ �سايف الربح يف نهاية العام 1،3 مليار ريال قطري باملقارنة مع 
1،24 مليار ريال قطري عام 2011 اإ�سافة اإلى ن�سبة منو تعادل 3،6٪ يف اإجمايل 
الأداء،  معدلت  على  الطيبة  النتائج  هذه  انعك�ست  وقد  الت�سغيلية.   الإيرادات 
حيث بلغت ن�سبة العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني 20،6٪ ون�سبة العائد على 

متو�سط املوجودات ٪2،42.

واأدخلنا  القادمة  �سنوات  للثالث  البنك  ا�سرتاتيجية  اعتمدنا  العام  ذات  ويف 
بالفروع  يتعلق  فيما  وخا�سة  الأعمال  ا�سرتاتيجية  على  التعديالت  بع�س 
ت�سمنت اخلطة  وقد  العامل.  دول  املنت�سرة مبختلف  التمثيل  ومكاتب  اخلارجية 
املخاطر  اإدارة  جمال  يف  فعالة  ا�سرتاتيجيات  تطبيق  على  للبنك  امل�ستقبلية 
م�ستوى  ورفع  القطرية  الكوادر  ا�ستقطاب  وعلى  والدويل  املحلي  امل�ستويني  على 
الأداء من خالل ا�ستقطاب اخلربات والكفاءات العالية وحت�سني م�ستوى قنوات 

تو�سيل اخلدمات، اإ�سافة اإلى حت�سني وتطوير م�ستوى احلوكمة يف البنك وتنويع 
م�سادر الدخل وتعزيز وتقوية املركز املايل للبنك للو�سول اإلى اأعلى م�ستوى من 

الكفاءة يف الأداء الت�سغيلي. 

والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  ال�سرتاتيجية  البنك  اهداف  حتقيق  ولأغرا�س 
والدويل وتعزيز قدرته على عمليات الإقرا�س واملناف�سة وحتقيق اأف�سل م�ستويات 
تقدمي   2012 عام  من  �سبتمرب  �سهر  يف  املوقر  الإدارة  جمل�س  قرر  فقد  الأداء، 
البنك خالل  مال  راأ�س  لزيادة  للم�ساهمني  العادية  العامة غري  للجمعية  تو�سية 
الربع الأول من عام 2013 بن�سبة 50٪ هذا و�سوف يتم مناق�سة اأدوات زيادة را�س 

املال �سمن اأجندة اأعمال اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

كما قمنا اأي�سًا بتعزيز نظام احلوكمة يف البنك، حيث اعتمدنا بالإ�سافة اإلى دليل 
واللجان  الإدارة  جمل�س  وم�سوؤوليات  بواجبات  املتعلقة  والإجراءات  ال�سيا�سات 
ومبادئ  الإدارة  من  امل�سكلة  اللجان  وواجبات  وم�سوؤوليات  املجل�س  عن  املنبثقة 
مفهوم  تعزيز  على  وحر�سنا  ال�سركات،  �سيا�سات حوكمة  دليل  الأخالقية  املهنة 
الرقابة الداخلية يف البنك ومفهوم ال�سفافية والإف�ساحات وعالقات امل�ساهمني 

وحقوق اأ�سحاب امل�سالح وغريها.

الكرام  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ال�سادة  وبا�سم  با�سمي  اأتقدم  اأن  اأود  واأخريا، 
خليفة  بن  حمد  ال�سيخ/  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  ملقام  والعرفان  ال�سكر  بخال�س 
اآل ثاين، اأمري البالد املفدى واإلى �سمو ويل عهده الأمني ال�سيخ/ متيم بن حمد 
اآل ثاين واإلى �سعادة ال�سيخ/ حمد بن جا�سم بن جرب اآل ثاين – رئي�س جمل�س 
الوزراء ووزير اخلارجية واإلى �سعادة ال�سيد/ يو�سف ح�سني كمال – وزير املالية 
اآل  بن حمد  بن جا�سم  العزيز  عبد  بن  ال�سيخ/ جا�سم  �سعادة  واإلى  والقت�ساد 
ثاين - وزير الأعمال والتجارة واإلى �سعادة ال�سيخ/ عبد اهلل بن �سعود اآل ثاين، 
جميع  واإلى  املحافظ  نائب  ثاين  اآل  في�سل  بن  فهد  ال�سيخ/  و�سعادة  املحافظ 
امل�سوؤولني مب�سرف قطر املركزي ووزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر لالأ�سواق 

املالية وبور�سة قطر.

وختاما اأتوجه بالتحية وال�سكر جلميع امل�ساهمني والعمالء الكرام على ثقتهم بنا 
واإلى الإدارة التنفيذية وجميع املوظفني يف البنك على ما اأبدوه من جهود وتعاون 

خالل هذا العام وللنتائج الطيبة التي متكنا من حتقيقها.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين

رئي�س جمل�س الإدارة



الإدارة
�لتنفيذية

ر. �شيتار�مان
�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة

�أنتوين يل
رئي�س �خلزينة و�ل�شتثمار

ديفيد ت�شالينور
رئي�س �لإد�رة �ملالية

خالد لطيف
رئي�س �إد�رة مخاطر �لئتـمان

د�غ ري�شل
رئي�س �خلدمات 

�مل�شرفية لل�شركات

عبد �لرحمن علي �ملحمد
رئي�س �ملو�رد �لب�شرية

ديفيد د�وغان
رئي�س �حلوكمة �لعاملية

كري�س فيلرن
رئي�س �خلدمات

 �مل�شرفية �لدولية

�شوري�س بجباي
رئي�س د�ئرة �خلدمات 

�مل�شرفية لالأفـر�د

مختار عبد �ملنعم �حلناوي
�مل�شت�شار �لقانوين و�شكرتري

جمل�س �لإد�رة

جمال �لدين ح�شني �ل�شويل
رئي�س د�ئرة �للتز�م

�شامر فار�س دبابنه
مدير د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي

9



مكـاتــب العـالقــات
�لــدوليـــة

�أحمد يو�شف �أحمد �ملهزع
�ملدير �لإقليمي

فرع �لكويت

مانوج �س. نري
مدير فرع دبي

بيري مطر
مدير فرع �أبوظبي

نزيه عقالن
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك �لدوحة
 يف تركيا

كاجني �شينوميا
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك �لدوحة
 يف �ليابان

�شانثيامورثي
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك لدوحة 
يف �شنغافورة

ك. �س. كوون
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك لدوحة
 يف كوريا �جلنوبية

ريت�شارد و�يتينج
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك لدوحة
 يف �ململكة �ملتحدة

مايك جيلرت
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك لدوحة 
يف �أملانيا

بيرت لو
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك �لدوحة 
يف �ل�شني

هيلتون وود
رئي�س متثيلي

مكتب متثيل بنك لدوحة 
يف �أ�شرت�ليا
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تقـريـــر
�لإد�رة ٢٠١٢
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�لقت�شاد �لعاملي

تراجع القت�ساد العاملي ب�سورة ملحوظة خالل عام 2012 متاأثرًا بالعديد من الأحداث 
الأحداث  تلك  جاءت  العاملية،  املالية  الأزمة  لآثار  وا�ستمرارًا  واجليو�سيا�سية.  املالية 
وي�سعى  هذا  احلقيقية.  والقت�ساديات  املالية  الأ�سواق  على  الأزمة  تاأثري  من  لت�ساعف 
ال�سيا�سيون والبنوك املركزية جاهدين من اأجل احتواء الأ�سرار والتبعات ال�سلبية املتوقع 

ا�ستمرارها خالل عام 2013.

وبح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل  “IMF” ال�سادرة يف اأكتوبر 2012، من املتوقع 
كما من  عام 2013،  و٪3،6  عام 2012   ٪3،3 بن�سبة  العاملي منوًا  القت�ساد  ي�سجل  اأن 
املتوقع اأي�سًا اأن تنمو القت�ساديات املتقدمة بن�سبة 1،3٪ عام 2012 و1،5٪ عام 2013. 
ومع ذلك، فمن املتوقع اأن يرتاجع القت�ساد الربيطاين بن�سبة 0،4٪ عام 2012 واأن ينمو 
اأن ينمو القت�ساد الأمريكي بن�سبة 2،2٪ عام 2012  بن�سبة 1،1٪ عام 2013. وُينتظر 
و2،1٪ عام 2013. ومن املتوقع اأي�سًا اأن ي�سهد الحتاد الأوروبي تراجعًا بن�سبة 0،4٪ عام 
2012 واأن ينمو بن�سبة 0،2٪ عام 2013. وبالن�سبة اإلى القت�ساديات النا�سئة، فُيتوقع اأن 
ت�سجل منوًا بن�سبة 5،3٪ عام 2012 و5،6٪ عام 2013. ومع ذلك، فمن املحتمل اأن ت�سهد 
اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  ويرجع  النمو،  يف  تباطوؤًا  الكبرية  النامية  البلدان  من  العديد 
احتمال انخفا�س م�ستويات ال�سادرات من تلك الدول اإلى اأوروبا والوليات املتحدة. هذا 
امل�ساكل  اإلى  بالإ�سافة  املتقدمة  القت�ساديات  تواجه  التي  الأزمة  تاأثريات  ت�سببت  وقد 
الن�ساط  حجم  تقليل  يف  والنامية  النا�سئة  القت�ساديات  منها  تعاين  التي  الداخلية 
القت�سادي يف تلك الأ�سواق. وت�سري توقعات �سندوق النقد الدويل اإلى اأن القت�ساد يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط �سي�سجل منوًا قويًا خالل هذا العام لي�سل اإلى ما ن�سبته ٪5،3 
تعايف  وبدء  للنفط  املنتجة  الرئي�سية  الدول  لدى  الإنتاج  م�ستويات  لزيادة  نظرًا  وذلك 
وبالرغم   ،2011 عام  يف  البالد  �سهدتها  التي  ال�سراعات  اأعقاب  يف  الليبي  القت�ساد 
من ذلك فاإن توقعات �سندوق النقد الدويل لعام 2013 ت�سري اإلى انخفا�س معدل النمو 

القت�سادي باملنطقة اإلى ٪3،6. 

لقد ا�ستهل عام 2012 بالعديد من املخاوف املرتبطة مبنطقة اليورو والتوترات ال�سيا�سية 
النا�سئة عن امللف الإيراين، حيث مت يف �سهر يناير 2012 تخفي�س  ت�سنيف العديد من 
الدول الأوروبية من بينها فرن�سا من ِقبل وكالة �ستاندرد اآند بورز لأن املبادرات ال�سيا�سة 
لديها مل تكن كافية للتعامل مع ال�سغوط التي ت�سهدها منطقة اليورو. ومع ذلك، فقد مت 
خالل الربع الأول تعزيز اأ�سواق راأ�س املال العاملية بف�سل عمليات اإعادة التمويل طويلة 

الأجل التي اأقرها البنك املركزي الأوروبي.

البنوك  لدعم  الأوروبي  الحتاد  من  املقدمة  الأموال  ا�ستخدام  على  التفاق  مت  لقد 
الأوروبية املتعرثة ب�سكل مبا�سر بدًل من تقدمي قرو�س اإلى احلكومات لتقوم هي بعمليات 
الإنقاذ لهذه البنوك. وكانت قد تفاقمت الأزمة يف اإ�سبانيا ب�سبب املخاوف النا�سئة عن 
نق�س التمويل لدى البنوك الإ�سبانية. واإذا ما احتاجت اإ�سبانيا للمزيد من الدعم فاإن 
ذلك من �ساأنه اأن ي�سع �سغوطًا اإ�سافية على الأموال املخ�س�سة خلطط الإنقاذ املقدمة 
من الحتاد الأوروبي. وبالن�سبة اإلى اليونان، فقد مت تاأخري �سرف امل�ساعدات اإليها ب�سبب 
النتخابات واملفاو�سات حول �سبل خف�س الإنفاق والإ�سالحات الهيكلية لعالج العجز، 
مما اأدى اإلى تقليل اأهداف النمو. وكان الحتاد الأوربي قد وافق على منح اليونان عامني 
اإجمايل  من   ٪120 اإلى  لديها  العام  الدين  م�ستوى  خلف�س   2022 عام  حتى  اإ�سافيني 
الناجت املحلي وذلك رغم اعرتا�س �سندوق النقد الدويل على هذا التمديد. هذا ومن 
م�ساعدة  اأجل  من  الدويل  النقد  �سندوق  مع  اتفاقًا  الأوروبي  الحتاد  يربم  اأن  املنتظر 
اليونان على خف�س ديونها اإلى حدود معقولة، واإذا ما ف�سلت الدول الأع�ساء يف الحتاد 
اليونان فاإن ذلك  اإلى  الإنقاذ  اأموال خطة  اتفاق ب�ساأن ت�سليم  اإلى  التو�سل  الأوروبي يف 

�سوف يوؤدي اإلى تهديد كيان الحتاد الأوربي ككلل.

معدلت  ارتفاع  من  املخاوف  دفعت  فقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإلى  وبالن�سبة 
البطالة لديها بنك الحتياط الفدرايل الأمريكي اإلى اإقرار اجلولة الثالثة من التدابري 
“quantative easing measures” خالل �سهر �سبتمرب 2012. وكان باإمكان ما ُي�سمى 

وزيادة  الإنفاق  خف�س  على  ترتكز  والتي  املتحدة  الوليات  املالية” يف  “الهاوية  باأزمة 
يتمكن  املتحدة ما مل  الوليات  النمو القت�سادي يف  تعيق  اأن  ال�سرائب مبعدلت عالية 
ال�سعيد.  و�سريعة على هذا  اإلى حلول و�سط  التو�سل  الدميقراطيون واجلمهوريون من 
اخليار   - الع�سكري  املجال  يف  ال�سرف  اإمكانيات  على  يوؤثر  �سوف  الإنفاق  خف�س  اإن 
يدعمه  الذي  اخليار    - الجتماعية  الرعاية  برامج  وعلى  اجلمهوريون  يدعمه  الذي 
الدميقراطيون. ومن املحتمل اأن يواجه القت�ساد الأمريكي عجزًا تزيد قيمته عن ن�سف 
تريليون دولر خالل العام القادم من جراء ارتفاع ال�سرائب وخف�س الإنفاق العام. كما 
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اأن عدم اإجراء تغيريات جذرية بال�سيا�سة العامة للدولة �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س م�ستوى 
الطلب على الب�سائع واخلدمات وتباطوؤ يف النمو القت�سادي وزيادة معدل البطالة. كما 
انخفا�س  ب�سبب  املال  اأ�سواق  على  بدوره  �سيوؤثر  مما  الإيرادات  على  اي�سًا  �سينعك�س 
م�ستوى الإنفاق يف القت�ساد ككل، وعليه فهناك احتمال اأن يرتاجع القت�ساد الأمريكي 
الأمريكي هو  يواجهه القت�ساد  الذي  الآخر  والتحدي  ويدخل يف مرحلة ركود جديدة. 
تعرث احلكومة الأمريكية ولأول مرة يف تاريخها يف الوفاء بالتزاماتها يف �سداد الفواتري، 
هذا اإذا ف�سل الكوجنر�س الأمريكي يف رفع �سقف الديون الفيدرالية خالل الأ�سهر القليلة 
القادمة. ولن يوؤدي الف�سل يف رفع �سقف الدين يف الوقت املنا�سب ملنع التعرث واإلى اإحداث 
فو�سى مالية على امل�ستوى الداخلي فقط بل وقد يوؤدي اإلى انهيار ثقة العامل يف الدولر 

الأمريكي واأذونات اخلزينة.

اأما الهند فقد �سهدت منوًا يف اإجمايل الناجت املحلي خالل الربع الثاين من عام 2012 
بن�سبة 5،5٪، ولكن ل تزال م�ستويات الت�سخم يف القت�ساد الهندي مرتفعة، هذا عدا 
عن عدم ت�سوية م�ساكل اأخرى مثل العجز املايل والعجز يف احل�ساب اجلاري، الأمر الذي 
يثري بع�س املخاوف حول توقعات النمو بالقت�ساد الهندي على املدى القريب. اإن الهند 
ل تزال تواجه مخاطر الركود والت�سخم، وهذا ما توؤكده حتذيرات وكالة �ستاندرد اآند 
اإلى  اأدت  املايل وعجز احل�ساب اجلاري فقد  بالعجز  املتعلقة  للمخاوف  وكنتيجة  بورز، 

�سعف العملة الهندية.

وفيما يتعلق بال�سني فقد �سجلت منوًا خالل الربع الثاين من عام 2012 بن�سبة ٪7،6، 
اأن  اأ�سعار العقارات يف بع�س املناطق يف ال�سني. كما  اأن هناك مخاوف من ارتفاع  اإل 
انخفا�س معدل الت�سخم يف ال�سني اأعطى احلكومة فر�سًا اأف�سل لإقرار خطط التحفيز 
ا�ستقر منو  الأ�سعار. كما  ارتفاع يف م�ستويات  اإحداث  الت�سبب يف  بدون  والنقدي  املايل 
تراجع قطاعات  ب�سبب   ٪4 عام 2012 عند  الثاين من  الربع  الرو�سي خالل  القت�ساد 
اأدنى  اإلى  الرو�سي  الروبل  و�سل  وقد  الطبيعية،  املوارد  وا�ستخراج  والتجزئة  الت�سنيع 
منوًا  اأي�سًا  الربازيلي  القت�ساد  حقق  وقد   .2009 اأبريل  منذ   2012 عام  يف  م�ستوياته 
اأكرب �سركاء  بن�سبة 0،4٪ خالل الربع الثاين من عام 2012، ونظرًا لأن ال�سني تعترب 
الأزمة  اإلى  بالإ�سافة  ال�سيني  القت�ساد  يواجهها  التي  امل�سكالت  اأثرت  فقد  الربازيل 

الأوروبية على القت�ساد الربازيلي.

التوقعات  اأن  اإل  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  املالية  الهاوية  اأزمة  ت�سوية  من  وبالرغم 
والروؤيا العامة لعام 2013 �سوف تبقى مقلقة اإلى حد كبري خا�سة واأن اأزمة �سقف الدين 
باأمريكا ل تزال قائمة وقيد البحث، وقد يت�سبب عدم وجود حل قاطع لهذه الأزمة اإلى 
خلق فو�سى يف اأ�سواق املال. كما اأن عدم وجود حّل طويل الأجل لأزمة الديون الأوروبية 
من �ساأنه اأن يوؤثر بدرجة كبرية على الأو�ساع املعي�سية لدى �سعوب هذه الدول، و�ستبقى 
املخاطر ال�سيادية من اأهم العوامل املثرية للقلق يف هذه الأ�سواق، كما �سيوؤدي الت�سدد يف 
الإجراءات التنظيمية والإ�سرافية �سواء على امل�ستوى املحلي اأو الدويل اإلى و�سع املزيد 

من ال�سغوط على هذه املوؤ�س�سات والأ�سواق*.

�لقت�شاد �ملحلي

اأمري  ثاين  اآل  بن خليفة  ال�سيخ حمد  ال�سمو  القيادة احلكيمة حل�سرة �ساحب  يف ظّل 
حافظ  فقد  الأمني،  العهد  ويل  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ  و�سمو  املفدى  البالد 
من  اإذ   .2012 عام  وم�ستقرًا خالل  قويًا  وبقي  اأدائه  م�ستوى  على  القطري  القت�ساد 
 ٪4،9 ون�سبة   2012 عام   ٪6،3 تعادل  ن�سبة منو  يحقق  اأن  القطري  لالقت�ساد  املتوقع 

عام 2013.

ويف عام 2012 ت�سري التوقعات اإلى ارتفاع يف متو�سط اأ�سعار النفط باملقارنة مع عام 
الناجت املحلي بدرجة معتدلة. وت�ستهدف  باإجمايل  اإلى وجود منو  2011، مما �سيوؤدي 
موازنة قطر لعام 2012 حتقيق فائ�س بن�سبة 23٪ خالل عامي 2013/2012 باملقارنة 
للربميل  النفط  �سعر  اأ�سا�س  )على   2012/2011 عامي  خالل   ٪16 بن�سبة  فائ�س  مع 

65 دولرًا(.

عام  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   ٪7،8 اإلى  املايل  الفائ�س  ي�سل  اأن  املتوقع  من  كما 
2012، و�سوف ي�ستمر احل�ساب اجلاري يف حتقيق فائ�س مدعومًا بزيادة الإيرادات من 
�سادرات الغاز واملكثفات النفطية، ومن املتوقع له اأن ي�سل اإلى ن�سبة 22٪ من اإجمايل 
الفائ�س املايل يف عام  اإلى انخفا�س  التقديرات  الناجت املحلي يف عام 2012*. وت�سري 
�سيزيد  بينما  منوًا  الهيدروكربون  قطاع  من  الدخل  ي�سهد  لن  حيث   ٪4،8 اإلى   2013
الإنفاق بالتوازي مع النمو القت�سادي وزيادة التعداد ال�سكاين. وقد �سجلت دولة قطر 
فائ�سًا كبريًا يف امليزان التجاري يف الن�سف الأول من عام 2012 بقيمة 140 مليار ريال 

قطري تقريًبا.

ويف خطوة ملوائمة القوانني التي حتكم النظام املايل بدولة قطر، فقد مت يف �سهر مار�س 
التنظيم  اإدارة هيئة  رئي�ًسا ملجل�س  املركزي  �سعادة محافظ م�سرف قطر  تعيني   2012

.»QFCRA« مبركز قطر للمال

اجلديدة  الأ�سهم  موؤ�سرات  من  عدًدا   2012 اأبريل  �سهر  يف  قطر  بور�سة  قدمت  كما 
قطرية  وكالة  اإطالق  قطر  دولة  وتعتزم  احلايل،  قطر  بور�سة  موؤ�سر  اإلى  لت�ساف 

للت�سنيف الئتماين.

ووفقًا لتقرير التناف�سية العاملي 2013/2012 ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي، فقد 
احتلت دولة قطر املرتبة احلادية ع�سر على م�ستوى العامل من حيث القدرة التناف�سية، لتكون 

بذلك من اأكرث القت�ساديات تناف�سية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ويف �سهر يوليو 2012 اأ�سدرت دولة قطر ولأول مرة خالل العقد املا�سي �سكوكًا اإ�سالمية 
بقيمة 4 مليار دولر اأمريكي. وبالرغم من توفر مرونة وقوة مالية كبرية لدى دولة قطر 
اإل اأنها قد تواجه حتديات يف متويل م�ساريع البنية التحتية الهائلة املخطط لها وغريها 
املالية  الهاوية  كاأزمة  العاملية  القت�سادية  التداعيات  ب�سبب  الأخرى  الحتياجات  من 

الأمريكية والأزمات التي ت�سهدها منطقة الحتاد الأوروبي.

ومن ناحية اأخرى، فقد حافظ م�سرف قطر املركزي على اأ�سعار الفائدة عند م�ستوياتها 
املقررة يف �سهر اأغ�سط�س 2012. ويف خطوة تهدف اإلى تنظيم العمليات الداخلية ما بني 

  الرئي�س التنفيذي للمجموعة، يت�سلم جائزة 

الطاوو�س الذهبي العاملية للم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات.

التوقعات القت�سادية العاملية ل�سندوق النقد الدويل – اأكتوبر 2012  *امل�سادر: 
الأبحاث الداخلية لبنك الدوحة.   
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اأطلق م�سرف قطر املركزي بالتعاون مع �سركة بلومربغ »موؤ�سر  البنوك يف قطر، فقد 
الأول من نوعه اعتمادًا على  وهو   )QIBOR( البنوك«  الإقرا�س بني  قطر لأ�سعار فائدة 

اأ�سعار العر�س لدى ت�سعة بنوك مدرجة يف املوؤ�سر.

وتظل التوقعات امل�ستقبلية لالقت�ساد القطري اإيجابية للغاية مع توقعات بنمو اقت�سادي 
لكرة  العامل  كاأ�س  مونديال  ل�ست�سافة  الالزمة  التحتية  البنية  تطوير  بخطط  مدعوم 

القدم 2022 اإلى جانب العمل على حتقيق روؤية قطر الوطنية 2030.

اإ�سادة  قطر  دولة  املتوا�سلة يف  التنظيمية  والإ�سالحات  القوي  القطري  الأداء  نال  كما 
وتقدير وكالة �ستاندرد اآند بورز حيث قامت بتثبيت الت�سنيف الئتماين ال�سـيادي لدولة 

قطر عند الدرجة »AA«، وهذه الدرجة تعّد من اأعلى درجات الت�سنيف الئتماين*.

جمموعة �خلدمات �مل�شرفية �لتجارية

تعد جمموعة اخلدمات امل�سرفية التجارية اإحدى اأهم املجموعات يف البنك التي ت�ساهم 
يف حتقيق الإيرادات، وهي م�سوؤولة عن اإدارة اإحدى اأكرب محافظ الإقرا�س التجاري يف 
دولة قطر. وقد اأحرزت املجموعة تقدمًا كبريًا يف تطوير مناذج الأعمال التي ترتكز على 
تلبية احتياجات العمالء مبا يتما�سى مع م�ستوى املخاطر املقبولة لدى البنك. كما حققت 
جمموعة اخلدمات امل�سرفية التجارية منوا كبريًا على �سعيد عمليات الإقرا�س للقطاع 
اخلا�س بال�سوق املحلي ومتكنت وبنجاح من م�ساعفة معدل منو اأعمالها وزيادة الربحية 

على م�ستوى كافة وحدات الأعمال.

كما ا�ستطاعت املجموعة خلق زخم كبري يف الأ�سواق، ول نزال نرى توفر فر�س كبرية 
للبنك نظرًا لأننا نعمل �سمن اقت�ساد ت�سري التقديرات اإلى اأنه ميتلك اأحد اأكرب معدلت 
امل�سرفية  اخلدمات  مبجموعة  هامة  تغريات   2012 عام  �سهد  وقد  العامل.  يف  النمو 
التجارية من حيث الأداء القوي وتعزيز الكفاءة الت�سغيلية وتكامل اخلدمات ال�ست�سارية.

لقد مت حتديد اأربعة جمالت رئي�سية للتحول يف ا�سرتاتيجية الأعمال لدينا:

مت  التي  الأعمال  اأق�سام  حتت  وجتميعها  جديدة  وخدمات  منتجات  اإدخال  مت   •
وق�سم  املعدات  وق�سم متويل  املهيكلة  التمويل  ق�سم عمليات  مثل  ا�ستحداثها حديثًا 
خدمات املعامالت امل�سرفية. ويتوقع لهذه الأق�سام اجلديدة اأن ت�ساهم بن�سبة ٪30 

يف منو املوجودات والإيرادات اجلديدة خالل الثالث �سنوات القادمة.

ركزت املجموعة يف اأعمالها على تغطية املناطق اجلغرافية الهامة يف كل من دولة   •
قطر ودول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى مما عزز من منو املوجودات والأرباح.

فيما  وخا�سة  الأداء  م�ستوى  يف  امل�ستمر  التح�سني  ملراقبة  خا�س  نظام  ا�ستحدثنا   •
الأق�سام  جميع  لدى  التكاليف  ل�سبط  اآلية  و�سعنا  حيث  الت�سغيلية،  بالكفاءة  يتعلق 
وبالإ�سافة  باملجموعة.  امل�ساندة  الوظائف  اإنتاجية  لتعزيز  برناجمًا خا�سًا  واأن�ساأنا 
زيادة  البنك اخلارجية بهدف  لعمليات  تعيني فريق عمل متخ�س�س  اإلى ذلك، مت 

قاعدة العمالء وحتقيق ن�سب منو اأف�سل مبختلف القطاعات القت�سادية.

قمنا بتو�سيع نطاق خدماتنا ال�ست�سارية لتتخطى جمال عمليات الإقرا�س من خالل   •
تطبيق منهجية ا�ست�سارية متكاملة ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي على فهم احتياجات العمالء 

ب�سورة اأف�سل وم�ساعدتهم يف حتقيق اأهدافهم.

ق�سم  وهي  رئي�سية،  اأق�سام  خم�سة  من  التجارية  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  تتاألف 
امل�ساريع  متويل  وق�سم  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  وق�سم  العام  القطاع  متويل 
امل�سرفية  اخلدمات  وق�سم  العقاري  والرهن  العقارية  اخلدمات  وق�سم  وال�ست�سارات 

اخلا�سة. ويدعم هذه الأق�سام وحدات خدمية اأخرى كوحدة اإدارة النقد ووحدة خدمات 
الدين ال�ست�سارية. وخالل عام 2012 مت اإعادة ربط ق�سم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

ليتبع جمموعة اخلدمات امل�سرفية ل�سوؤون الأفراد.

ويهتم ق�سم متويل القطاع العام بتقدمي اخلدمات امل�سرفية للموؤ�س�سات احلكومية و�سبه 
احلكومية العاملة يف قطر، حيث يقدم جمموعة متنوعة من املنتجات مثل القطع الأجنبي 
واإدارة النقد ومتويل راأ�س املال العامل وخطابات العتمادات والتمويل التجاري املهيكل 

وخدمات الدفع وغريها من اخلدمات امل�سرفية التجارية الأخرى.

لعمليات  الرئي�سي  املحرك  يعد  »الذي  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  �ساهم  وقد 
اإيرادات مرتفعة بالرغم من  النمو يف البنك« ب�سورة كبرية يف الإيرادات، حيث �سجل 
انخفا�س �سايف هام�س الفائدة، وذلك نظرًا لنمو محفظة القرو�س ب�سبب البيع ال�سمني 
الذي ترتب عليه احل�سول على ح�سة اأكرب من محافظ العمالء. وقد انتهج هذا الق�سم 
واإمكانيات  ال�سوق  حتديات  مع  التفاعل  على  القدرة  لديها  متوازنة  منو  ا�سرتاتيجية 
املراقبة  على  الق�سم  ركز  وقد  التعاون.  واآفاق  ال�ست�سارية  اخلدمات  جمال  يف  التو�سع 
الفّعالة لالئتمان من اأجل �سمان قوة وجودة املوجودات، وعلى تو�سيع قاعدة العمالء من 
خالل الدخول يف عالقات جديدة ومنتقاة بعناية مع �سركات محلية ودولية رائدة. وكان 
النمو متنوعًا مع وجود تركيز اأكرب على متويل العقود، علًما باأن منو الق�سم كان متواكًبا 

مع النمو القت�سادي يف البالد.

تطوير  ا�ستطاع  حيث  العام،  خالل  اآخر  جناحًا  حقق  فقد  امل�ساريع  متويل  ق�سم  اأما 
عالقات مع العديد من ال�سركات الكربى املتعددة اجلن�سيات، بالإ�سافة اإلى جناحه يف 
اإيجاد �سفقات م�سرتكة �سواء ك�سريك اأو من�سق مع موؤ�س�سات جتارية على امل�ستوى املحلي 
اخلدمات  جمموعة  لدى  الأخرى  الأعمال  اأق�سام  دعم  يف  اأي�سًا  �ساهم  كما  والإقليمي. 

امل�سرفية التجارية وذلك من خالل ا�ستقطاب اأعمال جديدة وربطها مع هذه الأق�سام.

مع  جيدة  ب�سورة  التفاعل  من  العقاري  والرهن  العقارية  اخلدمات  ق�سم  متكن  كما 
الأو�ساع ال�سوقية ال�سعبة، وحافظ على ح�سته يف ال�سوق وحقق زيادة يف الإيرادات، 
تقدمي خدمات  اأجل  املتاحة من  درا�سة اخليارات  على  وبا�ستمرار  الق�سم  ويعمل هذا 
وعلى  التقليدي  العقاري  التمويل  على  الق�سم  ويركز  للعمالء.  م�سافة  قيمة  ذات 
احللول املتخ�س�سة من خالل تقدمي جمموعة من املنتجات امل�سممة خ�سي�سًا لتلبية 
العمالء  بناء عالقات وطيدة  مع  الق�سم من  العمالء اخلا�سة. كما متكن  احتياجات 
يقدمها  التي  ال�ست�سارية  اخلدمات  خالل  من  ا�سرتاتيجياتهم  ر�سم  يف  وم�ساعدتهم 
لهم من حيث حتليل املوجودات، عمليات التقييم والتثمني، حتليل العمليات الت�سغيلية 
التثمني  خدمات  ت�سميم  ومت  الأ�سول.  وبيع  �سراء  ا�سرتاتيجيات  وحتديد  للعقار 
املتوفرة  الوا�سعة  اخلربات  خالل  من  منطقة  بكل  اخلا�سة  املتطلبات  لتلبية  ال�ساملة 

يف الق�سم لتقدمي احللول الرائدة. 

القائمة  التعاون  قنوات  خالل  من  العقاري  والرهن  العقارية  اخلدمات  لق�سم  وميكن 
احتياجات  مع  �سريع  ب�سكل  للتجاوب  الالزمة  املوارد  توفري  الأخرى  الأق�سام  وبني  بينه 
العمالء وتلبية اأهدافهم. وتكمن قوة الق�سم يف معرفته العميقة بالقطاع الذي يعمل فيه 
عدا عن اأن خدماته ال�ست�سارية تنتهج منهجية ا�سرتاتيجية لالأعمال ممنهجة بطريقة 

ا�سرتاتيجية مل�ساعدة العمالء على اتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذ خطط الأعمال.

هذا وا�ستمر ق�سم اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة بالرتكيز على احللول املالية امل�سممة 
ملواءمة احتياجات العمالء من ذوي املالءة املالية العالية لتمكينهم من اإدارة ا�ستثماراتهم 
على النحو الأمثل. وقد عمل هذا الق�سم على تق�سيم ال�سوق اإلى �سرائح ليتمكن من تلبية 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة مع كبار امل�سوؤولني لدى اإطالق حملة

»اح�سل على الذهب« التي تتيح فر�سة �سراء �سبائك الذهب من البنك.

افتتاح الفرع االإلكرتوين يف جممع اللولو باخلور، الفرع االأكرث حداثة 

وتطوراً لدى بنك الدوحة.

التوقعات القت�سادية العاملية ل�سندوق النقد الدويل – اأكتوبر 2011  *امل�سادر: 
تقرير الأمانة العامة للتخطيط التنموي ب�ساأن التوقعات القت�سادية لدولة قطر لعامي 2012 – 2013   

الأبحاث الداخلية لبنك الدوحة.  
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الحتياجات املختلفة لكل �سريحة، حيث ا�ستطاع تقدمي منتجات مالية متكاملة للعمالء 
ا�ست�سارية �ساملة. كما مت تكري�س فريق من م�ست�ساري الرثوة  اتباع منهجية  من خالل 
اخلا�سة للعمل مع العمالء عن كثب والطالع على املوارد املتوفرة على ال�سعيدين العاملي 
والداخلي وال�ستفادة منهم يف تطوير ا�سرتاتيجيات تتالءم مع الحتياجات ال�سخ�سية 

للعمالء وتلبي احتياجاتهم املالية.

وبالرغم من حالة عدم اليقني ال�سائدة بالقت�ساد والبيئة التنظيمية والتي ل تزال قائمة، 
على  امل�ستقبل  يف  ان�سطتها  تركز  �سوف  التجارية  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  اأن  اإل 
منهجية �سوقية متوازنة قائمة على بناء عالقات خا�سة مع عمالء البنك من ال�سركات 
وعلى ال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات املالية املتكاملة املدعومة مبنهجية ا�ست�سارية قوية.

جمموعة �خلدمات �مل�شرفية لالأفر�د

اخلدمات  جمال  يف  وم�ستدامة  مربحة  وخدمات  منتجات  توفري  على  البنك  ركز  لقد 
املرتفعة  الدخل  معدلت  من  الق�سوى  ال�ستفادة  اأجل  من  لالأفراد  املقدمة  امل�سرفية 
اإلى كل من قطر ودول جمل�س  اإلى تدفق املغرتبني  لالأفراد على امل�ستوى املحلي اإ�سافة 
على  املرتكزة  واخلدمات  املنتجات  ت�سميم  عملية  �ساعدت  وقد  اخلليجي.  التعاون 
ال�سوق يف جمال اخلدمات امل�سرفية  الريادي يف  تعزيز موقعنا  العمالء يف  احتياجات 

املوجهة لالأفراد.

طورت جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد منوذج اأعمالها خالل العام بال�ستناد على 
ا�سرتاتيجية مرتكزة على درا�سة املناف�سني والعمالء والقطاعات والتغريات بال�سوق. وقد 
اأدت  والتي  املتغرية  الديناميكيات  على  بناء  لالأعمال  اجلديد  النموذج  هذا  ت�سكيل  مت 
بطبيعة احلال اإلى خلق �سرائح ومنتجات وخدمات جديدة يف ال�سوق. وتهدف املجموعة 
العمالء  احتياجات  تلبية  على  ترتكز  منهجية  خالل  من  التعامل  اولويات  حتديد  اإلى 

وتطلعاتهم وحت�سني الأداء وزيادة املبيعات.

من  املزيد  ل�ستقطاب  ا�سرتاتيجية  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  و�سعت  لقد 
ال�سرتاتيجية  هذه  وت�سمنت  بال�سوق،  جديدة  �سرائح  يف  الدخول  خالل  من  العمالء 
طرح منتجات جديدة مثل قر�س الذهب ومنتجات ال�ستثمار يف الذهب. وقد كان لبنك 
الدوحة ال�سبق يف طرح منتج ال�ستثمار بالذهب حيث مت تقدميه للعمالء الراعبني بهذا 
حتقيق  من  ومكّناهم  عناء،  وبدون  اآمن  وب�سكل  ح�سرية  ب�سورة  ال�ستثمار  من  النوع 
اأي�سًا منتج متميز  ال�سوق. وطرحنا  اأ�سعار الذهب يف  اأكرب بالرغم من ارتفاع  عائدات 
لقرو�س الذهب يتيح للعمالء تقدمي الذهب الذي ميتلكونه ك�سمان مقابل احل�سول على 
الذهب  قيمة  ن�سبة 60٪ من  مقابل  القر�س  مُينح هذا  البنك،  حيث  من  نقدي  قر�س 
وقت احل�سول على القر�س، وهو متاح للعمالء وغري العمالء، ويتم �سداده على اأق�ساط 
جتدر  كما  اأق�سى.  كحد  �سهرًا   36 اإلى  ت�سل  زمنية  فرتة  على  ومرنة  مت�ساوية  �سهرية 
الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد قد وفرت خدمة بيع �سبائك 
الذهب مبا�سرة من الفروع باأوزان ترتاوح بني 5 غرام حتى 1 كيلو غرام باأ�سعار تناف�سية 
للغاية. وبهذا التنوع يف منتجات الذهب يكون بنك الدوحة قد لعب دورًا قياديًا يف هذا 

املجال ليوؤكد ريادته من جديد يف طرح املنتجات واخلدمات املبتكرة.

وبهدف تعزيز �سبكة الفروع املحلية فقد افتتح البنك خالل عام 2012 فروع جديدة يف 
كل من الوكرة و�سارع املتحف بالإ�سافة اإلى فرع اإلكرتوين مبجمع اللولو للت�سوق مبنطقة 
اخلور. ومتا�سيًا مع توجه بنك الدوحة نحو تقدمي منتجات جديدة، فقد مت طرح بطاقة 
لل�سفريات، وهي متاحة بالدولر  بال�سراكة مع وكالة ريجن�سي  »امل�سافر« امل�سبقة الدفع 
الأمريكي واليورو واجلنية الإ�سرتليني وتقدم اأف�سل اأ�سعار ال�سرف وتوفر على العمالء 
لتخطيط  اأنها حتتوي على خوا�س  �سفرهم، عدا عن  اأثناء  النقدية  الأموال  عناء حمل 
النفقات واإدارتها وعلى اإمكانية ا�ستخدامها عرب �سبكة الإنرتنت. كما طرح بنك الدوحة 
اأي�سًا »باقة الرتحيب« يف حلة جديدة تت�سمن على العديد من اخلدمات املالية الفورية 
التي مت ت�سميمها ب�سورة ح�سرية لتلبي احتياجات القادمني اإلى دولة قطر للمرة الأولى 

وبهدف م�ساعدتهم على ال�ستقرار ب�سرعة ودون عناء.

وعالوة على ذلك، ركز البنك على زيادة ح�سته يف ال�سوق من خالل العرو�س الرتويجية 
ودعم املبيعات وذلك بناء على موؤ�سر احل�سة ال�سوقية الذي يعتمد على مدى جودة املنتج 

وال�سعر وتوافر اخلدمة والت�سالت.

الئتمان مبجموعة  لبطاقات  ال�سيفية  اأعدنا طرح احلملة  التوايل،  الثالث على  وللعام 
كبرية من املزايا املقدمة حلاملي بطاقات درمي والبطاقات اخل�سراء ودرمي بالتينيوم 
من  البطاقات  هذه  حاملي  مكنا  حيث   2012 اغ�سط�س  اإلى  مايو  من  الفرتة  خالل 
نفقاتهم  من   ٪6 اإلى   ٪5 بني  ترتاوح  بن�سب  النقدي  ال�سرتداد  مزايا  من  ال�ستفادة 
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نقدية  �سحوبات  على  احلملة  ت�سمنت  كما  قطر.  دولة  وخارج  القطرية  احلرة  بال�سوق 
ا�ستفاد منها جمموعة من العمالء با�سرتداد مبالغ نقدية ت�سل اإلى 10،000 ريال قطري 
لكل فائز من قيمة النفقات التي مت �سرفها عرب بطاقات بنك الدوحة. وبالفعل مت اإيداع 
ما يزيد عن مليون ريال قطري يف ح�سابات العمالء يف اإطار حمالت البنك الرتويجية 
ال�سيفية، هذا عدا عن ا�ستفادتهم من العديد من املنافع من خالل احلمالت التي قامت 
بها �سركتي ما�سرتكارد وفيزا. ومن ناحية اأخرى، اأنع�س بنك الدوحة �سوق العقارات يف 
قطر عرب اإطالق عر�س القرو�س العقارية ل�سريحة الأفراد بفائدة 3،99٪، وهو العر�س 
الأكرث تناف�سية يف قطر. كما اأطلق البنك اأي�سًا حملة لتحويل القرو�س مقابل �سعر فائدة 

يعادل �سفر باملئة.

وخالل الربع الثالث من عام 2012، اأطلق البنك حملة ناجحة لقرو�س ال�سيارات، حيث 
مت اإتاحة الفر�سة للعمالء ل�سراء �سياراتهم باملجان من خالل الدخول يف �سحب يتم من 
اأي�سا اإطالق حملة  اإ�سقاط قيمة قر�س ال�سيارة بالكامل للعمالء الفائزين. ومت  خالله 
بن�سبة  فائدة  �سعر  من  ال�ستفادة  للعمالء  اأتاحت  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  اأخرى 
0٪ مع فرتة �سماح مدتها ثالثة اأ�سهر وبولي�سة تاأمني على احلياة بالإ�سافة اإلى عازل 

حراري من نوع »تيتانيوم« لزجاج ال�سيارة وجمموعة اأخرى من املزايا الإ�سافية.

كما وا�سل البنك تقدمي جمموعة وا�سعة من منتجات الودائع مبا يف ذلك ودائع الدخار 
والودائع طويلة الأجل والودائع ذات الفائدة املدفوعة مقدًما. ومت طرح ال�سل�سة اخلام�سة 
من ودائع اجلنا بعمالت اإقليمية ودولية متعددة مع مدد زمنية ت�سل اإلى خم�س �سنوات 

لتحقيق عائدات اأعلى.

الدانة  التوايل بامتيازات برنامج  التا�سع على  للعام  ال�سوق  اأبهر بنك الدوحة  هذا وقد 
للتوفري، حيث مت خالل عام 2012 تقدمي جوائز نقدية تزيد قيمتها عن 12 مليون ريال 
قطري من خالل �سحوبات �سهرية وربع �سنوية. لقد ت�سمنت عمليات ال�سحب ال�سهرية 
على خم�سة جوائز بقيمة 50،000 ريال قطري خلم�سة فائزين وعلى جائزة اأخرى لرابح 
على  �سنوية  الربع  ال�سحب  عمليات  وت�سمنت  كما  قطري،  ريال   250،000 مببلغ  واحد 
ريال قطري  مليون  مبلغ  على  واأخرى  ريال قطري   500،000 واحد مببلغ  لرابح  جائزة 
توزيع  على  ال�سهرية  جوائزه  ت�سمنت  فقد  ال�سغار،  املدخرين  برنامج  اأما  اآخر.  لفائز 
جهاز لب توب على فائز واحد وعلى اأربعة اأجهزة بالي �ستي�سن لأربعة فائزين، اإ�سافة 
الدرا�سية  الر�سوم  و�سداد  احلظ  �سعداء  لأحد  �سنة  ربع  كل  لند  ديزين  اإلى  رحلة  اإلى 

للفائز بال�سحب الن�سف �سنوي ملدة خم�س �سنوات متتالية. 

وا�ستمرت جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف نهجها الرامي اإلى تق�سيم ال�سوق اإلى 
�سرائح مع الرتكيز ب�سورة اأكرب على اخلدمات امل�سرفية ذات الأهمية لكل �سريحة. كما 
مت تقدمي املزيد من املزايا لعمالء وحدة »الريادة« من خالل الأ�سعار اخلا�سة واخلدمات 
ا لهم، ومت مكافاأتهم من خالل بطاقة اإنفينيت الئتمانية التي ا�سفت  امل�سممة خ�سي�سً

على هذه الفئة من العمالء طابع خا�س ومميز.

خالل  من  الكبري  جناحها  الدوحة  بنك  اللولو/  املتميزة  الت�سوق  بطاقة  وا�سلت  وقد 
العام الذي مّكن العمالء من توفري ما يعادل 5٪ من قيمة  عر�سها امل�ستمر على مدار 
م�سرتياتهم من محالت اللولو عدا عن ا�ستفادتهم من العرو�س اخلا�سة الأخرى التي 
قدمت حلملة هذه البطاقة الفريدة. كما اأطلق بنك الدوحة عرو�س التق�سيط للم�سرتيات 
اإي�ست«   51« محالت  مثل  التجارية  العالمات  اأ�سهر  من  عدد  مع  بالتعاون   ٪0 بفائدة 
حاملي  لكافة  رين�سان�س«  و«فندق  و«اإنرتتك«  و«فودافون«  و«�سام�سوجن«  و«جويالوكا�س« 

بطاقات درمي الئتمانية.

الرئي�س التنفيذي للمجموعة مع م�سوؤولني من 

بنك الدوحة اأثناء اإعالن برنامج الدانة 2012
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بربنامج  للخروج  الداخلية  اإجراءاته  بتحديث  البنك  قام  العمالء،  خدمة  �سعيد  وعلى 
التزامه  بهدف �سمان  وذلك  لها  املنا�سبة  واإيجاد احللول  العمالء  �سكاوى  لإدارة  فعال 
باأعلى املعايري. وقد مت ت�سميم هذا النظام متا�سيًا مع روؤية البنك ال�سرتاتيجية الرامية 

اإلى بناء عالقات وطيدة مع العمالء ل�سمان ولئهم وانتمائهم للبنك.

كما كر�س بنك الدوحة فريق من مدراء العالقات للتعامل ب�سورة ح�سرية مع العمالء 
يف مركز العالقات الدولية يف �سارع حمد الكبري لتلبية احتياجاتهم امل�سرفية وتقدمي 
خدمات حتويل الأموال، واأبرم اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية مع موؤ�س�سة »ت�ساينا يونيون 
باي«، التي تعد اأكرب واأحدث احتاد يف قطاع البطاقات امل�سرفية يف ال�سني بهدف توفري 
كل �سبل الراحة حلاملي بطاقات يونيون باي ال�سينية من جّراء متكينهم من ال�ستفادة 
اتفاقية مع جمموعة  اأي�سًا  واأبرم  البيع، هذا  ونقاط  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  �سبكة  من 
الذين  املغرتبني  الهنود  العمالء  اإلى  العقارية  القرو�س  تقدمي  اأجل  من  بولز«  »اإنديا 

يرغبون يف �سراء عقارات يف الهند.

واإ�سافة اإلى ذلك وفرنا املزيد من �سبل الراحة من خالل البتكارات التكنولوجية، وكان 
بنك الدوحة هو اأول من طبق اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف اجلوال حيث اأتاح للعمالء 
خدمات دفع فواتري اخلدمات العامة و�سداد امل�ستحقات على البطاقات واإجراء عمليات 

حتويل الأموال عرب الهاتف اجلوال.

وعالوة على ذلك فقدا�ستفاد البنك خالل العام من �سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل الكبرية 
التي ميتلكها لتقدمي املزيد من خدمات الدفع لكل من عمالء البنك وغري العمالء، مثل 

�سداد فواتري كيوتل وفودافون وكهرماء �سواء با�ستخدام البطاقات اأو نقدًا. 

لبنك  الرائد  الإلكرتوين  التجاري  املجمع  الدوحة،  �سوق  اأبرم  فقد  اأخرى،  ناحية  ومن 
الدوحة، اتفاقيات مع العديد من كبار التجار بالبالد. ومن اأجل تعزيز جتربة الت�سوق 
اتفاقية مع  الدوحة  التجار، وقع �سوق  لل�سركاء من  ال�ساعة والقيمة امل�سافة  على مدار 
كيوبو�ست لتقدمي »خدمات الت�سليم« لتكون مبثابة قيمة م�سافة جديدة للعمالء والتجار 
على حد �سواء، كما قدم �سوق الدوحة عرو�سًا خا�سة لبوابات الدفع الإلكرتونية للتجار 

ومتكن من بناء املزيد من الثقة مع هوؤلء التجار ك�سريك اأعمال اأمني وموثوق به.

ويف اإطار ا�سرتاتيجية البنك لال�ستثمار يف و�سائل الإعالم الجتماعية، اأطلقت جمموعة 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد هذا العام »ولأول مرة يف قطر« تطبيقًا جديدًا على موقع 
ال�سالة  لكل من يرغب يف معرفة مواعيد  املبارك  �سهر رم�سان  بوك مبنا�سبة  الفي�س 
الكرمي  القراآن  من  تالوات  اإلى  ال�ستماع  اإلى  اإ�سافة  املباركة،  ال�سهر  اأيام  طيلة  بدقة 
واحت�ساب مبالغ الزكاة الواجبة على اأموالهم بعملتي الريال القطري والدولر الأمريكي. 
وقد عملت هذه املبادرة املتميزة على زيادة عدد متابعي البنك على موقع الفي�س بوك 
وتويرت  بوك  في�س  الجتماعي:  التوا�سل  �سبكات  كافة  عرب  التفاعل  من  نوعًا  واأحدثت 

ولينكد اإن وغوغل بل�س وماي �سبي�س ويوتيوب.

كما مت الرتكيز خالل العام على حتويل منوذج اخلدمات امل�سرفية لالأفراد ليكون اأقرب 
اإلى منوذج البيع بالتجزئة بهدف تقدمي جتربة م�سرفية فريدة ومتميزة. وبو�سع ذلك 
حيث  الأفراد،  بقطاع  اخلا�سة  �سبكته  لتحويل  جديد  مفهوم  البنك  و�سع  العتبار  يف 
اإلى  العمالء  انتماء  لزيادة  البنك  فروع  لكافة  جديدة  هوية  اإبراز  املفهوم  هذا  ت�سمن 
بنك الدوحة. وقد روعي يف ت�سميم الفروع اجلديدة اأحدث اأمناط الت�سميم والتق�سيم 
العمالء.  خلدمة  منا�سبة  بيئة  لت�سميم  الدولية  املعايري  مع  تتما�سى  التي  الهند�سي 
ويهدف هذا التحول اإلى خلق و�سط مبهر ومميز مع توفري موظف ا�ستقبال يف كل فرع 

يخت�س بتوجيه العمالء واإر�سادهم ل�سمان خدمتهم بطريقة �سريعة و�سل�سلة.

عام  خالل  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  حققتها  التي  الهامة  الإجنازات  اإن 
مع  متا�سيًا  وذلك  والتجديد  التحديث  اأ�س�س  اإر�ساء  يف  جناحها  على  تاأكيد  لهي   2012

�سعار البنك: »هنالك الكثري لنتطلع اإليه...«

جمموعة �خلزينة و�ل�شتثمار

تقدم جمموعة اخلزينة وال�ستثمار جمموعة متنوعة من خدمات اإدارة املخاطر املالية 
و�سناديق  الثابت  والدخل  النقد  واأ�سواق  الأجنبي  القطع  مثل  ال�ستثمار،  ومنتجات 

ال�ستثمار وو�ساطة الأ�سهم وال�سلع، ل �سيما املعادن الثمينة.

وقد ات�سمت اأ�سواق املال خالل عام 2012 بعدم اليقني والتقلب »كما هو مو�سح بالف�سل 
اخلا�س بالقت�ساد العاملي«. وبالرغم من ذلك فقد بقي معدل النمو القت�سادي يف قطر 
البنية التحتية وذلك متا�سيًا مع  قويًا عامًا بعد عام مدعومًا بالإنفاق يف جمال تطوير 
روؤية قطر الوطنية 2030 والتح�سريات اخلا�سة با�ست�سافة مونديال كاأ�س العامل 2022 

املحلي  الأ�سهم  �سوق  ومتكن  املحلية(.  بالتوجهات  اخلا�س  بالف�سل  مو�سح  هو  )كما 
من  الثاين  الربع  يف  تراجعًا  و�سهد  الأول  الربع  يف  متقلبًا  كان  اأن  بعد  قطر،  ببور�سة 
التعايف يف الن�سف الثاين من هذا العام حيث مت اإغالق عام 2012 دون ت�سجيل خ�سائر، 
ولهذا فقد متكن الفريق العامل باإدارة اخلزينة وال�ستثمار من حتقيق جناحات ملحوظة 

ومكا�سب كبرية للبنك وعمالءه على حد �سواء. 

الدرجة  من  خدمات  بتقدمي  التزامه  الدوحة  بنك  يف  اخلزينة  دائرة  فريق  وا�سل  كما 
تعزيز  على  الرتكيز  يف  بالبنك  اخلزينة  دائرة  ا�ستمرت  وقد  عمالئه.  لقاعدة  الأولى 
اأن�سطتها من كافة اجلوانب حيث عملت على بناء فريق مكر�س للمبيعات يتمتع  وتقوية 
بخربات متنوعة ومعرفة وا�سعة بالأ�سواق املحلية والدولية يحاول جادًا اأن يكون الأمني 

وامل�ست�سار املوثوق به من قبل العمالء يف جمال تقدمي حلول اإدارة املخاطر.

الدائرة  اإلى جنب مع  للمجموعة جنًبا  التنفيذي  الرئي�س  بقيادة  وكانت دائرة اخلزينة 
املالية اأحد اأهم الإدارات التي كان لها دور فّعال يف النجاح الكبري الذي حققه اإ�سدار 

�سندات الدين الرئي�سية البالغ قيمتها 500 مليون دولر اأمريكي يف �سهر مار�س 2012.

اأي�سًا دورًا حيويًا يف تطوير مبادرات الذهب التي طرحها البنك، ول  وقد لعب الفريق 
�سيما توفري جمموعة مبتكرة من منتجات الذهب لالأفراد وال�سركات على حد �سواء. ويف 
البنك مذكرة تفاهم ا�سرتاتيجية مع م�سفاة ذهب �سوي�سرية لدعم  ال�سياق، وقع  هذا 

البنك يف تطوير منتجاته وخدماته املرتبطة ب�سبائك الذهب.

هذا ول تزال فل�سفة البنك املالية ال�ستثمارية تت�سم باحليطة واحلذر، حيث مل ترتفع 
اأو  املحلي  ال�سعيد  على  �سواء  طفيفًا،  ارتفاعًا  اإل  العام  خالل  الأ�سهم  تعر�س  �سقوف 
الدويل. اأما بالن�سبة لال�ستثمار يف اأدوات الدخل الثابت، فقد تركزت جهود البنك على 
اأذونات  فيها  مبا  قطر  دولة  عن  ال�سادرة  املحلية  ال�سيادية  الديون  من  ح�سته  زيادة 
اخلزانة. هذا وي�سارك البنك يف �سوق ال�سندات املحلية على جميع امل�ستويات، يف حني 
تبقى اأن�سطة البنك ال�ستثمارية يف جمال اأدوات الدخل الثابت خارج دول جمل�س التعاون 

اخلليجي عند اأدنى م�ستوياتها.

ال�ستثمارية وموائمتها مع  ان�سطتنا  املقبلة على تطوير  الفرتة  نعمل خالل هذه  و�سوف 
متطلبات بازل 3 واللتزام بها.

جمموعة �خلدمات �مل�شرفية �لدولية

يف  وت�ساعد  الدولية  البنك  عمليات  على  الدولية  امل�سرفية  اخلدمات  جمموعة  ُت�سرف 
العالقات مع حوايل  اإدارة  م�سوؤولة عن  اأنها  كما  التجارية اخلارجية،  العمليات  ت�سهيل 
القرو�س  لبع�س  املن�سق  بدور  اأي�سًا  املجموعة  وتقوم  العامل.  حول  مالية  موؤ�س�سة   750
وت�سارك يف القرو�س امل�سرتكة للموؤ�س�سات املالية والكيانات التجارية وخا�سة يف منطقة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي وقارة اآ�سيا.

الأ�سرتالية،  �سيدين  للبنك يف مدينة  افتتاح مكتب متثيل جديد  وخالل عام 2012، مت 
وبهذا  العمليات.  متكامل  فرع  اإلى  اأبوظبي  اإمارة  يف  املوجود  التمثيل  مكتب  حتويل  ومت 
ا�سبح التواجد اخلارجي للبنك يف نهاية عام 2012 يتكون من ثالثة فروع يف كل من دبي 
واأبوظبي والكويت اإ�سافة اإلى ثمانية مكاتب متثيل يف كل من اأ�سرتاليا واليابان وكوريا 
وال�سني و�سنغافورة )لتغطية منطقة جنوب �سرق اآ�سيا( وتركيا واأملانيا )لتغطية منطقة 
و�سط اأوروبا( واململكة املتحدة لتغطية جميع الدول التي جتمعها عالقات جتارية مع كل 

من قطر والإمارات والكويت.

�سعادة �سفري دولة قطر لدى االإمارات و�سعادة رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب 

لدى بنك الدوحة خالل ق�س �سريط افتتاح فرع اأبو ظبي.
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 ،2007 عام  منذ  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ن�ساطه يف  دبي مبزاولة  فرع  بداأ  وقد 
وقد عزز  الإمارات،  بدولة  ن�ساط  له  الذي  الوحيد  القطري  البنك  يعترب  الدوحة  وبنك 
افتتاح فرع بنك الدوحة باإمارة اأبو ظبي عام 2012 ودولة الكويت عام 2008 من تواجد 
وخدمات  منتجات  الفروع  هذه  وتقدم  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  مبنطقة  البنك 
م�سرفية متكاملة يف جمال املنتجات واخلدمات امل�سرفية املوجهة لالأفراد واخلدمات 
وتلبي  كما  املحليني،  للعمالء  التجاري  والتمويل  اخلزينة  وخدمات  التجارية  امل�سرفية 

الحتياجات امل�سرفية لعمالء بنك الدوحة يف الدول الأخرى. 

ملجل�س  ال�سرتاتيجية  الروؤية  مع  هذه  للبنك  اخلارجية  التو�سع  عمليات  وتتما�سى  هذا 
الإدارة الذي ي�سعى اإلى اأن يكون للبنك ح�سور على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي 
التمثيل  املتنامية عرب دول املجل�س. وتوفر مكاتب  البنك  اأجل خدمة قاعدة عمالء  من 
الدعم الالزم ل�سبكة الفروع الداخلية واخلارجية وت�ساعدها على فهم الأ�سواق الدولية 
وخا�سة  للعمالء  املقدمة  خدماتنا  م�ستوى  حت�سني  وبالتايل  اأف�سل  ب�سكٍل  املختلفة 
يف  اأعمال  لها  التي  العاملية  وال�سركات  اخلارج  يف  اأعمال  لها  التي  اخلليجية  ال�سركات 
منطقة اخلليج. كما وتهدف ال�سبكة الدولية للبنك اإلى متكني العمالء من اأداء ال�سفقات 
الأخرى،  والدول  املتحدة  العربية  والإمارات  والكويت  قطر  بني  اخلارجية  التجارية 
اخلليج  منطقة  يف  الكربى  الدولية  املوؤ�س�سات  اأن�سطة  فهم  على  اأي�سًا  البنك  وت�ساعد 

ب�سورة اأف�سل وخا�سة فيما يتعلق مب�ساريع البنية التحتية.

اأن  �سك  وبال  الكوري.  اإك�سيم  بنك  مع  تفاهم  العام على مذكرة  البنك خالل  وقع  كما 
لأ�سحاب  وامل�سرتك  املتميز  الدعم  تقدمي  على  البنكني  ي�ساعد كال  �سوف  التعاون  هذا 
امل�ساريع والأطراف املتعاقدة لتنفيذ م�ساريع البنية التحتية الكبرية املقبلة يف دولة قطر. 
ومل يق�سد مبذكرة التفاهم هذه اأن تكون جمرد اتفاق بني بنكني لتحقيق منافع معينة 

لهما بل وتهدف اأي�سًا اإلى حتقيق الفائدة للعمالء.

ويوفر مركز العالقات الدولية التابع ملجموعة اخلدمات امل�سرفية الدولية جمموعة من 
اخلدمات امل�سرفية واملالية احليوية لقاعدة كبرية من العمالء املغرتبني. كما ويلتزم البنك 
بتقدمي حلول م�سرفية متكاملة تلبي الحتياجات الفردية للعمالء يف قطر والدول الأخرى. 
ومن اأجل تو�سيع نطاق اخلدمات واملنتجات، بادر البنك باإقامة حتالفات اإ�سرتاتيجية مع 
العديد من البنوك وال�سناديق امل�سرتكة يف دول مختارة، وتوؤهل هذه التفاقيات البنك 
مل�ساعدة املغرتبني يف دولة قطر على تلبية احتياجاتهم اخلا�سة باحلوالت والتحويل ال�سريع 
لالأموال، اإ�سافة اإلى احتياجاتهم ال�ستثمارية على امل�ستوى املحلي يف وطنهم الأم. ويقوم 
البنك بتو�سيع عدد هذه التحالفات نظرًا لتزايد عدد املغرتبني املقيمني بدولة قطر. ويف 
اإطار عملية اإعادة الهيكلة ال�سرتاتيجية التي متت خالل عام 2012، تغريت التبعية الإدارية 

لهذا املركز وبات تابًعا ملجموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد.

�شركة بنك �لدوحة للتاأمني 

منفذ  اإلى  البنك  حتويل  اإلى  الرامية  الدوحة  لبنك  ال�سرتاتيجية  الروؤية  مع  ان�سجامًا 
مايل متكامل يقدم كافة احللول واخلدمات املالية للعمالء، فقد اأن�ساأ البنك �سركة بنك 

الدوحة للتاأمني ك�سركة تاأمني تابعة ومملوكة له بالكامل، ويعترب بنك الدوحة هو البنك 
الأول يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي الذي ميتلك �سركة تاأمني تابعة له بالكامل.

مبزاولة  يخولها  للمال  قطر  ملركز  املنظمة  ال�سلطة  من  برتخي�س  ال�سركة  وتعمل  هذا 
اأعمال التاأمني العامة. وتقدم ال�سركة جميع خطوط التاأمني العامة من �سمنها على �سبيل 
وال�سيارات  البحري  والتاأمني  املمتلكات  وتاأمني  التاأمني �سد احلريق  ل احل�سر،  املثال 
للعمالء من ال�سركات. وخالل عام 2012، افتتحت �سركة بنك الدوحة للتاأمني اأول فرع 

لها خلدمة قطاع الأفراد.

اأنها  اإل  تزال يف عامها اخلام�س فقط،  للتاأمني ل  الدوحة  اأن �سركة بنك  وبالرغم من 
اأ�سبحت اخليار الأف�سل لل�سركات واملوؤ�س�سات الكبرية يف دولة قطر، حيث توفر ال�سركة 
امل�ستوى.  عالية  بجودة  للعمالء  التاأمني  وخدمات  منتجات  من  لعمالئها  وا�سًعا  نطاقا 
ويوؤكد الن�سمام اإلى لئحة ال�سركات التي تقدم خدمات التاأمني العام اإلى �سركة قطر 
من  لعمالئها  ال�سركة  تقدمها  التي  اخلدمات  جودة  مدى   2012 عام  خالل  للبرتول 
ال�سركات والأفراد يف قطر. كما ويتوفر لديها قاعدة وا�سعة من العمالء تت�سمن جهات 

وموؤ�س�سات حكومية يف دولة قطر بالإ�سافة اإلى �سركات وموؤ�س�سات جتارية اأخرى.

وقد ح�سلت ال�سركة جمددًا يف �سهر اأكتوبر 2012 على ت�سنيف BBB/ م�ستقر من ِقبل 
وكالة �ستاندرد اآند بورز، الأمر الذي يظهر مدى القوة الكامنة لالأعمال وقوة الر�سملة 
املتطلبات  العام حتقيق جميع  من  �سابق  وقت  ال�سركة يف  كما متكنت  لديها،  وال�سيولة 
الالزمة لتجديد �سهادة الآيزو: 2008:9001 املتعلقة بتقدمي »خدمات التاأمني العامة يف 

ظل القوانني ال�سارية«.

�خلدمات �مل�شرفية �لإ�شالمية

يعترب الدوحة الإ�سالمي نافذة البنك على اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية، ومنذ اإن�سائه 
قوية.  جتارية  وعالمة  ا�سم  لنف�سه  خلق  حتى  والتطوير  بالعمل  ا�ستمر   2005 عام  يف 
املنتجات  باقات �ساملة من  العمالء ومن تقدمي  بناء قاعدة متنوعة من  كما متكن من 
واخلدمات التي تلبي احتياجات مختلف ال�سرائح من العمالء، اإل اأن الن�ساط الإ�سالمي 
قد مت اإيقافه يف نهاية عام 2011 وذلك امتثاًل لتعليمات ال�سادة م�سرف قطر املركزي 
البنوك  على  حتظر  والتي   2011/273/313 رقم  حتت   2011/1/31 بتاريخ  ال�سادرة 

التقليدية الدخول يف اأي اأعمال م�سرفية اإ�سالمية جديدة.

من  النتهاء  حني  اإلى  الإ�سالمية  البنك  مبحفظة  الحتفاظ  الإدارة  قررت  وقد  هذا 
التعاقدات املتعلقة بها.

جمموعة �إد�رة �ملخاطر

لقد تطورت وظيفة اإدارة املخاطر يف البنك حتى اأ�سبح لدينا يف الوقت الراهن اإطاًرا 
الأهداف املرجوة من هذه  املوؤ�س�سة ككل. ولتحقيق  م�ستقاًل لإدارة املخاطر على نطاق 
الإدارة، فاإننا نقوم وب�سكل م�ستمر باإجراء عمليات ر�سد ومراقبة لكافة اأنواع املخاطر 
والعمليات لدى جميع دوائر وفروع البنك لتحديد وتقييم وقيا�س واإدارة املخاطر واإ�سدار 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة تراأ�س مناق�سة اللجنة التي تكونت من خرباء ال�سناعة يف 

ندوة م�ساركة املعرفة بعنوان: »فر�س ال�سوق ... املخاطر واحللول« يف دبي.
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تقارير ب�ساأن املخاطر التي قد تعوق حتقيق اأهداف البنك والفر�س املتاحة اأمامه. وتتم 
اأجل  من  املخاطر  اإدارة  واأنظمة  واأدوات  ومناذج  �سيا�سات  مراجعة  منتظمة  ب�سورة 

حت�سني اإطار العمل وعك�س التغريات احلا�سلة يف ال�سوق.

جميع  عن  املطاف  نهاية  يف  امل�سوؤولن  هما  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  جمل�س  ويعترب 
عنها  والإبالغ  وتقييمها  املخاطر  حتديد  ذلك  ويت�سمن  البنك،  يواجهها  التي  املخاطر 
الإدارة م�ستوى قبول املخاطر وفقًا  املوؤ�س�سة. وقد حدد جمل�س  ومراقبتها على م�ستوى 
ل�سرتاتيجية الأعمال لدى البنك. ولذلك ي�سعى كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 
الإيرادات  حتقيق  وبني  ناحية  من  املخاطر  قبول  بني  ما  التوازن  حتقيق  اإلى  دائًما 
املجل�س  عنّي  فقد  ولذلك،  البنك.  اأهداف  حتقيق  ل�سمان  اأخرى  ناحية  من  امل�ستدامة 
ذات  والإجراءات  ال�سيا�سات  جميع  واعتمد  املجال  هذا  يف  املوؤهلني  املهنيني  من  عدًدا 
وحدد  اللجان  �سكل  ثم  ومن  املنظمة،  العمل  واأطر  للمخاطر  �سقوفًا  و�سع  كما  ال�سلة، 
اإدارة  اأجل  من  واملراجعة  والقيا�س  للمراقبة  اآليات  وو�سع  و�سالحياتها،  م�سوؤولياتها 

املخاطر �سمن اإطار عمل م�سرتك ومتكامل.
ويف هذا الإطار مت اإيكال اآليات واإطار عمل اإدارة املخاطر اإلى فريق على درجة عالية من 
اخلربة والكفاءة. ويتم تنفيذ هذا الإطار وتوجيهه من خالل جلان اإدارية عليا مختلفة 
ال�ستثمار  وجلنة  العمليات  مخاطر  وجلنة  الئتمان  كلجنة  التنفيذي  الرئي�س  يراأ�سها 
التدقيق  تتولى جلنة  الإدارية،  اللجان  واإلى جانب  واملطلوبات.  املوجودات  اإدارة  وجلنة 
ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة مراجعة املالحظات والنتائج 
والتو�سيات التي تتو�سل اإليها فرق تفتي�س التدقيق الداخلي واخلارجي واللتزام ومفت�سي 
امل�سرف املركزي بهدف معاجلة كافة النحرافات. ومن �سمن اإطار عمل اإدارة املخاطر 
فلديها كامل ال�سالحيات وب�سكل م�ستقل رفع اية ق�سايا وب�سكل مبا�سر لكل من جمل�س 

الإدارة وجلنة التدقيق ومتابعة اللتزام وتقييم املخاطر.

وتنح�سر اأهم املخاطر املرتبطة بالأعمال امل�سرفية يف املخاطر الإ�سرتاتيجية ومخاطر 
والت�سغيل  الئتمان  ومخاطر  القانونية  واملخاطر  للقوانني  المتثال  ومخاطر  ال�سمعة 

وال�سيولة ومخاطر ال�سوق وذلك كما هو مو�سح اأدناه:

�ملخاطر �ل�شرت�تيجية

لهذه  املعيب  التنفيذ  اأو  ال�سلبية  الإدارية  القرارات  من  املخاطر  هذه  تنتج  اأن  ميكن 
وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  غياب  اإلى  بالإ�سافة  هذا  الأعمال،  وحدات  ِقبل  من  القرارات 
املعامل من حيث الجتاه والأهداف التجارية اأو الإخفاق يف امتالك ما يكفي من الربامج 
مع  للتعامل  الأعمال  ا�ستمرارية  بخطط  اخلا�سة  التح�سريات  كفاية  وعدم  واملنتجات 
البنك من هذه املخاطر من  للعوامل اخلارجية. وقد خفف  الكوارث والتقييم اخلاطئ 
خالل تنفيذ اإ�سرتاتيجية وخطط منو محددة املعامل، وقام بفح�س وتوثيق خطة الطوارئ 
ملواجهة الكوارث مب�ساعدة ا�ست�ساري خارجي بارز، كما وفر كتيبات واأدلة مف�سلة حول 
ذلك ملوظفي البنك مع توفري التدريب الالزم والتوعية امل�ستمرة لهم بهذا اخل�سو�س، 

اإ�سافة اإلى حتديث النظم.

مخاطر �ل�شمعة

وهي تتعلق باحتمالت تكوين انطباعات �سلبية عن البنك قد توؤثر على �سمعته وقد ينتج 
عنها خ�سائر كبرية يف الدخل اأو اآثار خطرية على القيمة ال�سوقية اأو قاعدة العمالء. وقد 
تنجم مخاطر ال�سمعة اأي�سًا نتيجة ردود اأفعال عك�سية من ِقبل اأ�سحاب امل�سالح ب�سبب 

اإجراءات اتخذها البنك اأو امل�سوؤولني فيه او مت الرتاخي بها.

وتنتج هذه املخاطر عن �سعف م�ستويات خدمة العمالء وارتفاع معدل ال�سكاوى وعدم 
التقيد بالقوانني وتعليمات اجلهات الرقابية وفر�س الغرامات املالية على البنك ب�سبب 
اأن�ساأ  وقد  الإعالم.  و�سائل  يف  ال�سلبية  الدعاية  اإلى  بالإ�سافة  هذا  املخالفات،  وجود 
العمالء  خلدمة  متعددة  ات�سال  ومراكز  وحدات  املخاطر  هذه  من  للتخفيف  البنك 
وملراقبة جودة اخلدمات املقدمة من خالل قنوات تو�سيل اخلدمة بهدف اتخاذ التدابري 
الت�سحيحية الالزمة يف الوقت املنا�سب. وميتلك البنك اإدارة التزام قوية تتولى �سمان 
�سرامة اإجراءات اللتزام على م�ستوى البنك ككل وتقيد البنك التام بتعليمات ال�سادة 
بتوعية  اللتزام  اإدارة  وتقوم  كما  الأخرى.  املنظمة  وال�سلطات  املركزي  قطر  م�سرف 
الن�سح  الأعمال  لوحدات  وتوفر  والرقابية  التنظيمية  اجلهات  بتعاميم  البنك  موظفي 
والإر�ساد والتوجيهات الالزمة ب�ساأن القرارات التي قد يكون لها تبعات تنظيمية ورقابية.

ال�سمعة  اإدارة مخاطر  اإطار عمل  الإ�سراف على تطبيق  البنك  تنفيذة يف  وتتولى جلنة 
على م�ستوى املوؤ�س�سة ككل اإ�سافة اإلى و�سع ال�سيا�سات ور�سد املخاطر التي قد يكون لها 
تبعات �سلبية على �سمعة البنك. وفيما يتعلق بال�سركات التابعة ومكاتب التمثيل فتتولى 

جمموعات الأعمال ذات ال�سلة م�سوؤولية اإدارة مخاطر ال�سمعة املتعلقة مبجال عملها.
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�ملخاطر �لقانونية

اللتزام  يف  البنك  ف�سل  نتيجة  للخ�سائر  التعر�س  مخاطر  القانونية  املخاطر  تت�سمن 
الأطراف  مع  التعاقدية  واللتزامات  الأخالقية  للمعايري  مخالفته  اأو  املحلية  بالقوانني 
اإمكانية تعر�س البنك للمالحقات  ا  اأي�سً اأو العمالء. كما تت�سمن هذه املخاطر  املقابلة 
القانونية ب�سبب عدم تنفيذ العقود املربمة مع املوّردين اأو الأطراف املقابلة اأو اجلهات 
امل�ست�سارين  من  بفريق  البنك  يحتفظ  املخاطر،  هذه  مثل  وقوع  ولتاليف  التنظيمية. 
القانونيني من ذوي الكفاءة، الذين يقع على عاتقهم مهام امل�سادقة على كافة التفاقيات 
التي يربمها البنك مع الأطراف الأخرى ومراجعة امل�ستندات جلميع املنتجات واخلدمات 

التي تطرح على العمالء والأطراف املقابلة.

مخاطر �لئتمان

وتعني املخاطر الناجتة عن عدم اكرتاث املقرت�سني بالوفاء بالتزاماتهم جتاه البنك اأو 
اأنهم اأ�سبحوا غري قادرين على الوفاء بها، مما يعر�س البنك اإلى خ�سائر فعلية اأو خ�سائر 
محتملة م�سحوبة برتاجع بجودة الئتمان املمنوح لهوؤلء املقرت�سني اأو الأطراف املقابلة 
وقيا�س  فاإن حتديد  ولهذا  البنك.  بها  يحتفظ  التي  ال�سمانات  قيمة  انخفا�س يف  و/اأو 
واإدارة املخاطر هي من الأولويات ال�سرتاتيجية للبنك. وتتم اإدارة مخاطر الئتمان من 
الالزمة  ال�سمانات  على  احل�سول  اإلى  بالإ�سافة  لالئتمان  ومنظم  �سامل  تقييم  خالل 
احل�سابات  م�ستوى  على  لل�ُسلف  امل�ستمرة  الرقابة  اإلى  بالإ�سافة  هذا  ال�سرورة،  عند 

واملحفظة ككل.

وبالرغم من اأن امل�سوؤولية الكلية املتعلقة بتحديد واإدارة املخاطر تقع على كاهل جمل�س 
الإدارة اإل اأنه مت تفوي�س م�سوؤولية اإدارة الت�سهيالت الئتمانية للبنك اإلى جلنة الئتمان 

التابعة لالإدارة، وتتولى هذه اللجنة مراجعة ما يلي واتخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها:

العتبار  يف  الو�سع  مع  الئتمان  مخاطر  من  البنك  يتحمله  اأن  ميكن  الذي  املدى   •
قاعدة راأ�س املال وقدرة البنك على امت�سا�س اخل�سائر ون�سبة املخاطر اإلى العوائد 

واحتماليات التعرث... اإلخ.

محفظة الئتمان مبا يف ذلك الرتكزات الئتمانية واجتاهاتها واملخ�س�سات وجودة   •
املحفظة واملتطلبات وفقا ل�سرتاتيجية الئتمان واملخاطر املقبولة.

ِقبل  من  املحددة  ال�سقوف  مع  باملقارنة  املحفظة  يف  الئتمانية  الرتكزات  �سقوف   •
والقطاعات  املقابلة  لالأطراف  املحددة  الداخلية  وال�سقوف  الرقابية  اجلهات 
القت�سادية املختلفة واملناطق اجلغرافية والدول الأجنبية وت�سنيفاتها اإ�سافة اإلى 

درجة ال�سمانات.

والعتبارات  الأعمال  منو  خطط  مع  ان�سجامها  ل�سمان  الأعمال  ا�سرتاتيجيات   •
الأخرى اخلا�سة باإدارة املوجودات واملطلوبات.

الت�سهيالت الئتمانية املتعرثة )احل�سابات املو�سوعة حتت املراقبة واحل�سابات حتت   •
الت�سوية( ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حلماية م�سالح البنك.

كفاية املخ�س�سات املتعلقة بالديون امل�سكوك يف حت�سيلها.  •

و�سع هيكل حلدود و�سالحيات املوافقة على الت�سهيالت الئتمانية وجتديدها.  •

اإعداد �سيا�سات واإجراءات ائتمانية مف�سلة اإ�سافة اإلى املبادئ التوجيهية والف�سل   •
الئتمان  على  املوافقة  ل�سالحيات  وا�سحة  حدود  وو�سع  الواجبات  بني  ال�سحيح 
بيئة  الداخليني واخلارجيني مبا ي�سمن وجود  املدققني  ِقبل  الدورية من  واملراجعة 

�سارمة من ال�سوابط والتوازنات داخل البنك.

هيكل �إد�رة مخاطر �لئتمان

الئتمانية،  الأعمال  عن  م�ستقلة  وظيفة  تعترب  الئتمان  مخاطر  اإدارة  وظيفة  اإن 
واحلالت  الت�سهيالت  مراقبة  ال�سقوف،  حتديد  ال�سيا�سات،  اإعداد  على  ت�سرف  حيث 
ال�ستثنائية، الإبالغ، الحتفاظ بعهدة الوثائق ومراقبتها، اإدخال ال�سقوف الئتمانية، 
وحتديد  املتعرثة  الديون  حت�سيل  للموجودات،  الت�سحيحية  الإدارة  ال�ُسلف،  ت�سنيف 
التاأكد  الئتمان  مخاطر  لإدارة  الرئي�سية  الأهداف  وتت�سمن  املطلوبة.  املخ�س�سات 

مما يلي:

عنها  والإبالغ  ككل  البنك  م�ستوى  على  الئتمان  مخاطر  ومراقبة  وتقييم  حتديد   •
ب�سفة م�ستمرة على امل�ستوى الفردي وعلى م�ستوى املحفظة.
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اأن الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنك تقع �سمن حدود املخاطر املقبولة لدى   •
باملقرت�س  اخلا�س  ال�سقف  ذلك  يف  مبا  الإدارة،  جمل�س  ِقبل  من  واملعتمدة  البنك 
املقابلة  الأطراف  �سقوف  املحفظة،  حتليل  املقرت�سني،  ت�سنيف  واملجموعة، 

والرتكزات الئتمانية بهدف قيا�س مخاطر الئتمان واإدارتها بفاعلية.

قبل  املوافقة  و�سالحيات  حدود  هيكل  مع  الئتمانية  الت�سهيالت  وتقييم  مراجعة   •
اللتزام مبنحها للعمالء.

منح  قبل  املوافقة  ل�سروط  وفقًا  ال�سمانات  وكفاية  الوثائق  اكتمال  من  التاأكد   •
الت�سهيالت الئتمانية للعمالء.

واملواقع  املختلفة  القت�سادية  بالقطاعات  اخلا�سة  الئتمانية  الرتكزات  مراقبة   •
اجلغرافية والأطراف املقابلة.

املراقبة الحرتازية والفعالة للح�سابات من حيث جودة املوجودات والك�سف الفوري   •
اإلى  املطاف  نهاية  يف  توؤدي  قد  حتذيرية  موؤ�سرات  �سلبية/  عوامل  اأي  عن  واملبكر 

تدهور اإمكانيات التح�سيل وال�سرتداد.

اإ�سراك وحدات الأعمال يف مرحلة مبكرة لتخاذ ما يلزم من اإجراءات ت�سحيحية   •
قبل اأن تخرج الأمور عن ال�سيطرة.

والدول  والقطاعات  لالأطراف  عليها  املتفق  الئتمانية  باحلدود  اللتزام  مراقبة   •
وغريها وذلك ح�سب ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر وتوجهات ال�سوق.

مراجعة عرو�س الأعمال من حيث املخاطر التي تنطوي عليها وخا�سة فيما يتعلق   •
مبخاطر التعرث وذلك قبل اإطالق املنتجات اجلديدة.

كما ويوجد لدى البنك وحدة لإدارة الأ�سول حتت اإ�سراف اإدارة مخاطر الئتمان، وهي 
م�سوؤولة عن اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية للديون املتعرثة من اأجل حت�سيل ما للبنك 

من م�ستحقات.

جلان �إد�رة �ملخاطر

فعالة  بطريقة  بالبنك  املختلفة  املخاطر  لإدارة  عمل  وفرق  جلان  عدة  ت�سكيل  مت 
ومو�سوعية ومنها:

التنفيذية  اللجنة  	•

املخاطر اإدارة  جلنة  	•

الت�سغيلية املخاطر  جلنة  	•

الأفراد ائتمان  جلنة  	•

الإدارة من  امل�سكلة  الئتمان  جلنة  	•

واملطلوبات املوجودات  جلنة  	•

3 بازل  عمل  وفريق  واملطلوبات،  املال  راأ�س  جلنة  	•

املتعرثة الديون  ا�سرتداد  عمل  فريق  	•

مخاطر �ل�شيولة

الأخرى،  الأطراف  جتاه  امل�ستحقة  بالتزاماته  الوفاء  عن  البنك  عجز  احتمالية  وتعني 
من  البنك  يتمكن  حتى  لل�سيولة  اجليدين  والتخطيط  الإدارة  اأهمية  مدى  تربز  ولهذا 
اخلزينة  ق�سم  يقوم  ولهذا  دائمة.  ب�سورة  الأخرى  الأطراف  جتاه  بالتزاماته  الوفاء 
بالتعاون مع الإدارات الأخرى باإدارة ال�سيولة ب�سورة يومية، كما تقوم جلنة املوجودات 
واملطلوبات التي جتتمع ب�سكل اأ�سبوعي بو�سع الإطار العام لعمل اإدارة اخلزينة حتى يكون 
البنك قادرًا على مواجهة التزاماته املالية يف اأي وقت. ويف ظل الأزمات، قد تتاأثر قدرة 
البنك على توفري ال�سيولة املطلوبة ب�سبب زيادة تكلفة م�سادر الأموال وبالتايل القدرة 
بالأ�سواق قد  الذي قد يحدث  اأن اخللل  التجاري، كما  التمويل  ا�ستقطاب عمليات  على 
يوؤثر على �سيولة ال�ستثمارات.  ولهذا يوجد لدى البنك اإطار عمل �سامل لإدارة ال�سيولة 
على امل�ستوى املوؤ�س�سي لإدارة مخاطر ال�سيولة على املجموعة ككل.  ويحدد هذا الإطار 

مخاطر ال�سيولة املقبولة على م�ستوى املجموعة من خالل و�سع حدود و�سقوف لها.

يف  يحتفظ  البنك  اأن  من  التحقق  يتم  ال�سيولة،  مخاطر  اإدارة  اإجراءات  �سمن  ومن 
الودائع  تو�سيع قاعدة  اإن  ب�سيولة كافية وبحيث تكون من م�سادر مختلفة.  الأوقات  كل 
من  منا�سب  بخليط  والحتفاظ  الكبرية  الودائع  على  العتماد  من  والتقليل  وتنوعها 
الودائع مبا فيها الودائع ذات التكلفة املنخف�سة، تعترب من معايري القيا�س التي يعتمد 
عليها البنك يف مراقبة قاعدة املودعني ومخاطر ال�سيولة، هذا بالإ�سافة اإلى املوؤ�سرات 

الأخرى الالزمة لإدارة و�سع مخاطر ال�سيولة.

فرتة  خالل  نقد  اإلى  حتويلها  ميكن  اجلودة  عالية  �سائلة  باأ�سول  البنك  ويحتفظ  كما 
البنك  لدى  ال�سيولة  �سيا�سة  ت�سمنت  وقد  ذلك.  اإلى  ال�سرورة  اقت�ست  ما  اإذا  ق�سرية 
خالل  ب�سهولة  اإليها  الو�سول  ميكن  ال�سائلة  الأ�سول  من  مبجموعة  الحتفاظ  �سرورة 
العاملية  البنوك  من  العديد  مع  ترتيبات  اأي�سًا  البنك  لدى  اأن  عن  عدا  هذا  الأزمات، 
حتت  الفح�س  اإلى  البنك  يف  ال�سيولة  مركز  ويخ�سع  ال�سرورة.  حالة  يف  النقد  لتوفري 
هذه  وتعتمد  ال�سيولة،  على  املحتملة  الآثار  تقييم  بهدف  ال�سغط  من  مختلفة  حالت 
احل�سول  يتم  التي  النتائج  اإن  والفرتا�سية.  التاريخية  الأحداث  على  ال�سيناريوهات 

عليها من هذه التجارب ذات فائدة كبرية يف حتديد مخاطر ال�سيولة امل�ستهدفة.

بالتف�سيل  تو�سح  ال�سيولة  لإدارة  طوارئ  خطة  البنك  لدى  يوجد  ذلك  اإلى  وبالإ�سافة 
كيفية التعامل مع الأحداث ال�ساغطة على ال�سيولة يف اأوقات الأزمات. ومبا اأنه ل ميكن 

�سعادة ال�سيخ فهد بن حممد بن جرب اآل ثاين، رئي�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة، �سعادة ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد بن جرب اآل ثاين، الع�سو املنتدب ببنك الدوحة، ال�سيد اأحمد عبيدان فخرو، 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة و�سعادة حمافظ م�سرف االإمارات املركزي اإىل جانب لفيف من كبار ال�سخ�سيات اأثناء حفل افتتاح فرع اأبو ظبي
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التكهن بحدوث مثل هذه الأحداث ب�سكل م�سبق، فقد مت ت�سميم خطة الطوارئ لتت�سم 
ال�سيولة.  اأزمات  اإليها خالل  اللجوء  خيار ميكن  من  اأكرث  توفر  بحيث  الكافية  باملرونة 
وميكن اإيجاز الأدوات التي يت�سمنها اإطار عمل اإدارة مخاطر ال�سيولة يف البنك مبا يلي:

 ∫ƒÑ≤dG iƒà°ùŸG -
ádƒ«°ùdG ôWÉîŸ

ájRGÎM’G ±ƒ≤°ùdG -

πªëàdG äGQÉÑàNG -
ôµÑŸG ôjòëàdG äGô°TDƒe - 

ádƒ«°ùdG »WÉ«àMG - 

 ÇQGƒW á£N -
ádƒ«°ùdG äÉeRCG

لقد �سرع البنك يف عملية التطبيق التجريبي ملتطلبات بازل 3 كتدبري ا�ستباقي، وبالفعل 
التمويل  م�سادر  تغطي  التي  احليوية  ال�سيولة  ن�سب  بح�سر  املعنية  الوحدات  بداأت 
الق�سرية وطويلة الأجل. ويتم رفع تقارير �سهرية ب�ساأن هذه الن�سب اإلى جلنة املوجودات 

واملطلوبات لدرا�ستها ب�سورة �سهرية.

مخاطر �ل�شوق

وهي املخاطر التي تتمثل يف اخل�سائر التي تنجم عن التغريات غري املتوقعة يف الأ�سعار 
ال�سلع.  واأ�سعار  والأ�سهم  ال�سندات  اأ�سعار  ال�سرف،  اأ�سعار  الفائدة،  اأ�سعار  مثل  املالية 
وجلنة  الإدارة  عن  املنبثقة  اللجنة  لإبقاء  املعلومات  لإدارة  فعاًل  نظاًما  البنك  وميتلك 
ال�ستثمارات.  محفظة  على  ال�سوق  مخاطر  يف  بالتغريات  دائم  اإطالع  على  ال�ستثمار 

وتعترب اأ�سعار العمالت واأ�سعار الفائدة من اأهم املخاطر التي توؤثر على البنك.

مخاطر �لعملة

اإن اأكرب عملة اأجنبية رئي�سية يتعر�س البنك ملخاطرها هي الدولر الأمريكي. وحيث اأن 
�سعر الدولر مقابل الريال القطري ثابت فاإن هذه املخاطر تعترب منخف�سة، اإل اإذا مت 
اأجل مراقبة مخاطر العمالت يقوم  العملتني. ومن  اإعادة النظر يف �سعر الرتباط بني 

البنك بالإجراءات التالية:

و�سع �سقوف للتعامل خالل اليوم وخالل الليل لكل عملة.  •

و�سع �سقوف لوقف اخل�سائر اخلا�سة باملتاجرة يف العمالت »القطع الأجنبي«.  •

مراقبة مراكز العمالت يوميًا.   •

ملراكز  امل�سموحة  احلدود  جتاوز  لتفادي  الأجنبي  بالقطع  للمتعاملني  �سقوف  و�سع   •
العمالت.

عمل حتليل �سهري للفجوات اخلا�سة بالعمالت مبا فيها عقود البيع وال�سراء الآجلة.  •

اإعداد تقرير يومي عن اإجمايل املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية با�ستثناء   •
اللتزامات الطارئة.

ملراكز  امل�سموحة  احلدود  جتاوز  لتفادي  الأجنبي  بالقطع  للمتعاملني  �سقوف  و�سع   •
العمالت، علمًا باأن هذه ال�سقوف يتم مراقبتها ب�سورة فورية.

الفورية  ال�سفقات  فيها  مبا  القائمة  الأجنبية  العمالت  مراكز  كافة  تقييم  اإعادة   •
والآجلة والتبادلية على اأ�سا�س يومي.

مخاطر �أ�شعار �لفائدة

تنجم مخاطر اأ�سعار الفائدة من احتمالت التغري يف اأ�سعار الفائدة والتي من �ساأنها اأن 
اإلى مخاطر  اأرباح البنك امل�ستقبلية. ويتعر�س البنك  اأو  توؤثر على قيمة الأدوات املالية 
اأ�سعار الفائدة نتيجة الفجوات اأو عدم املواءمة بني املوجودات واملطلوبات، هذا بالإ�سافة 
فرتة  خالل  ت�سعريها  اإعادة  يتم  اأو  ت�ستحق  التي  امليزانية  خارج  املالية  الأدوات  اإلى 
محددة. ومبا اأن معظم بنود املوجودات واملطلوبات ذات اأ�سعار فائدة معّومة، فبالتايل 
للتقليل من  يوفر غطاًءا طبيعًيا  واحد مما  اآن  والودائع يف  القرو�س  ت�سعري  اإعادة  يتم 

مخاطر اأ�سعار الفائدة.

واإ�سافة اإلى ذلك يدير البنك مخاطر اأ�سعار الفائدة من خالل مطابقة عمليات اإعادة 
اإلى اللتزام ب�سقوف  ت�سعري املوجودات واملطلوبات عرب و�سائل متعددة، هذا بالإ�سافة 
الفجوات املعتمدة. وقد مت ربط القرو�س بالعمالت الأجنبية ب�سعر الليبور »اأحد اأ�سهر 
من  للحد  بانتظام  ت�سعريها  اإعادة  ويتم  الفائدة«  لأ�سعار  امل�ستخدم  القيا�س  موؤ�سرات 

املخاطر امل�ساحبة لأ�سعار الفائدة.

كما يتم حتليل محفظة ال�سندات ذات الدخل الثابت ب�سكل يومي لتقييم مخاطر اأ�سعار 
الفائدة اعتماًدا على املدة املعدلة للمحفظة. وُيبقي البنك على املدة اخلا�سة مبحفظته 
ال�ستثمار  بتحليل كل طلب من طلبات  املخاطر  اإدارة  وتقوم  امل�سموحة.  �سمن احلدود 
عر�س  تقدمي  قبل  املحتملة  ال�سوق  مخاطر  وتخفيف  حتديد  ويتم  منف�سل،  ب�سكل 
ال�ستثمار اإلى جلنة ال�ستثمار للمراجعة واملوافقة. كما حتدد �سيا�سة التحوط لدى البنك 
اأ�سعار الفائدة يف حال ظهور موؤ�سرات  اإطار العمل الذي يجب اتباعه للتحوط ملخاطر 

بوجود مثل هذه املخاطر.

�ختبار�ت �لتحمل

مراجعة  عملية  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  ككل  البنك  م�ستوى  على  التحمل  اختبارات  ت�سكل 
املايل  الو�سع  �سالمة  حول  معلومات  الختبارات  هذه  توفر  حيث  وتقييمها،  املخاطر 
ومنظومة املخاطر لدى البنك، وتوفر اأي�سًا عالمات حتذير مبكرة للتهديدات املحتملة 
اأجل  من  التحمل  لختبارات  �سامل  عمل  اإطار  الدوحة  بنك  ويعتمد  البنك.  مال  لراأ�س 

اختبار ما يلي:

الأزمات خالل  املوجودات  جودة  	•
الرتكز مخاطر  	•

ال�سيولة احتياطي  ذلك  يف  مبا  ال�سيولة  مخاطر  	•
الفائدة اأ�سعار  مخاطر  	•

بال�ستثمارات يتعلق  فيما  ال�سوق  مخاطر  	•
العمالت مخاطر  	•

العقارات اأ�سعار  انخفا�س  ظل  يف  ال�سمانات  تغطية  كفاية  مدى  	•

الأزمات اأوقات  يف  الإ�سرافية  الن�سب  	•

ويتم اإجراء اختبارات التحمل ب�سورة منتظمة وتف�سيلية، وت�ستخدم فيها �سيناريوهات 
نتائج  وتعر�س  هذا  �سواء،  حد  على  اخلطرية  الأو�ساع  و�سيناريوهات  املقبولة  الأو�ساع 
الختبارات على جلنة املوجودات واملطلوبات ب�سكل �سهري، واإذا ات�سح للجنة باأن الآثار 
املرتتبة على البنك تتجاوز م�ستوى املخاطر املقبولة لديه فعندها يتم اإدخال التعديالت 

الالزمة على خطط الأعمال.

مخاطر �لت�شغيل

هي مخاطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية اأو ف�سل العمليات الداخلية والنظم الآلية 
واإجراءات  �سيا�سات  البنك  لدى  وتتوفر  خارجية.  اأحداث  ب�سبب  اأو  الب�سرية  واملوارد 
مف�سلة واأدوات لإدارة املخاطر الت�سغيلية يتم حتديثها بانتظام ل�سمان وجود بيئة رقابية 
داخلية �سليمة بالبنك. ويقوم البنك مبراجعة مختلف التو�سيات ال�سادرة عن جلنة بازل 
ب�ساأن املمار�سات ال�سليمة لإدارة ومراقبة املخاطر الت�سغيلية والإ�سراف عليها عن كثب 
ويعمل على تنفيذها. ويوا�سل البنك ال�ستثمار يف اإدارة املخاطر وا�سرتاتيجيات تخفيف 
اأو من خالل  الأعمال  ا�ستمرارية  واإدارة  للمراقبة  بنية حتتية قوية  اإيجاد  املخاطر مثل 

اآليات نقل املخاطر مثل التاأمني والإ�سناد اخلارجي.

يوجد لدى البنك اإطار عمل محدد ملخاطر الت�سغيل ووظيفة م�ستقلة لها بالبنك. كما اأن 
الت�سغيلية ويرفع تقاريره ب�سكل  الت�سغيلية ع�سو يف جلنة املخاطر  اإدارة املخاطر  مدير 

م�سوؤولون من بنك الدوحة اأثناء حفل افتتاح 

الفرع االإلكرتوين برويال بالزا.
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الت�سغيلية  املخاطر  جلنة  وتقوم  البنك.  يف  املخاطر  اإدارة  جمموعة  رئي�س  اإلى  مبا�سر 
واملمار�سات  الأنظمة  وا�ستخدام  املخاطر  لإدارة  فعال  عمل  اإطار  تطبيق  مبراقبة 
وقيا�سها  املخاطر  حتديد  فاعلية  مدى  من  للتحقق  املنا�سبة  والإجراءات  وال�سيا�سات 

وتقييمها واآلية رفع التقارير واملراقبة �سمن املجموعة.

فاعلية  ملدى  م�ستقل  تقييم  باإجراء  الداخلي  التدقيق  اإدارة  تقوم  ذلك  اإلى  وبالإ�سافة 
الإطار العام لإدارة املخاطر، ويتعنّي على كل وحدة من وحدات الأعمال تطبيق اإجراءات 
الأ�ساليب  وتت�سمن  لها،  املحدد  العام  الإطار  مع  يتوافق  مبا  الت�سغيل  مخاطر  لإدارة 

املطبقة لإدارة مخاطر الت�سغيل على ما يلي:

توفري برامج فّعالة لزيادة وعي املوظفني باملخاطر وتوثيق العمليات/الإجراءات يف   •
واإجراء عمليات  البنك،  املنا�سبة حلماية موجودات و�سجالت  ال�سوابط  ظل وجود 
وت�سميم  وفعالة،  منتظمة  ب�سورة  واملعامالت  للح�سابات  والت�سويات  املطابقة 
املعلومات  نظم  واأمن  اخلارجي  الإ�سناد  عمليات  ومراجعة  اجلديدة،  املنتجات 
والف�سل بني الواجبات واأنظمة التقارير املالية، وما ذلك اإل بع�سًا من الإجراءات 

املتبعة لدى البنك يف اإدارة مخاطر الت�سغيل على امل�ستوى املوؤ�س�سي.

واخل�سائر  البنك  تكبدها  التي  )اخل�سائر  املخاطر  بحالت  املتعلقة  التقارير  رفع   •
التي كاد اأن يتكبدها واخل�سائر املحتملة(، حيث اأنها ت�ساعد يف حتديد الإجراءات 
الرقابية املطلوب ا�ستحداثها للتقليل واحلد من تكرار حدوث مثل هذه املخاطر. كما 
ويتم حتليل حالت املخاطر هذه والإبالغ عنها واحلد منها وت�سجيلها �سمن قاعدة 

بيانات مركزية ومن ثم يتم رفع تقارير ربع �سنوية عنها اإلى جمل�س الإدارة.

تطبيق نظام التقييم الذاتي للمخاطر لدى كافة وحدات الأعمال والدعم مبا يف ذلك   •
ال�سركات التابعة والفروع اخلارجية، والذي بدوره اأ�سفر عن حتديد مخاطر الت�سغيل 
لكل ن�ساط من اأن�سطة البنك املختلفة والتعرف على الأن�سطة ذات املخاطر العالية. 
التي يتم حتديدها ويتم  للمخاطر  اإجراءات ت�سحيحية  اتخاذ  يتم  اأنه  اإلى  اإ�سافة 

مراقبتها ب�سكل م�ستمر.

�سمان كفاية الغطاء التاأميني لدى البنك لأية خ�سائر متوقعة واخل�سائر الناجمة عن   •
التعر�س لظروف �ساغطة.

�لت�شنيف �لدويل

يتلخ�س ت�سنيف بنك الدوحة من قبل وكالت الت�سنيف الدولية فيما يلي:

فيت�س كابيتال  �إنتيليجن�س موديز �شتاندرد �آند بورز

النقد الأجنبي - قدرة 
البنك على الوفاء 

باللتزامات املالية على 
IDR - A  :املدى الطويل

النقد الأجنبي - قدرة 
البنك على الوفاء 

باللتزامات املالية على 
IDR-F1 :املدى الق�سري

BBB :تقييم اجلدوى
تقييم الدعم: 1

التطلعات امل�ستقبلية للنقد 
الأجنبي: م�ستقرة

النقد الأجنبي - قدرة 
البنك على الوفاء 

باللتزامات املالية 
A :على املدى الطويل

النقد الأجنبي على 
 A2 :املدى الق�سري

A :القوة املالية
الدعم: 2

التطلعات امل�ستقبلية: 
م�ستقرة

ودائع البنك على املدى 
A2 :الطويل

ودائع البنك على املدى 
P-1 :الق�سري

D+ :القوة املالية للبنك
اأوراق الدين الأوروبية 

املتو�سطة الأجل الرئي�سية 
غري امل�سمونة

 Senior Unsecured( 
MTN(: A2

ال�سندات الثانوية 
A3 :(Subordinated(

التطلعات امل�ستقبلية: 
م�ستقرة

التقييم طويل 
A- :الأمد

التقييم ق�سري 
A-2 :الأمد

التطلعات 
امل�ستقبلية: م�ستقرة

 الرئي�س التنفيذي للمجموعة مع كبار امل�سوؤولني يت�سلم جائزة

اأف�سل بنك يف قطر »اأثناء حفل توزيع جوائز« اإمييا.
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قوة  مبدى  بالعرتاف  الدولية  الت�سنيف  وكالت  ا�ستمرت   ،2012 عام  وخالل 
البنك: واأداء 

حيث  الدوحة،  لبنك  الئتماين  الت�سنيف  تثبيت  بورز  اآند  �ستاندرد  وكالة  اأعادت   •
اأ�سارت يف تقريرها اإلى اأن هذا الت�سنيف يعك�س و�سع البنك اجليد يف ال�سوق واأداء 

وقوة مركزه املايل اإ�سافة اإلى م�ستويات الر�سملة اجليدة لديه.

هذا  اأن  اإلى  واأ�سارت  للبنك  احلايل  الئتماين  الت�سنيف  موديز  وكالة  ثبتت  كما   •
الربحية  وم�ستويات  التجارية يف قطر  البنك  قوة عالمة  يعرب عن مدى  الت�سنيف 

اجليدة والو�سع املريح لل�سيولة.

النقد  جمايل  يف  اأي�سًا  الئتماين  البنك  ت�سنيف  اإنتيليجن�س  كابيتال  وكالة  وثبتت  	•
التجارية  البنك  عالمة  اإلى  واأ�سارت   ،A الدرجة  عند  املالية  والقوة  الأجنبي 

القوية واإلى �سبكة البنك الدولية اإ�سافة اإلى م�ستوى التح�سن بالربحية.

كما اأعادت وكالة فيت�س تثبيت الت�سنيف الئتماين للبنك املتعلق بقدرته على الوفاء   •
بالتزاماته املالية اخلا�سة بالنقد الأجنبي على املدى الطويل واملدى الق�سري عند 
قوة  على  موؤكدًة  م�ستقرة،  م�ستقبلية  تطلعات  مع  التوايل  على   F1و  A الدرجة 

اإيرادات البنك وجودة موجوداته.

تكنولوجيا �ملعلومات

تتولى دائرة تكنولوجيا املعلومات يف بنك الدوحة م�سوؤولية تطوير ا�سرتاتيجية وخطط 
اخلدمات  كافة  تقدمي  اإلى  اإ�سافة  املعلومات  تكنولوجيا  على  املرتكزة  البنك  اأعمال 
العديد  دائمًا يف طرح  ال�سبق  الدوحة  لبنك  وكان  والعمالء.  املوظفني  اإلى  ال�سلة  ذات 
واملنتجات  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  وتقدمي  واملبتكرة،  اجلديدة  املنتجات  من 
عرب  امل�سرفية  واخلدمات  الذهب  قر�س  مثل  التكنولوجيا،  على  املعتمدة  امل�سرفية 
اجلوال التي تت�سمن تطبيقات ذات طابع محلي لكل من اأجهزة الآي فون والبالك بريي 

والأندرويد ونوكيا وكافة اأجهزة اجلوال القادرة على الت�سال ب�سبكة الإنرتنت. 

كما مت تقدمي خدمة احلوالت الإلكرتونية املدجمة واملبا�سرة بال�سراكة مع العديد من 
البنوك املرا�سلة يف عدد من البلدان الهامة، هذا بالإ�سافة اإلى خدمات دفع الفواتري من 
خالل التعاقد مع عدد من �سركات املرافق العامة و�سداد الر�سوم الدرا�سية من خالل 
قنوات متعددة مثل اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت واخلدمات امل�سرفية عرب اجلوال 
البنك  لعمالء  اخلدمات  هذه  تقدمي  ويتم  الفروع.  وكاونرتات  الآيل  ال�سراف  واأجهزة 
وغري عمالء البنك لتمكني اجلميع من اأداء معامالتهم امل�سرفية من اأي مكان ويف اأي 
وقت. هذا وقد رفع البنك من م�ستوى اعتماده على تكنولوجيا املعلومات ل�سمان تقدمي 

اخلدمات امل�سرفية لعمالئه بكفاءة وفعالية.

يف  البنك  عليه  يرتكز  الذي  الفقري  العمود  مبثابة  املعلومات  تكنولوجيا  دائرة  وتعترب 
تقدمي خدماته بفاعلية، ولهذا مت الرتكيز على اإدخال اأف�سل اأنواع التكنولوجيا واملوارد 
تنظيم  البنك  اأعاد  مع ذلك،  واأحدثها. ومتا�سًيا  اأنواع اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  ل�سمان 
بنيته التحتية ب�سكل كامل من اأجل حتقيق الربط الفرتا�سي بني الربجميات والتطبيقات 
من  لكل  املركزية  واملراقبة  لالإدارة  حلول  تطبيق  اإلى  بالإ�سافة  معًا  وتقويتها  املختلفة 
مواقع الإنتاج ومواقع درء الكوارث. ومن اأجل حتقيق ذلك، حر�س البنك على بناء مراكز 
بيانات جديدة لتكنولوجيا املعلومات وفقًا لأف�سل املعايري واملمار�سات املعتمدة يف هذا 
املجال. وقد �ساعد ذلك على تقليل املدة الزمنية بني التخطيط للمنتجات وطرحها يف 
اإلى تقليل زمن ا�سرتجاع البيانات بعد انقطاع الت�سال لدعم خطط  ال�سوق بالإ�سافة 

ا�ستمرارية الأعمال حتى ل يحدث اأي انقطاع يف اخلدمات املقدمة للعمالء.

الأ�سا�سية  القاعدة  حتديث  يف  البنك  ا�ستثمر  فقد  الإدارة  ا�سرتاتيجية  من  وكجزء 
 Oracle لتكنولوجيا املعلومات وطبق اأحدث اأنظمة الت�سغيل وقواعد البيانات مثل نظام
 Real Application( التطبيقات«  بني  احلقيقي  اللحظي  »الربط  بتقنية  املزّود   11g

وفقًا  الهامة  البنك الربجميات  الرئي�سية. كما حّدث  التطبيقات  Clusters( كجزء من 

الئتمان،  بطاقات  ونظام  الأ�سا�سي،  البنكي  النظام  ذلك  يف  مبا  الإ�سدارات،  لأحدث 
 SWIFT ونظام  املوؤ�س�سية،  للتطبيقات  التكاملية  والربامج  اخل�سم،  بطاقات  ونظام 
Alliance. وطبق اأي�سا اأنظمة لفح�س املعامالت وحلول ملكافحة غ�سل الأموال لأغرا�س 

�سمان اللتزام واحلوكمة ال�سليمة. 

وميتلك البنك موارد تقنية عالية اجلودة ت�ساهم يف تقدمي اأف�سل اخلدمات. وقد �سممت 
الت�سغيلي  التوفر  حد  اأق�سى  اإلى  ت�سمن  بحيث  املعلومات  لتكنولوجيا  الهند�سية  البنية 
الدائم لالأنظمة وا�ستنادها اإلى بنية معيارية قابلة للقيا�س، اإ�سافة اإلى متتعها باملوثوقية 
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الكافية وتوفر اإمكانية اإعادة ا�ستخدامها واإدارتها مع �سمان النواحي الأمنية فيها. كما 
اأن هند�سة ال�سبكة م�سممة لتتواءم مع زيادة انت�سار القنوات الإلكرتونية املختلفة بحيث 
الفريو�سات  مكافحة  وبرامج  الأمنية  اخلروقات  من  احلماية  بجدران  ي�سمى  ما  تغطي 

 .VPN وحتديد املواقع وال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية

وبعد اأمتتة عمليات البنك الداخلية بداأ البنك ينتقل تدريجيا اإلى بيئة غري ورقية، كما نفذت 
ونالت جمدًدا   ITIL دائرة تكنولوجيا املعلومات بنجاح نظام لإدارة اخلدمات حتت اإطار
�سهادة الآيزو: 20000 تقديًرا ملبادراتها الرامية لتح�سني خدمة العمالء يف البنك، وبالتايل 
اإدارة عملياتها الداخلية يف البنك من خالل اتفاقيات م�ستوى اخلدمة. كما مت تطبيق نظام 
اإدارة اأمن املعلومات من اأجل �سمان �سرية ودقة وتوفر املعلومات الدائم بالبنك من خالل 

تطبيق عدد من ال�سوابط والعمليات التي تتما�سى مع املعايري الدولية. 

قدر ممكن  اقل  ل�سمان  الرامية  م�ساعيه  البنك  وا�سل  املبادرات اخل�سراء،  اإطار  ويف 
من النبعاثات الكربونية واأقل ا�ستهالك للطاقة لدى جميع الأنظمة والتقنيات املطبقة 
لديه. وتقديرًا لهذه اجلهود واملبادرات اخل�سراء ح�سل البنك على جائزة »اأف�سل بنك 
يف تطبيق النظم اخل�سراء – جوائز الإبداع التقني العربي« من جملة اآرابيان كمبيوتر 

نيوز يف الإمارات العربية املتحدة.

امل�سرفية  باخلدمات  يتعلق  فيما  متعددة  بقنوات  عمالئه  البنك  زود  لذلك،  واإ�سافة 
النقدي  الإيداع  واأجهزة  الآيل  ال�سراف  واأجهزة  اجلوال  الهاتف  وخدمات  الإلكرتونية 
بحيث  التكنولوجيا  اأنواع  اأحدث  با�ستخدام  وذلك  ال�سيكات  اإيداع  واأجهزة  الإلكرتوين 
اأي وقت من  اأي مكان ويف  اليومية من  اإجراء معامالتهم امل�سرفية  العمالء من  متكن 
خالل حلول اآمنة متامًا. اإن احللول التقنية املختلفة التي مت توفريها لعمالء البنك لتلبية 
مناف�سيه،  عن  الدوحة  بنك  ميزت  التي  الفارقة  العالمة  كانت  امل�سرفية  احتياجاتهم 
كما اأن البنية التحتية القوية لدائرة تكنولوجيا املعلومات التي مت بناوؤها على مدى العقد 
املا�سي من اأجل توفري حلول م�سرفية مبوا�سفات عاملية قد مت توجيهها لتقدمي خدمات 
اخلدمات  حتديث  واإعادة  جديدة،  توزيع  قنوات  ا�ستخدام  خالل  من  للعمالء  فورية 

الداخلية لتمكني املوظفني من تقدمي خدمة اأف�سل للعمالء. 

تعترب  الداخلية  الأنظمة  وحتديث  للعمالء  واملبتكرة  اجلديدة  املنتجات  تقدمي  اإن 
ولهذا  وال�ستدامة،  بالقوة  دوما  يت�سم  الذي  البنك  لأداء  الأ�سا�سية  الركيزة  مبثابة 
للعمالء  املقدمة  اإجراء حت�سينات م�ستمرة على م�ستوى اخلدمة  فنحن حري�سون على 
وهي  املعامالت  بتنفيذ  املتعلق  الزمن  وتقليل  العمليات  هند�سة  اإعادة  وذلك من خالل 
تكنولوجيا  توا�سل دائرة  ولهذا  الأداء.  الأ�سا�سية يف حت�سني م�ستوى  العوامل  تعترب من 
حيث  من  العمالء  واحتياجات  متطلبات  كافة  من  للتحقق  الرامية  جهودها  املعلومات 
تلبية احتياجاتهم امل�سرفية وا�ستالمهم لأف�سل م�ستوى من اخلدمات قد متت بالفعل، 
البتكار يف جمال  يزال  ول   . والتقنيات  اأحدث احللول  وتطبيق  توفري  وذلك من خالل 

التكنولوجيا ي�سكل اأحد اأهم عوامل تفوق بنك الدوحة على مناف�سيه.

�ملو�رد �لب�شرية

الأولوية  للعمل  وانتمائهم  املوظفني  التزام  وتعزيز  الب�سري  املال  راأ�س  تنمية  اإعطاء  مت 
يف التوجهات العامة لإدارة املوارد الب�سرية. و�سوف ين�سب تركيز الإدارة على البتكار 
املوارد  اإدارة  يف  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق  اإ�سافة  املقدمة،  للخدمات  امل�ستمر 
الب�سرية من اأجل خدمة ودعم وحدات الأعمال، كما وت�سعى الإدارة وبا�ستمرار لإحداث 

تاأثري مبا�سر باأهداف البنك العامة وذلك من خالل تبني منوذج ال�سراكة يف الأعمال.

وقد �سممت �سيا�سة اإدارة املوارد الب�سرية وبرامج التطوير املهني وبرامج تعزيز التزام 
اأف�سل موؤ�س�سة  املوظفني وارتباطهم بالعمل واملكافاآت والتعوي�سات ليكون بنك الدوحة 
حيث  من  البنك  موظفو  به  يتمتع  الذي  الكبري  التنوع  اإن  باملنطقة.  للكفاءات  جاذبة 
الكفاءة واملهارات والإملام الكبري مبجالت العمل واجلن�سيات �سوف ي�سكل ركيزة اإ�سافية 
متكن البنك من املحافظة على م�ستوى م�ستدام من الأداء يف ال�سوق. كما �سيكون التعلم 
الب�سرية  املوارد  جمال  يف  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  ب�ساأن  املعرفة  وتبادل  امل�ستمر 
الإدارة عليها يف  تركيز  �سين�سب  التي  الرئي�سية  املحاور  امل�سرفية من بني  واخلدمات 

جمال اإدارة اجلودة ال�ساملة للموارد الب�سرية.

وحتديد  الأعمال  تخطيط  عملية  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  الب�سرية  املوارد  اإدارة  وتعد 
امل�سوؤوليات الإدارية الرئي�سية يف البنك. ووفقًا ل�سيا�سات البنك، يتولى مدير كل وحدة 
دائرة  ِقبل  من  الالزم  املهني  الدعم  على  مع احل�سول  وحدته  موظفي  اإدارة  م�سوؤولية 

املوارد الب�سرية يف البنك.

متكن بنك الدوحة من ربط م�ستوى الأداء الفردي مب�ستوى اأداء املوؤ�س�سة ككل، وي�سعى 
املنا�سب.  املكان  يف  املنا�سبة  اخلربة  ذي  املنا�سب  ال�سخ�س  لو�سع  وبا�ستمرار  البنك 
الفردية  وامل�ساءلة  القيادية  الروح  تنمية  على  نعمل  بالبنك  العامة  الثقافة  من  وكجزء 

وروح العمل كفريق اإ�سافة اإلى التزام املوظفني وارتباطهم بالعمل.

فاإننا  ولهذا  املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  جناحه  �سر  هم  الدوحة  بنك  وموظفو 
بكافة  التميز  نحو  وي�سعون  بالعمل  موظفونا  فيها  ي�ستمتع  بيئة  خلق  ب�سرورة  نوؤمن 

عملهم. مناحي 

بنك الدوحة ملتزم بتقطري الوظائف ومتثل عملية التقطري جانًبا مهًما من اأهداف بنك 
بالعديد  البنك  قام  القطريني،  املواطنني  امل�ستقبل من  قادة  اإعداد  �سبيل  الدوحة. ويف 
القطرية  الب�سرية  املوارد  جذب  اأجل  من  الربامج  من  العديد  و�سمم  املبادرات  من 
تطوير  بهدف  بنجاح  تنفيذها  مت  التي  املثمرة  املبادرات  �سمن  ومن  بها.  والحتفاظ 
التدريب  وبرنامج  الدرا�سية  املنح  وبرنامج  املدراء  اإعداد  برنامج  القطريني  املوظفني 
امل�سريف والربنامج الفردي اخلا�س بالتطوير املهني والتدريب خارج البالد اإ�سافة اإلى 
خطة تعاقب القطريني يف منا�سب مدراء الفروع، وغريها من املبادرات الأخرى. ومن 
القطرية، منحنا  الكفاءات  تطوير  امل�سريف من حيث  القطاع  اأجل متييز مبادراتنا يف 
عالوات خا�سة لتح�سني التطور املهني وذلك بهدف ت�سجيع املواطنني القطريني ملوا�سلة 

تعليمهم العايل.

يوؤمن البنك اإميانًا را�سخًا باأن التزام املوظفني وانتماءهم للعمل هو جزء هام من جناح 
اأجل  ومن  وفكريًا.  وعاطفيًا  بدنيًا  للموؤ�س�سة  ينتمي  اأن  املوظف  على  يجب  اإذ  املوؤ�س�سة، 
املكافاآت  برامج  م�ستمر  وب�سكل  البنك  يراجع  للعمل،  املوظفني  انتماء  م�ستوى  تعزيز 
واملزايا املقدمة للموظفني، ويحر�س على تنظيم الأن�سطة العامة كجل�سات تبادل املعرفة 
وم�سابقات الأعمال والأن�سطة الريا�سية والعائلية اإ�سافة اإلى تقدمي اجلوائز التقديرية 

املتعلقة بالإجنازات وطول مدة اخلدمة.

�مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات

حتول بنك الدوحة اإلى كيان ديناميكي ذات قيم قوية وتبنى منهجية مرتكزة على تلبية 
احتياجات العمالء، وقد حافظ البنك على هذا املنهاج على مدار ال�سنوات املا�سية. وبال 
�سك اأن ح�سول بنك الدوحة على جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية يف جمال امل�سوؤولية 
اإلى  الدوحة  بنك  �سعي  على  تاأكيد  لهو  التوايل  على  الثاين  للعام  لل�سركات  الجتماعية 
جمال  يف  الريادي  لدوره  وجت�سيدًا  الجتماعي،  الوعي  وزيادة  العام  ال�سالح  حتقيق 

الرئي�س التنفيذي للمجموعة يت�سلم اجلائزة العاملية لريادة االأعمال 

- جوائز االأعمال 2012 من قبل االحتاد العاملي لالأعمال.

افتتاح فرع بنك الدوحة ذي احللة املوؤ�س�سية 

اجلديدة مبجمع »ذي جيت«.
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ال�سريفة اخل�سراء يف قطر. وتعرب هذه اجلائزة اأي�سا عن تقدير واعرتاف املخت�سني 
مببادرات البنك ذات الطابع الجتماعي مثل تقدمي املنافع التعليمية وال�سحية والتزامه 
من  بالرغم  ومبتكرة  جديدة  منتجات  البنك  طرح  حيث  الجتماعية،  بالق�سايات 
البيئية  باملبادرات  املدعوم  الدوحة  املالية. وكان نهج بنك  الأزمة  ال�سوق خالل  ظروف 
والقت�سادية والجتماعية بالإ�سافة اإلى ا�سهاماته يف حتقيق الرخاء الجتماعي مرحبًا 

به ول بّد واأن يقود اإلى م�ستقبل م�سرق.

امل�ستدامة  التنمية  وتدعم  البيئة  تنا�سر  التي  املوؤ�س�سات  طليعة  يف  الدوحة  بنك  ياأتي 
مع  التوا�سل  على  با�ستمرار  البنك  ويعمل  البيئي،  والتثقيف  البيئة  على  واملحافظة 
القطاعني العام واخلا�س ودعوتهما اإلى دعم الق�سايا البيئية املحلية والعاملية ومواجهة 

التحديات البيئية.

وعائدات  للعمالء  اأف�سل  م�سرفية  خدمات  فيه  تتوفر  واعد  م�ستقبل  اإلى  نتطلع  نحن 
اأكرب للم�ساهمني وظروف عمل جيدة للموظفني. ول يزال بنك الدوحة اأحد الداعمني 
الإ�سادة بجهوده احلثيثة  بالفعل  امل�ستدامة يف دولة قطر، حيث مت  للتنمية  الرئي�سيني 
وخ�سراء«،  نظيفة  »قطر  الوطني  الربنامج  يف  الفعالة  مل�ساركته  املجال  هذا  يف 
التغري  وم�سابقة  التعليم،  وزارة  مع  بالتن�سيق  العربية  املدار�س  مبعر�س  وم�ساركته 
اإلى دعم البنك لربنامج  اإ�سافة  املناخي للمدار�س بالتن�سيق مع �سركة قطر للبرتول، 
عاملي  وعي  لبناء  قاعدة  اخل�سراء  الأن�سطة  وتوفر  هذا  قطر.  يف  البيئية  املدار�س 
املتخ�س�سة  الدولية  وال�سركات  املنظمات  بني  التعاون  تعزز  اأنها  كما  البيئة،  بق�سايا 

البيئية والطاقة امل�ستدامة. التقنيات  يف 

ويحر�س جمل�س اإدارة بنك الدوحة على بذل كافة اجلهود الالزمة لدعم التنمية البيئية، 
والتي من �ساأنها يف نهاية املطاف اأن تدعم م�سرية التنمية يف البالد ككل. هذا ويتطلع 
البنك اإلى تعزيز دوره يف املحافظة على البيئة ودعم م�ساعي املنظمات الوطنية الأخرى 
التي ت�سعى اإلى احلد من تدهور الأنظمة البيئية واملحافظة على املوارد املتجددة وغري 
املتجددة. ولي�س غريًبا اأن يجد بنك الدوحة نف�سه قد تبواأ مركزا متميزا يف تلك الربامج 
اليوم يف  ياأتي هذا  العام، حيث  البيئة القطري« هذا  بـ »يوم  التي مت و�سعها لالحتفال 

�سميم ال�سرتاتيجيات املُعدة حلماية �سحة الإن�سان و�سمان �سالمته واأمنه البيئي.

ينتهج بنك الدوحة �سيا�سة بيئية وا�سحة املعامل تبنت العديد من املبادئ الإر�سادية 
ومن  وتدويرها.  ا�ستخدامها  واإعادة  الأوراق  ا�ستخدام  تقليل  مثل  للبيئة  ال�سديقة 
روؤيتها  لتحقيق  الرامية  قطر  دولة  جهود  لدعم  البنك  تبناها  التي  املبادرات  بني 

خ�سراء«: »قطر  نحو 

تنظيم ندوات عن ظاهرة الحتبا�س احلراري يف كل من قطر ودبي واأبوظبي وُعمان   •
والكويت وتركيا وطوكيو وناجويا و�سنغافورة وت�سيناي ومومباي

اإطالق موقع اإلكرتوين مخ�س�س لل�سريفة اخل�سراء واملبادرات البيئية  •

برنامج املدار�س البيئية  •

احل�سابات اخل�سراء وبطاقات الئتمان ال�سديقة للبيئة والقابلة للتحلل واملعامالت   •
امل�سرفية الالورقية

جلنة ال�سريفة اخل�سراء  •

املاراثون ال�سنوي  •

�سباق الدانة الأخ�سر   •

حمالت التوعية من خالل اأجهزة ال�سراف الآيل  •

النظام الأخ�سر لالإقفال التلقائي لأجهزة احلا�سوب  •

اأن�سطته  اأكرب من املجتمع من جراء  اإلى قطاع  الو�سول  الدوحة من  ولهذا متكن بنك 
بزيادة  بالفعل  البنك  التزم  حيث  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  املتعددة 
يواجهها  التي  القت�سادية  التحديات  على  وركز  البيئية  بالق�سايا  الجتماعي  الوعي 

واملنطقة. العامل 

وبالإ�سافة اإلى ذلك، يوجد لبنك الدوحة موقع اإلكرتوين لل�سريفة اخل�سراء متاح على 
والأن�سطة  البنك  اتخذها  التي  املختلفة  املبادرات  املوقع  هذا  ويعر�س  الإنرتنت.  �سبكة 
التي يعتزم القيام بها وامل�ساريع واخلدمات واملنتجات التي يخطط لإطالقها، كما ي�سم 
مقالت وفيديوهات عن البيئة. ومن بني هذه الأن�سطة والربامج اإطالق حمالت لغر�س 
ناحية  ومن  واإدارتها.  واملخلفات  النفايات  تدوير  واإعادة  ال�سواطئ  وتنظيف  الأ�سجار 
اأخرى فقد مت ت�سميم كتيبات ون�سرات ولوحات اإعالنية تت�سمن ال�سعار الأخ�سر لبنك 
الدوحة وهو: »حافظ على البيئة مع بنك الدوحة - اخلطوة ال�سحيحة التي يتعني عليك 
القيام بها!«، وذلك بهدف تو�سيل ر�سالته اخل�سراء اإلى العامة وزيادة حجم التعاون بني 

القطاعات املختلفة يف املجتمع من اأجل الو�سول اإلى عامل اأف�سل.

 www.ecoschools.com.qa البيئية  للمدار�س  اإلكرتونيًا  موقعًا  اأي�سًا  البنك  اأطلق   كما 
البتدائية  واملدار�س  الأطفال  ريا�س  ت�سجيع  اأجل  من  البيئة  لق�سايا  مخ�س�س  وهو 
واملدار�س الثانوية واجلامعات واملدار�س العربية، الخ.. على امل�ساركة الفعالة يف تطبيق 
وزيادة  الكربون  انبعاثات  تخفي�س  يف  امل�ساهمة  اإلى  اإ�سافة  البيئية،  املمار�سات  اأف�سل 
الوعي البيئي وت�سجيع الأطفال يف املدار�س لي�سبحوا من املنا�سرين للبيئة واملحافظني 
عليها منذ �سغرهم. ويت�سمن برنامج املدار�س البيئية العديد من اجلوائز، بهدف توجيه 
مهمة  فر�سًا  اأي�سًا  ويقدم  كما  البيئية،  ال�ستدامة  مبادرات  تبني  على  وحثها  املدار�س 
من  تعديلها  اأو  وتطويرها  وحت�سينها  تطبيقها  ميكن  التي  البيئية  املفاهيم  ل�ستك�ساف 

مقار تلك املدار�س، علمًا باأن الن�سمام اإلى هذا الربنامج جماين و�سهل متامًا.

للمدار�س حتى  قاعدة  بتوفري  الدوحة  بنك  يلتزم  البيئية،  املدار�س  برنامج  ومن خالل 
للمجتمع،  الفكرية  والتنمية  والجتماعي  البيئي  امل�ستوى  على  تقدم  اإحراز  من  متكنهم 
كما ي�سجع البنك اأي�سًا املدار�س ويحثها على تقليل انبعاثات الكربون واإحداث اأثر طويل 
اأخرى. ينظر بنك الدوحة من  اأمل تكرار هذه الفكرة يف بلدان  املدى بدولة قطر على 
الذين  ال�سغار  القادة  اأنهم  على  قطر  بدولة  املدار�س  اإلى طالب  الربنامج  هذا  خالل 
امل�ستمر  �سعيها  ت�سبح يف  املدار�س بحيث  ويعّول على  البيئية،  التوعية  بن�سر  �سيتكفلون 
من املنا�سرين لأ�سدقاء البيئة من اأجل بناء عامل اأف�سل ومتكني الأجيال ال�ساعدة من 

اإحداث فرق ل�سالح البيئة واملجتمع.

جمموعة االإدارة التنفيذية لدى بنك الدوحة.
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لقد اتخذ بنك الدوحة تدابري ا�ستباقية ملعاجلة ظاهرة الحتبا�س احلراري وتداعياتها، 
ثقافة  من  جزءًا  ا�سبح  حتى  املوظفني  بني  الطاقة  تر�سيد  مفهوم  غر�س  على  وحر�س 
البنك العامة. واإ�سافة اإلى ذلك ي�سجع البنك موظفيه وب�سكل م�ستمر على تقدمي اأفكار 
ب�ساأن تر�سيد الطاقة ويتم مكافاأتهم عليها. ويف هذا ال�سياق يحر�س البنك على اأن يكون 
تر�سيد  على  املختلفة  البنك  ودوائر  فروع  حث  بالفعل  مت  حيث  للكربون،  محايدًا  كيانًا 
الطاقة يف مقار عملهم من خالل اإطفاء الأنوار واأنظمة التكييف واملعدات الأخرى عند 
اأقل  والتنقل معا ل�ستخدام عدد  املياه  ا�ستخدام  تر�سيد  اإلى  اإ�سافة  ا�ستخدامها،  عدم 
من ال�سيارات وعدم ا�ستخدام املواد غري القابلة للتحلل وت�سجيع اإعادة تدوير املخلفات 
والتخل�س ال�سحيح منها، هذا عدا عن �سراء ال�سلع والب�سائع ال�سديقة للبيئة. ومع اأن 

هذه التدابري هي خطوات ب�سيطة اإل اأنها حتقق الكثري.

خالل  من  اليومية  الدوحة  بنك  عمليات  يف  البيئي  الوعي  دمج  مت  ذلك  اإلى  واإ�سافة 
ب�ساأن  التوعية  حمالت  وتنظيم  الالورقية  امل�سرفية  واملعامالت  املعرفة  تبادل  جل�سات 
امل�سوؤولية الجتماعية للعمل بهدف غر�س »الثقافة اخل�سراء« يف املوؤ�س�سة تدريجيَا. كما 
ت�ساعد اخلدمات واملنتجات امل�سرفية الإلكرتونية التي يقدمها بنك الدوحة يف التقليل 
اإلى  اإ�سافة  الكربون،  انبعاثات  من  واحلّد  وهدره  الورق  ا�ستخدام  من  كبرية  ب�سورة 
ت�سجع العمالء للمحافظة على البيئة اأثناء ممار�ستهم لأن�سطتهم املختلفة. هذا وتركز 
املبادرات املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعية على الندوات وجل�سات تبادل املعرفة وحمالت 
املدار�س  وزيارة  الإلكرتونية  والن�سرات  الثقافية  الأن�سطة  دعم  اإلى  بالإ�سافة  التوعية 

والتربعات اخلريية وغريها.

وّقع بنك الدوحة مع موقع iLoveQatar.net على اتفاق هو الأول من نوعه للتعاون فيما 
بينهما بهدف التوا�سل مع مختلف اجلاليات التي تعي�س على اأر�س دولة قطر. كما اأعلن 
كل من بنك الدوحة وجمعية قطر اخلريية عن اإطالق برنامج التربع بالدراهم والذي يتم 
من خالله اإتاحة الفر�سة لعمالء بنك الدوحة الراغبني يف التربع تفوي�س البنك بتحويل 
الدراهم الفائ�سة يف ح�ساباتهم ب�سكل تلقائي اإلى ح�ساب جمعية قطر اخلريية من اأجل 
ا�ستخدام هذه الأموال يف امل�ساريع الإن�سانية داخل دولة قطر وخارجها. وقد �سهد عام 
اأي�سًا موا�سلة بنك الدوحة جهوده يف جمال تنظيم ندوات تبادل املعرفة، حيث   2012
ال�سنوي  الجتماع  يف  و�سارك  والكويت،  والإمارات  قطر  من  كل  يف  ندوات  البنك  اأقام 

ل�سندوق النقد الدويل الذي اأقيم يف اليابان.

الأمم  اتفاقية  يف  الأطراف  للدول  ع�سر  الثامن  املوؤمتر  يف  الدوحة  بنك  �سارك  كما 
املتحدة ب�ساأن التغري املناخي COP18  الذي ا�ست�سافته دولة قطر. و�سلط البنك خالل 
األ وهي برنامج  اأهم ثالثة م�ساريع يدعمها البنك يف هذا املجال،  املوؤمتر ال�سوء على 
اأتاح  ال�ستدامة. حيث  وتقارير  لل�سركات،  الكربونية  الب�سمة  وبرنامج  البيئية  املدار�س 
اأف�سل  ب�سورة  التعرف  فر�سة  قطر  دولة  زاروا  الذين  والأفراد  لل�سركات  الدوحة  بنك 
على التكنولوجيا والربامج التي ت�ساعد على تخزين كامل البيانات والتقارير اإلكرتونيًا، 
يف  وتطبيقها  الأداء  موؤ�سرات  تقييم  فيها  يتم  التي  الكيفية  على  التعرف  اإلى  اإ�سافة 
برنامج الب�سمة الكربونية. كما نظم البنك اأي�سًا �سباق الدانة الأخ�سر ال�سنوي احتفاًل 
با�ست�سافة قطر ملوؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ. وبال �سك فقد لعب بنك الدوحة بذلك 
دورًا حيويًا يف اجتذاب اجلمهور من �ستى اأنحاء البالد للم�ساركة بفاعلية يف موؤمتر الأمم 

املتحدة الثامن ع�سر ب�ساأن التغري املناخي.

لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  عن  م�ستقلة  تقارير  بن�سر  موؤخرًا  الدوحة  بنك  وقام 
الإلكرتوين البنك  موقع  خالل  من  التقارير  هذه  ا�ستعرا�س  وميكن   وال�ستدامة، 
بنك  مع  خ�سراء  بيئة  »نحو  اجلذاب  وال�سعار   .www.dohabank.com.qa  
تو�سيل  اأجل  من  البنك  اختاره  الذي  عمله«  ممكن  �سيء  اأف�سل  »بب�ساطة  الدوحة!«.. 
ر�سالته اإلى العامة من اأجل حفز التعاون امل�سرتك بني القطاعات املختلفة يف املجتمع 

لبناء عامل اأف�سل.

جو�ئز �ل�شريفة �خل�شر�ء: �لبنك �لر�ئد يف جميع �ملجالت

2012 لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  العاملية  الذهبي  الطاوو�س  جائزة  	•
2011 لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  العاملية  الذهبي  الطاوو�س  جائزة  	•

2011 ال�ستدامة  جمال  يف  العاملية  الذهبي  الطاوو�س  جائزة  	•
2010 ال�ستدامة  جمال  يف  العاملية  الذهبي  الطاوو�س  جائزة  	•

العربي  التقني  الإبداع  – جوائز  اخل�سراء  النظم  تطبيق  يف  بنك  اأف�سل  جائزة  	•
2010 من جملة اآرابيان كمبيوتر نيوز

اليوم قطر  جملة  من   2010 لعام  بيئية  قيادة  اأف�سل  جائزة  	•
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اأف�سل حملة لتوعية العامة بق�سايا البيئة لعام 2010 من جملة قطر اليوم جائزة  	•
من   2009 لعام  البيئة  بق�سايا  العامة  لتوعية  حملة  اأف�سل  عن  اخل�سراء  اجلائزة  	•

جملة قطر اليوم

اإي�ست ميدل  بانكر  جملة  من   2008 لعام  اأخ�سر  بنك  اأف�سل  	•
لعام  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الإنرتنت  عرب  م�سرفية  خدمات  اأف�سل  جائزة  	•

2008 من جملة بانكر ميدل اإي�ست

حوكمة �ل�شركات

نبذة عامة:

كجزء من متطلبات اللتزام بنظام حوكمة ال�سركات املدرجة، ال�سادر عن هيئة قطر 
لالأ�سواق املالية يتوجب على بنك الدوحة ك�سركة م�ساهمة قطرية مدرجة يف بور�سة قطر 
الإف�ساح عن مدى التزامه بهذا النظام، علمًا باأن هيئة قطر لالأ�سواق املالية قد تبنت يف 

هذا النظام مبداأ اللتزام والتف�سري.

اعتماد  خالل  من  احلوكمة  هيكل  تعزيز  على  الدوحة  بنك  حر�س  العام  هذا  وخالل 
جمل�س الإدارة لأدلة ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة باحلوكمة واتباع اف�سل املمار�سات 
الدوحة  بنك  لدى  احلوكمة  اإجراءات  التقرير  هذا  ويلخ�س  هذا  ال�ساأن.   بهذا  املتبعة 
لعام 2012 وفقا ملتطلبات الإف�ساح ال�سادرة عن هيئة قطر لالأ�سواق املالية وذلك كما 

هو مو�سح اأدناه:

جمل�س �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه:

�لو�جبات و�مل�شوؤوليات:

اإن جمل�س الإدارة هو امل�سوؤول الأول عن البنك وعن توفري القيادة الفعالة لالإ�سراف على 
جممل الأعمال وتنميتها وحتقيق الأرباح بطريقة فعالة وم�ستدمية.

مت تعريف واجبات وم�سوؤوليات املجل�س كما هي واردة مبيثاق املجل�س، و�سوف يتم ن�سر 
لالطالع  امل�ساهمني  مبتناول  وو�سعها  الإلكرتوين  الدوحة  بنك  موقع  على  الوثيقة  هذه 
عليها قبل اجتماع اجلمعية العامة، كما �سيتم اي�سا اإدراجها �سمن جدول اأعمال اجتماع 
امل�ساهمني.  اإن واجبات وم�سوؤوليات املجل�س متوافقة مع متطلبات نظام احلوكمة وتغطي 

املجالت التالية:

ال�سرتاتيجية 	•
احلوكمة 	•
اللتزام 	•

املخاطر اإدارة  	•
وتفوي�سها ال�سالحيات  	•

واخلارجي الداخلي  التدقيق  	•
املجل�س جلان  	•

املجل�س �سلوك  قواعد  	•
املجل�س هيكل  	•

املجل�س اجتماعات  	•

املجل�س ع�سوية  متطلبات  	•

الي�سد خالد النعمة، مدير القطاع العام، يت�سلم جائزة التميز 

الأف�سل برنامج للم�سوؤولية االجتماعية لبنك يف دولة قطر.
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لقد مت حتديث وتعريف واجبات كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س يف الو�سف الوظيفي الذي 
مت اإعداده لهذا الغر�س. كما ُطلب اأي�سًا من كل ع�سو يف املجل�س اأن يوفر الوقت الكايف 
الوقت  بتوفري  الإدارة  جمل�س  ع�سو  التزام  باأن  علما  منه،   املطلوبة  بالواجبات  للقيام 
الكايف لي�س التزاما تعاقديا اإل اأنه اأمر مفهوم ومتعارف عليه من قبل جميع الأع�ساء. 
لقد مت اإعداد منوذج موحد للتحاق الع�سو يف جمل�س الإدارة واعتمد من املجل�س و�سوف 
يتم و�سعه على حيز التطبيق.  كما �سيتم اأخذ توقيع كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س على 

هذا النموذج عند ان�سمامه للمجل�س يف امل�ستقبل.

ت�شكيل جمل�س �لإد�رة:

اأن هناك ع�سو غري تنفيذي ا�ستقال من  اإل  يتكون املجل�س احلايل من ثمانية اع�ساء، 
اأبريل 2012 وبالتايل انخف�س عدد اع�ساء املجل�س منذ ذلك  ع�سوية املجل�س يف �سهر 

التاريخ اإلى �سبعة اع�ساء:

الإدارة جمل�س  رئي�س  	•

الإدارة جمل�س  رئي�س  نائب  	•

املنتدب الع�سو  	•

امل�ستقل الع�سو  �سمنهم  من  تنفيذيني  غري  اأع�ساء   5 	•

اأع�ساء  من  ع�سو  لكل  العملية  واخلربة  العلمية  املوؤهالت  عن  ملخ�س  يلي  فيما  نورد 
املجل�س:

�ل�شيخ فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين

الإدارة جمل�س  رئي�س  	•

 1996 يونيو   3 املجل�س:  يف  التعيني  تاريخ  	•

املتحدة اململكة  �ساندهري�ست،  امللكية  الأكادميية  خريج  اخلربة:  العلمي/  املوؤهل  	•

واإعادة  للتاأمني  اخلليج  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�سوية  	•
التاأمني التكافلي.

)2012 دي�سمرب   31(  ٪1،66 •	امللكية: 

�ل�شيد �أحمد عبد �لرحمن يو�شف عبيد�ن

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 	•

تاريخ التعيني يف املجل�س: 20 اأبريل 1982  	•

املوؤهل العلمي/ اخلربة: مدير عام موؤ�س�سة الواحة للتجارة واملقاولت 	•

امللكية: 1،67٪ )31 دي�سمرب 2012( 	•

�ل�شيخ عبد �لرحمن بن محمد بن جرب �آل ثاين

املنتدب الع�سو  	•

 1978 دي�سمرب   21 املجل�س:  يف  التعيني  تاريخ  	•

مي�سوري جامعة  مدنية،  هند�سة  بكالوريو�س  اخلربة:  العلمي/  املوؤهل  	•

لل�سناعات  القطرية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�سوية  	•

دولة  عن  »ممثاًل  لال�ستثمار  وعمان  قطر  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحويلية، 
قطر« وع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لالإجارة.

)2012 دي�سمرب   31(  ٪1،71 امللكية:  	•

�ل�شيخ عبد �هلل محمد بن جرب �آل ثاين

ع�سو جمل�س اإدارة – غري تنفيذي 	•

تاريخ التعيني يف املجل�س: 20 اأبريل 1982  	•

واإعادة  للتاأمني  اخلليج  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�سوية  	•
التاأمني التكافلي

امللكية: 1٪ )31 دي�سمرب 2012( 	•

�ل�شيد جرب بن �شلطان طو�ر �لكو�ري

ع�سو جمل�س اإدارة – غري تنفيذي  	•

تاريخ التعيني يف املجل�س: 12 اأبريل 1993  	•

املوؤهل العلمي/ اخلربة: رجل اأعمال 	•

امللكية: 1،08٪ )31 دي�سمرب 2012( 	•

�ل�شيد حمد محمد حمد عبد �هلل �ملانع

ع�سو جمل�س اإدارة – غري تنفيذي 	•

تاريخ التعيني يف املجل�س: 13 اأبريل 1999  	•

محمد  �سركات  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�سوية  	•
التاأمني،  واإعادة  للتاأمني  العامة  القطرية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املانع،  حمد 
اإدارة  الألبان، ع�سو جمل�س  ملنتجات  القطرية  العربية  ال�سركة  اإدارة  ع�سو جمل�س 

�سركة قطر الوطنية للمالحة والنقليات املحدودة.

امللكية: 1،57٪ )31 دي�سمرب 2012( 	•

�ل�شيخ فالح بن جا�شم بن جرب �آل ثاين

ع�سو جمل�س اإدارة – غري تنفيذي وم�ستقل 	•

تاريخ التعيني يف املجل�س: 27 فرباير 2011 	•

اخلربة: وزير اخلدمة املدنيه و�سوؤون الأ�سكان 	•

لالإجارة  الوطنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأخرى:  املجال�س  يف  الع�سوية  	•
القاب�سة.

امللكية: 1٪ )31 دي�سمرب 2012( 	•

�ل�شيخ عبد �هلل بن نا�شر بن عبد �هلل �آل ثاين )��شتقال من ع�شوية �ملجل�س 
يف ١8/4/٢٠١٢(

�أع�شاء �ملجل�س �مل�شتقلني:

اإن الت�سكيل احلايل للمجل�س ل يت�سمن اأع�ساء م�ستقلني على النحو املطلوب يف النظام 
با�ستثناء ع�سو جمل�س اإدارة واحد، ويرجع ذلك اإلى اأن اأع�ساء جمل�س الإدارة احلاليني 
احلالية  ال�سوق  ظروف  عن  عدا  هذا  �سابقة،  دورات  لعدة  باملجل�س  اأع�ساءًا  كانوا 

والظروف الجتماعية.

�ع�شاء جمل�س �لإد�رة غري �لتنفيذيني: 

الو�سف  يف  معتمد  هو  »كما  باأدوارهم  التنفيذيني  غري  الإدارة  جمل�س  اع�ساء  يقوم 
الوظيفي اخلا�س بهم« بامل�ساركة يف و�سع ا�سرتاتيجية البنك ب�سكل مو�سوعي واإدارة 
التنفيذيني  غري  الأع�ساء  وي�ساهم  كما  امل�ساهمني،  م�سالح  حلماية  احلوكمة  نظام 
ويقومون   الإدارة،  جمل�س  ميثاق  يف  عليه  من�سو�س  هو  كما  املجل�س  اأن�سطة  يف  اأي�سا 
الأهداف  حتقيق  من  للتاأكد  الإدارة  اداء  وتقييم  دوري  ب�سكل  البنك  اأداء  مبراجعة 
باأن  بالتاأكد  الأع�ساء  يقوم  للم�سالح  ت�سارب  اأي  وجود  حال  ويف  للبنك.   املو�سوعة 

امل�ساهمني محفوظة.  م�سالح 
الدكتور / ر.�سيتارامان، يرحب ب�سعادة عبداهلل بن حمد العطية، رئي�س موؤمتر 

االأمم املتحدة الثامن ع�سر للتغري املناخي ورئي�س اللجنة العليا املنظمة.
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و�جبات �ع�شاء جمل�س �لإد�رة �ل�شتئمانية:

ودعم  والنزاهة  والولء  العناية  بخ�سائ�س  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  من  ع�سو  كل  يدين 
روؤية البنك ال�ساملة وذلك مبا ين�سجم مع ميثاق املجل�س وقواعد ال�سلوك املهني.  كما 
ويقوم اأع�ساء املجل�س اأي�سا مبمار�سة م�سوؤولياتهم بعلم ودراية خلدمة م�سالح البنك، 

علما باأن اع�ساء املجل�س يتمتعون باملعرفة واخلربات واملهارات املطلوبة.

و�جبات رئي�س جمل�س �لإد�رة:

من م�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة قيادة بنك الدوحة لتحقيق اأهدافه ال�سرتاتيجية 
ب�سكل  دوره  على  والإ�سراف  املجل�س  قيادة  ويتولى  كما  للم�ساهمني،   املنا�سب  والعائد 
اع�ساء  مناق�سة  اإلى  بالإ�سافة  هذا  املجل�س  اجتماعات  اعمال  جداول  واعتماد  كامل 
التقديرية  واملوازنات  ال�سرتاتيجية  واملبادرات  والتح�سينات  بالتو�سيات  املجل�س 
والفر�س ال�ستثمارية املتاحة والتاأكد من قيام املجل�س باملهام املنوطة به، اإ�سافة اإلى 
اآلية  وجود  من  والتحقق  املجل�س  اع�ساء  مع  دوري  ب�سكل  العامة  البنك  امور  مناق�سة 
لتقييم م�ستوى اأداء الأع�ساء بالإ�سافة اإلى التوا�سل مع امل�ساهمني.  ولرئي�س املجل�س 
اأو الرئي�س التنفيذي  اأو الع�سو املنتدب  اأو اللجان  اإلى الأع�ساء  ان ينيط بع�س مهامه 
بخ�سو�س  التنفيذي  الرئي�س  مع  بالتن�سيق  اي�سا  ويقوم  كما  منا�سبًا.  يراه  ما  ح�سب 
ب�سكل  البنك  اأداء  الأهداف املرجوة ومراقبة م�ستوى  لتحقيق  والب�سرية  املالية  املوارد 

عام دوريا من خالل الرئي�س التنفيذي.

�جتماعات جمل�س �لإد�رة:

يجتمع املجل�س بناءًا على دعوة من رئي�س املجل�س اأو بناءًا على طلب اثنني من الأع�ساء 
على الأقل. يكون لكل اجتماع جدول اأعمال يوزع على جميع الأع�ساء قبل الجتماع بوقت 
كاف وذلك لأغرا�س التح�سري لالجتماع. وفقًا مليثاق املجل�س، يجتمع املجل�س ما ل يقل 
عن 6 مرات يف العام )مرة واحدة كل �سهرين على الأقل(. عقد املجل�س خالل عام 2012 

ثمانية اجتماعات حيث عقد اآخر اجتماع بتاريخ 2012/12/30.

مكافاآت �ملجل�س:

عام  كل  نهاية  ومع  والمتيازات،  املكافاآت  �سرف  عملية  تنظم  �سيا�سة  املجل�س  اعتمد 
وقبل اجتماع اجلمعية العمومية تتاح املكافاآت املقرتحة لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة 
مراجعة  يتم  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  عليها.   واملوافقة  مناق�ستها  اأجل  من  للم�ساهمني 
ويتم  اخلارجي  احل�سابات  مدقق  قبل  من  املجل�س  اع�ساء  اإلى  املمنوحة  المتيازات 
يتم  ثم  ومن  كاٍف  بوقت  الجتماع  موعد  قبل  املركزي  قطر  م�سرف  لل�سادة  اإر�سالها 

عر�سها على امل�ساهمني.

مكافاآت �لإد�رة �لعليا:

اعتمد املجل�س �سيا�سة تنظم عملية تقيم اأداء الإدارة العليا وفقا لالأهداف التي و�سعت 
با�سرتاتيجية البنك ملدة ثالث �سنوات.  ووفقًا لنتائج تقييم الأداء والنتائج التي يحققها 
اأما بالن�سبة للرواتب فيوجد لدى البنك  البنك يتم حتديد املكافاآت واملزايا الإ�سافية. 

�سلم رواتب معتمد من قبل املجل�س.

�شكرتري جمل�س �لإد�رة:

عني املجل�س �سكرتريا ملجل�س الإدارة يف يوليو 2007. وهو حا�سل على �سهادة لي�سان�س 
حقوق من جامعة عني �سم�س منذ عام 1987  وعلى دبلوم يف القانون عام 1988 ويفي 

بجميع متطلبات النظام املتعلقة يف �سغله لهذا املن�سب.

املتعلقة  الإجراءات  جميع  ويدير  املجل�س  وثائق  بجميع  املجل�س  �سكرتري  يحتفظ 
باجتماعات املجل�س ويقدم تقاريره مبا�سرة اإلى رئي�س املجل�س ومع ذلك، ميكن جلميع 

الأع�ساء احل�سول على خدمات ال�سكرتري.

ف�شل من�شبي �لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي:

يف  مف�سولتني  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وظيفتي  وم�سوؤولية  مهام  اإن 
البنك، وقد مت تو�سيح الأدوار وامل�سوؤوليات يف الو�سف الوظيفي اخلا�س بكل منهما.

ت�شارب �مل�شالح و��شتخد�م �ملعلومات �ل�شرية لأغر��س �لتد�ول بال�شهم من 
قبل كبار �ملوظفني:

البنك  اأن  وخا�سة  امل�سالح  ت�سارب  ملنع حدوث حالت  الدوحة عدة �سوابط  بنك  و�سع 
اعتمد �سيا�سة الأطراف ذات العالقة �سمن �سيا�سات احلوكمة.  تتم املوافقة على عمليات 
الأطراف ذات العالقة من قبل جمل�س الإدارة على اأ�سا�س ماديتها.  وفقًا لقانون ال�سركات 
التجارية، اإذا كان ع�سو املجل�س لديه ت�سارب يف امل�سالح لعملية ما، فاإنه ل ي�سارك يف 
اجتماع املجل�س عند البت يف تلك العملية.  ومن اجلدير بالذكر اأي�سًا اأن البنك قد اعتمد 

�سيا�سة ت�سارب امل�سالح التي يجب اللتزام بها من قبل جميع موظفي البنك.

يتم حاليًا مراقبة ور�سد التداول على �سهم البنك من قبل كبار املوظفني اللذين لديهم 
اطالع من قبل بور�سة قطر مبا�سرة. هذا، وقد اعتمد البنك �سيا�سة لتداول اأ�سهم من 

قبل كبار املوظفني.

مهمات �ملجل�س وو�جباته �لأخرى:

م�ستقل  ا�ست�ساري  اأو  اأي خبري  ا�ست�سارة  للمجل�س احل�سول على  يجوز  �ل�شت�شار�ت: 
اإ�سافة بند يف ميثاق املجل�س لل�سماح لالأع�ساء غري  على نفقة البنك وينظر البنك يف 
جمل�س  رئي�س  موافقة  على  احل�سول  دون  ا�ست�سارية  بخدمات  لال�ستعانة  التنفيذيني 

الإدارة/ الع�سو املنتدب.

لأع�ساء  يكون  اأن  يجب  املجل�س،  ميثاق  يف  محدد  هو  كما  �لوثائق:  على  �حل�شول 
وال�سجالت  والوثائق  املعلومات  على  والفوري  الكامل  الو�سول/احل�سول  حرية  املجل�س 
بجميع  وجلانه  املجل�س  تزويد  التنفيذية  البنك  اإدارة  على  يجب  كما  بالبنك.   املتعلقة 

الوثائق واملعلومات املطلوبة املتعلقة بقرارات املجل�س.

�لرت�شيح: ان�ساأ البنك نظاما للرت�سيح/ تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.  ووفقا مل�سوؤوليات 
وواجبات جلنة الرت�سيح واحلوكمة فيتعني عليها ان تاأخذ بالعتبار ال�سروط واملوؤهالت 
واخلربات الواجب توافرها باملر�سح حتى يكون ع�سوا فعال مبجل�س الإدارة وبالتايل فاإن 

اللجنة حتدد املعايري الالزمة لختيار اع�ساء املجل�س اجلدد.

لقطة من الندوة لتبادل املعرفة حول »الديناميكيات العاملية 

املتغرية وفر�س اال�ستثمار املتاحة لكوريا اجلنوبية يف اخلليج«.
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�لربنامج �لتعريفي لالأع�شاء �جلدد: على الرغم من عدم تطبيق برنامج تعريفي 
اأن البنك �سوف ي�سع �سيا�سات تت�سمن مبادئ توجيهية وبرنامج  اإل  ر�سمي حتى الآن، 

تعريفي ر�سمي وتدريب ر�سمي لأع�ساء املجل�س اجلدد.

�حلوكمة: �سيتم اإطالع املجل�س على م�ستجدات ممار�سات احلوكمة من خالل الإدارة 
وجلنة احلوكمة والرت�سيح.

يح�سرون  ل  الذين  املجل�س  اأع�ساء  خدمات  اإنهاء  ميكن  �لع�شو:  خدمات  �إنهاء 
اجتماعات املجل�س على اأ�سا�س منتظم ا�ستنادًا اإلى النظام الأ�سا�سي لبنك الدوحة.

�لتقييم �لذ�تي: مت اعتماد النماذج والأدوات الالزمة لإجراء التقييم الذاتي ال�سنوي 
من قبل املجل�س.

�ملكافاآت: اعتمد البنك �سيا�سة ملكافاآت جمل�س الإدارة، ويتولى تقدير مكافاآت الإدارة 
الأهداف  حتقيق  مدى  وعلى  ككل  البنك  اداء  م�ستوى  على  اعتمادا  وذلك  التنفيذية 

املدرجة با�سرتاتيجية البنك.

جلان �ملجل�س:

اإعداد  بواجباتهم، حيث مت  القيام  املجل�س على  اأع�ساء  مل�ساعدة  املجل�س  اأن�ساأت جلان 
م�سوؤوليات وواجبات كل جلنة، كما مت تو�سيح واجبات و�سالحيات كل منها وفقًا لقواعد 

هيئة قطر لالأ�سواق املالية وممار�سات احلوكمة الرائدة.  

مت �إن�شاء جلان �ملجل�س �لأربعة �لتالية:

جلنة �لتدقيق ومتابعة �للتز�م وتقييم �ملخاطر:

�لع�شوية: ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي )رئي�سًا( ونائب الرئي�س )ع�سوًا( وع�سو 
م�ستقل - لي�س ع�سوا باملجل�س ولي�س من موظفي البنك.

واأعمال  املالية  البيانات  مراجعة  عن  م�سوؤولة  اللجنة  و�مل�شوؤوليات:  �لو�جبات 
والقوانني  بالأنظمة  واللتزام  الداخلية  الرقابة  وبيئة  واخلارجي  الداخلي  التدقيق 

واإدارة املخاطر يف البنك.

 2012 عام  خالل  اجتماعات  ثمانية  املخاطر  وتقييم  واللتزام  التدقيق  جلنة  اجتمعت 
وهي تزيد عن متطلبات الجتماعات الربع �سنوية على النحو املحدد يف النظام.  كما 
املدقق  تعيني  و�سيا�سة  النتهاكات  عن  للك�سف  عمل  اإطار  و�سع  على  اللجنة  اأ�سرفت 

اخلارجي التي مت تطويرها كجزء من دليل حوكمة ال�سركات. 

ل يوجد للجنة اأي خالفات مع املجل�س خالل عام 2012.

جلنة �لرت�شيح و�حلوكمة:

�لع�شوية: الع�سو املنتدب )رئي�سًا( وع�سوين من املجل�س غري تنفيذيني.

ومتابعة  الإدارة  جمل�س  ع�سوية  اإلى  الرت�سيحات  مراجعة  و�مل�شوؤوليات:  �لو�جبات 
تطبيق هيكل حوكمة ال�سركات لبنك الدوحة.

جلنة �ل�شيا�شات و�لتطوير و�ملكافاآت:

�لع�شوية: الع�سو املنتدب )رئي�سًا( وع�سوين من املجل�س غري تنفيذيني.

�لو�جبات و�مل�شوؤوليات:  املوافقة على �سيا�سات وا�سرتاتيجيات البنك ومراجعة اإطار 
عمل مكافاآت الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة.

�للجنة �لتنفيذية:

)ع�سوًا(  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  )رئي�سًا(  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �لع�شوية: 
والع�سو املنتدب )ع�سوًا(.

على  ومراجعة/املوافقة  املجل�س  اإلى  امل�ساعدة  تقدمي  و�مل�شوؤوليات:  �لو�جبات 
الت�سهيالت الئتمانية �سمن ال�سلطات املفو�سة بها.

نظرًا لرتكيبة املجل�س احلالية مل يتمكن البنك من اأن يكون غالبية اأع�ساء اللجان من 
والتطوير  ال�سيا�سات  وجلنة  واللتزام  واملخاطر  التدقيق  جلنة  يف  امل�ستقلني  الأع�ساء 
يف  التغيريات  يف  الدوحة  بنك  ينظر  �سوف  واحلوكمة.  الرت�سيحات  وجلنة  واملكافاآت 

ت�سكيل هذه اللجان يف امل�ستقبل مع الأخذ بعني العتبار الأو�ساع املوجودة يف ال�سوق.
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�لرقابة �لد�خلية و�للتز�م و�إد�رة �ملخاطر و�لتدقيق �لد�خلي:

�لرقابة �لد�خلية:

اإن الهدف العام من اإجراءات الرقابة الداخلية يف البنك هو حماية الأ�سول وراأ�س املال 
الدوحة  بنك  اعتمد  له.   التابعة  وال�سركات  للبنك  املالية  ال�سجالت  موثوقية  و�سمان 
اإجراءات رقابة داخلية بحيث ت�سمح لالإدارة بالك�سف عن اأية اأخطاء يف الإجراءات اأو 
اإقامة  البنك على  الداخلية يف  الرقابة  اإطار عمل  املالية.  يت�سمن  ال�سجالت  يف حفظ 
اإدارات قوية للمالية واملخاطر واللتزام والتدقيق الداخلي التي تدعم اإن�ساء اإطار عمل 

قوي للرقابة الداخلية.

ي�سرف على اإطار عمل الرقابة الداخلية جلنة التدقيق واملخاطر واللتزام وتقدم اإدارات 
التدقيق واللتزام واملخاطر تقارير دورية اإلى اللجنة ب�ساأن ما يلي:

بال�سرتاتيجية  املتعلقة  امل�سرفية  اخلدمات  باأعمال  املرتبطة  الرئي�سية  املخاطر  	•
واملخاطر  وال�سوق  وال�سيولة  والئتمان  القانونية  واملخاطر  واللتزام  وال�سمعة 

. لت�سغيلية ا

اللتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح 	•

تو�سيات ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي 	•

واإدارة  الداخلي  التدقيق  اإدارة  من  بكل  املتعلقة  ال�سيا�سات  الإدارة  جمل�س  اعتمد  وقد 
اللتزام واإدارة املخاطر.

�للتز�م:

والإدارة  الإدارة  جمل�س  م�ساعدة  هي  البنك  يف  اللتزام  لإدارة  الرئي�سية  امل�سوؤولية  اإن 
التنفيذية على اإدارة مخاطر اللتزام بكفاءة حلماية البنك من تكبد اأية خ�سائر مالية 
املخاطر  اللتزام  مخاطر  وت�سمل  بالقوانني.   اللتزام  يف  الف�سل  ب�سبب  حتدث«  »قد 
القانونية / الت�سريعية اإ�سافة اإلى اخل�سائر املادية ومخاطر ال�سمعة.  كما ت�ساعد اإدارة 
اإجراءات  حت�سني  على  التنفيذية  البنك  واإدارة  الإدارة  جمل�س  من  كل  اأي�سا  اللتزام 
الرقابة الداخلية التي حتد من مخاطر اللتزام ومخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، 
اإ�سافة اإلى اأنها تقوم بدور املن�سق ما بني البنك واجلهات الرقابية واإطالع الإدارة على 

اأية م�ستجدات يف القوانني والأنظمة.

�لتدقيق �لد�خلي:

على  املكثفة  التدقيق  باأعمال  دوري  وب�سكل  تقوم  الداخلي  للتدقيق  اإدارة  البنك  اأن�ساأ 
اجلوانب الت�سغيلية واملالية على فروع ودوائر البنك املختلفة على النحو املتفق عليه مع 
الداخلي  التدقيق  اإدارة  وتقدم  كما  املخاطر.   وتقييم  اللتزام  ومتابعة  التدقيق  جلنة 
اأعمالها  نتائج  املخاطر حول  وتقييم  اللتزام  ومتابعة  التدقيق  اإلى جلنة  دورية  تقارير 

وتو�سياتها والتقدم يف تنفيذ خطة التدقيق املعتمدة من اللجنة.  

�إد�رة �ملخاطر:

لدى  املخاطر  اأنواع  لكافة  ومراقبة  ر�سد  عمليات  باإجراء  م�ستمر  وب�سكل  البنك  يقوم 
جميع دوائر وفروع البنك لتحديد وتقييم وقيا�س واإدارة املخاطر واإ�سدار تقارير ب�ساأن 
جمل�س  ويعترب  اأمامه.   املتاحة  والفر�س  البنك  اأهداف  حتقيق  تعوق  قد  التي  املخاطر 
التي  املخاطر  جميع  عن  املطاف  نهاية  يف  امل�سوؤولن  هما  التنفيذية  والإدارة  الإدارة 
املالزمة  املخاطر  بني  التوازن  حتقيق  اإلى  دائًما  ي�سعيان  فهما  ولذلك  البنك.  يتحملها 
عدًدا  املجل�س  عنّي  فقد  الأهداف  هذه  حتقيق  اأجل  ومن  الإيرادات.  وحتقيق  للعمليات 
التي حتكم  والإجراءات  ال�سيا�سات  واعتمد جميع  املجال  هذا  املوؤهلني يف  املهنيني  من 
الأن�سطة امل�سرفية املختلفة، كما قام اأي�سًا بو�سع �سقوف للمخاطر واأطر عمل منظمة، 

وقام بت�سكيل اللجان وحدد م�سوؤولياتها و�سالحياتها.

اإلى فريق على درجة عالية من  املخاطر  باإدارة  العمل  اآليات  اإيكال  الإطار مت  ويف هذا 
مثل جلنة  اإدارية مختلفة  الرقابة من خالل جلان  اإطار  تنفيذ  ويتم  والكفاءة.  اخلربة 
الئتمان وجلنة ال�ستثمار وجلنة املخاطر الت�سغيلية وجلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات 

التي يراأ�سها الرئي�س التنفيذي للبنك.
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تقييم �لرقابة �لد�خلية:

العليا  الإدارة  من  الداخلية  الرقابة  عمل  اإطار  حول  تقارير  الإدارة  جمل�س  يت�سلم 
ووظائف الرقابة مثل التدقيق الداخلي واللتزام واإدارة املخاطر واأن مثل هذه التقارير 
اإطار عمل الرقابة الداخلية يتم تطبيقه وفقا  اأن  يتم تقييمها بوا�سطة املجل�س ل�سمان 
للرقابة  املعتمدة  الإجراءات احلالية  اأن  اإلى  الإدارة  ينظر جمل�س  الإدارة.  ل�سالحيات 

الداخلية من قبل املجل�س والإدارة العليا تقوي عمليات بنك الدوحة.

مل حتدث انتهاكات رئي�سية للرقابة اأو اأي خروقات للرقابة الداخلية التي اأثرت اأو قد توؤثر 
على الأداء املايل للبنك خالل 2012.

مخالفات متطلبات �لإدر�ج:

البنك ملتزم بالقواعد وال�سروط التي حتكم عمليات الإف�ساح والإدارج يف ال�سوق ومل 
يتم ارتكاب اأي مخالفات يف ال�سنة املالية 2012.

�لتدقيق �خلارجي:

اجلمعية  عليه  وتوافق  الإدارة  جمل�س  قبل  من  اخلارجي  املدقق  بتعيني  التو�سية  يتم 
العمومية. هذا ويوفر املدقق اخلارجي يف تقريره تاأكيدات باأن البيانات املالية املوحدة 
للبنك تظهر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية الو�سع املايل للبنك كما يف 31 
دي�سمرب من كل �سنة مالية كما ويقدم اأي�سًا تقارير عن الق�سايا املالية الهامة وكذلك 
تو�سيات لالإدارة حول ال�سوابط املالية املعمول بها يف البنك.  ويتم اإعداد البيانات املالية 
املركزي  قطر  م�سرف  وتعليمات  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  الدوحة  لبنك 
املدقق اخلارجي  اإن  �سنوي.  ربع  ب�سكل  �سنوي ومراجعتها  اأ�سا�س ن�سف  وتدقيقها على 
احلايل للبنك هم ال�سادة اأرن�ست ويونغ، اإحدى ال�سركات الأربعة الكربى.  اعتمد بنك 
الدوحة �سيا�سة التناوب وفقا للوائح م�سرف قطر املركزي.  ويح�سر املدقق اخلارجي  
املالية  البيانات  عن  تقريره  امل�ساهمني  اإلى  ويقدم  العامة  للجمعية  ال�سنوي  الجتماع 
املوحدة للبنك التي يتم ن�سرها على موقع بور�سة قطر وعلى موقع Morning Star يف 

اململكة املتحدة لطالع امل�ساهمني واأ�سحاب امل�سالح.

عالقات �مل�شاهمني:

بنك الدوحة يعتربم�ساهميه اأ�سحاب م�سلحة رئي�سية وقد اأن�ساأ البنك وظيفة عالقات 
الحتفاظ  يتم  حاليًا،  امل�ساهمني.   ت�ساوؤلت  على  الرد  عن  م�سوؤولة  وهي  امل�ساهمني 
يوفر  اأن  ميكن  الدوحة  بنك  اأن  حني  يف  قطر،  بور�سة  لدى  امل�ساهمني  �سجل  بتفا�سيل 
معلومات عامة مثل البيانات املالية وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي والقوانني الداخلية 

للبنك اإلى م�ساهميه.

البنك  اأداء  لتحليل  الكافية  بالبيانات  امل�ساهمني  لتزويد  جاهدا  الدوحة  بنك  ي�سعى 
واتخاذ قرارات ب�ساأن انتخابات اأع�ساء جمل�س الإدارة وم�سائل اأخرى مثل اأرباح الأ�سهم 
اجتماعات اجلمعية  اأن  الدوحة  بنك  يوؤكد  الأ�سهم(.  اأرباح  لتوزيع  �سيا�سة  اعتماد  )مت 

العمومية واآلية الت�سويت املعتمدة هي وفقًا لقانون ال�سركات التجارية.

هيكل ر�أ�س �ملال وحقوق �مل�شاهمني:

مطروحا  �سهما   206،697،802 قدره  مال  براأ�س  قطرية  م�ساهمة  �سركة  الدوحة  بنك 
متتلك  التي  قطر«  »حكومة  القاب�سة  قطر  �سركة  عدا  وفيما  قطر.   بور�سة  يف  للتداول 
ن�سبة 16،67٪ ل يحق لأي م�ساهم امتالك اكرث من ن�سبة 2٪ من راأ�س املال اإل باملرياث.

العربية  الإمارات  البنك 32 فرعا محليا، وثالث فروع خارجية يف كل من دولة  ميتلك 
املتحدة )دبي وابو ظبي( ودولة الكويت و�سبعة مكاتب متثيل يف كل من لندن و�سنغافورة 
وتركيا وال�سني واليابان وكوريا اجلنوبية واملانيا.  كما وميتلك البنك اأي�سا �سركة بنك 
للتاأمني »ذ.م.م« وهي �سركة تابعة ومملوكة للبنك بالكامل م�سجلة لدى مركز  الدوحة 
قطر للمال.  وميتلك اأي�سا �سركة الدوحة للتمويل املحدودة امل�سجلة يف جزيرة كاميان 

بغر�س اإ�سدار �سندات الدين بالنيابة عن البنك.  

للم�ساهم كل احلقوق املن�سو�س عليها بقانون ال�سركات التجارية القطري.

حقوق �أ�شحاب �مل�شالح:

ي�سعى بنك الدوحة للحفاظ على معاملة من�سفة وعادلة جلميع اأ�سحاب امل�سالح. ويف 
�سبيل تعزيز ال�سلوك الأخالقي من قبل موظفي البنك، يجب على كل موظف ان يلتزم  
التحقيق يف  يتم  بها.  تقيد كل موظف  تن�س على  التي  للبنك  الأخالقية  املهنة  مببادئ 
املنا�سبة،  والت�سحيحية  التاأديبية  الإجراءات  واتخاذ  الأخالقي  لل�سلوك  انتهاكات  اأي 
بحيث  النتهاكات/املخالفات  عن  للك�سف  �سيا�سة  الدوحة  بنك  اأعد  ذلك،  على  عالوة 
اأي �سبهة لديهم دون خوف، ويتم النظر يف تلك ال�سبهات  ميكن للموظفني الإبالغ عن 
التدقيق ومتابعة اللتزام  التحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها الى جلنة  وعند القت�ساء 

وتقييم املخاطر. 

 ومن اجلدير بالذكر اأي�سا، اأن البنك قد و�سع اإجراءات موحدة للمكافاآت واأ�س�س تقييم 
املوظفني وذلك من خالل اعتماد نظام لتقييم الأداء واملكافاآت والمتيازات الأخرى.

فهـد بن محمـد بن جبـر �آل ثـاين

رئيـ�س جملـ�س الإدارة 

بنك الدوحة يربم اتفاقية مع بنك جزر الفلبني لتحويل االأموال اإىل الفلبني.
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الهيكل التنظيمي املوؤ�س�سي
لبنك �لدوحة
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النتــائـج �ملــالــيــة
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تقرير حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

و�سركاته  )»البنك«(  �س.م.ق  الدوحة  لبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
التابعة )ي�سار اإليهم جميعًا بـ »املجموعة«( والتي تت�سمن بيان املركز املايل املوحد كما يف 
املوحد  امللكية  التغريات يف  حقوق  وبيان  املوحد  ال�سامل  الدخل  وبيان  دي�سمرب 2012   31
وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ، وملخ�س لأهم ال�سيا�سات 

املحا�سبية والإي�ساحات املتممة الأخرى. 

م�شوؤولية جمل�س �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

اإن جمل�س الإدارة م�سوؤول عن اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعايري 
للتقارير املالية وتعليمات م�سرف قطر املركزي ذات ال�سلة. وهو م�سوؤول كذلك  الدولية 
عن اإجراءات الرقابة الداخلية التي يراها �سرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من 

الأخطاء املادية �سواء الناجتة عن اإختال�س اأو خطاأ.

م�شوؤولية مر�قب �حل�شابات

التدقيق  اأعمال  اإلى  ا�ستنادًا  املوحدة  املالية  البيانات  حول  راأي  اإبداء  هي  م�سوؤوليتنا  اإن 
التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد مبتطلبات 
اآداب املهنة واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن 

البيانات املالية خالية من اأخطاء جوهرية.

ي�ستمل التدقيق على القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة ب�ساأن املبالغ والإف�ساحات التي 
تت�سمنها البيانات املالية املوحدة . مت اختيار هذه الإجراءات بناء على تقديرنا مبا يف ذلك 
تقييم مخاطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة ، �سواء الناجتة عن اختال�س اأو 
خطاأ. عند اإجراء تقييم املخاطر ناأخذ يف العتبار اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية املتعلقة 
اإعداد  لغايات  وذلك   ، عادلة  ب�سورة  وعر�سها  املوحدة  املالية  للبيانات  املجموعة  باإعداد 
اإجراءات تدقيق منا�سبة ، ولي�س لغر�س اإبـداء راأينا حـول فعاليـة اأنظمة ال�سبط والرقابة 

الداخلية للمجموعة.

وي�ستمل التدقيق اأي�سًا على تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية 
التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل جمل�س الإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للبيانات 

املالية املوحدة.

اأ�سا�سًا معقوًل  وتوفر  التدقيق كافية  اأعمال  التي ح�سلنا عليها خالل  الأدلة  اأن  باعتقادنا 
ميكننا من اإبداء راأينا.

�لر�أي

يف راأينا اأن البيانات املالية املوحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي املادية ، املركز املايل 
املنتهية يف  لل�سنة  النقدية  واأداءها املايل وتدفقاتها  للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2012 

ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�سرف قطر املركزي.

�أمر �آخر

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2011 من قبل مكتب تدقيق 
اآخر حيث اأبدى راأيًا بدون حتفظ حول هذه البيانات املالية، بتاريخ 18 يناير 2012.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

اأي�سًا  ونوؤكد   ، لأداء مهمتنا  التي طلبناها  والإي�ساحات  املعلومات  لقد ح�سلنا على جميع 
املحا�سبية  ال�سجالت  مع  يتفق  الإدارة  ملجل�س  ال�سنوي  التقرير  يف  امل�سمنة  املعلومات  اأن 
للمجموعة. وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة مخالفات لأحكام النظام الأ�سا�سي 
قانون  اأو  وتعديالته   2006 ل�سنة   33 رقم  املركزي  قطر  م�سرف  قانون  لأحكام  اأو  للبنك 
ال�سركات التجارية القطري رقم 5 ل�سنة 2002 على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على 

ن�ساط املجموعة اأو مركزها املايل.

عن اإرن�ست ويونـغ

فــرا�س ق�ســو�س

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 236

الدوحة، يف 20 يناير 2013

تقرير مراقبي 
�حل�شابات �مل�شتقلني 

�إلى �مل�شاهمني
يف بنك �لدوحة �س.م.ق



36



37

بـــيــــــان �ملـــــركـــز �ملالـــــي �ملــــوحــــد 

3١ دي�شمرب3١ دي�شمرب

٢٠١٢٢٠١١اإي�ساحات 

�ملوجود�ت

8٢.598.3652.605.276نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

97.786.58710.147.364اأر�سدة لدى بنوك 

1033.774.84931.028.028قرو�س و�سلف للعمالء

119.58١.٠١37.576.622ا�ستثمارات مالية

12١٠.53٢10.846ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

13794.8٢٢820.838ممتلكات ، مفرو�سات ومعدات

14666.٢96555.307موجودات اأخرى

55.٢١٢.46452.744.281�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات 

158.7١6.47911.635.523اأر�سدة من بنوك 

1634.4٠١.٠8331.698.853ودائع عمالء

17٢.57١.968769.379�سندات دين

18١.97١.7691.559.323مطلوبات اأخرى

47.66١.٢9945.663.078�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مللكية

19٢.٠66.9782.066.978 )اأ(راأ�س املال

193.٢83.6٠٠3.283.600 )ب(احتياطي قانوين

19773.65٠597.650 )ج(احتياطي مخاطر

)484(19١٢6.856 )د(احتياطيات القيمة العادلة

)3.881()3.467(19 )ه(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

1993٠.١4٠930.140 )و(اأرباح مقرتح توزيعها  

373.4٠8207.200اأرباح مدورة

7.55١.١657.081.203�إجمايل حقوق �مللكية 

55.٢١٢.46452.744.281�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من جانب جمل�س الإدارة بتاريخ 20 يناير 2013 ووقعها بالنيابة عن املجل�س كل من : 

الإ�ساحات املرفقة 1 اإلى 37 ت�سكل جزًء ل يتجزء من هذه البيانات املالية املوحدة.

�ل�شيخ / فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ل�شيخ / عبد �لرحمن بن محمد بن جرب �آل ثاين
�لع�شو �ملنتدب

ر�هافان �شيتار�مان
�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة

بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف 31 دي�سمــبـر
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بـــيــــــان �لـــدخــــل �ملــــوحــــد 

الإ�ساحات املرفقة 1 اإلى 37 ت�سكل جزًء ل يتجزء من هذه البيانات املالية املوحدة.

٢٠١٢٢٠١١اإي�ساحات 

20٢.٢75.9١92.286.585اإيرادات فوائد
)544.756()596.833(21م�سروفات فوائد

١.679.٠861.741.829�شايف �إير�د�ت �لفو�ئد

22354.3١6389.083اإيرادات ر�سوم وعمولت 
)7.179()4.478(23م�سروفات ر�سوم وعمولت

349.838381.904�شايف �إير�د�ت ر�شوم وعمولت 

9٢.١6١82.430اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة
)29.241()37.498(اأق�ساط التاأمني امل�سندة 

)29.977()37.٠48(�سايف املطالبات املدفوعة 

١7.6١523.212�شايف �لإير�د�ت من عمليات �لتاأمني

2483.78378.303ربح �سرف عمالت اأجنبية
25٢3١.٠9874.560اإيرادات ا�ستثمارات مالية 

2657.65333.942اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

37٢.534186.805

٢.4١9.٠732.333.750�شايف �لإير�د�ت �لت�شغيلية

)412.834()4١١.63٠(27تكاليف املوظفني
)58.123()73.4٠١(13اإهالك واإطفاء

)35.475()85.939(11، 9خ�سارة انخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات املالية واأر�سدة لدى البنوك
)271.475()١89.643(10خ�سارة انخفا�س يف القرو�س وال�سلف للعمالء، بال�سايف

)309.932()349.937(28م�سروفات اأخرى

)١.١١٠.55٠()1.087.839(
12٢46377ح�سة يف نتائج �سركات زميلة

١.3٠8.7691.246.288�لربح لل�شنة قبل �ل�شريبة
)5.134()3.797(29م�سروف ال�سريبة

١.3٠4.97٢1.241.154�لربح لل�شنة
�لعائد�ت لل�شهم

306.3١6.03العائد الأ�سا�سي لل�سهم )ريال قطري لل�سهم(
306.3١6.03العائد املخف�س لل�سهم )ريال قطري لل�سهم(

بالآف �لريالت �لقطرية

لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر
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بـــيــــــان �لـــدخــل �ل�شامـــــل �ملــــوحــــد 

٢٠١٢٢٠١١اإي�ساحات 

١.3٠4.97٢1.241.154�لربح لل�شنة

�لدخل �ل�شامل �لآخر لل�شنة

)1.880(4١4فروق حتويل عمالت اأجنبية من عمليات ت�سغيلية اأجنبية

حتوطات �لتدفقات �لنقدية:

19٢3.57620.463�سايف التغريات يف القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

موجود�ت مالية متاحة للبيع:

19١٠3.76428.145�سايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املتاحة للبيع

١٢7.75446.728�لدخل �ل�شامل �لآخر لل�شنة

١.43٢.7٢61.287.882�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

الإ�ساحات املرفقة 1 اإلى 37 ت�سكل جزًء ل يتجزء من هذه البيانات املالية املوحدة.

بالآف �لريالت �لقطرية

لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر



40

بـــيــــــان �لتغـيــر�ت يف حقــوق �مللكـــيـــة �ملــــوحــــد 

ر�أ�س �ملال
�حتياطي 

قانوين
�حتياطي 

مخاطر

�حتياطي 
�لقيمة 
�لعادلة 

�حتياطي 
حتويل 
عمالت 
�أجنبية

�أرباح مقرتح 
�أرباح مدورةتوزيعها

جمموع حقوق 
�مللكية

947.365148.0276.034.493)2.001()49.092(1.894.7302.717.814377.650�لر�شيد يف ١ يناير ٢٠١١
�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

1.241.1541.241.154------ربح ال�سنة
46.728--)1.880(48.608---الدخل ال�سامل الآخر

١.٢4١.١54١.٢87.88٢-)١.88٠(48.6٠8---�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

-)812(----812-محول اإلى الحتياطي القانوين

-)220.000(---220.000--محول اإلى احتياطي املخاطر

)31.029()31.029(------محول اإلى �سندوق دعم الأن�سطة الإجتماعية 
�لتعامالت مع مالكي حقوق �مللكية، معرتف 

بها مبا�شرة يف حقوق �مللكية:
توزيعات اأرباح مدفوعة اإلى مالكي حقوق امللكية 

)947.365(-)947.365(-----)اإي�ساح 19(
-)930.140(930.140-----اأرباح مقرتح  توزيعها )اإي�ساح 19(

737.222-----172.248564.974زيادة راأ�س املال 
�إجمايل �مل�شاهمات من و�ملدفوعات ملالكي 

حقوق �مللكية
١7٢.٢48564.974---)١7.٢٢5()93٠.١4٢١٠.١()٠43(

930.140207.2007.081.203)3.881()484(2.066.9783.283.600597.650الر�سيد يف 31 دي�سمرب  2011 

930.140207.2007.081.203)3.881()484(2.066.9783.283.600597.650�لر�شيد يف ١ يناير ٢٠١٢
�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

1.304.9721.304.972------ربح ال�سنة
127.754--127.340414---اإيرادات �ساملة اأخرى

١.3٠4.97٢١.43٢.7٢6-١٢7.34٠4١4---�إجمايل �لدخل �ل�شامل لل�شنة

--------محول اإلى الحتياطي القانوين

-)176.000(---176.000--محول اإلى احتياطي املخاطر

)32.624()32.624(------محول اإلى �سندوق دعم الأن�سطة الإجتماعية
�لتعامالت مع مالكي حقوق �مللكية، معرتف 

بها مبا�شرة يف حقوق �مللكية:
توزيعات اأرباح مدفوعة اإلى مالكي حقوق امللكية 

)930.140(-)930.140(-----)اإي�ساح 19(
-)930.140(930.140-----اأرباح مقرتح توزيعها )اإي�ساح 19(

�إجمايل �مل�شاهمات من و�ملدفوعات ملالكي 
حقوق �مللكية

------)93٠.١4٠()93٠.١4٠(

93٠.١4٠373.4٠87.55١.١65)3.467(٢.٠66.9783.٢83.6٠٠773.65٠١٢6.856�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب  ٢٠١٢ 

الإ�ساحات املرفقة 1 اإلى 37 ت�سكل جزًء ل يتجزء من هذه البيانات املالية املوحدة.

بالآف �لريالت �لقطرية
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بـــيــــــان �لتـدفــقـــات �لنـقــديــة �ملـوحـــد 

٢٠١٢٢٠١١اإي�ساحات

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�شطة �لت�شغيلية
١.3٠8.7691.246.288ربح ال�سنة قبل ال�سريبة

تعديالت لـ:
10١89.643271.475�سايف خ�سارة انخفا�س يف قيمة قرو�س و�سلف للعمالء

985.93935.475 و11�سايف خ�سارة انخفا�س يف قيمة ا�ستثمارات مالية وم�ستحقات من البنوك
1373.4٠١58.123اإهالك واإطفاء

5.٢541.773اإطفاء تكاليف التمويل 
)57.140()٢١٢.6٠5(25�سايف ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)377()٢46(12ح�سة يف نتائج �سركات زميلة
١.45٠.١551.555.617الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)1.103.688()885.3٠5(التغري يف اأر�سدة لدى بنوك
)4.428.596()٢.446.5١9(التغري يف القرو�س وال�سلف للعمالء

149.525)7١.53٠(التغري يف املوجودات الأخرى
2.952.120)٢.9١9.٠44(التغري يف اأر�سدة من بنوك 

٢.7٠٢.٢3٠876.877التغري يف الودائع 
327.488)١٠6.64١(التغري يف املطلوبات الأخرى

)26.356()3١.٠٢9(�سندوق دعم الأن�سطة الإجتماعية
)8.325()5.565(�سريبة الدخل املدفوعة 

294.662)٢.3١3.٢48(�شايف �لنقد )�مل�شتخدم يف( / �لناجت من �لأن�شطة �لت�شغيلية

�لتدفقات �لنقدية من �أن�شطة �ل�شتثمار
)4.138.340()6.397.٢٠5(اقتناء ا�ستثمارات مالية

4.634.6٠91.831.344متح�سالت من بيع ا�ستثمارات مالية
)141.541()8٠.979(13اإقتناء اأدوات ومعدات 

73.٠5٠22متح�سالت من بيع اأدوات ومعدات
)2.448.515()١.77٠.5٢5(�شايف �لنقد �مل�شتخدم يف �أن�شطة �لإ�شتثمار

�لتدفقات �لنقدية من �أن�شطة �لتمويل
737.222-متح�سالت من اإ�سدار حقوق اإكتتاب

-١.797.335متح�سالت من اإ�سدار �سندات دين
)947.365()93٠.١4٠(توزيعات اأرباح مدفوعة

)210.143(867.١95�شايف �لنقد �لناجت من / )�مل�شتخدم يف( �أن�شطة �لتمويل
)2.363.996()3.٢١6.578(�شايف �لنق�س يف �لنقد وما يعادله

8.445.56910.809.565النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة
325.٢٢8.99١8.445.569�لنقد وما يعادله يف 3١ دي�شمرب 

٢.٢5٠.٠542.048.428�لفو�ئد �مل�شتلمة 
559.899554.115�لفو�ئد �ملدفوعة 

١8.49317.420توزيعات �أرباح م�شتلمة 

الإ�ساحات املرفقة 1 اإلى 37 ت�سكل جزًء ل يتجزء من هذه البيانات املالية املوحدة.

بالآف �لريالت �لقطرية

لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر
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١. �ملن�شاأة �ل�شادر عنها �لتقرير

مقرها  �سركة  هو  “البنك”(  اأو  بنك”  )“دوحة  �س.م.ق  الدوحة  بنك 
م�ساهمة  ك�سركة   1979 مار�س   15 بتاريخ  تاأ�سي�سه  مت  وقد  قطر  دولة  يف 
قطرية عامة مبوجب املر�سوم الأمريي رقم 51 بتاريخ 1978 . رقم ال�سجل 
التجاري للبنك هو 7115 . عنوان املقر امل�سجل للبنك هو برج بنك الدوحة 

، �سارع الكورني�س، اخلليج الغربي، �س.ب 3818 الدوحة - قطر.

والأعمال  امل�سرفية  الأن�سطة  يف  اأ�سا�سية  ب�سفة  الدوحة  بنك  ي�سرتك 
ال�ستثمارية ولديه 32 فرع يف دولة قطر وثالثة فروع يف اخلارج يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة )دبي واأبوظبي( ودولة الكويت، ومكاتب متثيلية 
اجلنوبية  وكوريا  واليابان  وال�سني  تركيا  و�سنغافورة،  املتحدة،  اململكة  يف 
ن�سبته  ما  ميتلك  الدوحة  بنك  فاإن  ذلك،  اإلى  اإ�سافة  واأ�سرتاليا.  واأملانيا 
�سركة  وهي  للتاأمني)ذ.م.م(  الدوحة  بنك  ل�سركة  املال  راأ�س  من   ٪100
مت  خا�س  لغر�س  �سركة  وهي  املحدودة  للتمويل  الدوحة  و�سركة  تاأمني 

اإن�سائها لإ�سدار الديون بالنياية عن البنك. 

ت�سمل البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 
“املجموعة”(.  بـ  اإليها جميعًا  له )ي�سار  التابعة  وال�سركات  البنك  كال من 

تعترب ال�سركة الأم واجلهة امل�سيطرة على املجموعة هو “البنك”.

خالل ال�سنة ، قامت املجموعة بت�سفية �سركاتها التابعة املتوقفة ان�سطتها 
– دي بنك تك املحدودة و دي بي كابيتال.

�ل�شركات �لتابعة �لأ�شا�شية للمجموعة هي كما يلي:

بلد �لتاأ�شي�س��شم �ل�شركة
ر�أ�شمال 
�ل�شركة

�أن�شطة 
�ل�شركة

�لن�شبة �ملئوية 
للملكية ٢٠١٢

�لن�شبة �ملئوية 
للملكية ٢٠١١

�سركة بنك 
الدوحة للتاأمني 

ذ.م.م

100٪100٪تاأمني عام100.000قطر

�سركة الدوحة 
للتمويل

اإ�سدار 182جزيرة كاميان
�سندات دين

٪100-

دي بنك تك 
املحدودة

الإمارات 
العربية املتحدة

100٪-معلوماتية 991

100٪-الو�ساطة126.000قطردي بي كابيتال

�أن�شطة �لتمويل �لإ�شالمي

اأ�سدر م�سرف قطر املركزي خالل �سنة 2011 ، تعليمات لكل البنوك التقليدية 
باأن تتوقف عن تقدمي اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية. وعلى اأ�سا�سه قامت 
اأعمالها يف الأن�سطة امل�سرفية الإ�سالمية  املجموعة بالتوقف عن ممار�سة 
اإدراج ما تبقى من اأعمال التمويل  يف قطر كما يف 31 دي�سمرب 2011. ومت 
اإ�ستحقاق /  الإ�سالمية حتت بند الأن�سطة امل�سرفية التقليدية حتى تاريخ 
�سداد الدين لهذه العقود. مل تقم املجموعة بعر�س نتائج الأن�سطة امل�سرفية 

الإ�سالمية ب�سكل منف�سل اأثناء اإعداد البيانات املالية املوحدة.

املوحدة  البيانات  اإ�سدار  على  الإدارة  جمل�س  قبل  من  املوافقـة  متت 
للمجموعة لل�سنة املنتهيـة يف 31  دي�سمرب 2012 يف تاريخ 20 يناير 2013. 

٢. �أ�شا�س �لإعد�د

فقرة �للتز�م
املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  مت 
م�سرف  لوائح  ون�سو�س  الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�س  عن  ال�سادرة 

قطر املركزي ذات ال�سلة.
�أ�شا�س �لقيا�س

عدا  فيما  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  مت 
بع�س البنود الهامة التالية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة:

الأدوات املالية امل�ستقة  •

املوجودات املالية املتاحة للبيع   •

يف  لها  متحوط  كبنود  واملخ�س�سة  بها  املعرتف  املالية  املوجودات   •
عالقات حتوط القيمة العادلة املوؤهلة

�لعملة �لوظيفية وعملة �لعر�س

العملة  وهي  القطرية  بالريالت  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  عر�س  مت 
الوظيفية للمجموعة و عملة العر�س. فيما عدا ما متت الإ�سارة اإليه بخالف 
ذلك ، فقد مت تقريب املعلومات املالية املعرو�سة بالريال القطري اإلى اأقرب 

األف ريال.

��شتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام

للتقارير  الدولية  املعايري  مبوجب  املوحدة  املالية  البيانات  اإعداد  يتطلب 
تطبيق  على  توؤثر  وافرتا�سات  وتقديرات  اأحكام  و�سع  الإدارة  من  املالية 
ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ ال�سادر عنها التقرير للموجودات واملطلوبات 
والإيرادات وامل�سروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

م�ستمر.  نحو  على  بها  املتعلقة  والفرتا�سات  التقديرات  مراجعة  تتم 
ويتم اإدراج التعديالت على التقديرات املحا�سبية يف ال�سنة التي تتم فيها 

مراجعة التقديرات اأو يف اأية فرتات م�ستقبلية تتاأثر بذلك.

مت على وجه التحديد و�سف املعلومات عن املجالت الهامة لل�سكوك حول 
التقديرات والأحكام احلرجة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها الأثر 
الأهم على املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة بالإي�ساح رقم 5.

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة

�ملعايري و�لتف�شري�ت �جلديدة و�ملعدلة

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية 
ال�سابقة ، با�ستثناء املعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات جلنة اإ�سدار 
التقارير املالية الدولية التالية التي اأ�سبحت �سارية املفعول اإعتبارًا من 1 

يناير 2012:

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 7 : �لإي�شاح و�لتعديالت

معايري  جمل�س  قبل  من   7 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  اإ�سدار  مت 
املحا�سبة الدولية يف 7 اأكتوبر 2010.  يوفر هذا  التعديل اإف�ساحات معززة 
لنقل املوجودات املالية التي مت اإ�ستبعادها يف جمملها ونقل املوجودات التي 
للفرتات  التعديل  هذا  تطبيق  تاريخ  اأن  حيث  بكاملها.  ا�ستبعادها  يتم  مل 

ال�سنوية يبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011.

الدولية  املعايري  حت�سني  من  الناجتة  الأخري   التعديالت  توؤثر  ول 
املركز  اأو  املحا�سبية  ال�سيا�سات  على  التالية  للمعايري  املالية  للتقارير 

للمجموعة. املايل  والآداء 

 – )تعديل(  الدخل  على  ال�سرائب   12 للمحا�سبة   الدويل  املعيار  	•
ال�سرائب املوؤجلة: ا�سرتداد املوجودات الأ�سا�سية.

للتقارير  الدولية  املعايري  اإعتماد   1 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  	•
املالية )املعدلة( لأول مرة –  الت�سخم احلاد واإلغاء التواريخ بالن�سبة 

للموؤ�س�سات التي تقوم بتطبيقه للمرة الأولى )تعديل(.

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف ولل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر 2012
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اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 

�ملعايري �لتي مت �إ�شد�رها ومل ت�شبح �شارية �ملفعول بعد

املفعول يف  �سارية  ت�سبح  والتي   ، امل�سدرة  والتف�سريات  املعايري  يلي  فيما 
 ، اأمكن  اإن   ، تطبيقها  املجموعة  وتنوي  امل�ستقبل  يف  املحا�سبية  الفرتات 

عندما ت�سبح �سارية املفعول.

�ل�شاملة  �لإير�د�ت  بنود  عر�س   :  ١ �لدويل  �ملحا�شبة  معيار 
�لأخرى )تعديالت(

اإن التعديالت يف معيار املحا�سبة الدويل 1 تغري من ت�سنيف البنود التي  
تعر�س يف الإيرادات ال�ساملة الأخرى. �سوف تعر�س البنود التي ميكن اإعادة 
تبويبها اإلى الربح اأو اخل�سارة يف تاريخ م�ستقبلي  منف�سلة عن البنود التي 
�سوف لن يعاد تبويبها اأبدًا )مثاًلُ ، فروقات ال�سرف عن حتويل عمليات 
اأو  خارجية ، �سايف احلركة يف حتوطات التدفق النقدي و�سايف اخل�سارة 
الربح من موجودات مالية متاحة للبيع(. يوؤثر التعديل على العر�س فقط 
التعديل  ي�سبح   . املجموعة  اأداء  اأو  املايل  املركز  على  تاأثري  اأي  له  ولي�س 
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012 ، وبالتايل 
�سوف يطبق على اأول تقرير �سنوي للمجموعة بعد اأن ت�سبح �سارية املفعول.

معيار �ملحا�شبة �لدويل ١9 : مكافَات �ملوظفني )معدل(

ملعيار  عديدة  تعديالت  الدولية  املحا�سبة  معايري  جلنة  اأ�سدرت  لقد 
َالية الإدارة العليا  اإزالة  املحا�سبة الدويل 19. ترتاوح هذه التعديالت من 
تو�سيحات  اإلى  مكافَات  برنامج  املتوقعة من موجودات  العائدات  ومفهوم 
ب�سيطة واإعادة �سياغة. ي�سبح التعديل �ساري املفعول للفرتات املالية التي 

تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

معيار �ملحا�شبة �لدويل ٢8 : �لإ�شتثمار�ت يف �ل�شركات �لزميلة 
و�مل�شاريع �مل�شرتكة )�ملعدل يف ٢٠١١(

واملعيار  امل�سرتكة  الرتتيبات   11 املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  نتيجة 
الدويل 12 الإف�ساح عن احل�س�س يف موؤ�س�سات اأخرى ، متت اإعادة ت�سمية 
وامل�ساريع  الزميلة  ال�سركات  يف  الإ�ستثمارات   28 الدويل  املحا�سبة  معيار 
يف  الإ�ستثمارات  على  امللكية  طريقه  تطبيق  وي�سف  امل�سرتكة  ال�سديقة 
املعدل  املعيار  الزميلة. ي�سبح  ال�سركات  اإلى  بالإ�سافة  امل�سرتكة  امل�ساريع 

�ساري الفعول للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

�ملالية  �ملوجود�ت  ت�شوية   :  3٢ �لدويل  �ملحا�شبة  معيار 
و�ملطلوبات �ملالية – تعديالت على معيار �ملحا�شبة �لدويل 3٢

هذه التعديالت تو�سح معنى “ لديه حاليًا حق قانوين للت�سوية قابل للتنفيذ 
التعديالت اأي�سًا تطبيق معايري الت�سوية يف معيار املحا�سبة 32  وتو�سح   .“
على نظم ال�سداد ) مثل نظم غرف  املقا�سة املركزية( والتي تطبق َاليات 
املفعول  �سارية  ت�سبح  التعديالت  هذه  املتزامنة.  غري  الإجمالية  الت�سوية 

للفرتات املالية التي تبداأ يف او بعد 1 يناير 2014. 

ت�شوية   ، �لإف�شاحات   :  7 �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار 
�ملعيار  على  تعديالت   – �ملالية  و�ملطلوبات  �ملالية  �ملوجود�ت 

�لدويل 7 

احلق  حول  املعلومات  عن  الإف�ساح  املوؤ�س�سة  من  تتطلب  التعديالت  هذه 
ال�سمانات  ترتيبات   ، )مثاًل  بذلك  املتعلقة  والرتتيبات  مقا�سه  لإجراء 
يف  مفيدة  مبعلومات  امل�ستخدمني  الإف�ساحات   تزود  �سوف  الإ�سافية(. 
تقييم تاأثري ترتيبات ح�ساب ال�سايف للمركز املايل للموؤ�س�سة. الإف�ساحات 

اجلديدة مطلوبة جلميع الأدوات  املالية : العر�س تنطبق الإف�ساحات اأي�سًا 
على الأدوات للمالية اخلا�سعة لرتتيبات اإجمايل ال�سايف نافذة اأو اإتفاقية 
مماثلة  بغ�س النظر عن اأن ت�سويتها تتم وفقًا ملعايري املحا�سبة الدويل 32. 
هذه التعديالت �ست�سبح �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 

1 يناير 2013.

 – �ملالية  �ملالية 9: �لأدو�ت  للتقارير  �ملعيار �لدويل 
و�لقيا�س �لت�شنيف 

جلنة  عمل  من  الأولى  املرحلة  يعك�س   اإ�سداره  مت  الذي   9 الدويل  املعيار 
كان   .39 الدويل  املحا�سبة  معيار  ا�ستبدال  الدولية حول  املحا�سبة  معايري 
يناير  بعد 1  اأو  تبدا يف  التي  املالية  للفرتات  ي�سري مفعوله مبدئيًا  املعيار 
2013 ، ولكن التعديالت على املعيار الدويل 9 تاريخ ال�سريان امللزم للمعيار 
الدويل 9 والإف�ساحات الإنتقالية والتي �سدرت يف دي�سمرب 2011 قدمت 
تعالج  �سوف  لحقة  مراحل  يف   .2015 يناير   1 اإلى  امللزم  ال�سريان  تاريخ 
جلنة معايري املحا�سبة الدولية محا�سبة التحوط واإنخفا�س قيمة املوجودات 
املالية. يف تطبيق املرحلة الأولى من املعيار الدويل 9 له تاأثري على ت�سنيف 
على  تاأثري  يكون  لن  �سوف  ولكن   ، للمجموعة  املالية  املوجودات  وقيا�س 
ت�سنيف وقيا�س املطلوبات املالية. �سوف تقوم املجموعة بتقييم التاأثري مع 

املراحل الأخرى عندما يتم اإ�سدار املعيار النهائي �ساماًل جميع املراحل.

 ، �ملوحده  �ملالية  �لبيانات   :  ١٠ �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار 
معيار �ملحا�شبة �لدويل ٢7 : �لبيانات �ملالية �ملنف�شلة.

املعيار الدويل 10 يحل محل جزء من معيار املحا�سبة الدويل 27 البيانات 
املالية املوحدة واملنف�سلة الذي يتناول املحا�سبة للبيانات املالية املوحدة. 
موؤ�س�سات   –  13 التف�سري  يف  اأثريت  التي  الأمور  املعيار  يتناول  وكذلك 

الأغرا�س اخلا�سة.

وينطبق على جميع  لل�سيطرة  وحيدًا  ين�سئ منوذجًا  الدويل 10  املعيار  اإن 
التي  التغريات  تتطلب   . الأغرا�س اخلا�سة  املوؤ�س�سات مبا فيها موؤ�س�سات 
اأن  اأن متار�س تقديرا عامًا لتحديد  اأدخلها املعيار الدويل 10 من الإدارة 
 ، الأم  قبل  من  توحيدها  ينبغي  وبالتايل  ال�سيطرة  حتت  تقع  املوؤ�س�سات 
مقارنة باملتطلبات التي كانت يف معيار املحا�سبة الدويل 27. تقوم املجموعة 
حاليًا بتقييم تاأثري هذا املعيار على الفرتات امل�ستقبلية. ي�سبح هذا املعيار 

�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

�ملعيار �لدويل للتقارير ١١ : �لرتتيبات �مل�شرتكة

املعيار الدويل 11 يحل معيار املحا�سبة الدويل 31 احل�س�س يف امل�ساريع 
امل�سرتكة والتف�سري 13 املوؤ�س�سات حتت اإدارة م�سرتكة – امل�ساهمات غري 
ملحا�سبة  اخليار  ي�ستبعد   11 الدويل  املعيار  ال�سركاء.  قبل  من  النقدية 
املوؤ�س�سات حتت اإدارة م�سرتكة باإ�ستخدام التوحيد التنا�سبي. بدًل من فاإن 
املوؤ�س�سات حتت اإدارة م�سرتكة التي ت�ستويف تعريف امل�سروع امل�سرتك يجب 
املحا�سبة لها باإ�ستخدمت طريقة امللكية. ي�سبح هذا املعيار �ساري املفعول 

للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

يف  �حل�ش�س  عن  �لإف�شاح   :  ١٢ �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار 
موؤ�ش�شات �أخرى 

معيار  يف  �سابقًا  كانت  التي  الإي�ساحات  جميع   12 الدويل  املعيار  ي�سم 
املحا�سبة الدويل 27 فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة ، وكذلك جميع 
ومعيار   31 الدويل  املحا�سبة  معيار  �سمن  �سابقًا  كانت  التي   الإي�ساحات 

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تابع(
�ملعايري و�لتف�شري�ت �جلديدة و�ملعدلة )تابع(

بالآف �لريالت �لقطرية
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اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 

يف  موؤ�س�سة  اأي  بح�س�س  الإي�ساحات  هذه  تتعلق   .28 الدويل  املحا�سبة 
وموؤ�س�سات  الزميلة  وال�سركات  امل�سرتكة  والرتتيبات  التابعة  ال�سركات 
الأغرا�س اخلا�سة. املطلوب اأي�سًا عدد من الإف�ساحات اجلديدة ، ولكن 
لي�س له تاأثري على املركز املايل للمجموعة اأو على ادائها. ي�سبح هذا املعيار 

�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013.

�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية ١3: قيا�س �لقيمة �لعادلة

الدولية  املعايري  للتوجيه مبوجب  وحيدًا  ين�سىء م�سدرًا  الدويل 13  املعيار 
للتقارير املالية جلميع قيا�سات القيمة العادلة. اإن املعيار الدويل 13 ل يغري 
متى يتعني على املوؤ�س�سة ان ت�ستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم توجيهًا عن 
املالية وذلك  للتقارير  الدولية  املعايري  العادلة مبوجب  القيمة  قيا�س  كيفية 
. تقوم املجموعة حاليًا  اأو م�سموح بها  العادلة مطلوبة  عندما يكون القيمة 
بتقييم التاأثري الذي يحدثه هذا املعيار على املركز املايل والأداء. ي�سبح هذا 

املعيار �ساري املفعول للفرتات املالية التي تبدا يف او بعد 1 يناير 2013. 

اأو  املايل  املركز  �ستوؤثر على  التح�سينات  و  املعايري  باأن هذه  الإدارة  تعتقد 
على اأداء املجموعة.

�لتح�شينات �ل�شنوية مايو ٢٠١٢   
ل يتوقع اأن تكون لهذه التح�سينات تاأثري على املجموعة ، ولكنها ت�سمل:

�لدولية  �ملعايري  تطبيق   :١ �ملالية  للتقارير  �لدويل  �ملعيار 
للتقارير �ملالية لول مره

يو�سح هذا التف�سري اأن املوؤ�س�سة التي توقفت عن تطبيق املعايري الدولية يف 
ال�سابق ، وتختار اأو يجب عليها اأن تطبق املعايري الدولية ، يكون لها اخليار 
اإذا مل يعاد تطبيق املعيار الدويل 1 فاإنه  لإعادة تطبيق املعيار الدويل 1. 
يجب على املوؤ�س�سة اأن تعدل بياناتها املالية باأثر رجعي كما لو مل تتوقف اأبدًا 

عن تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية. 

معيار �ملحا�شبة �لدويل ١: عر�س �لبيانات �ملالية 
يو�سح هذا التح�سني الفرق بني بيانات املقارنة الإ�سافية الطوعية واحلد 
الأدنى من بيانات املقارنة املطلوبة. عمومًا فاإن احلد الدنى املطلوب من 

بيانات املقارنة هو الفرتة ال�سابقة.

معيار �ملحا�شبة �لدويل ١6 : �لعقار�ت و�َللت و�ملعد�ت 
يو�سح هذا التح�سني اأن قطع الغيار الكربى ومعدات اخلدمة التي ت�ستويف 

تعريق العقارات واَللت واملعدات ل تعترب ب�ساعة.

معيار �ملحا�شبة �لدويل 3٢ : �لأدو�ت �ملالية – �لعر�س
ملالكي  التوزيعات  من  النا�سئة  الدخل  �سرائب  اأن  التح�سني  هذا  يو�سح 
احلقوق يتم احل�ساب لها وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 12 �سرائب الدخل.

معيار �ملحا�شبة �لدويل 34 : �لتقارير �ملالية �ملرحلية :

القطاع مع  اإجمايل موجودات  الإف�ساح عن  التعديل متطلبات  يوحد هذا 
اإجمايل مطلوبات القطاع يف البيانات املالية املرحلية. هذا التعديل يت�سمن 

اي�سًا اأن الإف�ساحات املرحلية من�سجمة مع الإف�ساحات ال�سنوية.
�سوف تكون هذة التح�سينات �سارية املفعول للفرتات ال�سنوية بداأ من اأو بعد 

ا يناير 2013.

�لعتماد �ملبكر للمعايري

مل تقم  املجموعة بالإعتماد املبكر للمعايري اجلديدة اأو املعدلة يف 2012

�أ�شا�س توحيد �لبيانات �ملالية

تت�سمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك و�سركاته التابعة لل�سنة 
لل�سركات  البيانات املالية  اإعداد  املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012. يتم 

التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك. وباإ�ستخدام �سيا�سات محا�سبية متطابقة.

جميع الأر�سدة واملعامالت والإيرادات وامل�ساريف بني �سركات املجموعة 
يتم اإ�ستبعادها بالكامل عند التوحيد.

يتم توحيد ال�سركات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل ال�سيطرة اإلى املجموعة 
وتتم ال�سيطرة عندما تكون للمجموعة ال�سلطة يف التحكم يف ال�سيا�سات املالية 

والت�سغيلية لل�سركة التابعة للح�سل على منافع من اأن�ستطها.

�ل�شركات لغر�س خا�س

ال�سركة لغر�س خا�س هي �سركة يتم تاأ�سي�سها لإجناز هدف �سيق ومحدد 
اأو  اقرتا�س  معاملة  تنفيذ  اأو  محددة  اأ�سول  �سمان  مثل  جيدة  ب�سورة 
لو كانت املجموعة قد  ال�سركة لغر�س خا�س  يتم توحيد  اإقرا�س محددة. 
ا�ستنتجت، ا�ستنادا اإلى تقييم مدى جوهرية عالقتها باملجموعة ومخاطر 
وحوافز ال�سركة لغر�س خا�س، اأنها ت�سيطر على ال�سركة لغر�س خا�س. قد 
ت�سري الظروف التالية اإلى العالقة التي ميكن للمجموعة اأن ت�سيطر عليها، 

من حيث اجلوهر، ومن ثم تقوم بتوحيدها: 

يتم القيام باأن�سطة ال�سركة لغر�س خا�س بالنيابة عن املجموعة لتلبي  	•
احتياجات اأعمال محددة لديها بحيث حت�سل املجموعة على منافع من 

العمليات الت�سغيلية لل�سركة لغر�س خا�س.

غالبية  على  للح�سول  القرار  اإتخاذ  �سالحيات  املجموعة  متتلك  	•
املنافع من اأن�سطة ال�سركة لغر�س خا�س، اأو بو�سع اآلية “قيادة اآلية”، 

قد قامت بالتفوي�س ب�سالحيات اإتخاذ القرارات.

يف احل�سول على غالبية املنافع من  احلقوق  املجموعة  لدى  يكون  اأن  	•
لأن�سطة  مرافقة  ملخاطر  تتعر�س  قد  وبالتايل  خا�س  لغر�س  ال�سركة 

ال�سركة لغر�س خا�س.

امللكية  مخاطر  اأو  املتبقية  املخاطر  مبعظم  املجموعة  حتتفظ  اأن  	•
على  احل�سول  بغر�س  موجوداتها  اأو  خا�س  لغر�س  بال�سركة  املتعلقة 

اأن�سطتها. منافع من 

زو�ل �ل�شيطرة

عند زوال ال�سيطرة، تقوم املجموعة بنزع العرتاف عن موجودات ومطلوبات 
ال�سركة التابعة وامل�ساهمات غري امل�سيطرة واملكونات الأخرى حلقوق امللكية 
ذات ال�سلة بتلك ال�سركة التابعة. اأي فائ�س اأو عجز ين�ساأ من زوال ال�سيطرة 
اأية  املجموعة  احتفظت  حال  يف  اخل�سارة.  اأو  الربح  يف  به  العرتاف  يتم 
م�ساهمة يف ال�سركة التابعة ال�سالفة يتم عندها قيا�س تلك امل�ساهمة بالقيمة 
العادلة يف تاريخ زوال تلك ال�سيطرة. يتم لحقا املحا�سبة عنها على اأنها �سركة 
م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية اأو وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة 

لالأدوات املالية ا�ستنادا اإلى م�ستوى النفوذ املحتفظ به.

�ل�شركات �لزميلة

هاما  نفوذا  املجموعة  لدى  يوجد  التي  ال�سركات  هي  الزميلة  ال�سركات 
ولي�ست �سيطرة عليها وعموما فهي م�ساحبة للم�ساهمة التي ترتاوح ما بني 

20٪ اإلى 50٪ من حقوق الت�سويت.

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تابع(
�ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية ١٢ : �لإف�شاح عن �حل�ش�س

 يف موؤ�ش�شات �أخرى )تابع(

بالآف �لريالت �لقطرية
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تتم املحا�سبة عن ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية 
تتعلق  التي  املعاملة  تكاليف  مت�سمنة  بالتكلفة  مبدئيا  بها  العرتاف  ويتم 

ب�سورة مبا�سرة بال�ستحواذ على ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة.

يتم العرتاف بح�سة املجموعة يف الأرباح اأو اخل�سائر ال�سابقة ل�ستحواذ 
العرتاف  يتم  بينما  املوحد  ال�سامل  الدخل  بيان  يف  الزميلة  ال�سركات 
ت�سوية  تتم  الحتياطيات.  يف  لال�ستحواذ  ال�سابقة  ح�ستها  يف  بالتغريات 
الدفرتية  القيمة  مقابل  يف  لال�ستحواذ  ال�سابقة  الرتاكمية  التغريات 
اأو  الزميلة  ال�سركة  خ�سائر  املجموعة يف  تعادل ح�سة  عندما  لال�ستثمار. 
بدون  مدينة  اأية ذمم  مت�سمنة  الزميلة،  ال�سركة  م�ساهمتها يف  تزيد عن 
�سمانات، ل تقوم املجموعة بالعرتاف باأية خ�سائر اأخرى ما مل يكن لديها 

التزامات اأو تقم ب�سداد مدفوعات بالنيابة عن ال�سركة الزميلة.

التعامالت  الناجتة من  املكا�سب فيما بني �سركات املجموعة  ا�ستبعاد  يتم 
ال�سركة  يف  املجموعة  م�ساهمة  حد  اإلى  الزميلة  و�سركاتها  املجموعة  بني 
ما  املجموعة  �سركات  فيما بني  ا�ستبعاد اخل�سائر  اأي�سًا  يتم  الزميلة. كما 
مل توفر املعاملة دليال على وجود خ�سارة انخفا�س يف قيمة املوجود املحول.

ت�ستند ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سركات الزميلة على البيانات املالية ، 
واملعدلة لتتفق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. يتم ا�ستبعاد املكا�سب 
اإلى حد م�ساهمة املجموعة يف  من التعامالت فيما بني �سركات املجموعة 
ال�سركة امل�ستثمر فيها. كما يتم اأي�سا ا�ستبعاد اخل�سائر فيما بني �سركات 
انخفا�س يف قيمة  املعاملة دليال على وجود خ�سارة  توفر  املجموعة ما مل 

املوجود املحول.

تت�سمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة ال�سركة الزميلة التالية.

�أن�شطة �ل�شركة�لن�شبة �ملئوية للملكيةبلد �لتاأ�شي�س�أ�شم �ل�شركة

20122011

الدوحة للو�ساطة و 
اخلدمات املالية املحدودة

الو�ساطة املالية 44.02٪44.02٪الهند
وادارة املوجودات 

املالية

�لعمالت �لأجنبية

تعامالت و�أر�شدة �لعمالت �لأجنبية

بعملة  �سدادًا  تتطلب  التي  تلك  اأو  اأجنبية  بعمالت  التعامالت  حتويل  يتم 
الآنية  ال�سرف  مبعدلت  للعمليات  املعنية  الوظيفية  العمالت  اإلى  اأجنبية 

يف تواريخ املعامالت.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت اأجنبية يف تاريخ التقرير 
اإلى العملة الوظيفية با�ستخدام معدلت ال�سرف الآنية ال�سائدة يف ذلك 
التاريخ. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية 
الآين يف  ال�سرف  ب�سعر  الوظيفية  العملة  اإلى  العادلة  بالقيمة  تقا�س  التي 
العادلة. يتم حتويل املوجودات  القيمة  التاريخ الذي يتم فيه حتديد  ذلك 
بالعملة  التاريخية  التكلفة  حيث  من  تقا�س  التي  املالية  غري  واملطلوبات 

الأجنبية با�ستخدام معدل ال�سرف يف تاريخ املعاملة.

الناجتة من �سداد املعامالت  يتم ت�سجيل فروق �سرف العمالت الأجنبية 
بالعمالت الأجنبية والنا�سئة عن التحويل باأ�سعار ال�سرف يف نهاية الفرتة 

للموجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف بيان الدخل ال�سامل.

�لعمليات �لأجنبية

النتائج واملركز املايل جلميع من�ساآت املجموعة التي لديها عمالت وظيفية 
مختلفة عن عملة العر�س يتم حتويلها اإلى عملة العر�س كما يلي:

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بيان مركز مايل معرو�س ب�سعر  	•
الإقفال يف تاريخ التقرير.

اأ�سعار  مبتو�سط  حتويلها  يتم  دخل  بيان  كل  وم�سروفات  اإيرادات  	•
ال�سرف 

ال�سامل الآخر. الدخل  يف  العملة  �سرف  فروق  بجميع  العرتاف  يتم  	•
الإبالغ عنها يف  يتم  اأعاله  الطرق  النا�سئة من  العمالت  فروق �سرف  	•

حقوق ملكية امل�ساهمني �سمن »احتياطي حتويل عمالت اأجنبية«.

�سايف  حتويل  من  النا�سئة  العمالت  �سرف  فروق  اأخذ  يتم  التوحيد،  عند 
الأخرى  العملة  واأدوات  والقرو�س  الأجنبية  املن�ساآت  يف  ال�ستثمار 
املخ�س�سة كتحوطات لهذه ال�ستثمارات اإلى »الدخل ال�سامل الآخر«. عند 
الإ�ستبعاد الكلي اأو اجلزئي للعملية الأجنبية يتم العرتاف بهذه الفروق يف 

بيان الدخل املوحد كجزء من مك�سب اأو خ�سارة البيع.

�ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية

�لعرت�ف و�لقيا�س �ملبدئي

يتم العرتاف بجميع املوجودات واملطلوبات املالية يف تاريخ املتاجرة ، اأي 
لالأداة.  التعاقدية  الأحكام  يف  طرفا  املجموعة  فيه  ت�سبح  الذي  التاريخ 
مبيعات  اأو  م�سرتيات  وهي   العادية.  بالطريقة   “املتاجرة  ذلك  ي�سمل 
الزمني  الإطار  خالل  املوجودات  ت�سليم  تتطلب  التي  املالية  املوجودات 

املحدد ب�سورة من خالل الأحكام اأو العرف ال�سائد يف ال�سوق.

العادلة  بالقيمة  مبدئيا  املالية  املطلوبات  اأو  املالية  املوجودات  قيا�س  يتم 
م�سافًا اإليها ، بالن�سبة للبند الذي لي�س م�سجل بالقيمة العادلة من خالل 
الربح اأو اخل�سارة ، تكاليف املعامالت التي ميكن اأن تن�سب ب�سورة مبا�سرة 

اإلى متلكها اأو اإ�سدارها.

�لت�شنيف

يتم  اأجله  من  الذي  الغر�س  على  مبدئيا  املالية  الدوات  ت�سنيف  يتم 
الإدارة  نية  على  و  املميزة  خ�سائ�سها  على  و  املالية  الأدوات  �سراء 

عليها. باحل�سول 

�ملوجود�ت �ملالية

عند الإن�ساء يتم ت�سنيف املوجود املايل يف واحد من الفئات التالية:

القرو�س والذمم املدينة 	•
محتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 	•

متاحة للبيع 	•
بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اإما على اأنها: 	•

�ملطلوبات �ملالية

املجموعة �سنفت و قا�ست املطلوبات املالية بالتكلفة املطفاأة.

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تابع(
�ل�شركات �لزميلة )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف ولل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر 2012



46

�إلغاء �لعرت�ف

تقوم املجموعة باإلغاء العرتاف مبوجود مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية 
املوجود  بتحويل  قيامها  عند  اأو  املايل  املوجود  من  النقدية  التدفقات  يف 
املوجود  ملكية  وحوافز  مخاطر  جميع  حتويل  فيها  يتم  معاملة  يف  املايل 
املايل اأو يف احلالة التي ل حتتفظ فيها املجموعة ول حتول جزء كبريا من 
اأنها ل حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املايل.  مخاطر وعوائد امللكية كما 
يتم العرتاف باأية م�سلحة يف املوجودات املالية املحولة والتي توؤهل لإلغاء 
العرتاف والتي يتم خلقها اأو الحتفاظ بها من جانب املجموعة كموجود 
اإلغاء العرتاف عن  بيان املركز املايل. عند  اأو مطلوب مايل منف�سل يف 
موجود مايل يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية للموجود واملقابل 
اأي مطلوب  ناق�سا  يتم احل�سول عليه  اأي موجود جديد  امل�ستلم مت�سمنا 

جديد يتم حتمله يف الربح اأو اخل�سارة.

تدخل املجموعة يف معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معرتف بها يف 
بيان مركزها املايل ولكنها حتتفظ اإما بجميع اأو بجزء كبري من املخاطر 
اأو  بجميع  الإحتفاظ  حالة  يف  منها.  جلزء  اأو  املالية  للموجودات  والعوائد 
بجزء كبري من املخاطر والعوائد عندها ل يتم اإلغاء العرتاف باملوجودات 
املحولة. يت�سمن حتويل املوجودات مع الحتفاظ بجميع اأو بجزء كبري من 
املخاطر والعوائد، كمثال، اإقرا�س الأوراق املالية ومعامالت اإعادة ال�سراء.

اأو  جميع  بتحويل  تقوم  ول  املجموعة  فيها  حتتفظ  ل  التي  املعامالت  يف 
بال�سيطرة  وحتتفظ  املايل  املوجود  ملكية  وعوائد  مخاطر  من  كبري  جزء 
م�ساركتها  اإلى حد  باملوجود  العرتاف  املجموعة يف  ت�ستمر  املوجود،  على 
التغيريات يف  اإلى  فيه  تتعر�س  الذي  يتم حتديدها باحلد  والتي  امل�ستمرة 
قيمة املوجود املحول. يف بع�س املعامالت حتتفظ املجموعة بالتزام خلدمة 
املوجود املايل مقابل ر�سوم. يتم اإلغاء العرتاف عن املوجود املايل لو حقق 
اأو مطلوب يف عقد خدمة  اإلغاء العرتاف. يتم العرتاف مبوجود  معايري 
ا�ستنادا اإلى ما اإذا كانت ر�سوم اخلدمة اأكرث من )موجود( كايف اأو اأقل من 

)مطلوب( كاف لأداء اخلدمة.

اأو  اإلغاء  اأو  من  التفرغ  عند  مايل  مطلوب  عن  الإعرتاف  املجموعة  تلغي 
انتهاء التزاماتها التعاقدية.

�ملقا�شة

املبلغ  ويتم عر�س �سايف  املالية  واملطلوبات  املوجودات  اإجراء مقا�سة  يتم 
يف بيان املركز املايل، فقط عندما يكون لدى املجموعة احلق القانوين يف 
مقا�سة املبالغ املعرتف بها ورغبتها اإما يف ال�سداد على اأ�سا�س ال�سايف اأو 

حتقيق املوجود و�سداد الأ�سل يف نف�س الوقت.

مبادئ �لقيا�س

• قيا�س �لتكلفة �ملطفاأة
به  يقا�س  الذي  املبلغ  هي  املايل  املطلوب  اأو  للموجود  املطفاأة  التكلفة 
املوجود اأو املطلوب املايل عند الإعرتاف املبدئي مخ�سوما منه مدفوعات 
ال�سداد الأ�سلية م�سافا اإليه اأو مخ�سوما منه الإطفاء املتجمع با�ستخدام 
طريقة معدل الفائدة الفعلي لأي فرق بني املبلغ املبدئي املعرتف به ومبلغ 
ال�ستحقاق ناق�سا اأي تخفي�س خل�سارة النخفا�س يف القيمة. يتم اإحت�ساب 
التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار اأي خ�سم اأو عالوة على الإ�ستحواذ 

، والر�سوم التي هي جزء ل يتجزاء من معدل الفائدة الفعلي.

• قيا�س �لقيمة �لعادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن يف مقابله مبادلة موجود اأو �سداد   -
مطلوب بني طرفني مطلعني وراغبني يف معاملة جتارية �سمن الأن�سطة 

الإعتيادية يف تاريخ القيا�س.

املالية  بالأ�سواق  تداولها  يتم  والتي  املالية  لالأدوات  العادلة  القيمة   -
الن�سطة يف تاريخ التقرير على اأ�سا�س ال�سعر بال�سوق اأو عرو�س اأ�سعار 
الطلب  و�سعر  الأجل  طويلة  للمراكز  بالن�سبة  العر�س  )�سعر  امل�سارب 
تكلفة  من  اإقتطاعات  اأي  بدون  الأجل(.  الق�سرية  للمراكز  بالن�سبة 

العمليات.

ن�سط،  �سوق  يف  املتداولة  غري  الأخرى  املالية  الأدوات  جلميع  بالن�سبة   -
يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم املنا�سبة. ت�سمل 
مع  مقارنة  املخ�سومة،  النقدية  التدفقات  طريقة  التقييم  تقنيات 
الأدوات املماثلة والتي لديها اأ�سعار �سوقية ملحوظه ، مناذج خليارات 

ت�سعري، ومناذج الئتمان وغريها من مناذج التقييم ذات ال�سلة.

امل�سرتكة  ال�سناديق  يف  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  قيا�س  يجب   -
واملحافظ ذات وحدات غري مدرجة ب�سايف قيمة الأ�سول املقدمة من 

مدير ال�سناديق.

النقدية  بالتدفقات  املدرجة  غري  للم�ستقات  العادلة  القيمة  حتدد   -
املخ�سومة.

حتديد وقيا�س خ�شارة �لنخفا�س يف �لقيمة

يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  م�سجل  غري  مايل  موجود  قيمة  انخفا�س  على 
املوجودات  جمموعة  اأو  املايل  املوجود  قيمة  تنخف�س  اخل�سارة.  اأو  الربح 
املالية عندما ي�سري دليل مو�سوعي اإلى وقوع حادثة خ�سارة بعد العرتاف 
النقدية  التدفقات  على  اأثر  اخل�سارة  حلادثة  واأن  باملوجودات  املبدئي 

امل�ستقبلية للموجودات التي ميكن تقديرها ب�سورة موثوق بها.

قد يت�سمن الدليل املو�سوعي على اأن موجودات مالية مت�سمنة اأ�سهم حقوق 
اأو  املقرت�س  لدى  الكبرية  املالية  ال�سعوبات  قيمتها،  انخف�ست  قد  امللكية 
اأو  الدين  واإعادة هيكلة  التاأخر من جانب املقرت�س  اأو  والتق�سري  امل�سدر 
ال�سلفة من جانب املجموعة ب�سروط مل تكن املجموعة لتفكر فيها بخالف 
ذلك واملوؤ�سرات على اأن املقرت�س اأو امل�سدر �سيدخل يف اإفال�س اأو اختفاء 
مالحظتها  ميكن  التي  الأخرى  البيانات  اأو  املالية  للورقة  الن�سطة  ال�سوق 
الدفع  مركز  يف  ال�سلبية  التغريات  مثل  موجودات  مبجموعة  يتعلق  فيما 
اأو الظروف القت�سادية املتعلقة  اأو امل�سدرين باملجموعة  لدى املقرت�سني 

بحالت التق�سري يف املجموعة.

وال�سلف  القرو�س  قيمة  يف  النخفا�س  دليل  بالعتبار  املجموعة  تاأخذ 
للعمالء وال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق على كل من 
وال�سلف  القرو�س  جميع  تقييم  يتم  اجلماعي.  وامل�ستوى  املوجود  م�ستوى 
للعمالء وال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق الهامة ب�سفة 
الفردية.  القيمة  يف  انخفا�س  خ�سائر  هناك  كانت  اإذا  ما  لتحديد  فردية 
جميع القرو�س وال�سلف للعمالء وال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ 
ال�ستحقاق الهامة ب�سفة فردية والتي ل يوجد انخفا�س محدد يف قيمتها 
يتم تقييمها ب�سورة جماعية لتحديد ما اإذا كانت هناك خ�سائر انخفا�س 

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تابع(
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وال�سلف  القرو�س  بعد.  حتديدها  يتم  مل  ولكنه  تكبدها  يتم  القيمة  يف 
للعمالء وال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق التي ل تعترب 
كانت  اإذا  ما  لتحديد  جماعية  ب�سورة  تقييمها  يتم  فردية  ب�سورة  هامة 
هناك خ�سائر انخفا�س يف القيمة وذلك بتجميع القرو�س وال�سلف للعمالء 
خ�سائ�س  ذات  ال�ستحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  املالية  وال�ستثمارات 

املخاطر املتماثلة يف جمموعات.
بالتكلفة  امل�سجلة  املوجودات  على  القيمة  يف  النخفا�س  خ�سائر  قيا�س  يتم 
املطفاأة على اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجود املايل والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مخ�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي 
للموجود. يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة يف الربح اأو اخل�سارة 

ويتم اإظهارها كح�ساب مخ�س�س يف مقابل القرو�س وال�سلف للعمالء.
با�ستخدام  املجموعة  تقوم  القيمة  يف  اجلماعي  النخفا�س  تقييم  عند 
النموذج الإح�سائي لالجتاهات التاريخية لحتمالت التق�سري، وت�سنيف 
على  وتاأثريها  والإئتمان  الإقت�ساد  اأحوال  تاأثري  اإلى  بالإ�سافة  القرو�س 

جمموعة القرو�س.

بالن�سبة لال�ستثمارات املدرجة فاإن النخفا�س يف القيمة ال�سوقية ب�سورة 
عامة بن�سبة 20٪ اأو اأكرث عن التكلفة اأو ملدة 9 اأ�سهر اأو اأكرث تعترب موؤ�سرات 

على انخفا�س القيمة.

خ�سائر النخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم العرتاف 
اإلى  بها بتحويل اخل�سارة الرتاكمية املعرتف بها يف الدخل ال�سامل الآخر 
يعاد  التي  الرتاكمية  ت�سنيف. اخل�سارة  اإعادة  كت�سوية  اأو اخل�سارة  الربح 
ت�سنيفها من الدخل ال�سامل الآخر اإلى الربح اأو اخل�سارة هي الفرق بني 
والقيمة  والإطفاء،  للمبلغ  مدفوعات  اأي  من  بال�سايف  ال�ستحواذ،  تكلفة 
العادلة احلالية، ناق�سا اأية خ�سارة انخفا�س يف القيمة معرتف بها �سابقًا 

يف الربح واخل�سارة.
ل تتم مراجعة خ�سائر انخفا�س القيمة املعرتف بها يف بيان الدخل املوحد 
اأدوات  حالة  يف  املوحد.  الدخل  بيان  خالل  من  امللكية  حقوق  اأدوات  على 
الدين  لأدوات  العادلة  القيمة  تزيد  لحقة،  فرتة  يف  كانت  واإذا  الدين، 
اأن تكون متعلقة بحدث  امل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع وميكن للزيادة 
وقع بعد اإدراج خ�سارة انخفا�س القيمة يف بيان الدخل املوحد، ويتم عك�س 

خ�سائر انخفا�س القيمة من خالل بيان الدخل املوحد.
�لنقد وما يعادله

بال�سندوق  معدنية  وعمالت  نقدية  اأوراقا  يعادله  وما  النقد  يت�سمن 
واأر�سدة غري خا�سعة لقيود محتفظ بها لدا م�سارف مركزية وموجودات 
اأقل من تاريخ  اأو  اأ�سهر  مالية عالية ال�سيولة ذات فرتات ا�ستحقاق لثالثة 
ال�ستحواذ والتي تخ�سع ملخاطر غري هامة من التغيريات يف قيمتها العادلة 

ويتم ا�ستخدامها من جانب املجموعة يف اإدارة ارتباطاتها ق�سرية الأجل.
يتم ت�سجيل النقد وما يعادله بالتكلفة املطفاأة يف بيان املركز املايل املوحد.

�أر�شدة لدى �لبنوك و�لقرو�س و�ل�شلف للعمالء
البنوك والقرو�س وال�سلف للعمالء هي موجودات مالية غري  اأر�سدة لدى 
م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو محددة وغري مدرجة يف �سوق ن�سطة ول ترغب 

املجموعة يف بيعها على الفور اأو يف امل�ستقبل القريب.

للعمالء  وال�سلف  والقرو�س  البنوك  لدى  لالأر�سدة  املبدئي  القيا�س  يتم 
ب�سعر املعاملة وهو القيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة املبا�سرة الإ�سافية 
معدل  طريقة  با�ستخدام  املطفاأة  بتكلفتها  قيا�سها  يتم  ذلك  اأعقاب  ويف 

الفائدة الفعلي.

�ل�شتثمار�ت �ملالية

بعد العرتاف املبدئي، تتم املحا�سبة عن ال�ستثمارات املالية ا�ستنادا اإلى 
ت�سنيفها اإما �سمن »محتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق« اأو “متاحة للبيع”.

�ملوجود�ت �ملالية �ملحتفظ بها لتاريخ �ل�شتحقاق

املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق هي موجودات غري م�ستقة 
ذات مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد وا�ستحقاق ثابت يوجد لدى املجموعة 
النية واملقدرة الإيجابية على الحتفاظ بها حتى ال�ستحقاق والتي ل يتم 
تخ�سي�سها كقيمة عادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اأو على اأنها متاحة 
بالتكلفة  ال�ستحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  ال�ستثمارات  ت�سجيل  مت  للبيع. 

املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

�ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع

املوجودات املالية املتاحة للبيع هي ا�ستثمارات غري م�ستقة مخ�س�سة على 
اأنها متاحة للبيع اأو مل يتم ت�سنيفها كاأية فئة اأخرى من فئات املوجودات 
ت�سجل   ، موثوق  ب�سكل  متوفرة  غري  العادلة  القيمة  تكون  عندما  املالية. 
ناق�سا  بالتكلفة  امل�سعرة  امللكية غري  اأ�سهم حقوق  املالية يف  ال�ستثمارات 
خ�سارة النخفا�س يف القيمة. يتم ت�سجيل جميع ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

الأخرى بالقيمة العادلة.

طريقة  با�ستخدام  اخل�سارة  اأو  الربح  يف  الفائدة  باإيراد  العرتاف  يتم 
اأو  معدل الفائدة الفعلي. يتم العرتاف باإيراد توزيعات الأرباح يف الربح 
اخل�سارة عندما ت�سبح املجموعة م�ستحقة لتلقي توزيعات الأرباح. مكا�سب 
اأو خ�سائر �سرف العمالت الأجنبية عن ال�ستثمارات يف اأوراق دين محتفظ 

بها للبيع يتم العرتاف بها يف بيان الدخل املوحد.

يتم العرتاف بالتغريات الأخرى يف القيمة العادلة يف الدخل ال�سامل الآخر 
املكا�سب  ت�سنيف  يعاد  عندها  قيمته  تنخف�س  اأو  ال�ستثمار  يباع  اأن  اإلى 
واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها �سابقا يف الدخل ال�سامل الآخر اإلى بيان 

الدخل املوحد.

�مل�شتقات

ومحا�شبة  �ملخاطر  �إد�رة  لأغر��س  بها  �ملحتفظ  �مل�شتقات 
�لتحوط

جميع  املخاطر  اإدارة  لأغرا�س  بها  الحتفاظ  يتم  التي  امل�ستقات  تت�سمن 
اأو  كموجودات  ت�سنيفها  يتم  مل  التي  امل�ستقة  واملطلوبات  املوجودات 
اإدارة  لأغرا�س  بها  يحتفظ  التي  امل�ستقات  تقا�س  للمتاجرة.  مطلوبات 

املخاطر بالقيمة العادلة يف بيان املركز املايل.

اإدارة  لأغرا�س  بها  املحتفظ  امل�ستقات  بع�س  بتخ�سي�س  املجموعة  تقوم 
حتوط  كاأدوات  امل�ستقة  غري  املالية  الأدوات  بع�س  اإلى  اإ�سافة  املخاطر 
تقوم  للتحوط  املبدئي  التخ�سي�س  عند  للتحوط.  املوؤهلة  العالقات  يف 
للتحوط  امل�ستقة  الأدوات  اأو  الأداة  بني  العالقة  بتوثيق  ر�سميًا  املجموعة 
عند  املخاطر  اإدارة  واإ�سرتاتيجية  هدف  مت�سمنا  لها،  املتحوط  والبنود 
فعالية  لتقييم  ا�ستخدامها  �سيتم  التي  الطريقة  بجانب  بالتحوط  القيام 
عالقة التحوط. تقوم املجموعة باإجراء تقييم عند البدء يف عالقة التحوط 
وعلى نحو م�ستمر اأي�سا للتعرف على ما اإذا كان من املتوقع اأن تكون اأدوات 
التحوط ذات فعالية عالية يف مقا�سة التغريات يف القيمة العادلة للتدفقات 

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تابع(
حتديد وقيا�س خ�شارة �لنخفا�س يف �لقيمة )تابع(
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النقدية للبنود املتحوط لها خالل الفرتة التي يتم تخ�سي�س التحوط لها 
وما اإذا كانت النتائج الفعلية لكل حتوط تقع �سمن مدى ن�سبة ترتاوح ما 

بني 80 اإلى 125 يف املائة.

ملعاملة  بالن�سبة  النقدي  التدفق  لتحوط  تقييم  باإجراء  املجموعة  تقوم 
متوقعة عما اإذا كان احتمال حدوث املعاملة املتوقعة عاليا وي�سكل تعر�سا 
لختالفات يف التدفقات النقدية التي ميكن اأن توؤثر يف النهاية على الربح 

اأو اخل�سارة.

متت مناق�سة عالقات التحوط اأدناه.

حتوطات �لقيمة �لعادلة

القيمة  يف  للتغري  حتوط  يف  حتوط  كاأداة  م�ستقة  تخ�سي�س  يتم  عندما 
اأو ارتباط موؤكد قد يوؤثر على الربح  اأو مطلوب معرتف به  العادلة ملوجود 
اأو اخل�سارة، يتم العرتاف بالتغري يف القيمة العادلة للم�ستقة مبا�سرة يف 
له  املتحوط  للبند  العادلة  القيمة  التغريات يف  بجانب  املوحد  الدخل  بيان 

والتي تن�سب اإلى اخلطر املتحوط له. 

يف حالة انتهاء اأو بيع اأو اإنهاء اأو ممار�سة م�ستقة التحوط اأو عندما ينتفي 
وفاء التحوط مبعايري محا�سبة التحوط بالقيمة العادلة اأو اإلغاء تخ�سي�س 
التحوط عندها يتم اإيقاف محا�سبة التحوط باأثر م�ستقبلي. يتم اإطفاء اأية 
ت�سوية حتى تلك النقطة على البند املتحوط له والذي يتم ا�ستخدام طريقة 
الفائدة  معدل  من  كجزء  املوحد  الدخل  بيان  يف  الفعلي  الفائدة  معدل 

الفعلي للبند على مدى عمره املتبقي.

حتوطات �لتدفق �لنقدي

عند تخ�سي�س م�ستقة كاأداة حتوط يف حتوط التغري يف التدفقات النقدية 
املن�سوب اإلى خطر محدد م�ساحب للموجود اأو املطلوب املعرتف به اأو معاملة 
متوقعة على نحو كبري ميكن اأن توؤثر على الربح اأو اخل�سارة فاإن اجلزء الفعال 
من التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقة يتم العرتاف به يف الدخل ال�سامل 
الآخر يف احتياطي التحوط. يعاد ت�سنيف املبلغ املعرتف به يف نف�س الفرتة 
كتحوط للتدفقات النقدية اإلى بيان الدخل املوحد كت�سوية لإعادة الت�سنيف 
يف نف�س الفرتة التي توؤثر فيها التدفقات النقدية املتحوط لها على الربح اأو 
اخل�سارة وبنف�س البند يف بيان الدخل ال�سامل. اأي جزء غري فعال يف التغريات 
يف القيمة العادلة للم�ستقة يتم العرتاف به مبا�سرة يف بيان الدخل املوحد. 
يف حالة انتهاء اأو بيع اأو اإنهاء اأو ممار�سة م�ستقة التحوط اأو عندما ينتفي وفاء 
التحوط مبعايري محا�سبة التحوط بالقيمة العادلة اأو اإلغاء تخ�سي�س التحوط 
املتوقف  التحوط  يف  م�ستقبلي.  باأثر  التحوط  محا�سبة  اإيقاف  يتم  عندها 
ملعاملة متوقعة فاإن املبلغ الرتاكمي املعرتف به يف الدخل ال�سامل الآخر من 
الفرتة التي ي�سبح فيها التحوط فعال يعاد ت�سنيفه من حقوق امللكية اإلى بيان 
الدخل املوحد كت�سوية اإعادة ت�سنيف عندما حتدث املعاملة املتوقعة وتاأثريها 
على بيان الدخل املوحد. يف حالة عدم توقع حدوث املعاملة املتوقعة عندها 
يعاد ت�سنيف الباقي يف الدخل ال�سامل الآخر مبا�سرة اإلى بيان الدخل املوحد 

كت�سوية اإعادة ت�سنيف.

�مل�شتقات �لأخرى لغري �ملتاجرة

عندما ل تكون امل�ستقة محتفظا بها للمتاجرة وغري مخ�س�سة يف عالقة 
موؤهلة للتحوط يتم العرتاف بجميع التغيريات يف قيمتها العادلة مبا�سرة 

يف بيان الدخل املوحد.

�مل�شتقات �ملحتفظ بها لأغر��س �ملتاجرة

تقوم  اآجلة.  اأجنبي  �سرف  عقود  للمتاجرة  امل�ستقة  الأدوات  تت�سمن 
املجموعة ببيع هذه امل�ستقات لعمالء بغر�س متكينهم من حتويل اأو تعديل 
امل�ستقة  الأدوات  تقييم هذه  يتم  وامل�ستقبلية.  املخاطر احلالية  تخفيف  اأو 
بالقيمة العادلة كما يف نهاية فرتة التقرير ويتم اأخذ التغريات ذات ال�سلة 

بها يف القيمة العادلة اإلى بيان الدخل املوحد.

�ملمتلكات و�ملعد�ت
�لإعرت�ف و�لقيا�س

تقا�س بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سا الإهالك املرتاكم وخ�سائر 
النخفا�س يف القيمة املرتاكمة.

تت�سمن التكلفة امل�سروفات التي تن�سب ب�سورة مبا�سرة لقتناء املوجود. 
املبا�سرة  والعمالة  املواد  تكلفة  داخليًا  املكونة  املوجودات  تكلفة  تت�سمن 
واأية تكاليف من�سوبة ب�سفة مبا�سرة جلعل املوجودات يف حالة عمل وفقا 
البنود واإرجاع  واإزالة  لأغرا�س ال�ستخدام املطلوبة منها وتكاليف تفكيك 

املوقع الكائنة عليه اإلى و�سعه ال�سابق وتكاليف القرتا�س املر�سملة.

الربامج امل�سرتاه لتعمل كجزء ل يتجزاأ من بع�س املعدات ، �سيتم ر�سملتها 
كجزء من هذه املعدات. عندما يكون لأجزاء بند املمتلكات واملعدات اأعمار 

اإنتاجية مختلفة تتم املحا�سبة عنها كبنود م�ستقلة  للممتلكات واملعدات.

واملعدات  املمتلكات  بنود  اأحد  ا�ستبعاد  عن  الناجتة  اخل�سارة  اأو  الربح 
للممتلكات  الدفرتية  القيمة  مع  البيع  متح�سالت  مبقارنة  حتديدها  يتم 
واملعدات ويتم العرتاف بها بال�سايف يف الإيراد الآخر / امل�سروف الآخر 

يف الربح اأو اخل�سارة.

�لتكاليف �لالحقة
يتم العرتاف بتكلفة ا�ستبدال اأحد مكونات العقارات واملعدات يف القيمة 
اإذا كان من املحتمل تدفق املنافع القت�سادية امل�ستقبلية  الدفرتية للبند 
ب�سورة  تكلفتها  قيا�س  واإمكانية  للمجموعة  املكون  ذلك  يف  امل�سمنة 
امل�ستبدل. يتم  بالقيمة الدفرتية للجزء  موثوق بها. يتم عك�س العرتاف 
اأو  الربح  يف  واملعدات  للممتلكات  اليومية  اخلدمة  بتكاليف  العرتاف 

اخل�سارة عند تكبدها.

�لإهالك
اأي مبلغ بديل عن  اأو  واملعدات  املمتلكات  تكلفة  القابل لالإهالك هو  املبلغ 

التكلفة ناق�سا قيمتها الباقية.

الثابت  الق�سط  بطريقة  اخل�سارة  اأو  الربح  يف  بالإهالك  العرتاف  يتم 
على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لكل جزء من بند املمتلكات العقارات 
واملعدات حيث اأن هذه هي اأف�سل مقارب يعك�س النمط املتوقع ل�ستهالك 
تكلفة  اإلى  ت�ستند  املوجود وهي  امل�سمنة يف  امل�ستقبلية  املنافع القت�سادية 
امل�ستاأجرة  املوجودات  اإهالك  يتم  املقدرة.  الباقية  قيمته  ناق�سا  املوجود 
الإنتاجية،  اأعمارها  اأو  الإيجار  فرتة  مدى  على  متويلية  اإيجارات  مبوجب 
املنجزة.الأعمار  غري  والأعمال  الأرا�سي  اإهالك  يتم  ل  اأق�سر.  اأيهما 

الإنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية و�سنة املقارنة على النحو التايل:
20 �سنة املباين        	•

حت�سينات الأماكن امل�ستاأجرة/ 	•
      مفرو�سات و معدات     3-7 �سنوات

ال�سيارات      5 �سنوات 	•

3. �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة )تابع(
�مل�شتقات �ملحتفظ بها لأغر��س �إد�رة �ملخاطر ومحا�شبة �لتحوط

 )تابع(
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تتم مراجعة طرق الإهالك والأعمار الإنتاجية القيم الباقية للموجودات يف 
تاريخ كل تقرير، وت�سويتها باأثر م�ستقبلي اإن كان ذلك مالئما.

�نخفا�س قيمة �ملوجود�ت غري �ملالية

بخالف  للمجموعة،  املالية  غري  للموجودات  الدفرتية  القيم  مراجعة  تتم 
موجودات ال�سريبة املوؤجلة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك 
تقدير  يتم  املوؤ�سر  هذا  مثل  وجود  حالة  يف  قيمتها.  انخفا�س  على  موؤ�سر 

املبلغ القابل لال�سرتداد لذلك املوجود.

فيه  تتجاوز  الذي ل  اإلى احلد  القيمة فقط  يتم رد خ�سارة النخفا�س يف 
القيمة الدفرتية للموجود للقيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، 
بخ�سارة  العرتاف  عدم  حالة  يف  اإطفاء،  اأو  اإهالك  اأي  من  بال�سايف 

النخفا�س يف القيمة.

�ملخ�ش�شات

اأو  قانوين  التزام  املجموعة  لدى  يكون  عندما  مبخ�س�س  العرتاف  يتم 
ومن  بها  موثوق  ب�سورة  قيا�سه  �سابق ميكن  نتيجة حلدث  ا�ستدليل حايل 
املحتمل اأن يتطلب تدفق خارج للمنافع القت�سادية ل�سداد ذلك اللتزام. يتم 
حتديد املخ�س�سات عن طريق خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة 
مبعدلت ما قبل ال�سريبة التي تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية 

للنقود، واملخاطر املحددة لذلك اللتزام، اإن كان ذلك مالئما.

�لعقود �ملثقلة باللتز�مات

املنافع  تكون  عندما  باللتزامات  املثقلة  للعقود  مبخ�س�س  العرتاف  يتم 
املتوقع للمجموعة احل�سول عليها من العقد اأقل من التكلفة التي ل ميكن 
املخ�س�س  يقا�س  العقد.  مبوجب  بالتزاماتها  الوفاء  �سبيل  يف  تفاديها 
املتوقعة  التكلفة  و�سايف  العقد  اإنهاء  من  املتوقعة  للتكلفة  احلالية  بالقيمة 
من ال�ستمرار يف العقد، اأيهما اأقل. قبل تكوين املخ�س�س تقوم املجموعة 

بالعرتاف باأية خ�سارة انخفا�س يف القيمة للموجودات امل�ساحبة للعقد.

�ل�شمانات �ملالية

ال�سمانات املالية هي عقود تتطلب من املجموعة اأن تقوم ب�سداد مدفوعات 
محددة ل�سرفها حلاملها مقابل خ�سارة يتكبدها ب�سبب عجز مدين محدد 
يتم منح  الدين.   اأداة  لبنود  وفقا  ا�ستحقاقه  الدفع عند حلول موعد  عن 
ال�سمانات املالية للبنوك واملوؤ�س�سات املالية وغريها من الهيئات نيابة عن 
م�سرفية  وت�سهيالت  املك�سوف  على  وال�سحب  القرو�س  ل�سمان  العمالء 

اأخرى.

يف  العادلة  بالقيمة  املالية  البيانات  يف  املالية  بال�سمانات  العرتاف  يتم 
يتم  املبدئي،  التحقق  بعد  �سمانة.  على  فيه  احل�سول  مت  الذي  التاريخ 
من  حد  اأعلى  يف  ال�سمانات  هذه  مبوجب  للمجموعة  املطلوبات  قيا�س 
الدخل  بيان  يف  لالعرتاف  اهالك   اأقل  احت�ساب  ويتم  املبدئي،  القيا�س 
ودخل الر�سوم املكت�سبة خالل هذه الفرتة، واأف�سل تقدير للنفقات املطلوبة 

لت�سوية اأي التزام مايل نا�سئ نتيجة لل�سمانات يف تاريخ التقرير.

منافع �ملوظفني

وفقًا  للموظفني  اخلدمة  نهاية  مخ�س�سات  باإحت�ساب  املجموعة  تقوم 
ل�سيا�سات التوظيف باملجموعة ، وي�ستند الحت�ساب على اآخر راتب وفرتة 
املخ�س�س  هذا  ويظهر  التقارير.  اإعداد  تاريخ  يف  كما  موظف  كل  خدمة 

�سمن بند مخ�س�سات اأخرى حتت بند مطلوبات اأخرى.

راتب  من  كن�سبة  التقاعد  �سندوق  يف  م�ساهمتها  قيمة  املجموعة  حتت�سب 
املوظفني القطريني وفقا لقانون التقاعد واملعا�سات رقم 24 ل�سنة 2002. 
وتعترب اإلتزامات املجموعة جتاه �سندوق التقاعد محدودة مببلغ م�ساهمتها.

الإدخار  �سندوق  يف  م�ساهمتها  قيمة  باإحت�ساب  املجموعة  تقوم  كما 
ل�سيا�سات  وفقًا  املوظف  راتب  من  كن�سبة  القطريني  غري  للموظفني 

واإجراءات املجموعة.

منافع �ملوظفني ق�شرية �لأجل

تقا�س مكافاآت نهاية اخلدمة ق�سرية الأجل للموظفني على الأ�سا�س غري 
العرتاف  يتم  ال�سلة.  ذات  اخلدمة  تقدمي  عند  دفعها  ويتم  املخ�سوم 
باملطلوب للمبلغ املتوقع دفعه مبوجب خطط احلافز النقدي ق�سري الأجل 
اأو خطط م�ساركة الربح لو كان لدى املجموعة التزام قانوين اأو ا�ستدليل 
بدفع هذا املبلغ نتيجة خلدمة �سابقة مت تقدميها من جانب املوظف ومن 

املمكن قيا�س اللتزام ب�سورة موثوق بها.

ر�أ�س �ملال و�لحتياطيات

تكاليف ر�أ�س �ملال

اأداة  اإ�سدار  اإلى  مبا�سرة  ب�سورة  تن�سب  التي  الزيادة  تكاليف  يتم خ�سم 
حقوق ملكية من القيا�س املبدئي لأدوات حقوق امللكية.

توزيعات �لأرباح لالأ�شهم �لعادية

يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح لالأ�سهم العادية يف حقوق امللكية يف الفرتة 
مع  التعامل  يتم  املجموعة.  م�ساهمي  جانب  من  فيها  اعتمادها  يتم  التي 
توزيعات الأرباح لل�سنة التي يعلن عنها بعد تاريخ بيان املركز املايل املوحد 

يف اإي�ساح الأحداث الالحقة.

�لإعرت�ف بالإير�د�ت

�سوف  القت�سادية  املنافع  اأن  املحتمل  من  اأنه  لدرجة  الإيراد  اإثبات  يتم 
تتدفق للمجموعة، وميكن قيا�س الإيرادات ب�سورة موثوق بها. ويجب تلبية 

معايري العرتاف املحددة فيما يلي اأي�سًا قبل اأن قبل اإثبات الإيرادات:

�لإير�د�ت وم�شاريف �لفائدة

يتم ت�سجيل الأدوات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطفاأة والتي حتمل فائدة 
بالقيمة  م�سنفة  للبيع  ومتاحة  مالية  كاأدوات  امل�سنفة  املالية  املوجودات 
الفوائد  م�سروفات  اأو  واإيرادات  اخل�سارة،  اأو  الربح  خالل  من  العادلة 
با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي، وهو املعدل الذي يخ�سم الدفعات النقدية 
امل�ستقبلية املقدرة اأو املتح�سالت خالل العمر املتوقع لالأداة املالية اأو خالل 
اأو  للموجودات  الدفرتية  القيمة  �سايف  اإلى  القت�ساء،  عند  فرتة ق�سرية، 
اأكرث من  اأو  املطلوبات املالية. يتم ا�ستبعاد الفائدة املتاأخرة ملدة 90 يوما 
واملوجودات  وال�سلف  القرو�س  على  بالفائدة  العرتاف  يتم  مل  الدخل. 

املالية الأخرى يف قائمة الدخل املوحدة.

�إير�د�ت عقود �لتاأمني

يتم الإعرتاف باإيرادات عقود التاأمني )املبالغ املتحققة كاإيراد( على مدى 
فرتة تغطية عقد التاأمني ، يتم اإظهار ذلك الق�سم من مبالغ التاأمني التي مت 
اإ�ستالمها على العقود ال�سارية واملتعلقة بالأخطار املحتملة الوقوع كاإيرادات 

غري متحققة يف جانب الإلتزامات على اأ�سا�س اإحت�ساب 365/1 يومًا.
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�إير�د�ت وم�شاريف �لر�شوم و�لعمولت

يتم اإدراج اإيراد وم�سروف الر�سوم والعمولت التي تعترب جزء متمما ملعدل 
معدل  طريقة  قيا�س  عند  املايل  املطلوب  اأو  املوجود  على  الفعلي  الفائدة 

الفائدة الفعلي.

يتم العرتاف باإيرادات وم�سروفات الر�سوم والعمولت الأخرى مت�سمنة 
ر�سوم خدمة احل�سابات ور�سوم اإدارة ال�ستثمار وعمولت املبيعات ور�سوم 
اأداء اخلدمات ذات ال�سلة بها.  التمويل عند  امل�ساركة يف  الإيداع ور�سوم 
�سحب  يتم  اأن  قر�س  ارتباط  من  ينتج  اأن  املتوقع  غري  من  يكون  عندما 
القر�س يتم العرتاف بالر�سوم ذات ال�سلة بارتباط القر�س على اأ�سا�س 

الق�سط الثابت على مدى فرتة الرتباط.

�إير�د �لإ�شتثمار�ت �ملالية

الدخل  بيان  يف  املالية  ال�ستثمارات  بيع  خ�سائر  اأو  باأرباح  العرتاف  يتم 
والقيمة  امل�ستلم  للمقابل  العادلة  القيمة  بني  الفرق  عن  وذلك  املوحد 

الدفرتية لال�ستثمار. 

اإيراد ال�ستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق يتم العرتاف 
به باإتباع طريقة معدل الفائدة الفعلي.

�إير�د توزيعات �لأرباح

يتم العرتاف باإيراد توزيعات الأرباح عندما ين�ساأ احلق يف ا�ستالم الإيراد.

م�شروف �ل�شريبة

يتم  موؤجلة.  و�سريبة  حالية  �سريبة  على  ال�سريبة  م�سروف  ي�ستمل 
العرتاف بال�سريبة احلالية وال�سريبة املوؤجلة يف الربح اأو اخل�سارة فيما 
عدا اإلى احلد الذي تتعلق فيه ببنود معرتف بها مبا�سرة يف حقوق امللكية 

اأو الدخل ال�سامل الآخر.

اأو  ا�ستالمها من دخل  اأو  �سدادها  املتوقع  ال�سريبة  احلالية هي  ال�سريبة 
خ�سارة ال�سنة اخلا�سعة لل�سريبة با�ستخدام معدلت ال�سريبة املطبقة اأو 
ال�سريبة  مع  ت�سويتها  وتتم  التقريب  تاريخ  يف  وا�سع  نحو  على  تطبق  التي 

امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق ب�سنوات �سابقة.

واللوائح  للقوانني  طبقا  املجموعة  على  امل�ستحقة  ال�سرائب  حتت�سب 
يتم   . املجموعة  عمليات   اإليها  متتد  التي  الدول  يف  ال�سارية   والتعليمات 
تقييم  اأ�سا�س  على  امل�ستحقة  ال�سريبية  لاللتزامات  مخ�س�س  تكوين 
املجموعة  على   �سرائب  يوجد  ل  وحاليًا   ، املتوقعة  ال�سريبية  املطالبات 
داخل دولة قطر. مل يتم تطبيق احت�ساب ال�سريبة على ال�سركات على بع�س 
التابعة  ال�سركات  اأحد  فروع البنك العاملة خارج دولة قطر، وكذلك على 

وامل�سجلة لدى مركز قطر للمال.

يتم العرتاف بال�سريبة املوؤجلة فيما يتعلق بالفروق املوؤقتة بني القيم الدفرتية 
للموجودات واملطلوبات لأغرا�س التقارير املالية واملبالغ امل�ستخدمة لأغرا�س 

ال�سريبة. ل يتم العرتاف بال�سريبة املوؤجلة بالن�سبة اإلى:

يف  املطلوبات  اأو  باملوجودات  املبدئي  العرتاف  بني  املوؤقتة  الفروق  	•
اأو اخل�سارة  الربح  توؤثر على  ول  اأعمال  تعترب مبثابة جتميع  معاملة ل 

املحا�سبية اأو اخلا�سعة لل�سريبة.

بال�ستثمارات يف �سركات تابعة اإلى احلد الذي  املتعلقة  املوؤقتة  الفروق  	•
يكون من املحتمل معه اأن ل يتم ردها يف امل�ستقبل املنظور، و

املوؤقتة النا�سئة من العرتاف املبدئي بال�سهرة. الفروق  	•
تتم مقا�سة موجودات ومطلوبات ال�سريبة املوؤجلة لو كان هناك حق قانوين 
املوجودات  مقابل  احلالية  ال�سريبة  مطلوبات  مقا�سة  يف  للتطبيق  قابل 
نف�س  من  حت�سيلها  يتم  التي  بال�سرائب  تتعلق  وهي  احلالية  ال�سريبية 
على  اأو  لل�سريبة  اخلا�سعة  املن�ساأة  نف�س  على  ال�سريبي  الخت�سا�س 
وموجودات  مطلوبات  �سداد  منها  يق�سد  ولكنه  مختلفة  �سريبية  من�ساآت 
�سريبة حالية على اأ�سا�س ال�سايف اأو �سيتم حتقيق موجوداتها ومطلوباتها 

ال�سريبية يف نف�س الوقت.

غري  ال�سريبية  للخ�سائر  بالن�سبة  املوؤجلة  ال�سريبة  باأ�سل  العرتاف  يتم 
اإلى  بخ�سمها  امل�سموح  املوؤقتة  والفروق  ال�سريبية  والأر�سدة  امل�ستخدمة 
احلد الذي يكون من املحتمل معه توفر اأرباح م�ستقبلية خا�سعة لل�سريبة 
ميكن ا�ستخدامها يف مقابلها. تتم مراجعة اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة يف كل 
تاريخ تقرير ويتم تخفي�سها اإلى احلد الذي ي�سبح من غري املحتمل معه 

حتقيق املنفعة ال�سريبية ذات ال�سلة. 

�لعائد�ت على �ل�شهم

بالن�سبة  لل�سهم  واملخفف  الأ�سا�سي  العائد  بيانات  بعر�س  املجموعة  تقوم 
لأ�سهمها العادية. يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة الربح اأو اخل�سارة 
املن�سوبة حلاملي الأ�سهم العادية بالبنك على عدد املتو�سط املرجح لالأ�سهم 
القائمة خالل الفرتة. يتم حتديد العائدات املخففة لل�سهم بت�سوية الربح 
املرجح  املتو�سط  وعدد  العادية  الأ�سهم  حاملي  اإلى  املن�سوبة  اخل�سارة  اأو 

لالأ�سهم العادية القائمة باأثر جميع الأ�سهم العادية املخففة املحتملة.

�إعد�د �لتقارير �ملنف�شلة

قطاع الت�سغيل هو اأحد مكونات املجموعة التي تقوم مبزاولة اأن�سطة اأعمال 
ميكن للمجموعة اأن جتني منها اإيرادات وتتكبد م�سروفات ويت�سمن ذلك 
الأخرى  املكونات  من  اأي  مع  بالتعامالت  املتعلقة  وامل�سروفات  الإيرادات 
باملجموعة والتي تتم مراجعة نتائجها الت�سغيلية ب�سورة منتظمة من قبل 
كبري �سانعي القرار الت�سغيلي بهدف و�سع قرارات عن املوارد املخ�س�سة 

لكل قطاع وتقييم اأدائه والذي تتوفر له معلومات مالية متميزة.

�ل�شمان �ملعاد حيازته

�سمن  العمالء  ديون  �سداد  مقابل  حيازتها  املعاد  ال�سمانات  اإثبات  يتم 
ا�ستحواذها  اأخرى« بقيمة  بيان املركز املايل املوحد حتت بند »موجودات 

بال�سايف من مخ�س�س خ�سارة النخفا�س يف القيمة.

اأي  اأن ت�ستبعد  وفقا لتعليمات م�سرف قطر املركزي يجب على املجموعة 
ل  فرتة  خالل  الديون  �سداد  مقابل  يف  عليها  م�ستحوذ  عقارات  اأو  اأر�س 
تتجاوز الثالث �سنوات من تاريخ ال�ستحواذ بالرغم من اأنه ميكن متديد 

هذه الفرتة بعد احل�سول على موافقة م�سرف قطر املركزي.

�أرقام �ملقارنة

يتطلب خالف  اأو  تف�سري  اأو  معيار  فيها  ي�سمح  التي  فيما عدا يف احلالت 
ذلك يجب الإبالغ اأو الإف�ساح عن جميع املبالغ مع معلومات مقارنة.

معلومات �لبنك �لرئي�شي

عنه  املف�سح  الرئي�سي  للبنك  الدخل  وبيان  املايل  املركز  بيان  اإعداد  يتم 
بالإي�ساح رقم )37( باإتباع نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة اأعاله فيما 
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عدا ال�ستثمار يف ال�سركات التابعة والزميلة التي ل يتم توحيدها حيث يتم 
ت�سجيلها بالتكلفة.

مقدمة وملحة عامة

اإدارتها  يتم  ولكن   ، وعملياتها  املجموعة  ن�ساط  من  املخاطر جزءًا  ت�سكل 
من خالل عملية قيا�س ومراقبة م�ستمرة بح�سب حجم املخاطر والوظائف 

الرقابية الأخرى.

ومخاطر  والت�سغيل  وال�سيولة  الإئتمان  ملخاطر  معر�سة  املجموعة  تعترب 
اإدارة  يتم  جتارية.  غري  اأو  جتارية  عمليات  مخاطر  متثل  والتي  ال�سوق 
التكنولوجية وقطاع  العوامل  واأثر  العوامل املحيطة  املتعلقة بتغري  املخاطر 

ال�سناعة من خالل عملية التخطيط ال�سرتاتيجي للمجموعة.

اإدارة  املجموعة هو امل�سوؤول عن حتديد ومراقبة املخاطر ،  يعترب جمل�س 
بالإ�سافة اإلى ذلك توجد جهات اأخرى مثل : ق�سم اإدارة املخاطر ، جلنة 
التدقيق الداخلي ، جلنة الت�سهيالت ، وجلنة املوجودات واملطلوبات م�سوؤولة 

عن عملية اإدارة ومراقبة هذه املخاطر.

تتم مراقبة وال�سيطرة على املخاطر بناًء على محددات ت�سعها املجموعة 
يف   املوؤثرة  ال�سوق  وعوامل  العمل  اإ�سرتاتيجية  املحددات  هذه  وتعك�س   ،
املجموعة ، وكذلك تعك�س م�ستوى املخاطر التي ي�ستطيع املجموعة حتملها.

م�ستقات  باإ�ستخدام  املجموعة  تقوم    ، املخاطر  اإدارة  عملية  من  كجزء 
واأدوات مالية اأخرى لإدارة املخاطر الناجتة عن التغري يف اأ�سعار الفائدة 
واملخاطر  الئتمان  مخاطر  و  املال  راأ�س  ومخاطر  الأجنبية  والعمالت 
الناجتة عن تقدير املعامالت. يتم تقييم املخاطر قبل الدخول يف عمليات 

التحوط التي يتم اعتمادها من قبل امل�ستوى الإداري املنا�سب للمجموعة.

تتبع  املجموعة طريقة خا�سة لتقدير مخاطر ال�سوق التي يتعر�س لها على 
املراكز املالية التي يحتفظ بها واأعلى قيمة للخ�سائر املتوقعة عليها ، وذلك 
اإعتمادًا على عدد من الفر�سيات والعوامل املتغرية يف ال�سوق وقد حددت 
املجموعة جمموعة من امل�ستويات لقيمة املخاطر املقبولة لديها، والتي يتم 

مراقبتها ب�سكل يومي.

اأو  ال�سوق  ملخاطر  املجموعة  تعر�س  م�ستوى  على  تغري  اأي  هناك  يوجد  ل 
الطريقة التي يقي�س وي�سيطر بها البنك على تلك املخاطر.

املخاطر الناجتة من الأدوات املالية التي تتعر�س لها املجموعة هي املخاطر 
ال�سوق  ومخاطر  ال�سيولة  ومخاطر  الئتمان  مخاطر  تت�سمن  والتي  املالية 

واملخاطر الت�سغيلية.

مخاطر �لئتمان

مخاطر الئتمان هي مخاطر اخل�سارة املالية التي تن�ساأ نتيجة لعجز عميل 
ت�سكل  التعاقدية.  بالتزاماته  الوفاء  عن  املالية  الأداة  يف  مقابل  طرف  اأو 
للمخاطر،  املجموعة  تعر�س  خطر  من  الأكرب  اجلزء  الئتمان  مخاطر 
ولذلك تدار مخاطر الائتمان التي يتم التعر�س لها بعناية تعر�سها ملخاطر 
الئتمان. وتعزى مخاطر الئتمان لالأدوات املالية مثل القرو�س وال�سحب 
وال�ستثمارات،  الفواتري،  من  وغريها  الدين  و�سندات  املك�سوف،  على 
والقبولت واملبالغ املعادلة لالئتمان املتعلقة باأدوات خارج امليزانية املالية.

يّبني الإي�ساح رقم ) 10 ( من الإي�ساحات املرفقة للبيانات املالية املوحدة 
توزيع محفظة القرو�س وال�سلف والأن�سطة التمويلية على القطاعات املختلفة. 

كما يت�سمن الإي�ساح رقم )4( التوزيـع اجلغرافـي ملخاطر اإئتمان املجموعة.

قيا�س مخاطر �لئتمان

اإدارة  ق�سم  قبل  من  الإئتمانية  ال�سيا�سات  كافة  واإعتماد  مراجعة  تتم 
باملوافقة  مركزيًا  املخاطر  اإدارة  فريق  يقوم  الإدارة.  وجمل�س  املخاطر 
على جميع الت�سهيالت الإئتمانية املهمة واأ�سقف الإئتمان لكافة ال�سركات 
وعمليات اخلزينة واأ�سواق راأ�س املال واملوؤ�س�سات املالية واملن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سطة التي تتعامل مع البنك. وتتم هذه املوافقات مبا يتفق مع �سقوف 
واإن�سجامًا مع �سيا�سة املجموعة  للفريق  الإئتمان املفو�سة  �سالحيات منح 
الإئتمانية املعتمدة. اإ�سافة اإلى ذلك ، فاإن كافة الت�سهيالت الإئتمانية تتم 
اإدارتها و�سبطها ب�سورة م�ستقلة من قبل ق�سم اإدارة املخاطر الذي يقوم 

باإبالغ ق�سم العمليات ب�سكل منف�سل.

تقوم املجموعة اأي�سًا بتحديد املخاطر عن طريق التنويع يف موجوداته على 
طريق  عن  الئتمان  مبخاطر  التحكم  يتم  و�سناعية.  جغرافية  قطاعات 
حتديد �سقوف لالإئتمان املمنوح للطرف املتعاقد معه والتي تتم مراجعتها 
املجموعة  تتبع  كما  املخاطر.  اإدارة  جلنة  قبل  من  �سنويًا  عليها  واملوافقة 
الأمر  القرو�س  َمنح  يخ�س  فيما  املركزي  قطر  م�سرف  اإر�سادات  اأي�سًا 

الذي يقلل من تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان.

للطرف  الئتمان  مخاطر  تقييم  على  ال�سمانات  ونوع  مقدار  يعتمد 
ال�سمانات  اأنواع  قبول  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  يتم  املقابل. 

التقييم. ومعامالت 

عند الإمكان ، يتم تقليل مخاطر الإئتمان عن طريق رهن �سمانات مقبولة 
مقابل القرو�س. يعتمد مبلغ ونوع ال�سمانات املطلوبة على تقييم مخاطر 
الإر�سادات  اإدراج  قد مت  اأنه  كما  معه.  املتعاقد  بالطرف  املتعلقة  الئتمان 

حول اأنواع ال�سمانات املقبولة وطرق تقييمها.

امللكية  وحقوق  العقاري  والرهن  النقد  من  ال�سمانات  اأنواع  اأبرز  تتاألف 
ملمو�سة  تاأمينات  اإلى  بالإ�سافة  املالية  وال�سمانات  والعاملية  املحلية 
اأخرى. يتم الإحتفاظ بال�سمانات ب�سكل اأ�سا�سي مقابل القرو�س التجارية 
املتعلقة  املخاطر  مواجهة  يف  ال�سمانات  هذه  اإدارة  وتتم  والإ�ستهالكية 

بالقرو�س ب�سايف قيمتها القابلة للتح�سيل. 

المتثال  ت�سمن  التي  الئتمان  لإدارة  محددة  عملية  املجموعة  لدي 
الئتمان  جودة  ل�سمان  امل�ستمر  وال�ستعرا�س  والتوثيق  العتماد  ل�سروط 
املدرجة  الأ�سهم  مثل  املالية  ال�سمانات  تقييم  يتم  حني  يف  وال�سمانات. 
ب�سكل منتظم، وتو�سي �سيا�سة الئتمان بتقييم ال�سمانات التي مت احل�سول 
عليها عن طريق الرهن القانوين على العقارات على الأقل مرة واحدة اأو 

اأكرث  كل 3 �سنوات اإذا ا�ستدعي الأمر ذلك.

اأية  اأو  به  املحتفظ  ال�سمان  قبل  الئتمان  للتعر�س ملخاطر  الأق�سى  احلد 
املجموعة  ائتمان  التايل مخاطر  يو�سح اجلدول  اأخرى  ائتمانية  تعزيزات 
به  الحتفاظ  يتم  �سمان  اأي  العتبار  يف  الأخذ  بدون  الدفرتية  بقيمها 
و  املايل  املركز  قائمة  على  للموجودات  بالن�سبة  اآخر  ائتماين  دعم  اأي  اأو 
التعر�سات املبينة اأدناه على اأ�سا�س املبلغ الدفرتي ال�سايف امل�سجل يف بيان 

املركز املايل املوحد.

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية
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٢٠١٢٢٠١١

�لتعر�س ملخاطر �لئتمان �ملتعلقة مبوجود�ت م�شجلة يف بيان 
�ملركز �ملايل كما يلي:

٢.١١8.4491.952.698اأر�سدة لدى بنوك مركزية

7.786.58710.147.364اأر�سدة لدى بنوك

33.774.84931.028.028قرو�س و�سلف للعمالء

8.859.34٢6.958.252ا�ستثمارات مالية - دين

536.3١٢491.127موجودات اأخرى 

53.٠75.53950.577.469�لإجمايل كما يف 3١ دي�شمرب 

�لتعر�س ملخاطر �لئتمان �لأخرى كما يلي:

١4.١٢8.6١714.299.313�سمانات

3.9١6.53٢3.681.134خطابات اعتمادات

4.48٠.7535.002.675ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

٢٢.5٢5.9٠٢22.983.122�لإجمايل كما يف 3١ دي�شمرب 

75.6٠١.44١73.560.591

تركز مخاطر �ملوجود�ت �ملالية مع �لتعر�س ملخاطر �لئتمان

�لقطاعات �جلغر�فية

يو�سح اجلدول التايل مخاطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية بدون الأخذ يف العتبار اأي �سمان يتم الحتفاظ به اأو اأي دعم ائتماين اآخر ، ح�سب املناطق اجلغرافية. بهذا اجلدول قامت 
املجموعة، بتخ�سي�س التعر�س للمخاطر على املناطق ا�ستنادا اإلى مقر اإقامة اأطرافها املقابلة.

قطر
دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �لأخرى
دول �ل�شرق �لأو�شط 

باقي دول �لعامل�لأخرى
٢٠١٢

�لإجمايل

٢.١١8.449--١.5٢7.96459٠.485اأر�سدة لدى م�سارف مركزية

٢.3٠7.6986٠١.38394.٢984.783.٢٠87.786.587اأر�سدة لدى البنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

٢9.١69.3٠8١.598.7١٠358.587٢.648.٢4433.774.849قرو�س و�سلف للعمالء

٢86.٢3٢8.859.34٢-7.9٠٢.4٢467٠.686ا�ستثمارات مالية - دين

536.3١٢--5١8.٠٢٢١8.٢9٠موجودات اأخرى

4١.4٢5.4١63.479.55445٢.8857.7١7.68453.٠75.539

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
قيا�س مخاطر �لئتمان )تابع(
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قطر
دول جمل�س �لتعاون

 �خلليجي �لأخرى
دول �ل�شرق 

باقي دول �لعامل�لأو�شط �لأخرى
٢٠١١

�لإجمايل

1.952.698--1.623.202329.496اأر�سدة لدى م�سارف مركزية

اأر�سدة لدى البنوك وموؤ�س�سات 
5.507.0401.010.6693.1303.626.52510.147.364مالية اأخرى 

27.553.850394.243292.0832.787.85231.028.028قرو�س و�سلف للعمالء

129.5516.958.252-6.474.620354.081ا�ستثمارات مالية - دين

491.127--474.90716.220موجودات اأخرى

41.633.6192.104.709295.2136.543.92850.577.469

قطر
دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �لأخرى
دول �ل�شرق �لأو�شط 

باقي دول �لعامل�لأخرى
٢٠١٢

�لإجمايل

8.4٢٢.838٢.979.995١4٢.٠4١٢.583.743١4.١٢8.6١7�سمانات

١.48٠.٠4٢386.34873.499١.976.6433.9١6.53٢خطابات اعتمادات

ت�سهيالت ائتمانية غري 
4.48٠.753--4.١٢6.365354.388م�ستغلة

١4.٠٢9.٢453.7٢٠.73١٢١5.54٠4.56٠.386٢٢.5٢5.9٠٢

قطر
دول جمل�س �لتعاون 

�خلليجي �لأخرى
دول �ل�شرق �لأو�شط 

باقي دول �لعامل�لأخرى
٢٠١١

�لإجمايل

7.889.8933.231.20936.4683.141.74314.299.313�سمانات

1.442.398298.3547391.939.6433.681.134خطابات اعتمادات

ت�سهيالت ائتمانية غري 
5.002.675--4.673.934328.741م�ستغلة

14.006.2253.858.30437.2075.081.38622.983.122

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �لئتمان - �لقطاعات �جلغر�فية )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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قطاعات �ل�شناعة
 يحلل اجلدول التايل، كتو�سيح ، مخاطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية قبل الأخذ يف ال�سمانات اأو دعم ائتماين اآخر م�سنفة ح�سب قطاعات ال�سناعة لالأطراف

املقابلة للمجموعة.

اإجمايل املخاطر�إجمايل �ملخاطر
٢٠١٢2011

ممولة وغري ممولة
١٠.89٠.١578.967.195احلكومة

١.٠63.٢461.538.937الهيئات احلكومية
838.76٠692.086ال�سناعة

7.١5١.97٠4.989.056التجارة
١٠.668.3٢712.514.030اخلدمات
5.٢97.3344.538.290املقاولت
6.847.4٢٢6.776.312العقارات

9.١43.9799.155.545ال�سخ�سية
١.١74.3441.416.018اأخرى

٢٢.5٢5.9٠٢22.983.122املطلوبات املحتملة
75.6٠١.44١73.560.591

�لتعر�س ملخاطر �لئتمان
يعر�س اجلدول اأدناه حتليال للموجودات املالية ح�سب ت�سنيف وكالت الت�سنيف ا�ستنادا اإلى ت�سنيفات �ستاندر اآند بوورز اأو ما يعادلها:

٢٠١٢2011

�لت�شنيف �ملعادل

9.5٠٢.35١6.025.588�ل�شيادية

8١5.7٠٢1.010.202�أ �أ �أ �إلى – �أ �أ

3.8٠٢.8١64.800.242+�أ �إلى - �أ

٢.٠73.4671.801.730+ ب ب ب �إلى - ب ب ب

١.364.٠43810.419+ ب ب �إلى - ب

68.44991.920�أقل من - ب

57.974.6١359.020.490غري م�شنفة )م�شاوية للتقييم �لد�خلي( 

75.6٠١.44١73.560.591

متثل املبالغ التي ل يتوفر لها تقييم ت�سهيالت ل�سركات اأو افراد ل يتوفر لها تقييم خارجي. التقييم الذي تقوم به املجموعة يتما�سي مع التعريفات والتقاييم املماثلة 
امل�ستخدمة من قبل موؤ�س�سات التقييم الدولية.

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �لئتمان )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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جودة �لإئتمان ح�شب نوع �لقرو�س 

يو�سح اجلدول اأدناه جودة الإئتمان ح�سب نوع القرو�س لقائمة املركز املايل املوحدة اإ�ستنادًا على ت�سنيف املجموعة الإئتماين:

�أر�شدة لدى بنوكقرو�س و�شلف للعمالء

��شتثمار�ت مالية مدينة
)م�شنفة كمحتفظ بها حتى 

تاريخ �لإ�شتحقاق ومتاحة للبيع(

٢٠١٢2011٢٠١٢2011٢٠١٢2011
مل تتجاوز موعدها ومل تنخف�س 

قيمتها )خطورة منخف�شة(:

3١.5١8.١١926.958.3827.73٢.63310.129.8258.8٢3.3366.936.813الر�سد القيا�سي
-----١٠5.6١6الر�سد اخلا�س

3١.6٢3.73526.958.3827.73٢.63310.129.8258.8٢3.3366.936.813

جتاوزت موعدها ومل تنخف�س قيمتها 
)ت�شنيف خا�س(:

----١.٠١5.4973.156.874الر�سد القيا�سي
----١.٠٠6.758643.597الر�سد اخلا�س
----٢.٠٢٢.٢553.800.471القيمة الدفرتية

�نخف�شت قيمتها

-٢5.897--١٠9.5٠7288.144غري عاملة 
43٠.843171.288١٠٢.8٢١29.99145.٠5٢45.052م�سكوك يف حت�سيلها

١3.98313.983--433.١68595.558خ�سارة 
973.5١81.054.990١٠٢.8٢١29.99184.93٢59.035

ناق�سا: مخ�س�س خا�س خل�سارة النخفا�س 
)37.596()48.9٢6()12.452()48.867()771.204()796.٢95(يف القيمة

ناق�سا: مخ�س�س جماعي  خل�سارة 
----)14.611()48.364(النخفا�س يف القيمة

)844.659()785.815()48.867()12.452()48.9٢6()37.596(
33.774.84931.028.0287.786.58710.147.3648.859.34٢6.958.252�لقيمة �لدفرتية – بال�شايف

��شتثمار�ت مالية )�شند�ت دين(

5.٠85.93١3.229.244----محتفظ بها حى تاريخ ال�ستحقاق
3.8٢٢.3373.766.604----متاحة للبيع

ناق�سا: مخ�س�س خ�سارة النخفا�س يف 
)37.596()48.9٢6(----القيمة

8.859.34٢252.859.6----�لقيمة �لدفرتية – بال�شايف
33.774.84931.028.0287.786.58710.147.3648.859.34٢6.958.252�إجمايل �لقيمة �لدفرتية 

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �لئتمان )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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يف  و�ل�شتثمار  قيمتها  �نخف�شت  �لتي  للعمالء  و�ل�شلف  �لقرو�س 
�شند�ت �لدين

ب�سورة  قيمتها  انخف�ست  التي  املالية  والإ�ستثمارات  للعمالء  وال�سلف  القرو�س 
فردية وال�سلف و�سندات الدين التي حتدد املجموعة اأن هناك دليل مو�سوعي على 
بكاملهما  امل�ستحقة  والفائدة  الأ�سلي  املبلغ  حت�سيل  تتوقع  ول  قيمتها  انخفا�س 

بناء على ال�سروط التعاقدية لإتفاقية )اتفاقيات( القر�س/ �سند الدين.

�لقرو�س و�ل�شلف للعمالء �لتي جتاوزت موعدها ولكنها مل تنخف�س 
قيمتها

تنخف�س قيمتها هي  ولكنه مل  التي جتاوزت موعدها  للعمالء  وال�سلف  القرو�س 
ا�ستحقاقها  الأ�سلي موعد  مبلغها  اأو  التعاقدية  فائدتها  تلك جتاوزت مدفوعات 
القيمة  لنخفا�س  مخ�س�س  تكوين  املنا�سب  غري  من  باأنه  ترى  املجموعة  ولكن 
املبالغ  حت�سيل  مرحلة  اأو  و/  املتاحة  ال�سمانات  ال�سمان/  م�ستوى  اأ�سا�س  على 

امل�ستحقة للمجموعة.

٢٠١٢2011

946.٢٢82.425.041حتى 30 يوما
30٢١5.474462.741 اإلى 60 يوما
6086٠.553912.689 اإلى 90 يوما

٢.٠٢٢.٢553.800.471الإجمايل

اإعادة  اأدت  ولقد  اأعاله.  اجلدول  يف  املقارنة  اأرقام  ت�سنيف  اإعادة  مت  لقد 
اإلى زيادة اإجمايل القرو�س وال�سلف للعمالء التي جتاوزت موعدها  الت�سنيف 
 3.800 اإلى  قطري  ريال  مليون   516 من  وذلك   ، قيمتها  تنخف�س  مل  ولكن 
يف  املبينة  الأر�سدة  على  هذه  الت�سنيف  اإعادة  توؤثر  ومل  قطري.  ريال  مليون 

بيان املركز املايل.

�لقرو�س و�ل�شلف للعمالء �ملعاد جدولتها

خارجية  اإدارة  وخطط  ممنوحة  دفع  ترتيبات  اجلدولة  اإعادة  اأن�سطة  تت�سمن 
اإعادة  وممار�سات  �سيا�سات  ت�ستند  املدفوعات.  وتاأجيل  وت�سحيح  معتمدة 
اإلى  ت�سري  املحلية،  الإدارة  تقدير  ح�سب  معايري،  اأو  موؤ�سرات  اإلى  اجلدولة 
نحو  على  ال�سيا�سات  هذه  مراجعة  تتم  الدفع.  ا�ستمرار  جدا  املرجح  من  اأنه 
اإعادة اجلدولة يف الغالب على القرو�س لأجل، وعلى وجه  م�ستمر. يتم تطبيق 
اخل�سو�س، قرو�س التمويل املمنوحة للعمالء. يف حالت قليلة ينتج عن اإعادة 

اجلدولة ا�ستمرار انخفا�س قيمة املوجود.

�ل�شمانات

ويتم  املركزي  قطر  م�سرف  لوائح  اإلى  ال�سمان  وقيمة  اأهلية  حتديد  ي�ستند 
تقييمهما بالرجوع اإلى �سعر ال�سوق اأو املوؤ�سرات ملوجودات مماثلة.

رهن  اأو  اأ�سهم  على  رهن  اأو  محتجزة  وديعة  �سكل  يف  �سمان  املجموعة  لدى 
قانوين يف مقابل القرو�س وال�سلف للعمالء التي جتاوزت موعد ا�ستحقاقها.

ولكنه  ا�ستحقاقها  موعد  جتاوزت  التي  للمبالغ  بالن�سبة  ال�سمان  مبلغ  اإجمايل 
 2012 دي�سمرب   31 كما يف  ريال قطري  مليون   5.140 قيمتها هي  تنخف�س  مل 

)6.156 مليون ريال قطري يف عام 2011(.

�ل�شمان �ملعادة حيازته

ال�سنة ح�سلت املجموعة على موجودات عن طريق احليازة على �سمان  خالل 
يتم الحتفاظ به ك�سمان على النحو التايل:

٢٠١٢2011

-3١.4١5عقارات �سكنية
3١.4١5-

ا�ستخدام  مع  ممكن  عملي  وقت  اأقرب  يف  حيازتها  املعاد  العقارات  بيع  يتم 
املتح�سالت لتخفي�س املديونية القائمة. يتم ت�سنيف العقارات املعاد حيازتها يف 

بيان املركز املايل املوحد �سمن املوجودات الأخرى.

�شيا�شة �ل�شطب

تقوم املجموعة ب�سطب قر�س اأو ر�سيد �سند دين ا�ستثماري واأية مخ�س�سات ذات 
اأن  باملجموعة  الئتمان  اإدارة  حتدد  عندما  القيمة  يف  النخفا�س  بخ�سائر  �سلة 

القر�س اأو الورقة غري قابلة للتح�سيل وبعد موافقة م�سرف قطر املركزي.

يتم القيام بهذا التحديد بعد و�سع اعتبار ملعلومات مثل حدوث تغيريات كبرية 
على  امل�سدر  املقرت�س/  مقدرة  عدم  مثل  امل�سدر  للمقرت�س/  املايل  املركز  يف 
�سداد اللتزام اأو عدم كفاية متح�سالت ال�سمان الإ�سايف ل�سداد املبلغ بكامله. 
بالن�سبة للقرو�س القيا�سية ذات املبالغ ال�سغرية، ت�ستند قرارات ال�سطب عموما 
على مركز جتاوز املنتج املحدد ملوعد ا�ستحقاقه. كان املبلغ الذي مت �سطبه خالل 

ال�سنة هو 173 مليون ريال قطري )545 مليون ريال قطري يف �سنة 2011(.

مخاطر �ل�شيولة

التمويل  متطلبات  تلبية  على  ما  من�ساأة  مقدرة  عدم  يف  تتمثل  ال�سيولة  مخاطر 
اخلا�سة بها. حتدث مخاطر ال�سيولة عند وجود ا�سطراب يف ال�سوق اأو انخفا�س 
م�ستوى  الت�سنيف الئتماين ، مما يوؤدى اإلى تقلي�س بع�س م�سادر التمويل . تقع 
امل�سوؤولية الكاملة لل�سيطرة على مخاطر ال�سيولة على عاتق جمل�س اإدارة البنك، 
والذي قد قام بو�سع اإطار عمل منا�سب لل�سيطرة على مخاطر ال�سيولة لدى البنك 
بالن�سبة لإحتياجاته من ال�سيولة النقدية على املدى الق�سري واملتو�سط والطويل. 
وبح�سب متطلبات اإدارة ال�سيولة النقدية وللتقليل من هذه املخاطر قامت الإدارة 
ال�سيولة  توفر  العتبار  يف  الأخذ  بعد  املوجودات  واإدارة  التمويل  م�سادر  بتنويع 
املالية  والأوراق  النقد  و�سبه  النقد  من  لكل  متوازن  كاف  ر�سيد  على  للحفاظ 

القابلة للبيع فورًا بال�سوق.

�لتعر�س ملخاطر �ل�شيولة

مخاطر  لإدارة  املجموعة  جانب  من  ا�ستخدامه  يتم  الذي  الرئي�سي  التدبري 
الغر�س  لهذا  العمالء.  ودائع  اإلى  ال�سائلة  املوجودات  �سايف  معدل  هو  ال�سيولة 
و�سندات  يعادله  وما  النقد  يت�سمن  اأنه  على  ال�سائلة  املوجودات  �سايف  يعترب 
من  الودائع  ناق�سا  ن�سط  �سوق  لها  يوجد  والتي  ال�ستثمار  درجة  يف  الدين 
البنوك و�سندات الدين امل�سدرة والقرو�س الأخرى والرتباطات التي ت�ستحق 
خالل ال�سهر التايل. يتم ا�ستخدام احت�ساب مماثل، ولكنه غري مطابق، لقيا�س 
التزام املجموعة بحدود ال�سيولة املو�سوعة من جانب اجلهة الرقابية الرئي�سية 

للمجموعة، م�سرف قطر املركزي.

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �لئتمان )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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تفا�سيل معدل �سايف املوجودات ال�سائلة اإلى الودائع من العمالء للمجموعة ال�سادر عنها التقرير يف تاريخ التقرير وخالل ال�سنة على النحو التايل.

٢٠١٢2011

يف 3١ دي�شمرب

108.53٪١٠8.64%املتو�سط لل�سنة

118.11٪١٢٠.٠3%احلد الأق�سى لل�سنة

101.84٪١٠٠.77%احلد الأدنى لل�سنة

حتقيق �لإ�شتحقاق )مت�شمنًا �ملطلوبات و �ملوجود�ت(

يعك�س اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئي�سية بناًء على ترتيبات ال�سداد التي مت التعاقد عليها. وقد مت حتديد تواريخ ال�ستحقاق 

التي مت التعاقد عليها للموجودات واملطلوبات على اأ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل وحتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي دون الأخذ يف العتبار تواريخ 

اإدارة البنك ب�سورة م�ستمرة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات للتاأكد  ال�ستحقاق الفعلية التي تعك�سها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�سيولة. تراقب 

من توفر �سيولة  كافية.

غري موؤرخ�أكرث من �شنة�ملجموعة ل�شنة3 �أ�شهر �إلى �شنة١-3 �أ�شهر�أقل من �شهر�لقيمة �لدفرتية

3١ دي�شمرب ٢٠١٢

١.477.١67-٢.598.3659١4.538١٢9.٢5٠77.4١٠١.١٢١.١98نقد واأر�سدة لدى م�سارف مركزية

-7.786.587٢.85٠.5١٠١.٢٠8.5853.٢٠8.5787.٢67.6735١8.9١4اأر�سدة لدى بنوك 

-33.774.849١4.١93.٢73١.6٠6.٠٢34.495.9١6٢٠.٢95.٢١٢١3.479.637قرو�س و�سلف للعمالء

9.58١.٠١33٠.٠34457.854٢6٠.875748.7638.١١٠.5797٢١.67١ا�ستثمارات مالية

١٠.53٢-----١٠.53٢ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

794.8٢٢-----794.8٢٢ممتلكات واأثاث ومعدات

--666.٢96--666.٢96666.٢96موجودات اأخرى

55.٢١٢.464١8.654.65١3.4٠١.7١٢8.٠4٢.779٢9.43٢.846٢٢.١٠9.١3٠3.٠٠4.١9٢�إجمايل

--8.7١6.4797.348.5٠٢457.8679١٠.١١٠8.7١6.479اأر�سدة من بنوك

-34.4٠١.٠83٢١.564.5369.764.4٠4٢.745.44٠34.٠74.38٠3٢6.7٠3ودائع عمالء

-٢.57١.968----٢.57١.968اأوراق دين

--١.97١.769--١.97١.769١.97١.769مطلوبات اأخرى

7.55١.١65-----7.55١.١65اإجمايل حقوق امللكية

55.٢١٢.4643٠.884.8٠7١٠.٢٢٢.٢7١3.655.55٠44.76٢.6٢8٢.898.67١7.55١.١65�لإجمايل 

)4.546.973(١9.٢١٠.459)١5.3٢9.78٢(4.387.٢٢9)6.8٢٠.559()١٢.٢3٠.١56(-فرق �لإ�شتحقاق 

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
�لتعر�س ملخاطر �ل�شيولة )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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غري موؤرخ�أكرث من �شنة�ملجموعة ل�شنة3 �أ�شهر �إلى �شنة١-3 �أ�شهر�أقل من �شهر�لقيمة �لدفرتية
3١ دي�شمرب ٢٠١١

نقد واأر�سدة لدى 
1.425.050-1.180.226--2.605.2761.180.226م�سارف مركزية

-10.147.3645.828.8611.533.4781.918.3489.280.687866.677اأر�سدة لدى بنوك
-31.028.02811.813.629805.8323.802.36416.421.82514.606.203قرو�س و�سلف للعمالء

7.576.62217.08214.566511.972543.6206.414.632618.370ا�ستثمارات مالية
ا�ستثمارات يف �سركات 

10.846-----10.846زميلة
820.838-----820.838ممتلكات واأثاث ومعدات

--555.307--555.307555.307موجودات اأخرى
52.744.28119.395.1052.353.8766.232.68427.981.66521.887.5122.875.104�إجمايل

--11.635.5237.042.4453.263.9301.329.14811.635.523اأر�سدة من بنوك 
-31.698.85317.685.82511.688.9792.306.30031.681.10417.749ودائع عمالء

-769.379----769.379اأوراق دين
--1.559.323--1.559.3231.559.323مطلوبات اأخرى

7.081.203-----7.081.203اإجمايل حقوق امللكية
52.744.28126.287.59314.952.9093.635.44844.875.950787.1287.081.203�لإجمايل

)4.206.099(21.100.384)16.894.285(2.597.236)12.599.033()6.892.488(-�لفرق

�ل�شوق مخاطر 

تتعر�س املجموعة ملخاطر ال�سوق وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سوق. تنجم مخاطر ال�سوق من مراكز 
مفتوحة يف اأ�سعار الفائدة وموؤ�سرات العمالت والأ�سهم وكل ما يتعر�س لتغريات عامة اأو محددة يف ال�سوق والتغريات يف م�ستوى التغريات يف معدلت اأو اأ�سعار ال�سوق مثل 

اأ�سعار الفائدة وهام�س الئتمان واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم. تقوم املجموعة بف�سل تعر�سها ملخاطر ال�سوق اإلى محافظ املتاجرة اأو غري املتاجرة.

مخاطر ال�سوق الناجمة عن اأن�سطة املتاجرة وغري املتاجرة ترتكز يف خزينة املجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريقني منف�سلني. يتم رفع تقارير منتظمة اإلى اأع�ساء جمل�س 
الإدارة وروؤ�ساء كل وحدة عمل.

�إد�رة مخاطر �ل�شوق

ت�سند ال�سالحية العامة عن مخاطر ال�سوق اإلى جلنة الأ�سول واللتزامات. مخاطر ال�سوق يف املجموعة م�سوؤولة عن و�سع �سيا�سات اإدارة مخاطر مف�سلة )تخ�سع ملراجعة 
وموافقة جلنة الأ�سول واللتزامات( وعن املراجعة اليومية لتطبيقها.

امللكية.  �سجل  ال�ستثمارات مبا يف ذلك  للتحكم يف محافظ  املركزي  التوجيهية مل�سرف قطر  للمبادئ  وفقا  اأعدادها  والتي مت  �سيا�سة مف�سلة  اإطار  املجموعة  اعتمدت 
ي�سمل الهيكل الإداري ال�سيا�سات والتي تت�سمن دليل اخلزانة وال�ستثمار و�سيا�سة املخاطراملالية و�سيا�سة التحوط ال�سيا�سة الخ.. تقوم تلك ال�سيا�سات بالتعريف بالهيكل 
املحدد جنبا اإلى جنب مع الرغبة يف املخاطرة التي يتم مبوجبها ال�سطالع على الأن�سطة ال�ستثمارية. يركز هيكل احلدود على جمموع حدود ال�ستثمارات والتي تكون 
املايل وحدود  املركز  املختلفة مثل  الفرعية  اإلى جنب مع احلدود  للمجموعة جنبا  والحتياطي  املال  راأ�س  املركزي وهي 70٪ من  التوجيهية م�سرف قطر  للمبادئ  وفقا 
التوقف عن اخل�سارة لالأن�سطة التجارية. تقوم هذة ال�سيا�سات اأي�سا بالتعريف مختلف حدود احل�سا�سية مثل القيمة املعر�سة للخطر ومدة فئات املوجودات املختلفة داخل 
 محفظة ال�ستثمار. يتم حتديث اأداء احلافظة �سد هذه احلدود ب�سورة منتظمة اإلى الإدارة العليا مبا يف ذلك ALCO )جلنة املوجودات واملطلوبات( وجلنة ال�ستثمار.

تعتمد جلنة ال�ستثمار واأع�ساء جمل�س الإدارة كل قرار ا�ستثماري للمجموعة. وتناط اإدارة املخاطر املالية مب�سوؤولية مراقبة ور�سد املخاطر واإدراجها يف احلافظة

�لتعر�س ملخاطر �أ�شعار �لفائدة - محافظ لغري �ملتاجرة

املخاطر الرئي�سية التي تتعر�س لها محافظ لغري املتاجرة هي مخاطر اخل�سارة من تقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية ب�سبب تغري يف 
اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق. تتم اإدارة مخاطر اأ�سعار الفائدة ب�سكل رئي�سي من خالل مراقبة فجوات اأ�سعار الفائدة واحل�سول على حدود موافق عليها م�سبقا لنطاقات اإعادة 

الت�سعري. جلنة الأ�سول واللتزامات هي اجلهة املراقبة لاللتزام بهذه احلدود وت�ساندها اخلزينة املركزية للمجموعة اأثناء اأن�سطة رقابتها اليومية.

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �ل�شيولة )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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فيما يلي ملخ�س ملركز فجوة �سعر الفائدة للمجموعة على محافظ لغري املتاجرة:
�إعادة ت�شعري  يف:

ح�شا�شة لغري �لفائدة١-5 �شنو�ت3-١٢ �شهر�أقل من 3 �أ�شهر�لقيمة �لدفرتية
٢٠١٢

٢.3٠١.5٠5-٢.598.365٢١9.45٠77.4١٠النقد وما يعادله
--7.786.5874.٠59.٠953.7٢7.49٢اأر�سدة لدى بنوك

33.774.849١3.997.٢334.495.9١6١3.479.637١.8٠٢.٠63قرو�س و�سلف للعمالء
9.58١.٠١3487.888٢6٠.8758.١١٠.5797٢١.67١ا�ستثمارات مالية

١٠.53٢---١٠.53٢ا�ستثمارات يف �سركات زميلة
794.8٢٢---794.8٢٢ممتلكات واأثاث ومعدات

666.٢96---666.٢96موجودات اأخرى
55.٢١٢.464١8.763.6668.56١.693٢١.59٠.٢١66.٢96.889

--8.7١6.4797.8٠6.3699١٠.١١٠اأر�سدة من بنوك 
34.4٠١.٠83٢٠.8٢4.458٢.745.44٠3٢6.7٠3١٠.5٠4.48٢ودائع العمالء

-١.8٠١.١74-٢.57١.96877٠.794اأوراق دين 
١.97١.769---١.97١.769مطلوبات اأخرى

7.55١.١65---7.55١.١65اإجمايل حقوق امللكية
55.٢١٢.464٢9.4٠١.6٢١3.655.55٠٢.١٢7.877٢٠.٠٢7.4١6

)١3.73٠.5٢7(4.9٠6.١43١9.46٢.339)١٠.637.955(-فجوة ح�شا�شية �شعر �لفائدة
-١3.73٠.5٢7)5.73١.8١٢()١٠.637.955(-فجوة ح�شا�شية �شعر �لفائدة �ملرت�كم

�إعادة ت�شعري يف:

ح�شا�شة لغري �لفائدة١-5 �شنو�ت3-١٢ �شهر�أقل من 3 �أ�شهر�لقيمة �لدفرتية

٢٠١١
2.077.628--2.605.276527.648النقد وما يعادله

--10.147.3648.850.6571.296.707اأر�سدة لدى بنوك
31.028.02813.303.6624.143.40212.187.3741.393.590قرو�س و�سلف للعمالء

7.576.622129.701533.9266.294.625618.370ا�ستثمارات مالية
10.846---10.846ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

820.838---820.838ممتلكات واأثاث ومعدات
555.307---555.307موجودات اأخرى

52.744.28122.811.6685.974.03518.481.9995.476.579

--11.635.52311.580.90054.623اأر�سدة من بنوك 
31.698.85320.068.4132.306.30017.7499.306.391ودائع العمالء

---769.379769.379اأوراق دين 
1.559.323---1.559.323مطلوبات اأخرى

7.081.203---7.081.203اإجمايل حقوق امللكية
52.744.28132.418.6922.360.92317.74917.946.917

)12.470.338(3.613.11218.464.250)9.607.024(-فجوة ح�شا�شية �شعر �لفائدة
-12.470.338)5.993.912()9.607.024(-فجوة ح�شا�شية �شعر �لفائدة �ملرت�كم

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �ل�شوق )تابع(

�لتعر�س ملخاطر �أ�شعار �لفائدة - محافظ لغري �ملتاجرة
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�حل�شا�شية حتليل 

اأ�سعار الفائدة مقابل حدود فجوة �سعر الفائدة مدعومة مبراقبة  اإدارة مخاطر 
ح�سا�سية املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ملختلف ال�سيناريوهات املعيارية 
العتبار  يف  توؤخذ  التي  املعيارية  ال�سيناريوهات  الفائدة.  لأ�سعار  املعيارية  وغري 
كافة  يف  متناظر  �سعود  اأو  لهبوط  اأ�سا�س  نقطة   100 تت�سمن  �سهري  ب�سكل 
منحنيات العائدات حول العامل و50 نقطة اأ�سا�س �سعودا اأو هبوطا يف اأكرب من 
جزء الثني ع�سر �سهرا يف كافة منحنيات العائدات. فيما يلي حتليل حل�سا�سية 
املجموعة لزيادة اأو نق�سان يف اأ�سعار فائدة ال�سوق بافرتا�س عدم وجود حركة ل 

متماثلة يف منحنيات العائدات ومركز مايل ثابت:

زيادة متناظرة 
١٠٠ نقطة �أ�شا�س 

نق�شان متناظر ١٠٠ 
نقطة �أ�شا�س 

ح�شا�شية ل�شايف �إير�د �لفائدة
٢٠١٢

38.548)38.548(يف 31 دي�سمرب
٢٠١١

52.060)52.060(يف 31 دي�سمرب

زيادة متناظرة 
١٠٠ نقطة �أ�شا�س 

نق�شان متناظر ١٠٠ 
نقطة �أ�شا�س 

ح�شا�شية �لأ�شهم �ل�شادر عنها �لتقرير 
لتغري�ت �أ�شعار �لفائدة

٢٠١٢
١3٢.3١3)١3٢.3١3(يف 31 دي�سمرب

٢٠١١
145.825)145.825(يف 31 دي�سمرب

اخلزينة  قبل  من  املتاجرة  لغري  الفائدة  �سعر  ملخاطر  ال�ساملة  املراكز  تدار 
املقدمة  والدفعات  املالية  ال�ستثمارات  ت�ستخدم  والتي  للمجموعة،  املركزية 
عن  النا�سئ  ال�سامل  املركز  لإدارة  م�ستقة  واأدوات  بنوك  من  والودائع  للبنوك 

اأن�سطة املجموعة لغري املتاجرة.

�لأجنبية �لعمليات 

جمل�س  ويقوم  الأجنبية.  العمالت  �سرف  اأ�سعار  يف  لتقلبات  املجموعة  تتعر�س 
الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى التعر�س لهذة املخاطر لكل عملة، وذلك لفرتة الليلة 
للعمالت  املراكز  �سايف  يلي  ما  ويف  يوميا.  مراقبتها  تتم  حيث  الواحد  اليوم  اأو 

الرئي�سية للبنك.

�سايف ال�ستثمارات
٢٠١٢2011

العملة الوظيفية للعمليات الأجنبية:
)245.174()465(جنيه اإ�سرتليني

)354.647()8.797(يورو
)229.895(١93.٠3٢دولر اأمريكي
74٠.37١1.234.924عمالت اأخرى

للعمالت �لأجنبية حتليل �حل�شا�شية 

اإنخفا�س �سعر  اأو  لن�سب مئوية لإرتفاع  التايل تفا�سيل احل�سا�سية  يبني اجلدول 
�سرف الريال القطري مقابل العمالت الأجنبية ذات العالقة ، با�ستثناء الدولر 
حتليل  يت�سمن  القطري.  الريال  مقابل  �سرفه  �سعر  تثبيت  مت  والذي  الأمريكي 
التغري يف  تاأثري  يلي  وفيما  البنك  لدى  التي  الأجنبية  العمالت  فقط  احل�سا�سية 

اأ�سعار ال�سرف:

�لزيادة/ )�لنق�س( يف �لربح �أو �خل�شارة
5% زيادة/ )نق�س( يف 

٢٠١٢2011معدل �شرف �لعملة 
٢312.259جنيه اإ�سرتليني 

44٠17.732يورو
١.١٢31.650دولر اأمريكي
37.085)66(عمالت اأخرى

مخاطر �شعر �ل�شهم

مخاطر �سعر ال�سهم هي مخاطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة للتغريات 
يف م�ستوى موؤ�سرات الأ�سهم والأ�سهم الفردية. ين�ساأ التعر�س ملخاطر �سعر ال�سهم 

لغري املتاجرة من اأ�سهم حقوق امللكية امل�سنفة للمتاجرة ومتاحة للبيع.

احل�سا�سية  حتليل  يلي  وفيما  ال�سهم  �سعر  مخاطر  اإلى  اأي�سا  املجموعة  تتعر�س 
لتلك املخاطر:

٢٠١٢2011
زيادة/ )نق�سان( بن�سبة ٪5

)يف موؤ�سر بور�سة قطر رقم 30(
زيادة/ )نق�سان( يف الدخل 

ال�سامل الآخر
)4.6١7( / 4.6١7)4.316( / 4.316

مثل  ثابتة  الأخرى  املتغريات  كافة  بقاء  افرتا�س  على  اأعاله  التحليل  اإعداد  مت 
الرتباط  اإلى  وي�ستند  الخ.  الأجنبية  العمالت  �سرف  واأ�سعار  الفائدة  اأ�سعار 
الفعلية  التغريات  تكون  قد  ال�سلة.  ذي  باملوؤ�سر  امللكية  حقوق  لأ�سهم  التاريخي 

مختلفة عن املعرو�سة اأعاله.

�لت�شغيلية �ملخاطر 

املخاطر الت�سغيلية هي مخاطر اخل�سارة الناجتة من عدم كفاية اأو ف�سل العمليات 
اأحداث خارجية. يوجد لدى املجموعة  اأو من  اأو املوظفني والأنظمة،   ، الداخلية 
قوية  اآلية  ل�سمان  بانتظام  حتديثها  يتم  والتي  مف�سلة  واإجراءات  �سيا�سات 
عن  ال�سادرة  التو�سيات  مختلف  مبراجعة  املجموعة  تقوم  الداخلية.  للمراقبة 
جلنة بازل عن كثب  حول »املمار�سات ال�سليمة لالإدارة والإ�سراف على املخاطر 
الت�سغيلية« للتنفيذ. توا�سل املجموعة ال�ستثمار يف اإدارة املخاطر وا�سرتاتيجيات 
التخفيف، مثل البنية الأ�سا�سية قوية للرقابة، واإدارة ا�ستمرارية الأعمال اأو من 

خالل اآليات نقل املخاطر مثل التاأمني وال�ستعانة مب�سادر خارجية.

اإدارة  رئي�س  يعد  الت�سغيلية.  املخاطر  لإدارة  املعامل  وا�سح  اإطار  املجموعة  لدي 
املخاطر الت�سغيلية هو راعي جلنة اإدارة املخاطر الت�سغيلية ويقدم التقارير اإلى رئي�س 
اإدارة املخاطر. كما ت�سرف جلنة اإدارة املخاطر الت�سغيلية على تنفيذ اإطار اإدارة 
فعالة للمخاطر الذي ي�سمل الأنظمة واملمار�سات وال�سيا�سات والإجراءات املالئمة، 

ل�سمان فعالية حتديد ، وقيا�س وتقييم والإبالغ والر�سد للمخاطر داخل املجموعة.

اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اإدارة املراجعة الداخلية تقوم باإجراء تقييم م�ستقل وتقدم 
�سمان الأداء الفعلي لإطار اإدارة املخاطر الت�سغيلية ب�سورة عامة.

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
مخاطر �ل�شوق )تابع(
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حتديد  يتيح  الذي  الإطار  اأ�سا�س  على  الت�سغيل  مخاطر  باإدارة  املجموعة  تقوم 
من  والتخفيف  بقيا�س  ارتباطه  ومدى  الأعمال  وحدات  من  الت�سغيلية  املخاطر 

حدة املخاطر، والأولويات.

الت�سغيل يف مختلف  فعالة ملخاطر  اإدارة  لتحقيق  التقنيات  تطبيق عدد من  يتم 
اإدارات املجموعة. وت�سمل التايل:

ال�سوابط  مع  املوثقة  والإجراءات  والعمليات  للموظفني  الفعال  التدريب  يعد   •
للح�سابات  العادية  والت�سويات  وال�سجالت  املوجودات  حلماية  املنا�سبة 
الأن�سطة  وا�ستعرا�س  اجلديدة،  باملنتجات  التعريف  وعملية  واملعامالت، 
واإعداد  املالية  والإدارة  املهام،  وف�سل  املعلومات،  نظام  واأمن  اخلارجية، 
التقارير هي بع�س التدابري املعتمدة من قبل البنك لإدارة املخاطر الت�سغيلية 

بكل اأق�سام املجموعة.

الإبالغ عن اأية م�ستجدات للمخاطر الت�سغيلية، والذي ي�ستخدم للم�ساعدة يف   •
حتديد مو�سع احتياج متطلبات الرقابة للحد من تكرار املخاطر. يتم حتليل 
وتقدم  مركزية  بيانات  قاعدة  على  املخاطر  م�ستجدات  وت�سجيل  وتخفيف، 

التقارير بها اإلى جمل�س الإدارة ب�سورة ربع �سنوية.

بالتقييم الذاتي للرقابة على املخاطر‹ ب�سورة كاملة عرب وحدات  التعريف  	•
يوؤدي  اخلارجية.  والفروع  التابعة  ال�سركات  ذلك  يف  مبا  والدعم  الأعمال 
تقييم  مع  املتبقية  والقيمة  املتاأ�سلة  للمخاطر  مف�سل  فهم  اإلى  النهج  هذا 
حتديد  يعزز  فاإنه  لهذا،  لذلك،  البنك.  اإدارات  مختلف  يف  ال�سوابط 
املخاطر الت�سغيلية املحددة لوحدات الدعم والوحدات التجارية يف حني يتم 
التغيريات يف املخاطر  ويتم ر�سد  الت�سحيحية  والإجراءات  النقاط  جتميع 

م�ستمرة. ب�سورة  الت�سغيلية 

�إد�رة ر�أ�س �ملال

ر�أ�س �ملال �لنظامي

حتتفظ املجموعة باإدارة راأ�سمالها بقاعدة راأ�سمال تتم اإدارتها بفاعلية لتغطية 
املخاطر املرتبطة بالأعمال امل�سرفية. تقوم املجموعة مبراقبة مدى كفاية راأ�س 
ماله  وذلك با�ستخدام الأ�س�س واملعدات والأوزان املحددة ومققرات جلنة بازل 

حول الرقابة البنكية واملعتمدة من قبل م�سرف قطر املركزي.

اإن الأهداف الأ�سا�سية لإدارة راأ�س مال املجموعة هي تاأكيد اأن البنك يتقيد بكافة 
متطلبات راأ�س املال املفرو�سة من قبل املوؤ�س�سات املالية اخلارجية واأن املجموعة 
حتافظ على ت�سنيف ائتماين قوي ون�سب مالية جيدة وذلك من اأجل دعم اأعمال 

البنك  وزيادة قيمة امل�ساهمني.

التغريات  �سوء  يف  الهيكلة  هذة  بتعديل  ويقوم  راأ�سماله  باإدارة  املجموعة  تقوم 
يف الأحوال الإقت�سادية وخ�سائ�س املخاطر لأعمال البنك. قد تقوم املجموعة 
قيمة  بتعديل  عليها،  تعديل  اإدخال  اأو  البنك  راأ�سمال  املحافظة هيكلية  اأجل  من 

التوزيعات للم�ساهمني اأو باإ�سدار اأدوات ملكية جديدة. 

وتعليمات  واأحكام    2 بازل  مبوجب  للمجموعة  النظامي  املال  راأ�س  مركز  كان 
م�سرف قطر املركزي يف 31 دي�سمرب كما يلي:

٢٠١٢ 2011
5.664.3395.341.245امل�ستوى الأول راأ�س املال الأ�سا�سي 
١.394.4٢41.262.755امل�ستوى الثاين راأ�س املال امل�ساعد 

7.٠58.7636.604.000اإجمايل راأ�س املال النظامي

القانوين  والحتياطي  املال  راأ�س  الأ�سا�سي  املال  راأ�س  يت�سمن  الأول:  امل�ستوى 
والأرباح املدورة واحتياطيات اأخرى.

امل�ستوى الثاين: يت�سمن راأ�س املال امل�ساعد احتياطي املخاطر واحتياطي القيمة 
العادلة )45٪ اإذا كان موجبا و100٪ اإذا كان �سالبا( ودين م�ساند.

�ملوجود�ت �ملرجحة باملخاطر

٢٠١٢
بازل ٢ �ملبلغ 

�ملرجح باملخاطر

٢٠١١
بازل  ٢�ملبلغ 

�ملرجح باملخاطر

اإجمايل املوجودات املرجحة باوزان 
43.979.53342.313.831املخاطر فيما يتعلق مبخاطر الئتمان
املوجودات املرجحة باوزان املخاطر 

4.٠٢8.6٠54.077.055فيما يتعلق مبخاطر ال�سوق
املوجودات املرجحة باملخاطر فيما 

3.939.٢9١3.549.476يتعلق  مبخاطر الت�سغيلية
5١.947.4٢949.940.362

٢٠١٢2011
5١.947.4٢949.940.362موجودات مرجحة باوزان باملخاطر 

7.٠58.7636.604.000راأ�س املال النظامي
املوجودات املرجحة باملخاطر كن�سبة 
من راأ�س املال النظامي )معدل راأ�س 

املال(
10.70 ٪١٠.9٠%امل�ستوى الأ�سا�سي معدل راأ�س املال.

13.22٪١3.59%اإجمايل معدل راأ�س املال

ووفق   ٪10 هو  املركزي  قطر  م�سرف  قبل  من  املحدد  للمعدل  الأدنى  احلد 
متطلبات جلنة بازل هو ٪8.

5. ��شتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام

املوجودات  مبالغ   على  توؤثر  وافرتا�سات  تقديرات  باإجراء  املجموعة  تقوم 
واملطلوبات ال�سادر عنها التقرير. يتم اإجراء تقييم م�ستمر للتقديرات والأحكام 
اأحداث  توقعات  مت�سمنة  اأخرى  وعوامل  التاريخية  اخلربة  اإلى  ت�ستند  وهي 

م�ستقبلية يعتقد على اأنها معقولة بالنظر اإلى الظروف.

 مخ�ش�شات خ�شائر �لئتمان

يتم تقييم املوجودات التي مت قيا�سها بالتكلفة املطفاأة لتحديد ما اإذا كان هناك 
انخفا�س يف القيمة على اأ�سا�س مو�سوف يف ال�سيا�سات املحا�سبية.

اإن املكونات املحددة للطرف املقابل لإجمايل مخ�س�سات انخفا�س القيمة تنطبق 
على املوجودات املالية املقيمة ب�سكل فردي لتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�س يف 
قيمتها وت�ستند على اأف�سل تقدير لالإدارة للقيمة احلالية للتدفقات النقدية التي 
اأحكام  النقدية بو�سع  التدفقات  يتوقع ا�ستالمها. تقوم الإدارة عند تقدير هذه 
حول احلالة املالية للطرف املقابل و�سايف القيمة املحققة لأي �سمان يتعلق به. 
يتم تقييم كل اأ�سل منخف�س يف القيمة ح�سب خ�سائ�سه وا�سرتاتيجية التدريب 
وتتم املوافقة امل�ستقلة على تقدير التدفقات النقدية التي تعترب قابلة لال�سرتداد 
القيمة  لنخفا�س  الأدنى  احلد  حتديد  يتم  الئتمان.  مخاطر  اإدارة  قبل  من 

بالن�سبة لأطراف مقابلة محددة بال�ستناد اإلى لوائح م�سرف قطر املركزي.

4. �إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع(
�لت�شغيلية )تابع( �ملخاطر 
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مخ�س�سات النخفا�س يف القيمة املقيمة ب�سكل جماعي تغطي خ�سائر الئتمان 
املقا�سة  املالية  وال�ستثمارات  للعمالء  وال�سلف  القرو�س  محافظ  يف  امل�سمنة 
هناك  يكون  عندما  مماثلة  ائتمان  مخاطر  خ�سائ�س  وذات  املطفاأة  بالتكلفة 
القيمة  يف  منخف�سة  مالية  موجودات  على  حتتوي  اأنها  للقول  مو�سوعي  دليل 
تقييم  عند  القيمة.  يف  املنخف�سة  الفردية  البنود  حتديد  بعد  ميكن  ل  لكن   ،
الإدارة يف العتبار عوامل مثل  تاأخذ  اإلى مخ�س�سات خ�سارة جماعية  احلاجة 
جودة الئتمان وحجم املحفظة والرتكيزات والعوامل القت�سادية. يتم من اأجل 
حتدث  التي  الطريقة  لتحديد  الفرتا�سات  و�سع  املطلوب  املخ�س�س  تقدير 
اإلى  ا�ستنادا  الالزمة  ولتحديد معامل املدخالت  امل�سمنة  على غرارها اخل�سائر 
اخلربة التاريخية والظروف القت�سادية احلالية. تعتمد �سحة املخ�س�سات على 
املحدد  املقابل  الطرف  مخ�س�سات  اأو  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  تقديرات 

وافرتا�سات النموذج واملعامل امل�ستخدمة يف حتديد املخ�س�سات اجلماعية.

حتديد �لقيم �لعادلة

اإن حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي لي�س لها �سعر �سوق 
ال�سيا�سة  التقييم التي مت �سرحها يف  اأ�ساليب  ميكن مالحظته يتطلب ا�ستخدام 
املحا�سبية. بالن�سبة لالأدوات املالية التي تتم املتاجرة بها ب�سكل غري متكرر ولها 
�سفافية �سعر قليلة فاإن القيمة العادلة لها تكون اأقل مو�سوعية، وتتطلب درجات 
متفاوتة من الأحكام ا�ستنادا اإلى مخاطر ال�سيولة والرتكيز وال�سك حول عوامل 

ال�سوق وافرتا�سات الت�سعري ومخاطر اأخرى توؤثر على الأداة بحد ذاتها.

�ل�شيا�شات  تطبيق  يف  �لهامة  �ملحا�شبية  �لتقدير�ت 
للمجموعة �ملحا�شبية 

تقييم �لأدو�ت �ملالية

ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة حول قيا�س القيمة العادلة متت مناق�ستها يف ق�سم 
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.

تقوم املجموعة بقيا�س القيم العادلة با�ستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التايل 
الذي يعك�س اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف اإجراء القيا�س.

اأو  ملوجودات  ن�سطة  اأ�سواق  يف  املعدلة(  )غري  املتداولة  الأ�سعار   :1 امل�ستوى   •
مطلوبات مماثلة.

امل�ستوى 2: اأ�ساليب تقييم ا�ستنادا اإلى مدخالت ميكن مالحظتها �سواء ب�سكل   •
مبا�سر )مثل الأ�سعار( اأو غري مبا�سر )مثل امل�ستقات من الأ�سعار(. تت�سمن 
ال�سوق  يف  مدرجة  �سوق  اأ�سعار  با�ستخدام:  تقييمها  مت  اأدوات  الفئة  هذه 
الن�سطة لأدوات مماثلة اأو اأ�سعار مدرجة لأدوات مطابقة اأو مماثلة يف اأ�سواق 
اأو غري  اأخرى حيث ميكن ب�سكل مبا�سر  اأ�ساليب تقييم  اأو  اأقل ن�ساطا  تعترب 

مبا�سر مالحظة املدخالت الهامة من بيانات ال�سوق.

مالحظتها.  ميكن  ل  هامة  مدخالت  با�ستخدام  تقييم  اأ�ساليب   :3 امل�ستوى   •
ل  التقييم مدخالت  اأ�سلوب  يت�سمن  الأدوات حيث  كافة  الفئة  تت�سمن هذه 
ت�ستند اإلى بيانات ميكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ل ميكن مالحظتها 
اأثر هام على تقييم الأداة. تت�سمن هذه الفئة اأدوات مت تقييمها ا�ستنادا اإلى 
اأو الفرتا�سات الهامة  اأ�سعار مدرجة لأدوات مماثلة حيث تكون التعديالت 

التي ل ميكن مالحظتها مطلوبة لتعك�س الختالفات بني الأدوات.

ن�سطة  �سوق  يف  بها  املتاجر  املالية  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيم  ت�ستند 
اإلى اأ�سعار �سوق مدرجة اأو عرو�س اأ�سعار املتعامل. تقوم املجموعة بالن�سبة لكافة 

الأدوات املالية الأخرى بتحديد القيم العادلة با�ستخدام اأ�ساليب التقييم.

تت�سمن اأ�ساليب التقييم �سايف القيمة احلالية ومناذج التدفق النقدي املخ�سوم 
مقارنة باأدوات مماثلة حيث تتوفر اأ�سعار ال�سوق التي ميكن مالحظتها. تت�سمن 
الفرتا�سات واملدخالت امل�ستخدمة يف اأ�ساليب التقييم معدلت فائدة خالية من 
املخاطر وقيا�سية وتوزيعات ائتمان وعالوات اأخرى م�ستخدمة يف تقدير معدلت 
والأ�سهم  الأجنبية  العملة  �سرف  ومعدلت  والأ�سهم  ال�سندات  واأ�سعار  اخل�سم 

هدف  اإن  وارتباطاتها.  لالأ�سعار  املتوقعة  والتغريات  الأ�سهم  موؤ�سرات  واأ�سعار 

اأ�ساليب التقييم هو التو�سل اإلى حتديد قيمة عادلة تعك�س �سعر الأداة املالية يف 

تاريخ التقرير والذي كان من املمكن حتديده من قبل امل�ساركني يف ال�سوق وفق 

معاملة جتارية �سمن الأن�سطة العتيادية.

يحلل اجلدول اأدناه الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة يف نهاية فرتة التقرير 

وفق م�ستوى القيمة العادلة الذي ي�سنف فيه قيا�س القيمة العادلة:

�ملجموع�مل�شتوى 3�مل�شتوى ٢�مل�شتوى ١

3١ دي�شمرب ٢٠١٢

�ملوجود�ت �ملالية 

4.473.983-3.53٠.394943.589الإ�ستثمارت املالية 

�أدو�ت م�شتقة 

عقود تبادل اأ�سعار 
الفائدة 

-486
-486

عقود اأجلة ل�سرف 
عمالت اأجنبية 

-١6.335-١6.335

3.53٠.39496٠.4١٠-4.49٠.8٠4

�ملطلوبات �ملالية 

�أدو�ت م�شتقة 

عقود تبادل اأ�سعار 
الفائدة 

-1.032
-

1.032

عقود اأجلة ل�سرف 
عمالت اأجنبية 

-10.988-10.988

-12.020-12.020

3١ دي�شمرب ٢٠١١

�ملوجود�ت �ملالية 

1.795.4324.313.510-2.518.078ال�ستثمارات املالية 

�أدو�ت م�شتقة 

عقود تبادل اأ�سعار 
الفائدة 

--
--

عقود اأجلة ل�سرف 
عمالت اأجنبية 

-6.175-6.175

2.518.0786.1751.795.4324.319.685

�ملطلوبات �ملالية 

�أدو�ت م�شتقة 

عقود تبادل اأ�سعار 
الفائدة 

-23.576
-

23.576

عقود اأجلة ل�سرف 
عمالت اأجنبية 

-163-163

-23.739-23.739

5. ��شتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام )تابع(
 مخ�ش�شات خ�شائر �لئتمان )تابع(
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 1 امل�ستوى  بني  حتويل  اأي  يوجد  ل   ،  2012 دي�سمرب   31 التقرير  فرتة  خالل 
والغري  للبيع  املتاحة  الإ�ستثمارات  كل  العادلة.  القيمة  تدرج  من   2 وامل�ستوى 
ريال  مليون   71.4  :2011( قطري  ريال  مليون   70 قيمتها  البالغة  مقيمة 
قطري( م�سجلة ب�سعر التكلفة وذلك لأن القيمة العادلة ل ميكن قيا�سها ب�سكل 

موثوق به.

ت�شنيف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية

ليتم  واملطلوبات  للموجودات  نطاقا  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تقدم 
ت�سجيلها مبدئيا يف فئات محا�سبية مختلفة يف ظروف معينة:

اأو�سحت  بها  للمتاجرة  املالية  املطلوبات  اأو  املوجودات  ت�سنيف  عند   •
املجموعة اأنها �ست�ستويف �سروط و�سف املوجودات واملطلوبات املتاجر بها 

املو�سح يف ال�سيا�سات املحا�سبية.

عند ت�سجيل موجودات اأو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح   •
الت�سجيل  هذا  معايري  اأحد  ا�ستوفت  اأنها  املجموعة  اأو�سحت  اخل�سارة  اأو 

املو�سحة يف ال�سيا�سات املحا�سبية.

ال�ستحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  �سمن  مالية  موجودات  ت�سنيف  عند   •
قررت املجموعة اأن لديها كل من النية الإيجابية واملقدرة على الحتفاظ 
ال�سيا�سات  يف  م�سرتط  هو  كما  ا�ستحقاقها  تاريخ  حتى  باملوجودات 

املحا�سبية.

مت اإدراج التفا�سيل حول ت�سنيف املجموعة للموجودات واملطلوبات املالية يف 
الإي�ساح 7.

عالقات �لتحوط �ملوؤهلة

عند ت�سجيل الأدوات املالية يف عالقات حتوط موؤهلة اأو�سحت املجموعة اأنها 
تتوقع اأن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على مدى فرتة التحوط.

اأن  املجموعة  قررت  النقدي  التدفق  كتحوطات  امل�ستقات  عن  املحا�سبة  عند 
التعر�س للتدفق النقدي املتحوط منه يتعلق بتدفقات نقدية م�ستقبلية محتملة 

ب�سكل كبري.

�نخفا�س قيمة �ل�شتثمار�ت يف حقوق �مللكية و�شند�ت �لدين

اإذا كان  يتم تقييم ال�ستثمارات يف حقوق امللكية و�سندات الدين لتحديد ما 
هناك انخفا�س يف القيمة وفق الأ�سا�س امل�سروح يف ق�سم ال�سيا�سات املحا�سبية 

الهامة.

�ل�شتمر�رية مبد�أ 

قامت الإدارة بتقييم مقدرة املجموعة على ال�ستمرار يف اأعمالها واأقتنعت باأن 
املجموعة متلك م�سادر جتعلها قادرة على ال�ستمرار يف اأعمالها امل�ستقبلية 
، بالإ�سافة اإلى ذلك اإن اإدارة املجموعة لي�ست على علم باأية اأمور تثري ال�سك 
باإعداد  الإدارة  تقوم  وعليه  اأن�سطتها.  يف  لال�ستمرار  املجموعة  مقدرة  على 

البيانات املالية املوحدة على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية.

�لأعمار �لإنتاجية للممتلكات و�ملعد�ت

لحت�ساب  واملعدات  للممتلكات  املقدر  الإنتاجي  العمر  املجموعة  اإدارة  حتدد 
املتوقع  ال�ستخدام  بالعتبار  الأخذ  مع  التقدير  هذا  حتديد  يتم  الإهالك. 

لالأ�سل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

�لت�شغيلية �لقطاعات   .6

 2 )اإي�ساح  الإ�سالمية  امل�سرفية  بالأن�سطة  املتعلقة  الأعمال  لوقف  نتيجة 
للتفا�سيل( ، تق�سمت املجموعة اإلى قطاعني رئي�سيني والتي ت�سمل اخلدمات 

البنكية التقليدية لل�سركات والأفراد وخدمات التاأمني.

التي طراأت على  التغيريات  لعك�س  القطاعية  املعلومات  اإعادة عر�س  وقد مت 
املتعلقة  ال�سابقة  الأرقام  ت�سنيف  باإعادة   املجموعة  قامت  حيث  املجموعة. 
بالأن�سطة امل�سرفية الإ�سالمية حتت اخلدمات امل�سرفية لل�سركات والأفراد 

ولذلك مت تعديل اأرقام املقارنة.

 وفيما يلي البيانات املتعلقة بكل قطاع.

اخلدمات امل�سرفية التجارية التقليدية:

على  وت�سمل  التمويلية  وغري  التمويلية  لل�سركات  البنكية  العمليات  	•
والعمولت  والودائع   ، ، واحل�سابات اجلارية  املبا�سرة  ت�سهيالت اخل�سم 
التمويل  وخدمات  امل�سرتكة  والقرو�س  امل�ستقات  ومنتجات  الأجنبية 
املال واملحافظ  اأ�سواق  التجارية واملتعددة اجلن�سيات. محافظ  لل�سركات 

الإ�ستثمارية تدار من قبل قطاع الأعمال.

البنكية  املعامالت  خدمات  على  وت�سمل  لالأفراد  البنكية  العمليات  	•
التوفري  ومنتجات   ، لالأفراد  اخلا�سة  اجلارية  واحل�سابات   ، اخلا�سة 
والرهون  والقرو�س  واخل�سم  الإئتمان  وبطاقات   ، الإ�ستثمارية  والودائع 

وخدمات الإ�ستثمار والو�ساطة لالأفراد.

اأن�سطة التاأمني:

التاأمني،  وتنفيذ عقود  التاأمني،  اإحداث عقود  للعمالء  التاأمني  اأن�سطة  ت�سمل 
وتنظيم �سفقات ال�ستثمارات وتقدمي امل�سورة ب�ساأن هذه ال�ستثمارات.

5. ��شتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام )تابع(
�لتقدير�ت �ملحا�شبية �لهامة يف تطبيق �ل�شيا�شات �ملحا�شبية للمجموعة )تابع(

تقييم �لأدو�ت �ملالية )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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�لت�شغيلية �لقطاعات  معلومات عن 

تفا�سيل كل قطاع لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 مبينة كما يلي:

٢٠١٢
�خلدمات �لبنكية 

لل�شركات
�خلدمات 

�ملجموع�لتاأمني�ملجموعغري مخ�ش�شة�لبنكية لالأفر�د

٢.٢75.9١9-٢.٢75.9١9-١.845.79٢43٠.١٢7الفوائد / الدخل املماثل 
١7.6١5١7.6١5----الدخل ال�سايف من الأن�سطة التاأمينية

565.٠3599.68454.٢9٢7١9.٠١١3.36١7٢٢.37٢الدخل الآخر 

٢.4١٠.8٢75٢9.8١١54.٢9٢٢.994.93٠٢٠.9763.٠١5.9٠6اإيرادات القطاع

١.3٠4.7٢6)33٢(١.3٠5.٠58�أرباح �لقطاع 

٢46ح�سة من نتائج ال�سركة الزميلة 
١.3٠4.97٢�شايف �لربح لل�شنة 

معلومات �أخرى 
44.57٠.63١6.7٢6.٢653.663.48٠54.96٠.376٢4١.55655.٢٠١.93٢املوجودات 

١٠.53٢اإ�ستثمار يف �سركات زميلة 

55.٢١٢.464املجموع

٢٠١١

�خلدمات �لبنكية 
لل�شركات

�خلدمات 
غري مخ�ش�شة�لبنكية لالأفر�د

�ملجموع�لتاأمني�ملجموع

�ألف ريال قطري�ألف ريال قطري�ألف ريال قطري�ألف ريال قطري�ألف ريال قطري�ألف ريال قطري

٢.٢86.585-2.286.585-1.786.156500.429الفوائد / الدخل املماثل 
23.212٢3.٢١٢----الدخل ال�سايف من الأن�سطة التاأمينية

451.44183.32630.195564.9623.747568.7٠9الدخل الآخر 

2.237.597583.75530.1952.851.54726.959٢.878.5٠6اإيرادات القطاع

١.٢36.7٢١4.٠56١.٢4٠.777�أرباح �لقطاع 

377ح�سة من نتائج ال�سركة الزميلة 

١.٢4١.١54�شايف �لربح لل�شنة 

معلومات �أخرى 
42.310.9966.735.6883.453.77352.500.457232.9785٢.733.435املوجودات 

١٠.846اإ�ستثمار يف �سركات زميلة 

5٢.744.٢8١�ملجموع

6. �لقطاعات �لت�شغيلية )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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�ملناطق �جلغر�فية

عند تقدمي املعلومات بناء على املناطق اجلغرافية ي�ستند الإيراد اإلى املوقع اجلغرايف للفرع حيث ت�سجل املوجودات.

�ملجموعدول جمل�س �لتعاون �خلليجيقطر

٢٠١٢

٢.3١7.95٢١٠١.١٢١٢.4١9.٠73�سايف اإيرادات الت�سغيل
١.٢87.379١7.593١.3٠4.97٢�سايف الربح

5٢.٠88.١793.١٢4.٢8555.٢١٢.464اإجمايل املوجودات 
44.58٢.4983.٠78.8٠١47.66١.٢99اإجمايل املطلوبات

٢٠١١
2.245.62288.1282.333.750�سايف اإيرادات الت�سغيل

1.226.07715.0771.241.154�سايف الربح

50.605.3842.138.89752.744.281اإجمايل املوجودات 
43.552.0732.111.00545.663.078اإجمايل املطلوبات

7. �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية

�لت�شنيفات �ملحا�شبية و�لقيم �لعادلة
يو�سح اجلدول اأدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:

�لقيمة �لعادلة 
من خالل �لربح �أو 

�خل�شارة

محتفظ بها 
حتى تاريخ 
�ل�شتحقاق

�لقرو�س 
�ملتاحة للبيعو�لذمم �ملدينة

�لتكلفة �ملطفاأة 
�لأخرى

�إجمايل 
�لقيمة 

�لدفرتية
�لقيمة 
�لعادلة

3١ دي�شمرب ٢٠١٢
2.598.3652.598.365--2.598.365--النقد وما يعادله

7.786.5877.786.5877.786.587----اأر�سدة لدى بنوك
16.82116.821----16.821موجودات م�ستقة محتفظ بها لإدارة املخاطر

33.774.84933.774.849--33.774.849--القرو�س وال�سلف للعمالء
ال�ستثمارات املالية:

4.544.0084.544.008-4.544.008---مقا�سة بالقيمة العادلة
5.037.0055.158.721---5.037.005-مقا�سة بالقيمة املطفاأة

16.8215.037.00536.373.2144.544.0087.786.58753.757.63553.879.351

12.02012.020----12.020مطلوبات م�ستقة محتفظ بها لإدارة املخاطر
8.716.4798.716.4798.716.479----اأر�سدة من بنوك 

34.401.08334.401.08334.401.083----ودائع العمالء
2.571.9682.571.9682.571.968----اأوراق دين

828.545828.545828.545----مطلوبات اأخرى 
12.020---46.518.07546.530.09546.530.095

6. �لقطاعات �لت�شغيلية )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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يو�سح اجلدول اأدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:

�ل�شتثمار�ت �ملالية - �أ�شهم حقوق �مللكية بالتكلفة

يت�سمن اجلدول اأعاله مبلغ 70 مليون ريال قطري يف 31 دي�سمرب 2012 )2011: 71.4 مليون ريال قطري( من ال�ستثمارات املالية يف اأ�سهم حقوق امللكية بالتكلفة 
يف كل من عمودي القيم الدفرتية والعادلة والتي مت قيا�سها بالتكلفة والتي مل يتم تقدمي اإف�ساح عن قيمتها العادلة لأن قيمها العادلة مل يتم اعتبارها قابلة للقيا�س 

ب�سكل موثوق.

8. �لنقد و�لأر�شدة لدى م�شارف مركزية

القيمة العادلة من 
خالل الربح اأو 

اخل�سارة
محتفظ بها حتى 
تاريخ ال�ستحقاق

القرو�س والذمم 
املتاحة للبيعاملدينة

التكلفة املطفاأة 
الأخرى

اإجمايل القيمة 
القيمة العادلةالدفرتية

31 دي�سمرب 2011
2.605.2762.605.276--2.605.276--النقد وما يعادله

10.147.36410.147.36410.147.364----اأر�سدة لدى بنوك
6.1756.175----6.175موجودات م�ستقة محتفظ بها لإدارة املخاطر

31.028.02831.028.028--31.028.028--القرو�س وال�سلف للعمالء
ال�ستثمارات املالية:

4.384.9744.384.974-4.384.974---مقا�سة بالقيمة العادلة
3.191.6483.257.012---3.191.648-مقا�سة بالقيمة املطفاأة

6.1753.191.64833.633.3044.384.97410.147.36451.363.46551.428.829

23.73923.739----23.739مطلوبات م�ستقة محتفظ بها لإدارة املخاطر
11.635.52311.635.52311.635.523----اأر�سدة من بنوك 

31.698.85331.698.85331.698.853----ودائع العمالء
769.379769.379769.379----اأوراق دين

338.600338.600338.600----مطلوبات اأخرى 
23.739---44.442.35544.466.09444.466.094

٢٠١٢2011

479.9١6652.578النقد 

١.445.١761.401.233احتياطي نقدي لدى م�سرف قطر املركزي*

3١.99١23.817احتياطي نقدي لدى م�سارف مركزية اأخرى *

64١.٢8٢527.648اأر�سدة اأخرى لدى م�سارف مركزية اأخرى

٢.598.3652.605.276

*الحتياطي النقدي لدى م�سرف قطر املركزي وم�سارف مركزية اأخرى هو احتياطي الزامي وغري متاح لال�ستخدام يف العمليات اليومية.

7. �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية )تابع(
�لت�شنيفات �ملحا�شبية و�لقيم �لعادلة )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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9. �أر�شدة لدى بنوك
٢٠١٢2011

٢86.٢98233.218احل�سابات اجلارية
3.498.4765.485.906الودائع

قرو�س لبنوك 
4.٠5٠.68٠4.440.692

مخ�س�س انخفا�س اأر�سدة لدى بنوك )اإي�ساح رقم 1(
)48.867()12.452(

7.786.58710.147.364

٢٠١٢2011اإي�ساح رقم 1

١٢.45٢37.888الر�سيد يف ا يناير 
-36.4١5مخ�س�سات مكونة خالل العام

)25.436(-حتويالت اإلى اإ�ستثمارات يف الأوراق املالية
48.86712.452

١٠. �لقرو�س و�ل�شلف للعمالء
٢٠١٢2011

٢8.5١4.١5525.634.519قرو�س 
3.4٢8.٠383.210.862�سحب على املك�سوف

١89.5٠3126.595اأوراق مخ�سومة
٢.559.١7١3.134.751�سلف اأخرى*

34.69٠.86732.106.727

�إي�شاح )١(
ناق�س:

)292.884()7١.359(ربح موؤجل
)771.204()796.٢95(املخ�س�س اخلا�س لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلف للعمالء 

)14.611()48.364(املخ�س�س املجمع لالنخفا�س يف القيمة 
33.774.84931.028.028�شايف �لقرو�س و�ل�شلف للعمالء 

بلغ املبلغ الإجمايل للقرو�س وال�سلف للعمالء املتعرثة 973.52 مليون ريال قطري والذي ميثل 2.81٪ من اإجمايل القرو�س وال�سلف للعمالء )2011: 1.055 مليون 
ريال قطري 3.32٪ من اإجمايل القرو�س وال�سلف للعمالء(.

يت�سمن املخ�س�س اخلا�س لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلف للعمالء مبلغ 109.1 مليون ريال قطري من الفوائد املعلقة )2011: 102.9 مليون ريال قطري(.

*هذا املبلغ يت�سمن ح�سابات العمالء املدينة املتعلقة بالقبولت مببلغ 828.5 مليون ريال قطري، و قد مت تعديل اأرقام املقارنة لتت�سمن قبولت العمالء مببلغ 338.6 
مليون ريال قطري )اإي�ساح رقم 18(.

�إي�شاح ١
٢٠١٢2011

٢.958.69٠2.835.924احلكومة واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة بها
٢٢.7٢9.79١18.830.100ال�سركات
9.٠٠٢.38610.440.703التجزئة

34.69٠.86732.106.727

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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قرو�س يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٢:

جاري مدين 
و�شحوبات على 

�ملجموع�شلف �خري�أور�ق مخ�شومة�ملك�شوف

١36.3٢8٢.958.69٠-١.584.375١.٢37.987حكومية وهيئات حكومية
٢4٢.8١3--٢4٢.596٢١7موؤ�س�سات مالية غري م�سرفية

676.445٢3.٠38٢9.٢753.33873٢.٠96�سناعة
4.683.76٠8١6.٢٠8١١3.65٢95٠.7٢66.564.346جتارية

١.796.349١١٠.8598.٠8837.١٢٢١.95٢.4١8خدمات
4.658.4465٠4.47٠٢4.٠١5354.١٢35.54١.٠54مقاولت
6.٠7١.685١78.37١٢٠٠67٢.6٠56.9٢٢.86١عقارات

8.4١6.546468.4٢8٢.٠6٢375.8٠49.٢6٢.84٠�سخ�سية
383.95388.46٠١٢.٢١١٢9.١٢55١3.749اأخرى

٢8.5١4.١553.4٢8.٠38١89.5٠3٢.559.١7١34.69٠.867

)7١.359(ناق�سا: ربح موؤجل
)796.٢95(املخ�س�س اخلا�س لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلف للعمالء  

)48.364(املخ�س�س املجمع لالنخفا�س يف القيمة 
33.774.849

جاري مدين

قرو�سيف 31 دي�سمرب 2011:
و�سحوبات

املجموع�سلف اخرياأوراق مخ�سومةعلى املك�سوف

172.0282.835.924-1.390.9031.272.993حكومية و هيئات حكومية
296.218---296.218موؤ�س�سات مالية غري م�سرفية

548.67327.7336.54525.623608.547�سناعة
3.805.644636.31790.310543.2155.075.486جتارية

877.22286.9018.3741.017.1441.989.641خدمات
3.753.887521.32414.630440.7914.730.632مقاولت
5.782.27587.1832009.0675.878.725عقارات

8.384.088509.5932.660846.3029.742.643�سخ�سية
795.60968.8183.87680.581948.884اأخرى

25.634.5193.210.862126.5953.134.75132.106.727

)292.884(ناق�سا: ربح موؤجل
)771.204(املخ�س�س اخلا�س لالنخفا�س يف قيمة القرو�س وال�سلف للعمالء

)14.611(املخ�س�س املجمع لالنخفا�س يف القيمة
31.028.028

١٠. �لقرو�س و�ل�شلف للعمالء )تابع(
ح�شب �لقطاع   

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
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�لتغري�ت يف �نخفا�س قيمة �لقرو�س و�ل�شلف للعمالء

٢٠١٢2011

785.8١51.001.799الر�سيد يف 1 يناير

-)96(حتويل العملة الأجنبية

336.١4١458.792مخ�س�سات مكونة خالل ال�سنة

)129.788()١٠4.575(ا�سرتدادات خالل ال�سنة

٢3١.566329.004�سايف املخ�س�س لإنخفا�س القيمة خالل ال�سنة 

)544.988()١7٢.6٢6(م�سطوبات خالل ال�سنة

844.659785.815�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب

*تت�سمن التغريات اأثر الفائدة املعلقة على ت�سنيف القرو�س وال�سلف للعمالء وفقا للوائح م�سرف قطر املركزي وقد بلغت 41.9 مليون ريال قطري خالل ال�سنة 
)2011: 57.5 مليون ريال قطري(.

مخ�ش�س تدين قيمة �لقرو�س و�ل�شلف

الجمايلقرو�س الرهن العقاريقرو�س ا�ستهالكيةقرو�س امل�سروعات ال�سغريةقرو�س ال�سركاتبيان

344.8253.251372.33265.407785.815الر�سيد يف 1 يناير 2012
)96(-)96(--فروق العمالت الجنبية

267.5415.94559.8302.825336.141مخ�س�سات مكونة خالل ال�سنة
)104.575()1.375()89.326()562()13.312(اإ�سرتدادات خالل ال�سنة

)172.626()3.157()118.109(-)51.360(امل�سطوبات

547.6948.634224.63163.700844.659الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

�لجمايلقرو�س �لرهن �لعقاريقرو�س ��شتهالكيةقرو�س �مل�شروعات �ل�شغريةقرو�س �ل�شركاتبيان

307.377640.43053.9921.001.799الر�سيد يف 1 يناير 2011

-----فروق العمالت الجنبية
280.5373.251163.58911.415458.792مخ�س�سات مكونة خالل ال�سنة

)129.788(-)74.944(-)54.844(اإ�سرتدادات خالل ال�سنة

)544.988(-)356.743(-)188.245(امل�سطوبات

344.8253.251372.33265.407785.815الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011

١٠. �لقرو�س و�ل�شلف للعمالء )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية
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١١. �ل�شتثمار�ت �ملالية

فيما يلي تف�سيل لتحليل ال�ستثمارات املالية:

٢٠١٢2011

4.699.4594.518.681متاحة للبيع

5.٠85.93١3.229.244محتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق *

9.785.39٠7.747.925املجموع
)171.303()٢٠4.377(مخ�س�س انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات 

9.58١.٠١37.576.622�ملجموع

*تعهدت املجموعة لدولة قطر ب�سندات بلغت قيمتها 96.7 مليون ريال قطري )2011: 96.7 مليون ريال قطري( مقابل عقود اإعادة ال�سراء.

٢٠١٢٢٠١١متاحة للبيع

غريمدرجةمدرجةغري مدرجةمدرجة

57١.١8478.387457.92976.450اأ�سهم
١.5٢9.٢44943.5891.311.5691.795.432اأوراق دين من حكومة قطر

-659.602-١.349.5٠4اأوراق دين اأخرى
-217.699-٢٢7.55١�سناديق م�سرتكة

)4.986()128.721()8.36٢()١47.٠89(ناق�سا: مخ�س�س انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتاحة للبيع
3.53٠.394١.٠١3.6١42.518.0781.866.896�ملجموع

بلغت الأوراق املالية ذات املعدل الثابت وذات املعدل املتغري 3.822 مليون ريال قطري و ل �سيء مليون ريال قطري على التوايل )2011: 3.766 مليون ريال قطري 
و ل �سيء مليون ريال قطري على التوايل(

٢٠١٢٢٠١١محتفظ بها لتاريخ �ل�شتحقاق

غريمدرجةمدرجةغري مدرجةمدرجةح�شب �مل�شدر

١.٢84.64١3.476.٢74693.2592.188.041 اأوراق دين من حكومة قطر
-347.944-3٢5.٠١6اأوراق دين اأخرى

-)37.596(-)48.9٢6(ناق�س: مخ�س�س انخفا�س قيمة ال�ستثمارات
١.56٠.73١3.476.٢741.003.6072.188.041�ملجموع

ح�شب معدل �لفائدة
١.457.٠5١3.476.٢74851.9572.188.041اأوراق دين ذات معدل ثابت

-189.246-١5٢.6٠6اأوراق دين ذات معدل متغري
-)37.596(-)48.9٢6(ناق�س: مخ�س�س انخفا�س قيمة ال�ستثمارات

١.56٠.73١3.476.٢741.003.6072.188.041�ملجموع

بلغت القيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لال�ستحقاق 5.159 مليون ريال قطري يف 31 دي�سمرب 2012 )2011: 3.257 مليون ريال قطري(
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٢٠١٢2011�لتغري�ت يف مخ�ش�س �لنخفا�س يف قيمة �لأ�شتثمار�ت

١7١.3٠3153.766الر�سيد يف 1 يناير

49.5٢435.475مخ�س�س النخفا�س يف القيمة لل�سنة

)17.938()١6.45٠(حتويالت اإلى بيان الدخل على الإ�ستبعاد

٢٠4.377171.303�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب

١٢. �ل�شتثمار�ت يف �شركة زميلة

٢٠١٢2011

١٠.84614.031الر�سيد يف 1 يناير

)1.880()4١4(فروق العمالت الأجنبية

٢46377احل�سة من �سايف الربح

-)١46(توزيعات اأرباح نقدية

)1.682(-تغريات اأخرى

١٠.53٢10.846�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب

فيما يلي املركز املايل ونتائج ال�سركات الزميلة ا�ستنادا اإلى البيانات املالية املدققة كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

3١ دي�شمرب ٢٠١٢

47.١64اإجمايل املوجودات

٢6.٠3٢اإجمايل املطلوبات

١4.5٠١اإجمايل الإيرادات

559�سايف الربح

٢46احل�سة من �سايف الربح

31 دي�سمرب 2011

45.366اإجمايل املوجودات

23.952اإجمايل املطلوبات

16.968اإجمايل الإيرادات

857�سايف الربح

377احل�سة من �سايف الربح

١١. �ل�شتثمار�ت �ملالية )تابع(
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١3. �ملمتلكات و�ملعد�ت

�أر��شي ومباين
حت�شينات 
�ملجموع�شيار�ت�أثاث ومعد�توجتهيز�ت

�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٢

�لتكلفة

759.٢٢8١59.٢95٢46.63٢١١.8٠4١.١76.959الر�سيد يف 1 يناير 

١4.67٢١١.4٠٢54.439١.4668٠.979اإ�سافات

39.456-7٠.87١-)3١.4١5(حتويالت )اإلى( / من موجودات اأخرى

)8١.5٢9()63١()٢8.454()5٢.444(-اإ�ستبعادات

74٢.485١١8.٢5334٢.488١٢.639١.٢١5.865

�لإهالك �ملرت�كم

69.36٢8١.٠39١96.57٢9.١48356.١٢١الر�سيد يف 1 يناير 

3٠.٢69١٠.٠693١.6٠3١.46٠73.4٠١اإهالك ال�سنة

)8.479()63١()٢.٠٢8()5.8٢٠(-ا�ستبعاد

99.63١85.٢88٢٢6.١479.9774٢١.٠43

64٢.8543٢.965١١6.34١٢.66٢794.8٢٢�شايف �لقيمة �لدفرتية

�أر��شي ومباين
حت�شينات 
�ملجموع�شيار�ت�أثاث ومعد�توجتهيز�ت

�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب ٢٠١١

التكلفة

699.717114.502213.16111.2261.038.606الر�سيد يف 1 يناير 

100.1469.61231.962731142.451اإ�سافات

--37.6243.011)40.635(حتويل/ ر�سملة اأعمال حتت التنفيذ

)4.098()153()1.502()2.443(-ا�ستبعاد 

759.228159.295246.63211.8041.176.959

الإهالك املرتاكم

51.75067.107174.6337.674301.164الر�سيد يف 1 يناير 

17.61215.44323.4411.62758.123اإهالك ال�سنة

)3.166()153()1.502()1.511(-ا�ستبعاد

69.36281.039196.5729.148356.121

689.86678.25650.0602.656820.838�لقيمة �لدفرتية
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١4. �ملوجود�ت �لأخرى

٢٠١٢2011
٢3١.٠٠6205.141فوائد مدينة

84.78٠52.497م�ساريف مدفوعة م�سبقا
-3١.4١5موجودات اآلت ملكيتها   للبنك )1(

١6.8٢١6.175قيمة عادلة موجبة للم�ستقات )اإي�ساح 33(
١١.٢579.477موجودات �سريبة موؤجلة

٢.53٢2.206مدينون متنوعون
٢88.485279.811اأخرى

666.٢96555.307

)1( متثل القيمة للممتلكات املقتناة يف ت�سوية الديون والتي يتم اإدراجها بقيمة اقتنائها �سافية من مخ�س�س القيم ال�سوقية املقدرة لهذه املمتلكات كما يف 31 دي�سمرب 

2012 ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

١5. �أر�شدة من بنوك

٢٠١٢2011
١.83385.122اأر�سدة م�ستحقة مل�سارف مركزية

١75.4٠١497.609ح�سابات جارية
١58.6841.075.851ودائع العمالء

8.38٠.56١9.976.941قرو�س ق�سرية الأجل من بنوك *
8.7١6.47911.635.523

*وهي تت�سمن عقود عمليات البيع مقابل اللتزام باإعادة ال�سراء مببلغ 75 مليون ريال قطري )75.2 مليون ريال قطري يف �سنة 2011(

١6. ود�ئع �لعمالء

٢٠١٢2011
ح�شب �لنوع

8.8٠6.6٠١7.872.935ودائع جارية وحتت الطلب
١.684.7481.631.698ودائع توفري
٢3.9٠9.73422.194.220ودائع لأجل

34.4٠١.٠8331.698.853

ح�شب �لقطاع
3.٢64.54٢2.547.177احلكومة

9.٠36.69٢8.102.751موؤ�س�سات حكومية و�سبه احلكومية
8.٢84.5457.719.674الأفراد

١١.937.6٠412.022.019ال�سركات
١.877.7٠٠1.307.232موؤ�س�سات مالية غري بنكية

34.4٠١.٠8331.698.853

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف ولل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر 2012



74

١7. �أور�ق دين

اأ�سدرت املجموعة �سندات ثانوية و�سندات رئي�سة م�سمونة كما يلي:

٢٠١٢2011

77٠.794769.379�سندات ثانوية )اأ(

-١.8٠١.١74�سندات رئي�سية م�سمونة )ب(

٢.57١.968769.379

الإي�ساح )اأ(

بتاريخ 12 دي�سمرب 2006 اأ�سدر البنك اأورق �سندات دين ثانوي مببلغ 340 مليون دولر اأمريكي باأ�سعار فائدة متغرية متزايدة بقيمة اإ�سمية قدرها 100.000 دولر اأمريكي 
لل�سند الواحد. ي�ستحق �سداد ال�سندات يف 2016 وحتمل فوائد ب�سعر الليبور بالدولر الأمريكي لثالثة اأ�سهر زائدًا 0.82 ٪ �سنويًا.

الإي�ساح )ب(

يف 14 مار�س 2012 ، قامت املجموعة باإ�سدار 500 مليون دولر اأمريكي ك�سندات رئي�سية م�سمونة بخ�سم على اأ�سا�س 98.964 ٪ من القيمة الأ�سمية. تبلغ قيمة احلد 
الأدنى للقيمة الأ�سمية لل�سندات مبلغ 200.000 دولر اأمريكي لل�سند. ي�ستحق �سداد ال�سندات يف 2017وتدفع ن�سبة فائدة ثابتة مبعدل 3.5 ٪ م�ستحقة الدفع على اأ�سا�س 

ن�سف �سنوي.

 ١8. مطلوبات �أخرى

٢٠١٢2011
١١3.93877.004فائدة م�ستحقة الدفع

١٢3.583103.661م�ساريف م�ستحقة دائنة
١47.675125.165مخ�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة )1(

68.١3٢56.548مخ�س�س �سندوق اإدخار املوظفني
5.5٢٢7.747�سريبة م�ستحقة الدفع

١٢.٠٢٠23.739قيمة عادلة �سالبة للم�ستقات )اإي�ساح 33(
46.٢٠423.255الدخل الغري م�ستحق

١89.443168.433تاأمينات نقدية
٢7.5٢918.055توزيعات اأرباح م�ستحقة الدفع

7.8547.896اأر�سدة غري مطالب بها
3٢.6٢431.029�سندوق دعم الأن�سطة الجتماعية والريا�سية 

١.١97.٢45916.791اأخرى *
١.97١.7691.559.323�ملجموع

*هذا املبلغ يت�سمن ح�سابات العمالء املدينة املتعلقة بالقبولت مببلغ 828.5 مليون ريال قطري، و قد مت تعديل اأرقام املقارنة لتت�سمن قبولت العمالء مببلغ 338.6 مليون 
ريال قطري )اإي�ساح رقم 10(.

)١( مخ�ش�س مكافاأة نهاية �خلدمة
٢٠١٢2011

١٢5.١6595.585الر�سيد يف 1 يناير 
3٢.7٢440.803مخ�س�سات مكونة خالل ال�سنة

)11.223()١٠.٢١4(مخ�س�سات م�ستخدمة
١47.675125.165�لر�شيد يف 3١ دي�شمرب
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١9. ر�أ�س �ملال و�لحتياطيات

اأ�سهم عادية)�أ( ر�أ�س �ملال

٢٠١٢2011

باآلف الأ�سهم

٢٠6.698189.473امل�سدرة يف بداية فرتة التقرير

17.225-اأ�سهم جديدة م�سدرة

٢٠6.698206.698�مل�شدرة يف 3١ دي�شمرب

يف 31 دي�سمرب 2012، كان راأ�س املال امل�سرح به يتكون من 206.698 األف �سهم عادي )2011: 206.698 األف �سهم(. هذه الأدوات لها قيمة ا�سمية قدرها 10 ريال قطري. 
كافة الأ�سهم امل�سدرة مدفوعة بالكامل.

يحق حلاملي الأ�سهم العادية ا�ستالم توزيعات الأرباح املعلن عنها من وقت لآخر ويحق لهم �سوت واحد لكل �سهم يف اجتماعات املجموعة.

)ب( �حتياطي قانوين

وفقا لقانون م�سرف قطر املركزي رقم 33 ل�سنة 2006 وتعديله، ي�سرتط حتويل 10٪ من �سايف ربح ال�سنة اإلى الحتياطي القانوين حتى ي�سبح الحتياطي القانوين م�ساويا 
100٪ من راأ�س املال املدفوع. هذا الحتياطي غري متاح للتوزيع اإل يف احلالت التي حددها قانون م�سرف قطر املركزي رقم 5 ل�سنة 2002 وهي رهن موافقة م�سرف قطر 

املركزي. خالل ال�سنة كان املبلغ املحول من الربح اأو اخل�سارة اإلى الحتياطي القانوين ل �سيء ريال قطري 2011: 812 األف ريال قطري(.

يت�سمن الحتياطي القانوين عالوات اإ�سدار م�ستلمة عند اإ�سدار اأ�سهم جديدة وفقَا لقانون ال�سركات القطري رقم 5 لعام 2002.

)ج( �حتياطي �ملخاطر

للعمالء  التمويل  واأن�سطة  وال�سلف  القرو�س  تقل عن 2٪  من �سايف قيمة  بن�سبة ل  للمخاطر  تكوين احتياطي  يتم   ، ل�سنة 2012  املركزي  تعليمات م�سرف قطر  مبوجب 
)باإ�ستثناء الت�سهيالت املمنوحة جلهات حكومية(  لتغطية اللتزامات التي قد تطراأ. وبح�سب التعميم رقم )102( ل�سنة 2011 ال�سادر عن م�سرف قطر املركزي ، فاإنه 

�سيتوجب زيادة هذه الن�سبة للعام 2013 ، بحيث ي�سبح حدها الأدنى ٪2.5.

لغايات احت�ساب احتياطي املخاطر لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012،  قام البنك بعمل تطبيق مبكر للتعميم ال�سادر عن م�سرف قطر املركزيو مت حتويل مبلغ  176 مليون 
ريـال قطري )2011 : 220 مليون ريـال قطري( اإلى اإحتياطي املخاطر. وميثل هذا املبلغ حوايل 2.5٪ من �سايف قيمة القرو�س وال�سلف واأن�سطة التمويل للعمالء )باإ�ستثناء 

الت�سهيالت املمنوحة جلهات حكومية(.

)د( �حتياطي �لقيمة �لعادلة

يتكون هذا الحتياطي من تغريات القيمة العادلة املعرتف بها يف املوجودات املتاحة للبيع/ املوجودات املالية املتاحة للبيع املقا�سة من خالل الدخل ال�سامل الآخر واجلزء 
الفعال من �سايف التغري الرتاكمي يف القيمة العادلة لأدوات حتوط التدفق النقدي املتعلقة بالتعامالت املتحوط منها والتي مل توؤثر بعد يف الربح اأو اخل�سارة.

�حتياطي �لقيمة �لعادلة 

�ملجموع�حتياطي �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملتاحة للبيع�حتياطي �لتحوط للتدفق �لنقدي

٢٠١٢
)484(23.092)23.576(الر�سيد يف 1 يناير 

250.507250.507-�سايف التغري يف القيمة العادلة
)123.167()146.743(23.576اإعادة ت�سنيف لبيان الدخل خالل ال�سنة 

23.576103.764127.340�سايف التغريات خالل ال�سنة

126.856126.856-الر�سيد يف 31 دي�سمرب 
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�حتياطي �لقيمة �لعادلة 

�ملجموع�حتياطي �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملتاحة للبيع�حتياطي �لتحوط للتدفق �لنقدي

٢٠١١
)49.092()5.053()44.039(الر�سيد يف 1 يناير 

20.46361.30581.768�سايف التغري يف القيمة العادلة
)33.160()33.160(-اإعادة ت�سنيف لبيان الدخل خالل ال�سنة 

20.46328.14548.608�سايف التغريات خالل ال�سنة

)484(23.092)23.576(الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

)هـ( �حتياطي حتويل �لعملية �لأجنبية

ي�سمل احتياطي التحويل كافة فروق ال�سرف الأجنبي النا�سئة عن حتويل البيانات املالية للعمليات الأجنبية.

)و( توزيعات �أرباح مقرتحة

اأقرتح جمل�س اإدارة املجموعة بتوزيع اأرباح نقدية بـ 45٪ من راأ�س املال املدفوع بقيمة 930.1 مليون ريال قطري ، 4.5 ريال قطري لل�سهم )2011: 45٪ من راأ�س املال 
املدفوع بقيمة 930.1 مليون ريال قطري – 4.5 ريال قطري لل�سهم( والذي يخ�سع للموافقة عليها يف اإجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني.

٢٠. �إير�د �لفو�ئد

٢٠١٢2011

٢.6١416.205اأر�سدة لدى م�سارف مركزية
94.43672.919اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات مالية غري م�سرفية

37٢.١3٠304.156اأوراق دين
١.8٠6.7391.893.305قرو�س و�سلف للعمالء

٢.٢75.9١92.286.585

٢١. م�شروف �لفو�ئد
٢٠١٢2011

88.47765.183مبالغ مودعة من بنوك
443.٢١١470.472ودائع عمالء

65.١459.101اأوراق دين
596.833544.756

٢٢. �إير�د �لر�شوم و�لعمولت

٢٠١٢2011

73.9٢3114.252ر�سوم وعمولت متعلقة بالئتمان
١.7٠١2.731ر�سوم وعمولت ان�سطة الو�ساطة

94.53٠83.143ر�سوم خدمات م�سرفية
١4٠.398172.013عمولت عن ت�سهيالت غري امل�ستغلة

43.76416.944اأخرى
354.3١6389.083
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١9. ر�أ�س �ملال و�لحتياطيات )تابع(
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٢3. م�شروف �لر�شوم و�لعمولت
٢٠١٢2011

١.5872.139ر�سوم البنوك
٢.89١5.040اأخرى

4.4787.179

٢4. ربح / )خ�شارة( عمالت �أجنبية

٢٠١٢2011

١4.١9412.523التعامل بالعمالت الأجنبية
64.٢4٢59.768اإعادة تقييم موجودات ومطلوبات

5.3476.012اإعادة تقييم م�ستقات واأدوات مالية
83.78378.303

٢5. �إير�د ��شتثمار�ت مالية
٢٠١٢2011

٢١٢.6٠557.140�سايف الأرباح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
١8.49317.420اإيراد توزيعات اأرباح

٢3١.٠9874.560

٢6. �إير�د�ت ت�شغيلية �أخرى
٢٠١٢2011

-٢٠.٢٠9مبالغ م�سرتدة من ديون م�سطوبة 
١3.45410.612اإيرادات الإيجار

٢3.99٠23.330اأخرى
57.65333.942

٢7. تكاليف �ملوظفني
٢٠١٢2011

368.١77360.853تكاليف املوظفني
9.6١88.828تكاليف �سندوق تقاعد املوظفني

3٢.7٢440.803مكافاأة نهاية اخلدمة
١.١١١2.350تدريب

4١١.63٠412.834
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٢8. م�شاريف �أخرى
٢٠١٢2011

٢4.33920.690دعاية
9.8٠412.880اأتعاب مهنية

3١.5٠523.680ات�سالت وتاأمني

46.٢8323.356مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة
6١.3١٠64.889اإ�سغال و�سيانة

٢٠.88٠23.254تكاليف كمبيوتر وتقنية املعلومات
١٢.47٢9.687مطبوعات وقرطا�سية

8.4898.431تكاليف �سفر وترفيه
١34.855123.065اأخرى

349.937309.932

٢9. م�شروف �ل�شريبة 
٢٠١٢2011

م�شروف �شريبة متد�ول
5.5٢48.212ال�سنة احلالية

4١113تعديالت ال�سنوات ال�سابقة
5.5658.325

م�شروف �شريبة موؤجل
)3.191()١.768(الفروق ال�سريبية املوؤقتة

)١.768()3.191(
3.7975.134�إجمايل م�شروف �ل�شريبة

3٠. �لعائد على �ل�شهم �لأ�شا�شي و�ملخفف

يتم احت�ساب العائد على �سهم املجموعة بتق�سيم ربح اأو خ�سارة ال�سنة من�سوبا اإلى حاملي اأ�سهم املجموعة على متو�سط العدد املرجح لالأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة:

٢٠١٢2011

١.3٠4.97٢1.241.154ربح ال�سنة من�سوب اإلى حاملي اأ�سهم املجموعة
٢٠6.698205.943متو�سط العدد املرجح لالأ�سهم القائمة 
6.3١6.03�لعائد�ت لل�شهم )بالريال �لقطري(

مت �حت�شاب متو�شط �لعدد �ملرجح لالأ�شهم كما يلي:

٢٠١٢2011

٢٠6.698189.473متو�سط العدد املرجح لالأ�سهم يف 1 يناير
16.470-ال�سرتاك يف راأ�س مال اإ�سايف

٢٠6.698205.943متو�سط العدد املرجح لالأ�سهم يف 31 دي�سمرب
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3١. �ملطلوبات �ملحتملة و�للتز�مات �لأخرى

٢٠١٢2011

�ملطلوبات �ملحتملة
4.48٠.7535.002.675ت�سهيالت غري م�ستغلة 

١4.١٢8.6١714.299.313�سمانات
3.9١6.53٢3.681.134خطابات اعتماد

885.3931.298.325اأخرى
٢3.4١١.٢9524.281.447

�لتز�مات �أخرى
٢.٠95.١٢٠1.183.614عقود اآجلة ل�سرف عمالت اأجنبية

٢43.98٠773.273عقود تبادل اأ�سعار الفائدة
36.415-اإجمايل تبادل العائد
46.191-اإلتزامات راأ�س املال

٢.339.١٠٠2.039.493�ملجموع

ت�شهيالت غري م�شتغلة

متثل الإلتزامات بتقدمي الإئتمان التزامات تعاقدية ملنح قرو�س وائتمان مدور. ينتهي معظم تلك اللتزامات خالل ال�سنة. مبا اأن اللتزامات قد تنتهي دون اأن يتم ال�سحب 
مبوجبها فاإن اإجمايل املبلغ التعاقدي ل ميثل بال�سرورة متطلبات نقدية م�ستقبلية.

�شمانات وخطابات �عتماد

اإن ال�سمانات وخطابات العتماد تلزم املجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث محدد. خطابًا ال�سمان وخطابات العتماد يف حالة ال�ستعداد حتمل مخاطر 
الئتمان ذاتها التي حتملها القرو�س.

�لتز�مات �لإيجار

لقد اأبرم البنك عددًا من عقود اإيجار جتارية ملباين معينة. اإن متو�سط عمر عقود الإيجار هذه هو من ثالث اإلى خم�س �سنوات، ومل تفر�س قيود على املجموعة عند توقيع 
هذه العقود.

اإن احلد الأدنى للمدفوعات الإيجارية امل�ستقبلية مبوجب العقود غري القابلة لالإلغاء كما يف 31 دي�سمرب 2012 هي كالتايل:

٢٠١٢2011

9.57١24.119اأقل من �سنة
٢6.3٠١16.181بني �سنة وخم�س �سنوات
-3.٢56اأكرث من خم�س �سنوات

39.١٢840.300

32. �لنقد وما يعادله

٢٠١٢2011

١.١٢١.١981.180.226نقد واأر�سدة لدى البنوك  املركزية
4.١٠7.7937.265.343اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى امل�ستحقة خالل 3 اأ�سهر

5.٢٢8.99١8.445.569

نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية ل ت�سمل الإحتياطي النقدي الإلزامي
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33. �مل�شتقات

   �لقيمة �ل�شمية / �ملتوقعة من حيث �ل�شتحقاق

�أكرث من
5 �شنو�ت

5 - ١
�شنة 

 ١٢ - 3
�شهر

خالل 3 
�أ�شهر

قيمة
��شمية

قيمة عادلة 
�شالبة

قيمة عادلة 
موجبة

يف 3١ دي�شمرب ٢٠١٢:

م�شتقات محتفظ بها للمتاجرة:

- - 61.163 2.033.957 2.095،120 10.988 16.335 عقود اآجلة ل�سرف عمالت اأجنبية

م�شتقات محتفظ بها لتحوط �لقيمة �لعادلة:

229.414 14.566 - - 243.980 1.032 486 عقود مبادلة �شعر �لفائدة

   �لقيمة �ل�شمية / �ملتوقعة من حيث �ل�شتحقاق

�أكرث من
5 �شنو�ت

5 - ١
�شنة 

 ١٢ - 3
�شهر

خالل 3 
�أ�شهر

قيمة
��شمية

قيمة عادلة 
�شالبة

قيمة عادلة 
موجبة

يف 3١ دي�شمرب ٢٠١١

م�ستقات محتفظ بها للمتاجرة

- 57.195 131.453 994.966 1.183.614 163 6.175 عقود اآجلة ل�سرف عمالت اأجنبية

م�ستقات محتفظ بها كتحوطات تدفق نقدي:

- - 36.415 - 36.415 2.075 - عقود قرو�س مطلقة

- - 773.273 - 773.273 21.501 - عقود تبادل اأ�سعار الفائدة

- - 809.688 - 809.688 23.576 - املجموع

34. �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

تعترب الأطراف اأنها ذات عالقة اإذا كان لطرف القدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر اأو ممار�سة نفوذ هام على الطرف الآخر يف اتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية. 
تت�سمن الأطراف ذات العالقة من�ساآت متار�س عليها املجموعة نفوذا هاما وم�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة يف املجموعة.

يدخل املجموعة يف معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون اأطرافها هم املدراء والإدارة العليا وال�سركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل الأن�سطة اليومية الإعتيادية باأ�سعار 
الفائدة والعمولت التجارية.
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34. �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة )تابع(

معامالت الأطراف ذات العالقة والأر�سدة امل�سمنة يف هذه البيانات املالية املوحدة كما يلي:

٢٠١٢٢٠١١
�شركات تابعة

�أخرىجمل�س �لإد�رةوزميلة
�شركات تابعة

�أخرىجمل�س �لإد�رةوزميلة
�ملوجود�ت

-1.096.821--١.١55.٢3٠-قرو�س
--12.349--8.748موجودات اأخرى

�ملطلوبات
48.86٢٢١٢.9743.٠5660.892137.4642.991ودائع

--1.604--٢١3مطلوبات اأخرى

بنود غري ممولة
-201.174--٢94.759-املطلوبات املحتملة والألتزامات الأخرى

بنود بيان �لدخل
-40.625--35.357-اأرباح الفائدة و العمولت

2.594270-4.573١٢4-اأرباح الفائدة و م�ساريف العمولت

�ملعامالت مع كبار م�شوؤويل �لإد�رة

مل يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س يف القيمة على الأر�سدة القائمة خالل الفرتة لدى كبار م�سوؤويل الإدارة ومل يتم و�سع مخ�س�س خا�س خل�سائر النخفا�س يف القيمة على 
الأر�سدة لدى كبار م�سوؤويل الإدارة واأقربائهم املبا�سرين يف نهاية الفرتة.

تتكون تعوي�سات كبار موظفي الإدارة لل�سنة مما يلي:

20122011

39.88531.037الرواتب واملزايا الأخرى
3.3١62.915مكافاأة نهاية اخلدمة والإدخار 

43.٢٠١33.952

35. �لأحد�ث �لالحقة

يف الإجتماع الأول ملجل�س الإدارة يف 13 يناير 2013 وقد حل جمل�س الإدارة ما يلي:

رفع تو�سية للجمعية العامة غري العادية للم�ساهمني للموافقة على زيادة راأ�س مال البنك بن�سبة 50٪ على مرحلتني:

�ملرحلة �لأولى: زيادة بن�سبة 25٪ من راأ�س املال احلايل املدفوع من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة تطرح على امل�ساهمني امل�سجلني ب�سجل بور�سة قطر بتاريخ اإقفال يوم 
2013/2/19 بعالوة اإ�سدار قدرها 20 ريال قطري اإ�سافة اإلى القيمة الإ�سمية لل�سهم البالغ قدرها 10 ريال قطري.

�ملرحلة �لثانية: زيادة بحد اق�سى بن�سبة 25٪ من راأ�س املال احلايل املدفوع من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة يكتتب بها وكيل موؤمتن وي�سدر بها اإي�سالت اإيداع عاملية 
ويتنازل امل�ساهمون عن حق الأولوية يف الكتتاب بهذه الأ�سهم اجلديدة  ا�ستثناءًا من ن�س املادة )19( مكرر من النظام الأ�سا�سي للبنك وذلك بعالوة اإ�سدار حتت�سب وفقا 
للمعايري العاملية املتبعة بهذا ال�ساأن على اأن تكون قيمتها بجميع الأحوال اأعلى من عالوة الإ�سدار املحددة لالأ�سهم اجلديدة التي �ستطرح على امل�ساهمني احلاليني باملرحلة 

الأولى وذلك اإ�سافة اإلى القيمة الإ�سمية لل�سهم البالغة 10 ريال قطري.
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36. �أرقام �ملقارنة

مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة يف القوائم املالية والإي�ساحات املرفقة لتتوافق مع ال�سكل العام للبيانات املالية احلالية وذلك وفقًا لتعليمات م�سرف قطر املركزي. 
ولكن هذه التغريات لي�ست جوهرية ولي�س لها اأثر على الأرباح ال�سافية اأو على الدخل ال�سامل الآخر اأو على حقوق امللكية لل�سنة ال�سابقة.

تتطلب لوائح م�سرف قطر املركزي على �سرورة وجود قبولت العمالء يف بيان املركز املايل. وقد قامت املجموعة باإعادة ت�سنيفه لل�سنة ال�سابقة. وكنتيجة لذلك ، فاإن اأرقام 
املقارنة قد تاأثرت يف بيان املركز املايل لت�سم قبولت العمالء. )اإي�ساح 10 و18(. 

بعد �لتعديالت �أثر �لتعديالتكما مت �إقر�ره �شابقًا

30.704.039323.98931.028.028اإجمايل القرو�س وال�سلف للعمالء 

1.235.334323.9891.559.323مطلوبات اأخرى 

31.091.813607.04031.698.853ودائع العمالء

-)607.040(607.040ودائع الإ�ستثمار املطلق

52.420.292323.98952.744.281اإجمايل املوجودات

45.339.089323.98945.663.078اإجمايل املطلوبات

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف ولل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر 2012
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37. �لبيانات �ملالية للبنك �لرئي�شي 

بيان �ملركز �ملايل - �ل�شركة �لأم

كما يف 3١ دي�شمرب

٢٠١٢2011

�ملوجود�ت

 ٢.598.3652.490.108نقد واأر�سدة لدى امل�سارف املركزية

 7.73١.88810.022.921اأر�سدة لدى بنوك 

 33.774.84931.028.028قرو�س و�سلف للعمالء

 9.6٢٠.7867.753.226ا�ستثمارات مالية

 ١٠.53٢10.846ا�ستثمارات يف �سركات زميلة 

 793.679817.944ممتلكات ومعدات

 6١3.753488.386موجودات اأخرى

 55.١43.85٢52.611.459�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات

 8.7١6.47911.635.523اأر�سدة من بنوك

 34.449.94531.698.853ودائع

 ٢.57١.968769.379اأوراق دين م�سدرة

 ١.883.7831.456.998مطلوبات اأخرى

 47.6٢٢.١7545.560.753�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مللكية

٢.٠66.9782.066.978راأ�س املال

3.٢77.57١3.277.571احتياطي قانوين

773.65٠597.650احتياطي مخاطر

)787(١٢7.493احتياطيات القيمة العادلة

)3.881()3.467(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

93٠.١4٠930.140اأرباح مقرتح توزيعها

349.3١٢183.035اأرباح مدورة

7.5٢١.6777.050.706�إجمايل حقوق �مللكية

55.١43.85٢52.611.459�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف ولل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر 2012
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بيان �لدخل - �ل�شركة �لأم

لل�شنة �ملنتهية يف 3١ دي�شمرب 

٢٠١٢2011

٢.٢75.9١92.286.585اإيراد الفوائد

)544.756()597.537(م�سروف الفوائد

١.678.38٢1.741.829�شايف �إير�د �لفو�ئد

354.3١6388.588اإيراد ر�سوم وعمولت 

)7.179()4.478(م�سروف ر�سوم وعمولت

349.838381.409�شايف �إير�د �لر�شوم و�لعمولت

83.78378.303�سايف الإيراد من التعامل بالعمالت الأجنبية

٢3١.٠9874.560اإيرادات ا�ستثمار

58.9١530.551اإيرادات ت�سغيلية اأخرى

373.396183.414

٢.4٠٢.٠١62.306.652�شايف �إير�د�ت �لت�شغيل

)402.300()4٠٠.986(تكاليف املوظفني

)56.327()7١.6٢7(اإهالك واإطفاء

)35.475()85.939(خ�سارة انخفا�س يف قيمة ا�ستثمارات مالية واأر�سدة لدى البنوك

)271.475()١89.643(�سايف خ�سارة خ�سارة انخفا�س يف القرو�س وال�سلف للعمالء

)299.137()344.966(م�سروفات اأخرى

)١.٠93.١6١()1.064.714(

١.3٠8.8551.241.938�لربح لل�شنة قبل �ل�شريبة

)4.683()3.797(م�سروف ال�سريبة

١.3٠5.٠581.237.255�لربح لل�شنة

37. �لبيانات �ملالية للبنك �لرئي�شي  )تابع(

اإي�ساحـــات حــــول �لبيــانــات �ملـالـيـــة املـوحـــدة 
بالآف �لريالت �لقطرية

كما يف ولل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمــبـر 2012
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دلـيــل �لت�شال لبنــك �لـدوحــة
�ل�شيخ / فهد بن محمد بن جرب �آل ثاين

رئي�س جمل�س �لإد�رة
هاتف: 40155551
فاك�س: 44432008

�ل�شيخ / عبد �لرحمن بن محمد بن جرب �آل ثاين
�لع�شو �ملنتدب

هاتف: 40155565
فاك�س: 44432008

�لدكتور / ر. �شيتار�مان
�لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة

هاتف: 40155575
فاك�س: 44325345

�ل�شيد /جمال �لدين ح�شني �ل�شويل
م�شاعد مدير عام

رئي�س دائرة اللتزام 
هاتف: 40155405
فاك�س: 40155449

�ل�شيد / مختار عبد �ملنعم �حلناوي
م�شاعد مدير عام

م�ست�سار قانوين و�سكرتري
جمل�س الإدارة

هاتف: 40155488
فاك�س: 40155482

�ل�شيد / �شامر فار�س دبابنه
مدير تنفيذي

رئي�س دائرة التدقيق الداخلي
هاتف: 40155455
فاك�س: 40155454

�ل�شيد / �شوري�س بجباي
م�شاعد مدير عام

رئي�س دائرة اخلدمات امل�سرفية لالأفـراد
هاتف: 40154744
فاك�س: 40154756

�ل�شيد / نبيل �أحمد طبارة
مدير تنفيذي

رئي�س ق�سم الت�سويق وتطوير الأعمال
هاتف: 40154747
فاك�س: 40154756

�ل�شيد / خالد جا�شم �جلابر
مدير تنفيذي

مدير اإدارة عالقات العمالء
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

هاتف: 40154707
فاك�س: 40154702

�ل�شيد / �أنتوين يل
م�شاعد مدير عام

رئي�س اخلزينة وال�ستثمار
هاتف: 40155355
فاك�س: 40155331

�ل�شيد / ك . يف. �شموئيل
مدير تنفيذي

رئي�س جتارة اخلزينة واإدارة املنتجات
اخلزينة وال�ستثمار
هاتف: 40155356
فاك�س: 40155331

�ل�شيد/ ديفيد ت�شالينور
م�شاعد مدير عام

رئي�س املجموعة املالية
هاتف: 40155705
فاك�س: 40155701

�ل�شيد / عبد �لرحمن علي �ملحمد
مدير تنفيذي

رئي�س املوارد الب�سرية
هاتف: 40155666
فاك�س: 40155661

�ل�شيد / خالد محمد ح�شني نعمة �لنعمة
مدير تنفيذي

رئي�س القطاع العام
اجلملة امل�سرفية

هاتف: 40154878
فاك�س: 40154870

�ل�شيد / كري�س فيلرن
م�شاعد مدير عام

رئي�س اخلدمات امل�سرفية الدولية
هاتف: 40154848

فاك�س: 40154822, 40154823

�ل�شيد / غاني�شان ر�ماكري�شنان
مدير تنفيذي

 اإدارة اخلدمات امل�سرفية الدولية
امل�سرفية الدولية

هاتف: 40154844
فاك�س: 40154822, 40154823

�ل�شيد / �شامح توفيق
رئي�س �ل�شوؤون �لإد�رية و�لعالقات �ملوؤ�ش�شية

هاتف: 40155655
فاك�س: 40155610

�ل�شيد / عبد�حل�شني �أ�شد �هلل �لأ�شدي
مدير تنفيذي

اإدارة عالقات العمالء واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة
اجلملة امل�سرفية

هاتف: 40154858
فاك�س: 40154862

�ل�شيد / د�غ ري�شل
م�شاعد مدير عام

رئي�س اجلملة امل�سرفية
هاتف: 40154959
فاك�س: 40154931

�ل�شيد / كاليف ويثرييل
مدير تنفيذي

رئي�س �سركة بنك الدوحة للتاأمني املحدودة
هاتف: 44257539
فاك�س: 44257621

�ل�شيد / �شي. ك. كري�شنان
مدير تنفيذي

رئي�س اخلدمات امل�سرفية والتجارية لل�سركات
هاتف: 40154999
فاك�س: 40154891

�ل�شيد / خالد لطيف
م�شاعد مدير عام

رئي�س اإدارة مخاطر الئتـمان
هاتف: 40155777
فاك�س: 40155770

�ل�شيد / �ياديور�ي �شيكار
مدير تنفيذي

رئي�س تقييم املخاطر
تقييم املخاطر

هاتف: 40154900
فاك�س: 40155175

�ل�شيد / نائل ز�هي ر��شد �لز�غة
مدير تنفيذي
رئي�س الإ�سرتداد

اإدارة املخاطر
هاتف: 40155888
فاك�س: 40155770

�ل�شيد / يو�شف ها�شم عبد�هلل �ليو�شف
مدير تنفيذي

املحفظة الإ�سالمية
اإدارة املخاطر

هاتف: 40155887
فاك�س: 40154702

�ل�شيد / ديفيد دوغان
مدير تنفيذي

رئي�س احلوكمة العاملية
هاتف: 40155588
فاك�س: 44325345

جمموعة �ملو�رد �لب�شريةجمموعة خدمات �مل�شرفية لالأفر�د

جمموعة �إد�رة �ملخاطر

�ل�شوؤون �لإد�رية و�لعالقات �ملوؤ�ش�شية

جمموعة �خلدمات �مل�شرفية �لدولية

�شركة بنك �لدوحة للتاأمني

جمموعة �ملجملة �مل�شرفية

�حلوكمة �لعاملية

جمموعة �خلزينة و�ل�شتثمار
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دلـيــل فــروع بنــك �لـدوحــة
�لفروع �لد�خلية

�لفرع �لرئي�شي )202(
الدوحة، قطر �س.ب: 3818، 

هاتف: 44456600
فاك�س: 44416631 / 44456837

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHA QA QA :سويفت�

م�شريب )203(
الدوحة، قطر �س.ب: 2822، 

هاتف: 44/ 43/ 44025342  
فاك�س: 44025335 / 44025336

DBMSB DH 4825 :تلك�س
DOHBQAQAMSB :سويفت�

�ملتحف )204(
الدوحة، قطر �س.ب: 32311، 

هاتف: 53/ 40153152 
فاك�س: 40153150

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

منطقة �ل�شوق �جلديد )205(
الدوحة، قطر �س.ب: 24586، 

هاتف: 44375990 / 44372639             
44375816

فاك�س: 4358071
4534-DOHBNK :تلك�س

�ل�شوق �ملركزي )206(
الدوحة، قطر �س.ب: 3818، 
هاتف: 96 / 40153191 

فاك�س: 40153186
DOHB QA QA :سويفت�

�شيتي �شنرت )210(
الدوحة، قطر �س.ب: 31490، 

هاتف: 42 / 41/ 39/ 44115038 
فاك�س: 44115018

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�خلليج �لغربي )211(
�س.ب: 9818، الدوحة، قطر
هاتف: 09/ 40153101 

فاك�س: 40153100
4883-DBBAY DH :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�خلريطيات )212(
�س.ب: 8212، اخلريطيات، قطر

هاتف: 98/ 44783397
فاك�س: 44783326 / 44780618

DOHB QA QA 5051 :تلك�س
Swift : DOHB QA QA :سويفت�

بن عمر�ن )213(
�س.ب: 8646، الدوحة، قطر

هاتف: 34/ 33/ 44875031  
فاك�س: 44874670

DOHB QA QA :سويفت�

�لد�ئري �لثالث )215(
الدوحة، قطر �س.ب: 3846، 

هاتف: 21/ 20/ 44659419  
فاك�س: 44659288

 4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�لغر�فة )216(
الدوحة، قطر �س.ب: 31636، 

هاتف: 67/ 44874665  
فاك�س: 44874673

4534-DOHBNK :تلك�س

فرع �ملجموعة )217(
الدوحة، قطر �س.ب: 22069، 

هاتف: 44620531 / 44620534 
فاك�س: 44620539

4534-DOHBNK :تلك�س

�لنجمة )218(
الدوحة، قطر �س.ب: 23449، 

هاتف: 44270575 / 44250576 
فاك�س: 44270595

4534-DOHBNK :تلك�س

�شارع �لهند�شة )219(
الدوحة، قطر �س.ب: 31430، 

هاتف: 44371843 / 44375148
فاك�س: 44371330

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�لد�ئري �لر�بع )220(
الدوحة، قطر �س.ب: 31420، 

هاتف: 51/ 50/ 44257649  
فاك�س: 44257646

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�ملطار �لقدمي )221(
الدوحة، قطر �س.ب: 22714، 

هاتف: 69/ 44257667  
فاك�س: 44257657

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHA QA QA :سويفت�

�ل�شركات )222(
الدوحة، قطر �س.ب: 3818، 

هاتف: 54/ 51/ 40155750  
فاك�س: 40155745

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHA QA QA :سويفت�

�ملرقاب )225(
الدوحة، قطر �س.ب: 8120، 

هاتف: 44352051
فاك�س: 44354207

DOHB QA QA :سويفت�

طريق �شلوى )226(
الدوحة، قطر �س.ب: 2176، 
هاتف: 81/ 44682180 

فاك�س: 44681768
4744-DBSWA DH :تلك�س

DOHB QA QA SRB :سويفت�

�ملنطقة �ل�شناعية )227(
الدوحة، قطر �س.ب: 40665، 

هاتف: 43/ 42/ 44606941 
فاك�س: 44606175

DOHB QA QA :سويفت�

�أبو هامور )228(
الدوحة، قطر �س.ب: 47277، 

هاتف: 44506185 / 44692198
فاك�س: 44509259

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHA QA QA :سويفت�

�أبو �شمرة )229(
أبو سمرة، قطر �س.ب: 30828، 

هاتف: 44715634 / 44715623
فاك�س: 31/ 44715618

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

دخان )230(
�س.ب: 100188، دخان، قطر

هاتف: 62/ 44711661
فاك�س: 44711090

4210-DBDKN DH :تلك�س
DOHB QA QA DKB :سويفت�

�خلور )231(
اخلور، قطر �س.ب: 60660، 
هاتف: 15/ 44722916

فاك�س: 44722157
4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�أم �شالل )232(
الدوحة، قطر �س.ب: 2389، 

هاتف: 06/ 05/ 44257403
فاك�س: 44172010

4534-DOHBNK :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

ر��س لفان )233(
راس لفان، قطر �س.ب: 31660، 

هاتف: 66/ 44748665
فاك�س: 44748664

DBMSB DH 4825 :تلك�س
DOHB QA QA :سويفت�

�لروي�س )235(
الرويس، قطر �س.ب: 70800، 

هاتف: 44731378
فاك�س: 44731372

DOHB QA QA :سويفت�

�لوكرة )237(
الوكرة، قطر �س.ب: 19727، 

هاتف: 78 / 40153177
فاك�س: 40153185

DOHB QA QA :سويفت�

م�شيعيد )240(
�س.ب: 50111، مسيعيد، قطر

هاتف: 85/ 44771984
فاك�س: 44770639

DBUSB DH 4164 :تلك�س
DOHB QA QA USB :سويفت�

�لريان )260(
الريان، قطر �س.ب: 90424، 

هاتف: 36/ 44257135
فاك�س: 44119471

DOHB QA QA :سويفت�

�أ�شو�ق معيذر )261(
الدوحة، قطر �س.ب: 31620، 

هاتف: 78/ 76/ 44818075
فاك�س: 44818079

DOHB QA QA :سويفت�

�أ�شباير )263(
الدوحة، قطر �س.ب: 22082، 

هاتف: 45/ 44144942
فاك�س: 44144947

DOHB QA QA :سويفت�
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�لفــــروع �خلارجيــة ومكــاتــب �لتمثــيــل
املكتب الرئي�سي

الفروع الإلكرتونيةمكـاتب الدفـــع

مركز دفع الأجور

فرع التحويل

الدوحة الإ�سالمي

فاك�س هاتف �إ�شم �ملكتب
44402439 قطر للبرتول، را�س اأبوعبود، الدوحة 44402580 / 44402997

N/A 55737733 �سفارة اململكة العربية ال�سعودية
44771182  املدينة ال�سناعية، مكتب ت�ساريح الدخول، 44771586

م�سيعيد
44774359 قطر للبرتول، NGL، م�سيعيد 44774359
44771309 قطر للبرتول، امل�سفاة، م�سيعيد 44771309
44712660 قطر للبرتول، دخان 44712298
44712678 اأم باب 44712236
44674035 غرفة التجارة 44674515
44176196 ال�سفارة الباك�ستانية 44176196 / 55629705
44839157 مكتب الربيد العام 44839210
44354284 مكتب بريد املنتزه 44352894
44621552 مكتب بريد التي�سري 44621299
44114372 مكتب دفع محطة وقود  44114375 / 77846485

 هاتف : 59 / 44131894 974+رويال بالزا
فاك�س : 44341760 974+

هاتف : 59 / 44780673 974+   لولو الغرافة
فاك�س : 44780615 974+

هاتف : 44801949  974+ معيذر
فاك�س : 44802285 974+

�سركة تاأمني بنك 
الدوحة

هاتف : 44434179  974+ 
فاك�س : 44434178 974+

 هاتف : 44665122 / 44660761 974+اللولو هايربماركت
فاك�س : 44663719 974+

 هاتف : 3127 / 40153126 974+باركو مول
فاك�س : 40153130 974+

قطر للبرتول، 
الهند�سة

 هاتف : 44375738 / 44374870 974+
فاك�س : 44376022 974+

 هاتف : 30 / 40153128 974+لولو اخلور
فاك�س : 44726147 974+

هاتف : 44420726  974+ مركز دفع الرواتب
فاك�س : 44420632 974+ 44420632 موقف �سيارات بنك قطر الدويل الإ�سالمي 44420726 

44621746 مطار الدوحة الدويل 44621741 

44416631 برج بنك الدوحة 44456600 

 د�ئرة �خلدمات �مل�شرفية �لدولية
 �ل�شيد كري�س فيلرن

 رئي�س -  دائرة اخلدمات امل�سرفية الدولية
 �س.ب: 3818، الدوحة، قطر

 هاتف: 4848 4015 974+
 فاك�س: 4823 4015 974+
 جوال: 2607 3344 974+

 cfellner@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 �ل�شيد غاني�شان ر�ماكري�شان
 املدير التنفيذي -  لدائرة اخلدمات امل�سرفية الدولية

 �س.ب: 3818، الدوحة، قطر
 هاتف: 4844 4015 974+
 فاك�س: 4822 4015 974+
 جوال: 5101 5589 974+

 gramakrishnan@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 �لفروع

 فرع �لكويت
 �ل�شيد �أحمد يو�شف �أحمد �ملهزع

 املدير الإقليمي لبنك الدوحة
 �سارع اأحمد اجلابر

 برج عبداللطيف ال�سراف
 مبنى رقم 1، منطقة 3

 �س.ب: 506، �سفاة 13006، منطقة �سرق، الكويت
  هاتف: 7217 2291 965+
 فاك�س: 7229 2291 965+
 جوال: 0202 6632 965+

 aalmehza@dohabank.com.kw :الربيد اللكرتوين

 فرع �أبو ظبي
 �ل�شيد بيري مطر
 مدير فرع اأبو ظبي

  برج العتيبة،  �سارع النجادة
�س.ب: 27448، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

  هاتف: 6944888 2 971+
فاك�س: 6944844 2 971+

 جوال: 6416739 50 971+
 pmatar@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 فرع دبي
 �ل�شيد مانوج �س. نري

 مدير فرع دبي
 الطابق الأر�سي،  برج القرن الواحد والع�سرون

 �سارع ال�سيخ زايد
 �س.ب: 125465، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 هاتف: 4073100 9714+
 فاك�س: 3219972 9714+ 

جوال: 4547475 50 971+
 mnair@dohabank.com.qa :الربيد اللكرتوين

 �ملكاتب �لتمثيلية

 �ملكتب �لتمثيلي، �أ�شرت�ليا
 �ل�شيد هيلتون كيث وود

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 الطابق 31، اأورورا بلي�س

88 ، فيليب �سرتيت

 ا�سرتاليا، NSW 2000 �سدين، 
 هاتف: 0628 8211 612+
 فاك�س: 0555 8211 612+
 جوال: 419032419 61+

 hilton.wood@dohabank.com.au :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، طوكيو
 �ل�شيد كاجني �شينوميا

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 بناية كيويت�سي 8 اأف- 3ب 
312  كيو�سو، �سيودا - كيو 

 طوكيو،  1020094 اليابان
 هاتف: 1228 5210 813+
 فاك�س: 1224 5210 813+
جوال: 9017766197 81+

kanji.shinomiya@dohabank.jp :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، �شول
 �ل�شيد ك. �س. كوون
 الرئي�س التمثيلي للمكتب

 الطابق 18، بناية كوانغوامون
211 ، �سيونغ-رو، ت�سونغرو-كو

110822 �سول، الرمز الربيدي 

 كوريا اجلنوبية
 هاتف: 44/ 6440 723 2 82+

 فاك�س: 6443 723 2 82+
 جوال: 6607 897 11 82+

 kskwon@dohabank.co.kr :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، �شانغهاي
 �ل�شيد بيرت لو

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 جناح 360، رقم 1376 طريق نانيينغ )دبليو(

 �سانغهاي �سنرت، �سانغهاي 200040
 جمهورية ال�سني ال�سعبية

 هاتف: 8008 6279 / 8006 6279 8621+ 
فاك�س: 8009 6279 8621+

 جوال: 81454 9179 13 86+
 peterlo@dohabanksh.com.cn :الربيد اللكرتوين

�ملكتب �لتمثيلي، �شنغافورة
 �ل�شيد م. �شاثيامورثي

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
7 تيما�سيك بولفارد

#08-03A ،1 سن تك�
�سنغافورة 038987، �سنغافورة

 هاتف: 1298 6513 65+
 فاك�س: 5135 6334 65+
 جوال: 6333 126 8 65+

 sathyamurthy@dohabank.com.sg :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، تركيا
 �ل�شيد نزيه �أكالن

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 �سقق باغدات بال�س

  3021 / D:14 باغدات كاد رقم 
 كاديبو�ستان كاديكوف، 34728،

 ا�سطنبول، تركيا
هاتف: 2929 / 2928 356 216 90+  

فاك�س: 2927 356 216 90+  
 جوال:  0616 331 532 90+

nezihakalan@dohabankturkey.com :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، فر�نكفورت
 �ل�شيد مايك جيلريت
 الرئي�س التمثيلي للمكتب

 الطابق 16، اإك�سيلينت بيزن�س �سنرت
 برج اأوبرا

 بوكنهامير لند�سرتا�س 4 - 2
D-60306 فرانكفورت/ماين، اأملانيا  

 هاتف:  215 / 214 748 667 69 49+
فاك�س: 450 748 667 69 49+

 جوال: 4999 321 170 49+
 office@dohabank.eu :الربيد اللكرتوين

 �ملكتب �لتمثيلي، لندن
 �ل�شيد ريت�شارد و�يتنج

 الرئي�س التمثيلي للمكتب
 الطابق الول 68 / 67 

 �سارع جريمني
 لندن SW1Y 6NY اململكة املتحدة

 هاتف: 5667 7930 20 44+
 فاك�س: 5707 7930 20 44+ 
 جوال: 2326 232 790 44+

office@dohabank.co.uk :الربيد اللكرتوين


