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4

ج ــوائـ ـ ـ ـ ــز بنـ ـ ــك الـ ــدوح ـ ـ ـ ــة

نظرا للمالءة املالية التي يتمتع بها بنك الدوحة وملا
قدمه من خدمات ومنتجات م�صرفية متطورة ولدوره
الريادي يف نقل التجربة امل�صرفية القطرية �إىل
�آفاق جديدة فقد حاز على تقدير واعرتاف عدد من
املخت�صني يف القطاع املايل امل�صريف حيث حاز البنك
بالإ�ضافة �إىل اجلوائز التي ح�صل عليها يف الأعوام
ال�سابقة على جائزة �أف�ضل بنك يف قطر لعام 2008
من جملة يورو موين وثالث جوائز �أخرى من جملة
بانكرز ميدل �إي�ست لعام  2008وهي �أف�ضل خدمة
بنك على الإنرتنت يف ال�شرق الأو�سط و�أف�ضل بنك يف
االهتمام بالبيئة و�أف�ضل بنك يف ال�شرق الأو�سط يف
جمال االنت�شار العاملي.

�أف�ضــــل مـقـــدم
متـــويـل جتـــاري يف قطـر

جائزة �أف�ضل بنك يف قطر لعام 2003
من The Banker
جائزة �أف�ضل بنك يف قطر لعام 2004
من The Banker
جائزة االمتياز «�أف�ضل بنك يف قطر» لعام 2005
من EUROMONEY
جائزة �أف�ضل بنك جتاري يف ال�شرق الأو�سط لعام 2005
من Banker Middle East
جائزة �أف�ضل بنك يف ال�شرق الأو�سط لعام 2006
من Banker Middle East
جائزة �أف�ضل بنك يف قطر لعام 2006
من The Banker
مت تكرمي البنك يف �شهر نوفمرب من عام  2006نظري �أدائه املتميز يف جمال
التقطري
من قبل جمل�س وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي
حاز بنك الدوحة خالل عام  2006على جائزة الدولة لالمتياز يف اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية
من معهد ال�شرق الأو�سط
جائزة �أف�ضل بنك جتاري يف ال�شرق الأو�سط لعام 2007
من The Banker Middle East
جائزة �أف�ضل بنك يف قطر لعام 2007
من World Finance
حاز الدوحة الإ�سالمي على جائزة �أف�ضل متويل �إ�سالمي لل�شركات يف ال�شرق
الأو�سط لعام 2007
من جملة التمويل والأعمال الإ�سالمية CPI
جائزة �أف�ضل بنك يف قطر لعام 2008
من EUROMONEY
جائزة �أف�ضل خدمات م�صرفية عرب الإنرتنت يف ال�شرق الأو�سط لعام 2008
من The Banker Middle East
جائزة �أف�ضل بنك يف االهتمام بالبيئة لعام 2008
من The Banker Middle East
جائزة �أف�ضل بنك يف ال�شرق الأو�سط يف جمال االنت�شار العاملي لعام 2008
من جملة The Banker Middle East
جائزة �أف�ضل بنك جتاري لعام 2009
من The Banker Middle East
جائزة �أف�ضل حملة توعية �شعبية 2009
من Qatar Today Green Awards
جائزة �أف�ضل بنك �إ�سالمي حملي
من Financial’s Islamic Business
جائزة �أف�ضل مقدم متويل جتاري 2010
من Global Finance
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امل ـ ـ�ؤ�ش ـ ــرات املـ ــالـيـ ـ ــة

يوم التخ�ضري ون�شاطات الت�شجري
نظ���م بن���ك الدوحة الي���وم الأول للتخ�ض�ي�ر يف فرع دخ���ان بالإ�ضافة �إىل
فعالي���ة للت�شجري يف  26دي�سمرب  2009حتت �شعار «�إذكاء ال�شعور ب�أهمية
احلفاظ على البيئة من خالل ال�صريفة اخل�ضراء».
ُنظم���ت الفعالي���ة لدعم اله���دف الرئي�سي لبنك الدوحة وه���و تطوير ييئة
نظيف���ة وخ�ضراء وخلق وعي بيئي بني موظفي البنك الذين قاموا بزراعة
الأ�شج���ار يف موقع الفرع يف دخان وه���م يلب�سون قم�صان ًا وقبعات مكتوب
عليه���ا «التخ�ضري» ويعملون حتت قي���ادة جلنة ال�صريفة اخل�ضراء ونادي
حماة الكوكب.

مليون ريال قطري
�إجمايل املوجودات
�صايف القرو�ض وال�سلفيات
ودائــع العمــالء
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل الإيرادات
�صايف الربح

2004
10.993
5.437
8.068
1.594
680
368

�أهــم امل�ؤ�شـرات املــالي ــة
العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني
العائد على متو�سط املوجودات
ن�سبة كـفـاية ر�أ�س امل ــال
حـقوق امل�ساهمني اىل �إجمايل املوجودات
�صايف القرو�ض اىل �إجمايل املوجودات
�صايف القرو�ض اىل �إجمايل
الـودائ ــع و�أوراق ال ـ ــديـن

2007
2006
2005
30.058 21.696 15.230
19.140 13.630 8.295
20.043 15.190 11.049
3.619 2.768 2.401
2.499 1.651 1.286
926
744
790

التغري ٪
2009-2008
2009
2008
٪18.03 45.996 38.970
٪8.20 25.896 23.933
٪19.98 27.890 23.244
٪19.09 5.851 4.913
٪15.19 3.375 2.930
٪2.85
974
947

2009
%21.66
%2.29
%14.41
%12.72
%56.30

2004
٪37.42
٪3.67
٪23.48
٪14.50
٪49.46

2005
٪49.91
٪6.02
٪22.74
٪15.76
	%54.46

2006
٪32.24
٪4.03
٪18.47
٪12.76
	%62.82

2007
٪32.47
٪3.58
٪15.54
٪12.04
	%63.68

2008
٪25.78
٪2.74
٪13.74
	%12.60
	%61.41

	%67.39

	%75.07

	%89.73

	%95.49

%92.85 	%102.96
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نظافة ال�شاطئ

�أعـ�ضـ ـ ــاء جمـل ــ�س الإدارة

�أخذ موظفو بنك الدوحة و�أ�سرهم بالإ�ضافة �إىل ال�ضيوف من نادي حماة
الكوكب زمام املبادرة بالعمل على املحافظة على نظافة �شواطئ قطر من
كل امللوثات التي تهدد �سالمة البيئة.
ظل بن���ك الدوح���ة يدعو جمي���ع قطاعات املجتم���ع ال���دويل �إىل االلتزام
باملحافظ���ة على البيئة من خالل الفعاليات التي يقيمها لتبادل املعلومات
ح���ول االحتبا�س احلراري والتغري املناخي .بالإ�ضافة �إىل هذه الن�شاطات
يق���وم البن���ك بانتظام بحم�ل�ات تنظيف لل�شواطئ يف قط���ر ان�سجام ًا مع
التزام البنك بربنامج قطر خ�ضراء.

ال�شـيخ فـهـد بـن محـمـد
بن جــبر �آل ثــاني

رئي�س مجل�س الإدارة
خريج الكلية الأكاديمية الملكية
�ساندهر�ست ،المملكة المتحدة
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الخليج للت�أمين

نائب رئي�س مجل�س الإدارة
المـديـر الـعـام  -م�ؤ�س�سة الواحـة
للمقــاوالت والتجــارة

ال�شيخ عبد الرحمن بن محمد
بن جبر �آل ثاني

ال�شيخ عبد اهلل محمد
جبر �آل ثاني

الع�ضو المنتدب
رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة القطرية
لل�صناعات التحويلية
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة قطر-عمان اال�ستثمارية
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للإجارة

ع�ضو مجل�س الإدارة
رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الخليج للت�أمين

ال�سيد جـبر بن �سـلطان
نا�صـر ط ــوار الك ــواري

ال�سيد حمد محمد المـانـع

ع�ضو مجل�س الإدارة
رج ــل �أع ـمـال

£*$¢:b~{D

ال�سيد �أحمد عبد الرحمن
يو�سـف عبيـدان

ال�شيخ عبد اهلل بن نا�صـر بن
عبد اهلل الأحـمـد �آل ثاني

ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الخليج للت�أمين
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة النقل البحري
رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة نا�صر بن عبد اهلل و�أوالده

ع�ضو مجل�س الإدارة
نائب رئي�س مجل�س �إدارة مجموعة �شركات محمد حمد المانع
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة القطرية العـامـة للت�أمين
ع�ضو مجل�س �إدارة الم�ست�شفى الأهـلي
ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة المالحـة القطرية
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة العربيـة القطـرية لمنتجات الألبان
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كـلـمـ ــة رئي ــ�س جمـل ــ�س الإدارة
احل�سـ ــاب الأخ�ض ــر
ي�ستطي���ع العم�ل�اء �إجن���از معامالته���م امل�صرفية من خ�ل�ال الإنرتنت
والر�سائل الن�صية الق�صرية والهاتف وال�صراف الآيل ،كما ويتم �إر�سال
ك�ش���ف احل�سابات للعمالء مبا�شرة ع���ن طريق الربيد الإلكرتوين الأمر
ال���ذي ي�ساهم يف التقليل م���ن ا�ستخدام الورق وبالت���ايل املحافظة على
الأ�شجار .ي�شجع البنك العم�ل�اء على �إجناز معامالتهم امل�صرفية مثل
دفع الفواتري وحتويل الأموال �إلكرتونيا والت�سوق من خالل �سوق الدوحة
الإلكرتوين بوا�سطة قنوات مبتكرة عن طريق الإنرتنت.
ميثل احل�ساب الأخ�ضر و�سيلة البنك التفاعلية لتطبيق �سيا�سة ال�صريفة
اخل�ض���راء واجتاهه لتحقي���ق بيئة �أك�ث�ر نظافة واخ�ض���رار ًا عن طريق
تعزيز فكرة ال�صريفة بدون �أوراق.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،،،
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام واحل�ضور الأفا�ضل،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة الكرام،
ي�سرين يف هذه املنا�سبة �أن ارحب بكم جميعا و�أن �أقدم ل�سيادتكم التقرير
ال�سنوي ملجل�س الإدارة عن عام .2009
لقد متكنا وبحمد اهلل تعاىل بالرغم من ا�ستمرار �آثار الأزمة املالية العاملية
التي هزت خمتلف �أ�سواق املال يف العامل لل�سنة الثانية على التوايل من حتقيق
�إجنازات ملحوظة ومتميزة خالل العام املن�صرم ،حيث متكنا من حتقيق كل
ما و�ضعناه من �أه��داف يف ا�سرتاتيجية البنك ويف املوازنة التقديرية ،وقد
ت�ضمنت هذه الإجنازات تعزيز وتقوية املركز املايل للبنك وحتقيق �أف�ضل ن�سبة
عائد على حقوق امل�ساهمني ،هذا بالإ�ضافة �إىل طرح العديد من اخلدمات
واملنتجات امل�صرفية املتطورة وخا�صة اخل��دم��ات امل�صرفية الإلكرتونية
واخلدمات واملنتجات امل�صرفية الإ�سالمية.
كما ون���ود �أن ن�شري ب���أن��ن��ا ق��د اعتمدنا يف �شهر دي�سمرب م��ن ع��ام 2009
ا�سرتاتيجيتنا للثالث �سنوات القادمة �إال �أنه وكما تعلمون ف�إن تبعات الأزمة
املالية العاملية ال  ت��زال قائمة وال  ت��زال �آثارها ال�سلبية موجودة ،مما جعل
الأو���ض��اع يف الأ���س��واق امل�صرفية مبختلف دول العامل �صعبة ،هذا عدا عن
املناف�سة القائمة بني البنوك .وبالتايل ف�إن املحافظة على هذا امل�ستوى من
الأداء �أو حتقيق معدالت منو مرتفعة بالأرباح خالل العام القادم لي�س بالأمر
ال�سهل� ،إال �أننا وبالرغم من هذه التحديات �سوف نحاول جهدنا للمحافظة
على هذا امل�ستوى من الأداء .كما ونود �أن ن�شري �أي�ض ًا �إىل �أن البنك قد ا�ستلم
قيمة اكتتاب ال�سادة جهاز قطر لال�ستثمار يف ر�أ���س مال البنك املتمثل يف
املرحلة الثانية والتي تعادل ن�سبة  %5من جمموع �أ�سهم ر�أ�س املال.
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و�إ�ضافة �إىل ذل��ك حققنا يف ذات العام ن�سب منو عالية بكافة امل�ؤ�شرات
املالية حيث ارتفع �إجمايل املوجودات �إىل  46مليار ريال قطري �أي بن�سبة
 %18وارتفع �إجمايل حمفظة القرو�ض وال�سلف بن�سبة  %8.2و�إجمايل ودائع
العمالء بن�سبة  ،%20وبلغ �إجمايل الزيادة يف حقوق امل�ساهمني  938مليون
ريال قطري .كما حققنا �أي�ض ًا �صايف �أرباح يف نهاية العام بلغت  973.6مليون
ريال قطري ون�سبة منو يف �إجمايل الإيرادات الت�شغيلية تعادل  %22حيث بلغت
الزيادة يف الإيرادات الت�شغيلية مبلغ  369.2مليون ريال قطري .وقد انعك�ست
هذه النتائج الطيبة على معدالت الأداء ،حيث بلغت ن�سبة العائد على متو�سط
حقوق امل�ساهمني  %21.7ون�سبة العائد على متو�سط املوجودات .%2.3
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وعلى �صعيد اخلطة امل�ستقبلية للبنك للثالث �سنوات القادمة ،فقد ت�ضمنت
اخلطة تطبيق ا�سرتاتيجيات فعالة يف جمال �إدارة املخاطر على امل�ستويني
املحلي والدويل والرتكيز على ا�ستقطاب الكوادر القطرية ورفع م�ستوى الأداء
من خ�لال ا�ستقطاب اخل�برات والكفاءات العالية بالإ�ضافة �إىل الرتكيز
على الربامج التدريبية لكافة امل�ستويات الوظيفية .كما وت�ضمنت �أي�ض ًا

على حت�سني وتطوير م�ستوى احلوكمة يف البنك وعلى تقدمي �أف�ضل م�ستوى
من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية املتطورة وخا�صة اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية واخلدمات واملنتجات امل�صرفية الإ�سالمية� ،إ�ضافة �إىل الت�سويق
ال�ضمني للخدمات ،وعلى تعزيز وتقوية املركز املايل للبنك من خالل م�ضاعفة
�إجمايل املوجودات وتنويعها واملحافظة على �أعلى م�ستوى من الكفاءة يف الأداء
الت�شغيلي .كما ت�ضمنت اال�سرتاتيجية على حتقيق منو منتظم يف بنود الدخل
الرئي�سية وتنويع م�صادر الدخل وخا�صة امل�صادر غري املرتبطة بالفوائد ،وعلى
�إدارة التكاليف ومراقبتها بطريقة مهنية واملحافظة عليها �ضمن امل�ستويات
التي تتما�شى مع قطاع ال�صناعة امل�صرفية وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى من
كلفة التمويل.
وان�سجام ًا مع ا�سرتاتيجيتنا للثالث �سنوات القادمة فقد قمنا وبف�ضل ال�سادة/
رئي�س و�أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية بطرح املزيد من اخلدمات واملنتجات
امل�صرفية الإ�سالمية املتطورة بالإ�ضافة �إىل تطوير اخلدمات واملنتجات
امل�صرفية القائمة وذلك حر�ص ًا منا على تلبية رغبات خمتلف ال�شرائح من
العمالء .وقد متكنا وبحمد اهلل تعاىل خالل هذا العام من حتقيق ن�سبة منو
عالية بكافة امل�ؤ�شرات املالية حيث و�صل �إجمايل موجودات الدوحة الإ�سالمي
�إىل  3مليار ريال قطري وبلغ �إجمايل �أن�شطة التمويل  2.7مليار ريال قطري،
كما بلغ �صايف �أرباح الدوحة الإ�سالمي مبلغ  128.8مليون ريال قطري.
و�أخ�ير ًا� ،أود �أن �أتقدم با�سمي وبا�سم ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة الكرام
بخال�ص ال�شكر والعرفان ملقام ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ/حمد بن خليفة
�آل ثاين �أمري البالد املفدى و�إىل �سمو ويل عهده الأمني ال�شيخ/متيم بن حمد
�آل ثاين و�إىل معايل ال�شيخ/حمد بن جا�سم بن جرب �آل ثاين ،رئي�س جمل�س
الوزراء ووزير اخلارجية و�إىل �سعادة ال�سيد /يو�سف ح�سني كمال ،وزير املالية
واالقت�صاد و�إىل �سعادة الدكتور/خالد بن حممد العطية ،وزير الدولة للتعاون
الدويل القائم ب�أعمال وزير الأعمال والتجارة و�إىل �سعادة ال�شيخ/عبداهلل بن
�سعود �آل ثاين املحافظ و�سعادة ال�شيخ/فهد بن في�صل �آل ثاين نائب املحافظ
و�إىل ممثلي الأجهزة الرقابية يف الدولة ال�سادة م�صرف قطر املركزي ووزارة
الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأ�سواق املالية وبور�صة قطر.
وختام ًا �أتوجه بالتحية وال�شكر جلميع امل�ساهمني والعمالء الكرام على ثقتهم
بنا و�إىل رئي�س و�أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية يف الدوحة الإ�سالمي وجهاز
الإدارة التنفيذية وجميع املوظفني يف البنك على ما �أب��دوه من جهود خالل
العام وللنتائج الطيبة التي متكنا من حتقيقها.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
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الإدارة التنفـ ـي ـ ـ ــذيـ ـ ــة
مكــاتـب الع ــالق ــات الــدولـي ـ ــة

راهـافـان �سـيتارامــان
الرئي�س التنفـيـذي

عبد الرحمن على المحمد
رئي�س الموارد الب�شرية

�إي �سيكار

مدير تنفيذي
الخدمات الم�صرفية لل�شركات

رئي�س �إدارة المخـاطـر

رئي�س الخزينة واال�ستثمار

رئي�س الرقابة
المالية والمحا�سبة

جيرالد تيرين�س فيتزجيرالد
رئي�س العمليات والتكنولوجيا

�سي.كـيـه كري�شـنان

المديـر الإقليـمـي
عمليات الواليات المتحدة
و�أمريكا ال�شمالية

�أحمد يو�سف �أحمد

المـديـر الإقـليـمـي
ف ــرع الكـويت

زيد الحلبوني

لوي�س انتون�س �سكوت

جاني�ش راماكري�شنان

نـائــل زاهــي الـزاغــة

مـانــوج كــوم ــار

ن ــزيـه عـ ـق ــالن

كانجي �شينوميا

�ســاثيامــورثي

�أنـتــوني لــي

دوغـال�س نيل�سـون

رئي�س العمليات الم�صرفية للأفراد المـديــر التنفيـذي
للعالقات الدوليــة

ديفـيد ت�شالينـور

مـديـر تنفيـذي
الدوحــة الإ�سـالمي

المدير التنفيذي ل�شركة بن ــك
الدوحــة للت ـ�أمين

م�ست�شارو جمل�س الإدارة
جـمـال الدين ال�شــولي
رئي�س دائــرة الإلتزام

م�صطفى محمد عثمان

رئي�س دائرة التدقيق الداخلي

مخـتـار عبد المنعم الحـنـاوي

مـديـر تنفيـذي
الم�ست�شار القانوني و�سكرتير مجل�س الإدارة
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رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في ترك ـي ــا

بيتر ليـو

رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في ال�صين

المدير االقليمي
فرع دبي

رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في اليابان

ايرينا مات�سكو

رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في رومــانـيــا

رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في �سـنغـافــورة

ك� .س .كوون

رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في كـوريـا الجنـوبيـة

روبرت جـون بات�س

رئي�س تمثيـلي
مكتب تمثيل بنك الدوحة
في ل ـنــدن
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البطاقة االئتمانية اخل�ضراء
�ساهم يف نظافة واخ�ضرار كوكب الأر���ض عن طريق ا�ستخدام بطاقة
بنك الدوحة االئتمانية اخل�ضراء التي تعترب البطاقة االئتمانية الأوىل يف
ال�سوق القطرية التي تعمل على احلفاظ على البيئة والوفاء بااللتزامات
االجتماعية والقابلة للتحلل الآمن عند اال�ستغناء عنها.
�أطل���ق بنك الدوحة �أول بطاق���ة ائتمانية م�صنوعة من مواد قابلة للتحلل.
ولت�شجي���ع عمالء البنك للمحافظة على كوكب الأر�ض يقدم البنك املزايا
التالي���ة حلملة البطاق���ة االئتمانية اخل�ض���راء :ك�شف ح�س���اب �إلكرتوين
يقلل م���ن ا�ستهالك الورق ،والتوا�صل عرب مواد قابل���ة للتكرير وللتدوير،
والتربع بن�سبة  %1من جمل���ة النفقات ل�صالح ق�ضية التخ�ضري ،وال�شراء
عرب الإنرتنت ،والت�س���وق �إلكرتوني ًا واال�ستغناء عن االنتقال �إىل الأ�سواق،
و�سحب للفوز برحلة بيئية يف قارة �آ�سيا.
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ت ـقـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر الإدارة
االقت�صاد العاملي

لقد �أظهر االقت�صاد العاملي م�ؤ�شرات على �أن الك�ساد الذي خ ّيم عليه
خالل الفرتة ال�سابقة قد بات على و�شك االنتهاء .وقد �سجلت معظم
االقت�صاديات املتقدمة يف العامل من ًوا �إيجاب ًيا ولكن ب�شكل طفيف مع
بداية الربع الثاين من عام  ،2009يف حني تقل�ص  الرتاجع يف حجم
الإنتاج ب�شكل كبري يف بقية االقت�صاديات .وعلى الرغم من ذلك فما زالت
عملية االنتعا�ش االقت�صادي ت�سري ببطء وغري م�ؤكدة لأنها ال تزال حتقق
مكا�سب من عوامل التحفيز غري االعتيادية التي �أتت ردا على ال�ضغط
ال�شديد الذي يعاين منه النظام املايل لدى اقت�صاديات الدول املتقدمة.
ومن املتوقع �أن تقود كل من ال�صني والهند االنتعا�ش االقت�صادي العاملي
حيث �أنهما مل تت�ضررا ن�سبي ًا من جراء الأزمة املالية العاملية.
وبعد الرتاجع الذي �شهده الربع الأخري من عام  2008والربع الأول من
منحى �إيجاب ًيا يف الربع الثاين من عام
عام  ،2009فقد �أخذ النمو العاملي ً
مدعوما بالأداء القوي لالقت�صاديات الآ�سيوية والأجواء امل�ستقرة
2009
ً
يف املناطق الأخ��رى .وتقف اقت�صاديات العامل عند نقاط متباينة على
طريق االنتعا�ش  االقت�صادي ،حيث من املتوقع �أن تنمو االقت�صاديات
النا�شئة والنامية بن�سبة   %1.7خ�لال ع��ام  .2009ه��ذا وتقود الدول
النا�شئة هذا االنتعا�ش يف قارة �آ�سيا حيث ت�سارع النمو يف الربع الثاين يف
كل من ال�صني وهوجن كوجن و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية .ففي ال�صني من
املتوقع �أن ينمو �إجمايل الناجت املحلي بن�سبة  %8.9خالل الربع الثالث
مدعوما بعوامل التحفيز املايل والزيادة املت�سارعة يف عمليات الإقرا�ض 
ً
امل�صرفية ،كما ارتفعت ن�سبة منو �إجمايل الناجت املحلي ب�شكل قوي يف
اقت�صاديات بع�ض الدول الآ�سيوية الأخرى ا�ستجاب ًة ل�سيا�سات التحفيز
االقت�صادي.
انتعا�شا ً
ً
ب�سيطا خالل عام
ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن يحقق االقت�صاد العاملي
 ،2010ففي �شهر �أكتوبر من عام  2009عدّل �صندوق النقد الدويل من
توقعاته لن�سبة النمو يف عام  2010لت�صبح  %3.1بعد �أن كانت  %2.9يف
�شهر يوليو  .2009ومع ذلك ،فما تزال املخاوف من حدوث تدهور طويل
الأجل تهيمن على امل�شهد االقت�صادي العاملي.
و�أ����ش���ارت ال��ت��وق��ع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة امل��ع��دل��ة ملنظمة ال��ت��ع��اون والتنمية
االقت�صادية ( )OECDيف �شهر �سبتمرب � 2009إىل حدوث االنتعا�ش ب�شكل
�أ�سرع مما كان متوق ًعا قبل عدة �شهور .وكان هناك حت�سن ملحوظ يف
الأو�ضاع املالية ب�صفة عامة رغم ا�ستمرار انخفا�ض عمليات الإقرا�ض 
امل�صرفية وا�ستمرار املخاوف اخلا�صة مبدى تعايف النظام امل�صريف .ويف
حني �أظهرت ال�صادرات من ًوا �إيجاب ًيا خالل الربع الثاين من عام ،2009
فمن املحتمل �أن تبقى �سرعة االنتعا�ش بطيئة �إىل ح ّد ما لبع�ض الوقت
لأن الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة عن احلاجة وانخفا�ض م�ستويات الربحية
وزيادة معدل البطالة والإ�صالحات امل�ستمرة يف �سوق العقارات �ستحد
من �أي حت�سن يف حجم الطلب.

التوجهات املحلية

و�أما عن االقت�صاد املحلي ،ففي ظ ّل القيادة احلكيمة حل�ضرة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ /حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى و�سمو ال�شيخ/
متيم بن حمد �آل ثاين ويل العهد الأمني ،فقد حافظ االقت�صاد القطري
على م�ستوى �أدائه وبقي قوي ًا وم�ستق ًرا خالل عام  ،2009فبالرغم من
الأزمة املالية العاملية التي بد�أت يف الربع الثالث من عام  ،2008فمن
املتوقع �أن تكون ن�سبة النمو يف قطر يف عام � 2009أف�ضل من ن�سب النمو
يف بقية املنطقة بحيث ت�صل �إىل  .%9وبح�سب �صندوق النقد الدويل ،فقد
جاءت التوقعات امل�ستقبلية على املدى املتو�سط لدولة قطر �إيجابية� ،إذ
من املتوقع �أن ي�صل �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال ومنتجات الغاز الأخرى
ال�ضعف تقري ًبا وخا�صة بعد �إطالق خطي �إنتاج من ِقبل �شركة را�س
�إىل ِ
غاز ووجود توقعات ملعدالت منو قوية يف القطاعات االقت�صادية الأخرى
مثل قطاع الإن�شاءات وال�صناعة واخلدمات املالية والنقل واالت�صاالت.
وبالن�سبة للح�ساب اجلاري ،ف�إنه ال زال يحقق ً
فائ�ضا منذ عام ،1998
ومن املتوقع له �أن يحافظ على هذا الأداء على املدى املتو�سط .وقد �ساعد
ذلك القطاعني العام واخلا�ص  على االحتفاظ مبركز قوي يف �صايف
املوجودات .كما �أن ال�صادرات الهيدركربونية يف قطر تت�سع مبعدل �أ�سرع
بكثري من نظرياتها الإقليمية مما �سيعزز ب�شكل كبري من الإي��رادات
احلكومية خالل ال�سنوات القادمة.
دخلت دول��ة قطر يف ا�ستثمارات مببلغ  150مليار دوالر �أمريكي من
�ضمنها مبلغ  100مليار دوالر يف ال�صناعات الهيدروكربونية والقطاعات
ال�صناعية الأخرى ذات ال�صلة ،هذا ويتوقع االنتهاء من هذه اال�ستثمارات
يف حلول عام  .2012ويف �شهر نوفمرب � 2009أ�صدرت احلكومة القطرية
بنجاح �سندات ثابتة ال�سعر بقيمة  7مليارات دوالر �أمريكي من �أجل دعم
عمليات التمويل العام يف دولة قطر.
وقد وا�صل االقت�صاد القطري �أداءه القوي يف عام  2009بالرغم من
الأزمة املالية العاملية .ومت تقدير منو �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي مبا
ن�سبته  %9مقابل  %16يف العام املا�ضي ب�سبب عمليات التو�سع يف �إنتاج
النفط وت�سييل الغاز الطبيعي وتكثيفه ،بالإ�ضافة �إىل الأداء القوي يف
القطاعات االقت�صادية غري القائمة على ال�صناعات الهيدروكربونية.
يتم هذا النمو مبعدل �سريع لي�صل �إىل  %18و %13يف عامي
ومن املتوقع �أن ّ
 2010و 2011على التوايل مع �إطالق خطوط �إنتاج جديدة وا�ستمرار
الدعم احلكومي للأن�شطة االقت�صادية من خالل تبني �سيا�سات تهدف
�إىل مواجهة التقلبات االقت�صادية الدورية ،كما �أن امتالك دولة قطر ملا
يقارب  902تريليون مرت مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي �أي ما ميثل
حوايل  %14.4من االحتياطي الكلي العاملي وثاين �أكرب احتياطي للغاز
بعد دولة �إيران يف منطقة ال�شرق الأو�سط �سوف ي�ساعدها على اكت�ساب
�أهمية خا�صة يف االقت�صاد العاملي.
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ت ـقـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر الإدارة
خالل عام  2009وبف�ضله �أ�صبح � 10أ�شخا�ص من جن�سيات خمتلفة من
�أ�صحاب املاليني .وبرنامج الدانة للتوفري هو تعبري عن مدى التزام
البنك بخدمة العمالء وم�ساعدتهم على اال�ستثمار .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
فقد ُمنح املدخرون ال�صغار جوائز خا�صة ،حيث ربح �أربعة فائزين ما
قيمته � 25ألف ريال قطري لكل منهم لدعم النفقات اخلا�صة بتعليمهم.
وملوا�صلة هذا النجاح امل�ستمر ،فقد قام البنك بتنظيم م�سابقة الرك�ض 
ال�سنوية ال�ساد�سة ،و�شارك فيها �أفراد من جن�سيات خمتلفة والعديد من
الأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة.

وقد قامت الدولة بدعم القطاع امل�صريف يف البالد من خالل االكتتاب
«عرب جهاز قطر لال�ستثمار» مبا ن�سبته  %10من ر�ؤو�س �أموال البنوك.
وقد ا�ستلمت البنوك بالفعل ما ن�سبته  %50من هذه القيمة كدفعة �أوىل
يف عام  2008وح�صلت على القيمة املتبقية يف �شهر دي�سمرب  .2009كما
قامت احلكومة القطرية � ً
أي�ضا ب�شراء حمافظ الأ�سهم اخلا�صة بالبنوك
ً
امل�سجلة يف بور�صة قطر �سعيا منها لتقلي�ص حجم التقلبات يف �إيرادات
البنوك .كما و�أعلنت عن خطة بقيمة  15مليار ري��ال قطري ل�شراء
حمافظ القرو�ض العقارية من البنوك .فالإجراءات التي اتخذتها دولة
قطر وفرت وبال �شك دع ًما قو ًيا لالقت�صاد و�أتاحت للبنوك فر�صة تعزيز
�سيولتها مما �أدى بدوره �إىل دعم �إجمايل الناجت املحلي واالئتمان املحلي
على ال�سواء.

�إطالق برنامج الدانة 2009

ومت االعرتاف بالأداء املايل القوي لدولة قطر والإ�صالحات االقت�صادية
امل�ستمرة فيها من قبل وكاالت التقييم العاملية؛ حيث قامت وكالة كابيتال
�إنتيلجن�س بتثبيت درجة تقييم اقت�صاد دولة قطر القوي عند  .AA-كما
قامت كل من وكالتي موديز و�ستاندرد �آند بورز بتثبيت تقييم دولة قطر
عند درجة  AA-و Aa2على التوايل خالل العام.
وقد �صنف تقرير «التناف�سية العاملية  »2010-2009الذي �صدر م�ؤخ ًرا
عن املنتدى االقت�صادي العاملي االقت�صاد القطري ك�أكرب االقت�صاديات
التناف�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وجاء يف املرتبة 22
بني الدول الـ  133التي ت�ضمنها التقييم.
وبتخفي�ض  معدالت ال�ضريبة املطبقة على دخ��ل ال�شركات الأجنبية
�إىل  %10ابتدا ًء من عام  ،2010ف�سوف ت�صبح دولة قطر �أكرث جذ ًبا
لال�ستثمار وامل�ستثمرين.

جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد

وا�صلت دائرة اخلدمات امل�صرفية للأفراد منوها و�أداءه��ا القويني يف
عام  ،2009كما ا�ستمرت يف االبتكار والتجديد وتطبيق �أحدث التقنيات
ل�ضمان راح��ة العمالء وال�سعي نحو التميز يف جمال خدمة العمالء.
فاملنتجات والعرو�ض  واحلمالت الرتويجية واتفاقات التعاون و�أن�شطة
البنك الوا�سعة الأخ��رى قد لبت احتياجات خمتلف ال�شرائح يف دولة
قطر ،و�ساهمت يف تقوية مركزنا التناف�سي يف جمال اخلدمات امل�صرفية
للأفراد .وكان مبد�أنا دائ ًما هو تقدمي املنتجات واخلدمات التي تركز
على احتياجات العمالء ،وقد �ساعدنا ذلك يف تعزيز موقعنا الريادي يف
ال�سوق يف جمال اخلدمات امل�صرفية للأفراد.

بنك الدوحة يعقد لقا ًء تفاعل ًيا مع عمالء امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة

افتتاح فرع �أبو هامور

وخالل العام احلايل و�سع بنك الدوحة �شبكة وقنوات توزيع اخلدمات
داخل دولة قطر حيث افتتح فرعني متكاملني يف منطقة املطار القدمي
و�أبو هامور ،وعزز �شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل بخم�سة مواقع جديدة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،افتتح البنك فرعني �إلكرتونيني جديدين� ،أحدهما
يف جممع اللولو -هايرب ماركت يف منطقة الغرافة والآخر يف مبنى �شركة
بنك الدوحة للت�أمني يف الطريق الدائري الثالث .وبهذا ،ف�إن �شبكة توزيع
اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة بالبنك يف نهاية عام  2009باتت تتكون
من ثالثني فرعٍ ًا  تقليدي ًا وخم�سة فروع �إ�سالمية بالإ�ضافة �إىل  10فروع
�إلكرتونية ،و 12مكتب دفع ،و� 110أجهزة �صراف �آيل.
وا�ستمر بنك الدوحة خالل العام يف ابتكار املزيد من املنتجات والعرو�ض 
الرتويجية ب��د ًءا من احلملة الناجحة التي �أطلقت حتت ا�سم «ت�سوق
واربح» حيث يحوز العميل من خالل هذا املنتج على �ألف نقطة من نقاط
الوالء اخلا�صة ببطاقة درمي عند و�صول قيمة م�شرتياته يف املرة الواحدة
�إىل �أل��ف ري��ال قطري� ،إ�ضافة �إىل «ال�سقف االئتماين الإ���ض��ايف» .كما
�أطلق عر�ض «�سافر واربح» والذي من خالله يح�صل العميل على فر�صة
الفوز بقيمة تذكرة �سفره القادم عند ا�ستخدام بطاقاته االئتمانية خالل

نحو بيئة خ�ضراء مع اليون�سكو وبنك الدوحة

ال�صيف .كما ا�ستمر البنك يف توفري العديد من العرو�ض الأخرى لعمالء
بطاقات درمي من خالل �إبرام اتفاقيات تعاون تكللت بالنجاح مع املخازن
الكربى وحم�لات جوي �ألوكا�س ومطاعم كريب �أواي ،هذا بالإ�ضافة
�إىل عر�ض وحملة «�سافر حول العامل» املقدم بالتعاون مع �شركة فيزا
العاملية والذي من خالله يتمكن العميل من احل�صول على فر�صة الفوز
بتذكرة حول العامل عند ا�ستخدام بطاقاته االئتمانية عدا عن اال�ستفادة
�أي�ض ًا من العرو�ض املقدمة من املطاعم عند ا�ستخدام هذه البطاقات.
كما ا�ستمر برنامج ال��والء اخلا�ص  ببطاقة درمي من بنك الدوحة يف
تو�سيع اخليارات �أمام العمالء ال�ستعادة نقاط الوالء ب�شكل فوري لكافة
م�شرتياتهم من امل��واد الغذائية والإلكرتونيات واملطاعم واملجوهرات
واملالب�س وتذاكر الطريان وباقات العطالت والأدوات املنزلية.
ويف �شهر �أكتوبر من ع��ام  ،2009ق��ام البنك بنجاح ب���إط�لاق بطاقة
االئتمان اخل�ضراء الأوىل من نوعها وذل��ك لتكليل جهوده يف منطقة
ال�شرق الأو�سط لت�شجيع العمليات امل�صرفية ال�صديقة للبيئة.
لقد �أظهرت منتجات القرو�ض خالل عام � 2009أداء متميز ًا بالرغم من
حالة عدم اال�ستقرار ال�سائدة يف الأ�سواق ب�سبب الأزمة املالية العاملية،
حيث مت يف �شهر فرباير � 2009إطالق حملة القرو�ض املوافق عليها م�سبق ًا
وهي قرو�ض  موجهة لبع�ض  ال�شرائح يف ال�سوق ال�ستقطابهم كعمالء
جدد للبنك� ،إ�ضافة �إىل �أنها تعترب �أداة جيدة للمحافظة على العمالء
القائمني .وب�إجراء م�سح �إ�ضايف لل�سوق للوقوف على متطلبات العمالء
قمنا يف �شهر �أغ�سط�س  2009بطرح باقة جديدة من القرو�ض �ضمن
فئتي الـ 50.000ريال قطري و 100.000ريال قطري بهدف م�ساعدة
العمالء امل�ستحقني لهذه القرو�ض على تغطية م�صاريف �إجازاتهم خالل
ف�صل ال�صيف.
وقام البنك خالل العام �أي�ض ًا بحمالت م�شرتكة مع العديد من �شركات
ال�سيارات ال��رائ��دة يف دول��ة قطر ت�ضمنت امتيازات جذابة ومتعددة
للقرو�ض اخلا�صة مبختلف �أنواع ال�سيارات مثل ني�سان ،انفينيتي ،رينو،
م��ازدا ،ميت�سوبي�شي� ،سوزوكي ومر�سيد�س وقد مت تدعيم هذه احلملة
بخ�صومات وامتيازات �أكرب خالل �شهر رم�ضان املبارك والأعياد  .هذا
وك��ان لبنك الدوحة ال�سبق يف القيام مبثل هذه احلمالت حر�ص ًا من
البنك على دعم هذا القطاع.
ووا�صل برنامج الدانة للتوفري جناحاته املتعاقبة على مدار ال�ست �سنوات
ال�سابقة ،حيث �أ�صبح الآن عالمة مميزة للبنك يف دولة قطر .وعكف
الربنامج على تقدمي جائزة نقدية كل �شهر بقيمة مليون ريال قطري

كما �أدار البنك بنجاح احلملة اخلا�صة بتحويل الرواتب لت�شجيع العمالء
على فتح ح�سابات جارية مع البنك والتمتع باملزايا املتنوعة التي نقدمها،
وقد ُمنح العمالء الذين قاموا بتحويل رواتبهم �إىل البنك خالل فرتة
احلملة فر�صة الفوز بجائزة راتبهم املحول ملدة �سنة كاملة .كما قدم
البنك يف �شهر �أكتوبر من عام 2009منتجا جديدا للودائع وهو منتج
«ودي��ع��ة املوفر ال��ذك��ي» ،حيث ي�ستطيع العمالء من خ�لال ه��ذا املنتج
فتح وديعة مبائتي ريال قطري فقط للبدء يف االدخ��ار مل�ستقبلهم ومن
ثم اال�ستمرار يف عملية االدخ��ار من خالل الدفعات ال�شهرية للوفاء
مب�صاريف التعليم اخلا�صة ب�أبنائهم �أو لأغرا�ض  التقاعد .ويح�صل
العميل من خالل هذا املنتج على بولي�صة ت�أمني على احلياة مبجرد فتح
احل�ساب بقيمة املبلغ املزمع توفريه عند نهاية املدة املتفق عليها .ومن
مقدما»
ناحية �أخ��رى ،ا�ستمر برنامج «الوديعة ذات الفائدة املدفوعة ً
الذي مت �إطالقه منذ عام يف حتقيق نتائج مبهرة وتقدمي عائدات عالية
مقدما.
ً
كما �شهد ه��ذا ال��ع��ام �أي���ً��ض��ا �إب���رام ات��ف��اق ب�ين بنك ال��دوح��ة وعمالق
االت�صاالت اجلديد يف ال��دوح��ة �أال وه��و �شركة ف��وداف��ون .وق��د حظي
البنك ب�شرف حتالفه مع �شركة فودافون لدى دخولها �إىل دولة قطر
حيث مت تركيب �أك�شاك فودافون يف فروع بنك الدوحة املختلفة .وكجزء
من االتفاق مع �شركة فودافون واجلهود امل�ستمرة لتقدمي قيمة م�ضافة
لعمالئه ،فقد طرح البنك خدمة اخل�صم املبا�شر لفودافون يف �شهر
�سبتمرب  .2009وبهذه اخلدمة ميكن للعمالء الذين يحملون هواتف
ف��وداف��ون �إع��ادة �شحن �أجهزتهم �أوتوماتيكيا باخل�صم املبا�شر على
ح�ساباتهم ،علم ًا ب�أننا يف طور الإعداد لتقدمي املزيد من العرو�ض املثرية
يف امل�ستقبل القريب.
و�شهدت عمليات بنك الدوحة الفوري – منفذ اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتونية يف البنك جناح ًا م�ستمر ًا منذ ع��ام  ،2004حيث يقدم
خدماته للأفراد على مدار ال�ساعة وطوال �أيام الأ�سبوع من خالل قنوات

تد�شني البطاقة االئتمانية اخل�ضراء من بنك الدوحة
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يف ذلك تطوير حزم جديدة من املنتجات واخلدمات لتلبية احتياجات
العمالء .و�سيكون ب�إمكان العمالء مالحظة الفرق واال�ستفادة من مزايا
متميزة وفريدة على م�ستوى اخلدمات امل�صرفية للأفراد من خالل
املبادرات اال�سرتاتيجية للتحول امل�صريف التي �سيتم تنفيذها ابتداء من
عام .2010

جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية

حتالف بني بنك الدوحة وعمالق االت�صاالت فودافون

الت�سليم الإلكرتونية احلديثة لدى البنك .ويف عام  ،2009ح�صل الدوحة
الفوري على �شهادة الآيزو  2000:9001من ِقبل م�ؤ�س�سة �سو�سيتي جرنال
يف �سوي�سرا لت�ؤكد على مدى التزام البنك باتباع �أف�ضل معايري اجلودة
والكفاءة يف العمليات التي تعتمد على قنوات الت�سليم الإلكرتونية.
وكان لبنك الدوحة ال�سبق يف طرح �أول برنامج ت�سوق عرب الإنرتنت يف
منطقة ال�شرق الأو�سط من خالل �سوق الدوحة الإلكرتوين يف قطر و�سوق
دبي الإلكرتوين بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وال زال هذا الربنامج
منذ طرحه للجمهور يف عام  2007يحقق جناحات جيدة ،حيث �أ�صبح
ب�إمكان العمالء من خ�لال ه��ذا ال�سوق �شراء احتياجاتهم وت�سديد
قيمتها �إلكرتونيا .ف�سوق الدوحة مي ّكن العمالء من التعامل مع �أكرث من
 50تاج ًرا يعر�ضون نطا ًقا وا�س ًعا من املنتجات يزيد عددها عن 500
يوما بعد يوم �إقبال العمالء على �سوق الدوحة
منتج خمتلف .ويتزايد ً
نظ ًرا لقائمة التجار الطويلة واملتنوعة فيه ،كما �أننا نقوم بدعم البوابة
وتعزيزها با�ستمرار باملزيد من املنتجات واخلدمات املختلفة.
ويف �شهر يوليو � ،2009أكد البنك ريادته مرة �أخرى من خالل تنظيم
ندوة حول»ا�ستقطاب التجار» التي تعقد لأول مرة يف دولة قطر .وقد
ُعقدت الندوة يف فندق الفور �سيزونز مب�شاركة خمتلف التجار وال�شركاء
يف القنوات امل�صرفية الإلكرتونية وممثلني �آخرين .وقد �أتاحت الندوة
الفر�صة للتجار يف قطر ال�ستك�شاف �أهم التطورات التي حدثت يف جمال
�أ�ساليب معاجلة عمليات الدفع يف العامل وكيفية الوقاية من املخاطر
امل�صاحبة لها ،من خالل اال�ستماع �إىل خرباء من كل من �شركة فيزا
وما�سرت كارد وفرييفون.

�إطالق �سوق الدوحة

وقد مت �إدراج عمليات التحول املختلفة التي متت لدى دائرة اخلدمات
امل�صرفية للأفراد �ضمن ع�شر مبادرات رئي�سية �شملت تعزيز نظام �إدارة
ال�شكاوى املطبق حاليا ،و�إطالق برنامج تدريبي ملوظفي املكاتب الأمامية
مينحون مبوجبه �شهادة تقر ب�أهليتهم للأعمال املنوطة بهم ،وتطبيق
مبد�أ مركزية العمليات ،وتطوير املفاهيم املتعلقة بالفرع النموذجي،
و�إن�شاء مركز متخ�ص�ص خلدمة العمالء ،وتقدمي برنامج التطور املهني
ال�سريع للموظفني اجلديرين.
وقد جنح امل�شروع يف املرحلة الأوىل يف تطوير معايري موحدة ،وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات امل�صرفية ،وا�ستخدام معايري قيا�سية للتقييم ،كما
�أح��دث تغيري ًا يف الأف���راد والثقافة ال�سائدة والعمليات وال�سيا�سات
والإج���راءات ،وحقق �إجن��از ًا كبري ًا متثل يف �إن�شاء مركز فريد ومتميز
«توا�صل» .و ُيظهر هذا املركز مدى ت�صميم
خلدمة العمالء حتت ا�سم
ُ
البنك على التميز يف جمال خدمة العمالء من خالل تكري�سه للرد على
ا�ستف�سارات العمالء والتعامل مع م�شاكلهم و�شكاواهم حيث يقوم على
�إدارة هذا املركز فريق على �أعلى م�ستوى من املهنية واملهارة.
ويف الربع الثالث من عام  ،2009عني البنك ال�سيد /لوي�س �أنتوين �سكوتو
رئي�سا لدائرة اخلدمات امل�صرفية للأفراد .وهو يتمتع بخربة وا�سعة يف
ً
عاما �أم�ضاها يف الواليات املتحدة
املجال امل�صريف ت�صل �إىل نحو ً 35
الأمريكية ومنطقة اخلليج .و�سوف توا�صل �إدارة اخلدمات امل�صرفية
للأفراد يف عام  2010التزامها بتقدمي منتجات وخدمات مبتكرة مبا

�إن منهجية التحفظ التي اتبعتها احلكومة من حيث الدخول يف امل�شاريع
اجلديدة قد �أدت �إىل �إبطاء تدفق الأعمال خالل عام � .2009إال �أنه يتوقع
للم�شاريع احلكومية �أن تبد�أ يف التدفق خالل الربع الأول من عام .2010
وقد اتبع البنك من جانبه �سيا�سة مدرو�سة للنمو لتطبيقها عند النظر
يف منح ت�سهيالت جديدة .وقد حت�سنت م�ساهمة هذا القطاع يف الأرباح
ب�سبب املزيج اجليد من املنتجات �إىل جانب ا�سرتاتيجيات الت�سعري مثل
تعديل �أ�سعار الفائدة والر�سوم الأخرى مثل العموالت والر�سوم الإدارية
وغريها.
وتت�ألف هذه املجموعة من �ستة �أق�سام ،وهي ق�سم اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات ،وق�سم متويل املركبات وامل��ع��دات ،وق�سم متويل امل�شاريع
واخلدمات اال�ست�شارية للأ�سهم ،وق�سم اخلدمات العقارية والرهن
العقاري ،وق�سم اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،وق�سم امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة احلجم .وتوا�صل كافة هذه الأق�سام الرتكيز على جماالت
تخ�ص�صها مع احلر�ص  على الت�سويق ال�ضمني ملنتجات بنك الدوحة
الأخرى من �أجل زيادة حجم الإيرادات من العمالء.
انتهج ق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات منهج التطوير والتنوع يف
املنتجات لتحقيق منو انتقائي ،وقد ركز على املراقبة الفعالة بهدف
�ضمان حت�سني جودة الأ�صول .كما ا�ستطاع تو�سيع قاعدة عمالئه من
خالل �إقامة عالقات جديدة مع �شركات ب��ارزة على امل�ستويني املحلي
وال��دويل .وقد حقق فرعا الكويت ودبي من ّوا جيدً ا .هذا بالإ�ضافة �إىل
تنوع النمو مع الرتكيز ب�شكل �أ�سا�سي على متويل العقود مبا يتما�شى مع
عجلة النمو االقت�صادي يف البالد .ويوا�صل الق�سم �أي�ض ًا تركيزه على
زيادة حجم الإيرادات من الر�سوم والعموالت والبيع ال�ضمني ملنتجات

الأق�����س��ام الأخ���رى يف البنك ،وخا�صة اخل��دم��ات امل�صرفية للأفراد
والتجارة الإلكرتونية ومتويل املعدات والت�أمني.
منهجا متحفظ ًا ب�سبب الأو�ضاع
وقد تبنى ق�سم متويل املعدات واملركبات ً
الراهنة يف ال�سوق.
�أم��ا ق�سم متويل امل�شاريع واخلدمات اال�ست�شارية للأ�سهم فقد �شهد
عاما قو ًيا ،وا�ستطاع تطوير عالقات مع العديد من التكتالت الأوروبية
ً
والآ�سيوية الكربى يف جمال متويل العقود بالإ�ضافة �إىل جناحه يف �إبرام
�صفقات كبرية مع ال�شركات الكربى على امل�ستوى املحلي.
ووا���ص��ل ق�سم اخل��دم��ات العقارية وال��ره��ن العقاري تلبية احتياجات
عمالئه خالل عام  .2009ويقوم هذا الق�سم ب�صفة م�ستمرة با�ستك�شاف
اخليارات من �أجل تقدمي خدمات ذات قيمة م�ضافة لعمالئه .كما جنح
يف عمليات البيع ال�ضمني لقرو�ض  الرهن العقاري من خ�لال �إبرام
اتفاقيات مع عدد من كبار العمالء يف هذا املجال.
هذا وا�ستمر ق�سم اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة بالرتكيز على احللول
املالية املعدلة للعمالء من ذوي املالءة املالية العالية لتمكينهم من �إدارة
ا�ستثماراتهم .وا�ستمر يف تقدمي املنتجات املالية اخلا�صة واملنتجات
املالية املتعلقة بامل�ؤ�س�سات الأخ��رى التي قام البنك بتوقيع حتالفات
�إ�سرتاتيجية معها.
وقد ا�ستقبل عمالء امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف الدوحة برنامج
«تطوير» الفريد من بنك الدوحة با�ستح�سان كبري .ومل يتمكن الفريق
فقط من خلق وعي باملنتج وعالمته التجارية ولكنه متكن � ً
أي�ضا من غزو
ال�سوق� ،إذ يتوقع لهذه املحفظة �أن ت�شهد منو ًا قوي ًا يف عام .2010
ومن ناحية �أخرى عقد البنك العديد من جل�سات تبادل املعرفة خالل
العام .وكان �أبرز هذه اجلل�سات تلك التي تناولت «الأزمة املالية العاملية
والفر�ص املتاحة يف دولة قطر» والتي ُعقدت يف �شهر مار�س  2009وجل�سة
�أخرى بعنوان «قطاع العقارات بعد الك�ساد» عقدت يف  26نوفمرب ،هذا
بالإ�ضافة �إىل م�سابقة �أعمال دول جمل�س التعاون اخلليجي التي عقدت
يف الكويت بتاريخ � 27أبريل.

ومن ناحية �أخ��رى ،ب��د�أ البنك مرحلة جديدة يهدف فيها �إىل �إعادة
تعريف مهام دائرة اخلدمات امل�صرفية للأفراد ملوا�صلة الأداء امل�شرف
الذي قدمته على مدار ال�ست �سنوات املا�ضية ،ولتعزيز ح�ضور البنك يف
ال�سوق يف امل�ستقبل من خالل م�شروع �شامل ومتكامل برعاية و�إ�شراف
�سعادة رئي�س جمل�س الإدارة .وكان الهدف الرئي�سي من هذا امل�شروع هو
ر�سم خطة عمل متكاملة للتحول امل�صريف مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ
بحيث ي�شعر العمالء من خالله �أن البنك قد دخل يف مرحلة جديدة
تركز فعال على خدمة العمالء واالحتفاظ بهم وك�سب والئهم وتعزيز
�صورة البنك لديهم.
افتتاح فرع املطار القدمي

بنك الدوحة ينظم ندوة عن التوجهات العاملية وت�أثريها على �أ�سواق الدفع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
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ت ـقـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر الإدارة
جمموعة اخلزينة واال�ستثمار

امتدت �آثار الأزمة املالية العاملية التي ن�ش�أت يف عام  2008لعام 2009
وقد �شاب هذا العام حالة من عدم اليقني واال�ستقرار حيث ا�ستمر
الرتاجع االقت�صادي على امل�ستوى العاملي وبقيت املخاطر م�ست�شرية
يف النظام امل�صريف مما �أ�سفر عن وجود م�شاكل يف ال�سيولة املحلية يف
بع�ض الأحيان و�إىل ارتفاع �أ�سعار الفوائد مبعظم �أيام ال�سنة ،الأمر الذي
�أدى �إىل ارتفاع تكلفة التمويل و�إبقائها يف م�ستويات �أعلى من امل�ستويات
االعتيادية مما �ساهم يف تقلي�ص الأن�شطة اال�ستثمارية.
ان�صب عمل �إدارة اخلزينة يف البنك خالل العام على اال�ستمرار يف
عملية التطوير بهدف تعزيز وتنمية الأن�شطة اال�ستثمارية الأخرى .وحيث
�أننا انتهينا من املرحلة الأوىل من تطبيق نظام الربط الإلكرتوين فقد
�أ�صبحنا يف و�ضع قوي للإ�سراع يف هيكلة عرو�ض منتجاتنا يف جمايل
اخلزينة واال�ستثمار .وقد قمنا بزيادة عدد املوظفني وركزنا على رفع
كفاءتهم ومهاراتهم وبنينا فريق ًا متفرغ ًا للمبيعات .وقد حاز تدريب
املوظفني على ق�سط كبري من هذه اجلهود ،حيث ا�ستخدمنا برامج مكثفة

�أما بالن�سبة لفريق اال�ستثمار ،وخا�صة ق�سم الأ�سهم ،فلم يحقق الكثري
ه��ذا العام نتيجة ل�شراء احلكومة ملحفظة الأ�سهم لدينا امل�سجلة يف
بور�صة قطر (املعروفة �سابق ًا ب�سوق الدوحة للأوراق املالية) .بالإ�ضافة
�إىل ذل��ك ،فقد �أدى الرتاجع ال��ذي �شهدته بور�صة قطر يف منت�صف
العام والتعايف البطيء ال��ذي تبع ذل��ك  �إىل ت�أخري �إط�لاق ال�صندوق
امل�شرتك اخلا�ص بدول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل �أن ت�ستقر �أو�ضاع
ال�سوق .وب�صفة عامة ،فقد قللنا من �أن�شطتنا اال�ستثمارية القائمة على
الأ�سهم .ومن ناحية �أخرى ،فقد �شارك فريق الدخل الثابت لدينا يف كافة
�إ�صدارات �أوراق الدين املحلية وكان م�ستثم ًرا قو ًيا فيها ،مبا يف ذلك تلك
الأوراق التي �أ�صدرتها دولة قطر ،وقد �أدى ذلك �إىل منو قوي يف حمافظنا
املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق .ولكن فيما عدا ذلك فقد كانت االن�شطة
اال�ستثمارية لفريق الدخل الثابت منخف�ضة ب�سبب اتباع منهج متحفظ
ي�ضع يف اعتباره املخاطر التي تخيم على امل�شهد العام من ناحية وب�سبب
الت�صرف يف كافة املنتجات اال�ستثمارية القائمة على امل�شتقات املالية
يف دفاترنا �أو بيعها من ناحية �أخرى .وبالن�سبة لن�شاطات العمالء ،فقد
�شهدنا من ًوا جيدً ا يف �أن�شطة الو�ساطة الدولية لدينا «من حيث احلجم
وعدد العمالء» وقد وفرنا لعمالئنا املحليني �إمكانية الدخول �إىل �أ�سواق
الأ�سهم الدولية وخا�صة خالل اجلزء الأخري من العام.
وم��ن املتوقع �أن ت��زداد م�شاركة بنك الدوحة يف الن�شاط االقت�صادي
القطري املتنامي وخا�صة بعد تدعيم اخلزينة واال�ستثمار باملوظفني
والأنظمة الآلية واتباع منهجية مرتكزة على احتياجات العمالء وتو�سيع
نطاق املنتجات واخل��دم��ات اخلا�صة بال�شركات وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،واخل��دم��ات امل�صرفية ل�ل�أف��راد ،واخل��دم��ات امل�صرفية
اخلا�صة.

جمموعة اخلدمات امل�صرفية الدولية

افتتاح فرع اللولو هايرب ماركت

للتعلم الإلكرتوين بالإ�ضافة �إىل الدورات اخلارجية والتي هدفت جميعها
�إىل توفري التدريب الفني واملهني الالزم لفريق العمل يف الدائرة .ونحن
ملتزمون بتقدمي خدمات على �أعلى م�ستوى لقاعدة عمالئنا املتنامية مبا
يتما�شى مع متطلباتهم اخلا�صة باخلزينة .كما نوا�صل ن�شاطاتنا الوا�سعة
يف �أ�سواق القطع الأجنبي بكافة العمالت اخلليجية .وتتمتع فرق اخلزينة
لدينا يف كل من دبي والكويت مبهارات كبرية وب�إمكانها بالتن�سيق مع
الفرع الرئي�سي تلبية احتياجات عمالئنا يف كل من الإم��ارات العربية
املتحدة والكويت .وع�لاوة على ذل��ك ،فقد قمنا ب�إن�شاء مكتب خزينة
�إ�سالمي لتلبية احتياجات عمالئنا يف الدوحة الإ�سالمي.
ونظ ًرا لهياكل �أ�سعار الفائدة املرتفعة يف قطر ،فقد كان �أهم هدف لإدارة
اخلزينة هو الرتكيز على تقوية وتو�سيع قاعدة املطلوبات بالإ�ضافة �إىل
تقلي�ص التكلفة الكلية مل�صادر الأم��وال .وقد مت حتقيق ذلك من خالل
اجلهود الت�سويقية املحددة الأه��داف واال�ستفادة الكاملة من الفر�ص 
املتوفرة يف املنطقة.

تقوم جمموعة العالقات امل�صرفية الدولية بالإ�شراف على عمليات البنك
الدولية وت�ساعد يف ت�سهيل العمليات التجارية اخلارجية ،كما و�أنها تتوىل
م�س�ؤولية بناء العالقات مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية حول العامل .يوجد
لدى البنك حالي ًا عالقات �أعمال مع �أكرث من  300بنك مرا�سل وم�ؤ�س�سة
فروعا يف كل من
مالية حول العامل .وي�شمل احل�ضور الدويل للبنك الآن ً
نيويورك ودبي والكويت بالإ�ضافة �إىل مكاتب متثيل يف كل من �سنغافورة
و�إ�سطنبول وطوكيو وبوخار�ست و�شنغهاي ولندن و�سي�ؤول .كما وت�شارك
املجموعة بفاعلية يف قرو�ض  م�شرتكة مع امل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات
وخا�صة يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وقارة �آ�سيا.
عاما،
ويعد فرع بنك الدوحة يف نيويورك الذي با�شر عملياته قبل ً 26
البنك القطري الوحيد ال��ذي يعمل يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية.
ويرتكز ن�شاط الفرع يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية الدولية واحلواالت
لعمالئه من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية .حيث يقدم جمموعة متكاملة من
اخلدمات امل�صرفية الدولية كالتمويل التجاري ،والدفع ،و�إدارة الأموال،
وعمليات املقا�صة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية على م�ستوى العامل.
�أما فرع دبي فهو يعمل يف دولة الإمارات منذ عام  .2007وبنك الدوحة هو
البنك القطري الوحيد هناك .ويقدم الفرع خدمات ومنتجات متكاملة
يف جمال اخلدمات امل�صرفية التجارية ،واخلدمات امل�صرفية املوجهة
للأفراد واخلزينة ،والتمويل التجاري للعمالء املحليني كما يلبي الفرع
االحتياجات امل�صرفية اخلارجية لعمالء بنك الدوحة يف الدول الأخرى.

وبافتتاح ف��رع بنك الدوحة يف دول��ة الكويت يف �شهر يونيو  2008زاد
من عدد الفروع اخلارجية التي ميتلكها البنك �إىل ثالثة فروع ،وعزز
من تواجد البنك يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي .ويقدم فرع
البنك يف الكويت منتجات وخدمات م�صرفية متكاملة ت�شمل املنتجات
واخل��دم��ات املوجهة ل�ل�أف��راد واخل��دم��ات التجارية وخدمات اخلزينة
والتمويل التجاري.

دول خمتارة .حيث �أبرم البنك خالل العام اتفاقيات حتالف مع بنك
القاهرة يف م�صر ،وبنك مزارعي جوز الهند املتحد يف الفلبني ،وبنك
االئتمان والتجارة النيبايل ،وبنك هاتون الوطني يف �سرييالنكا ،وبنك
نيجارا الإندوني�سي .وت�ؤهل هذه االتفاقيات البنك مل�ساعدة املغرتبني يف
دولة قطر يف تلبية احتياجاتهم اخلا�صة باحلواالت ،والتحويل ال�سريع
للأموال ،بالإ�ضافة �إىل احتياجاتهم اال�ستثمارية.

وت�أتي عمليات التو�سع اخلارجية للبنك بالتما�شي مع الر�ؤية اال�سرتاتيجية
ملجل�س الإدارة التي ت�سعى �إىل �أن يكون للبنك ح�ضور على م�ستوى دول
جمل�س التعاون اخلليجي من �أجل خدمة قاعدة عمالء البنك املتنامية
وان�سجاما مع ا�سرتاتيجية التو�سع الدويل خارج نطاق
عرب هذه الدول.
ً
منطقة اخلليج ،فقد قمنا بتعزيز �شبكتنا الدولية من خالل فتح مكاتب
متثيل لنا يف كل من �سنغافورة وال�صني وتركيا واليابان ورومانيا واململكة
املتحدة وكوريا اجلنوبية .وتعزز هذه املكاتب من �شبكة فروعنا الداخلية
ب�شكل �أف�ضل وبالتايل
واخلارجية من �أجل فهم الأ�سواق الدولية املختلفة ٍ
حت�سني خدماتنا لعمالئنا .كما تهدف �شبكة الفروع اخلارجية للبنك �إىل
متكني العمالء من �أداء ال�صفقات التجارية اخلارجية بني دولة قطر
والدول الأخرى  .
ومن �أج��ل تو�سيع نطاق خدماتنا ومنتجاتنا ،فقد ب��ادر البنك ب�إقامة
حتالفات �إ�سرتاتيجية مع العديد من البنوك وال�صناديق امل�شرتكة يف

بنك الدوحة يفوز بجائزة �أف�ضل بنك جتاري لعام 2009
من قِبل جملة بانكر ميدل �إي�ست

الت�صنيف الدويل

يتلخ�ص ت�صنيف بنك الدوحة من قبل وكاالت الت�صنيف الدولية فيما يلي:
موديز
�ستاندرد �آند بورز
• ودائع البنك A2/P-1
• التقييم طويل الأمدA-
• القوة املالية للبنك D+
• التقييم ق�صري الأمد A2
• التطلعات امل�ستقبلية  -م�ستقرة • �أوراق الدين الأوروبية املتو�سطة
الأجل الرئي�سية غري امل�ضمونة
(Senior Unsecured MTN) A2

• ال�سن ــدات الثانــويـة
(Subordinated) A3

• التطلعات امل�ستقبلية  -م�ستقرة

فيت�ش
كابيتال �إنتيليجن�س
• النقد الأجنبي  -قدرة البنـك • النقد الأجنبي  -قدرة البنك
على الوفاء بااللتزامات املالية  
على الوفاء بااللتزامات املالية  
على املدى الطويل IDR - A
على املدى الطويل A
• النقد الأجنبي  -قدرة البنك
• النقد الأجنبي على املدى
على الوفاء بااللتزامات املالية
الق�صري A2
على املدى الق�صري IDR - F1
• القوة املالية A
• ت�صنيف البنك ككيان منفرد C
• الدعم 2
• التطلعات امل�ستقبلية  -م�ستقرة • تقييم الدعم 1
• التطلعات امل�ستقبلية للنقد
الأجنبي  -م�ستقرة

وخالل عام  ،2009ا�ستمرت وكاالت الت�صنيف الدولية باالعرتاف مبدى قوة و�أداء البنك رغم الأوقات الع�صيبة التي مر بها ال�سوق  حيث:
• قامت وكالة كابيتال �إنتيليجن�س بتثبيت ت�صنيف البنك يف جمايل
النقد الأجنبي والقوة املالية عند الدرجة  ،Aالأمر الذي يعك�س توازن
منو القرو�ض والنمو القوي يف �إجمايل الدخل و�صايف الأرباح.
• قامت وكالة فيت�ش بتثبيت ت�صنيف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته
املالية اخلا�صة بالنقد الأجنبي على املدى الطويل واملدى الق�صري عند
الدرجة  Aو F1على التوايل مع تطلعات م�ستقبلية م�ستقرة.

• كما ويعك�س ت�صنيف فيت�ش الإيرادات الت�شغيلية العالية ،وحت�سن ن�سبة
التكلفة مقابل الدخل ،ومدى قوة ومتانة القاعدة االئتمانية للبنك،
هذا بالإ�ضافة �إىل االمتيازات القوية التي يحظى بها على امل�ستوى
املحلي ،ومدى فاعلية ا�سرتاتيجية البنك يف التو�سع الدويل وتنويع
م�صادر الدخل.
• وقامت وكاالت الت�صنيف الأخرى كوكالة موديز ووكالة �ستاندرد �آند
بورز بتثبيت درجات ت�صنيفاتها للبنك لعام .2009
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وتنح�صر �أه��م املخاطر املرتبطة ب��الأع��م��ال امل�صرفية يف املخاطر
الإ�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة واملخاطر القانونية وخماطر االمتثال
للقوانني وخماطر االئتمان والت�شغيل وال�سيولة وخماطر ال�سوق وذلك
كما هو مو�ضح �أدناه:

افتتاح فرع الدوحة الإ�سالمي يف الوكرة

اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية

�أكم���ل الدوحة الإ�سالمي «ناف���ذة اخلدمات امل�صرفي���ة الإ�سالمية لبنك
الدوحة» عامه اخلام����س .وعلى الرغم من مرور خم�سة �أعوام فقط على
بداية ن�شاط الدوحة الإ�سالمي� ،إال �أنه حقق معدالت منو مذهلة ،و�أ�صبح
قاد ًرا على تلبية جميع االحتياجات املالية وامل�صرفية للعمالء من الأفراد
وال�ش���ركات نظ���ر ًا المتالك���ه جمموعة وا�سع���ة من املنتج���ات واخلدمات
امل�صرفية الإ�سالمية ال�شاملة �سواء للعمالء من الأفراد �أو ال�شركات.
وقد تخطى �إجمايل املوجودات يف الدوحة الإ�سالمي خالل العام حاجز
الثالثة مليارات ريال قطري .ومتكن من خالل منافذ الت�سويق والفر�ص 
اال�ستثمارية املتوفرة يف �سوق ال�صريفة الإ�سالمي املتنامي من �إقامة
العديد من العالقات اجلديدة ،كما تتوفر خطة الفتتاح ثالثة فروع
�إ�سالمية جديدة لي�صل عدد فروع الدوحة الإ�سالمي بذلك داخل دولة
قطر �إىل ثمانية فروع.
منتجا �إ�سالم ًيا
كما ويوفر الدوحة الإ�سالمي �أي�ض ًا ما يفوق الثالثة ع�شر ً
كاملرابحة وامل�ضاربة والإجارة واال�ست�صناع وغريها من املنتجات التي
تغطي جميع االحتياجات التمويلية للعمالء من الأف���راد وال�شركات.
و ُيذكر �أن الدوحة الإ�سالمي قد متيز بتقدمي برنامج بطاقة االئتمان
«�إثمار» وبرنامج املدخرين ال�صغار.

و�سوف تركز �إ�سرتاتيجية الدوحة الإ�سالمي للعام املقبل على:
• تو�سيع �شبكة الفروع داخل دولة قطر وخارجها.
• و�ضع خطط لتعزيز قاعدة املودعني.
• �إيجاد م�صادر دخل جديدة كالقرو�ض امل�شرتكة وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة.
• تو�سيع نطاق حمالت ت�سويق املنتجات واخل��دم��ات التي يقدمها
الدوحة الإ�سالمي.
• تطوير وابتكار املزيد من املنتجات وخا�صة منتجات اخلزينة.
• تطبيق نظم تكنولوجيا املعلومات املتخ�ص�صة يف جمال اخلدمات
امل�صرفية الإ�سالمية.

�شركة بنك الدوحة للت�أمني

متا�ش ًي���ا مع الر�ؤي���ة اال�سرتاتيجي���ة ملجموعة بن���ك الدوح���ة الرامية �إىل
حتوي���ل البن���ك �إىل منف���ذ مايل متكامل يق���دم كافة احلل���ول واخلدمات
املالي���ة للعمالء ،فقد �أن�ش����أ بنك الدوحة يف عام � 2007شركة ت�أمني تابعة
ومملوكة للبنك بالكامل حتت م�سمى «�شركة بنك الدوحة للت�أمني» وذلك
برتخي����ص من ال�سلطة املنظمة ملركز قطر للم���ال ملزاولة �أعمال الت�أمني
العام���ة للم�ؤ�س�س���ات ،لتكون الأوىل من نوعها يف منطق���ة ال�شرق الأو�سط
يف ه���ذا املج���ال .وقد كان عام  2008ه���و العام الأول لإط�ل�اق العمليات
املتكاملة لل�شركة.
وتهدف �شركة بنك الدوحة للت�أمني �إىل ت�سويق جميع خطوط الت�أمني
العامة مبا فيها الت�أمني �ضد احلريق والت�أمني على املمتلكات والت�أمني
على ال�سيارات والت�أمني البحري وغريها ،ويتم يف الوقت احلايل �إ�صدار
هذه البوال�ص للعمالء من ال�شركات فقط  .وبعد احل�صول على املوافقات
الالزمة لإ�صدار بوال�ص الت�أمني لأعمال التجزئة /الأف��راد �سوف يتم
�إ�صدارها من خالل �شبكة  فروع بنك الدوحة يف �إطار اتفاقية توزيع بني
بنك الدوحة و�شركة بنك الدوحة للت�أمني.

الدوحة الإ�سالمي يفوز بجائزة �أف�ضل بنك �إ�سالمي حملي يف ال�شرق الأو�سط
لعام  2009من قِبل جملة بانكر ميدل �إي�ست

وقد �سجلت �شركة بنك الدوحة للت�أمني يف عامها الأول بداية قوية ومبهرة
جعلت منها اخليار الأف�ضل لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية يف دولة قطر.
ووا�صلت ال�شركة خالل عام � 2009أداءه��ا اجليد مع حتقيق منو قوي
من حيث الأق�ساط الت�أمينية وقاعدة العمالء .وتتوفر لدى �شركة بنك

بنك الدوحة ينظم ندوة عن قطاع العقارات

الدوحة للت�أمني قاعدة وا�سعة من العمالء تت�ضمن كربيات ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات مبا فيها جهات وم�ؤ�س�سات حكومية يف دولة قطر.
ويركز بنك ال��دوح��ة على التقارب والتكامل بني القنوات امل�صرفية
وقنوات الت�أمني .وت�سعى جمموعة بنك الدوحة لأن ت�صبح من �أهم
عال
امل�ؤ�س�سات التي تقدم حلو ًال م�صرفية وت�أمينية متكاملة ذات م�ستوى ٍ
لل�شركات والأفراد وقطاع اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية خالل ال�سنوات
القادمة.

جمموعة �إدارة املخاطر

لقد تط���ورت وظيفة �إدارة املخاطر يف البنك على م ّر ال�سنني حتى �أ�صبح
لدين���ا حالي��� ًا �إط���ار م�ستق���ل لإدارة املخاطر عل���ى نط���اق امل�ؤ�س�سة ككل.
ولتحقي���ق الأهداف املرجوة من ه���ذه الإدارة ،ف�إننا نقوم وب�شكل م�ستمر
ب�إج���راء عملي���ات ر�صد ومراقب���ة لكافة �أنواع املخاطر ل���دى جميع دوائر
وف���روع البن���ك لتحديد وتقييم وقيا����س و�إدارة املخاط���ر و�إ�صدار تقارير
ب�ش����أن املخاط���ر التي ق���د تعوق حتقيق �أه���داف البن���ك والفر�ص املتاحة
�أمامه.
ويعترب جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية هما امل�س�ؤوالن يف نهاية املطاف
عن جميع املخاطر التي يتحملها البنك .ولذلك فهما ي�سعيان دائ ًما �إىل
حتقيق التوازن بني املخاطر املالزمة للعمليات وحتقيق الإيرادات .ومن
�أجل حتقيق هذه الأهداف فقد عينّ املجل�س عددًا من املهنيني امل�ؤهلني
يف هذا املجال واعتمد جميع ال�سيا�سات والإجراءات التي حتكم الأن�شطة
امل�صرفية املختلفة ،كما قام �أي�ض ًا بو�ضع �سقوف للمخاطر و�أطر عمل
منظمة ،وقام بت�شكيل اللجان وحدد م�س�ؤولياتها و�صالحياتها.
ويف هذا الإط��ار مت �إيكال �آليات العمل ب���إدارة املخاطر �إىل فريق على
درجة عالية من اخلربة والكفاءة .ويتم تنفيذ �إطار الرقابة من خالل
جلان �إدارية خمتلفة مثل جلنة االئتمان وجلنة اال�ستثمار وجلنة املخاطر
الت�شغيلية وجلنة �إدارة امل��وج��ودات واملطلوبات التي ير�أ�سها الرئي�س
التنفيذي للبنك .و�إىل جانب اللجان الإداري���ة ،تتوىل جلنة التدقيق
التابعة للمجل�س مراجعة التو�صيات والنتائج التي تو�صلت �إليها فرق
التدقيق الداخلي واخلارجي ومفت�شو امل�صرف املركزي.

املخاطر اال�سرتاتيجية
ميك���ن �أن تنتج هذه املخاطر م���ن القرارات الإدارية ال�سلبي���ة �أو التنفيذ
املعيب لهذه القرارات من ِقبل وحدات الأعمال ،هذا بالإ�ضافة �إىل غياب
�إ�سرتاتيجي���ات وا�ضحة املع���امل من حيث االجتاه والأه���داف التجارية �أو
الإخف���اق يف امتالك ما يكفي من الربام���ج واملنتجات وعدم كفاية خطة
ا�ستمرارية الأعمال وتقييم العوامل اخلارجية .وقد خفف البنك من هذه
املخاطر م���ن خالل تنفي���ذ �إ�سرتاتيجية حمددة املع���امل واعتماد موازنة
للربامج واملنتجات وخطط النمو ،كما قام بفح�ص وتوثيق خطة الطوارئ
ملواجهة الكوارث مب�ساعدة ا�ست�شاري خارجي ،كما مت توفري كتيبات و�أدلة
مف�صل���ة حول ذلك ملوظفينا مع توفري التدريب الالزم والتوعية امل�ستمرة
لهم بهذا اخل�صو�ص وحتديث النظم املعنية.
خماطر ال�سمعة
تنتج ه���ذه املخاطر عن �ضع���ف م�ستويات خدمة العم�ل�اء وارتفاع معدل
ال�ش���كاوى وعدم التقي���د بالقوانني وتعليم���ات اجله���ات الرقابية وفر�ض 
غرام���ات مالية على البن���ك ب�سبب وجود املخالفات ،ه���ذا بالإ�ضافة �إىل
الدعاي���ة ال�سلبية يف و�سائل الإعالم .وق���د �أن�ش�أ البنك للتخفيف من هذه
املخاطر وحدة خلدمة العمالء ملراقبة جودة اخلدمات املقدمة من خالل
قنوات تو�صي���ل اخلدمة بهدف اتخاذ التداب�ي�ر الت�صحيحية الالزمة يف
الوق���ت املنا�سب ،كم���ا �أن�ش�أ �إدارة متخ�ص�صة ل�ضم���ان �صرامة �إجراءات
االلت���زام .وتعترب دائرة االلتزام م�س�ؤول���ة عن مراقبة التزام البنك التام
بتعليم���ات ال�سادة م�صرف قط���ر املركزي وال�سلط���ات املنظمة الأخرى،
بالإ�ضاف���ة �إىل تطوي���ر �أنظم���ة الرقاب���ة الداخلي���ة يف البن���ك وتقويته���ا.
�أ�ضف �إىل ذل���ك قيامها بتوعية موظفي البن���ك بال�سيا�سات والإجراءات
والكتيبات ذات ال�صلة عرب التدريب والتعليم امل�ستمر وحتديث النظم.
وقد �شكل جمل�س الإدارة جلنة على �أعلى م�ستوى لإدارة املخاطر تتكون
من كبار التنفيذيني بالبنك .وتهدف هذه اللجنة �إىل الإ�شراف على
تطبيق �إطار عمل �إدارة املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل بعد اعتماده
من قبل جمل�س الإدارة .ومن خالل املراجعة الدورية لإطار العمل اخلا�ص 
باحلد من املخاطر ومراقبتها تقدم اللجنة �إ�سرتاتيجيات مقرتحة ملجل�س
الإدارة مع تغري الظروف املحيطة وذلك للتعرف على املخاطر والت�صدي
لها من ناحية واحلد من املخاطر املوجودة يف البنك �إىل �أق�صى حد
ممكن وذلك مبا يتوافق مع احلجم املقبول للمخاطر لدى لبنك.
املخاطر القانونية
تن�ش����أ املخاطر القانونية نتيجة ال�ضعف القان���وين الناجت عن الإجراءات
القانوني���ة وغي���اب الأح���كام الداعمة يف القوان�ي�ن واللوائ���ح التنظيمية.
ولت�ل�ايف مثل ه���ذه املخاطر يحتفظ البنك بفريق م���ن املحامني من ذوي
الكف���اءة واالخت�صا����ص بقوانني ال�ش���ركات والذي تقع عل���ى عاتقه مهام
امل�صادق���ة على كافة االتفاقيات التي يربمها البنك مع الأطراف الأخرى
ومراجع���ة امل�ستن���دات اخلا�ص���ة بجميع املنتج���ات واخلدم���ات التي يتم
طرحها على العمالء والأطراف املقابلة.
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خماطر االئتمان
وتعني احتمالية تعرث العمالء وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم جتاه
البن���ك .ولهذا يتم �إدارة هذه املخاطر من خالل التقييم ال�شامل لطلبات
االئتمان واحل�صول على ال�ضمانات املنا�سبة من العمالء «عند ال�ضرورة»
ومراقبته���ا ب�شكل م�ستمر .وبالإ�ضاف���ة �إىل ذلك ف�إن عملية حتديد �سقف
لكل مقرت����ض ولكل جمموعة ائتمانية وو�ضع �سقوف للرتكزات االئتمانية
و�سقوف للأطراف املقابلة وو�ض���ع درجات ت�صنيف ائتماين للمقرت�ضني
�إ�ضافة �إىل حتليل املحفظ���ة االئتمانية تعترب جميعها من الأدوات الهامة
الت���ي يتم ا�ستخدامها م���ن ِقبل البن���ك لقيا�س و�إدارة خماط���ر االئتمان
بفعالية .كم���ا �أن وجود �سيا�سات ائتمانية مف�صل���ة والإجراءات واملبادئ
التوجيهي���ة والف�ص���ل ال�صحي���ح ب�ي�ن الواجب���ات وو�ضع ح���دود وا�ضحة
ل�صالحيات املوافقة على االئتم���ان واملراجعة الدورية والفح�ص الدوري
م���ن قبل املدققني الداخليني واخلارجيني ي�ضم���ن وجود بيئة �صارمة من
ال�ضوابط والتوازنات داخل البنك.
يت�ضمن �إطار عمل خماطر االئتمان يف البنك على ما يلي:
• و�ض���ع هيكل حلدود و�صالحيات املوافقة على الت�سهيالت االئتمانية
وجتديدها.
• مراجع���ة وتقيي���م الت�سهي�ل�ات االئتمانية بالتوافق م���ع هيكل حدود
و�صالحيات املوافقة قبل االلتزام بها جتاه العمالء.
• التنوع يف �أن�شطة اال�ستثمار والقرو�ض.
• و�ض���ع ح���دود للرتك���زات االئتماني���ة ح�س���ب القطاع���ات واملواق���ع
اجلغرافية واملجموعات االئتمانية والأطراف املقابلة.
• �إج���راء مراقبة ومراجعة م�ستمرة للح���دود االئتمانية املوافق عليها
للأط���راف والقطاع���ات وال���دول وغريه���ا وذلك ح�س���ب �إ�سرتاتيجية
البنك يف �إدارة املخاطر وتوجهات ال�سوق.
كما ويوجد لدى البنك وحدة لإدارة الأ�صول حتت �إ�شراف �إدارة خماطر
االئتمان ،والتي بدورها تقوم بتحديد ومراقبة احل�سابات غري املنتظمة
واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها من �إجراءات ت�صحيحية فيما يتعلق بالت�سهيالت
االئتمانية املتعرثة.
خماطر ال�سيولة
وتعني احتمالية عجز البنك عن ال��وف��اء بالتزاماته امل�ستحقة جتاه
الأطراف الأخرى ،ولهذا تربز مدى �أهمية الإدارة والتخطيط اجليدين
لل�سيولة حتى يتمكن البنك من الوفاء بالتزاماته جتاه الأطراف الأخرى
ب�صورة دائمة .ولهذا يقوم ق�سم اخلزينة بالتعاون مع الإدارات الأخرى
ب�إدارة ال�سيولة ب�صورة يومية ،كما تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات التي
جتتمع ب�شكل �أ�سبوعي بو�ضع الإطار العام لعمل �إدارة اخلزينة حتى يكون
البنك قادر ًا على مواجهة التزاماته املالية يف �أي وقت.
ومن �ضمن �إجراءات �إدارة خماطر ال�سيولة ،يتم التحقق من �أن البنك
يحتفظ بكل الأوقات ب�سيولة كافية وبحيث تكون من م�صادر خمتلفة� .إن
تو�سيع قاعدة الودائع وتنوعها والتقليل من االعتماد على الودائع الكبرية
واالحتفاظ بخليط منا�سب من الودائع مبا فيها الودائع ذات التكلفة
املنخف�ضة ،تعترب من معايري القيا�س التي يعتمد عليها البنك يف مراقبة
قاعدة املودعني وخماطر ال�سيولة ،هذا بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�شرات الأخرى
الالزمة لإدارة و�ضع خماطر ال�سيولة.

كما ويحتفظ البنك ب�أ�صول عالية اجلودة ميكن حتويلها �إىل نقد خالل
فرتة ق�صرية �إذا ما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .هذا ويوجد لدى البنك �أي�ض ًا
ترتيبات مع العديد من البنوك العاملية لتوفري النقد يف حالة ال�ضرورة.
ويخ�ضع مركز ال�سيولة يف البنك �إىل الفح�ص حتت حاالت خمتلفة من
ال�ضغط  stress scenariosبهدف تقييم الآثار املحتملة على ال�سيولة،
وتعتمد هذه ال�سيناريوهات على الأحداث التاريخية واالفرتا�ضية ،وتعترب
النتائج التي يتم احل�صول عليها نتيجة هذه التجارب ذات فائدة كبرية
للبنك يف حتديد خماطر ال�سيولة امل�ستهدفة.
خماطر ال�سوق
وه��ي املخاطر التي تتمثل يف اخل�سائر التي تنجم عن التغريات غري
املتوقعة يف الأ�سعار املالية مثل �أ�سعار الفائدة ،و�أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار
ال�سندات والأ�سهم و�أ�سعار ال�سلع .وتعترب �أ�سعار العمالت و�أ�سعار الفائدة
من �أهم املخاطر البارزة التي ت�ؤثر على البنك.
خماطر العملة
�إن �أك�بر  عملة �أجنبية رئي�سية يتعر�ض  البنك ملخاطرها هي الدوالر
الأمريكي  ،وحيث �أن �سعر الدوالر مقابل الريال القطري ثابت ف�إن هذه
املخاطر تعترب منخف�ضة �إال �إذا مت �إعادة النظر يف �سعر االرتباط بني
العملتني .ومن �أجل مراقبة خماطر العمالت يقوم البنك بالإجراءات
التالية:
• و�ضع �سقوف للتعامل خالل اليوم وخالل الليل لكل عملة.
• و�ضع �سقوف لوقف اخل�سائر اخلا�صة باملتاجرة يف العمالت (القطع
الأجنبي).
• مراقبة مراكز العمالت ب�شكل يومي.
• و�ض���ع �سق���وف للمتعاملني بالنق���د الأجنبي لتفادي جت���اوز احلدود
امل�سموحة ملراكز العمالت.
• عمل حتليل للفجوات اخلا�صة بالنقد الأجنبي يف نهاية كل �شهر مبا
فيه العقود الأجلة.
• �إع���داد تقرير يومي ع���ن �إجمايل املوج���ودات واملطلوبات بالعمالت
الأجنبية با�ستثناء االلتزامات الطارئة.
• �إع���داد تقرير �شه���ري �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات عن املخاطر
املتعلقة بالقطع الأجنبي.
• �إعادة تقيي���م مراكز العمالت الأجنبية القائمة مبا فيها ال�صفقات
الفورية والآجلة والتبادلية على �أ�سا�س يومي.
خماطر �سعر الفائدة
تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة من احتماالت التغري يف �أ�سعار الفائدة والتي
من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على قيمة الأدوات املالية �أو �أرباح البنك امل�ستقبلية.
ويتعر�ض  البنك �إىل خماطر �أ�سعار الفائدة نتيجة الفجوات �أو عدم
املواءمة بني املوجودات واملطلوبات ،هذا بالإ�ضافة �إىل الأدوات املالية
خارج امليزانية امل�ستحقة �أو التي يتم �إعادة ت�سعريها يف فرتة حمددة.
ومبا �أن معظم بنود املوجودات واملطلوبات ذات �أ�سعار فائدة معومة،
فبالتايل يتم �إعادة ت�سعري القرو�ض والودائع يف �آن واحد مما يوفر غطاء
طبيعي ًا للتقليل من خماطر �أ�سعار الفائدة.

و�إ�ضافة �إىل ذلك يدير البنك خماطر �أ�سعار الفائدة من خالل مطابقة
عمليات �إعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات عرب و�سائل متعددة ،هذا
بالإ�ضافة �إىل االلتزام ب�سقوف الفجوات املعتمدة .وقد مت ربط القرو�ض 
بالعمالت الأجنبية ب�سعر الليبور ويتم �إعادة ت�سعريها بانتظام للحد من
املخاطر امل�صاحبة لأ�سعار الفائدة.
خماطر الت�شغيل
هي خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية �أو ف�شل العمليات الداخلية
والنظم الآلية وامل���وارد الب�شرية �أو عن الأح���داث اخلارجية .وتتوفر
لدى البنك �سيا�سات و�إج��راءات مف�صلة يتم حتديثها بانتظام ل�ضمان
وجود بيئة رقابية داخلية �سليمة بالبنك .ويقوم البنك مبراجعة خمتلف
التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل ب�ش�أن املمار�سات ال�سليمة لإدارة
املخاطر الت�شغيلية والإ���ش��راف عليها عن كثب ،ويعمل على تنفيذها.
ويوا�صل البنك اال�ستثمار يف �إدارة املخاطر و�إ�سرتاتيجيات تخفيف
املخاطر مثل �إيجاد بنية حتتية قوية للمراقبة و�إدارة ا�ستمرارية الأعمال
�أو من خالل �آليات نقل املخاطر مثل الت�أمني.
الهيكل التنظيمي
يوجد لدى البنك �إطار عم���ل جيد ملخاطر الت�شغيل وهي وظيفة م�ستقلة،
كم���ا �أن رئي�س �إدارة خماطر الت�شغيل هو ع�ض���و يف جلنة املخاطر ويرفع
تقاريره ب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر يف البنك .وتقوم
جلنة املخاطر مبراقبة تطبيق �إطار عمل فعال لإدارة املخاطر وا�ستخدام
الأنظم���ة واملمار�سات وال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة للتحقق من مدى
فاعلي���ة حتدي���د املخاطر وقيا�سه���ا و�آلية رف���ع التقاري���ر واملراقبة �ضمن
املجموعة.

• �إدخ��ال نظام التقييم الذاتي يف الإدارة وال��ذي ب��دوره �أ�سفر عن
حتديد خماطر الت�شغيل لكل ن�شاط م��ن �أن�شطة البنك املختلفة
والتعرف على ما ينطوي على خماطر عالية منها .وبطبيعة احلال
هناك �إج��راءات ت�صحيحية للمخاطر التي يتم حتديدها ،كما تتم
مراقبة هذه املخاطر ب�شكل م�ستمر.
• �ضمان كفاية الغطاء الت�أميني لأية خ�سائر متوقعة.

تكنولوجيا املعلومات

ظ���ل البنك وعل���ى ال���دوام يقدم �أف�ض���ل �أن���واع احللول لعمالئ���ه الكرام
ب�سب���ب ا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة ،ومنذ ت�أ�سي�س البنك ونحن نركز
عل���ى تقدمي �أف�ض���ل م�ستوى من اخلدمة للعمالء .وق���د �أدخل البنك عدة
منتجات م�صرفية معتمدة على التكنولوجيا مثل �أجهزة ال�صراف الآيل،
وخدم���ة الهاتف امل�صريف ،والفروع املتنقل���ة ،وخدمة الر�سائل امل�صرفية
الق�صرية واخلدم���ات امل�صرفية املقدمة من خالل الإنرتنت ،واحلواالت
الإلكرتوني���ة ،ونظ���ام �إدارة البطاقات .ولهذا قمنا بتعزي���ز وتقوية �إدارة
تكنولوجي���ا املعلوم���ات ل�ضم���ان تقدمي ه���ذه اخلدمات بكف���اءة وفعالية،
وم���ن �أجل حتقيق ذلك الهدف ،ف�إن دائ���رة تكنولوجيا املعلومات يف بنك
الدوحة تعمل وب�شكل دائم على التح�سني امل�ستمر يف تكنولوجيا املعلومات
الداعمة جلميع م�ستخدميها يف بنك الدوحة.
وتعترب تكنولوجيا املعلومات مبثابة العمود الفقري الذي يرتكز عليه البنك
يف تقدمي خدماته بفاعلية .ولهذا مت الرتكيز على �إدخال �أف�ضل �أنواع
التكنولوجيا واملوارد ل�ضمان تقدمي �أف�ضل �أنواع اخلدمات .وتتميز النظم
لدى بنك الدوحة باحلداثة من حيث بنيتها الهند�سية املتكاملة القائمة
على �أ�سا�س قواعد بيانات الأوراكل /يونيك�س وويندوز .وقد �صممت تلك

وبالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم �إدارة التدقيق الداخلي ب�إجراء تقييم م�ستقل
ملدى فاعلية الإطار العام لإدارة املخاطر.
�آلية �إدارة خماطر الت�شغيل يف البنك:
يتم �إدارة خماطر الت�شغيل يف البنك ا�ستناد ًا �إىل �إطار عمل منظم بحيث
ميكنن���ا من حتديد خماطر الت�شغيل وو�سائل قيا�سها واحلد منها وح�صر
الأولوي���ات  .وهناك العديد من الأ�ساليب الفعالة لإدارة خماطر الت�شغيل
نذكر منها:
• ميثل التدريب الفعال ملوظفي البنك ،والإج���راءات املوثقة التي
تت�ضمن �آليات حماية �أ�صول البنك وال�سجالت والت�سويات املنتظمة
للح�سابات واملعامالت واملراقبة الدقيقة لل�سقوف و�إجراءات �إدخال
املنتجات اجلديدة ومراجعة عمليات الإ�سناد اخلارجي و�أمن نظم
املعلومات والف�صل بني الواجبات و�أنظمة التقارير املالية ،بع�ض 
�إج��راءات القيا�س املتبعة لدى البنك لإدارة خماطر الت�شغيل على
امل�ستوى امل�ؤ�س�سي.
• رفع التقارير املتعلقة بحاالت املخاطر ،حيث ميكن هذا الإجراء
البنك من حتديد الإجراءات الرقابية املطلوب ا�ستحداثها من �أجل
التقليل واحل��د من تكرار ح��دوث ه��ذه املخاطر .كما ويتم ت�سجيل
حاالت املخاطر هذه وحتليلها وطرق التقليل منها �ضمن قاعدة بيانات
مركزية ويتم رفع تقارير ربع �سنوية بها �إىل جمل�س الإدارة  .

موقع بنك الدوحة الإلكرتوين يفوز باجلائزة الأوىل يف م�سابقة جوائز
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حفل تخرج املوظفني القطريني

البنية الهند�سية بحيث ت�ضمن �إىل �أق�صى حد �إمكانية التوفر الت�شغيلي
الدائم للأنظمة ،وا�ستنادها �إىل بنية معيارية قابلة للقيا�س� ،إ�ضافة �إىل
متتعها باملوثوقية الكافية ،وتوفر �إمكانية �إعادة ا�ستخدامها و�إدارتها ،مع
�ضمان النواحي الأمنية فيها .كما �أن ال�شبكة �صممت لتتواءم مع زيادة
انت�شار القنوات الإلكرتونية املختلفة بحيث تغطي ما ي�سمى بجدران
احلماية من اخلروقات الأمنية ،وبرامج مكافحة الفريو�سات ،وحتديد
املواقع وال�شبكات اخلا�صة االفرتا�ضية  .VPNومن ناحية �أخرى فقد مت
تطوير موقع احتياطي لدرء الكوارث يف البنك تتوفر فيه �إمكانيات بديلة
لت�شغيل جميع النظم الهامة .وبعد �أمتتة �سري عمليات البنك الداخلية بد�أ
البنك ينتقل تدريجيا �إىل بيئة غري ورقية .وقد وفرت جمموعة تطبيقات  
ORACLE e-bizو�سيلة منا�سبة لتح�سني الكفاءة الداخلية يف البنك.
كما نفذت دائرة تكنولوجيا املعلومات بنجاح نظام لإدارة اخلدمات
وح�صلت على �شهادة الآيزو  ISO:20000يف هذا املجال لي�صبح بذلك
بنك الدوحة البنك الأول والوحيد يف دولة قطر الذي ح�صل على مثل
هذه ال�شهادة.
�إن احل��ل��ول التقنية املختلفة التي مت توفريها لعمالء البنك لتلبية
احتياجاتهم امل�صرفية كانت العالمة الفارقة التي ميزت بنك الدوحة
عن مناف�سيه .كما �أن البنية التحتية القوية لدائرة تكنولوجيا املعلومات
التي مت بنا�ؤها على مدى ال�سنوات ال�سبع املا�ضية من �أجل توفري حلول
م�صرفية مبوا�صفات عاملية ،قد مت توجيهها لتقدمي خدمات فورية
للعمالء من خالل ا�ستخدام قنوات توزيع جديدة ،هذا عدا عن حتديث
اخلدمات الداخلية لتمكني املوظفني من تقدمي خدمة �أف�ضل للعمالء.
�إن �إدخال املنتجات اجلديدة واملبتكرة للعمالء وحتديث الأنظمة الداخلية
تعترب مبثابة الركيزة الأ�سا�سية لأدائنا الذي يت�سم دوما بالقوة .وملوا�صلة
هذا الدعم ،قمنا بتو�سيع مركز البيانات ال�ستيعاب البيئة التكنولوجية
املعقدة من خ�لال �إدخ��ال �أجهزة حديثة ومتطورة متكننا من �إجناز
املعامالت ب�شكل �أ�سرع وعلى مدار ال�ساعة.
�إن احلاجة امللحة �إىل �إدخ��ال �أنظمة حديثة ومتطورة لدعم العمليات
بهدف مواجهة الظروف والتحديات ال�سوقية قد دفعتنا �إىل حت�سني
البنية التحتية والأنظمة املتوفرة لدى دائرة اخلزينة واال�ستثمار ،ومن

املتوقع �أن يتم تطبيق هذه احللول يف عام  2010و�سوف يكون هذا النظام
الأكرث تقدم ًا يف املنطقة  .وبطبيعة احلال �سوف تعزز هذه املبادرات من
م�ستوى ر�ضى العمالء.

املوارد الب�شرية

ينظ���ر البنك للموظف�ي�ن على �أ�سا����س �أنهم �أك�ث�ر الأ�ص���ول �أهمية وذات
قيم���ة للبنك .وقد قام البنك ببناء ثقافة عالي���ة لتقييم الأداء من خالل
تغي�ي�ر وحتديث �أ�س�س و�إجراءات التقييم بحيث تكون موجهة نحو حتقيق
الغاي���ات والأه���داف مب���ا يتما�ش���ى وا�سرتاتيجي���ة �أعمال البن���ك .ورغم
الرتكيز على �سيا�سة التقطري �إال �أن تنوع املوظفني بقي �أي�ض ًا من �أولويات
البن���ك ،ويتجلى ذلك يف �أن �أ�صول املوظفني لدين���ا تعود �إىل  45جن�سية،
ويجمعهم هدف م�شرتك �أال وهو حتقيق �أهداف بنك الدوحة.
والتزام ًا ب�سيا�سة التقطري ،فقد قام البنك بتعيني مواطن قطري رئي�س ًا
لدائرة املوارد الب�شرية وترقية اثنني من املوظفني القطريني الرئي�سيني
وامل�ؤهلني ت�أهيال عالي ًا لتويل منا�صب يف الإدارة التنفيذية .وقد قام
البنك بتنفيذ برنامج التطوير املهني اخلا�ص باملوظفني القطريني حيث
مت و�ضع خطط  للتطوير املهني يتلقون مبوجبه تدريبا مكثفا مدته من 18
�إىل � 24شهر ًا بالإ�ضافة �إىل انخراطهم يف دورات تدريبية متخ�ص�صة.
وقد بد�أ برنامج املنح الدرا�سية املوجه خ�صي�ص ًا للمواطنني القطريني
منذ عام  2006مع �ستة طالب .ويوجد لدى البنك حالي ًا  34طالب ًا قطري ًا
يتابعون درا�ساتهم العليا اجلامعية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية
ال�شهرية يف قطر ودول جمل�س التعاون اخلليجي واململكة املتحدة.
 �إن املعرفة والتعليم هما العن�صران الأ�سا�سيان اللذان يعتمد عليهما
البنك يف حتقيق �أهدافه .ولهذا وا�صل مركز التدريب مهامه يف تعزيز
املعرفة و�صقل مهارات العاملني من خالل برامج التدريب املختلفة
ذات القيمة الكبرية .ويلعب مركز التدريب اجلزء الأكرث �أهمية يف
تطبيق برنامج تطوير املهارات املهنية الفردية للقطريني ،كما لعب دور ًا
حيوي ًا م�ؤخر ًا يف م�شروع املائة يوم ( )D100الذي مت �إطالقه عن طريق
منح موظفي دائرة اخلدمات امل�صرفية للأفراد التدريب الالزم على
املهارات املختلفة.

م�ؤمتر �صحفي لتد�شني احل�ساب الأخ�ضر

الإعالن عن م�سابقة الدانة اخل�ضراء للرك�ض 2009

وخالل العام القادم �سوف نقوم مبراجعة وتعديل ال�سيا�سات والإجراءات
اخلا�صة بدائرة املوارد الب�شرية مبا يكفل اال�ستقرار الوظيفي يف البنك
من خالل االحتفاظ بالكفاءات العالية وا�ستقطاب الكفاءات اجلديدة.
وه��ذا �سي�ؤدي �أي�ض ًا �إىل ت�سهيل التزامنا بتحقيق احل��د الأدن���ى من
متطلبات التوظيف املحلية وفقا لتعليمات وزارة العمل.

• �ضم���ان �إع���ادة هيكلة الأعمال وفق���ا للإ�سرتاتيجي���ات املعتمدة من
خ�ل�ال �إجراء حت�سينات يف الكفاءة الت�شغيلي���ة لدى الدوائر الرئي�سية
يف البنك

هند�سة العمليات و�ضمانة اجلودة

يف ظل بيئة العمل يف الوقت ال��راه��ن ،وبينما تواجه امل�ؤ�س�سات حول
العامل تبعات الأزمة املالية العاملية ،برزت �أهمية �إعادة هند�سة العمليات
بو�صفها الأداة الأكرث قوة لإعادة تنظيم العمليات و�إجراءات العمل مبا
يعزز املوقف التناف�سي للم�ؤ�س�سة  .وحيث �أن هند�سة العمليات �إحدى
�أهم املبادرات الرئي�سية لدى البنك فقد مت �إع��ادة مراجعة العمليات
و�إج��راءات العمل بحيث تكون �أكرث فاعلية وبحيث متكننا من تخفي�ض 
التكلفة وحت�سني �إنتاجية املوظفني.
وقد �أجنزت وحدة �إعادة هند�سة العمليات الكثري خالل عام  2009حيث
مت �إدخال حت�سينات جوهرية يف الأعمال التالية:
• العمليات املركزية للخدمات امل�صرفية الإ�سالمية
• �إدارة عالقات العمالء
• قطاع الأعمال ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
• العمليات اخللفية للخزينة واال�ستثمار
• الذمم الدائنة

�سباق الدانة الأخ�ضر

�إن �ضبط التكاليف وجودة اخلدمة و�سرعة اال�ستجابة وحتقيق التفوق
واال�ستفادة املثلى من املرونة الت�شغيلية من خالل اختزال الوقت �سوف
تكون �أحد �أهم الأهداف التي �سيتم الرتكيز عليها خالل عام  2010من
قبل هذه الوحدة.
ويعترب �ضمان جودة الربامج جز ًءا ال يتجز�أ من وحدة هند�سة العمليات
و�ضمان اجل��ودة حيث تقوم ب�إجراء مراجعة دائمة لأنظمة املعلومات
احلديثة امل�ستخدمة يف بنك الدوحة .ويقوم فريق العمل �أي�ض ًا ب�إجراء
عمليات مراجعة دائمة ملختلف عمليات تكنولوجيا املعلومات بهدف
مواكبة التطور يف هذا املجال.
كما يتم �إدخ��ال تعديالت وحت�سينات م�ستمرة على �أدل��ة ال�سيا�سات
والإج����راءات ملختلف الأق�سام امتثا ًال ملعايري ومتطلبات نظام �إدارة
اجلودة ،هذا بالإ�ضافة �إىل ن�شر الوعي بني املوظفني حول مدى �أهمية
�شهادة الآيزو ونظام �إدارة اجلودة من خالل عقد دورات تدريب داخلية
حول هذا املو�ضوع.

امل�س�ؤولية االجتماعية

ي�شارك بنك الدوحة ب�شكل فعال يف دعم الق�ضايا الإن�سانية ون�شر الوعي
االجتماع���ي وت�شجيع الفن والثقافة .كما ويق���دم �أي�ض ًا م�ساعدات �سخية

الفائزون يف �سباق الدانة الأخ�ضر للرك�ض
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ت ـقـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــر الإدارة
للمحتاجني من الأفراد واملنظمات كجزء من �إ�سهامات البنك يف الأعمال
اخلريية والأن�شطة الإن�سانية.
يعمل بنك الدوحة وب�صورة م�ستمرة على تنظيم �سباق الدانة الرتفيهي
منذ عام  2005حيث القى �إقبا ًال كبري ًا من الأطفال والن�ساء وع�شاق
الريا�ضة .يهدف �سباق الدانة الرتفيهي ال�سنوي الذي ُينظم بدعم من
�إدارة امل��رور �إىل غر�س مبادئ ال�سالمة على الطريق والت�شجيع على
االن�ضباط املروري ومنع وقوع احلوادث يف الطرقات .ويف هذا العام �أعاد
البنك ت�سمية هذا احلدث بـ «�سباق الدانة الأخ�ضر» والذي يهدف �إىل
ن�شر الوعي املتعلق باحلفاظ على البيئة ودعم احلمالت الوطنية التي
تهدف �إىل منع ح��وادث الطرق .وك�سابقه من الأع��وام فقد حظي هذا
احلدث مب�شاركة كبرية من اجلمهور وكلل بالنجاح.
يعترب بنك الدوحة قدو ًة ُيحتذى بها من حيث الرعاية ال�سخية للمنتديات
االجتماعية والثقافية واملهنية والتعليمية والتنظيم املبا�شر للفعاليات
املختلفة .لقد حظيت برامج امل�سابقات التي ينظمها بنك الدوحة
لل�شركات واملواطنني ب�شعبية كبرية ،فقد �أجرى بنك الدوحة م�سابقات
متعددة لل�شركات واملقيمني القت �إقباال كبريا .كما مت تنظيم م�سابقة
للأعمال يف الكويت �شارك فيها متناف�سون من قطاع ال�شركات ب�أعداد
كبرية.
وبنك الدوحة م�صمم على القيام بدوره يف احلد من ظاهرة االحتبا�س
احلراري وعواقبها الوخيمة .فنحن ن�شجع على توفري الطاقة وتبنيناها
كعادة متبعة لدى البنك ،كما �إننا ملتزمون ب�أن نكون كيانا حمايدا من
حيث انبعاثات الكربون .فالبنك ال زال يوا�صل جهوده يف هذا املجال
حيث يقوم بزرع �شجرة لكل موظف �سنوي ًا .وبتنا نعترب �أول بنك يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي يطلق مفهوم «ال�صريفة اخل�ضراء» ،وهناك
موقع خم�ص�ص لذلك على الإنرتنت ،www.dohagreenbank.com
حيث قمنا فيه بتقدمي مبادرات البنك الرامية �إىل الرتويج لل�سالمة
البيئية �إىل املجتمع وخلق التوا�صل بني القطاعني العام واخلا�ص بهذا
اخل�صو�ص .ويف �أكتوبر � ،2009أطلقنا �أول بطاقة ائتمانية خ�ضراء من
فيزا « »Go Greenيف دول جمل�س التعاون اخلليجي وامل�صنوعة من
مواد ع�ضوية قابلة للتحلل بن�سبة .%100
وع�لاوة على ذلك ،فقد �شارك نادي حماة الكوكب لدى بنك الدوحة
ب�أن�شطة خمتلفة للم�ساهمة يف برنامج «قطر خ�ضراء» .وقد تبنينا عددا
من املبادرات البيئية ب�صورة منتظمة منها غر�س الأ�شجار ،وامل�شاركة يف
حمالت تنظيف ال�شواطئ  وبرامج �إعادة تدوير النفايات و�إدارتها.

هذه الركائز يف النزاهة وال�شفافية وامل�س�ؤولية .كما ويدرك البنك ب�أن
القيادة القوية واحلوكمة الر�شيدة �سيكون لها �أثر �إيجابي على املوظفني
وامل�ساهمني وال�سلطات الرقابية و�شركاء البنك التجاريني.

تقوية املركز امل��ايل للبنك من خالل �أخ��ذ املخ�ص�صات واالحتياطات
الالزمة وبالتايل هناك توازن بني م�صالح امل�ستثمرين والنمو امل�ستقبلي
للبنك.

لقد مت تزويد جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببادئ توجيهية حتدد �أدوارهم
وواجباتهم وم�س�ؤولياتهم والتزاماتهم وهنالك التزامات �إ�ضافية �أوكلت
لكل من امل�س�ؤول املايل وم�س�ؤول املخاطر ورئي�س جلنة التدقيق ل�ضمان
وجود ال�ضوابط والتوازنات الالزمة حلماية مبادئ احلوكمة.

جلان املجل�س:
�أن�ش����أ املجل����س �أربع  جل���ان هي جلنة التدقي���ق ومتابعة االلت���زام وتقييم
املخاط���ر ،واللجن���ة التنفيذية ،وجلن���ة ال�سيا�سات والتطوي���ر واملكاف�آت،
وجلنة الرت�شيح���ات واحلوكمة .وجتتمع جلنة التدقي���ق ومتابعة االلتزام
وتقيي���م املخاطر �ست م���رات يف ال�سنة على الأق���ل ال�ستعرا�ض ومراجعة
جميع التقارير ال�صادرة عن التدقيق الداخلي وم�س�ؤول االلتزام واملدققني
اخلارجيني ومفت�شي امل�صرف املركزي .وتتوىل اللجنة التنفيذية مراجعة
كاف���ة املعامالت التي تتج���اوز حدود �صالحيات جل���ان الإدارة التنفيذية
واتخ���اذ ما يل���زم من �إجراء ب�ش�أنه���ا .وتعمل جلنة ال�سيا�س���ات والتطوير
واملكاف����آت عل���ى مراجع���ة واعتماد كاف���ة �أدل���ة ال�سيا�س���ات والإجراءات
اخلا�ص���ة بالبن���ك و�أية حتديثات الحق���ة لها ،كما تق���وم اللجنة مبراجعة
مكاف����آت الإدارة العلي���ا وجمل����س الإدارة .وتق���وم جلن���ة الرت�شيح���ات
واحلوكم���ة مبراجعة وتقييم طلبات املر�شح�ي�ن للتعيني يف جمل�س الإدارة
والإدارة العليا �إ�ضاف ًة �إىل هيكل حوكمة ال�شركات يف البنك.

جمل�س �إدارة بنك الدوحة
الع�ضوية:
يتك���ون جمل����س �إدارة البنك م���ن �سبعة �أع�ضاء م���ن امل�ساهمني ح�سب ما
ه���و مو�ضح يف النظ���ام الأ�سا�سي للبنك .ويتميز �أع�ض���اء املجل�س بكونهم
م���ن الأف���راد من ذوي املكان���ة االجتماعي���ة املرموقة وميتلك���ون ما يكفي
من امله���ارات واخلربات يف جم���ال �إدارة ال�ش���ركات واملحا�سبة والقيادة
اجلماعية واال�ستثمار والأعمال امل�صرفية.
الئحة املجل�س:
ينتخ���ب املجل����س كل ث�ل�اث �سن���وات م���ن قب���ل امل�ساهم�ي�ن يف االجتماع
ال�سنوي العام الذي يعقد له���ذا الغر�ض .تتم عملية الت�صويت عن طريق
االقرتاع بح�ضور مراقب من وزارة الأعمال والتجارة ومراقب احل�سابات
اخلارجي .وتت�صف عملية االنتخاب باحلرية والنزاهة وال�شفافية.
تنعقد اجتماعات املجل�س عاد ًة يف قاعة املجل�س باملقر الرئي�سي للبنك،
حيث ي��وزع ج��دول �أعمال االجتماع واملذكرات الداعمة على الأع�ضاء
��اف .وملجل�س الإدارة �سكرتري يتوىل ت�سجيل كل
قبل االجتماع بوقت ك ٍ
القرارات التي ت�صدر عن االجتماعات وتكون متاحة للتفتي�ش .ويعقد
املجل�س �ستة اجتماعات على الأقل يف ال�سنة كحد �أدنى ،والفرتة الفا�صلة
بني كل جل�سة والتي تليها يجب �أال تقل عن �شهرين.

معايري الإف�صاح:
بنك الدوحة هو �إحدى ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املايل .ولهذا يلتزم
البنك بجميع معايري الإف�صاح املحددة بالالئحة التنفيذية ال�صادرة
عن بور�صة قطر بخ�صو�ص الإبالغ عن �أية قرارات ذات ت�أثري مبا�شر
على �سعر ال�سهم قبل الإعالن عنها ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إخطار بور�صة
قطر ب�شكل م�سبق مبواعيد اجتماعات جمل�س الإدارة املخ�ص�صة ملناق�شة

البيانات املالية ون�سبة توزيع �أرباح الأ�سهم .وال يجوز ملجل�س الإدارة وال 
للمدراء التنفيذيني يف البنك خالل الفرتة من تاريخ �إعالم البور�صة عن
موعد اجتماع املجل�س حتى الإعالن عن البيانات املالية للجمهور بو�سائل
الإعالم املختلفة «املطبوعة والإلكرتونية» التعامل ب�أ�سهم البنك .كما �أن
البنك ملتزم �أي�ض ًا مبعايري الإف�صاح يف بور�صة لندن حيث �أدرجت �أوراق
الدين الأوروبية متو�سطة الأجل .EMTN
ال�ضوابط الداخلية
مت و�ضع �إجراءات الرقابة الداخلية يف الأ�سا�س ل�ضمان �أق�صى درجات
الفعالية وحماية م�صالح البنك ،وي�ستخدم جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية �إطار  COSOلتطوير ومراقبة فعالية �أنظمة الرقابة
الداخلية .وقد مت تطوير حوكمة تقنية املعلومات بغر�ض تعزيز نظرية
وجود تقنيات متما�سكة و�أنظمة رقابة داخلية فعالة .كما �أن�ش�أ البنك
�أي�ض ًا جلنة تنفيذية م�شكلة من الإدارة تت�ألف من عدد من ر�ؤ�ساء
املجموعات الوظيفية برئا�سة الرئي�س التنفيذي للبنك.
ويتبع البنك معايري التقارير املالية الدولية  IFRSيف �إعداد احل�سابات
والبيانات املالية .ومتا�شي ًا مع م�س�ؤوليات جمال�س الإدارات حول العامل،
فقد طبق جمل�س �إدارة بنك الدوحة جمموعة متكاملة من ال�سيا�سات
وذلك وفقا ملتطلبات اجلهات الرقابية يف دولة قطر.

يحكم تعامالت الأطراف ذات ال�صلة تعليمات اجلهات الرقابية ،ويتم
عر�ض هذه املعامالت على امل�ساهمني يف االجتماع ال�سنوي وذلك بعد
مراجعتها من قبل املدقق اخلارجي للبنك وال  ي�شارك ع�ضو جمل�س
الإدارة يف �صنع القرار فيما يتعلق باملعامالت املت�صلة به �أو املت�صلة
ب�أفراد �أ�سرته.
وفيما يتعلق ب�سيا�سة البنك اخلا�صة بتوزيع الأرباح فهي ت�سعى �إىل مكاف�أة
امل�ستثمرين على الثقة التي �أولوها للبنك ولكنها يف نف�س الوقت تراعي

حوكمة ال�شركات

النزاهة وال�شفافية وامل�س�ؤولية:
تع���د احلوكمة جز ًءا ال يتجز�أ من هوية بنك الدوحة التجارية .وقد وفرت
معايري احلوكمة ال�صادرة عن معهد احلوكمة معايريا لتقييم ممار�ساتنا
وتعزيزها .وتعد مبادئ احلوكمة املتطورة جزءا ال يتجز�أ من جميع �أن�شطة
البنك وقد مت غر�سها يف �أذهان جميع العاملني من فريق الإدارة.
ولبنك الدوحة ثالث ركائز رئي�سية يف تطبيق معايري احلوكمة ،وتتمثل
�سعادة حمافظ م�صرف قطر املركزي يزور مكتب
متثيل بنك الدوحة يف تركيا

اجتماع اجلمعية العمومية
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نادي حماة الكوكب
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ن���ادي حماة الكوكب الذي �أن�شىء يف فرباير  2008تنظيم داخلي يف بنك
الدوحة ي�ضم موظفي البنك كمتطوعني حلماية البيئة ويعمل حتت مظلة
جلنة ال�صريفة اخل�ضراء.
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يه���دف الن���ادي �إىل رف���ع م�ستوى الوعي ب�ي�ن موظفي بن���ك الدوحة حول
احلاجة �إىل حماية املوارد املح���دودة بكوكب الأر�ض وجعل هذه ال�سيا�سة
�أ�سلوبا ثابتا للعمل وعادة متبعة يف البنك لرت�شيد ا�ستخدام موارد البيئة.
تتلخ����ص ه���ذه الأهداف يف حتديد م�ص���ادر النفايات واق�ت�راح الو�سائل
الكفيل���ة بتقليلها ،وحتويل الأع�ضاء بالتدريج �إىل ن�شطاء يف جمال ق�ضية
االخ�ض���رار ،واال�ستفادة من خربات ال���وكاالت احلكومية واملنظمات غري
احلكومي���ة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة الأخرى التي له���ا نف�س التوجهات لدعم
ق�ضية االخ�ضرار يف قطر �أو املنطقة.
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الهيكل التنظيمي امل�ؤ�س�سي لبنك الدوحة
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تـقـــريــــر مـدقــــــق احل�ســـابــات امل�ستـقـــل

النتـــائــــج الـمــالـيــــة
بلغت  46مليار ريال قطري مقارن ًة مببلغ  39مليار ريال قطري من
ال�سنة املا�ضية وتكون الأ�صول بذلك قد حققت منو ًا قدره .%18

ارتفع �صايف الأرب��اح لعام  2009لي�صل �إىل  973.6مليون ريال
قطري مقارن ًة مع �صايف �أرب��اح مببلغ  946.5مليون ريال قطري
مت حتقيقه يف العام  ،2008وهي زيادة بن�سبة  .%2.9وبلغت �أرباح
ال�سهم الواحد  5.38ريال قطري .وبالن�سبة �إىل �صايف �إيرادات
الفوائد فقد ارتفعت بن�سبة  %17.40لت�صل �إىل  1,086.4مليون
ري��ال قطري مقارن ًة مع  925.5مليون ري��ال قطري مت حتقيقها
خالل العام  .2009وفيما يتعلق ب��الإي��رادات املت�أتية من العمولة
فقد ارتفعت بن�سبة  %21.2لت�صل على  412.1مليون ريال قطري.
وبخ�صو�ص �صايف الإي��رادات الت�شغيلية خالل نف�س الفرتة فقد
ارتفعت من  1,675.2مليون ري��ال قطري �إىل  2,044.3مليون
ريال قطري وهو الأمر الذي يعك�س زيادة قدرها .%22

كما تظهر البيانات املالية لبنك الدوحة �أن حقوق امل�ساهمني يف
نهاية العام  2009بلغت  5.9مليار ري��ال قطري مظهر ًة زياد ًة
بن�سبة  %19.1باملقارنة مع نهاية العام  2008الذي بلغت فيه حقوق
امل�ساهمني  4.9مليار ريال قطري .وقد �أدت الكفاءة الت�شغيلية
العالية �إىل حتقيق عائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني بلغت ن�سبته
 .%21.66فيما �أعطى �إجناز البنك يف حتقيقه عائد على متو�سط
الأ��ص��ول بلغت ن�سبته  %2.29م�ؤ�شر ًا قوي ًا على تفوق النموذج
امل�ستخدم يف توزيع موجودات البنك والكفاءة الت�شغيلية.

�أما الودائع فقد منت بن�سبة  %20لت�صل �إىل  27.9مليار ريال قطري
مقارن ًة مببلغ  23.2مليار ريال قطري يف نف�س الفرتة من العام
 .2009وازداد �صايف القرو�ض وال�سلف لي�صل �إىل  25.9مليار ريال
قطري مقارن ًة مببلغ  23.9مليار ريال قطري من ال�سنة املا�ضية،
م�سجل ًة بذلك ن�سبة منو قدرها  .%8.2وبالن�سبة �إىل الأ�صول فقد
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املقدمـة
قمنا بتدقيق البيانات املالية امل��وح��دة املرفقة لبنك الدوحة
(���ش.م.ق) و�شركاته التابعة («البنك») ،والتي تتكون من بيان
املركز امل��ايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  2009وكل من بيانات
الدخل ،الدخل ال�شامل ،التغريات يف حقوق امل�ساهمني ،والتدفقات
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص لل�سيا�سات
املحا�سبية الهامة و�إي�ضاحات تف�سريية �أخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن �إدارة البنك م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة
وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية
وتعليمات م�صرف قطر املركزي .وت�شمل هذه امل�س�ؤولية ت�صميم
وتطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض �إعداد وعر�ض البيانات
املالية املوحدة ب�صورة عادلة خالي ًة من �أخطاء جوهرية� ،سواء
كانت نا�شئة عن احتيال �أو عن خط�أ .وت�شمل م�س�ؤولية االدارة
اختيــار واتــباع �سيــا�ســات حما�سبية منا�سبة والقيــام بتقديرات
حما�سبية معقولـة ح�سب الظروف.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستناداً
�إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق،
وتتطلب تلك املعايري �أن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و�أن
نقوم بتخطيط و�إجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا
كانت البيانات املالية املوحدة خالية من �أخطاء جوهرية .تت�ضمن
البيانات املالية املوحدة موجودات ومطلوبات ونتائج �أعمال �أحد
فروع البنك والذي مت تدقيق بياناته املالية من قبل مدقق ح�سابات
�آخر والذي �أبدى ر�أي ًا غري متحفظ حول تلك البيانات املالية .وقد مت
تزويدنا بتقريرمدقق ح�سابات الفرع ،و�إن ر�أينا حول املبالغ املتعلقة
بذلك الفرع يعتمد �أ�سا�س ًا على تقرير مدقق احل�سابات الآخر .تبلغ
قيمة موجودات الفرع  273مليون ريال قطري ( 168مليون ريال
قطري كما يف  31دي�سمرب  )2008وقيمة مطلوباته  120مليون ريال
قطري ( 142مليون ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  )2008و�صايف
خ�سائره  1.03مليون ريال قطري (�أرباح بقيمة  9.74مليون ريال
قطري لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،)2008وقد مت �إدراج هذه
املبالغ �ضمن البيانات املالية املوحدة.

يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على ب ّينات تدقيق ثبوتية
للمبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية املوحدة .ت�ستند الإجراءات
املختارة �إىل تقدير مدقق احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر
الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�شئة
عن احتيال �أو عن خط�أ .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ
مدقق احل�سابات يف االعتبار �إج��راءات الرقابة الداخلية للبنك
واملتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية املوحدة ،وذلك
لغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س
لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى البنك .يت�ضمن
التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية
التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض
الإجمايل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد �أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة
لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
الـر�أي
ً
يف ر�أينـا ،وا�ستنادا �إىل تدقيقنا وتقرير مدقق احل�سابات الآخر� ،أن
البيانـات املاليـة املوحدة تظهـر ب�صورة عادلـة ،من جميع النواحي
اجلوهريـة ،الو�ضع امل��ايل لبنك ال��دوح��ة (� ��ش.م.ق) كما يف 31
دي�سمرب  2009و�أداءه املايل ،وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك
التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف
قطر املركزي.
متطلبات قانونية وت�شريعية �أخرى
لقد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية
لأغرا�ض تدقيقنا� .إن البنك يحتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة
وهي متفقة مع البيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة .وح�سب
علمنــا واعتقــادنا مل تقــع خالل ال�سنــة خمالفات لأحـكام النظام
الأ�ســا�ســي للبنك �أو لأحكــام قانـــون ال�شــركـات التجاريــة القطـري
رقم  5ل�سنــــة � 2002أو لقانــون رقم  33ل�سنــــة � 2006أو لتعليمـــات
م�صرف قطر املركزي على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري يف ن�شاط
البنك �أو يف مركزه املايل.
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بيــــــان املـركـــــــز املــــالــــــي املـــوحــــــــد

بيــــــان الــــدخـــــــل املـــوحــــــــد

كما يف  31دي�سمرب 2009

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

		
	�إي�ضـــاح
املوجـــودات
5
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
6
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
7
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
8
ا�ستثمارات مالية
8
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
9
ممتلكات ومعدات و�أثاث
10
موجودات �أخرى
		
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني:
املطلوبات:
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين ثانوي
مطلوبات �أخرى

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
10.753.828
4.399.729
25.895.855
3.825.497
12.110
570.466
538.697
45.996.182

11
12
13
14
		
16
ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق

10.488.856
26.177.986
824.860
941.326
38.433.028
1.712.371

حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال املدفوع
ر�أ�س مال م�ستلم مقدم ًا
احتياطي قانوين
احتياطي خماطر
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتوط
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مقرتح توزيعها
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

1.808.606
368.611
2.433.631
364.650
()80.451
()52.689
()2.417
904.303
106.539
5.850.783

� 17أ
17ب
17ج
17د
17هـ	
		
17و
17ز
		
		

�إجمايل املطلوبات وح�سابات �أ�صحاب
ودائع اال�ستثمار املطلق وحقوق امل�ساهمني 		

ال�شيخ/فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين

2.552.024
7.949.767
23.933.229
3.379.757
12.231
495.567
647.883
38.970.458

8.160.567
22.206.605
1.232.079
1.420.859
33.020.110
1.037.593
1.722.482
368.611
2.148.424
352.431
()492.364
()97.251
()2.981
861.241
52.162
4.912.755
38.970.458

45.996.182

ال�شيخ/عبدالرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين
الع�ضو املنتدب

رئي�س جمل�س الإدارة

		
	�إي�ضـــاح
18
�إيرادات الفوائد
19
م�صاريف الفوائد
		
�صايف �إيرادات الفوائد
20
�إيرادات عموالت ور�سوم
		
م�صروفات عموالت ور�سوم
		
�صايف �إيرادات عموالت ور�سوم
�إيرادات �أن�شطة التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي 		
ن�صيب �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق من الربح
		
�صايف �إيرادات �أن�شطة التمويل واال�ستثمار الإ�سالمي
		
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ح�صة معيدي الت�أمني
�صايف االدعاءات املدفوعة
		
�صايف �إيرادات �أن�شطة الت�أمني
21
توزيعات �أرباح
� 22أ
�صايف �أرباح عمليات النقد الأجنبي
 22ب
�صايف �أرباح من ا�ستثمارات مالية
23
ح�صة البنك من خ�سائر �شركة زميلة
24
�صايف خ�سائر م�شتقات مالية
25
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
		
جمموع الإيرادات الأخرى
		
�صايف الإيرادات الت�شغيلية
26
م�صاريف �إدارية وعمومية
9
ا�ستهالكات ممتلكات و�أثاث ومعدات
		
خ�سائر تدين قيمة ا�ستثمارات مالية
7
خ�سائر التدين يف قيمة القرو�ض وال�سلف
		
�صايف �أرباح ال�سنة قبل ال�ضرائب
		
م�صاريف �ضريبة الدخل
		
�صايف �أرباح ال�سنة
العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم ( -ريال قطري) 27
		
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

ال�شيخ/فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
2.253.065
()1.166.646
1.086.419
416.954
()4.858
412.096
220.608
()66.279
154.329
80.711
()27٫918
()31.640
21.153
42.315
75.248
221.046
()685
()32.290
64.698
370.332
2.044.329
()603.888
()40.629
()298.950
()126.314
974.548
()929
973.619
5.38
180.860.610

ال�شيخ/عبدالرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين
الع�ضو املنتدب

رئي�س جمل�س الإدارة

راهاف ــان �سيتارامـ ــان

راهاف ــان �سيتارامـ ــان

�إن الإي�ضـــــاحـــات املرفــقـــة من  35 – 1ت�شـكــل جــزء ًا من هــذه البيــانـــات املــاليـــة الـمــوحـــدة

�إن الإي�ضـــــاحـــات املرفــقـــة من  35 – 1ت�شـكــل جــزء ًا من هــذه البيــانـــات املــاليـــة الـمــوحـــدة

الرئي�س التنفيذي

1.985.968
()1.060.497
925.471
344.394
()4.473
339.921
253.525
()71.518
182.007
62.822
()42.854
()10.004
9.964
15.544
56.448
172.515
()293
()64.951
38.560
217.823
1.675.186
()497.316
()42.488
()131.541
()56.934
946.907
()405
946.502
5.67
167.009.927

الرئي�س التنفيذي

		
	�إي�ضـــاح
�صايف ربح ال�سنة
		

بنود الدخل ال�شامل الأخرى:
 17هـ	
�صايف احلركة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
		
�صايف احلركة يف القيمة العادلة لعمليات حتوط التدفقات النقدية
 17و
تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري

973.619

�إن الإي�ضـــــاحـــات املرفــقـــة من  35 – 1ت�شـكــل جــزء ًا من هــذه البيــانـــات املــاليـــة الـمــوحـــدة

946.502

411.913
44.562
564
()562.818
()79.631
()2.981

�إجمايل بنود الدخل ال�شامل الأخرى
		
457.039
()645.430

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
		
1.430.658
301.072

بيــــــان التغيـــــرات يف حــقــــــوق امل�ســــاهمــــني الــــمـوحــــــــــد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

		
الر�صيد يف  1يناير 2008
		
�صايف ربح ال�سنة
		
بنود الدخل ال�شامل
		
�إجمايل الدخل ال�شامل
(17ب)
توزيعات �أرباح مدفوعة
		
�أ�سهم جمانية موزعة
�أ�سهم اكتتاب خا�ص		
عالوة �إ�صدار على �أ�سهم الإ�صدار اخلا�ص		
		
ر�أ�س مال م�ستلم مقدم ًا
(17د)
�صايف التغري يف احتياطي املخاطر
(17ج)
املحول �إىل االحتياطي القانوين
توزيعات �أرباح مقرتحة ل�سنة 		 2008
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2008

- 1.248.175
249.635
224.672
368.611
368.611 1.722.482

280.431 1.248.175
898.698
72.000
1.551
352.431 2.148.424

(- )17.620
70.454
()2.981( )79.631( )562.818
()2.981( )79.631( )562.818
()2.981( )97.251( )492.364

3.618.972
40.452 249.635 499.270
946.502
946.502
()645.430
301.072
946.502
()499.270
(- )499.270
(- )249.635
224.672
898.698
368.611
(- )72.000
()1.551
(- )861.241
- 861.241
4.912.755
52.162
- 861.241

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
		�أ�سهـــم
احتياطي
								
جمانية
حتويل	�أرباح
		
احتياطي
						
الأرباح
مقرتح
مقرتح
احتياطي عمالت
القيمة
الإحتياطي احتياطي
ر�أ�س مال
ر�أ�س	
		
املجموع
املدورة
توزيعها
توزيعها
حتوط	�أجنبية
العادلة
املخاطر
م�ستلم مقدم ًا القانوين
	�إي�ضاح املـــال
		�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف	�ألــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري
		
4.912.755
52.162
- 861.241 )2.981( )97.251( )492.364( 352.431 2.148.424 368.611 1.722.482
		
الر�صيد يف  1يناير 2009
973.619
973.619
		
�صايف ربح ال�سنة
457.039
564
44.562
411.913
		
بنود الدخل ال�شامل
1.430.658
973.619
564
44.562
411.913
		
�إجمايل الدخل ال�شامل
(282.487 )368.611
86.124
		
الزيادة يف ر�أ�س املال
()861.241
(- )861.241
		
توزيعات �أرباح مدفوعة
368.611
368.611
(17ب) -
ر�أ�س مال م�ستلم مقدم ًا
(- )12.219
12.219
(17د) -
�صايف التغري يف احتياطي املخاطر
()2.720
2.720
(17ج) -
املحول �إىل االحتياطي القانوين
904.303
- 904.303
توزيعات �أرباح مقرتحة ل�سنة 		 2009
5.850.783 106.539
- 904.303 )2.417( )52.689( )80.451( 364.650 2.433.631 368.611 1.808.606
الر�صيد يف  31دي�سمرب 		 2009

بيــــــان الـدخــــل الـ�شــامـــل املـــوحــــــــد

�إن الإي�ضـــــاحـــات املرفــقـــة من  35 – 1ت�شـكــل جــزء ًا من هــذه البيــانـــات املــاليـــة الـمــوحـــدة
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بيــــــان التدفــقـات النقــديـــة املـــوحــــــــد

�إي�ضـــــاحــــــات حــــــول البيـانــــات املـــالــيــــــة املـــوحــــــــدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

		
	�إي�ضـــاح

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري

الأن�شطة الت�شغيلية:
�صايف �أرباح ال�سنة قبل ال�ضرائب
تعديالت:
		
ا�ستهالك ممتلكات و�أثاث ومعدات
		
�إطفاء تكاليف متويل
خم�ص�ص تدين قيمة قرو�ض و�سلف
�أرباح بيع ممتلكات و�أثاث ومعدات
		
�أرباح بيع ا�ستثمارات مالية
		
خم�ص�ص لتدين قيمة اال�ستثمارات
		
�صايف خ�سائر امل�شتقات املالية
		
الأرباح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى 		
		
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
		
موجودات �أخرى
		
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
		
ودائع العمالء
		
مطلوبات �أخرى
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية		

974.548

946.907

40.629
1.191
126.314
()67
()221.046
298.950
32.290
1.252.809
()787.034
()2.088.940
109.186
2.328.289
4.646.159
()479.533
4.980.936

42.488
762
56.934
()84
()172.515
131.541
64.951
1.070.984
()33.463
()4.882.676
()254.347
3.789.652
3.233.352
627.252
3.550.754

الأن�شطة اال�ستثمارية:
		
م�شرتيات ا�ستثمارات مالية
		
املقبو�ض من بيع ا�ستثمارات مالية
		
م�شرتيات ممتلكات و�أثاث ومعدات
املقبو�ض من بيع ممتلكات و�أثاث ومعدات 		
		
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()3.786.841
3.682.948
()98.537
75
()202.355

()3.407.562
2.459.027
()239.271
84
()1.187.722

()407.219
368.611
()861.241
()899.849
3.878.732
8.009.791
11.888.523

1.123.370
368.611
()499.270
992.711
3.355.743
4.654.048
8.009.791

1.239.618
2.265.057
42.315

921.075
1.935.393
15.544

		

الأن�شطة التمويلية:
		
�إعادة �شراء �سندات دين ثانوي
�صايف املقبو�ض من �إ�صدار �أ�سهم خا�ص		
		
مبالغ م�ستلمة مقدم ًا مقابل ر�أ�س املال
		
توزيعات �أرباح مدفوعة
		
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة يف النقد و�شبه النقد خالل ال�سنة 		
		
ر�صيد النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة
32
ر�صيد النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة
التدفقات النقدية الت�شغيلية من الفوائد وتوزيعات الأرباح امل�ستلمة:
		
فوائد مدفوعة
		
فوائد م�ستلمة
		
�أرباح توزيعات �أ�سهم م�ستلمة

�إن الإي�ضـــــاحـــات املرفــقـــة من  35 – 1ت�شـكــل جــزء ًا من هــذه البيــانـــات املــاليـــة الـمــوحـــدة

 -1الو�ضع القانوين والن�شاط الرئي�سي
مت ت�أ�سي�س بنك الدوحة �ش.م.ق (« البنك») ك�شركة م�ساهمة عامة يف  15مار�س  1979مبوجب املر�سوم الأمريي رقم  51ل�سنة .1978
يعمل البنك يف الأن�شطة امل�صرفية التقليدية والإ�سالمية من خالل مقره الرئي�سي يف مدينة الدوحة و  35فرع ًا حملي ًا مبا يف ذلك خم�سة فروع
�إ�سالمية ،وثالثة فروع خارجية يف الواليات املتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ،ومكاتب متثيل يف كل من لندن
و�سنغافورة وتركيا وال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية ورومانيا.
بالإ�ضافة �إىل �شركة بنك الدوحة للت�أمني (ذ.م.م) وهي �شركة ت�أمني م�سجلة يف مركز قطر املايل ومملوكة بالكامل للبنك ،ميلك البنك �شركـة
“ ’’Dbank Tech L.L.Cبالكامل وهي �شركة تعمل يف جمال تكنولوجيا املعلومات ومتار�س ن�شاطها يف دولة الإمارات العربية املتحدة .وتتم
الإ�شارة �إىل بنك الدوحة و�شركاته التابعة بـ «البنك».
اخلدمـات البنكيـة الإ�سالميـة
افتتح البنك فرعه الإ�سالمي الأول يف  15يونيو  ،2005وت�ؤدي الفروع الإ�سالمية اخلدمات البنكية الإ�سالمية من خالل طرق متويل �إ�سالمية
متنوعة .تتم �إدارة �أن�شطة الفروع الإ�سالمية وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية وح�سب ما تقرره جلنة الرقابة ال�شرعية .ويتم �إعداد ح�سابات الفروع
الإ�سالمية طبق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة من قبل هيئة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( )AAOIFIوطبق ًا لتعليمات
م�صرف قطر املركزي.
متت املوافقة على البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  20يناير
.2010
 -2تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة
 )2-1املعايري والتف�سريات املحا�سبية �سارية املفعول خالل الفرتة احلالية
يف تاريخ اعتماد هذه البيانات املالية ،كانت املعايري والتف�سريات املحا�سبية التالية �سارية املفعول:
�أ) املعايري املعدّلة
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )1املعدّل) «عر�ض البيانات املالية» – �أهم التعديالت كانت كما يلي:
 تغيري يف امل�صطلحات (تتمثل يف تغيري امل�صطلحات الرئي�سية للبيانات املالية) وتعديل يف حمتوى وعر�ض البيانات املالية. مراجعة �شاملة تت�ضمن �إعداد بيان الدخل ال�شامل.• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )23املعدّل) «تكاليف االقرتا�ض»:
 التغيري الرئي�سي يف هذا املعيار هو حذف خيار �إدراج جميع تكاليف االقرتا�ض �ضمن امل�صاريف عند تكبدها .مل يكن لهذاالتعديل ت�أثري على هذه البيانات املالية ،وذلك لأن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لدى البنك تت�ضمن ر�سملة هذه امل�صاريف على
الأ�صول امل�ؤهلة.
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل) «الأدوات املالية :الإف�صاحات».
اقت�ضت التعديالت يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )7التو�سع يف الإي�ضاحات املتعلقة بالقيمة العادلة وخماطر ال�سيولة
اخلا�صة بالأدوات املالية.
بالإ�ضافة �إىل التعديالت التي متت الإ�شارة �إليها �أعاله ،ف�إن هناك تعديالت تخ�ص عدد ًا من املعايري الأخرى .وقد �أدت هذه
التعديالت �إىل �إحداث تغيري يف تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ،تتباين ت�أثري هذه التغيريات بني تغيري الأ�سماء وامل�صطلحات
امل�ستخدمة ،وبع�ضها له ت�أثري جوهري ولكن ال ي�ؤثر يف املبالغ التي مت الإف�صاح عنها.
ب) معيار جديد
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )8املعدّل) «قطاعات الت�شغيل».
هذا املعيار هو معيار �إف�صاح يتطلب حتديد القطاعات الت�شغيلية بناء على التقارير الداخلية حول مكونات �أن�شطة البنك والتي يتم
مراجعتها ب�شكل دوري من قبل رئي�س العمليات الت�شغيلية وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقييم �أدائها.
ج) تف�سريات جديدة
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)13برامج الوالء للعمالء».
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)15العقود للمقاوالت العقارية».
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)16التحوط ل�صايف اال�ستثمارات يف العمليات اخلارجية».
مل يكن لتطبيق تلك املعايري والتف�سريات �أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للبنك لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2009فيما
عدا التعديل يف بع�ض امل�صطلحات والإي�ضاحات.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

 -2تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة (تتمة)
 )2-2املعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري �سارية املفعول
بتاريخ اعتماد هذه البيانات املالية ،كانت املعايري والتف�سريات التالية �صادرة وغري �سارية املفعول:
�أ) التعديالت على املعايري
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يوليو .2009
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )27املعدّل) «البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )28املعدّل) «اال�ستثمارات يف املن�ش�آت الزميلة».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )31املعدّل) «احل�ص�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )38املعدّل) «الأ�صول غري امللمو�سة».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39املعدّل) «الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )2املعدّل) «الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )3املعدّل) «�إندماج الأعمال».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )5املعدّل) «الأ�صول غري املتداولة املحتفظ بها بر�سم البيع والعمليات املتوقفة».
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير .2010
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )1املعدّل) «عر�ض البيانات املالية».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )7املعدّل) «بيان التدفقات النقدية».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )17املعدّل) «عقود الإيجار».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )36املعدّل) «انخفا�ض قيمة الأ�صول».
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39املعدّل) «الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )1املعدّل) «تبني املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )2املعدّل) «الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )5املعدّل) «الأ�صول غري املتداولة املحتفظ بها بر�سم البيع والعمليات املتوقفة».
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )8املعدّل) «قطاعات الت�شغيل».
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير .2011
• معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )24املعدّل) «الإف�صاحات عن الأطراف ذات العالقة».
ب) معيار جديد
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يناير  2013مع �إمكانية التطبيق امل�سبق:
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية« :الت�صنيف والقيا�س».
ج) تف�سريات جديدة
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من �أو بعد  1يوليو .2009
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)17التوزيعات غري النقدية».
�ساري املفعول للتحويالت من العمالء والتي مت �إ�ستالمها يف �أو بعد  1يوليو .2009
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (»:)18حتويالت املوجودات من العمالء».
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ من  1يوليو .2010
• تف�سري الهيئة الدولية للتقارير املالية رقم (« :)19التمييز بني املطلوبات املالية و�أدوات حقوق امللكية».
تتوقع �إدارة البنك �أن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات املذكورة لتلك الفرتات املذكورة �أعاله لن يكون له ت�أثري جوهري على
البيانات املالية للبنك يف فرتة التطبيق املبدئي ،فيما عدا التعديل يف بع�ض امل�صطلحات والإي�ضاحات ،ومل تقرر الإدارة بعد
موعد ًا حمدد ًا لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9و�سوف تكون الإدارة قادرة على تقييم مدى ت�أثري تطبيق هذا
املعيار على البيانات املالية للبنك فقط يف تاريخ التطبيق الفعلي.

 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
ً
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع وم�شتقات الأدوات املالية والتي تظهر
بقيمتها العادلة ،ووفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف قطر املركزي.
مت عر�ض البيانات املالية املوحدة بالريال القطري الذي ميثل العملة املتداولة والرئي�سية يف ن�شاط البنك ومت تدوير املبالغ لأقرب �ألف
ريال قطري ،عدا احلاالت التي متت الإ�شارة �إليها.
�أ�س�س توحيد البيانات املالية
ال�شركات التابعة
ً
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة كال من البيانات املالية لبنك الدوحة وال�شركات التي تكون للبنك �سيطرة عليها وقدرة على التحكم يف
ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لها (ال�شـركات التابعة) بهدف احل�صول على منافع من �أن�شطتها.
يتم ت�سجيل مت ّلك ال�شركات التابعة با�ستخدام طريقة ال�شراء ،حيث يتم قيا�س تكاليف �ضم الأعمال مبجموع القيم العادلة (يف تاريخ
التبادل) للموجودات املحولة من البنك ،االلتزامات املرتتبة على البنك ،و�أدوات الـملكية التي ي�صدرها البنك مقابل ال�سيطرة على
ال�شركة التي مت متلكها ،م�ضاف ًا �إليها �أي تكاليف مبا�شرة متعلقة ب�ضم الأعمال.
يتم االعرتاف باملوجودات ،واملطلوبات وااللتزامات التي قد تطر�أ على ال�شركة امل�شرتاة وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()3
«�ضم الأعمال «بالقيمة العادلة يف تاريخ التملك ،عدا املوجودات غري املتداولة �أو املحتمل ا�ستبعادها والتي مت ت�صنيفها كموجودات
حمتفظ بها لغر�ض البيع وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (« )5املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات
غري امل�ستمرة» ،والتي يتم ت�سجيلها بالقيمة العادلة مطروح ًا منها التكاليف البيعية.
مت ا�ستبعاد كافة املعامالت والأر�صدة والأرب��اح غري املحققة على املعامالت بني �شركات املجموعة .وكما مت ا�ستبعاد اخل�سائر غري
املتحققة �أي�ض ًا �إال �إذا كانت املعامالت تدعم ب�أدلة على االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل املحول.
يتم تعديل ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل ال�شركات التابعة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل البنك �إذا ما
اقت�ضى الأمر.
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة للبنك البيانات املالية لبنك الدوحة وال�شركات التابعة التي ي�سيطر عليها البنك واملبينة يف اجلدول
التايل:
ن�سبة التملك	الن�شاط الرئي�سي
ر�أ�س املـ ــال
بلد الت�أ�سي�س والن�شاط
ا�سم ال�شركة
�ألف ريال قطري
		
	%100الت�أمني
100.000
قطر
�شركة بنك الدوحة للت�أمني (ذ.م.م)
Dbank Tech L.L.C

دولة الإمارات العربية املتحدة

991

%100

تكنولوجيا املعلومات

ال�شركات الزميلة
ال�شركة الزميلة هي �شركة ميار�س البنك ت�أثري ًا هام ًا على �أعمالها وهي لي�ست ب�شركة تابعة �أو ح�صة يف م�شروع م�شرتك .والت�أثري الهام
يتمثل يف القدرة على امل�شاركة يف �إقرار ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها ،ولكن لي�س ال�سيطرة �أو ال�سيطرة امل�شرتكة
على تلك ال�سيا�سات.
يتم االعرتاف بح�صة البنك من �أرباح �أو خ�سائر ما بعد التملك لل�شركة الزميلة يف بيان الدخل ،ويتم االعرتاف بح�صة البنك من
التغريات املرتاكمة يف االحتياطيات بعد التملك يف بند االحتياطيات ويتم تعديل التغريات املرتاكمة بعد التملك مقابل القيمة الدفرتية
لذلك اال�ستثمار.
يتم ا�ستبعاد �أي �أرباح غري متحققة على املعامالت بني البنك وال�شركة الزميلة بحيث ال يزيد مبلغ اال�ستبعادات على ح�صة البنك يف
ال�شركة الزميلة.
وكذلك ف�إنه يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املتحققة على تلك املعامالت �إال �إذا كانت املعامالت تقدم �أدلة على حدوث انخفا�ض يف قيمة
الأ�صل املحول.
يتم تعديل ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل ال�شركة الزميلة لتتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة من قبل البنك �إذا ما
اقت�ضى الأمر ذلك.
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 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�شركات الزميلة (تتمة)
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة للبنك على ال�شركة الزميلة املذكورة �أدناه:
ن�سبة التملك	الن�شاط الرئي�سي
بلد الت�أ�سي�س والن�شاط
ا�سم ال�شركة
2008
2009
		
�شركة الدوحة للو�ساطة
	%49الو�ساطة و�إدارة الأ�صول
%49
واخلدمات املالية املحدودة	الهند
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
فيما يلي عر�ض لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة التي مت ا�ستخدامها لإعداد هذه البيانات املالية املوحدة:
املعامالت بالعمالت الأجنبية
ً
ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �أوال بالعملة املتداولة للبنك وذلك ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة عند �إجراء املعامالت.
ّ
كما حتول املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية �إىل الريال القطري ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ �إ�صدار
التقارير .يتم قيد �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن التحويل يف بيان الدخل حتت بند «�صايف �أرباح عمليات النقد الأجنبي».
يتم حتويل البنود غري النقدية املقيمة بال�سعر العادل بعملة �أجنبية بالقيمة العادلة با�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد يف التاريخ الذي مت فيه
حتديد القيمة العادلة ويتم حتويل البنود غري النقدية وامل�سجلة بالتكلفة التاريخية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف يف تاريخ العملية الأ ّويل.
الأدوات املــاليـــة
تاريخ االعرتاف بالأدوات املالية
�إن م�شرتيات ومبيعات املوجودات املالية التي ي�شرتط ت�سليمها خالل فرتة زمنية حمددة مبوجب لوائح �أو �أعراف ال�سوق يتم االعرتاف
بها يف تاريخ ال�سداد .ويتم االعرتاف بالودائع والأر�صدة امل�ستحقة للبنوك والعمالء والقرو�ض يف تاريخ ا�ستالم النقد من قبل البنك �أو
الإقرا�ض للعمالء.
االعرتاف املبدئي للأدوات املالية
يتم ت�صنيف الأدوات املالية مبدئي ًا بنا ًء على الغر�ض الذي من �أجله يتم �شراء الأدوات املالية وعلى خ�صائ�صها املميزة .ويتم قيا�س
جميع الأدوات املالية مبدئي ًا بقيمتها العادلة م�ضاف ًا �إليها �أية تكاليف �شراء �أو �إ�صدار مبا�شرة يف حالة املوجودات املالية واملطلوبات
املالية التي ال ت�سجل بالقيمة العادلة من خالل الأرباح و اخل�سائر.
امل�شتقات املالية
ت�شتمل امل�شتقات املالية على عقود تبادل �أ�سعار الفائدة ،عقود تبادل خماطر الت�سهيالت االئتمانية ،عقود تبادل جمموع العائدات وعقود
�صرف العمالت الأجنبية الآجلة .يتم �إدراج امل�شتقات بالقيمة العادلة وت�سجل كموجودات �ضمن املوجودات الأخرى عندما تكون القيمة
العادلة موجبة ،وكمطلوبات �ضمن املطلوبات الأخرى عندما تكون القيمة العادلة �سالبة .وحتول الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات
يف القيمة العادلة للم�شتقات املالية املحتفظ بها للمتاجرة �إىل بيان الدخل.
التحوط ،يتم ت�صنيف التحوط �إىل حتوط القيمة العادلة وحت ّوط التدفقات النقدية .ي�ستخدم حتوط القيمة العادلة
لغايات حما�سبة ّ
ملواجهة التعر�ض للتغريات يف القيمة العادلة لأ�صل �أو التزام حمدد� .أما حتوط التدفقات النقدية في�ستخدم ملواجهة التغريات يف
التدفقات النقدية والتي تنتج عن خماطر معينة مرتبطة ب�أ�صل حمدد� ،أو التزام �أو احتمالية عالية لوقوع حدث متوقع.
فيما يخ�ص حتوط التدفقات النقدية التي تتما�شى مع �شروط حما�سبة التح ّوط يتم االعرتاف مبدئي ًا ب�أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن
�أداة حت ّوط ف ّعالة �ضمن بيان الدخل ال�شامل ،ويتم حتويل الربح �أو اخل�سارة الناجتة من حتوط التدفقات النقدية والذي مت االعرتاف
به مبدئي ًا �ضمن بيان الدخل ال�شامل ومت �إظهاره باملجمل �ضمن بيان حقوق امل�ساهمني �إىل بيان الدخل يف الفرتة التي ت�ؤثر فيها عملية
التح ّوط على بيان الدخل.

 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�شركات الزميلة (تتمة)
امل�شتقات املالية (تتمة)
عندما ينتج عن عملية التحوط االعرتاف ب�أ�صل �أو بالتزام ،ف�إنه يتم �ضم الربح �أو اخل�سارة امل�صاحبة لتلك العملية والتي مت االعرتاف
بها مبدئي ًا �ضمن بيان الدخل ال�شامل ومت �إظهارها باملجمل �ضمن بيان حقوق امل�ساهمني �إىل القيمة الأولية لتكلفة الأ�صل �أو االلتزام.
وفيما يتعلق بتحوط القيمة العادلة ،ف�إنه يتم ت�سجيل �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لأداة التحوط يف بيان
الدخل يف نف�س الفرتة ،بالإ�ضافة �إىل �أي تغ ّريات يف القيمة العادلة للأ�صل املتح ّوط له واملتعلق باملخاطر املتحوط لها.
يتوقف ا�ستخدام حما�سبة التحوط عند انتهاء �أجل �أداة التح ّوط� ،أو �إلغائها� ،أو حتقيقها� ،أو عندما تنتفي عنها اخل�صائ�ص التي ت�ؤهلها
ملحا�سبة التح ّوط.
يتم �إطفاء �أي تعديل ين�ش�أ عن حما�سبة التح ّوط ،وذلك لتحوط القيمة العادلة الف ّعال على الأدوات املالية ذات الأجال املحددة ،على مدى
الفرتة املتبقية حتى موعد اال�ستحقاق.
وبالن�سبة لتحوط التدفقات النقدية الفعال ،ف�إنه يتم �إبقاء �أي �أرباح �أو خ�سائر مرتاكمة على �أداة التح ّوط واملعرتف بها �ضمن حقوق
امللكية �إىل حني حدوث العملية املتوقعة.
عندما ال يكون هناك احتمال حلدوث عملية التح ّوط ،ف�إنه يتم حتويل �صايف الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي مت االعرتاف بها �ضمن
حقوق امللكية �إىل بيان الدخل.
القرو�ض وال�سلف
�إن القرو�ض وال�سلف هي موجودات مالية مببالغ ثابتة �أو دفعات حمددة وذات �أجل معني وال يتم تداولها يف �سوق مالية ن�شطة .وال يتم
التعاقد فيها بغر�ض البيع العاجل �أو متو�سط الأجل .وتتعلق هذه ال�سيا�سة املحا�سبية ببنود بيان املركز املايل «�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية» و «قرو�ض و�سلف» .بعد التقييم املبدئي يتم الحق ًا قيا�س هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا �أي خم�ص�ص
للتدين يف القيمة.
اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع هي تلك اال�ستثمارات التي حتمل �صفة «متوفرة للبيع» �أو تكون غري م�ؤهلة لتظهر كا�ستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �أو حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق �أو كقرو�ض و�سلف .ميكن بيع هذه اال�ستثمارات عند احلاجة
لل�سيولة �أو ب�سبب التغريات يف �أحوال ال�سوق .ت�شتمل هذه اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع على �أدوات ملكية و�أدوات دين �أخرى.
بعد التقييم املبدئي ،يعاد الحق ًا تقييم اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة لكل ا�ستثمار على حدة وتدرج الأرباح واخل�سائر
غري املحققة مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل ومت �إظهاره باملجمل �ضمن بيان حقوق امل�ساهمني �إىل احتياطي القيمة العادلة� .إن
اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية والتي لي�س لها �سعر تداول يف �سوق مالية ن�شطة والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�صورة موثوقة يتم
قيا�سها بالتكلفة .عند بيع اال�ستثمار يتم حتويل جمموع الأرباح �أواخل�سائر امل�سجلة �سابق ًا �ضمن حقوق امل�ساهمني �إىل بيان الدخل حتت
بند «�صايف �أرباح من بيع ا�ستثمارات مالية»� .أما الفوائد التي تتحقق �أثناء االحتفاظ باال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع فتدرج يف بيان
الدخل حتت بند «�إيرادات الفوائد» با�ستخدام معدّل الفائدة الفعال ،و�أما الأرباح التي تتحقق �أثناء االحتفاظ باال�ستثمارات املالية
املتاحة للبيع فتدرج يف بيان الدخل حتت «�إيرادات توزيعات �أ�سهم».
اال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة ،ناق�ص ًا خم�ص�ص التدين يف القيمة .يتم احت�ساب
التكلفة املطف�أة �آخذين باالعتبار �أي خ�صم �أو عالوة �إ�صدار و�أية تكاليف �أخرى ذات عالقة .ويف حالة ظهور م�ؤ�شرات �أو �أدلة مو�ضوعية
على انخفا�ض قيمة اال�ستثمار يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد ،يتم االعرتاف ب�أية خ�سارة ناجتة عن االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار
�ضمن بيان الدخل كمخ�ص�ص لالنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات.
�سندات الدين الثانوي
ً
بعد التقييم املبدئيُ ،يعاد تقييم �سندات الدين الثانوي امل�صدرة الحقا بالتكلفة املطف�أة وبا�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعال .حتت�سب
التكلفة املطف�أة بعد �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �أي خ�صم �أو عالوة الإ�صدار والر�سوم التي ت�شكل جزء ًا من �سعر الفائدة الف ّعال.
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 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ال�شركات الزميلة (تتمة)
�إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية
املوجودات املالية
يلغى االعرتاف باملوجودات املالية يف �أي من احلاالت التالية:
• انتهاء احلق يف ا�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات� ،أو
• قيام البنك بتحويل حقوقه يف ا�ستالم تدفقات نقدية من املوجودات �أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة كاملة ودون ت�أخري
ملمو�س �إىل طرف ثالث مبوجب ترتيبات التحويل �،أو
• �أن يكون البنك قد قام فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات� ،أو مل يقم فعلي ًا بتحويل كافة خماطر ومنافع املوجودات �أو احتفظ
بها ولكنه قام بتحويل ال�سيطرة على املوجودات.

 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية (تتمة)
التقييم املج ّمع للقرو�ض وال�سلف
عندما يتم �إعادة تقدير قيمة قرو�ض مت تقييمها ب�شكل فردي وعند عدم وجود �أو حتديد دليل حايل على وجود خ�سارة ،ف�إن هناك
احتمالية خل�سائر مبنية على تقديرات املخاطر واحتمالية تغري حالة القر�ض �أو �أو�ضاع ال�سوق.
تغطي خم�ص�صات التدين يف القيمة اخل�سائر التي من املمكن �أن تتحقق من قرو�ض عاملة فردية والتي تدنت قيمتها يف تاريخ بيان
املركز املايل ،ولكن مل يتم حتديدها ب�صفة خا�صة على �أنها متدنية يف القيمة �إال يف فرتة الحقة.
يتم احت�ساب التدين املتوقع يف القيمة من قبل �إدارة البنك لكل حمفظة حمددة اخل�صائ�ص ،وذلك بح�سب متطلبات م�صرف قطر
املركزي بناء على اخلربات ال�سابقة ،والت�صنيف االئتماين ،وتغري حالة القرو�ض املتوقع ،وذلك بالإ�ضافة �إىل اخل�سائر ال�ضمنية املقدرة
والتي تعك�س واقع البيئة االقت�صادية وو�ضع االئتمان.

املطلوبات املالية
يلغى االعرتاف باملطلوبات املالية يف حالة دفع �أو �إلغاء �أو انتهاء �سريان االلتزام باملطلوبات .عندما ت�ستبدل مطلوبات مالية حالية مع
نف�س امل ِقر�ض �أو عندما يتم تعديل �شروط املطلوبات احلالية ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا اال�ستبدال �أو التعديل يعامل ك�إلغاء للمطلوبات
احلالية واالعرتاف مبطلوبات جديدة ويتم ت�سجيل الفرق يف القيمة الدفرتية يف بيان الدخل.

اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
ً
بالن�سبة لال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع ،يقوم البنك يف تاريخ كل �إ�صدار للتقارير بتقييم ما �إذا كانت توجد �أدلة مو�ضوعية ب�أن �أيا من
اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها.
يف حالة وجود دليل على االنخفا�ض يتم حتويل جمموع اخل�سارة (وهي الفرق بني تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة احلالية ناق�ص ًا �أية
خ�سارة تدين يف القيمة لتلك املوجودات املالية والتي مت االعرتاف بها �سابق ًا يف بيان الدخل) من حقوق امل�ساهمني �إىل بيان الدخل� .إن
خ�سائر التدين يف قيمة اال�ستثمارات يف الأ�سهم ال يتم عك�سها يف بيان الدخل ،و�إمنا يتم قيد االرتفاع يف قيمتها العادلة بعد االنخفا�ض
مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل ويتم �إظهاره باملجمل �ضمن حقوق امل�ساهمني.
يف حالة �أدوات الدين امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ،يتم تقييم االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س نف�س املعايري امل�ستخدمة للموجودات
املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة .ي�ستمر قيد الفوائد ب�سعر الفائدة الف ّعال على القيمة الدفرتية املخف�ضة للموجودات وت�سجل كجزء من
«�إيرادات الفوائد»� .إذا ارتفعت يف �سنة الحقة القيمة العادلة لأحد �أدوات الدين وكان من املمكن فع ًال ربط الزيادة بحادث وقع بعد �أن
مت االعرتاف بخ�سارة التدين يف القيمة �ضمن بيان الدخل ،يتم عك�س قيد خ�سارة التدين يف القيمة �ضمن بيان الدخل.

تدين قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك ،يف تاريخ كل �إ�صدار للتقارير ،بتقييم ما �إذا كان يوجد �أي دليل مو�ضوعي لتدين قيمة �أحد �أو جمموعة من املوجودات املالية.
وتعترب قيمة املوجودات املالية قد انخف�ضت فقط �إذا وجد دليل مو�ضوعي لالنخفا�ض كنتيجة لواحد �أو �أكرث من الأحداث التي وقعت بعد
التقييم الأويل للموجودات (حدث حتقيق خ�سارة) و�أنه كان لهذا احلدث �أو الأحداث ت�أثري على التدفقات النقدية التقديرية امل�ستقبلية
من املوجودات املالية �أو جمموعة املوجودات املالية والتي ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة.

حتقق الإيرادات
يتم االعرتاف بالإيرادات على �أ�سا�س اال�ستحقاق .ت�سجل �إيرادات وم�صاريف الفوائد با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .يتم االعرتاف
بالإيرادات من �أن�شطة التمويل الإ�سالمية على �أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام طريقة الق�سط املتناق�ص .ويتم تعليق الفائدة (الربح) على
القرو�ض املتعرثة عندما ي�صبح من امل�شكوك فيه حت�صيل هذه الفائدة (الربح) �أو املبلغ الأ�صلي للقر�ض.
يتم �إطفاء �أتعاب الإدارة و�إيرادات العمولة من ترتيبات القرو�ض امل�شرتكة على مدى فرتة القر�ض با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
تتحقق �إي��رادات العموالت والر�سوم البنكية الأخرى يف تاريخ املعاملة التي ينتج عنها الإي��راد .وتتحقق الإي��رادات من �أرباح الأ�سهم
و�صناديق اال�ستثمار عندما يتم �إعالن احلق يف ا�ستالم توزيعات الأرباح.

حتديد القيمة العادلة
ً
يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية املتداولة يف �أ�سواق مالية ن�شطة وفقا لأ�سعار ال�سوق عند تاريخ الإقفال (�سعر ال�شراء بالن�سبة
للمراكز طويلة الأجل و�سعر العر�ض للمراكز ق�صرية الأجل).
بالن�سبة جلميع الأدوات املالية الأخرى غري املدرجة يف �أ�سواق مالية ن�شطة ،يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم
املنا�سبة .وت�شتمل هذه التقنيات على تقييم �صايف القيمة احلالية ،واملقارنة ب�أدوات مالية مماثلة والتي يكون لها �أ�سعار تبادل وا�ضحة
�أو مناذج داخلية للت�سعري والتقييم.

القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية للعمالء
يتم قيد �أن�شطة التمويل الإ�سالمية ،مثل املرابحة وهي بيع ب�ضاعة ب�إ�ضافة ربح متفق عليه والإجارة وهي عملية حتويل ملكية خدمات
�أو موجودات م�ؤجرة مقابل قيمة متفق عليها ،يتم قيدها ب�إجمايل قيمتها الأ�صلية ناق�ص ًا كل من املبالغ امل�ستلمة واملخ�ص�ص للتدين
يف القيمة والربح املعلق والأرباح غري املحققة .يت�ضمن بند القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية للعمالء على املبالغ الأ�سا�سية لتلك
القرو�ض مطروح ًا منها املخ�ص�صات اخلا�صة بتدين القيمة.
حتت�سب خم�ص�صات خا�صة لتدين قيمة القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية للعمالء على �أ�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية للقرو�ض
وال�سلف واملبلغ املمكن ا�سرتداده منها ،وهو �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة امل�ستقبلية خم�صومة ب�أ�سعار الفائدة
الأ�صلية� .إذا كان لأي قر�ض �سعر فائدة متغري ،يكون �سعر اخل�صم لقيا�س �أي خ�سارة من التدين يف القيمة هو �سعر الفائدة الف ّعال
حالي ًا� .إن احت�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية التقديرية امل�ستقبلية ملوجودات مالية م�ضمونة يعك�س التدفقات النقدية التي قد
تنتج عن حجز الرهن ناق�ص ًا تكاليف احل�صول على ال�ضمان املرهون وبيعه� ،سواء كان حجز الرهن حمتم ًال �أوغري حمتمل.
يتم االعرتاف باخل�سائر الناجتة عن التدين يف قيمة القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية يف بيان الدخل حتت بند « خم�ص�ص التدين
يف قيمة القرو�ض وال�سلف» ،ويتم �شطب القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية للعمالء مقابل املخ�ص�صات املحددة لها ،وذلك بعد
ا�ستنفاد كافة الإج��راءات لإعادة هيكلة القرو�ض وحت�صيل تلك املبالغ .و�إذا مت حت�صيل مبالغ كانت قد مت �شطبها �سابق ًا ،ف�إنه يتم
االعرتاف بها ك�إيراد.

العقارات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بع�ض العمالء
تدرج العقارات التي �آلت ملكيتها للبنك مقابل �سداد ديون �ضمن بيان املركز املايل حتت بند «موجودات �أخرى» وذلك ب�صايف القيمة التي
�آلت بها للبنك ،ويف حالة انخفا�ض القيمة العادلة لهذه العقارات عن القيمة التي �آلت بها للبنك ف�إنه يتم حتميل اخل�سائر غري املحققة
على بيان الدخل .يف حالة ارتفاع القيمة العادلة لهذه العقارات م�ستقب ًال ،يتم �إ�ضافة الأرباح غري املحققة �إىل بيان الدخل وذلك يف
حدود اخل�سائر غري املحققة التي �سبق حتميلها.
وح�سب تعليمات م�صرف قطر املركزي ،يجب على البنك بيع كافة العقارات التي �آلت له ملكيتها وفاء للديون خالل فرتة ال تتجاوز ثالث
�سنوات ،ويجب �أن يتم �أي متديد لفرتات الحقة �أو حتويلها �إىل العقارات واملعدات اململوكة للبنك مبوجب موافقة م�صرف قطر املركزي.
املمتلكات والأثاث واملعدات
تظهر املمتلكات والأثاث واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي .يتم
ا�ستهالك املمتلكات والأثاث واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي لها واملقدر كما يلي:
� 20سنة
املباين
� 7 – 3سنوات
حت�سينات املباين ،والأثاث واملعدات
� 5سنوات
�سيارات

47
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 )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
املمتلكات والأثاث واملعدات (تتمة)
يتم �إلغاء االعرتاف ب�أي بند من املمتلكات والأثاث واملعدات عند ا�ستبعادها وعندما ال يتوقع احل�صول على �أي منافع اقت�صادية من ا�ستخدامها
م�ستقب ًال .يتم �إدراج �أي ربح �أو خ�سارة من �إلغاء االعرتاف مبمتلكات ومعدات �ضمن �إيرادات ت�شغيل �أخرى يف بيان الدخل لل�سنة التي يلغى فيها
االعرتاف بتلك املوجودات.

� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
القيمة العادلة للأدوات املالية
�أدوات مالية ذات �سعر فائدة متغري
تعادل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية تقريب ًا قيمتها العادلة عندما تكون هذه املوجودات �أو املطلوبات املالية ذات �سيولة �أو لها
مواعيد ا�ستحقاق ق�صرية الأجل (�أقل من � 3أ�شهر) و ُيعاد ت�سعريها ب�إ�ستمرار.

مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني و�صندوق التقاعد
يحت�سب البنك خم�ص�صات نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لأنظمته الداخلية ،وي�ستند االحت�ساب على �آخر راتب وفرتة خدمة كل موظف كما يف
تاريخ �إعداد التقارير .ويظهر هذا املخ�ص�ص �ضمن بند خم�ص�صات �أخرى حتت بند مطلوبات �أخرى.
كما يحت�سب البنك قيمة م�ساهمته يف �صندوق التقاعد كن�سبة من رواتب املوظفني القطريني وفقا لقانون التقاعد واملعا�شات رقم  24ل�سنة
 .2002وتعترب التزامات البنك جتاه �صندوق التقاعد حمدودة مببلغ م�ساهمته.

الأدوات املالية ذات �سعر الفائدة الثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي حتمل �سعر فائدة/ربح ثابت وامل�سجلة بالتكفلة املطف�أة (مثل الأن�شطة امل�صرفية
الإ�سالمية) عن طريق مقارنة معدالت ال�سوق عند �إدراجها �أول مرة مع الأ�سعار ال�سوقية احلالية لأدوات مالية م�شابهة.
وبر�أي الإدارة ف�إن القيم العادلة لهذه املوجودات واملطلوبات ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية� .إن القيم العادلة للأوراق املالية
املتحفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق هي كا لآتي:

املخ�ص�صات الأخرى
يقـوم البنك بتكوين خم�ص�صات لأي التزامات متوقعة على البنك (قانونية �أو حكمية) ناجتة مـن �أحـداث �سابقة على �أن تكون تكلفة ت�سوية
االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق.
ن�صيب �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق من الربح
ً
يتم توزيع ربح ال�سنة للفروع الإ�سالمية بني �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق يف الفروع الإ�سالمية وم�ساهمي البنك وفقا لتعليمات م�صرف قطر
املركزي والتي تتلخ�ص فيما يلي:
يتم توزيع الربح الناجت بعد الأخذ يف االعتبار كافة الإيرادات وامل�صاريف يف نهاية ال�سنة املالية على �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق يف الفروع
الإ�سالمية وامل�ساهمني .حتت�سب ح�صة الربح العائدة �إىل �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلق على �أ�سا�س �أر�صدة ودائعهم اليومية على مدى
ال�سنة بعد خ�صم �أتعاب امل�ضاربة املعلنة واملتفق عليها.
يف حالة وجود م�صاريف �أو خ�سارة ناجتة عن خط�أ يف الت�صرف من جانب البنك ب�سبب عدم التقيد بلوائح وتعليمات م�صرف قطر املركزي،
ال يتم حتميل هذه امل�صاريف �أو اخل�سارة على ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق يف الفروع الإ�سالمية .ويكون هذا الأمر خا�ضع ًا لقرار
من م�صرف قطر املركزي.
عندما حتقق ن�شاطات التمويل الإ�سالمية خ�سائر يف نهاية ال�سنة املالية ،ف�إن م�صرف قطر املركزي �سينظر يف م�س�ؤولية �إدارة البنك عن تلك
اخل�سائر بح�سب مبادئ وقواعد ال�شريعة الإ�سالمية.
تتمتع ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق بحقوق تف�ضيلية على احل�سابات الأخرى عند ا�ستخدام الأموال يف الأن�شطة التمويلية واال�ستثمارية.
النقد و�شبه النقد
لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية ،ي�شتمل بند النقد و�شبه النقد على النقد والأر�صدة لدى بنوك مركزية با�ستثناء االحتياطي النقدي الإلزامي
والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى التي ت�ستحق خالل �أقل من � 3أ�شهر( .الإي�ضاح رقم .)32
ال�ضرائب
حتت�سب ال�ضرائب امل�ستحقة على البنك طبقا للقوانني واللوائح والتعليمات ال�سارية يف الدول التي متتد �إليها عمليات البنك .يتم تكوين خم�ص�ص
لاللتزامات ال�ضريبية امل�ستحقة على �أ�سا�س تقييم املطالبات ال�ضريبية املتوقعة ،وحالي ًا ال يوجد �ضرائب على البنك داخل دولة قطر.
موجودات بالأمانة
ال يتم معاملة املوجودات املحتفظ بها بالأمانة كموجودات خا�صة بالبنك وبالتايل ف�إنه ال يتم �ضمها يف بيان املركز املايل املوحد.
� )4إدارة خماطر الأدوات املالية
التعريف والت�صنيف
تتمثل الأدوات املالية يف جميع املوجودات واملطلوبات املالية للبنك .تت�ضمن املوجودات املالية �أر�صدة النقد والأر�صدة حتت الطلب والودائع لدى
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى واال�ستثمارات وقرو�ض و�سلف للعمالء وللبنوك ،وتت�ضمن املطلوبات املالية ودائع العمالء وامل�ستحق للبنوك .كما
تت�ضمن الأدوات املالية امل�شتقات املالية وااللتزامات واالرتباطات املحتملة واملدرجة خارج بنود امليزانية العمومية.
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة ب�ش�أن �أ�س�س االعرتاف وقيا�س �أهم الأدوات املالية وما يرتبط بها من �إيرادات وم�صروفات مو�ضحة يف
الإي�ضاح رقم (« )3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة».

الت�صنيف
ا�ستثمارات حمتفظ بها
لتاريخ اال�ستحقاق

2008
2009
القيمة الدفرتية القيمة العادلة
القيمة الدفرتية القيمة العادلة
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
2.239.798

2.276.680

1.134.614

1.050.579

قيا�س القيمة العادلة
ً
يو�ضح اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية والتي مت قيا�سها بالقيمة العادلة الحقا لتاريخ االعرتاف املبدئي ،والتي مت جتميعها يف ثالثة
م�ستويات تبع ًا ملدى �إمكانية قيا�س القيمة العادلة.
امل�سـتـ ــوى الأول :قيا�س القيمة العادلة من واقع الأ�سعار املتداولة (غري املعدّلة) يف الأ�سواق املالية الن�شطة لأ�صول �أو التزامات مماثلة.
امل�ستوى الثاين :قيا�س القيمة العادلة من م�صادر غري تلك املذكورة يف امل�ستوى الأول �أعاله ،وذلك �إما ب�شكل مبا�شر (كالأ�سعار) �أو غري
مبا�شر (من واقع م�ؤ�شر الأ�سعار).
امل�ستوى الثالث :قيا�س القيمة العادلة من واقع تقنيات التقييم والتي تت�ضمن مدخالت عن الأ�صول �أو االلتزامات التي ال ت�ستند �إىل معلومات
متاحة عن ال�سوق.
املجموع
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الأول
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري
الأ�صول املالية بالقيمة العادلة
من خالل ح�ساب الأرباح واخل�سائر
52.689
52.689
م�شتقات الأ�صول املالية
�أ�صول مالية متاحة للبيع
987.460
987.460
�أ�سهم ملكية متداولة
598.239
598.239
�أ�سهم ملكية غري متداولة
1.638.388
598.239
52.689
987.460
�إطار �إدارة املخاطر
ت�شكل املخاطر جزء ًا من ن�شاط البنك وعملياته ،ولكن يتم �إدارتها من خالل عملية قيا�س ومراقبة م�ستمرة بح�سب حجم املخاطر والوظائف
الرقابية الأخرى لدى البنك.
يعترب البنك معر�ض ًا ملخاطر االئتمان وال�سيولة والت�شغيل وخماطر ال�سوق والتي متثل خماطر عمليات جتارية �أو غري جتارية.
يتم �إدارة املخاطر املتعلقة بتغري العوامل املحيطة و�أثر العوامل التكنولوجية وقطاع ال�صناعة من خالل عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي للبنك،
ولي�س من خالل عملية �إدارة املخاطر االعتيادية.
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� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
خماطر �أ�سعار الفائدة:
فيما يلي ملخ�ص حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة للموجودات واملطلوبات والأدوات خارج بنود امليزانية العمومية كما يف  31دي�سمرب  2009و  2008والتي مت ت�صنيفها على �أ�سا�س �إعادة ت�سعري العقود �أو تواريخ اال�ستحقاق �أيهما �أ�سبق:

3.183.962
4.936.320
63.583
8.183.865
8.975.527
15.623.844
824.860
-

621.904
4.267.576
234.865
5.124.345
1.513.329
6.651.713
-

من �سنة �إىل	�أكرث من خم�س	ال تت�أثر
من ثالثة
خالل ثالثة
معدل الفائدة
مبعدالت الفوائد املجموع
�سنوات
	�أ�شهر	�أ�شهر �إىل �سنة خم�س �سنوات
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري الف ّعال

-

%1.67
%8.84
%6.54

10.753.828
2.869.658
706.517
570.466
538.697
15.439.166
3.827.769
941.326
1.712.371
5.850.783
593.863
13.822.301
2.832.642
17.248.806
74.660
-

10.753.828
4.399.729
25.895.855
3.837.607
570.466
538.697
45.996.182
10.488.856
26.177.986
824.860
941.326
1.712.371
5.850.783

كما يف  31دي�سمرب 2009
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
ا�ستثمارات مالية
ممتلكات و�أثاث ومعدات
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
�سندات دين ثانوي
مطلوبات �أخرى
ح�ساب �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وح�سابات �أ�صحاب
ودائع اال�ستثمار املطلق وحقوق امل�ساهمني
الفروق لبنود امليزانية العمومية
الفروق للبنود خارج امليزانية العمومية
�إجمايل فرق ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة
الفروق املرتاكمة حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة

�إن القيمة العادلة للم�شتقات املالية التي تظهر يف بيان املركز املايل �ضمن املوجودات الأخرى تتمثل يف املخاطر االئتمانية التي ميكن �أن يتعر�ض
لها البنك حالي ًا ولكن لي�س احلد الأعلى للمخاطر التي ميكن �أن تن�ش�أ م�ستقب ًال كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة .ولغايات الإف�صاح عن احلد
الأق�صى للتعر�ض للمخاطر ،ف�إنه يتم ا�ستبعاد القيمة العادلة للم�شتقات املالية من املوجودات الأخرى ويتم الإف�صاح عن مدى التعر�ض الكلي
�ضمن االلتزامات والتعهدات التي قد تطر�أ.
تبنى البنك �سيا�سة تتجه نحو التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية واحل�صول على �ضمانات كافية ،عندما يكون ذلك �ضروري ًا ،وذلك لتقليل
خماطر اخل�سائر املحتملة عند تعرث العميل وعدم قدرته على ال�سداد.
تتم مراقبة مدى تعر�ض البنك للمخاطر والت�صنيف االئتماين لعمالئه ب�شكل م�ستمر ويتم توزيع �إجمايل مبالغ العمليات على عدد من العمالء
ذوي الت�صنيف العايل.
تتم ال�سيطرة على خماطر االئتمان عن طريق �إعطاء �سقوف ائتمانية للأطراف التي يتعامل معها البنك والتي تتم مراجعتها واملوافقة عليها من
قبل جلنة �إدارة املخاطر ب�شكل �سنوي ،كما يتبع البنك تعليمات م�صرف قطر املركزي فيما يتعلق ب�شروط منح القرو�ض.

74.660
8.165.042 25.424.231
(17.174.146 )3.040.697( )17.240.366
837.545
(17.174.146 )3.040.697( )16.402.821
()2.269.372( )19.443.518( )16.402.821

التعر�ض ملخاطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان للبنك يف عدم التزام الطرف املتعاقد معه يف الوفاء باملبالغ امل�ستحقة عليه بالكامل .يقوم البنك مبراقبة التعر�ض ملخاطر
االئتمان عن طريق التنويع يف اال�ستثمارات والأ�سواق املالية و�أن�شطة الإقرا�ض لتفادي تركزات املخاطر االئتمانية لدى �أفراد �أو جمموعات �أو
عمالء يف مناطق جغرافية �أو قطاعات اقت�صادية معينة .كذلك يح�صل البنك على �ضمانات يف احلاالت التي ت�ستدعي ذلك.
يقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان النا�شئة من امل�شتقات املالية وعقود ال�صرف الأجنبي خالل �إجراءات املوافقة على منح االئتمان و�إجراءات
املراقبة واملتابعة االئتمانية .وي�ستخدم البنك نف�س �إجراءات املخاطر االئتمانية املتبعة لعمليات الإقرا�ض التقليدية عند الدخول يف املعامالت
بالنقد الأجنبي.
ي ّبني الإي�ضاح رقم ( )7من الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية املوحدة توزيع حمفظة القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية على القطاعات
املختلفة .كما يت�ضمن الإي�ضاح رقم ( )30التوزيـع اجلغرافـي ملوجودات ومطلوبات البنك.
يبني اجلدول التايل احلد الأعلى للمخاطر االئتمانية التي تتعر�ض لها بنود بيان املركز املايل مبا يف ذلك امل�شتقات املالية .يظهر احلد الأعلى
للمخاطر بالإجمايل قبل ت�أثري تقليل املخاطر با�ستخدام �إجمايل �صايف الأر�صدة واتفاقيات ال�ضمانات.
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
املوجودات
2.126.897
10.482.088
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية (با�ستثناء النقد يف ال�صندوق)
7.949.767
4.399.729
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
23.933.229
25.895.855
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
3.391.988
3.837.607
ا�ستثمارات مالية
647.883
538.697
موجودات �أخرى
38.049.764
45.153.976
17.612.007
19.661.477
مطلوبات حمتملة والتزامات
55.661.771
64.815.453
�إجمايل التعر�ض ملخاطر االئتمان

()2.269.372

� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
هيكلية �إدارة املخاطر
يعترب جمل�س �إدارة البنك هو امل�س�ؤول عن حتديد ومراقبة املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل ذلك توجد جهات �أخرى مثل :جلنة التدقيق الداخلي ،جلنة
الت�سهيالت ،وجلنة املوجودات واملطلوبات م�س�ؤولة عن عملية �إدارة ومراقبة املخاطر للبنك.
تتم مراقبة وال�سيطرة على املخاطر بنا ًء على حمددات ي�ضعها البنك ،وتعك�س هذه املحددات �إ�سرتاتيجية العمل وعوامل ال�سوق امل�ؤثرة يف
البنك ،وكذلك تعك�س م�ستوى املخاطر التي ي�ستطيع البنك حتملها.
كجزء من عملية �إدارة املخاطر ،يقوم البنك با�ستخدام م�شتقات و�أدوات مالية �أخرى لإدارة املخاطر الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة
والعمالت الأجنبية وخماطر ر�أ�س املال و خماطر االئتمان .يتم تقييم املخاطر قبل الدخول يف عمليات التحوط التي يتم اعتمادها من قبل
امل�ستوى الإداري املنا�سب للبنك.
يتبع البنك طريقة خا�صة لتقدير خماطر ال�سوق التي يتعر�ض لها على املراكز املالية التي يحتفظ بها و�أعلى قيمة للخ�سائر املتوقعة عليها ،وذلك
�إعتماد ًا على عدد من الفر�ضيات والعوامل املتغرية يف ال�سوق .وقد حدد البنك جمموعة من امل�ستويات لقيمة املخاطر املقبولة لدى البنك ،والتي
يتم مراقبتها ب�شكل يومي.
ال يوجد هناك �أي تغري على م�ستوى تعر�ض البنك ملخاطر ال�سوق �أو الطريقة التي يقي�س وي�سيطر بها البنك على تلك املخاطر.

12.332.249
3.106.917
3.106.917
837.545
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%1.70
%5.18
%1.15

48

%4.10

49

6.634.451
6.138.071
274.659
13.047.181
6.884.952
17.690.655
1.232.079
-

589.949
3.002.503
192.814
3.785.266
1.275.615
1.245.709
-
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� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
خماطر �أ�سعار الفائدة (تتمة):

746.517
746.517
-

كما يف  31دي�سمرب 2008
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
ا�ستثمارات مالية
ممتلكات و�أثاث ومعدات
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
�سندات دين ثانوي
مطلوبات �أخرى
ح�ساب �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وح�سابات �أ�صحاب
ودائع اال�ستثمار املطلق وحقوق امل�ساهمني
الفروق لبنود امليزانية العمومية
الفروق للبنود خارج امليزانية العمومية
�إجمايل فرق ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة
الفروق املرتاكمة حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة

من �سنة �إىل	�أكرث من خم�س	ال تت�أثر
من ثالثة
خالل ثالثة
معدل الفائدة
مبعدالت الفوائد املجموع
�سنوات
	�أ�شهر	�أ�شهر �إىل �سنة خم�س �سنوات
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري الف ّعال

2.552.024
3.140.778
1.208.722
495.567
647.883
8.044.974
3.226.243
1.420.859
1.037.593
4.912.755
725.367
11.651.877
969.276
13.346.520
43.998
-

2.552.024
7.949.767
23.933.229
3.391.988
495.567
647.883
38.970.458
8.160.567
22.206.605
1.232.079
1.420.859
1.037.593
4.912.755

746.517
746.517
4.012.476
43.998
2.521.324
25.807.686
13.302.522
(1.263.942 )12.760.505
1.460.000
13.302.522
(1.263.942 )11.300.505
(3.265.959 )10.036.563( )11.300.505

10.597.450
()2.552.476
()2.552.476
1.460.000

٪3٫6
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38.970.458
1.460.000
-

%4.33
%9.50
%6.30
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%4.3
%5.4
%6.2
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� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
خماطر �أ�سعار الفائدة (تتمة)
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة من �إحتمالية تغري �أ�سعار الفائدة مما قد ي�ؤثر على قيمة الأدوات املالية �أو على التدفقات النقدية للبنك .يتعر�ض
البنك ملخاطر �أ�سعار الفائدة كنتيجة للفروقات بني قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج بنود امليزانية العمومية والتي ت�ستحق �أو يتم
�إعادة ت�سعريها خالل فرتة حمددة.
يقوم البنك بقيا�س خماطر �أ�سعار الفائدة عن طريق و�ضع م�ستويات ملخاطر �أ�سعار الفائدة ب�إيجاد حدود دنيا وعليا لفروقات �أ�سعارالفائدة
خالل فرتات حمددة و�أي�ض ًا مقابلة �إعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات من خالل �إ�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر وامل�ستخدمة يف خمتلف الأدوات
خارج بنود امليزانية العمومية ،وب�شكل رئي�سي عقود تبادل �أ�سعار الفائدة.
�إذا مت �إفرتا�ض �أن متويل وحجم املوجودات التي لها ح�سا�سية ملعدالت الفائدة �سوف تبقى كما هي ،ف�إن البنك قد يتعر�ض خل�سارة بقيمة 1.8
مليون ريال قطري ( 1.1مليون ريال قطري لعام  )2008وذلك عند زيادة نقطة �أ�سا�س واحدة ( )by 1على �أ�سعار الفائدة ويف حالة انخفا�ض
�أ�سعار الفائدة بواقع نقطة �أ�سا�سية واحدة ،ف�إن البنك �سوف يحقق ربح ًا بنف�س القيمة.
خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة تتمثل يف عدم مقدرة من�ش�أة ما على تلبية متطلبات التمويل اخلا�صة بها .حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود ا�ضطراب يف
ال�سوق �أو انخفا�ض م�ستوى الت�صنيف االئتماين ،مما ي�ؤدى �إىل تقلي�ص بع�ض م�صادر التمويل .تقع امل�س�ؤولية الكاملة لل�سيطرة على خماطر
ال�سيولة على عاتق جمل�س �إدارة البنك ،والذي قد قام بو�ضع �إطار عمل منا�سب لل�سيطرة على خماطر ال�سيولة لدى البنك بالن�سبة الحتياجاته
من ال�سيولة النقدية على املدى الق�صري واملتو�سط والطويل .وبح�سب متطلبات �إدارة ال�سيولة النقدية وللتقليل من هذه املخاطر قامت الإدارة
بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات بعد الأخذ يف االعتبار توفر ال�سيولة للحفاظ على ر�صيد كاف متوازن لكل من النقد و�شبه النقد
والأوراق املالية القابلة للبيع فور ًا بال�سوق.
يعك�س اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئي�سية بنا ًء على ترتيبات ال�سداد التي مت التعاقد عليها .وقد مت
حتديد تواريخ اال�ستحقاق التي مت التعاقد عليها للموجودات واملطلوبات على �أ�سا�س الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل وحتى تاريخ
اال�ستحقاق التعاقدي دون الأخذ يف االعتبار تواريخ اال�ستحقاق الفعلية التي تعك�سها الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع وتوفر ال�سيولة.
تراقب �إدارة البنك ب�صورة م�ستمرة ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات للت�أكد من توفر �سيولة كافية.
من �سنة �إىل	�أكرث من
من ثالثة
من �شهر �إىل
		
ثالثة �أ�شهر	�أ�شهر �إىل �سنة خم�س �سنوات خم�س �سنوات املجموع
خالل �شهر
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب 2009
نقد و�أر�صدة
10.753.828 1.400.674
1.001.068
8.352.086
لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى البنوك
4.399.729
593.863
621.904
883.042
2.300.920
وامل�ؤ�س�سات املالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة
25.895.855 7.008.003
9.683.956
4.267.576
1.463.868
3.472.452
متويلية للعمالء
3.837.607 1.194.082
2.087.051
556.474
ا�ستثمارات مالية
570.466
570.466
ممتلكات و�أثاث ومعدات -
538.697
538.697
موجودات �أخرى
45.996.182 10.173.225 12.364.870 4.889.480 3.347.978 15.220.629
جمموع املوجودات
�أر�صدة للبنوك
10.488.856
1.274.525
238.804
804.150
8.171.377
وامل�ؤ�س�سات املالية
26.177.986
74.660
6.651.713
5.518.639 13.932.974
ودائع العمالء
824.860
824.860
�سندات دين ثانوي
941.326
941.326
مطلوبات �أخرى
ح�سابات �أ�صحاب
1.712.371
103.469
762.549
846.353
ودائع اال�ستثمار املطلق
5.850.783 5.850.783
حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وح�سابات
�أ�صحاب ودائع اال�ستثمار
املطلق وحقوق امل�ساهمني 45.996.182 6.675.643 1.349.185 6.993.986 7.085.338 23.892.030
(- 3.497.582 11.015.685 )2.104.506( )3.737.360( )8.671.401
�صايف فروق ال�سيولة
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� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
خماطر �أ�سعار الفائدة (تتمة)
من �سنة �إىل	�أكرث من
من ثالثة
من �شهر �إىل
		
ثالثة �أ�شهر	�أ�شهر �إىل �سنة خم�س �سنوات خم�س �سنوات املجموع
خالل �شهر
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب 2008
نقد و�أر�صدة
2.552.024 1.176.684
1.375.340
لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى البنوك
7.949.767
725.367
589.949
598.284
6.036.167
وامل�ؤ�س�سات املالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة
23.933.229 8.271.178
6.553.993
3.002.503
1.184.892
4.920.663
متويلية للعمالء
3.391.988 1.420.255
1.112.417
179.049
680.267
ا�ستثمارات مالية
495.567
495.567
ممتلكات و�أثاث ومعدات -
647.883
647.883
موجودات �أخرى
38.970.458 11.363.684 8.391.777 3.771.501 1.783.176 13.660.320
جمموع املوجودات
�أر�صدة للبنوك
8.160.567
1.274.525
1.090
75.551
6.809.401
وامل�ؤ�س�سات املالية
22.206.605
43.998
1.245.709
3.820.662 17.096.236
ودائع العمالء
1.232.079 1.232.079
�سندات دين ثانوي
1.420.859
1.420.859
مطلوبات �أخرى
ح�سابات �أ�صحاب
1.037.593
62.696
462.059
512.838
ودائع اال�ستثمار املطلق
4.912.755 4.912.755
حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وح�سابات
�أ�صحاب ودائع اال�ستثمار
املطلق وحقوق امل�ساهمني 38.970.458 6.144.834 1.318.523 1.309.495 4.358.272 25.839.334
- 5.218.850
7.073.254
(2.462.006 )2.575.096( )12.179.014
�صايف فروق ال�سيولة
خماطـر العمـالت
يتعر�ض البنك ملخاطر التقلبات فـي �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،ويقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود مل�ستوى التعر�ض لهذه املخاطر لكل
عملة ،وذلك لفرتة الليلة �أو اليوم الواحد ،حيث تتم مراقبتها يومي ًا .وفيما يلي �صايف املراكز للعمالت الرئي�سية بالبنك:
جنية ا�سرتليني عمالت �أخرى املجموع
دوالر �أمريكي يورو
ريال قطري
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري �ألف ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب 2009
34.417.206
املوجودات
املطلوبات وح�سابات �أ�صحاب
ودائع اال�ستثمار املطلق
()259.498( )8.786.180( )35.568.800
وحقوق امل�ساهمني
8.817.781

�صايف مركز العمالت

(31.601 )1.151.594

252.125

()7.373

كما يف  31دي�سمرب 2008
271.994 11.692.656 24.876.847
املوجودات
املطلوبات وح�سابات �أ�صحاب
ودائع اال�ستثمار املطلق
()292.798( )14.244.997( )23.775.987
وحقوق امل�ساهمني
�صايف مركز العمالت

1.100.860

()20.804( )2.552.341

143.339

2.379.731

()148.501

()46.010.182( )1.247.203

()5.162

1.132.528

46.010.182

� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
خماطـر العمـالت (تتمة)
حتليل ح�سا�سية العمالت الأجنبية
يبني اجلدول التايل تفا�صيل احل�سا�سية لن�سب مئوية الرتفاع �أو انخفا�ض �سعر �صرف الريال القطري مقابل العمالت الأجنبية ذات العالقة،
با�ستثناء الدوالر الأمريكي والذي مت تثبيت �سعر �صرفه مقابل الريال القطري ،يت�ضمن حتليل احل�سا�سية فقط العمالت الأجنبية التي لدى
البنك ،وفيما يلي ت�أثري التغري يف �أ�سعار ال�صرف:
الربح/اخل�سارة
الن�سبة %
العملة
2008
2009
		
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
		
69
155
%3 -/+
جنيه �إ�سرتليني
624
221
%3 -/+
يورو
3.926
6.057
%3 -/+
دينار كويتي
28
4.973
%3 -/+
ين ياباين
خماطر ال�سوق
يرتتب على طبيعة ن�شاط البنك تعر�ضه ب�شكل �أ�سا�سي �إىل املخاطر املالية ومنها خماطر تغري �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وخماطر تغري
�أ�سعار الفائدة .يعمل البنك على تنويع ا�ستثماراته يف م�شتقات الأدوات املالية وذلك يف حماولة لل�سيطرة على م�ستوى تعر�ضه ملخاطر تغيرّ
�أ�سعار �صرف العمالت الأجنب ّية وخماطر تغيرّ �أ�سعار الفائدة.
خماطر الأ�سعار
وتتمثل خماطر الأ�سعار يف ارتفاع/انخفا�ض القيمة ال�سوقية نتيجة للتغريات يف الأ�سعار� .إن الت�أثري على بيان الدخل ال�شامل وحقوق امللكية عند
وجود احتمالية للتغري يف �أ�سعار اال�ستثمارات املدرجة ،بافرتا�ض بقاء جميع العوامل الأخرى دون تغيري ،هو كما يلي:
2009
التغري يف الأ�سعار الت�أثري على حقوق امللكية
�	%ألف ريال قطري
98.746
ا�ستثمارات مدرجة %10-/+

كفاية ر�أ�س املال
يحتفظ البنك بقاعدة ر�أ�سمال تتم �إدارتها بفعالية لتغطية املخاطر املرتبطة بالأعمال امل�صرفية .يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية ر�أ�سماله
وذلك با�ستخدام الأ�س�س واملعدالت والأوزان املحددة ومقررات جلنة بازل حول الرقابة البنكية واملعتمدة من قبل م�صرف قطر املركزي.
�إن الأهداف الأ�سا�سية لإدارة ر�أ�سمال البنك هي ت�أكيد �أن البنك يتقيد بكافة متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من قبل امل�ؤ�س�سات املالية اخلارجية
و�أن البنك يحافظ على ت�صنيف ائتماين قوي ون�سب مالية جيدة وذلك من �أجل دعم �أعمال البنك وزيادة القيمة للم�ساهمني.
يقوم البنك ب�إدارة هيكلة ر�أ�سماله ويقوم بتعديل هذه الهيكلة يف �ضوء التغريات يف الأحوال االقت�صادية وخ�صائ�ص املخاطر لأعمال البنك.
قد يقوم البنك ،من �أجل املحافظة على هيكلية ر�أ�سمال البنك �أو �إدخال تعديل عليها ،بتعديل قيمة التوزيعات للم�ساهمني �أو ب�إ�صدار �أدوات
ملكية جديدة.
ر�أ�س املال التنظيمي للبنك

-

76.200

2.052.761

38.970.458

()73.904

()582.772

()38.970.458

2.296

1.469.989

-

2008
التغري يف الأ�سعار الت�أثري على حقوق امللكية
�	%ألف ريال قطري
139.502
%10-/+

ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ر�أ�س املال امل�ساند
�إجمايل ر�أ�س املال
املوجودات مرجحة ب�أوزان املخاطر
ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ن�سبة ر�أ�س املال الكلي

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
4.258.679
4.231.397
924.914
1.072.544
5.183.593
5.303.941
38.461.315
36.804.237
%11.07
%11.50
%13.48
%14.41

55

54
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� )4إدارة خماطر الأدوات املالية(تتمة)
ر�أ�س املال التنظيمي للبنك (تتمة)
يت�ألف ر�أ�س املال القانوين للبنك من ر�أ�س املال الأ�سا�سي ور�أ�س املال املُ�سا ِند .يت�ضمن ر�أ�س املال الأ�سا�سي ر�أ�س املال امل�صدر واالحتياطي
القانوين واالحتياطيات الأخرى والأرباح املدورة مبا فيها �أرباح ال�سنة وت�ستثنى الأرباح املقرتح توزيعها من ذلك.
يت�ضمن ر�أ�س املال املُ�سا ِند �سندات الدين الثانوي ،احتياطي املخاطر ،بالإ�ضافة �إىل  ٪45من �إحتياطي القيمة العادلة و�إحتياطي حتويل العمالت
الأجنبية �إذا كان الر�صيد موجب ًا و � %100إذا كان الر�صيد �سالب ًا.
�إن احلد الأدنى املقبول لن�سبة كفاية ر�أ�س املال واملقرر من قبل م�صرف قطر املركزي هو  ،٪10واحلد الأدنى املقرر من جلنة بازل هو %8
بح�سب متطلبات الإ�شراف امل�صريف.
خماطر �إدارة ا�ستثمارات العمالء
يدير البنك ا�ستثمارات العمالء �سواء ب�شكل مبا�شر من خالل تعليماتهم �أو يف �شكل حمافظ و�صناديق ا�ستثمارية يتوىل البنك �إدارتها .يرتتب
على �إدارة البنك لهذه اال�ستثمارات بع�ض املخاطر القانونية والأدبية وخماطر العمليات ،ويتحكم البنك يف هذه املخاطر من خالل برنامج
متكامل لإدارة املخاطر.
املخاطر الت�شغيلية واملخاطر الأخرى
تتمثل املخاطر الت�شغيلية يف اخل�سائر املبا�شرة �أو غري املبا�شرة الناجمة عن حدث ي�ؤدي �إىل خلل يف الأنظمة الآلية� ،أو قاعدة العمليات �أو
الأفراد �أو �أي من املخاطر الأخرى ذات الت�أثري على العمليات الت�شغيلية .يقوم البنك بتقليل اخل�سائر احلقيقية �أو املحتملة الناجمة من حدوث
خماطر ت�شغيلية ب�إدارة املخاطر الت�شغيلية من خالل جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات لإدارة ومراقبة املخاطر .بالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم
�إدارة م�ستقلة للتدقيق الداخلي بتحديد وتقييم املخاطر وتقدمي تقارير عن هذه املخاطر.
يتعـر�ض البنك ملجموعـة من املخاطر الأخرى ت�شمل املخاطر النظامية والقانونية وخماطر ال�سمعة .تتم �إدارة املخاطر النظامية عرب �سيا�سات
و�إجراءات االن�ضباط .وتتم �إدارة املخاطر القانونية عرب اال�ستعانة مب�ست�شارين قانونيني داخليني وخارجيني .وتتم �إدارة خماطر ال�سمعة عن
طريق الدرا�سة امل�ستمرة للأمور التي ت�ؤثر على �سمعة البنك و�إ�صدار التعليمات وال�سيا�سات يف الوقت املالئم.
 )5نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
نقد و�أر�صدة بنكية
االحتياطي النقدي لدى م�صرف قطر املركزي
االحتياطي النقدي لدى بنوك مركزية �أخرى
�أر�صدة �أخرى لدى بنوك مركزية �أخرى

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
411.768
411.418
1.103.892
1.262.696
72.792
137.978
963.572
8.941.736
2.552.024
10.753.828

�إن االحتياطي النقدي لدى م�صرف قطر املركزي والبالغ  1.263مليون ريال قطري ( 1.104مليون ريال قطري للعام  ،)2008والر�صيد لدى
بنوك مركزية �أخرى والذي ي�شتمل على الر�صيد لدى بنك االحتياطي الفدرايل بنيويورك وم�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي وم�صرف
الكويت املركزي والبالغ  138مليون ريال قطري ( 73مليون ريال قطري للعام  ،)2008ميثالن احتياطيات �إلزامية ال ت�ستخدم يف عمليات البنك
اليومية .لي�س لدى البنك �أي نقد �أو �شبه نقد غري متوفر لال�ستخدام.
� )6أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ح�سابات جارية
ودائع
قرو�ض لبنوك

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
179.408
128.218
5.746.732
2.586.711
2.023.627
1.684.800
7.949.767
4.399.729

يت�ضمن بند قرو�ض لبنوك مبلغ  115مليون ريال قطري والتي مت االعرتاف بهبوط يف قيمتها مببلغ  37مليون ريال قطري.

 )7قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
		
�أ -ح�سب النوع
 -1القرو�ض وال�سلف البنكية التقليدية
قرو�ض		
		
جاري مدين
		
�أوراق خم�صومة
		
جمموع القرو�ض وال�سلف
		
خم�ص�ص خا�ص لتدين القيمة
()1
�صايف القرو�ض وال�سلف التقليدية للعمالء
 -2الأن�شطة التمويلية الإ�سالمية للعمالء
		
مرابحة وم�ساومة
		
ا�ست�صناع
		
�إجارة
		
م�ضاربة وم�شاركة
		
�أخرى
�إجمايل �أن�شطة التمويل الإ�سالمية للعمالء 		
		
ينزل� :إيرادات م�ؤجلة
ينزل :خم�ص�ص التدين يف قيمة القرو�ض		
()2
�صايف �أن�شطة التمويل الإ�سالمية للعمالء
()2 + 1
�صايف القرو�ض وال�سلف و�أن�شطة التمويل للعمالء

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري

21.273.080
2.529.257
74.679
23.877.016
()685.714
23.191.302
1.523.097
230.798
911.532
334.636
4.542
3.004.605
()268.638
()31.414
2.704.553
25.895.855

19.511.384
1.864.725
98.086
21.474.195
()546.476
20.927.719
1.302.491
209.153
1.673.257
117.446
3.451
3.305.798
()283.246
()17.042
3.005.510
23.933.229

كجزء من برنامج احلكومة لدعم البنوك املحلية ،قام البنك ببيع جمموعة من القرو�ض بقيمة  1.664مليون ريال قطري حلكومة دولة قطر
مقابل احل�صول على نقد و�سندات حكومية ،وقد مت ت�سجيل م�صروف اخل�سائر املرتبطة ببيع هذه القرو�ض والبالغة  30مليون ريال قطري
�ضمن بيان الدخل.
بتاريخ  31دي�سمرب  ،2009بلغ �إجمايل القرو�ض وال�سلف غري املنتظمة  851مليون ريال قطري� ،أي ما يعادل  ٪3.14مـن �إجمايل القرو�ض
وال�سلف والأن�شطة التمويلية للعمالء ( 723.7مليون ريال قطري ،يعادل  ٪2.89للعام .)2008

2.014.264
12.476.881
7.567.379
3.972.278
26.030.802

928.768
11.327.751
7.358.331
4.441.432
24.056.282
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 )7قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
ب -ح�سب القطاع

احلكومة
م�ؤ�س�سات حكومية
ال�صناعة
التجارة
اخلدمات
املقاوالت
املمتلكات
�شخ�صية
�أخرى

264.861
576.024
9.934
850.819

358.240
365.471
723.711

2008
2009
املجموع
جاري مدين	�أورق خم�صومة
قرو�ض	
املجموع
جاري مدين	�أورق خم�صومة
قرو�ض	
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
159.868
110.299
49.569
1.178.110
1.140.203
37.907
768.900
93.097
675.803
836.156
3
836.153
950.133
3.142
91.722
855.269
1.053.901
6.347
52.302
995.252
3.517.036
39.571
629.583
2.847.882
4.487.486
49.255
569.438
3.868.793
1.781.059
18.568
70.659
1.691.832
1.980.005
2.060
68.427
1.909.518
2.452.220
28.066
300.279
2.123.875
3.292.063
8.585
352.963
2.930.515
4.442.206
8.000
88.614
4.345.592
3.943.628
83.112
3.860.516
10.411.514
739
480.382
9.930.393
9.491.683
2.409
445.302
9.043.972
297.057
3.541
293.516
618.589
1.603
11.594
605.392
24.779.993
98.086
1.868.176
22.813.731
26.881.621
70.259
2.723.344
24.088.018

2.014.264
12.741.742
8.143.403
3.982.212
26.881.621

928.768
11.685.991
7.723.802
4.441.432
24.779.993

ي�شمل جمموع القرو�ض وال�سلف �إجمايل املبالغ لكل من الأن�شطة البنكية التقليدية والأن�شطة البنكية الإ�سالمية قبل خ�صم املخ�ص�ص اخلا�ص لتدين قيمة القرو�ض والفوائد املعلقة.

283.236
431.856
2.036
717.128

296.937
266.581
563.518

ج -بيانات مك ّملة
توزيع حمفظة الت�سهيالت االئتمانية لقرو�ض الأ�شخا�ص وال�شركات والعقارات.
خم�ص�صات لتدين القيمة
املجموع
قرو�ض متعرثة
قرو�ض عاملة
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب 2009
قرو�ض جلهات حكومية
قرو�ض �شركات
قرو�ض �أفراد
قرو�ض م�ضمونة بعقارات
املجموع

56
خم�ص�صات لتدين القيمة
املجموع
قرو�ض متعرثة
قرو�ض عاملة
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب 2008
قرو�ض جلهات حكومية
قرو�ض �شركات
قرو�ض �أفراد
قرو�ض م�ضمونة بعقارات
املجموع

57
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 )7قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
د -حركة خم�ص�ص التدين يف قيمة الديون

كما يف  1يناير
�صايف خم�ص�صات
خالل ال�سنة
خم�ص�صات جديدة
خالل ال�سنة
خم�ص�صات م�سرتدة
خالل ال�سنة
اعدام خم�ص�ص
خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب

2008
2009
خم�ص�ص خا�ص	 فوائد معلقة جممـــوع
خم�ص�ص خا�ص	 فوائد معلقة جممـــوع
�ألـــــــــف	�ألـــــــــف	�ألـــــــــف	�ألـــــــــف	�ألـــــــــف	�ألـــــــــف
ريال قطري ريال قطري
ريال قطري ريال قطري ريال قطري
ريال قطري
559.256
233.332
325.924
563.518
215.701
347.817

126.314

67.706

194.020

56.934

39.939

96.873

187.479

91.534

279.013

124.056

69.685

193.741

()61.165

()23.828

()84.993

()67.122

()29.746

()96.868

()7.223

()33.187

()40.410

()35.041

()57.570

()92.611

466.908

250.220

717.128

347.817

215.701

563.518

يت�ضمن خم�ص�ص القرو�ض وال�سلف  30مليون ري��ال قطري مت اعتبارها كم�صروف على ح�ساب الإي��راد غري امل�ستحق على �سندات
حكومية.
هـ -حتليل التدين يف قيمة املوجودات املالية
يو�ضح اجلدول التايل التعمري الزمني للقرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية املتدنية يف القيمة ،والقيمة املقابلة لل�ضمانات املرهونة:
2008
2009
�صايف قيمة
�صايف قيمة
الت�صنيف
التعر�ض للمخاطر ال�ضمانات
التعر�ض للمخاطر ال�ضمانات
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
67.306
170.756
67.575
220.352
 180-90يوم ًا
52.045
128.655
33.774
195.400
 365- 180يوم ًا
161.164
424.300
64.757
435.067
�أكرث من  365يوم ًا
280.515
723.711
166.106
850.819
بلغت قيمــة القرو�ض وال�سلف والأن�شطــة التمويليـة امل�ستحقة والتي ال يوجد تدين يف قيمتها كما يف نهاية ال�سنة  585مليون ريال قطري
( 240مليون ريال قطري للعام .)2008
و -القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية للعمالء املعاد جدولتها

2008
2009
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
29.325
24.128
قرو�ض ال�شركات
47.878
54.435
قرو�ض الأفراد
77.203
78.563

 )8اال�ستثمارات املالية
اال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

2008
2009
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
2.245.143
1.585.699
ا�ستثمارات متاحة للبيع (�أ)
1.134.614
2.239.798
ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق (ب)
3.379.757
3.825.497
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 )8اال�ستثمارات املالية (تتمة)
�( 8أ) اال�ستثمارات املتاحة للبيع

2008
2009
املجمـــــوع
غري مدرجة
مــدرجـــة
املجمـــــوع
غري مدرجة
مــدرجـــة
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري

ا�ستثمارات يف �أ�سهم 248.353
�سندات حكومة قطر 348.276
�سندات دين �أخرى 38.816
وحدات �صناديق
352.015
ا�ستثمارية
987.460

93.496
504.200
-

341.849
852.476
38.816

608.593
259.415
31.020

66.627
782.944
-

675.220
1.042.359
31.020

543
598.239

352.558
1.585.699

496.001
1.395.029

543
850.114

496.544
2.245.143

قام البنك خالل الفرتة بتحويل ا�ستثمارات يف الأ�سهم قيمتها  536.6مليون ريال قطري �إىل احلكومة ،وبح�سب االتفاقية مع احلكومة
ف�إنه يحق للبنك �أن يعيد �شراء هذه اال�ستثمارات خالل فرتة � 5سنوات وبنف�س �سعر التحويل.
بتاريـخ  31دي�سمرب  ،2009بلغت قيمة ال�سندات التي حتمل فائدة ثابتة  826مليون ريال قطـري وال�سـندات التي حتمل فائدة متغيـرة  65مـليون
ريال قطـري ( 31دي�سمرب� :2008سندات حتمل فائدة ثابتة  962مليون ريال قطري و�سندات حتمل فائدة متغرية  111مليون ريال قطري).
تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع �أ�سهم ًا حمجوزة قيمتها ال�سوقية  16.2مليون ريال قطري ( 11.1مليون ريال قطري للعام )2008
مرتبطة بع�ضوية البنك يف جمل�س �إدارة ال�شركات امل�ستثمر فيها .و�أي�ض ًا توجد �أ�سهم حمجوزة قيمتها ال�سوقية  30.9مليون ريال قطري
( 18.3مليون ريال قطري للعام  )2008وفق ًا لل�شروط التعاقدية مع ال�شركات امل�ستثمر فيها.
( 8ب) اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

�سندات دين

2008
2009
املجمـــــوع
غري مدرجة
مــدرجـــة
املجمـــــوع
غري مدرجة
مــدرجـــة
�ألف ر.ق	�ألف ر.ق	�ألف ر.ق	�ألف ر.ق	�ألف ر.ق	�ألف ر.ق

2.239.798 1.163.029 1.076.769

- 1.134.614

1.134.614

تت�ضمن �سندات الدين �سندات حكومية مببلغ  1.882مليون ريال قطري ( 713مليون ريال قطري للعام .)2008
بلغت قيمة ال�سندات التي حتمل فائدة ثابتة  1.958مليون ريال قطـري وال�سـندات التي حتمل فائدة متغيـرة  282مـليون ريال قطـري كما يف 31
دي�سمرب ( 2009بلغت ال�سندات التي حتمل فائدة ثابتة  605مليون ريال قطري والتي حتمل فائدة متغيـرة  345مليون ريال قطـري للعام .)2008
( 8ج) ا�ستثمارات يف �شركة زميلة
2008
2009
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
12.231
12.110
ا�ستثمارات يف �شركة زميلة
فيما يلي احلركة يف اال�ستثمار يف �شركة زميلة:
10.256
12.231
الر�صيد يف بداية ال�سنة
5.249
امل�ضاف خالل ال�سنة
()2.981
564
خ�سائر حتويل عمالت �أجنبية
()293
()685
احل�صة من �صايف اخل�سارة
12.231
12.110
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
فيما يلي ملخ�ص للمعلومات املالية اخلا�صة بال�شركة الزميلة:
16.711
20.234
جمموع املوجودات
()5.800
()8.644
جمموع املطلوبات
10.911
11.590
�صايف املوجودات
5.346
5.679
ح�صة البنك يف �صايف موجودات ال�شركة الزميلة
8.839
1.623
جمموع الإيرادات
()598
()1.398
�صايف اخل�سارة لل�سنة/الفرتة
()293
()685
ح�صة البنك يف اخل�سارة املتحققة
يت�ضمن اال�ستثمار يف �شركة زميلة مبلغ  6.4مليون ريال قطري متثل الزيادة يف تكلفة اال�ستثمار على ح�صة البنك يف �صايف موجودات
ال�شركة الزميلة.

 ) 9ممتلكات و�أثاث ومعدات
حت�سينات
		
وجتديدات
		
	�أرا�ضي ومباين املباين امل�ست�أجرة	�أثاث ومعدات �سيارات
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
يف  31دي�سمرب 2009
التكلفة
10.620
176.695
100.091
438.886
الر�صيد يف  1يناير
1.423
19.001
8.232
86.881
�إ�ضافات
()821
()629
ا�ستبعادات
11.222
195.067
108.323
525.767
اال�ستهالك املرتاكم
4.764
132.752
50.100
43.109
الر�صيد يف  1يناير
1.966
24.067
11.432
3.164
ا�ستهالك ال�سنة
()821
()620
ا�ستهالك يخ�ص ا�ستبعادات -
5.909
156.199
61.532
46.273
5.313
38.868
46.791
�صايف القيمة الدفرتية 479.494
يف  31دي�سمرب 2008
التكلفة
8.383
163.956
88.312
228.931
الر�صيد يف  1يناير
3.061
14.004
12.251
209.955
�إ�ضافات
()824
()1.265
()472
ا�ستبعادات
10.620
176.695
100.091
438.886
اال�ستهالك املرتاكم
4.012
110.462
39.500
36.824
الر�صيد يف  1يناير
1.576
23.555
11.072
6.285
ا�ستهالك ال�سنة
()824
()1.265
()472
ا�ستهالك يخ�ص ا�ستبعادات -
4.764
132.752
50.100
43.109
5.856
43.943
49.991
�صايف القيمة الدفرتية 395.777

املجموع
�ألف ريال قطري

726.292
115.537
()1.450
840.379
230.725
40.629
()1.441
269.913
570.466

489.582
239.271
()2.561
726.292
190.798
42.488
()2.561
230.725
495.567

ي�شتمل بند �أرا�ضي ومباين على م�شاريع ر�أ�سمالية قيد التنفيذ مببلغ  281مليون ريال قطري كما يف  31دي�سمرب  208( 2009مليون ريال
قطري للعام  )2008وي�شتمل بند الأرا�ضي واملباين على مبلغ  31مليون ريال قطري متثل تكاليف التمويل املر�سملة.
 )10املــوجــــودات الأخـــرى
فوائد م�ستحقة
مدفوعات مقدمة
ذمم مدينة
�أدوات م�شتقات مالية (�إي�ضاح )28
�أخرى

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
186.297
174.305
76.563
82.963
4.180
6.076
106.055
274.788
275.353
647.883
538.697
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� )11أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�أر�صدة مل�صرف قطر املركزي
ودائع حتت الطلب
ودائع لأجل
�أموال مقرت�ضة من البنوك الأخرى
 )12ودائع العمالء
�( 12أ) ح�سب النوع
 -1ودائع العمالء البنكية التقليدية
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ح�سابات توفري
ودائع لأجل
 -2احل�سابات البنكية الإ�سالمية اجلارية
( 12ب) ح�سب القطاع
احلكومة
م�ؤ�س�سات حكومية
ال�شركات
الأفراد
� )13سندات دين ثانوي
�أوراق �سندات الدين الثانوي
القيمة الأ�سمية
ينزل :اجلزء غري املطف�أ من تكاليف التمويل
التكلفة املطف�أة كما يف  31دي�سمرب

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
2.096.833
134.912
227.203
200.081
136.394
46.729
5.700.137
10.107.134
8.160.567
10.488.856
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري

 )14املطلوبات الأخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )15
�صندوق توفري املوظفني
م�صروفات م�ستحقة
�أدوات امل�شتقات املالية (�إي�ضاح )28
ذمم دائنة �أخرى

يت�ضمن �صندوق توفري املوظفني م�ساهمات املوظفني القطريني ل�صندوق التقاعد والبالغة  3.7مليون ريـال قطـري ( 2.6مليون ريال
قطري للعام .)2008
 )15خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

5.831.087
929.946
19.150.277
25.911.310
266.676
26.177.986

5.371.663
712.617
15.864.324
21.948.604
258.001
22.206.605

2.504.306
5.140.870
9.234.574
9.298.236
26.177.986

2.392.839
6.485.912
7.281.113
6.046.741
22.206.605

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
832.083
()7.223
824.860

1.238.110
()6.031
1.232.079

بتاريخ  12دي�سمرب � 2006أ�صدر البنك �أوراق �سندات دين ثانوي مببلغ  340مليون دوالر �أمريكي ب�أ�سعار فائدة متغرية متزايدة بقيمة
ا�سمية قدرها  100.000دوالر �أمريكي لل�سند الواحد .ي�ستحق �سداد ال�سندات بعد � 10سنوات من تاريخ الأ�صدار بالقيمة اال�سمية
وحتمل فوائد ب�سعر الليبور بالدوالر الأمريكي لثالثة �أ�شهر زائد ًا � ٪0.82سنوي ًا وت�ستحق كل ثالثة �أ�شهر للخم�س �سنوات الأوىل ،وب�سعر
الليبور بالدوالر الأمريكي لثالثة �أ�شهر زائد ًا � ٪1.32سنوي ًا وت�ستحق كل ثالثة �أ�شهر للفرتة املتبقية حتى انتهاء املدة .يتم ا�سرتداد
قيمة �أوراق الدين ح�سب اختيار البنك بعد � 5سنوات من تاريخ الإ�صدار بالقيمة الأ�سمية.
قام البنك خالل الفرتة ب�إعادة �شراء جزء من �سندات الدين الثانوي مببلغ  405.3مليون ريال قطري .يتم االعرتاف بالفروقات بني
القيمة الدفرتية لل�سندات املعاد �شرا�ؤها واملبلغ الذي مت دفعه عند �إعادة ال�شراء �ضمن بيان الدخل لل�سنة.

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
73.433
81.657
31.316
40.532
289.751
226.794
151.521
55.254
874.838
537.089
1.420.859
941.326

الر�صيد يف  1يناير
املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
58.070
73.433
19.529
16.413
()4.166
()8.189
73.433
81.657

يت�ضمن بند املطلوبات الأخرى (�إي�ضاح  )14على خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح .)15
 )16ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
ح�سابات جارية ا�ستثمارية
ح�سابات توفري
ودائع لأجل
ن�صيب �أ�صحاب ح�سابات ودائع اال�ستثمار املطلق من الربح
 )17حقوق امل�ساهمني
�أ -ر�أ�س املال امل�صرح به

�أ�سهم بقيمة  10ريال قطري لل�سهم الواحد
امل�صدر واملدفوع بالكامل
كما يف  1يناير
�أ�سهم جمانية م�صدرة
�أ�سهم �إ�ضافية م�صدرة (�إي�ضاح  17ب)
�أ�سهم اكتتاب خا�ص	
كما يف  31دي�سمرب

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
33.359
20.681
59.435
65.641
901.150
1.621.784
43.649
4.265
1.037.593
1.712.371

2009
عدد الأ�سهـم
(�ألـف �سهــم)

2008
عدد الأ�سهـم
(�ألـف �سهــم)

180.861

172.248

172.248
8.613
180.861

124.818
24.964
22.466
172.248
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 )17حقـــوق امل�ساهمـــني
ب -مبالغ م�ستلمة مقدماً مقابل ر�أ�س املال
وافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادي والذي عقد بتاريخ  21دي�سمرب  2008على �أن يقوم البنك بتخ�صي�ص
 %20من ر�أ�س املال كحد �أق�صى ك�أ�سهم �إ�ضافية ل�صالح جهاز قطر لال�ستثمار ( )QIAوقد ا�ستلم البنك كجزء من هذه العملية
مبلغ ًا نقدي ًا بواقع  %5من جهاز قطر لال�ستثمار وهو مبلغ يت�ضمن عالوة �إ�صدار ،مت ا�ستالم املبلغ بتاريخ  25دي�سمرب 2008
و�إ�صدار �أ�سهم مقابل ذلك املبلغ خالل العام  ،2009كما ا�ستلم البنك دفعة �إ�ضافية متثل  %5من ر�أ�س املال من قبل جهاز قطر
لال�ستثمار بتاريخ  30دي�سمرب  2009مقابل �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية ،لقد مت عر�ض مبلغ ر�أ�س املال امل�ستلم مقدم ًا �ضمن حقوق
امل�ساهمني و�سوف يتم حتويله �إىل بند ر�أ�س املال بعد اجتماع اجلمعية العمومية.
ج -االحتياطي القانوين
مبوجب قانون م�صرف قطر املركزي ،رقم ( )33ل�سنة  2006وتعديالته ،يتم حتويل  %10من �صايف �أرباح ال�سنة �إىل االحتياطي
القانوين حتى يبلغ ر�صيده ما يعادل  %100من ر�أ�س املال املدفوع� .إن االحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت التي
�أجازها قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة  2002وبعد موافقة م�صرف قطر املركزي .وقد قرر البنك التوقف عن
التحويل ،وذلك مبا �أن االحتياطي القانوين قد عادل  %100من ر�أ�س املال املدفوع.
د -احتياطي املخاطر
مبوجب تعليمات م�صرف قطر املركزي ،يتم تكوين احتياطي للمخاطر بن�سبة ال تقل عن  ٪1.5من �صايف قيمة القرو�ض وال�سلف
و�أن�شطة التمويل (با�ستثناء الت�سهيالت املمنوحة للحكومة) لتغطية االلتزامات الطارئة.
قام البنك خالل ال�سنة بتحويل مبلغ  12.2مليون ريال قطري �إىل احتياطي املخاطر.
هـ -احتياطي القيمة العادلة
الر�صيد يف  1يناير
�إعادة التقييم
املحول �إىل بيان الدخل
�صايف التغري خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
70.454
()492.364
()650.320
73.974
87.502
337.939
()562.818
411.913
()492.364
()80.451

و -احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
ميثل هذا االحتياطي فروق �أ�سعار العمالت املتعلقة باال�ستثمارات اخلارجية يف �شركة زميلة وهذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
ز� -أرباح مقرتح توزيعها
اقرتح جمل�س الإدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ  20يناير  2010توزيع �أرباح نقدية بواقع ...( %...ريال قطري لل�سهم الواحد)
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  5( 2009ريال قطري لل�سهم الواحد للعام  )2008وهذه املبالغ املقرتحة املذكورة تخ�ضع
للم�صادقة عليها من قبل اجلمعية العمومية للبنك.
� )18إيرادات الفوائد
قرو�ض و�سلف للعمالء
�سندات/ت�أمينات (حكومة و�آخرون)
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�أر�صدة لدى البنك املركزي

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
1.626.142
1.906.046
132.628
178.712
209.016
99.268
18.182
69.039
1.985.968
2.253.065

 )19م�صــاريـــف الفــوائـــد
ودائع العمالء
�أموال مقرت�ضة من بنوك
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
� )20إيرادات عموالت ور�سوم
عموالت ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�شرة
ر�سوم خدمات بنكية
عموالت القرو�ض و�سلف للعمالء
عموالت �أن�شطة اال�ستثمار للعمالء
�أخرى
� )21أرباح توزيعات الأ�سهم
ا�ستثمارات متاحة للبيع
� 22أ) �صايف �أرباح عمليات النقد الأجنبي
الربح من تعامالت �صرف العمالت الأجنبية
�إعادة تقييم املوجودات َواملطلوبات
 22ب) �صايف �أرباح من ا�ستثمارات مالية
�أرباح ا�ستثمارات
�إطفاء قيمة ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
 )23احل�صة من خ�سائر �شركة زميلة
جمموع الإيرادات
جمموع اخل�سائر لل�سنة/للفرتة
ح�صة البنك من خ�سائر ال�شركة الزميلة

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
813.836
976.820
82.757
127.845
163.904
61.981
1.060.497
1.166.646
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
112.326
128.909
99.849
126.998
118.526
126.048
1.077
4.434
12.616
30.565
344.394
416.954
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
15.544
42.315
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
23.564
26.400
32.884
48.848
56.448
75.248
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
177.609
237.261
()5.094
()16.215
172.515
221.046
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
8.839
1.623
()598
()1.398
()685

()293
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� )24صايف اخل�سائرعلى امل�شتقات املالية
خ�سائر من م�شتقات مالية

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
()64.951
()32.290

� )28أدوات امل�شتقات املالية
يبينّ اجلدول التايل القيمة العادلة لأدوات امل�شتقات املالية مع القيمة الأ�سمية ح�سب فرتة اال�ستحقاق� .إن القيمة الإ�سمية التي توفر تقدير ًا
حلجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة ال تظهر بال�ضرورة مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بهذه امل�شتقات.
القيمة الإ�سمية بح�سب تاريخ اال�ستحقاق

تت�ضمن اخل�سائر على امل�شتقات املالية تلك اخل�سائر الناجتة عن تعديالت �سعر ال�سوق واملتعلقة بعقود تبادل خماطر الت�سهيالت
االئتمانية وعقود تبادل جمموع العائدات.

القيمة
القيمة
من � 3إىل من � 1إىل	�أكرث من
خالل
القيمة
العادلة
العادلة
الأ�سمية ثالثة �أ�شهر � 12شهر ًا � 5سنوات � 5سنوات
املوجبة ال�سالبة
	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

ربح من ا�ستبعاد ممتلكات و�أثاث ومعدات
�إيراد �إيجارات
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى

كما يف  31دي�سمرب 2009
م�شتقات مالية بغر�ض املتاجرة
عقود تبادل
م�شتقات مالية بغر�ض
حتوط التدفقات النقدية
عقود تبادل �أ�سعار الفائدة -
حتوط القيمة العادلة
للعمالت الأجنبية
عقود �صرف العمالت
الأجنبية الآجلة
-

� )25إيرادات ت�شغيلية �أخرى

 )26م�صاريف �إدارية وعمومية
رواتب وبدالت وتكاليف �أخرى
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�صندوق توفري املوظفني
دعاية وت�سـويق
�أتعاب قـانونية ومهنية
ات�صاالت وخدمات وت�أمني
�إيجار و�صيانة
�أخرى

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
1.820
67
8.088
12.239
28.652
52.392
38.560
64.698
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
237.007
259.236
14.000
14.000
19.529
16.413
4.938
6.089
28.237
25.919
9.703
9.044
48.965
83.428
67.294
74.865
67.643
114.894
497.316
603.888

 )27العائد الأ�سا�سي واملعدّ ل على ال�سهم
يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم من الأرباح بق�سمة �صايف �أرباح ال�سنة امل�ستحقة حلاملي الأ�سهم العادية للبنك على املتو�سط املرجح
لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.
ويحت�سب العائد املعدّل لل�سهم من الأرباح بق�سمة �صايف �أرباح ال�سنة امل�ستحقة حلاملي الأ�سهم العادية للبنك على املتو�سط املرجح
لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة زائد ًا املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية التي من املمكن �أن يتم �إ�صدارها يف حال حتويل
جميع الأ�سهم العادية املحتملة �إىل �أ�سهم عادية خالل العام.

�صايف �أرباح ال�سنة (بالألف ريال قطري)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�ألف �سهم)
العائد الأ�سا�سي واملعدّل على ال�سهم من الأرباح (ريال قطري)

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
946.502
973.619
167.009
180.861
5.67
5.38

كما يف  31دي�سمرب 2008
م�شتقات مالية بغر�ض املتاجرة
عقود تبادل
م�شتقات مالية بغر�ض
حتوط التدفقات النقدية
عقود تبادل �أ�سعار الفائدة -
حتوط القيمة العادلة
للعمالت الأجنبية
عقود �صرف العمالت
106.055
الأجنبية الآجلة
106.055

4.754

61.906

-

-

61.906

-

47.935

837.545

-

-

837.545

-

2.565
55.254

12.703 3.184.972 1.499.111 4.696.786
912.154 3.184.972 1.499.111 5.596.237

54.270

316.811

97.251

- 1.456.600

151.521

-

-

36.500

280.311

-

- 1.456.600

42.606 1٫160٫580 1.103.186
42.606 1٫160٫580 2.559.671

-

- 1.736.911

ال يتعامل البنك بعقود تبادل عمالت �أجنبية �آجلة لغايات امل�ضاربة ،ولكن تتم تلك العقود ب�شكل عام عند وجود معاملة تخ�ص �أحد عمالء
البنك.
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 )29االرتباطات املالية وااللتزامات املحتملة
يقوم البنك ب�إ�صدار ارتباطات والتزامات مالية حمتملة خمتلفة غري قابلة للنق�ض ملقابلة االحتياجات املالية للعمالء .وبالرغم من �أن
هذه املطلوبات قد ال يتم االعرتاف بها يف بيان املركز املايل فهي ال تزال تت�ضمن خماطر ائتمانية وهي بالتايل جزء من املخاطر الكلية
للبنك .يف كثري من احلاالت ال ميثل املبلغ املعرتف به يف بيان املركز املايل لاللتزام املتكبد كامل اخل�سارة املحتملة للتعاقد.
فيما يلي �إجمايل االرتباطات وااللتزامات املحتملة القائمة:
�أ) االلتزمات املحتملة
قبوالت
خطابات �ضمان
�إعتمادات م�ستندية
�أخرى
ب) التزامات �أخرى
ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغ ّلة
تعهدات ر�أ�سمالية
عقود �صرف عمالت �أجنبية �آجلة
عقود تبادل �أ�سعار الفائدة
عقود تبادل خماطر الت�سهيالت االئتمانية
عقود تبادل جمموع العائدات
الإجمايل

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
623.432
315.314
9.161.250
11.526.845
2.025.181
2.657.265
778.453
559.518
12.588.316
15.058.942
2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
4.706.880
4.540.629
123.306
142.181
1.203.186
4.696.787
1.456.600
837.545
207.566
25.491
109.245
36.415
7.806.783
10.279.048
20.395.099
25.337.990

القبوالت وال�ضمانات واالعتمادات امل�ستندية
ً
تلزم ال�ضمانات البنك مبدفوعات نيابة عن العمالء يف حالة ف�شل العميل عن الأداء وفقا ل�شروط العقد .حتمل ال�ضمانات القائمة
نف�س خماطر القرو�ض وميكن �أن تكون �ضمانات االئتمان يف �شكل اعتمادات م�ستندية غري قابلة للنق�ض و�ضمانات الدفعات املقدمة
والتزامات تظهري �أوراق ُمعاد خ�صمها.
الت�سهيالت غري امل�ستغ ّلة
ً
متثل الت�سهيالت االئتمانية التزامات تعاقدية بتقدمي قرو�ض وت�سهيالت ائتمانية متجددة .لاللتزامات عموما تواريخ انتهاء حمددة �أو
�شروط انتهاء �أخرى .وحيث �أنه ميكن �أن ينتهي �سريان االلتزامات دون �أن يتم ال�سحب عليها ،ال ميثل �إجمايل قيمة العقد بال�ضرورة
مطلوبات نقدية م�ستقبلية.
االلتزامات الر�أ�سمالية
متثل االلتزامات الر�أ�سمالية التزامات تتعلق ب�إكمال مبنى املركز الرئي�سي اجلديد لبنك الدوحة.
التزامات الإيجار الت�شغيلي
لقد �أبرم البنك عدد ًا من عقود �إيجار جتارية ملبان معينة� .إن متو�سط عمر عقود الإيجار هذه هو من ثالث �إىل خم�س �سنوات ،ومل
تفر�ض قيود على البنك عند توقيع هذه العقود.
�إن احلد الأدنى للمدفوعات الإيجارية امل�ستقبلية مبوجب العقود غري القابلة للإلغاء كما يف  31دي�سمرب  2009هي كالتايل:

خالل �سنة واحدة
بعد �سنة ولكن �أقل من خم�س �سنوات

2008
2009
�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
35.209
34.759
40.219
20.829
75.428
55.588

 )30التوزيع اجلغرايف
دول جمل�س
		
دول
		�أمريكا
التعاون
		
املجموع
ال�شمالية	�أخــرى
اخلليجي	�أوروبا
قطـــر
�ألـــــــف
	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف	�ألـــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب 2009
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
اال�ستثمارات املالية
ممتلكات و�أثاث ومعدات
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
�سندات دين ثانوي
مطلوبات �أخرى
ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وح�سابات
�أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
وحقوق امل�ساهمني
كما يف  31دي�سمرب 2008
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
قرو�ض و�سلف و�أن�شطة متويلية للعمالء
اال�ستثمارات املالية
ممتلكات و�أثاث ومعدات
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
ودائع العمالء
�سندات دين ثانوي
مطلوبات �أخرى
ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وح�سابات
�أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
وحقوق امل�ساهمني

536.412
3.058
124.407
663.877
55.062
58
824.860
-

124.514
57.921
1.412
124.840
1.557
2.704
312.948
156.069
-

10.753.828
4.399.729
859.790
25.895.855
360.751
3.837.607
150.328
570.466
538.697
45.996.182 1.370.869
10.488.856 1.409.881
26.177.986
661.237
824.860
941.326
1.712.371
5.850.783
-

10.478.617
2.452.038
24.283.681
2.928.528
557.836
526.238
41.226.938
6.927.054
23.413.932
799.257
1.712.371
5.850.783

150.697
507.568
1.246.953
509.504
11.073
9.755
2.435.550
2.096.859
2.102.759
-

879.980	4.199.618 38.703.397

156.069

45.996.182 2.071.118

53.063
145.391 2.353.570
131.607 436.856 2.813.935 3.227.239
24.302
8.303
754.149 22.786.650
- 303.041
570.211 2.213.146
2.318
11.303
481.946
452
2.477
644.954
211.742 748.200 4.297.466 31.707.505
459 137.402 1.070.242 5.563.955
31
899
449.039 21.756.636
- 1.232.079
4.756
10.476 1.405.627
- 1.037.593
- 4.912.755

2.552.024
7.949.767 1.340.130
23.933.229
359.825
3.391.988
305.590
495.567
647.883
38.970.458 2.005.545
8.160.567 1.388.509
22.206.605
1.232.079
1.420.859
1.037.593
4.912.755
-

5.246 1.370.380 1.529.757 34.676.566

38.970.458 1.388.509
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 )31مـعــامــالت مــع �أطــراف ذات عــالقــة
يدخل البنك يف معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون �أطرافها هم املدراء والإدارة العليا وال�شركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل
الأن�شطة اليومية العادية ب�أ�سعار الفائدة والعموالت التجارية.
يبني اجلدول التايل �إجمايل قيمة املعامالت التي دخل فيها البنك مع الأطراف ذات العالقة لل�سنة املالية:
2009
			
�أع�ضـــــاء
جمل�س			
املجموع
الإدارة	�أخرى
�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري
بنود �ضمن بيان املركز املايل
(كما يف  31دي�سمرب)
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء
االلتزامات املحتملة
واالرتباطات الأخرى
بنود �ضمن بيان الدخل
(لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب)
�إيرادات الفوائد والعموالت
م�صاريف الفوائد والعموالت

2008

�أع�ضـــــاء
جمل�س
املجموع
الإدارة	�أخرى
�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري

822.273
83.170

6.476

822.273
89.646

727.804
60.100

1.404

727.804
61.504

239.494

-

239.494

101.312

-

101.312

41.476
5.738

361

41.476
6.099

30.568
5.158

15

30.568
5.173

تتم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة فعلي ًا بنف�س ال�شروط ،مبا يف ذلك الفوائد وال�ضمانات التي تتم بها املعامالت مع
الأطراف غري ذات العالقة بالبنك.
رواتب ومكاف�آت امل�س�ؤولني بالإدارة العليا للبنك
2009
			
�أع�ضـــــاء
جمل�س			
املجموع
الإدارة	�أخرى
�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري
رواتب ومنافع �أخرى
مكافاة نهاية اخلدمة
و�صندوق املوظفني

2008

�أع�ضـــــاء
جمل�س
املجموع
الإدارة	�أخرى
�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري

9.296

15.761

25.057

7.311

15.666

22.977

1.360
10.656

1.051
16.812

2.411
27.468

1.144
8.455

1.127
16.793

2.271
25.248

�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
بلغت قيمة �أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام  2009ما جمموعه  28مليون ريال قطري (وهي لي�ست م�شمولة باملبالغ املذكورة
�أعاله) ،وتخ�ضع هذه الأتعاب ملوافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي ( 14مليون ريال قطري للعام .)2008
 )32النقد و�شبه النقد
ي�شتمل النقد و�شبه النقد لغر�ض �إعداد بيان التدفقات النقدية على التايل:

2008
2009
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
1.375.340
9.353.154
نقد و�أر�صـدة لدى بنوك مركزية
6.634.451
2.535.369
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
8.009.791
11.888.523
النقد والأر�صدة لدى البنوك املركزية ال تت�ضمن االحتياطي الإلزامي من النقد.

 )33التحليل القطاعي
يت�ألف البنك من ثالثة قطاعات رئي�سية تتمثل يف اخلدمات البنكية التجارية التقليدية واخلدمات البنكية الإ�سالمية ون�شاطات
الت�أمني .وفيما يلي البيانات املتعلقة بكل قطاع:
2009
اخلدمات
اخلدمات
البنكية
البنكية
الإجمايل
التجارية الإ�سالمية الت�أمني	�أخرى
�ألــــــف
	�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري
�صايف �أق�ساط الت�أمني
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت
�صايف الإيرادات من �أن�شطة التمويل
واال�ستثمار الإ�سالمية
اخل�سارة من �شركة زميلة
�إيرادات الت�شغيل الأخرى
خم�ص�ص للتدين يف قيمة القرو�ض وال�سلف
�صايف �إيرادات الت�شغيل
امل�صاريف العمومية والإدارية
اال�ستهالك
خ�سائر التدين يف قيمة اال�ستثمارات املالية
النتائج القطاعية�/صايف الربح قبل ال�ضرائب
�ضريبة الدخل
�صايف ربح (خ�سائر) ال�سنة

- 154.329
()685
8.389
3.010
359.618
(- )12.070( )114.244
29.542 154.744 1.732.579
()16.624( )24.065( )561.890
()878( )1.865( )37.886
(- )298.950
12.040 128.814
833.853
()929
12.040 128.814 832.924

املوجودات واملطلوبات
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

186.615 3.007.170 42.801.267
68.321 2.090.568 37.986.303

بيانات قطاعية �أخرى
النفقات الر�أ�سمالية

- 1.086.419
9.475
401.471

88.509

3.631

21.153
-

6.397

1.150

21.153
1.086.419
412.096

1.150
()1.309
()159
()159

154.329
()685
371.017
()126.314
1.918.015
()603.888
()40.629
()298.950
974.548
()929
973.619

1.130
207
-

45.996.182
40.145.399
98.537
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 )33التحليل القطاعي(تتمة)

2008

اخلدمات
اخلدمات
البنكية
البنكية
الإجمايل
التجارية الإ�سالمية الت�أمني	�أخرى
	�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف	�ألــــــف
ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري
�صايف �أق�ساط الت�أمني
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت
�صايف الإيرادات من �أن�شطة التمويل
واال�ستثمار الإ�سالمية
اخل�سارة من �شركة زميلة
�إيرادات الت�شغيل الأخرى
خم�ص�ص للتدين يف قيمة القرو�ض وال�سلف
�صايف �إيرادات الت�شغيل
امل�صاريف العمومية والإدارية
اال�ستهالك
خ�سائر التدين يف قيمة اال�ستثمارات املالية
النتائج القطاعية�/صايف الربح قبل ال�ضرائب
�ضريبة الدخل
�صايف ربح (خ�سائر) ال�سنة

-- 182.007
---()293
6.018
3.115
201.366
(-- )12.152( )44.782
22.736 183.180 1.411.473
()15.988( )15.661( )464.949
()60( )1.259( )41.169
-(-- )131.541
6.688 166.260
773.814
()776
-371
5.912 166.260
774.185

املوجودات واملطلوبات
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات

160.262 3.262.606 35.546.392
52.967 2.872.047 31.132.627

بيانات قطاعية �أخرى
النفقات الر�أ�سمالية

925.471
329.711

224.873

--10.210

164

16.718
---

234

----

16.718
925.471
339.921

--863
-863
()718
--145
-145

182.007
()293
211.362
()56.934
1.618.252
()497.316
()42.488
()131.541
946.907
()405
946.502

1.198
62
--

38.970.458
34.057.703
225.271

جغرافي ًا ،يزاول البنك ن�شاطه يف دولة قطر والواليات املتحدة الأمريكية ودولة الإم��ارات العربية املتحدة ودولة الكويت� .ساهمت
العمليات يف دولة قطر بن�سبة  %99.7من �أرباح البنك ( ٪98.7للعام  )2008وب�أكرث من  %97.6من موجوداته ( ٪98.3للعام
 ،)2008وقد مت تو�ضيح التوزيع اجلغرايف لعمليات البنك ب�شكل �أكرث تف�صي ًال �ضمن الإي�ضاح رقم (.)30

� )34أرقام املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لتتنا�سب مع طريقة العر�ض املتبعة يف ال�سنة احلالية.
 )35القرارات والتقديرات املحا�سبية الهامة
خالل تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ،اتخذت الإدارة قرارات ت�ضمنت تقديرات للمبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة� .إن
�أهم القرارات والتقديرات امل�ستخدمة هي كالتايل:
القيمة العادلة للأدوات املالية
يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات املالية التي يتم التعامل بها يف �أ�سواق مالية نظامية بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�شراء بال�سوق عند
�إقفال التداول يف تاريخ �إ�صدار التقارير .ويف حالة عدم �إمكانية �أخذ القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املدرجة يف
بيان املركز املايل من الأ�سواق الن�شطة ،يتم حتديد قيمة تقديرية للقيمة العادلة با�ستخدام القيمة ال�سوقية احلالية لأدوات مالية
�أخرى مماثلة �أو با�ستخدام التدفقات النقدية املتوقعة من املوجودات �أو مناذج الت�سعري الداخلية .ت�ؤخذ املعلومات لنماذج الت�سعري
هذه ما �أمكن من �أ�سواق ميكن متابعتها ،ولكن يف احلاالت التي ال يكون هذا مفيد ًا حتتاج الإدارة �إىل ا�ستخدام التقديرات لتحديد
القيمة العادلة.
خ�سائر تدين قيمة القرو�ض وال�سلف
يقوم البنك مبراجعة القرو�ض وال�سلف املتعرثة عند �إ�صدار التقارير املالية لتقدير احلاجة لعمل خم�ص�ص للتدين يف قيمتها وت�سجيل
قيمة املخ�ص�ص يف بيان الدخل .ولتحديد املخ�ص�صات املطلوبة ،ت�أخذ الإدارة يف االعتبار مبالغ الدفعات املت�أخرة على القرو�ض
وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية .هذه التقديرات حتت�سب بال�ضرورة على �أ�سا�س افرتا�ضات حول عوامل متعددة ت�شتمل على
درجات متفاوتة من عدم التيقن ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما ي�ستدعي عمل تعديالت على املخ�ص�صات م�ستقب ًال.
تدين قيمة اال�ستثمارات
يعامل البنك اال�ستثمارات يف حقوق امللكية املتاحة للبيع ب�أنها متدنية القيمة عندما يكون هنالك �أدلة مو�ضوعية على احتمالية �إنخفا�ض
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من اال�ستثمارات .وبالنظر �إىل الو�ضع املتقلب يف �أ�سواق ر�أ�س املال ،ف�إن البنك ي�أخذ بالإعتبار
عدد ًا من العوامل امل�ؤثرة وت�شمل التقلبات يف �سعر ال�سهم بالن�سبة للأ�سهم املتداولة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم
للأ�سهم غري املتداولة ،وكذلك يعمل على و�ضع حتليالت �شاملة حول قوة الو�ضع املايل للجهات امل�ستثمر بها والبيئة االقت�صادية
العامة.
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معلومـــات مك ّملـــة حـــول البيــانـــات املــــاليـــة
الأن�شطة البنكية الإ�سالمية
يظهر بيان املركز املايل وبيان الدخل للفروع الإ�سالمية للبنك كالتايل:
يتم �إعداد ح�سابات الفروع الإ�سالمية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة من قبل هيئة املحا�سبة والتدقيق للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
( )AAOIFIوطبق ًا لتعليمات م�صرف قطر املركزي
 )1بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2009
2008
2009
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
املوجودات:
6.390
7.461
نقدية
3.005.510
2.704.553
م�ستحقات من �أن�شطة التمويل للعمالء
14.566
6.364
ا�ستثمارات مالية
6.380
7.016
�أثاث ومعدات
229.760
281.776
موجودات �أخرى
3.262.606
3.007.170
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات
احل�سابات اجلارية للعمالء
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
ح�سابات �أ�صحاب ودائع اال�ستثمار املطلق
حقوق امللكية
�أر�صدة مقدمة من املركز الرئي�سي
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وح�سابات �أ�صحاب ودائع
اال�ستثمار املطلق وحقوق امللكية

266.676
111.522
378.198
1.712.370

258.001
1.576.453
1.834.454
1.037.593

500.000
416.602
916.602

125.000
265.559
390.559

3.007.170

3.262.606

 )2بيان الدخل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
2008
2009
	�ألف ريال قطري	�ألف ريال قطري
252.896
220.403
�إيرادات من �أن�شطة التمويل
629
205
�إيرادات من �أن�شطة اال�ستثمار
253.525
220.608
�إجمايل الإيرادات من الأن�شطة التمويلية واال�ستثمارية
10.210
9.475
�إيرادات الر�سوم والعموالت
3.115
3.010
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
266.850
233.093
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل
()15.661
()24.065
امل�صاريف العمومية والإدارية
()12.152
()12.070
خم�ص�صات
()1.259
()1.865
ا�ستهالك �أثاث ومعدات
237.778
195.093
�صايف ربح ال�سنة
ناق�صاً:
()71.518
()66.279
ن�صيب �أ�صحاب ح�سابات ودائع اال�ستثمار املطلق من الربح
166.260
128.814
�صايف ربح ال�سنة العائد للم�ساهمني

دلـيـــل االت�صــــال لبنــــك الــــدوحــــــة
ال�شيخ فـهــد بن حمـمـد بن جـبـر �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
هاتف+974 4424241 :
فاك�س+974 4432008 :
ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين
الع�ضــو املـنـتـدب
هاتف+974 4420995 :
فاك�س+974 4432008 :
ال�سيد راهـافـان �سـيتـارامـان
الرئي�س التنفيذي
هاتف+974 4358777 :
فاك�س+974 4310416 :
جمموعـــة اخلدمــــات
امل�صـرفيــة للأفــراد
لوي�س �سكوتو
رئي�س اخلدمات امل�صرفية للأفراد
هاتف+974 4456719 :
فاك�س+974 4456896 :
نـبـيــل طــبـارة
مديــر تنـفـيـذي
تطوير االعمال وت�سويقها
هاتف+974 4456622 :
فاك�س+974 4456863 :
خالد جا�سم اجلابر
مدير تنفيذي
قنوات توزيع الفروع
هاتف+974 4456066 :
فاك�س+974 4456896:
�سيد حممد فرحان وحيد
مدير رئي�سي
قنوات التوزيع البديلة
هاتف+974 4257354 :
فاك�س+974 4453896 :
راجتبت �سيلفاديرا اغ�سلم
مديــر رئي�سي ,مـراقـب الـفـروع
هاتف+974 4456067 :
فاك�س+974 4456896 :
هيـرالـد مـوري�س
مديــر ,اخلدمات الإلكرتونية
هاتف+974 4319396 :
فاك�س+974 4317183 :
العنود خليفة عبدالرحمن
عبداهلل املالكي
مدير ،خدمة العمالء
هاتف+974 4257107 :
فاك�س+974 4257367 :
جمـمـوعـة الـعـالقات
امل�صـرفية الدولـيـة
ر .جـانـيـ�ش
مديــر تنفيذي
هاتف+974 4456564 :
فاك�س+974 4456041 :
جمموعة دائـرة املتـابـعـة
�أمـني �إبراهيم �إ�سماعيل علي
مديــر رئي�سي
هاتف+974 4456705 :
فاك�س+974 4456838 :

الـدوحـة الإ�ســالمـي
نـائــل زاهــي الـزاغــة
مدير تنفيذي
الرئي�س التنفيذي بالإنابة
هاتف974 4456688 :
فاك�س+974 4456799 :
يو�سف ها�شم عبد اهلل اليو�سف
مديــر تنـفـيـذي
هاتف+974 4456042 :
فاك�س+974 4456799 :
جمموعة التكنولوجيا
والعمليات
جريارد تريين�س فيتزجريالد
رئي�س التكنولوجيا والعمليات
هاتف+974 4456989 :
فاك�س+974 4313270 :
روهـانـثـا �أرونـا فيـرنـانـدو
مديــر تنفيذي ,العمليات
هاتف+974 4456625 :
فاك�س+974 4456924 :
يو يف كري�شـنا كـومـار
مديــر تنفيذي
تكنولوجيا املعلومات
هاتف+974 4456743 :
فاك�س+974 4313270 :
�سـامـح توفـيـق
مديــر تنفيذي
ال�ش�ؤون االدارية والعالقات العامة
هاتف+974 4456899/6901 :
فاك�س+974 4456857/6776 :
جمـمـوعـة �إدارة املخـاطـر
دوغـال�س نيل�سـون
رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر
هاتف+974 4456611 :
فاك�س+974 4456812 :
خــالــد لطيـف
مـديــر تنفيـــذي
جمموعة �إدارة املخاطر
هاتف+974 4456623 :
فاك�س+974 4456812 :
مـريط هـادي الفهـيـد
مدير رئي�سي
�سرتداد الديون
هاتف+974 4434897 :
فاك�س+974 4453413 :

م�سـتـ�شــارو جمـلــ�س الإدارة
جمال الدين ح�سني ال�شويل
رئي�س دائــرة املــتـابعــة
هاتف+974 4456750 :
فاك�س+974 4456838 :
م�صـطـفى عثـمـان
مــديـــر تنفيـذي
التدقيق الداخـلي
هاتف+974 4456706 :
فاك�س+974 4456775 :
جمموعة الرقـابـة
املـالـيـة واملحا�سـبة
ديفـيد ت�شالينـور
رئي�س املالية للمجموعة
هاتف+974 4456740 :
فاك�س+974 4456738 :
�أ .ف .راجنيت
مدير رئي�سي
الرقابة املالية للمجموعة
هاتف+974 4456768 :
فاك�س+974 4456850 :
�ساجناي جني
مدير رئي�سي
التقارير املالية للمجموعة
هاتف+974 4456526 :
فاك�س+974 4456739 :
جممـوعة اخلـدمـات
امل�صـرفية التجـارية
�سـيـكار �أيـادوريــا
مدير تنفيذي
اخلدمات امل�صرفية التجارية
وال�شركات
هاتف+974 4456724 :
فاك�س+974 4456954 :
عبد احل�سـني �أ�سـدي
مدير تنفيذي
عالقات العمالء واخلدمات
امل�صرفية اخلا�صة
هاتف+974 4456616 :
فاك�س+974 4456849 :
خالد حممد ح�سن النعمة
مدير تنفيذي
وحدة القطاع العام
هاتف+974 4456865 :
فاك�س+974 4456858 :
�إدارة املوارد الب�شرية
عبد الرحمن على املحمد
رئي�س املوارد الب�شرية
هاتف+974 4456801 :
فاك�س+974 4456851 :
حـ�سن عـلي بوك�شي�شه
نائب رئي�س املوارد الب�شرية
هاتف+974 4456877 :
فاك�س+974 4456851 :

خمـتـار احلنــاوي
مــديــر تنفيــذي
امل�ست�شار القــانوين
و�سكرتري جمل�س الإدارة
هاتف+974 4456806 :
فاك�س+974 4456856 :

جممـوعـة التدقيـق الـداخــلي
�سـامـر فـار�س دبـابنـه
مـديــر رئي�سي
هاتف+974 4456682 :
فاك�س+974 4456775 :
جممـوعـة اخلزينـة واال�سـتثمار
�أنتـوين لـي
رئي�س جمموعة اخلزينة واال�ستثمار
هاتف+974 4456058 :
فاك�س+974 4327259 :
كي .يف �صـمـويل
مدير تنفيذي
هاتف+974 4456624 :
فاك�س+974 4327259 :
رايف نارا�سيمهان
مدير رئي�سي
اال�ستثمار
هاتف+974 4257691 :
فاك�س+974 4327259 :
�شــركة بنـك الدوحـة للتـ�أمني
مـانـوج كـومــار
مدير تنفيذي
هاتف+974 4257539 :
فاك�س+974 4357582 :
تطـوير الأعـمال العـاملية
ووه هـيـون بـان
مدير تنفيذي
هاتف+974 4456788 :
فاك�س+974 4310416 :
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دلــــيــــل فــروع بنــك الــــــدوحــة
الفــروع الـــداخليـــة

الفـرع الرئي�سي
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف 16( +974 4456600 :خط ًا)
فاك�س+974 4416631/4456837 :
تلك�س4534 DOHBNK DH :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينmain@dohabank.com.qa :فـرع
فرع م�شريب
�ص.ب ،2822 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4437555 :
فاك�س+974 4436868 :
�سويفتDOHBQAQAMSB :
الربيد الإلكرتوينmushaireb@dohabank.com.qa :
فـرع اخلليج الغربي
�ص.ب ،9818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4832045/46 :
فاك�س+974 4831232/4832194 :
�سويفتDOHBQAQAWBB :
الربيد الإلكرتوينwestbay@dohabank.com.qa :
فـرع اخلريطيات
�ص.ب ،8212 :اخلريطيات ،قطر
هاتف+974 4783397/8 :
فاك�س+974 4 783326/4780618 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينkheratiyat@dohabank.com.qa :
فـرع بن عمران
�ص.ب ،8646 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4875031/3/4 :
فاك�س+974 4874670 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينbinomran@dohabank.com.qa :
فـرع الدائري الثالث
�ص.ب ،3846 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4659419/20/21 :
فاك�س+974 4659288 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينcringroad@dohabank.com.qa :
فـرع املرقـــــاب
�ص.ب ،8120 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4352051 :
فاك�س+974 4354207 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينmirqab@dohabank.com.qa :
فـرع �سوق واقــف
�ص.ب ،32311 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4314860/43128068 :
فاك�س+974 4354207 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينsouqwaqif@dohabank.com.qa :
فـرع طريق �سلوى
�ص.ب ، 2176 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4682180/1 :
فاك�س+974 4681768 :
�سويفتDOHBQAQASRB :
الربيد الإلكرتوينsalwaroad@dohabank.com.qa :
فـرع املنطقة ال�صناعية
�ص.ب ،40665 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4606941/2/3 :
فاك�س+974 4606175 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينindustrialarea@dohabank.com.qa :

فــروع بنــك الدوحـــة الإ�ســالمـي
فـرع دخـــــان
�ص.ب ،100188 :دخان ،قطر
هاتف+974 4711661/2 :
فاك�س+974 4711090 :
�سويفتDOHBQAQADKB :
الربيد الإلكرتوينdukhan@dohabank.com.qa :
فـرع اخلـــــور
�ص.ب ،60660 :اخلور ،قطر
هاتف+974 4722915/6 :
فاك�س+974 4722157 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينkhor@dohabank.com.qa :
فـرع م�سيعيد
�ص.ب ،50111 :م�سيعيد ،قطر
هاتف+974 4771984/5 :
فاك�س+974 4770639 :
�سويفتDOHBQAQAUSB :
الربيد الإلكرتوينmesaieed@dohabank.com.qa :
فـرع الريان
�ص.ب ،90424 :الريان ،قطر
هاتف+974 4257135/6 :
فاك�س+974 4119417 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينrayyan@dohabank.com.qa :
فـرع الروي�س
�ص.ب ،70800 :الروي�س ،قطر
هاتف+974 4731378 :
فاك�س+974 4731372 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينruwais@dohabank.com.qa :
فـرع �أبو �سمرة
�ص.ب� ،30828 :أبو �سمرة ،قطر
هاتف+974 4715634/23 :
فاك�س+974 4715618/31 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينabusamra@dohabank.com.qa :
فـرع را�س لفان
�ص.ب ،31660 :را�س لفان ،قطر
هاتف+974 4748665/66 :
فاك�س+974 4748664 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينraslaffan@dohabank.com.qa :
فـرع الغرافـة
�ص.ب ،31636 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4874665/667 :
فاك�س+974 4874673 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينgharafah@dohabank.com.qa :
فـرع املجموعة
�ص.ب ،22069 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4620531/34 :
فاك�س+974 4620539 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينgroupbranch@dohabank.com.qa :
فـرع النجمة
�ص.ب ،23499 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4270575/6 :
فاك�س +974 4270595
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينnajmabranch@dohabank.com.qa :

فـرع منطقة ال�سوق
�ص.ب ،24586 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4375816/4372639/4375990 :
فاك�س+974 4358071 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينsouqarea@dohabank.com.qa :
فـرع وزارة الأعمال والتجارة
�ص.ب ،23462 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4831420/30 :
فاك�س+974 4 837189 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينmocommerce@dohabank.com.qa :
فـرع �أ�سواق معيذر
�ص.ب ،31620 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4818075/76/78 :
فاك�س+974 4818079 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينaswaqmoaither@dohabank.com.qa :
فـرع الهند�سـة
�ص.ب ،31430 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4371843/4375418 :
فاك�س+974 4371330 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينhandasa@dohabank.com.qa :
فـرع الدائري الرابع
�ص.ب ،31420 :الدوحة ،قطر
هاتف +974 4257649/50/51
فاك�س+974 4257646 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينdringroad@dohabank.com.qa :
فـرع ال�سيتي �سنرت
�ص.ب ،31490 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4115038/39/41/42 :
فاك�س+974 4 115018 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينcitycentre@dohabank.com.qa :
فـرع الكهرباء
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4257522/3/4 :
فاك�س+974 4317183 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينkahraba@dohabank.com.qa :
فـرع املطــــار القديـــم
�ص.ب ،22714 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4569522/4568420 :
فاك�س+974 4569088 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينoldairport@dohabank.com.qa :
فـرع �أبو هـامــــور
�ص.ب ،47277 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4692198/4506185 :
فاك�س+974 4509259 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينabuhamour@dohabank.com.qa :
فـرع ال�شركات
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4456630/4456562 :
فاك�س+974 4456654/4456658 :
�سويفتDOHBQAQA :
الربيد الإلكرتوينcorporatebranch@dohabank.com.qa :

الفــــــروع اخلـــارجيـــــة ومكــــاتــب التمثيــــــل

الدوحة الإ�سالمي� ،شارع حمد الكبري
�ص.ب24186 :
هاتف+974 4456985/4257227 :
فاك�س+974 4456043 :
�سويفت DOHBQAQADIS :
الربيد الإلكرتوينislamicbanking@dohabank.com.qa :
الدوحة الإ�سالمي ،طريق �سلوى
�ص.ب24186 :
هاتف+974 4257445/4257443 :
فاك�س+974 4506903 :
�سويفت DOHBQAQADIS :
بريد �إلكرتوينislamicbanking@dohabank.com.qa :
الدوحة الإ�سالمي ،طريق الدائري الثالث
�ص.ب23374 :
هاتف+974 4257595/4257588 :
فاك�س+974 4310064 :
�سويفت DOHBQAQA :
بريد �إلكرتوينislamicbanking@dohabank.com.qa :
الدوحة الإ�سالمي ،معيذر
�ص.ب24186 :
هاتف+974 4815845/4819973 :
فاك�س+974 4818076 :
�سويفت DOHBQAQA :
بريد �إلكرتوينislamicbanking@dohabank.com.qa :
الدوحة الإ�سالمي ،الوكرة
�ص.ب80521 :
هاتف+974 4257475/77 :
فاك�س+974 4986579 :
�سويفت DOHBQAQA :
بريد �إلكرتوينislamicbanking@dohabank.com.qa :

الفــــروع الإلكتــرونيــــة
الطريق الدائري الثالث
مـ�شـيــرب
معيذر
هاتف+974 4801949 :
رويال بالزا
هاتف+974 4131894/95 :
فاك�س+974 4341760 :
اخلـريـطيــات
م�ضمار �سباق اخليل
هاتف+974 4691513 :
فاك�س+974 4606365 :

الريان القدمي
هاتف+974 4819405 :
اللولو هايربماركت
هاتف+974 4660761 :
+974 4665122
فاك�س+974 4 663719 :
اللولو الغرافة
هاتف+974 4780673/59 :
فاك�س+974 4780615 :
املنتـــــزه
هاتف+974 4434179 :
فاك�س+974 4 436184 :

فـرع نيويورك
ال�سيد�/سي.كيه كري�شنان ،املدير الإقليمي
عمليات الواليات املتحدة و�أمريكا ال�شمالية
� 100شارع وول �سرتيت ،نيويورك
 10005نيويورك الواليات املتحدة الأمريكية
هاتف)+1( 212 5094057 :
فاك�س)+1( 212 5094970 :
جوال)+1( 6467049384 :
�سويفتDOHBUS33 :
بريد �إلكرتوينckkrishnan@dohabank.com.qa :
فـــــرع دبــــي
ال�سيد/زيد احللبوين ،املدير الإقليمي
�سانت �شوري  21تاور
الطابق الأر�ضي� ،شارع ال�شيخ زايد
�ص.ب ,125465 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 4 4073100 :
فاك�س+971 4 3219971 :
جوال+971 50 1810667 :
�سويفتDOHAAEAD :
بريد �إلكرتوينzhalbouni@dohabank.com.qa :
فـــــرع الكـــويـــت
ال�سيد�/أحمد يو�سف �أحمد ،املدير الإقليمي
�شارع �أحمد اجلابر
برج عبداللطيف ال�صراف� ،شرق
�ص.ب� ,506 :صفاة  ،13006الكويت
هاتف+965 22917217 :
فاك�س+965 22917229 :
جوال+965 6 6320202 :
�سويفتDOHAAEAD :
بريد �إلكرتوينaalmehza@dohabank.com.kw :
مكتب متثيلي يف طوكيـــو  -اليابان
ال�سيد/كاجني �شاينومياه ،رئي�س متثيلي
بناية كيو�شو  8ف ب  12-3 ،3 -كيو�شو
�شيودا-كو ،طوكيو  ،102 - 0094اليابان
هاتف+81 3 52101228 :
فاك�س+81 3 52101224 :
جوال+81 90 17766197 :
بريد �إلكرتوينkanji.shinomiya@dohabank.jp :
مكتب متثيلي يف �شانغهاي  -ال�صني
ال�سيد/بيرت لو ،رئي�س متثيلي
(دبليو) �شارع ناجنينغ رقم 1376
جناح � 200040 ,360شانغهاي� ،شانغهاي �سنرت
هاتف+86 21 62798008/62798006 :
فاك�س+86 21 62798009 :
جوال+86 13 917981454 :
بريد �إلكرتوينpeterlo@dohabanksh.com.cn :

		
الفــــروع املتحــركـــة
مكاتـــب الـــدفـــــع

 3فـــــروع متحــــركـــــة

قطر للبرتول
را �س �أبو عبود ،الدوحة
هاتف+974 4402997/4402580 :
فاك�س+974 4402439 :
قطر للبرتول NGL
م�سيعيد
هاتف+974 4774359 :
فاك�س+974 4774359 :
املنطقة ال�صناعية
مكتب الرتاخي�ص ،م�سيعيد
هاتف+974 4771586 :
فاك�س+974 4771182 :

م�صفاة قطر للبرتول
م�سيعيد
هاتف+974 4771309 :
فاك�س+974 4771309 :
�سفارة اململكة العربية ال�سعودية
الدوحة ،قطر
هاتف+974 4456600 :
فاك�س+974 4416331 :
قطر للبرتول
دخـــــــان
هاتف+974 4712298 :
فاك�س+974 4712660 :

مكتب متثيلي يف �سنغافورة
ال�سيد/م� .ساثيامورثي ,رئي�س متثيلي
تيما �سيك بولڤارد7 ،
برج �صن تك� 1،أ #08 - 03
�سنغافورة 038987
هاتف+65 65131298 :
فاك�س+65 63345135 :
جوال+65 8 126633 :
بريد �إلكرتوينdohabank@singnet.com.sg :

sathyamurthy@dohabank.com.sg

مكـــتب متثيلـــي يف تركيــــا
ال�سيد/نزيه عقالن ,رئي�س متثيلي
املداق �سيزار بالزا,
�أ�سكري �أوكاغي كاد
رقم  ,15كات  18باب 1804
� 3436 7سي�سلي� ،إ�سطنبول تركيا
هاتف+90 212 2439219/218 :
فاك�س+90 212 2439217 :
جوال+90 5 323310616 :
بريد �إلكرتوينnezihakalan@dohabankturkey.com :
مكـــتب متثيلـــي يف رومــانيــــا
ال�سيدة/ايرينا مات�سكو ,رئي�س متثيلي
� 90سبتمربيا �ساليا  ,13مكاتب املاريوت الرئي�سية
الدور ال�سابع رقم 707 - 706
احلي اخلام�س بوخار �ست .رومانيا
هاتف+40 21 4034740/41 :
فاك�س+40 21 4034739 :
جوال+40 72 7795705 :
بريد �إلكرتوينirina.mateescu@dohabank.com.ro :
مكـــتب متثيلـــي يف كوريـــا اجلنـــوبيـــة
ال�سيد/ك� .س .كوون ,رئي�س متثيلي
الطابق � 211 ،18سيجوجن  -رو
بناية جواجن هوا موون ,جوجننو  -جو �سي�ؤول
�ص.ب  ،110822جنوب كوريا
هاتف+822 7236440/44 :
فاك�س+822 2 7236443 :
جوال+822 11 8976607 :
بريد �إلكرتوينkskwon@dohabank.co.kr :
مكـــتب متثيلـــي يف لــنــــــدن
ال�سيد/روبرت جون بات�س ,رئي�س متثيلي
الطابق الأول (اجلهة اخللفية)� ،شارع جريمني ،68/67
فندق  SW1Y 6NYاململكة املتحدة
هاتف+44 20 79305667 :
فاك�س+44 20 79305707 :
جوال+44 77 47863251 :
بريد �إلكرتوينdohabank@btconnect.com :

غرفة التجارة وال�صناعة
الدائري الرابع
هاتف+974 4674515 :
فاك�س+974 4674035 :
كيــوبــــو�ســــت
الرئي�سي
هاتف+974 4839210 :
فاك�س+974 4839157 :
كيــوبــــو�ســــت
املنتـــــزه
هاتف+974 4352894 :
فاك�س+974 4354284 :

كيــوبــــو�ســــت
التي�سيـــر
هاتف+974 4621299 :
فاك�س+974 4621552 :
كيــوبــــو�ســــت
�ســــوق الــعــلـــي
هاتف+974 4886415 :
فاك�س+974 4879807 :
ام بــــاب
هاتف+974 4712236 :
فاك�س+974 4712678 :
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التقليل و�إعادة اال�ستخدام والتدوير
بن ��ك الدوحة يطبق مفهوم التقليل و�إعادة اال�ستخدام والتدوير يف جميع
�إداراته.
لتعزي ��ز فعالية ا�ستخدام الورق ي�ستخدم البنك املظاريف القابلة لإعادة
اال�ستخ ��دام يف املرا�س�ل�ات الداخلي ��ة وي�ضع ح ��دود ًا ال�ستخ ��دام الورق
الأبي� ��ض ويقلل من عمليات الطباعة والن�سخ غري ال�ضرورية وي�شجع على
الطباع ��ة والن�سخ على جانبي الورقة .وه ��ذه فقط بع�ض اخلطوات التي
يطبقها البنك يف ا�ستخدام الورق بالإ�ضافة �إىل تعاونه مع �شركة تدوير
ال ��ورق ال�ستخدام �إنت ��اج ال�شركة من ال ��ورق الذي �أعي ��د ت�صنيعه لدعم
اجلهود التي ترمي �إىل املحافظة على الأ�شجار.

