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جــوائــــز
بـنــــك الــدوحــة
لقد القى بنك الدوحة تقدير و�إ�شادة العديد من امل�ؤ�س�سات امل�صرفية املتخ�ص�صة نظ ًرا لأدائه املايل القوي وملبادراته املبتكرة على �صعيد املنتجات
واخلدمات امل�صرفية .ومتثل ا�سرتاتيجية بنك الدوحة للتو�سع الدويل �أحد �أهم عوامل جناحه وهو ما تتفق عليه � ً
أي�ضا امل�ؤ�س�سات املانحة للجوائز.
وتعترب اجلوائز املمنوحة للبنك دلي ًال على التزام بنك الدوحة الدائم باالرتقاء مب�ستوى منتجاته وخدماته� ،إلى جانب متيزه الكبري يف جمال خدمة
العمالء.
ت�ضمنت اجلوائز التي ح�صل عليها البنك يف عام  ٢٠١٨ما يلي:

�أف�ضل بنك يف جمال التمويل التجاري يف قطر ٢٠١٨ -

جلوبال بانكنج �أند فينان�س

�أف�ضل جمموعة للخدمات امل�صرفية التجارية يف قطر ٢٠١٨ -

جلوبال بانكنج �أند فينان�س

جائزة التميز يف الأعمال ٢٠١٨ -

�صندوق م�ؤ�شر قطر التابع لبنك الدوحة و�شركة �أموال �أول �صندوق
م�ؤ�شرات متداول يف قطر ٢٠١٨ -

بور�صة قطر

امل�صرف الأقوى يف التوا�صل مع العمالء وخدمة العمالء ٢٠١٨ -

جوائز التميز والإجناز امل�صريف العربي

جملة قطر اليوم

الطاوو�س الذهبي العاملية للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ٢٠١٨ -

معهد املديرين

�أف�ضل بنك على �صعيد مركز ر�أ�س املال ٢٠١٨ -
قمة الع�صر اجلديد امل�صرفية
البنك الأكرث متيز ًا يف الأعمال ٢٠١٨ -
CV Magazine

�أف�ضل بنك حملي يف جمال التمويل التجاري ٢٠١٨ -
�آيجيان بانكنغ �آند فاينن�س
فرع بنك الدوحة في دولة الكويت

4
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ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﺣﺔ
وﺷﺮﻛﺔ أﻣﻮال أول ﺻﻨﺪوق ﻣﺆﺷﺮات
ﻣﺘﺪاول ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ

2018

اﻟﻤﺼﺮف اﻗﻮى ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻧﺠﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ

2018

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل
ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﻴﻮم

أﻓﻀﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺟﻠﻮﺑﺎل ﺑﺎﻧﻜﻨﺞ أﻧﺪ ﻓﻴﻨﺎﻧﺲ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺟﻠﻮﺑﺎل ﺑﺎﻧﻜﻨﺞ أﻧﺪ ﻓﻴﻨﺎﻧﺲ

2018

2018

2018

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ﺟﻠﻮﺑﺎل ﻓﻴﻨﺎﻧﺲ

اﻟﺒﻨﻚ اﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل
CV Magazine

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ
رأس اﻟﻤﺎل
ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

2018

2018

2018

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
آﻳﺠﻴﺎن ﺑﺎﻧﻜﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺟﻠﻮﺑﺎل ﺟﻮد ﺟﻮﻓﺮﻧﺎﻧﺲ أوردز

2017

2017

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎري
آﻳﺠﻴﺎن ﺑﺎﻧﻜﻨﻎ آﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺲ

2018, 2016, 2015

2018, 2017, 2016, 2014

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
إي أم إي آي ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

Best Business Bank MEA
Qatar Business Excellence Bank

2017,2016,2015, 2014, 2013, 2010
2009, 2007 & 2006

2017, 2016, 2012, 2011, 2010

2017

أﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ
اﻧﺘﺮﻧﺖ /اﻟﺠﻮال
ﺑﺎﻧﻜﺮ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ أورد

ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
”اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ“
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اوروﺑﻴﺔ ﻟﻋﻤﺎل

أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﺑﺘﻜﺎر
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
إي أم إي آي ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

2016, 2015

2016, 2014, 2013

2017

2017, 2016, 2010

أﻓﻀﻞ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل

2017
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كلمة �سعادة رئي�س
جمـل�س الإدارة
كما ويظهر بيان الدخل ب�أن �صايف الربح يف
نهاية العام قد بلغ  830مليون ريال قطري
باملقارنة مع  1.110مليون ريال قطري عام
 2017وذلك ب�سبب قيام البنك بالتحوط
و�أخذ خم�ص�صات مادية لتغطية القرو�ض
غري العاملة يف كل من قطر والفروع اخلارجية
بالإ�ضافة �إلى تلبية متطلبات املعيار الدويل
للتقارير املالية اجلديد  IFRS9ومتطلبات
البنك املركزي من �أجل تعزيز وتقوية املركز
املايل للبنك .كما بلغ متو�سط العائد على
ال�سهم من الأرباح  1.97ريال قطري ،وبلغت
ن�سبة العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني
 %9ون�سبة العائد على متو�سط املوجودات
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،،،
 .%0.88واعتماد ًا على هذه النتائج ،اتخذ
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
جمل�س الإدارة قرار ًا برفع تو�صية �إلى اجلمعية
العامة للموافقة على توزيع �أرباح نقدية على
احل�ضور الأفا�ضل،
امل�ساهمني بواقع ( )1ريال قطري لل�سهم
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
الواحد �أي ما يعادل ن�سبة  %10من ر�أ�س املال
ال�شكر واالمتنان على تلبيتكم دعوتنا حل�ضور املدفوع.
هذا االجتماع ،كما و�أود �أي�ض ًا �أن ا�شكر ال�سادة
�أع�ضاء املجل�س و الإدارة التنفيذية على ما مت ومت خالل العام اعتماد ا�سرتاتيجية البنك
للخم�س �سنوات املقبلة من قبل جمل�س
حتقيقه من �إجنازات خالل عام .2018
الإدارة ،حيث مت �إدخال بع�ض التعديالت
وبف�ضل القيادة الر�شيدة حل�ضرة �صاحب على ا�سرتاتيجية الأعمال وخا�صة فيما يتعلق
ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين � -أمري بالفروع اخلارجية ومكاتب التمثيل املنت�شرة
البالد املفدى وتعاون جميع م�ؤ�س�سات الدولة مبختلف دول العامل .وقد ت�ضمنت اخلطة
فقد متك ّنا «وبحمد اهلل تعالى» من تخطي امل�ستقبلية للبنك تطبيق ا�سرتاتيجيات فعالة
وجتاوز التحديات الإقت�صادية وال�سيا�سية التي يف جمال �إدارة املخاطر على امل�ستويني املحلي
والدويل وعلى ا�ستقطاب الكوادر القطرية ورفع
متر بها املنطقة.
م�ستوى الأداء من خالل ا�ستقطاب اخلربات
تُظهر البيانات املالية املدققة للبنك لعام  2018والكفاءات العالية وحت�سني م�ستوى قنوات
ب�أن �إجمايل املوجودات قد بلغ  96.1مليار تو�صيل اخلدمات ،هذا بالإ�ضافة �إلى حت�سني
ريال قطري و�أن �صايف القرو�ض وال�سلف قد وتطوير م�ستوى احلوكمة يف البنك وتنويع
بلغ  59.8مليار ريال قطري .كما تُظهر ب�أن م�صادر الدخل وتعزيز وتقوية املركز املايل
حمفظة اال�ستثمارات يف الأدوات املالية قد للبنك للو�صول �إلى �أعلى م�ستوى من الكفاءة يف
بلغت  20.6مليار ريال قطري بن�سبة زيادة الأداء الت�شغيلي.
تعادل  %17.4عن العام ال�سابق ،و�أن ودائع
العمالء كما يف نهاية العام قد و�صلت �إلى مبلغ ومن جهة �أخرى قام البنك مبا يلزم من
 55.5مليار ريال قطري و�أن �إجمايل حقوق �إجراءات لتعزيز نظام احلوكمة ،حيث
امل�ساهمني قد و�صل �إلى مبلغ  12.7مليار ريال اعتمدنا بالإ�ضافة �إلى واجبات وم�س�ؤوليات
جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س
قطري.

وم�س�ؤوليات وواجبات اللجان امل�شكلة من
الإدارة ومبادئ املهنة الأخالقية دليل �سيا�سات
و�إجراءات الإطار العام حلوكمة ال�شركات
يف البنك ،وحر�صنا على تعزيز مفهوم
الرقابة الداخلية يف البنك ومفهوم ال�شفافية
والإف�صاحات وعالقات امل�ساهمني وحقوق
�أ�صحاب امل�صالح وغريها .وقد وفرنا بهذا
االجتماع تقرير جمل�س الإدارة عن حوكمة
ال�شركات لعام  2018للإطالع عليه واعتماده
والوقوف على معايري احلوكمة التي مت اتباعها
من قبل البنك خالل العام املن�صرم.
و�أخريا� ،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/
متيم بن حمد �آل ثاين� ،أمري البالد املفدى
و�إلى �سعادة ال�شيخ /عبد اهلل بن نا�صر �آل
ثاين  -رئي�س جمل�س الوزراء و�إلى �سعادة
ال�سيد /علي �شريف العمادي  -وزير املالية
و�إلى �سعادة ال�سيد /علي بن �أحمد الكواري -
وزير التجارة وال�صناعة و�إلى �سعادة ال�شيخ/
عبد اهلل بن �سعـود �آل ثاين  -املحافظ و�إلى
جميع امل�س�ؤولني مب�صرف قطر املركزي ووزارة
التجارة وال�صناعة وهيئة قطر للأ�سواق املالية
وبور�صة قطر.
وختاما �أتوجه بالتحية وال�شكر جلميع
امل�ساهمني والعمالء الكرام على ثقتهم بنا و�إلى
الإدارة التنفيذية وجميع املوظفني يف البنك
على ما �أبدوه من جهود وتعاون خالل هذا 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

بـنــك الـدوحــة
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جمـــــل�س الإدارة
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ال�شيخ فهد بن حممد بن
جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
• ممثل عن �شركة فهد حممد
جرب القاب�ضة

ال�سيد �أحمد عبدالرحمن
يو�سف عبيدان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد
بن جرب �آل ثاين
الع�ضو املنتدب

ال�شيخ عبد اهلل بن
حممد بن جرب �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�شيخ فالح بن جا�سم
بن جرب بن حممد �آل ثاين
ع�ضو جمل�س الإدارة
• ممثل عن �شركة جا�سم وفالح
للتجارة واملقاوالت

ال�سيد �أحمد عبداهلل
�أحمد اخلال
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد حمد حممد املانع
ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد علي �إبراهيم
عبداهلل املالكي
ع�ضو م�ستقل

ال�سيد نا�صر خالد نا�صر
عبداهلل امل�سند
ع�ضو م�ستقل
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الإدارة التنفيـــذيـــة
الدكتور  /ر� .سيتارامان
الرئي�س التنفيذي

ال�شيخ حممد بن فهد بن جرب �آل ثاين
رئي�س دائرة املوارد الب�شرية بالإنابة

ال�سيد  /ديفيد ت�شالينور
رئي�س الإدارة املالية

ال�سيد  /عبد اهلل الأ�سدي
املدير التنفيذي ل�ش�ؤون امل�ساهمني

ال�سيد  /كري�شنان �سي .كيه
رئي�س اخلدمات امل�صرفية التجارية

ال�سيد  /خالد النعمة
رئي�س القطاع العام

ال�سيد  /روان لوك
رئي�س دائرة اخلزينة والإ�ستثمار بالإنابة

ال�سيد  /ح�سن علي كمال
مدير فرع ال�شركات

ال�سيد  /ماهر �أحمد علي �أحمد
مدير فرع  -املرقاب

ال�سيد  /خالد لطيف
رئي�س جمموعة املخاطر

ال�سيد  /خليفة الكعبي
رئي�س الإ�سرتداد

ال�سيد  /م� .ساثيامورثي
رئي�س اخلدمات امل�صرفية الدولية بالإنابة

ال�سيد � /أحمد علي �أل حنزاب
رئي�س دائرة ال�ش�ؤون الإدارية

ال�سيد  /بريك علي املري
رئي�س وحدة اخلدمات امل�صرفية
اخلا�صة بالإنابة

ال�سيد  /يو�سف �أحمد منداين
مدير الفرع الرئي�سي

ال�سيد  /دارندرا كوتاري
رئي�س دائرة اال�ستثمار

ال�سيد  /خمتار عبد
املنعم احلناوي
امل�ست�شار القانوين ملجل�س
الإدارة و�سكرتري ال�شركة

ال�سيد  /جمال الدين
ح�سني ال�شويل
رئي�س دائرة الإلتزام

ال�سيد  /حممد عمر عبد
العزيز داوود
رئي�س التدقيق الداخلي

بـنــك الـدوحــة
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مكـــــاتب
العالقات الدوليـــة
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ال�سيد  /م� .ساثيامورثي
نائب رئي�س اخلدمات امل�صرفية الدولية

ال�سيد  /ل�ؤي فا�ضل مقام�س
مدير �إقليمي  -فرع الكويت

ال�سيد � /آالجا راجا
مدير �إقليمي  -الإمارات
العربية املتحدة

ال�سيد  /ماني�ش ماثور
مدير �إقليمي  -الهند

ال�سيد  /هيلتون وود
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف �أ�سرتاليا

ال�سيد  /كاجني �شينومايا
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف اليابان

ال�سيد  /يونغ جون كواك
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف
كوريا اجلنوبية

ال�سيد  /بيرت لو
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف ال�صني

ال�سيد � /إيفان ليو ت�شي بينج
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف هونغ كونغ

ال�سيد  /نزيه �أكاالن
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف تركيا

ال�سيد  /مايك جيلرت
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف �أملانيا

ال�سيد  /ريت�شارد وايتنج
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف بريطانيا

ال�سيد  /فينكاتي�ش ناجوجي
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف كندا

ال�سيد � /آجاي �شاركر
ال�سيد � /أندري �سناميان
رئي�س متثيلي
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف جنوب �أفريقيا مكتب متثيل بنك الدوحة
يف بنغالد�ش

ال�سيد � /إيراندا وراكوون
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف �سريالنكا

ال�سيد � /سوراج �شاهي
رئي�س متثيلي
مكتب متثيل بنك الدوحة يف النيبال

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

أول فرع لبنك الدوحة

بـنــك الـدوحــة
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تــــقريـــر
جمل�س الإدارة
االقت�صاد العاملي
وفق ًا لتقرير �صندوق النقد الدويل " "IMFالأخري ال�صادر يف �شهر
يناير ُ ،2019يتوقع لالقت�صاد العاملي �أن ينمو بن�سبة  %3.5يف عام
 2019ون�سبة  %3.6يف عام  .2020و ُيتوقع �أن تنمو االقت�صاديات
املتقدمة بن�سبة  %2يف عام  2019قبل �أن تنخف�ض �إلى  %1.7يف
عام  .2020كما من املتوقع �أن تنمو اقت�صاديات الأ�سواق النا�شئة
واالقت�صاديات النامية بن�سبة  %4.5يف عام  2019وبن�سبة  %4.9يف
عام .2020
انخف�ضت �أ�سعار النفط يف الربع الأخري من عام  2018ب�سبب ارتفاع
الكمية املعرو�ضة من الواليات املتحدة الأمريكية .وتفيد التوقعات ب�أن
عام � 2019سوف ي�شهد ا�ستمرار عملية التذبذب ب�أ�سواق املال وتوتر
العالقات التجارية بني الواليا�2ضت املتحدة الأمريكية وال�صني ،هذا
عدا عن التحديات التي �ستفر�ضها عملية خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي واملخاوف املتعلقة بالنمو العاملي.

مبلغ  19.2مليار ريال قطري لقطاع التعليم ،ومبلغ  22.7مليار
ريال قطري لقطاع اخلدمات ال�صحية ،ومبلغ  33مليار ريال قطري
مل�شاريع البنية التحتية ،ومبلغ  16.4مليار ريال قطري لقطاع النقل
واالت�صاالت .وبح�سب الت�صنيفات الأخرية للبنك الدويل ،تبو�أت
قطر املرتبة  83عاملي ًا بني  190اقت�صاد ًا �ضمن فئة ت�سهيل ممار�سة
الأعمال .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ي�شري تقرير التناف�سية العاملية 2018
�إلى �صعود دولة قطر مرتبتني لتحتل املركز  30بني  135بلد ًا .ويف
دي�سمرب � ،2018أعلنت وكالة الت�صنيف االئتماين العاملية �ستاندرد �آند
بورز عن تعديل التوقعات امل�ستقبلية لدولة قطر من �سلبي �إلى م�ستقر.
وباملجمل �أثبتت جميع هذه التطورات قدرة دولة قطر الهائلة على
ال�صمود يف وجه احل�صار االقت�صادي.

التوجهات املحلية
�سعادة ال�شيخ عبد اهلل بن �سعود �آل ثاين حمافظ م�صرف قطر املركزي ،و�سعادة ال�شيخ
فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة ،و�سعادة ال�شيخ عبد الرحمن بن
حممد بن جرب �آل ثاين الع�ضو املنتدب ،والدكتور ر� .سيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك
الدوحة خالل جل�سة لتبادل املعرفة بعنوان �صمود قطر بعد عام من احل�صار".

ح�سب تقرير �صندوق النقد الدويل ال�صادر يف �شهر �أكتوبر ،2018
مت تعديل ن�سبة النمو املتوقع لالقت�صاد القطري خالل عام � 2018إلى
 .%2.7و ُيتوقع لدولة قطر �أن ترفع من �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال �إلى
 110مليون طن �سنوي ًا .وت�شمل الإ�صالحات العديدة املط ّبقة يف قطر
قانون اال�ستثمار القطري ،وقانون الإقامة الدائمة ،والأمن
الغذائي ،جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية
وم�شروع مرتو الأنفاق .بينما ت�شمل �أبرز التطورات الرئي�سية �إ�صدار
قطر ل�سندات دين حكومية.
تت�سم ا�سرتاتيجية جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية بالفعالية،
وقد ُ�صممت بحيث تعطي من �ضمن �أولوياتها عملية الرقمنة ور�ضى
ومن ناحية �أخرى ،نالت قطاعات ال�صحة والتعليم والبنية التحتية العمالء .ويف �إطار م�شاريع املجموعة الرامية لإثراء جتربة العمالء،
الن�صيب الأكرب من موازنة قطر لعام  2019حيث خ�ص�صت املوازنة �شرعت جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية يف و�ضع �إجراءات
بحيث تتيح للعمالء االطالع امل�ستمر على و�ضع الطلبات التي تقدموا
بها.
وعلى الرغم من الأزمة ال�سيا�سية امل�ستمرة التي متر بها املنطقة� ،إال
�أن جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية جنحت يف املحافظة على
ح�صتها يف �أ�سواق خمتلف القطاعات .كما متكنت املجموعة وب�شكل
ثابت من حتقيق تقدم يف عملية تطوير الأعمال مبا يتما�شى مع م�ستوى
قبول املخاطر املعتمد من جمل�س �إدارة البنك.
بنك الدوحة يح�صل على �شهادة الريادة يف تبني �أف�ضل املمار�سات العاملية يف ادارة
خدمات تكنولوجيا املعلومات.
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�إن النجاحات املتوا�صلة ملجموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية واملرونة
التي تتمتع بها �أق�سام املجموعة �أثبتت مدى فاعلية ا�سرتاتيجيتها يف

امت�صا�ص ال�صدمات اخلارجية والقدرة على التعامل مع التقلبات ال�صعيدين اخلليجي والدويل .كما ويتبنى فريق العمل بهذا الق�سم
االقت�صادية والتدفقات الر�أ�سمالية املتغرية االجتاه .وتت�ألف جمموعة الذي يتمتع مب�ؤهالت وخربات عالية منهجية �شاملة مرتكزة على
البحث والتق�صي فيما يتعلق بزيادة ر�ؤو�س الأموال للعمالء مع القدرة
اخلدمات امل�صرفية التجارية من الأق�سام التالية:
على اال�ستفادة الفعالة من املركز املايل للبنك .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
• ق�سم الت�سهيالت التجارية وت�سهيالت ال�شركات
ي�ستخدم فريق العمل �أي�ض ًا م�صادر �أخرى للأموال ومناذج بديلة
لتوزيع املخاطر بهدف حتقيق �أف�ضل النتائج للعمالء.
• ق�سم ت�سهيالت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
• ق�سم متويل ال�شركات والتمويل املهيكل
• ق�سم متويل القطاع العام
• ق�سم خدمات �إدارة النقد
• ق�سم متويل الرهن العقاري واخلدمات العقارية
• فروع ال�شركات ومراكز اخلدمة
يقدم ق�سم الت�سهيالت التجارية وت�سهيالت ال�شركات جمموعة متنوعة
من منتجات الت�سهيالت ،فعلى �صعيد الت�سهيالت املبا�شرة يقدم
ت�سهيالت متويل ر�أ�س املال العامل وت�سهيالت اجلاري مدين وخ�صم
الكمبياالت والقرو�ض لأجل� ،أما بالن�سبة �إلى الت�سهيالت غري املبا�شرة
فيقدم الق�سم للعمالء ت�سهيالت خطابات االعتماد وخطابات ال�ضمان
لعمليات التمويل املحلية واخلارجية .وقد �ساهم ق�سم الت�سهيالت
التجارية وت�سهيالت ال�شركات "الذي يعد املحرك الرئي�سي لعمليات
النمو يف البنك" ب�صورة كبرية وم�ستمرة يف �إيرادات جمموعة
اخلدمات امل�صرفية التجارية ،وانتهج ا�سرتاتيجية منو متوازنة
ومرنة �أثبتت جدواها ولديها القدرة على التفاعل مع حتديات ال�سوق
و�إمكانيات التو�سع يف جمال اخلدمات اال�ست�شارية .كما ركز الق�سم
على املراقبة الف ّعالة لالئتمان ل�ضمان قوة وجودة املوجودات وعلى
تو�سيع قاعدة العمالء من خالل الدخول يف عالقات جديدة ومنتقاة
بعناية مع �شركات حملية ودولية رائدة .وي�شارك بنك الدوحة بفاعلية
يف متويل جمموعة منتقاة من م�شاريع البنية التحتية الكربى ويف
عمليات التمويل العقاري وغريها من عمليات التمويل الأخرى.

حازت حمفظة بنك الدوحة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة على تقدير كبري عندما
ح�صل �ستة من عمالء البنك من ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة على جوائز التميز
�ضمن �أف�ضل ال�شركات �ضمن هذه الفئة يف قطر.
يوا�صل ق�سم ت�سهيالت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ""SME
الرتكيز على ال�شركات املتو�سطة احلجم املُحققة للأرباح .ومت دعم
عمليات الق�سم باخلدمات الرقمية ،وهو ما �ساهم يف �إحداث حت ّول
يف طريقة التفاعل مع العمالء وتوجيههم ب�ش�أن كيفية دمج التقنيات
اجلديدة والتكيف مع عمليات املعاجلة املبا�شرة.

يقدم ق�سم متويل ال�شركات جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات
امل�صرفية املتكاملة لل�شركات الكبرية واملتو�سطة و�إلى امل�ؤ�س�سات
احلكومية وامل�ؤ�س�سات املالية .وقد ا�ستفاد الق�سم من التواجد الدويل
لبنك الدوحة يف �إمتام عدد من ال�صفقات كمن�سق رئي�سي مف ّو�ض على

كراع رئي�سي يف حملة "�أ�صبحنا �أقوى  /قطر �أقوى".
تكرمي بنك الدوحة ٍ

ويقدم ق�سم متويل القطاع العام اخلدمات واحللول امل�صرفية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية العاملة يف قطر.
وميتلك فريق العمل عالقات عمل قوية مع خمتلف هذه الكيانات مبا
فيها قطاع الطريان والنفط والغاز والتعليم وال�صحة والنقل ،كما �أنه
معني ب�شكل رئي�سي بتمويل م�شاريع تطوير البنية التحتية متا�ش ًيا مع
ٌ
ر�ؤية قطر الوطنية  .2030وي�سعى البنك �إلى اال�ستحواذ على ح�صة
�أكرب يف جمال عمليات التمويل للقطاع العام.
�أما ق�سم خدمات �إدارة النقد فيوفر لعمالء بنك الدوحة حلو ًال
�سريعة موثوق بها ومنخف�ضة التكلفة ،وهي م�صممة ب�شكل يتالءم مع
متطلبات واحتياجات العمالء من النقد .كما ت�ساهم من�صة خدمات
�إدارة النقد على الإنرتنت يف تعزيز الكفاءة الت�شغيلية للعمالء
وتقليل التكاليف الت�شغيلية .وتت�ضمن اخلدمات التي يقدمها الق�سم
�إدارة الذمم املدينة واال�ستالم الآمن للنقود ،و�إدارة الذمم الدائنة
وال�سيولة.
ويقدم ق�سم متويل الرهن العقاري واخلدمات العقارية جمموعة
متنوعة من املنتجات لتلبية احتياجات العمالء الأفراد وال�شركات،
�سوا ًء كان الأمر يتعلق ب�شراء �أحد العقارات �أو تطوير م�شاريع عقارية
�سكنية �أو جتارية �أو فندقية .ويعمل الق�سم ب�شكل وثيق مع امل�ؤ�س�سات
الإقليمية والدولية الرائدة ل�ضمان �أن يتم االنتهاء من عملية الرهن
بطريقة فعالة ويف الوقت املنا�سب.
�ستوا�صل الأزمة ال�سيا�سية يف املنطقة الت�أثري على بيئة االقت�صاد
الكلي خالل عام  .2019ومن بني �أهم املخاطر التي تواجهها جمموعة
اخلدمات امل�صرفية التجارية هو �إمكانية �أن ي�ؤثر العجز يف املوازنة
لدى اقت�صاديات الدول اخلليجية الكربى على الإنفاق احلكومي
واال�ستهالك اخلا�ص ،وهو ما قد ي�ؤدي �إلى تراجع جودة االئتمان
والت�أثري على ال�سيولة يف ال�سوق بنف�س الوقت .ومن �أجل املحافظة
على جودة الأ�صول ،يتم حالي ًا �إجراء املزيد من املراجعات املنتظمة
للمحفظة ،و�سوف ي�ساعد الكادر املعني مبراقبة وتوزيع املخاطر على
�إدارة تعر�ضات القطاع والتعر�ضات يف الظروف الق�صوى مل�صلحة
املقرت�ضني الأفراد واملجموعات ،كما يتم �إدارة املطلوبات ب�شكل
م�ؤ�س�سي بهدف دعم عمليات ا�ستقطاب الأموال بتكلفة �أقل.
بـنــك الـدوحــة
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جمموعة اخلزينة واال�ستثمار
تقدم جمموعة اخلزينة واال�ستثمار جمموعة متنوعة من املنتجات
التناف�سية للعمالء ،مثل القطع الأجنبي و�أ�سواق النقد والدخل الثابت
و�صناديق اال�ستثمار وو�ساطة الأ�سهم وال�سلع ال �سيما املعادن الثمينة.

رئي�سي وغري م�ضمون بقيمة  525مليون دوالر �أمريكي مع جمموعة من
امل�ؤ�س�سات العاملية والإقليمية الرائدة .هذا وتدعم جمموعة اخلدمات
امل�صرفية الدولية موارد البنك التمويلية و�إدارة اخلزينة من خالل
تنظيم قرو�ض لأجل ل�صالح البنك بتكلفة �أف�ضل .وتغطي مكاتب
التمثيل يف كل من �أ�سرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية وال�صني وهونغ
كونغ و�سنغافورة وبنغالدي�ش و�سريالنكا ونيبال وتركيا و�أملانيا واململكة
املتحدة وجنوب �أفريقيا وكندا جميع املعامالت املرتبطة بالتجارة
وتطوير البنية التحتية مع الدول التي جتمعها عالقات مع كل من قطر
والكويت والهند وذلك من خالل �إحالة املعامالت فقط.

وقد ا�ستمرت دائرة اخلزينة واال�ستثمار بالبنك يف الرتكيز على
تعزيز وتقوية �أن�شطتها من كافة اجلوانب ،حيث عملت على بناء فريق
مكر�س للمبيعات من ذوي اخلربة واملعرفة الوا�سعة بالأ�سواق املحلية
والدولية ،وت�سعى املجموعة �أن تكون مبثابة ال�شريك املوثوق به من
قبل العمالء يف جمال تقدمي حلول �إدارة املخاطر امل� ّؤ�س�سية للمنتجات وتقدّم �شبكة فروع بنك الدوحة الدولية يف الكويت والإمارات العربية
املتحدة والهند (مت م�ؤخر ًا افتتاح فرع ت�شيناي) باقات م�صرفية
املتعلقة بالعمالت وال�سلع الأ�سا�سية و�أ�سعار الفائدة.
املوجهة للأفراد
متكاملة يف جمال املنتجات واخلدمات امل�صرفية ّ
ا�ستمرت جمموعة اخلزينة واال�ستثمار يف تنفيذ اال�سرتاتيجية الرامية واخلدمات امل�صرفية التجارية وخدمات اخلزينة والقطع الأجنبي
�إلى تو�سيع م�صادر التمويل لدى البنك وتنويعها .وقد مت احل�صول على والتمويل التجاري للعمالء املحليني ،كما وتلبي االحتياجات امل�صرفية
املوافقات الالزمة على �إ�صدار �سندات بقيمة ت�صل �إلى  2مليار دوالر لعمالء بنك الدوحة يف هذه الدول.
�أمريكي �ضمن برنامج �سندات اليورو متو�سطة الأجل (مع التخطيط
لإ�صدار ال�سندات بعمالت متعددة) ،كما مت احل�صول على املوافقات مهدت عمليات بنك الدوحة يف الهند الطريق �أمام البنك لتقدمي
الالزمة على �إ�صدارات بقيمة ت�صل �إلى  5مليار دوالر �أمريكي �ضمن �أف�ضل م�ستوى من اخلدمات للمغرتبني الهنود بدول جمل�س التعاون
اخلليجي وال �سيما احللول املتعلقة بتحويل الأموال من خالل الفروع
الربنامج امل�شرتك ل�شهادات الودائع والأوراق التجارية.
احلالية يف مومباي وت�شيناي وكوت�شي .كما �شهد عام � 2018إطالق
ويف  5مار�س � ،2018أطلق البنك �صندوق م�ؤ�شر بور�صة قطر منتجات جديدة يف الهند ت�ضمنت منتج قرو�ض املنازل للهنود غري
لل�صناديق املتداولة ( .)QETFوقد بلغ �إجمايل عائد ال�صندوق  %20املقيمني ،ومت �إبرام �شراكات لتقدمي خدمات �إدارة الرثوات ،والت�أمني،
يف عام  2018متخطي ًا بذلك معظم �صناديق اال�ستثمار املتداولة على والتخطيط لإدارة الرتكات واملواريث والت�صرف فيها.
م�ؤ�شرات البور�صات حول العامل.
�شهد عام  2018افتتاح بنك الدوحة لفرعه الثالث يف الهند مبدينة
هذا وال تزال فل�سفة البنك اال�ستثمارية تت�سم باحليطة واحلذر� ،إذ ت�شيناي ومكتبني متثيليني يف �سريالنكا ونيبال .هذا وتتما�شى عمليات
تركزت جهوده على زيادة ح�صته من الديون ال�سيادية ذات اجلودة التو�سع اخلارجية للبنك مع الر�ؤية اال�سرتاتيجية ملجل�س الإدارة الذي
العالية ل�ضمان توفر م�صدر جاهز لل�سيولة .و�سوف يوا�صل بنك ي�سعى �إلى �أن يكون للبنك ح�ضور على م�ستوى العامل من �أجل خدمة
الدوحة تطوير �أن�شطته يف جمال اال�ستثمار و�إدارة ال�سيولة ومواءمتها قاعدة عمالء البنك املتنامية يف الكويت وال�سوق النا�شئة بقوة يف
الهند وربطها مع ال�سوق القطري .وتوفر مكاتب التمثيل الدعم الالزم
مع متطلبات بازل .3
ل�شبكة الفروع الداخلية واخلارجية وت�ساعدها على فهم الأ�سواق
ب�شكل �أف�ضل وبالتايل حت�سني م�ستوى خدماتنا
الدولية املختلفة
ٍ
املقدمة للعمالء من ال�شركات .كما تهدف ال�شبكة الدولية للبنك
�إلى متكني العمالء من �أداء ال�صفقات التجارية اخلارجية بني قطر
والكويت والهند والدول الأخرى.
الدكتور /ر� .سيتارامان ين�ضم �إلى �سعادة الدكتور� /إندراجيت كومارا�سوامي ،حاكم
�سجل
امل�صرف املركزي جلمهورية �سريالنكا ،والدكتور /حممد عظيم ،مراقب و ُم ّ
ب�إدارة الدين العام ،و�سعادة ال�سيد� /أ�.س.ب.لياناج� ،سفري جمهورية �سريالنكا لدى
دولة قطر وغريهم من كبار ال�شخ�صيات �أثناء جل�سة تبادل املعرفة بعنوان "�آفاق
التعاون الثنائي بني قطر و�سريالنكا".
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ومتا�شيا مع ر�ؤية جمل�س الإدارة لتو�سيع عمليات البنك يف اخلارج،
يقوم البنك وبا�ستمرار بتقييم الفر�ص املتاحة للتو�سع على ال�صعيد
الدويل يف بلدان ومناطق خمتارة حول العاملّ .
ونظم بنك الدوحة
خالل عام  2018العديد من جل�سات تبادل املعرفة واجلوالت
الرتويجية واملنتديات يف كل من الكويت والهند و�سريالنكا ونيبال
و�أ�سرتاليا (�سايبو�س) و�إندوني�سيا (�صندوق النقد الدويل).

جمموعة اخلدمات امل�صرفية الدولية

جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد

تُ�شرف جمموعة اخلدمات امل�صرفية الدولية على عمليات البنك
الدولية وت�ساعد يف ت�سهيل العمليات التجارية اخلارجية الكبرية،
كما �أنها م�س�ؤولة عن �إدارة العالقات مع �أكرث من  400م�ؤ�س�سة مالية
حول العامل .وتقوم املجموعة � ً
أي�ضا بدور املن�سق للقرو�ض وت�شارك يف
القرو�ض امل�شرتكة للم�ؤ�س�سات املالية مبختلف املواقع اال�سرتاتيجية
يف العامل .وم�ؤخر ًا �أجنز بنك الدوحة معاملة قر�ض لأجل م�شرتك

تركز جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد على بناء �أعمال مربحة
وم�ستدامة يف قطر والكويت والهند وتهدف �إلى زيادة ح�صتها يف ال�سوق
وحجم �أن�شطتها ب�صورة كلية .وقد م ّثلت �أزمة ال�سيولة وارتفاع �أ�سعار
الفائدة وعمليات �إعادة الهيكلة والتنظيم مبعظم القطاعات والأ�سعار
التناف�سية يف الأ�سواق املحلية حتدي ًا لأعمال جمموعة اخلدمات
امل�صرفية للأفراد خالل عام  .2018ويف خ�ضم هذه التحديات ،فقد

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

متكنت جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد من املحافظة على �أدائها
�إلى حد كبري يف �سوق تناف�سية للغاية ،ومتكنت بنجاح من زيادة الدخل
من الر�سوم كن�سبة من �إجمايل �إيرادات املجموعة واال�ستمرار بنف�س
الوقت يف البحث عن �سبل جديدة لتخفي�ض ن�سبة التكلفة �إلى الدخل
وترحيل عمليات تنفيذ املعامالت من الفروع التقليدية �إلى القنوات
الإلكرتونية املنخف�ضة التكلفة وتوظيف الأ�صول من �أجل تعزيز قاعدة
الإيرادات باملقارنة مع التكلفة.
وتقدم جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد جمموعة وا�سعة من
املنتجات واخلدمات لعمالئها من خالل قنوات ت�سليم متنوعة مثل
الفروع والفروع الإلكرتونية واخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف النقال
واخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت والر�سائل الن�صية الق�صرية
ومراكز االت�صال و�أجهزة ال�صراف الآيل و�أجهزة ال�صراف الآيل
املتنقلة وموقع التجارة الإلكرتونية "�سوق الدوحة" .وكان بنك الدوحة
من البنوك ال�س ّباقة يف قطر يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف،
والر�سائل الن�صية الق�صرية ،واخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت،
واخلدمات امل�صرفية عرب اجلوال ،وبطاقات الرواتب ،و�سوق التجارة
الإلكرتونية ،وخدمة الدرد�شة عرب تطبيق وات�ساب للعمالء.

بنك الدوحة يربم اتفاقية مع بنك �سيالن يف �سريالنكا لتحويل الأموال من قطر
�إلى �سريالنكا.

بوك م�سنجر" .وقد م ّكنت هذه املن�صة املتكاملة للخدمات العمالء
من تقدمي �آرائهم وطلباتهم ب�أريحية با�ستخدام القنوات الرقمية .كما
�أطلقت املجموعة الت�صميم اجلديد خلدمة الإنرتنت امل�صريف عام
 .2018ويف �إطار اخلدمات الرقمية ذات القيمة� ،أطلقت املجموعة
من�صة �سوق الدوحة اجلديدة مع ن�سخة باللغة العربية للموقع
الإلكرتوين لل�سوق وتطبيق اجلوال وتطبيق تتبع الطلبات .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ،مت �إطالق خدمة الك�شوف الإلكرتونية التي تو ّفر لعمالء بنك
الدوحة الو�صول �إلى ك�شوفهم عرب الإنرتنت امل�صريف وتطبيق اجلوال
براحة و�أمان �أينما كانوا ويف �أي وقت �أرادوا (متثل هذه اخلدمة
�إحدى مبادرات بنك الدوحة يف جمال ال�صريفة اخل�ضراء) .وقد
زادت املجموعة من اخلدمات امل�صرفية الرقمية لت�شمل تقدمي طلبات
احل�صول على دفاتر ال�شيكات عرب �أجهزة ال�صراف الآيل ،وتفعيل
بطاقات اخل�صم واالئتمان عرب خدمة الإنرتنت امل�صريف وتطبيق
اجلوال ،بالإ�ضافة �إلى متكني العمالء اجلدد واحلاليني من تقدمي
طلبات القرو�ض عرب خدمة الإنرتنت امل�صريف.

فرعا يف قطر بالإ�ضافة �إلى فروع خارجية يف كل
ميتلك بنك الدوحة ً 27
من الإمارات العربية املتحدة والكويت والهند .وت�شمل الفروع اخلارجية
�أي�ض ًا فرع البنك اجلديد يف مدينة ت�شيناي الذي مت افتتاحه يف �شهر
�أبريل من عام  2018بغر�ض تكثيف تواجد البنك يف هذا املمر الهام
الواقع جنوب الهند مع والية تاميل نادو التي تع ّد ثاين �أكرب م�ساهم
يف �إجمايل الناجت املحلي للهند .ميتلك بنك الدوحة �أي�ض ًا حوايل 100
جهاز �صراف �آيل ،و 3مكاتب دفع ،و 4فروع �إلكرتونية يف قطر .كما
يوجد لدى البنك قنوات ت�سليم �أخرى مثل وحدات البيع ،مدراء عالقات
الريادة ،مدراء عالقات اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،مراكز االت�صال
والت�أمني امل�صريف .كما يقدم البنك خدمة معاجلة دفعات البطاقات ويوا�صل فريق اخلدمات الرقمية وتطوير املنتجات والت�سويق بالتن�سيق
لأكرث من  3.000تاجر ،حيث ّمت تركيب �أكرث من  5.000جهاز من مع القنوات املختلفة قيادة عملية تطوير اخلدمات امل�صرفية للأفراد
عرب كافة عمليات البنك يف قطر والهند والكويت ،مع الرتكيز على
�أجهزة نقاط البيع يف دولة قطر كما يف  31دي�سمرب .2018
الرقمنة والبيع ال�ضمني واخلدمات املبتكرة ال�ستهداف �شرائح
وقد وا�صلت جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد اال�ستفادة من العمالء وبالتايل زيادة الدخل من الر�سوم ،وحتويل قاعدة العمالء
و�سائل التوا�صل االجتماعية والرقمية ،وط ّورت من�صات توا�صل كاملة �إلى �شرائح مميزة ،وزيادة ا�ستقطاب العمالء اجلدد ،واملحافظة على
عرب جميع نقاط االت�صال ،واعتمدت �أي�ض ًا ا�ستخدام و�سائل التوا�صل العمالء احلاليني ،وزيادة الودائع منخف�ضة التكلفة ،وتعزيز م�ساهمة
االجتماعي للتعرف على تعليقات العمالء واقرتاحاتهم .وبهدف العمليات الدولية يف الإيرادات .ويف عام � ،2018أعلنت املجموعة عن
الو�صول �إلى عمالئها ويف �إطار املبادرات الرقمية لتعزيز جتارب �إقامة حتالفات و�إطالق عرو�ض ت�سويقية جديدة مع �شركات مثل جيت
العمالء� ،أطلقت املجموعة خدمة الدرد�شة عرب تطبيق الوات�ساب يف �إيرويز ،واخلطوط اجلوية القطرية ،واخلطوط اجلوية ال ُعمانية،
عام  2017حيث قدّمت للعمالء معلومات فورية وذات طابع �شخ�صي .والعديد من حمالت املجوهرات واملتاجر الكبرية مثل اللولو وجزيرة
ويف عام  ،2018مت تو�سيع من�صة اخلدمات الرقمية للعمالء لت�شمل البنانا ،وقد جنحت يف حتقيق القيمة امل�ضافة للعمالء من خالل
خدمة "هالو دوحة" وخدمة املرا�سلة عرب تطبيق في�س بوك "في�س احلمالت املبتكرة التي مت �إطالقها مثل حملة الذهب ،وحملة العر�ض
اخلا�ص بجوال �آيفون �إك�س �إ�س املجاين ،وحملة العودة للمدر�سة،
وحملة ال�صيف ،وحملة الإنفاق عرب البطاقات ،وحملة حتويل الراتب.

�سعادة ال�شيخ فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة ،و�سعادة ال�شيخ
عبد الرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين الع�ضو املنتدب ،والدكتور ر� .سيتارامان
الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة وعدد من �أع�ضاء الإدارة العليا وموظفني من خمتلف
فروع بنك الدوحة يف جميع �أنحاء الدولة خالل احتفاالت اليوم الوطني القطري.

كما تت�ضمن �أهداف املجموعة تعزيز عمليات الت�سويق والدعاية عرب
خمتلف القنوات الرقمية ومواقع التوا�صل االجتماعي .ونحن ب�صدد
تعزيز نظام الت�سويق الرقمي من خالل التحالف مع عدد من �شركاء
الأعمال يف هذا املجال .كما ّمت يف � 2017إطالق ن�سخة جديدة من
برنامج بنك الدوحة ملكاف�أة الوالء حتت ا�سم "�أميال الدوحة" ،وقام
بالفعل �أكرث من  12.000عميل بالت�سجيل يف هذا الربنامج .وقد مت
تو�سيع الربنامج لي�شمل منتجات �أخرى يف عام  2018مع طرح برنامج
الوالء لعمالء الريادة .كما عزّز البنك من العرو�ض املقدمة للأفراد
"ا�ش ِرت واحدة واح�صل على الأخرى جمان ًا" عرب تطبيق اجلوال "بنك
بـنــك الـدوحــة
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الدوحة ماي بوك قطر" ،وهو ن�سخة �إلكرتونية ح�صرية من تطبيق بن�سبة  %18.75للودائع ذات اخلم�سة �أعوام وب�إمكانية الإيداع بالدوالر
"ماي بوك" ،عرب �إ�ضافة عرو�ض املطاعم الراقية والنظام املتكامل الأمريكي والريال القطري والدينار الكويتي .وقام البنك بتح�سني
املو�سع للتجار .ويعترب بنك الدوحة �أول بنك يف قطر يطرح عرو�ض عر�ض منتج ح�ساب االدخار املرن من �أجل زيادة قاعدة الودائع.
ّ
"ا�ش ِرت واحدة واح�صل على الأخرى جمان ًا" ( )B1G1Fمن خالل
ماي بوك قطر .كما وا�صل بنك الدوحة تو�سيع �شبكة التجار امل�شاركني وعلى �صعيد القرو�ض� ،أطلقت جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد
يف عر�ض "اال�سرتداد النقدي العاملي" الأول من نوعه يف قطر (لأكرث حزمة خا�صة للقرو�ض كبرية احلجم بهدف ا�ستقطاب العمالء
من  2500عالمة جتارية عاملية) والذي مت �إطالقه يف �شهر نوفمرب القطريني وقدّمت نقاط والء كحوافز للعمالء املتقدمني للح�صول
 .2017و�أ�صدر البنك نوع ًا جديد ًا من بطاقات اخل�صم الالتالم�سية على قرو�ض جديدة .ويف خطوة تهدف �إلى مكاف�أة العمالء املهتمني
بفئتيها وورلد /وورلد �إيليت ما�سرتكارد ذات ميزة احلماية الإ�ضافية باملحافظة على البيئة �أطلق بنك الدوحة "قر�ض ال�سيارة الأخ�ضر"
"ما�سرتكارد �سكيور كود" وقابلية اال�ستخدام عرب نظام بوابة ال�سداد لي�ضاف �إلى برنامج قر�ض ال�سكن وهو الأول من نوعه يف قطر.
التابعة مل�صرف قطر املركزي مع توفري منافع وامتيازات فريدة لعمالء
الريادة وعمالء اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،مثل ال�سفر ،الت�أمني وفيما يتعلق بالعرو�ض الق ّيمة اجلديدة ذات ال�صلة بالت�أمني امل�صريف،
الطبي ونقاط املكاف�آت مقابل الإنفاق الدويل ،بالإ�ضافة �إلى جمموعة مت �إطالق عر�ض قر�ض ال�سيارة مقرون ًا ببولي�صة الت�أمني ال�شامل
من امليزات واملنافع الق ّيمة الأخرى .وتقدّم بطاقة ما�سرتكارد �إيليت املجانية ،هذا بالإ�ضافة �إلى منتجات الت�أمني امل�سدّدة دفعة واحدة
اخلا�صة بعمالء اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ترقية جمانية �إلى وبوال�ص الت�أمني اخلا�صة مب�س�ؤويل ال�شركات التي ت�ستهدف امل�ؤ�س�سات
الع�ضوية الذهبية للخطوط اجلوية القطرية التي ت�سمح لهم بال�سفر ال�صغرية واملتو�سطة احلجم والعمالء من ذوي املالءة املالية العالية.
مع وزن �إ�ضايف للأمتعة والدخول �إلى �صاالت الدرجة الأولى ودرجة كما �أطلق فريق الت�أمني امل�صريف منوذج الأعمال اجلديد "البيع املبا�شر
رجال الأعمال .كما مت زيادة عدد �صاالت املطارات املميزة حول العامل للم�ستهلك" وهو يت�ضمن على حتليالت ت�ستند �إلى من�صة الت�سويق
التي ميكن لعمالء بنك الدوحة الدخول �إليها �ضمن العرو�ض القيمة املبا�شر التي ت�ستهدف عمالء بنك الدوحة لزيادة الدخل من الر�سوم.
التي توفرها بطاقات اخل�صم.
وتقدم الريادة جمموعة فريدة من املنتجات واخلدمات وو�سائل
الراحة التي تهدف �إلى مواكبة تطلعات ومنط حياة هذه ال�شريحة
املتميزة من العمالء:

ح�ساب "الدانة للمدخرين ال�صغار" يهدف �إلى تعزيز مفهوم االدخار منذ ال�صغر.

املنتجات

اخلدمات

منط احلياة

بطاقة فيزا �إنفينيت

املوافقة على القر�ض
خالل �ساعة

اال�سرتداد النقدي العاملي

وديعة االدخار املرنة

فتح احل�ساب خالل 30
دقيقة

عر�ض ا�ش ِرت تذكرة �سينما
واح�صل على الأخرى
جمانا

خدمات الت�أمني

الرد على املكاملات خالل خدمة ركن ال�سيارة
واال�ستقبال
 30ثانية

من ناحية �أخرى ،يعمل بنك الدوحة حالي ًا على حتويل كامل حمفظة
بطاقات الرواتب ( )D-Pay Cardsمن بطاقات مق ّيدة �إلى بطاقات
مفتوحة اال�ستخدام جلميع عمالء نظام حماية الأجور"،"WPs
ويخطط لزيادة الدخل من الر�سوم من خالل تعزيز القيمة املتحققة
للعمالء وعملية الت�سعري يف عام  2019من خالل طرح خدمة احلواالت وقد عززت جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد من عرو�ضها
املقدمة �إلى �شريحة العمالء الهنود من خالل �إطالق منتجات
عرب تطبيق اجلوال ومنتجات وخدمات احلماية املالية.
�صناديق اال�ستثمار وجمموعة من منتجات الت�أمني امل�صريف يف عام
حقق البنك زيادة كبرية يف الإيرادات املت�أتية من احلواالت ،حيث  .2018وكخدمات �إ�ضافية �إلى العمالء الهنود املغرتبني� ،أطلق البنك
�أبرم البنك اتفاقيات مع بنك �سيلون ال�سريالنكي وبنك غلوبال �آي عرب �شركة مالية غري م�صرفية (�شركة الدوحة للو�ساطة واخلدمات
�إم �إي النيبايل بخ�صو�ص حتويل الأموال من قطر �إلى تلك البلدان .املالية) منتجات �أوراق الدين غري القابلة للتحويل ،وحمفظة �صناديق
اال�ستثمار ،والربنامج الوطني للتقاعد .وين�صب تركيز جمموعة
وعلى �صعيد املطلوبات� ،أ�سهم برنامج الدانة للتوفري يف تغيري حياة اخلدمات امل�صرفية للأفراد على اال�ستفادة الق�صوى من ح�ضور
الكثري من الفائزين .ويف عام  ،2018مت تو�سيع برنامج الدانة لي�شمل البنك يف الهند لتو�سيع عرو�ضها ومنتجاتها املقدمة للجالية الهندية
العمالء �أ�صحاب احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفري مع تخ�صي�ص يف قطر والكويت .كما �أطلق الفريق املعني بخدمات الهنود املغرتبني
جوائز لعمالء الريادة و�ضمان وجود فائزين من كل فرع .وا�ستمر بنك حملة للت�سويق الرقمي وجمموعة جديدة من الأدوات الت�سويقية اخلا�صة
الدوحة يف تقدمي �أكرب اجلوائز من حيث العدد والقيمة يف قطر حيث بهذه ال�شريحة.
طرح جائزة كربى بقيمة  2مليون ريال قطري لعمالء ح�سابات التوفري
واحل�سابات اجلارية .ويف العام  ،2018قامت جمموعة اخلدمات وعلى �صعيد القنوات امل�صرفية ،التزم بنك الدوحة بتح�سني �شبكة فروعه
امل�صرفية للأفراد بو�ضع خطط ملواجهة �أزمة املطلوبات ،واحل ّد من لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة منها ،ورقمنة معامالته ،والتخفيف من حجم
ارتفاع �أ�سعار الفائدة ،وبناء قاعدة ودائع م�ستقرة وطويلة الأمد .املعامالت عن الفروع وحتويلها �إلى القنوات البديلة ،كما حر�ص على
و�أطلق البنك الإ�صدار ال�سابع من �سل�سلة ودائع اجلنى بعوائد مر ّكبة اال�ستفادة من تقنيات اال�ستجابة ال�صوتية التفاعلية للتخفيف من الأعباء
ُ
امللقاة على عاتق مراكز االت�صال.
بطاقات اخل�صم وورلد/
وورلد �إيليت ما�سرت كارد
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التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

الدخول �إلى �صاالت
املطارات حول العامل

وت�سعى جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد �إلى تدعيم قوتها يف قطاع مت ترخي�ص �شركة بنك الدوحة للت�أمني من قبل مركز قطر للمال،
الأفراد من خالل املنتجات واخلدمات املبتكرة ،واال�ستفادة من �أحدث لتقدمي منتجات ت�أمينية ُم�صنفة حتت فئة الت�أمني العام ،والتي ت�شمل:
التقنيات ،وا�ستك�شاف قنوات التوزيع ذاتية اخلدمة ،وتب ّني �أف�ضل
املمار�سات بهدف تب�سيط العمليات .كما تهدف املجموعة �إلى توفري جتربة • الت�أمني �ضد احلريق وخماطر املمتلكات
غري م�سبوقة للعمالء خالل ال�سنوات القادمة مبا يتما�شى مع �شعار البنك • توقف الأعمال /اخل�سائر
"هنالك املزيد للتطلع �إليه" وتر�سيخ املركز الريادي للبنك ك�أحد �أف�ضل
• كافة خماطر املقاولني� /أعمال الإن�شاءات
البنوك يف املنطقة من حيث اخلدمة املتميزة والتقنيات املتقدمة.
• الأموال /خيانة الأمانة
• املركبات  -خا�صة /جتاري
• امل�س�ؤوليات  -امل�س�ؤولية العامة /م�س�ؤولية املنتجات /م�س�ؤولية
�أرباب العمل
• تعوي�ضات العمال
• الطريان
• البحري  -بدن ال�سفن /الب�ضائع
بنك الدوحة ينظم حفل "جوائز املوظفني املتميزين" الأول بح�ضور الدكتور ر� .سيتارامان
الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة ،وال�سيد بريك املري ،رئي�س �إدارة اخلدمات امل�صرفية
• العالج الطبي
للأفراد بالإنابة ،وال�شيخ حممد فهد �آل ثاين ،رئي�س ق�سم املوارد الب�شرية بالإنابة.
• احلوادث ال�شخ�صية
وعلى �صعيد القنوات امل�صرفية ،يلتزم بنك الدوحة بتح�سني �شبكة
فروعه لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة منها ،ورقمنة معامالته ،والتخفيف • ال�سفر
من حجم املعامالت عن الفروع وحتويلها �إلى القنوات البديلة،
بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة من تقنيات اال�ستجابة ال�صوتية التفاعلية وتوفر �شركة بنك الدوحة للت�أمني ،عرب جمموعة من املنتجات
للتخفيف من الأعباء امللقاة على عاتق مراكز االت�صال .ويف �إطار الت�أمينية املتنوعة ،حماية ت�أمينية متكاملة لكل من ال�شركات والأفراد.
ر�سخت ال�شركة مكانتها كواحدة من �أف�ضل �شركات الت�أمني
مبادرات حت�سني �شبكة الفروع ،قام البنك بافتتاح فروع جديدة يف وقد ّ
مول قطر ومول دوحة في�ستفال �سيتي ،وقام البنك بنقل فرع املطار .املف�ضلة للم�ؤ�س�سات وال�شركات الرائدة يف قطر ،وتعمل ال�شركة على
تو�سيع قاعدة عمالئها ب�شكل ّ
مطرد �سوا ًء عرب البنك �أو الو�سطاء �أو
وبهدف حتقيق الكفاءة الت�شغيلية ،قامت جمموعة اخلدمات امل�صرفية
للأفراد بدمج فرع الهند�سة مع الفرع الرئي�سي ،وفرع �أم �صالل مع القنوات املبا�شرة.
فرع اخلريطيات ،وفرع معيذر مع فرع الريان ،وفرع �أ�سباير مع فرع وبغر�ض زي ـ ــادة ح�ص ــة ال�شركة يف ال�سوق وتنمية �إيرادات ـ ــها ب�شكل
طريق �سلوى .كما قامت املجموعة � ً
أي�ضا خالل العام ب�إغالق مكاتب �أكرب� ،سوف توا�صل اال�ستفادة من ال�سمعة القوية لبنك الدوحة ومن
الدفع يف منطقتي �أبو هامور والنجادة .ويف �إطار مبادرات تر�شيد حتديد عوامل النجاح الأ�سا�سية التي ت�سهم بو�ضوح يف بلورة وتنفيذ
التكاليف ،تقوم وحدات الأعمال بتجديد معلومات املوقع الإلكرتوين ا�سرتاتيجية ال�شركة القوية .ولت�سهيل حتقيق منو م�ستدام ومربح،
اخلا�صة مبختلف املنتجات واخلدمات ب�شكل دوري وا�ستخدامها كقناة ف�إن باقة املنتجات املتنوعة والتناف�سية لل�شركة تلبي جميع متطلبات
فعالة جلذب العمالء املحتملني عرب الإنرتنت.
عمالء البنك وغريهم ،وهذه الباقات متوفرة �ضمن �شبكة التوزيع
وت�سعى جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد �إلى تدعيم قوتها يف املتعددة القنوات للبنك (الأفراد ،وال�شركات ،وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية
قطاع الأفراد من خالل املنتجات واخلدمات املبتكرة ،واال�ستفادة واملتو�سطة ،ومتويل ال�شركات والتمويل املُهيكل ،ومتويل الرهون،
من �أحدث التقنيات ،وا�ستك�شاف قنوات التوزيع ذاتية اخلدمة ،وتبني والتمويل التجاري) والو�سطاء والعمالء املبا�شرين.
�أف�ضل املمار�سات بهدف تب�سيط العمليات .كما تهدف املجموعة ومنذ �إن�شاء ال�شركة منا �إجمايل حقوق امل�ساهمني ب�صورة ثابتة بف�ضل
�إلى توفري جتربة غري م�سبوقة للعمالء خالل ال�سنوات القادمة مبا الإدارة اجليدة لكل من عمليات االكتتاب واملخاطر و�إدارة املوجودات
يتما�شى مع �شعار البنك «هنالك املزيد للتطلع �إليه» وتر�سيخ املركز
الريادي للبنك ك�أحد �أف�ضل البنوك يف املنطقة.

�شركة بنك الدوحة للت�أمني
ت�أ�س�ســت �شركة بنـ ــك الدوحة للت�أمني (ذ.م.م) يف عام  2007من
ِقب ــل بنك الدوحة ليكون بذلك البنك الأول يف منطق ــة دول جملـ ــ�س
التعـ ــاون اخلليجي الذي ميتلك �شركة ت�أمني تابعة ومملوكة له بالكامل.
وترتكز الر�ؤية اال�سرتاتيجية لل�شركة على تزويد العمالء مبجموعة
كبرية من املنتجات الت�أمينية التي تغطي كافة احتياجاتهم وت�ضمن لهم
�أمن �أم ــوالهم من خالل احل ــر�ص على مع ــاجلة مطالباتهم الت�أمينية
بكف ــاءة عالية.

الدكتورر� .سيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة وما�ست ـ ــركارد مبن ــا�سبة �إطالق
جمموعة من بط ــاقات اخل�ص ــم اجلديدة مبيــزات مبتكرة تق ــدم قيمـة �إ�ضافية
كبرية حلامليها.

بـنــك الـدوحــة
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واملطلوبات وعمليات اال�ستثمار يف ال�شركة ،مع ال�سعي لزيادة ح�صة
ال�شركة يف ال�سوق وا�ستخدام العائد على ر�أ�سمالها بطريقة مثلى
وذلك ان�سجام ًا مع ا�سرتاتيجيات النمو امل�ستقبلية.
تعمل جمموعة �إدارة املخاطر يف بنك الدوحة من خالل �إطار عمل
لإدارة املخاطر ميت ّد على نطاق امل�ؤ�س�سة ككل .ويت�ضمن هذا الإطار
على الأن�شطة والأدوات والأ�ساليب وهيكل احلوكمة التي تكفل وجود
فهم وا�ضح جلميع املخاطر التي مت حتديدها وو�ضع التدابري املنا�سبة
لتخفيفها .وتقوم املجموعة وب�شكل م�ستمر مبراقبة املخاطر والعمليات
يف البنك على امل�ستوى الكلي لتحديد وتقييم وقيا�س و�إدارة التهديدات
املحتملة التي قد تعوق حتقيق �أهداف البنك .وتتم ب�صورة منتظمة
مراجعة /تعديل �سيا�سات ومناذج و�أدوات و�أنظمة �إدارة املخاطر
من �أجل حت�سني �إطار العمل وعك�س التغريات احلا�صلة يف ال�سوق.
وتتبع جمموعة �إدارة املخاطر ب�صورة مبا�شرة �إلى الرئي�س التنفيذي
بنك الدوحة يحوز على جائزة النخبة للجودة من م�ؤ�س�سة "جي .بي .مورغان" وذلك
وب�صورة غري مبا�شرة �إلى جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم
لتميزه وتخطيه معايري الأداء اخلا�صة باملعاجلة املبا�شرة.
املخاطر املنبثقة عن جمل�س �إدارة البنك والتي تتبع بدورها ب�صورة
مبا�شرة �إلى جمل�س الإدارة� .إن �إدارة املخاطر خمولة ب�شكل م�ستقل
قامت وكالة �ستاندرد �آند بورز بتثبيت الت�صنيف املايل لل�شركة عند �أن ترفع تقاريرها مبا�شر ًة �إلى جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق ومتابعة
الدرجة  +BBBكما يف دي�سمرب .2018
االلتزام وتقييم املخاطر.
وكون ال�شركة تزاول كافة �أعمال الت�أمني العامة ،فهي تت�ضمن على
الوظائف الداخلية التالية:
• الإدارة التنفيذية
• املبيعات والت�سويق
• االكتتاب (ت�أمني ال�سيارات وغريها من �أنواع الت�أمني)
•	�إعادة الت�أمني
• املطالبات (ت�أمني ال�سيارات وغريها من �أنواع الت�أمني)
•	�إدارة املخاطر
• املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية
• االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال
• ال�ش�ؤون القانونية
• الدائرة املالية
• تكنولوجيا املعلومات

الدكتور ر� .سيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة ،و�سعادة ال�سيد يو�سف بن
حممد الهيل� ،سفري دولة قطر لدى جمهورية نيبال ،و�سعادة ال�سيد /رامي�ش برا�ساد
كويراال� ،سفري نيبال لدى قطر ،وال�سيد /ت�شيتاماين �سيواكوتي ،نائب رئي�سي ملحافظ
بنك نيبال املركزي ،بالإ�ضافة �إلى ال�سيد /عمار �سينغ ،ع�ضو يف جمل�س ال�شيوخ
الهندي ،والدكتور /جايا برادا� ،سفري الهند لل�سياحة والثقافة لدى دولة نيبال وع�ضو
�سابق يف الربملان الهندي.

تقع م�س�ؤولية �إدارة املخاطر على عاتق كافة امل�ستويات يف البنك بد ًءا
من جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية وو�صو ًال �إلى كل رئي�س من ر�ؤ�ساء
وحدات الأعمال وم�س�ؤول املخاطر .وتتوزع هذه امل�س�ؤوليات بحيث تُتخذ
القرارات املتعلقة باملخاطر مقابل العائدات من قبل امل�ستوى الإداري
الأن�سب �أي ذاك الذي يكون معن ًيا عن كثب مبجال العمل الذي يتم
اتخاذ القرار ب�ش�أنه ،على �أن تخ�ضع تلك القرارات للمراجعة والنقا�ش
البناء .كما يت�ضمن �إطار عمل �إدارة املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة
ومن خالل التنفيذ ال ّفعال ال�سرتاتيجية وا�ضحة وواقعية� ،ستبقى ككل منهج ًا وا�ضح ًا ومتنا�سق ًا و�شام ًال وفعا ًال لإدارة جميع املخاطر.
هناك فر�ص منو كبرية �أمام �شركة بنك الدوحة للت�أمني حتى يف ظل ويحدد �أي�ض ًا الأن�شطة الرئي�سية املطلوبة من جميع املوظفني �ضمن
�إطار عمل املخاطر امل�ؤ�س�سي والبيئة الرقابية لدى بنك الدوحة ،كما
التحديات والتناف�س املحتدم الذي يت�سم به �سوق الت�أمني.
ويبي متطلبات حمددة من امل�س�ؤولني الرئي�سيني مثل رئي�س املخاطر
ّ
والرئي�س التنفيذي ،وير�سم �إطار العمل الكلي للحوكمة امل�صمم لدعم
اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية
الت�شغيل الف ّعال.
مت �إيقاف اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية يف عام  2011وذلك
امتثا ًال لتعليمات ال�سادة م�صرف قطر املركزي ال�صادرة بتاريخ ونظر ًا لأن امل�س�ؤولية عن خماطر البنك تقع ب�شكل مبا�شر على عاتق
 2011/1/31حتت رقم  2011/273/313التي حتظر على البنوك جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،فقد حدد املجل�س م�ستوى املخاطر
التقليدية الدخول يف �أي �أعمال م�صرفية �إ�سالمية جديدة .هذا وقد املقبولة بالبنك " ."Risk Appetiteويحدد �إطار املخاطر املقبولة
قررت الإدارة االحتفاظ مبحفظة البنك الإ�سالمية احلالية �إلى حني احلد الأدنى للمخاطر من الناحية الكمية والنوعية وحجم ا�ستيعابها
وحتملها .ولهذا تهدف ا�سرتاتيجية املخاطر �إلى حتقيق التوازن ما بني
االنتهاء من التعاقدات املتعلقة بها.
املخاطر من ناحية وبني حتقيق الإيرادات امل�ستدامة من ناحية �أخرى
عي املجل�س عددًا من املهنيني
ل�ضمان حتقيق �أهداف البنك .ولذلكّ ،
امل�ؤهلني يف هذا املجال وو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات ،وال�سقوف،
واحلدود الدنيا ،وم�ستويات ال�صالحية ،واللجان ،و�آلية املراجعة،
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وال�ضوابط ،وامل�س�ؤوليات من �أجل �إدارة املخاطر من خالل �إطار عمل
م�شرتك ومتكامل.
ويف هذا الإطار مت �إيكال �آليات و�إطار عمل �إدارة املخاطر �إلى فريق
على درجة عالية من اخلربة والكفاءة .ويتم تنفيذ هذا الإطار وتوجيهه
من خالل جلان �إدارية عليا خمتلفة ير�أ�سها الرئي�س التنفيذي كاللجنة
التنفيذية املنبثقة عن الإدارة ،وجلنة االئتمان املنبثقة عن الإدارة،
وجلنة اال�ستثمار ،وجلنة املوجودات واملطلوبات .و�إلى جانب اللجان
الإدارية ،تتولى جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر املنبثقة
عن جمل�س الإدارة مراجعة املالحظات والنتائج التي ترد يف تقارير
�إدارة املخاطر وتقارير �إدارة التدقيق الداخلي واملدقق اخلارجي
و�إدارة االلتزام ومفت�شي امل�صرف املركزي لتقييم كافة التعر�ضات
للمخاطر على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي يف كافة جماالت الأعمال والدعم.

واملخاطر اال�سرتاتيجية ،وخماطر ال�سمعة .كما يت�ضمن التقييم
احت�ساب الأثر الكمي لهذه املخاطر على كفاية ر�أ�سمال البنك.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تت�ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال
على خطة ر�أ�س املال ،والتقديرات املالية ،وحتديد ومواءمة م�ستوى
قبول املخاطر ،واختبارات ال�ضغط ،وحتليل ال�سيناريوهات ،وحتديد
كافة املخاطر التي قد ت�ؤثر على البنك .وبالنظر �إلى طبيعة عمليات
البنك واملخاطر املادية املحيطة بها ،فقد مت �إعداد تقييم �شامل لر�أ�س
املال للو�صول �إلى م�ستوى الزيادة املطلوبة بر�أ�س املال بغر�ض مواجهة
مثل هذه املخاطر املحدّدة �ضمن الدعامة الثانية من مقررات بازل .2

جلنة �إدارة املخاطر:
مت ت�شكيل عدة جلان /فرق عمل لقيا�س و�إدارة املخاطر املختلفة
بالبنك بطريقة فعالة ومو�ضوعية وتت�ضمن:
•
•
•
•
•
•

اللجنة التنفيذية امل�شكلة من الإدارة
جلنة االئتمان امل�شكلة من الإدارة
جلنة املوجودات واملطلوبات
جلنة �إدارة املخاطر
جلنة ائتمان الأفراد
جلنة اال�ستثمار

وخالل الأعوام املا�ضية حدثت تغيريات جوهرية بالقوانني والتعليمات
التنفيذية املنظمة لعمل البنوك وفر�ضت عليها �إجراء اختبارات
لقيا�س قدرتها على التعامل مع �سيناريوهات ال�ضغط ال�شديد واختبار
�إطار عمل احلوكمة ب�ش�أن التخطيط الر�أ�سمايل.

ال�سيد �أحمد علي �آل احلنزاب ،رئي�س ال�ش�ؤون الإدارية واملمتلكات لدى بنك الدوحة،
ي�سلم �شيك التربع �إلى كل من ال�سيد�/سعد �شاهني الكعبي ،مدير ادارة تنمية املوارد
املالية ،وال�سيد /حميد حمرر ،رئي�س تنمية املوارد امل�ؤ�س�سية � -إدارة تنمية املوارد
املالية ،من الهالل الأحمر القطري.

تطبيق �إطار عمل خطة ر�أ�س املال واخلطة العالجية:
�أ�صدر م�صرف قطر املركزي تعليماته �إلى جميع البنوك املحلية ذات
الأهمية النظامية " "DSIBيف دولة قطر لو�ضع �إجراءات عالجية
موثوقة ميكن تطبيقها لإعادة �أعمال البنوك املحلية ذات الأهمية
النظامية �إلى و�ضع م�ستقر وم�ستدام يف حاالت ال�ضغط ال�شديد .ويف
حاالت ال�ضغط ال�شديد �أو التعرث ،فال ُيتوقع من البنوك املحلية ذات
الأهمية النظامية عند �إعداد اخلطط العالجية �أن تعتمد على م�صادر
التمويل العام املتوفرة من م�صرف قطر املركزي �أو من �أي جهات
ر�سمية �أخرى .كما �أ�صدر امل�صرف املركزي تعليماته �إلى كافة البنوك
يف الدولة لتبني �إجراءات �سليمة لتخطيط ر�أ�س املال وتطوير خطط
ر�أ�سمالية تف�صيلية و�شاملة وا�ستباقية تتنا�سب مع �سجل �أعمال البنك
ودرجة تعقيد تلك الأعمال.

تطبيق �إطار عمل عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س
املال  ICAAPواختبارات ال�ضغط ،واملعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية بح�سب توجيهات ال�سادة /م�صرف قطر بازل � :"Basel III" 3أ�صدر ال�سادة /م�صرف قطر املركزي تعليمات
املركزي:
تف�صيلية عن عمليات احت�ساب كفاية ر�أ�س املال اخلا�صة ببازل  3وفق ًا
للقواعد ال�صادرة عن جلنة بازل للإ�شراف امل�صريف .وقد تبنى البنك
يتعني على البنك �إعداد تقرير �شامل عن عملية التقييم الداخلي �إطار عمل بازل  3وبد�أ يف رفع تقاريره عن ن�سبة كفاية ر�أ�س املال �إلى
لكفاية ر�أ�س املال وتعبئة جميع النماذج واجلداول وفق ًا للتوجيهات امل�صرف ب�شكل ربع �سنوي.
املوحدة واملدققة كما يف
اجلديدة وذلك باال�ستناد �إلى البيانات املالية ّ
� 30سبتمرب من كل عام .وبالتايل ،يحر�ص البنك على تزويد ال�سادة /يقدم بنك الدوحة تقرير تف�صيلي عن عملية التقييم الداخلي لن�سبة
م�صرف قطر املركزي بهذا التقرير يف  15دي�سمرب من كل عام .كفاية ر�أ�س املال " "ICAAPيت�ضمن الأثر الكمي للمخاطر املتنوعة
ووفق ًا �إلى هذا التقرير ،يقوم امل�صرف املركزي بدرا�سة وتقييم العبء املحددة يف امليزانية العمومية.
الر�أ�سمايل الإ�ضايف املعتمد لل�سنة القادمة والذي يتعني على البنك
CAR
�إبقاءه �ضمن ال�سقف الكلي للح ّد الأدنى ملعدّل كفاية ر�أ�س املال
تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير
طوال الفرتة.

املالية رقم (:)9

وتت�ضمن عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال تقييم ًا داخلي ًا
للمخاطر الهامة مثل خماطر ال�سيولة ،وخماطر �أ�سعار الفائدة ،يقدم املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9منوذج ًا جديداً
ب�شكل ي�سهم يف الت�سجيل املب ّكر
وخماطر الدول ،وخماطر الرتكزات االئتمانية ،وخماطر الرتكزات الحت�ساب مقدار انخفا�ض القيمة ٍ
القطاعية ،واملخاطر االئتمانية للأطراف املقابلة ،واملخاطر املتبقية،
بـنــك الـدوحــة
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للخ�سائر االئتمانية على عك�س املعيار ال�سابق الذي كان يتطلب ت�سجيل
اخل�سائر بعد تكبدها .ويقدّم املعيار املحا�سبي اجلديد �إر�شادات
توجيهية فيما يتعلق بالنواحي الثالث التالية:

•

ومبوجـ ـ ــب املعيار اجلديدُ ،يتوقع من البن ـ ــك تكوين خم�ص ـ ــ�صات
مقابل جميع الأ�صول املالية التي تعترب ديونا بطبيعتها (مبا يف ذلك
الودائع لدى البنوك ،واال�ستثمـ ــارات ،والذمم املدين ـ ــة ،والقرو�ض
وال�سلف ،والبنود املدرجة خارج امليزانية العمومية) منذ اليوم الأول
لت�سجيلها .وينطب ـ ــق ذلك �أي�ض ًا على الأ�صول ال�سليمة املتوقع ا�سرتداد
قيمتها بالك ـ ــامل.

�سينجم عن تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
( )9ح�صول عدد من التغيريات على عمليات و�سيا�سات بع�ض
الوظائف /الدوائر يف البنك ،مبا فيها املكاتب الأمامية واملالية
واملخاطر وتكنولوجيا املعلومات وغريها ،والطريقة التي تتعاون
فيما بينها هذه الدوائر فيما يتعلق باعتماد وتطبيق البنك
للمعيار .كما �سيتطلب تطبيق املعيار تعديل بع�ض ال�سيا�سات
والإجراءات وذلك ب�إ�ضافة توجيهات حول تطبيق املعيار �إليها.
ويجري حاليا مراجعة �أدلة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة
باالئتمان و�إدارة ال�ضمانات وخدمات الدعم اخلا�صة بتكنولوجيا
املعلومات بالإ�ضافة �إلى املالية.

•

�أ�صدر ال�سادة /م�صرف قطر املركزي توجيهاته التنظيمية اخلا�صة
بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9مطال ًبا جميع
البنوك ب�ضرورة احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ""ECL
بانتظام وتقدمي تقرير ربع �سنوي عن �أثر تطبيق املعيار على الأ�صول
امل�ص ّنفة �ضمن املرحلة الأولى واملرحلة الثانية من منوذج اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة ا�ستناد ًا �إلى �أرقام نهاية الربع.

يتطلب تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9
�أي�ض ًا �إف�صاحات نوعية وكمية �شاملة بخ�صو�ص النموذج املعتمد
من قبل البنك للخ�سائر املتوقعة مبا يف ذلك االفرتا�ضات
واملدخالت والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تقدير اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة وحركة املخ�ص�صات و�إف�صاحات �إ�ضافية تتعلق مبخاطر
االئتمان.

•

كما ي�ستوجب تطبيق املعيار م�شاركة املوظفني املعنيني
باحلوكمة وم�س�ؤويل الإدارة العليا بغر�ض الت�أكد من تطبيق
البنك للممار�سات ال�صحيحة املتعلقة مبخاطر االئتمان (مبا
فيها تطبيقه لنظام فعال للرقابة الداخلية) وذلك لتحديد
املخ�ص�صات الكافية للخ�سائر االئتمانية املتوقعة مبوجب
متطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9
و�سيا�سات البنك املعتمدة والتوجيهات التنظيمية ال�صادرة عن
ال�سادة /م�صرف قطر املركزي.

1.1ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية
2.2انخفا�ض قيمة البيانات املالية
3.3التح ّوط

بنك الدوحة ينظم جل�سة لتبادل املعرفة لأع�ضاء وفد جمهورية جنوب �إفريقيا.

التقدّ م احلا�صل بخ�صو�ص تطبيق بنك الدوحة للمعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9

العالقات الثنائية بني قطر و�سريالنكا هي حلظة حا�سمة.

تعاقد بنك الدوحة مع �شركة ا�ست�شارات خارجية للم�ساعدة يف عمليات
الإعداد والتجهيز الالزمة ال�ستيفاء متطلب تطبيق املعيار الدويل نورد فيما يلي تو�ضيح تف�صيلي لأهم املخاطر املرتبطة بالأعمال
لإعداد التقارير املالية رقم ( )9بخ�صو�ص الأدوات املالية و�ضمان امل�صرفية:
التزامه بالتعليمات ال�صادرة عن ال�سادة /م�صرف قطر املركزي يف
هذا اخل�صو�ص.
املخاطر اال�سرتاتيجية :ميكن �أن تنتج هذه املخاطر من
القرارات الإدارية ال�سلبية �أو التنفيذ املعيب لهذه القرارات من ِقبل
• �ش ّكلت الإدارة العليا يف بنك الدوحة جلنة توجيهية يف �ضوء وحدات الأعمال ،هذا بالإ�ضافة �إلى غياب ا�سرتاتيجيات وا�ضحة
املتطلبات املن�صو�ص عليها يف تعليمات ال�سادة /م�صرف قطر املعامل من حيث االجتاهات والأهداف التجارية �أو الإخفاق يف امتالك
املركزي بغر�ض الإ�شراف على تطبيق املعيار الدويل لإعداد ما يكفي من الربامج واملنتجات وعدم كفاية التح�ضريات اخلا�صة
التقارير املالية رقم ( .)9ويرت�أ�س اللجنة الرئي�س التنفيذي بخطط ا�ستمرارية الأعمال للتعامل مع الكوارث والتقييم اخلاطئ
لبنك الدوحة،
ّ
وت�ضم يف ع�ضويتها رئي�س املخاطر ،ورئي�س للعوامل اخلارجية .وقد خفف البنك من هذه املخاطر من خالل
ورئي�س
االلتزام،
ورئي�س
الداخلي،
التدقيق
ورئي�س
املالية،
تنفيذ ا�سرتاتيجية وخطط منو حمددة املعامل ،وقام بتوثيق خطة
يف
اللجنة
ؤوليات
س�
م�
وتت�ضمن
املعلومات.
تكنولوجيا
البتّ
الطوارئ ملواجهة الكوارث ،كما وفر كتيبات و�أدلة مف�صلة حول ذلك
وتطوير
النواحي التي تتطلب اتخاذ قرارات ب�ش�أن �سيا�سة البنك
ملوظفي البنك .كما يتم وب�شكل م�ستمر تزويد املوظفني بالتطورات
من
أكد
�
والت
خطة االنتقال التدريجي لتطبيق املعيار رقم ()9
وامل�ستجدات من خالل التعليم والتدريب امل�ستمر ،وتدريبات �إدارة
االلتزام باخلطة.
ا�ستمرارية الأعمال �إ�ضافة �إلى حتديث النظم.
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خماطر ال�سمعة :وهي خماطر اخل�سائر النا�شئة عن ت�ضرر �سمعة وهي تعمل ب�شكل م�ستقل وتقدم تقاريرها �إلى جلنة التدقيق وااللتزام
امل�ؤ�س�سة ب�سبب �إخفاقها يف ا�ستيفاء توقعات �أ�صحاب امل�صالح .وقد واملخاطر وجمل�س الإدارة.
تنجم هذه املخاطر نتيجة ل�سلوك �أو فعل �أو تق�صري �سواء من جانب
البنك �أو موظفيه �أو من قبل �أطراف �أخرى ذات عالقة .وميكن �أن
ت�ؤدي هذه املخاطر �إلى خ�سائر يف الإيرادات ،ارتفاع بالتكاليف
الت�شغيلية �أو الر�أ�سمالية �أو التنظيمية� ،أو وقوع �ضرر على القيمة
املحققة للم�ساهمني .هذا ويلتزم البنك ب�شكل �صارم بعدم الدخول
يف �أي �أعمال �أو �أن�شطة �أو اتفاقات تعاون �أو �شراكات �إال بعد درا�سة
خماطر ال�سمعة والأ�ضرار املحتملة واحل ّد منها.
وتنتج هذه املخاطر عن �ضعف م�ستويات خدمة العمالء وارتفاع معدل
ال�شكاوى وعدم التقيد بالقوانني وتعليمات اجلهات الرقابية وفر�ض
الغرامات املالية على البنك ب�سبب وجود املخالفات ،هذا بالإ�ضافة
�إلى الدعاية ال�سلبية يف و�سائل الإعالم .وللتخفيف من هذه املخاطر
�أن�ش�أ البنك وحدات ومراكز ات�صال متعددة خلدمة العمالء وملراقبة
جودة اخلدمات املقدمة من خالل قنوات التوزيع من �أجل اتخاذ
التدابري الت�صحيحية الالزمة يف الوقت املنا�سب .وميتلك البنك
�إدارة التزام قوية تتولى �ضمان �صرامة �إجراءات االلتزام على م�ستوى
البنك ككل وتقيد البنك التام بتعليمات ال�سادة م�صرف قطر املركزي
وال�سلطات املنظمة الأخرى .كما وتقوم �إدارة االلتزام بتوعية موظفي
البنك بتعاميم اجلهات التنظيمية والرقابية وتوفر لوحدات الأعمال
الن�صح والإر�شاد والتوجيهات الالزمة ب�ش�أن القرارات التي قد يكون
لها تبعات تنظيمية ورقابية.
وتتولى اللجنة التنفيذية يف البنك الإ�شراف على تطبيق �إطار عمل
�إدارة خماطر ال�سمعة على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل �إ�ضافة �إلى و�ضع
ال�سيا�سات ور�صد املخاطر التي قد يكون لها تبعات �سلبية على �سمعة
البنك .وفيما يتعلق بال�شركات التابعة والفروع اخلارجية ومكاتب
التمثيل فتتولى جمموعات الأعمال ذات ال�صلة م�س�ؤولية �إدارة خماطر
ال�سمعة املتعلقة مبجال عملها.
املخاطر القانونية :تت�ضمن املخاطر القانونية خماطر التعر�ض
للخ�سائر نتيجة ف�شل البنك يف االلتزام بالقوانني املحلية �أو خمالفته
للمعايري الأخالقية وااللتزامات التعاقدية مع الأطراف املقابلة �أو
العمالء .كما تت�ضمن هذه املخاطر � ً
أي�ضا �إمكانية تعر�ض البنك
للمالحقات القانونية ب�سبب عدم تنفيذ العقود املربمة مع املو ّردين
�أو الأطراف املقابلة �أو اجلهات التنظيمية .ولتاليف وقوع مثل هذه
املخاطر ،يحتفظ البنك بفريق داخلي من امل�ست�شارين القانونيني
من ذوي الكفاءة بالإ�ضافة �إلى التعاقد مع عدد من املكاتب القانونية
املحلية والدولية ،الذين يقع على عاتقهم مهام امل�صادقة على كافة
االتفاقيات التي يربمها البنك مع الأطراف الأخرى ،ومتابعة الق�ضايا
التي يرفعها البنك �ضد العمالء �أو الق�ضايا التي ترفعها الأطراف
اخلارجية �ضده ،ومراجعة امل�ستندات جلميع املنتجات واخلدمات التي
تطرح على العمالء والأطراف املقابلة مقابل ر�سوم واتعاب قانونية
حمددة.

بنك الدوحة يفوز بجائزة "�أف�ضل بنك حملي يف جمال التمويل التجاري لعام "2018
خالل حفل جوائز جملة "�أي�شن بانكنغ �آند فاينن�س".

تقوم �إدارة االلتزام مب�ساعدة كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
يف �إدارة ومراقبة خماطر االلتزام وخماطر مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب املرتبطة بعدم االلتزام بالقوانني والتعليمات املعمول
بها يف املناطق اجلغرافية التي يعمل بها البنك ،من خالل تقدمي
التو�صيات املنا�سبة لتعزيز وحت�سني �أنظمة الرقابة الداخلية للتقليل
من خماطر عدم االلتزام بالقوانني وخماطر مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب ،بالإ�ضافة �إلى مراجعة املنتجات اجلديدة من حيث
ق�ضايا االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،تقدمي تقارير
" "STRللجهات الرقابية عن العمليات امل�شبوهة باملناطق اجلغرافية
التي يعمل فيها البنك ،التحقق من وجود م�سح لأ�سماء العمالء
قبل وبعد التعامل معهم Online and Offline screening
ك�إجراءات وقائية واحرتازية .هذا ولدى الإدارة �أنظمة �آلية ملراقبة
وحتديد املعامالت امل�شبوهة ،التحقق من قيام وحدات الأعمال
ب�إجراءات "اعرف عميلك" و�إجراءات العناية الالزمة حل�سابات
العمالء وبنوك املرا�سلني ،هذا بالأ�ضافة �إلى تدريب املوظفني على
ق�ضايا االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ب�شكل م�ستمر.
لقد مت تزويد �إدارة االلتزام مبوظفني من ذوي اخلربة والكفاءة حتى
يتمكنوا من القيام بالواجبات املوكلة �إليهم ،كما ولديهم فهم جيد
للقوانني والتعليمات ال�سارية ،و�أن�شطة البنك املختلفة وال�سيا�سات
والإجراءات الداخلية .ويحر�ص موظفو الإدارة على االطالع على �أية
م�ستجدات بالقوانني والتعليمات ال�سارية .وقد مت تزويدهم بالأنظمة
والأدوات والربامج التدريبية املختلفة لتمكينهم من القيام بواجباتهم.
خماطر االئتمان :وتعني املخاطر الناجتة عن عدم اكرتاث
املقرت�ض بالوفاء بالتزاماته جتاه البنك �أو �أنه �أ�صبح غري قادر على
الوفاء بها ،مما يعر�ض البنك �إلى خ�سائر فعلية �أو خ�سائر حمتملة
م�صحوبة برتاجع بجودة االئتمان املمنوح له�ؤالء املقرت�ضني �أو الأطراف
املقابلة و�/أو انخفا�ض يف قيمة ال�ضمانات التي يحتفظ بها البنك.

ولهذا ف�إن حتديد وقيا�س و�إدارة املخاطر هي من الأولويات
اال�سرتاتيجية للبنك ،وتتم �إدارة خماطر االئتمان من خالل تقييم
خماطر االلتزام :وهي املخاطر النا�شئة عن فر�ض عقوبات على �شامل ومنظم لالئتمان بالإ�ضافة �إلى احل�صول على ال�ضمانات
لل�سلف
البنك من قبل اجلهات الرقابية وتكبده خل�سائر مالية مادية وخ�سارة الالزمة عند ال�ضرورة ،هذا بالإ�ضافة �إلى الرقابة امل�ستمرة ُ
ال�سمعة ب�سبب عدم االلتزام بالقوانني والتعليمات واللوائح ال�صادرة على م�ستوى احل�ساب واملحفظة ككل.
من اجلهات الرقابية باملناطق اجلغرافية التي يعمل فيها البنك.
يتم �إدارة خماطر االلتزام يف البنك من قبل �إدارة التزام مكونة من وبالرغم من �أن امل�س�ؤولية الكلية املتعلقة ب�إدارة املخاطر على امل�ستوى
وحدة مراقبة االلتزام ووحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،امل�ؤ�س�سي الكلي تقع على كاهل جمل�س الإدارة �إال �أنه مت تفوي�ض
بـنــك الـدوحــة
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م�س�ؤولية حتديد املخاطر يف الت�سهيالت االئتمانية للبنك �إلى جلنة
االئتمان التابعة للإدارة ،وتتولى هذه اللجنة مراجعة ما يلي واتخاذ
القرارات الالزمة ب�ش�أنها:

•

حتديد وتقييم ومراقبة خماطر االئتمان على م�ستوى البنك ككل
والتخفيف منها "ما �أمكن ذلك" والإبالغ عنها ب�صفة م�ستمرة
على م�ستوى العميل وعلى م�ستوى املحفظة.

• املدى الذي ميكن �أن يتحمله البنك من خماطر االئتمان ،مع •	�إن الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة تقع �ضمن حدود املخاطر
الو�ضع يف االعتبار قاعدة ر�أ�س املال وقدرة البنك على امت�صا�ص
املقبولة لدى البنك واملعتمدة من ِقبل جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك
اخل�سائر ون�سبة املخاطر �إلى العوائد واحتمالية التعرث� ...إلخ.
ال�سقف اخلا�ص باملقرت�ض واملجموعة ،ت�صنيف املقرت�ضني،
حتليل املحفظة� ،سقوف الأطراف املقابلة ،والرتكزات االئتمانية،
• حمفظة االئتمان ،مبا يف ذلك الرتكزات االئتمانية واجتاهاتها
بهدف قيا�س خماطر االئتمان و�إدارتها بفاعلية.
واملخ�ص�صات وجودة املحفظة واملتطلبات وفقا ال�سرتاتيجية
االئتمان واملخاطر املقبولة.
• مراجعة وتقييم الت�سهيالت االئتمانية مع هيكل حدود
و�صالحيات املوافقة قبل االلتزام مبنحها للعمالء.
• �سقوف الرتكزات االئتمانية يف املحفظة باملقارنة مع ال�سقوف
املحددة من ِقبل اجلهات الرقابية وال�سقوف الداخلية املحددة • الت�أكد من اكتمال الوثائق وكفاية ال�ضمانات من خالل �إدارة
للأطراف املقابلة والقطاعات االقت�صادية املختلفة واملناطق
االئتمان وفق ًا ل�شروط املوافقة قبل منح الت�سهيالت االئتمانية
اجلغرافية والدول الأجنبية وت�صنيفاتها �إ�ضافة �إلى درجة
للعمالء.
ال�ضمانات.
• مراقبة الرتكزات االئتمانية اخلا�صة بالقطاعات االقت�صادية
• الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة (احل�سابات املو�ضوعة حتت
املختلفة واملواقع اجلغرافية والأطراف املقابلة.
املراقبة واحل�سابات حتت الت�سوية) ومتابعة الإجراءات التي يتم
• املراقبة االحرتازية والفعالة للح�سابات من حيث جودة
اتخاذها حلماية م�صالح البنك.
املوجودات ،والك�شف الفوري واملبكر عن �أي عوامل �سلبية/
• كفاية املتطلبات املتعلقة بتكوين خم�ص�صات خ�سائر القرو�ض.
م�ؤ�شرات حتذيرية قد ت�ؤدي يف نهاية املطاف �إلى تدهور
�إمكانيات التح�صيل واال�سرتداد.
• و�ضع هيكل حلدود و�صالحيات املوافقة على الت�سهيالت
االئتمانية وجتديدها.
•	�إ�شراك وحدات الأعمال يف مرحلة مبكرة التخاذ ما يلزم من
�إجراءات ت�صحيحية قبل �أن تخرج الأمور عن ال�سيطرة.
•	�إعداد �سيا�سات و�إجراءات ائتمانية مف�صلة �إ�ضافة �إلى املبادئ
التوجيهية والف�صل ال�صحيح بني الواجبات ،وو�ضع حدود • مراقبة االلتزام باحلدود االئتمانية املتفق عليها للأطراف
وا�ضحة ل�صالحيات املوافقة على االئتمان واملراجعة الدورية
والقطاعات والدول وغريها ب�شكل م�ستمر ومراجعة ال�سقوف
من ِقبل املدققني الداخليني واخلارجيني مبا ي�ضمن وجود بيئة
وذلك ح�سب ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر وتوجهات ال�سوق.
من ال�ضوابط والتوازنات داخل البنك.
• مراجعة عرو�ض الأعمال يف �ضوء �أداء املحفظة وخطورة املخاطر
• وبهدف االنتقال بالبنك �إلى املرحلة التالية ومن �أجل االلتزام
التي تنطوي عليها ،وتقدمي التو�صيات الالزمة للحد منها وذلك
مبتطلبات املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9ومقررات
من �أجل ت�سجيل �أعمال م�صرفية ذات جودة عالية قبل �إطالق
بازل ،ق ّرر البنك احل�صول على نظام تقييم يتنب�أ بالتوجهات
املنتجات اجلديدة.
امل�ستقبلية  predictive scoring modelال�ستخدامه عند
منح الت�سهيالت االئتمانية للأفراد بهدف تعزيز �إجراءات العناية �إدارة معاجلة احل�سابات املتعرثة
الواجبة .وقد بد�أ البنك بالفعل يف عملية �إدخال مفهوم النظام مع
يت ـ ــوف ـ ــر لدى بنـ ــك الدوحـ ــة عملية من�ضبطة وف ّعالة لإدارة عملية
التخطيط لتطبيقه يف عام .2019
معاجلة احل�سابات املتعرثة� ،إذ تعترب برامج املعاجلة الفعالة ذات
• وخالل عام  ،2018قام البنك با�ستبدال نظام الت�صنيف �أهمية كبرية يف �إدارة خماطر حمفظة الت�سهيالت ،كما �أنه من
ال�ضروري ف�صل وظيفة معاجلة االئتمان املتعرث عن اجلهة التي قامت
الداخلي بنظام تقييم يتنب�أ بالتوجهات امل�ستقبلية.
برفع طلب منح االئتمان.
هيكل �إدارة خماطر االئتمان:
وقد ط ّور بنك الدوحة عملية ُمكمة ملراقبة حمافظ الت�سهيالت
�إن وظيفة �إدارة خماطر االئتمان تعترب وظيفة م�ستقلة عن باقي من خالل �إن�شاء وحدة للرقابة االئتمانية تُعنى بر�صد الإ�شارات
وظائف البنك والتي ت�شمل �إعداد ال�سيا�سات ،واعتماد املعامالت ،التحذيرية املبكرة يف ح�سابات العمالء .وبنا ًء على مدى التدهور يف
والتقييم الفني ،وحتديد ال�سقوف ،ومراقبة الت�سهيالت واحلاالت احل�ساب ،يتم حتويل احل�ساب �إلى �إدارة معاجلة الأ�صول املتعرثة
ال�سلف ،وجتميع التقارير للعمل ب�صورة م�شرتكة مع وحدات الأعمال الأخرى للحيلولة دون
اال�ستثنائية ،وحتليل املحافظ ،وت�صنيف ُ
لرفعها �إلى الإدارة.
ح�صول املزيد من التدهور يف ح�سابات ال�شركات الكبرية �أو امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك من خالل البحث عن احلقائق ،وزيارة
وتت�ضمن الأهداف الرئي�سية لإدارة خماطر االئتمان الت�أكد مما يلي :العمالء وااللتقاء بهم ،والتفاو�ض معهم على �صفقات �إعادة اجلدولة
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ومقرتحات الت�سوية مع العمالء بالإ�ضافة �إلى �إجراء حتليل لأ�سباب ال�سيولة املقبولة على م�ستوى املجموعة من خالل و�ضع حدود و�سقوف
تردّي و�ضع احل�سابات التي ب�ش�أنها مالحظات املو�صى بتخفي�ض لها .ويتم رفع تقارير �أ�سبوعية �إلى جلنة املوجودات واملطلوبات حول
ت�صنيفها �إلى فئة القرو�ض املتعرثة ،والتحقق من �أ�سباب التعرث .ويتم مدى االلتزام بهذه ال�سقوف.
اطالع وحدات الأعمال على نتائج حتليل �أ�سباب الرتدي للتعلم منها
يف عملهم .كما قد ت�ؤدي نتائج حتليل �أ�سباب الرتدي �أي�ض ًا �إلى تعديل ومن �ضمن �إجراءات �إدارة خماطر ال�سيولة ،يحر�ص البنك يف كل
معايري الإقرا�ض ا�ستناد ًا �إلى اجتاهات التعرث بهدف �ضمان ت�سجيل الأوقات �أن يكون لديه متويل كاف من م�صادر خمتلفة� .إن تو�سيع
قاعدة الودائع وتنوعها والتقليل من االعتماد على الودائع الكبرية
الأ�صول ذات اجلودة العالية يف امل�ستقبل.
للح ّد من خماطر الرتكز واالحتفاظ بخليط منا�سب من الودائع
�أهداف الوحدة:
ذات الآجال الق�صرية واملتو�سطة والطويلة مبا فيها الودائع ذات
التكلفة املنخف�ضة تعترب من معايري القيا�س التي يعتمد عليها البنك
�1.1إعادة النظر يف عالقة البنك مع املقرت�ض.
لالحتفاظ بقاعدة منا�سبة للودائع .هذا ويعتمد البنك على تنب�ؤات
2.2حتليل الظروف املالية واالقت�صادية للمقرت�ض مع تكوين توقعات وم�ؤ�شرات كمية متعددة لإدارة خماطر ال�سيولة.
ب�ش�أن و�ضعه.
3.3العمل ب�صورة م�سبقة على �إعادة هيكلة و�إعادة جدولة القرو�ض
املتعرثة.
4.4اقرتاح الإجراءات املنا�سبة لتح�سني و�إعادة هيكلة و�إ�صالح و�ضع
الت�سهيالت املتعرثة بهدف رفع ت�صنيف احل�سابات املتعرثة
وتوفري املخ�ص�صات يف نهاية املطاف.
دائرة ا�سرتداد الديون املتعرثة
ت�ؤثر القرو�ض املتعرثة ب�شكل كبري على �أرباح البنك .وبع�ض املقرت�ضني
ال يتبعون نهج ًا �سليم ًا يف �سداد قرو�ضهم ومت�أخراتهم بينما يخفق
البع�ض الآخر يف ال�سداد لأ�سباب متعددة خارجة عن �إرادتهم .وتت�أثر
�أرباح البنك ب�صورة �سلبية عندما تتعرث القرو�ض الأمر الذي ي�ؤدي
لي�س فقط �إلى توقف الدخل من الفوائد بل يجرب البنك �أي�ض ًا على
تكوين خم�ص�صات من دخل البنك مقابل خ�سائر القرو�ض .عالوة
على ذلك ،تعك�س القرو�ض املتعرثة �صورة �سيئة عن البنك ،ولذلك
يويل البنك اهتمام ًا كب ًريا لعملية ا�سرتداد القرو�ض املتعرثة.
تتولى دائرة ا�سرتداد الديون املتعرثة يف البنك م�س�ؤولية التعامل مع
القرو�ض /املحافظ املتعرثة بهدف وا�ضح يتم ّثل يف ا�سرتداد القرو�ض
وال�سلف املتعرثة وتقلي�ص ن�سبة القرو�ض املتعرثة وزيادة الأرباح من
خالل رد املخ�ص�صات والفوائد املعلقة.
خماطر ال�سيولة :وتعني احتمالية عجز البنك عن الوفاء
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 بالعمل ب�شكل وثيق مع �إدارة املخاطر املالية والإدارات
الأخرى لتحليل وفهم املتطلبات الرئي�سية لل�سيولة ،وهناك تفاعل
وحوار م�ستمر بني هذه الأطراف لبحث وفهم التغريات يف مركز البنك
النا�شئة عن �أن�شطة الأعمال والأو�ضاع يف ال�سوق.
كما تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات التي جتتمع ب�شكل منتظم بو�ضع
الإطار العام لعمل �إدارة اخلزينة حتى يكون البنك قادر ًا على مواجهة
التزاماته املالية يف �أي وقت .ويف ظل الأزمات قد تت�أثر قدرة البنك
على �إدارة متطلبات ال�سيولة ب�سبب زيادة تكلفة م�صادر الأموال �أو
�صعوبة ا�ستقطاب فر�ص �أعمال التمويل التجاري .كما �أن اخللل الذي
قد يحدث يف الأ�سواق قد ي�ؤثر على �سيولة اال�ستثمارات .ولهذا يوجد
لدى البنك �إطار عمل �شامل لإدارة ال�سيولة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
لإدارة خماطر ال�سيولة على املجموعة ككل ،ويحدد هذا الإطار خماطر

بنك الدوحة ي�ست�ضيف جل�سة لتبادل املعرفة بعنوان "النظام العاملي اجلديد ومنوذج
املتغي يف الكويت".
الأعمال ّ

كاف من الأ�صول ال�سائلة العالية اجلودة
كما ويحتفظ البنك بقدر ٍ
ميكن حتويلها �إلى نقد خالل فرتة ق�صرية �إذا ما اقت�ضت ال�ضرورة
ذلك .وتق�ضي �سيا�سة ال�سيولة يف البنك �ضرورة االحتفاظ مبجموعة
من الأ�صول ال�سائلة ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة يف الأزمات ،هذا عدا
عن �أن لدى البنك ترتيبات مع العديد من البنوك العاملية لتوفري النقد
يف حالة ال�ضرورة .ويخ�ضع مركز ال�سيولة يف البنك �إلى الفح�ص حتت
�سيناريوهات خمتلفة من ال�ضغط بهدف تقييم الآثار املحتملة على
ال�سيولة ،وبدورها تقوم جلنة املوجودات واملطلوبات بتقييم مركز
ال�سيولة ب�صورة دورية .وتعتمد هذه ال�سيناريوهات على الأحداث
التاريخية واالفرتا�ضية .والنتائج التي يتم احل�صول عليها من هذه
التجارب ذات فائدة كبرية يف حتديد خماطر ال�سيولة امل�ستهدفة.
ولقد �أ�صدر ال�سادة /م�صرف قطر املركزي توجيهات لكافة البنوك
العاملة يف قطر لاللتزام بالن�سب املحددة لتغطية ال�سيولة و�صايف
التمويل امل�ستقر.
بالإ�ضافة �إلى ذلك يوجد لدى البنك م�صادر متنوعة للتمويل وخطة
لإدارة ال�سيولة لكل ربع �سنة تو�ضح بالتف�صيل كيفية �إدارة ال�سيولة يف
الأوقات ال�ضاغطة وخيارات ال�سيولة التي خطط البنك لها .وعقب
الأزمة الدبلوما�سية الراهنة ،قدّمنا خطة الطوارئ اخلا�صة بال�سيولة
�إلى ال�سادة /م�صرف قطر املركزي للفرتة املتبقية من العام بغر�ض
التخفيف من خماطر ال�سيولة .ومبا �أنه ال ميكن التكهن بحدوث مثل
هذه الأحداث ب�صورة م�سبقة ،فقد مت ت�صميم خطة الطوارئ هذه
لتت�سم باملرونة الكافية بحيث توفر �أكرث من خيار ميكن اللجوء �إليه
خالل �أزمات ال�سيولة .كما قام البنك بتطبيق نظام لإدارة املوجودات
واملطلوبات لتوفري توجيهات �آنية فيما يتعلق بعدم تطابق �آجال
اال�ستحقاقات ون�سبة تغطية ال�سيولة ون�سبة �صايف التمويل امل�ستقر
وغريها والذي بدوره �سي�ساعد يف �إدارة امليزانية العمومية للبنك.
بـنــك الـدوحــة
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وميكن �إيجاز الأدوات التي يت�ضمنها �إطار عمل �إدارة خماطر ال�سيولة الأدوات املالية �أو �أرباح البنك امل�ستقبلية .ويتم تقييم هذه املخاطر من
يف البنك فيما يلي:
منظورين خمتلفني �أحدهما يتعلق مبحفظة اال�ستثمار ب�أدوات الدخل
الثابت لدى البنك والآخر يتعلق بكامل موجودات ومطلوبات البنك.
• ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺒﻮل
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
• اﻟﺴﻘﻮف ا ﺣﺘﺮازﻳﺔ

• اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻤﻞ
• ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ
اﻟﻤﺒﻜﺮ
• اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

• ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ
أزﻣﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

خماطر ال�سوق :وهي املخاطر التي تتمثل يف اخل�سائر التي قد
تنجم عن التغريات غري املتوقعة يف الأ�سعار املالية مثل �أ�سعار الفائدة
نظاما فعا ًال
و�أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الأ�سهم وال�سلع .وميتلك البنك ً
لإدارة املعلومات لإبقاء الإدارة وجلنة اال�ستثمار على �إطالع دائم
بالتغريات يف خماطر ال�سوق و�آثارها على النتائج املالية للبنك .وتعترب
خماطر �أ�سعار العمالت وخماطر �أ�سعار الفائدة من �أبرز خماطر
ال�سوق التي ت�ؤثر على البنك .وفيما يلي نورد التفا�صيل اخلا�صة بتلك
املخاطر:

•

هذا ويتم حتليل حمفظة ال�سندات ب�شكل يومي ،ويتم تقييم خماطر
�أ�سعار الفائدة اخلا�صة بتلك املحفظة بنا ًء على املدة املعدّلة للمحفظة
بح�سب ما تراه جلنة اال�ستثمار منا�س ًبا .و ُيبقي البنك على املدة
اخلا�صة مبحفظته �ضمن احلدود امل�سموحة .وتقوم �إدارة املخاطر
بتحليل كل طلب من طلبات اال�ستثمار ب�شكل منف�صل ،ويتم حتديد
وتخفيف خماطر ال�سوق املحتملة قبل تقدمي عر�ض اال�ستثمار �إلى
جلنة اال�ستثمار للمراجعة واملوافقة .كما حتدد �سيا�سة التحوط لدى
البنك �إطار العمل الذي يجب اتباعه للتحوط ملخاطر �أ�سعار الفائدة
و�إبالغ جلنة اال�ستثمار حول ن�سبة التحوط بانتظام وذلك لتحديد
مدى كفاية التحوط واملحافظة على القيمة العادلة للمحفظة �ضمن
ال�سقوف املتفق عليها.
•

بنك الدوحة يح�صل على جائزة "�أف�ضل بنك على �صعيد مركز ر�أ�س املال" خالل قمة
الع�صر اجلديد لل�صريفة .2018

خماطر �أ�سعار العمالت� :إن �أكرب 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 يوم ًيا.
• عمل حتليل �شهري للفجوات اخلا�صة بالعمالت مبا فيها عقود
البيع وال�شراء الآجلة.
•	�إعداد تقرير يومي عن �إجمايل املوجودات واملطلوبات بالعمالت
الأجنبية با�ستثناء االلتزامات الطارئة.
• و�ضع �سقوف للمتعاملني بالقطع الأجنبي لتفادي جتاوز احلدود
امل�سموحة ملراكز العمالت ،علم ًا ب�أن هذه ال�سقوف يتم مراقبتها
ب�صورة فورية.
•	�إعادة تقييم كافة مراكز العمالت الأجنبية القائمة مبا فيها
ال�صفقات الفورية والآجلة والتبادلية على �أ�سا�س يومي.
خماطر �أ�سعار الفائدة :تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة من
احتماالت التغري يف �أ�سعار الفائدة والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على قيمة
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تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الفائدة املتعلقة مبحفظة
اال�ستثمار ب�أدوات الدخل الثابت من تقلب �أ�سعار الفائدة
والتي ت�سهم يف تغيري القيمة العادلة ملحفظة اال�ستثمار ب�أدوات
الدخل الثابت لدى البنك.

خماطر �أ�سعار الفائدة على م�ستوى البنك ككل :يتعر�ض
البنك �إلى خماطر �أ�سعار الفائدة نتيجة الفجوات �أو عدم املواءمة
بني املوجودات واملطلوبات ،هذا بالإ�ضافة �إلى الأدوات املالية
خارج امليزانية التي ت�ستحق �أو يتم �إعادة ت�سعريها خالل فرتة
حمددة .وتقوم �إدارة املخاطر املالية بتقييم الإيرادات املعر�ضة
للمخاطر والقيمة االقت�صادية للأ�سهم ب�شكل منتظم وعر�ض
النتائج على جلنة املوجودات واملطلوبات ،وال �س ّيما يف �ضوء
�أي عمليات حتريك لأ�سعار الفائدة من ِقبل اجلهات التنظيمية
الأمريكية �أو املحلية والعمل على تعديل ت�سعري املوجودات املالية
لدى البنك ح�سب االقت�ضاء .ومبا �أن معظم املوجودات املالية
للبنك مثل القرو�ض وال�سلف تت�ضمن خيار �إعادة الت�سعري ،يتم
التح ّوط طبيع ًيا ملخاطر �أ�سعار الفائدة يف �ضوء �إعادة الت�سعري
الفوري للودائع والقرو�ض.

و�إ�ضافة �إلى ذلك يدير البنك خماطر �أ�سعار الفائدة من خالل مطابقة
عمليات �إعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات عرب و�سائل متعددة مع
االلتزام بال�سقوف املحددة للفجوات .وقد مت ربط القرو�ض بالعمالت
الأجنبية ب�سعر الليبور (�أحد �أ�شهر م�ؤ�شرات القيا�س امل�ستخدم لأ�سعار
الفائدة) ويتم �إعادة ت�سعريها بانتظام للحد من املخاطر امل�صاحبة
لأ�سعار الفائدة.

افتتاح فرع بنك الدوحة يف مدينة ت�شيناي بح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ومن بينهم
�سعادة ال�شيخ فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين رئي�س جمل�س الإدارة ،عبد الرحمن بن
حممد بن جرب �آل ثاين الع�ضو املنتدب ،و�سعادة ال�شيخ عبد اهلل بن حممد بن جرب
�آل ثاين ع�ضو جمل�س �إدارة ،وال�سيـد عل ــي �إبـراهيم عبـداهلل املـالكي ع�ضو جمل�س
�إدارة ،والدكتور ر� .سيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة ،بالإ�ضافة �إلى عدد من
�أع�ضاء فريق الإدارة العليا يف البنك.

كما تتطلب توجيهات الدعامة الثانية لبازل اخلا�صة مبخاطر �أ�سعار
الفائدة احت�ساب الأعباء الر�أ�سمالية عند م�ستوى التغ ِري يف �أ�سعار
الفائدة مبقدار  200نقطة �أ�سا�س ا�ستنادًا �إلى �صايف �إيرادات
الفائدة والقيمة االقت�صادية للأ�سهم بح�سب ما ورد يف تعميم
ال�سادة /م�صرف قطر املركزي ال�صادر يف مار�س  2016بخ�صو�ص
عملية التقييم الداخلية لكفاية ر�أ�س املال .وقد قام البنك بتطبيق
مقايي�س/معايري خا�صة بـ "الإيرادات املع ّر�ضة للمخاطر" و "القيمة
االقت�صادية للأ�سهم" ،ويعمل على قيا�سها ومراقبتها ب�شكل �أ�سبوعي خماطر الت�شغيل :هي خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية
�أو ف�شل العمليات الداخلية والنظم الآلية واملوارد الب�شرية �أو ب�سبب
وعر�ض النتائج على جلنة املوجودات واملطلوبات.
�أحداث خارجية .يعترب البنك معر�ض ًا للعديد من املخاطر الت�شغيلية
ومن �ضمنها:

واملطلوبات ب�شكل �شهري وعلى م�صرف قطر املركزي ب�صورة ن�صف
�سنوية .مت تعديل �إطار العمل الداخلي الختبارات التحمل بنا ًء على
متطلبات ال�سادة /م�صرف قطر املركزي الواردة يف التعميم اخلا�ص
بعملية التقييم الداخلية لكفاية ر�أ�س املال ال�صادر يف �شهر مار�س
 2016الذي يت�ضمن �إجراء اختبارات حتمل على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل
بالإ�ضافة �إلى �إجراء اختبارات حتمل عك�سية.

•	�أن�شطة االحتيال الداخلية واخلارجية
• عدم كفاية العمليات وال�ضوابط والإجراءات �أو �أي خلل فيها
ّ
تعطل الأنظمة الأ�سا�سية للبنك وتوقف اخلدمات
•
•
�سعادة ال�سيد �أ� .س .ب .لياناج� ،سفري جمهورية �سريالنكا لدى دولة قطر ،وال�سيد
�إبراهيم عبد اهلل ال�شرمي امل�ست�شار يف �سفارة دولة قطر لدى �سريالنكا ،والدكتور ر.
�سيتارامان الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة ،بالإ�ضافة �إلى عدد من امل�س�ؤولني خالل
�إطالق فرع البنك يف �سريالنكا.

اختبارات التحمل :ت�شكل اختبارات التحمل على م�ستوى البنك
ككل جز ًءا ال يتجز�أ من عملية مراجعة املخاطر وتقييمها ،حيث توفر
هذه االختبارات معلومات حول ال�سالمة املالية ومنظومة املخاطر
لدى البنك ،كما توفر �أي�ض ًا عالمات حتذير مبكرة للتهديدات
املحتملة لر�أ�س مال البنك .ويعتمد بنك الدوحة �إطار عمل �شامل
الختبارات التحمل وفق ًا لتعليمات ال�سادة /م�صرف قطر املركزي.
وقد مت �إعداد �سيا�سة اختبارات التحمل لدى البنك بحيث تتما�شى
مع امل�ستوى املقبول للمخاطر �إ�ضافة �إلى التعليمات التنظيمية ومناذج
اختبارات التحمل الداخلية .وقد مت �صياغة النماذج الداخلية لتكون
مكملة ومعزِّ زة للنماذج التنظيمية ،من �أجل قيا�س �أثر التغيريات يف
امل�ؤ�شرات االقت�صادية الكلية على عدد من املحددات املختلفة مبا يف
ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
•
•
•
•
•
•
•
•

جودة املوجودات خالل الأزمات
خماطر الرتكز
خماطر ال�سيولة مبا يف ذلك احتياطي ال�سيولة
خماطر �أ�سعار الفائدة
خماطر ال�سوق فيما يتعلق باال�ستثمارات
خماطر العمالت
مدى كفاية تغطية ال�ضمانات يف ظل انخفا�ض �أ�سعار العقارات
الن�سب الإ�شرافية يف �أوقات الأزمات

ويقوم البنك ب�شكل خا�ص بقيا�س �أثر ال�سيناريوهات املختلفة على ن�سبة
كفاية ر�أ�س املال و�صايف هام�ش الفائدة والأرباح بعد ال�ضرائب والعائد
على الأ�صول ون�سبة الأ�صول ال�سائلة ومتطلبات ال�سيولة الإ�ضافية.
ويتم �إجراء اختبارات التحمل ب�صورة منتظمة وتف�صيلية وت�ستخدم
فيها �سيناريوهات الأو�ضاع املقبولة و�سيناريوهات الأو�ضاع اخلطرية
على حد �سواء ،وتعر�ض نتائج االختبارات على جلنة املوجودات

•
•

حماولة �أحد الأطراف اخلارجية منع و�صول اخلدمة �إلى
امل�ستخدمني �أو العبث بالبنية التحتية الداعمة ملثل هذه اخلدمة
خماطر الهجمات ال�سربانية التي تزعزع �أو تخ ّرب الأنظمة
املعلوماتية لدى البنك
خماطر انقطاع الأعمال الناجم عن حوادث خارجة عن
ال�سيطرة �سواء كلي ًا �أو جزئي ًا مثل الكوارث الطبيعية والأعمال
الإرهابية �أو انقطاع اخلدمات العامة وغريها التي قد تت�سبب يف
وقوع خ�سائر �أو عرقلة تقدمي

ال�سيد را�شد املن�صوري الرئي�س التنفيذي لبور�صة قطر ،والدكتور ر� .سيتارامان
الرئي�س التنفيذي لبنك الدوحة ،مع الفائز يف برنامج الدانة التابع لبنك الدوحة
خالل م�أدبة ال�سحور التي �أقيمت لعمالء البنك من ال�شركات والأفراد.

وتتغري املخاطر الت�شغيلية التي يتعر�ض لها البنك با�ستمرار ،ولذلك
يتخذ البنك من جانبه كل ما يلزم للتكيف مع هذه التغيريات من �أجل
تفادي خماطر اخل�سائر.
ومتثل التهديدات التي ت�شكلها الهجمات ال�سربانية �أحد �أكرب املخاطر
يف الوقت احلايل .وقد يكون البنك هدف ًا لهذه الهجمات التي ب�إمكانها
تعري�ض املعلومات احل�سا�سة واملعامالت املالية للبنك �أو وكالئه �أو
الأطراف املقابلة �أو عمالئه للخطر �أو �أن تت�سبب يف توقف الأنظمة
احل�سا�سة يف البنك .وقد يرتتب على هذا الأمر �أثران:
• خمالفات تنظيمية التي قد ت�ؤدي �إلى فر�ض جزاءات وغرامات
مالية على البنك
•	�إحلاق �ضرر كبري ب�سمعة البنك واحتمال انعكا�س ذلك ب�شكل
�سلبي على ثقة امل�ستثمرين والعمالء
بـنــك الـدوحــة
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ولتخفيف املخاطر املذكورة �أعاله قام البنك باتخاذ تدابري خمتلفة
حلماية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .وت�شمل اخلطوات
الأ�سا�سية املتخذة من البنك يف هذا ال�صدد ما يلي:
•

و�ضع البنك خارطة طريق لتقوية �إطار عمل الرقابة والبنية
التحتية للتكنولوجيا بهدف تعزيز قدرته على منع ور�صد
والتعامل مع التهديدات املتزايدة واملتط ّورة للهجمات ال�سربانية.

وقام البنك بتطبيق نظام �إدارة املخاطر الت�شغيلية لدعم عمليات
حتديد وتقييم املخاطر الت�شغيلية ،وتقييم ال�ضوابط الرقابية ،و�إدارة
اخل�سائر ،ومعاجلة امل�شاكل الت�شغيلية ،ومراقبة م�ؤ�شرات املخاطر
الرئي�سية وتفعيل �أن�شطة الإبالغ عن املخاطر .وقد م ّكن هذا النظام
البنك من ا�ستبدال العمليات اليدوية واملنف�صلة لإدارة املخاطر
الت�شغيلية بنهج حقق م�ستوى عايل من الأمتتة والكفاءة والتكامل.
كما ي�ساعد نظام �إدارة املخاطر الت�شغيلية يف جتميع البيانات املتعلقة
باملخاطر الت�شغيلية وحتويلها لت�صبح معلومات هامة جد ًا حول هذه
املخاطر ت�سهم يف تعزيز عملية اتخاذ القرارات ب�ش�أنها.

احل�سا�سة و�إيكال مهام
•	�إيالء الأولوية الق�صوى حلماية املعلومات ّ
مراجعة ومراقبة و�ضع �أمن املعلومات يف البنك �إلى جلنة عالية
امل�ستوى منبثقة عن الإدارة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك تقوم �إدارة التدقيق الداخلي ب�إجراء تقييم م�ستقل
ويتعي على كل وحدة من
ملدى فاعلية الإطار العام لإدارة املخاطرّ ،
• بح�سب تعليمات ال�سادة /م�صرف قطر املركزي قامت �إحدى وحدات الأعمال تطبيق �إجراءات لإدارة خماطر الت�شغيل مبا يتوافق
ال�شركات بتقييم كفاءة الأمن ال�سرباين لبنك الدوحة ،وقام مع الإطار العام املحدد لها.
البنك من جانبه ب�إجراء اختبارات دورية لالخرتاق وتقييم
للفجوات و�أوجه ال�ضعف وذلك لكافة املوجودات احل�سا�سة وتت�ضمن اخلطوات الأ�سا�سية لإدارة خماطر الت�شغيل ما يلي:
لدى البنك .كما انتهى البنك من �إن�شاء مركز لعمليات الأمن
ال�سيرباين وذلك لزيادة م�ستوى مراقبة �أمن املعلومات.
• توفري برامج ف ّعالة للموظفني وتوثيق العمليات/الإجراءات يف
ظل وجود ال�ضوابط املنا�سبة حلماية موجودات و�سجالت البنك،
• قام البنك ب�إعادة تنظيم هيكل حوكمة �أمن املعلومات على
�إجراء عمليات املطابقة والت�سويات للح�سابات واملعامالت ب�صورة
م�ستوى البنك ككل ل�ضمان وجود �إدارة ف ّعالة للمخاطر
منتظمة وفعالة� ،إجراءات تقدمي املنتجات اجلديدة ،ومراجعة
املعلوماتية وال�سربانية ،كما �أنه �شرع يف تطبيق برامج خمتلفة
عمليات الإ�سناد اخلارجي و�أمن نظم املعلومات ،والف�صل بني
لتعزيز �أمن البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والعمليات ذات
الواجبات و�أنظمة التقارير املالية .وما هذه الإجراءات �إال جزء
ال�صلة.
من الإجراءات املتبعة لدى البنك يف �إدارة خماطر الت�شغيل على
امل�ستوى امل�ؤ�س�سي.
• ح�صل البنك على بولي�صة ت�أمني �شامل للأمن ال�سيرباين.
•	�إجراء التحقيقات الالزمة ورفع التقارير املتعلقة بحاالت
تقع امل�س�ؤولية الأ�سا�سية يف �إدارة املخاطر الت�شغيلية وااللتزام
املخاطر (اخل�سائر التي تكبدها البنك واخل�سائر التي كاد
باملتطلبات الرقابية على عاتق وحدات الأعمال والوحدات الوظيفية
�أن يتكبدها واخل�سائر املحتملة) ،حيث �أنها ت�ساعد يف حتديد
التي تن�ش�أ فيها املخاطر .ويوجد لدى البنك �إطار عمل حمدد ملخاطر
الأ�سباب اجلذرية وو�ضع اخلطط الت�صويبية املنا�سبة لتقليل
الت�شغيل ووظيفة م�ستقلة لها بالبنك .وهذه الوظيفة م�س�ؤولة عن �إن�شاء
تكرار حدوث مثل هذه املخاطر .كما ويتم حتليل حاالت املخاطر
و�إر�ساء �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية ومراقبة م�ستوى اخل�سائر
لتحديد �أ�سبابها اجلذرية والإبالغ عنها واحلد منها وت�سجيلها
الت�شغيلية ومدى فاعلية البيئة الرقابية .كما �أن رئي�س �إدارة املخاطر
�ضمن قاعدة بيانات مركزية ومن ثم يتم رفع تقارير ربع �سنوية
الت�شغيلية ع�ضو يف جلنة خماطر الت�شغيل ،ويرفع تقاريره ب�شكل
عنها �إلى جمل�س الإدارة.
مبا�شر �إلى رئي�س جمموعة املخاطر يف البنك .وتقوم جلنة خماطر
الت�شغيل مبراقبة تطبيق �إطار عمل فعال لإدارة املخاطر وا�ستخدام •	�إعداد "تقييم ذاتي للمخاطر" لدى كافة وحدات الأعمال
الأنظمة واملمار�سات وال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة للتحقق من
والدعم مبا يف ذلك ال�شركات التابعة والفروع اخلارجية .وي�ؤدي
مدى فاعلية حتديد املخاطر وقيا�سها وتقييمها و�آلية رفع التقارير
مف�صل للمخاطر
فهم
إلى
�
الو�صول
إلى
�
أ�سلوب
ل
ا
هذا
اتباع
ّ
واملراقبة �ضمن املجموعة.
الكامنة والقائمة من خالل تقييم ال�ضوابط على م�ستوى البنك
ككل ،وبالتايل م�ساعدة وحدات الأعمال يف حتديد خماطر
يتوفر لدى البنك �سيا�سات و�إجراءات مف�صلة و�أدوات لإدارة املخاطر
الت�شغيل لكل ن�شاط من �أن�شطة البنك املختلفة ،ويف نف�س الوقت
الت�شغيلية ويتم حتديثها ب�شكل منتظم ل�ضمان وجود بيئة رقابية داخلية
يتم اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة للمخاطر التي يتم
�سليمة بالبنك .ويقوم البنك مبراجعة خمتلف التو�صيات ال�صادرة
حتديدها ويتم مراقبة تلك املخاطر ب�شكل م�ستمر.
عن جلنة بازل ب�ش�أن املمار�سات ال�سليمة لإدارة ومراقبة املخاطر
الت�شغيلية والإ�شراف عليها عن كثب ويعمل على تنفيذها .ويوا�صل • ط ّبق البنك برنامج خا�ص مل�ؤ�شرات املخاطر الرئي�سية وذلك
البنك اال�ستثمار يف �إدارة املخاطر وو�ضع اال�سرتاتيجيات لتخفيفها،
لر�صد جميع املخاطر الرئي�سية ب�شكل ا�ستباقي يف خمتلف
مثل �إيجاد بنية حتتية قوية للمراقبة و�إدارة ا�ستمرارية الأعمال �أو من
عمليات البنك ،حدد �أهم م�ؤ�شرات املخاطر الرئي�سية على
خالل �آليات نقل املخاطر مثل الت�أمني والإ�سناد اخلارجي .وقد بذل
م�ستوى البنك ،حيث يتم مراقبتها ورفع تقارير عنها �إلى جلنة
بنك الدوحة جهودًا كبرية يف تعزيز وتقوية �إدارة خماطر الت�شغيل من
�إدارة املخاطر ب�شكل �شهري.
حيث العمليات والإجراءات والأدوات بهدف حتديد املخاطر ب�شكل
ا�ستباقي من ناحية ولتقوية الثقافة الرقابية يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل عام
من ناحية �أخرى.
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ولأغرا�ض التقييم الذاتي ،ي�ص ّنف بنك الدوحة خماطر الت�شغيل على وفق �أحدث التقنيات (مركز بيانات من الفئة الثالثة) كموقع ملزاولة
النحو التايل:
الأعمال يف حاالت الكوارث و�ضمان ا�ستمراريتها.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خماطر الإن�شاء والتنفيذ
خماطر عمليات االحتيال
خماطر ا�ستمرارية الأعمال
املخاطر التنظيمية
خماطر �أمن املعلومات
خماطر املو ّردين
املخاطر املرتبطة برفع التقارير وحتديث ال�سجالت املالية
خماطر املوظفني
خماطر معاجلة املعامالت
�ضمان كفاية الغطاء الت�أميني لدى البنك لأية خ�سائر كبرية
ومتوقعة واخل�سائر الناجمة عن التعر�ض لظروف �ضاغطة.

�إدارة ا�ستمرارية الأعمال يف بنك الدوحة
يلتزم بنك الدوحة بالعمل على الت�أكد من املحافظة على ا�ستمرارية
الأن�شطة الأ�سا�سية دون توقف عند ح�صول �أي ُعطل .ويغطي نطاق
�إدارة ا�ستمرارية الأعمال كل وحدات الأعمال الأ�سا�سية يف البنك
وموظفيه ومورديه� /شركائه ذوي ال�صلة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة
بعمليات البنك.

وتت�ضمن خطة ا�ستمرارية الأعمال يف البنك على �إجراء تدريبات
املحاكاة الدورية و�إعداد الن�سخ االحتياطية للبيانات املهمة وحمايتها
و�إمكانية ا�سرتدادها ،وحماية الأفراد والأ�صول ،وعمل ترتيبات
لالت�صال بالعمالء واملوظفني واجلهات التنظيمية ،وعلى �إن�شاء مواقع
العمل البديلة للموظفني ،وحتديد املوردين املهمني ،واحلر�ص على
متكني العمالء من الو�صول ال�سريع �إلى ح�ساباتهم يف حال تع ّذر على
البنك موا�صلة عملياته.

جاهــــزية �إدارة ا�ستمــــرارية الأعمـال يف
بنك الدوحة:

1.1مت اختبار جاهزية جميع وحدات الأعمال الرئي�سية يف البنك من
خالل تدريبها على حماكاة ا�ستمرارية �أعمالها يف مواقع العمل
البديلة.
2.2مت تدريب موظفي بنك الدوحة على كيفية �ضمان ا�ستمرارية
الأعمال و�إدارة الأزمات.
3.3مت اختبار التطبيقات املهمة املتعلقة بالأعمال �ضمن التدريبات
اخلا�صة مبوقع معاودة الأعمال يف حاالت الكوارث (�أي من
خالل ت�شغيل التطبيق من هذا املوقع).
4.4جميع برامج الأنظمة  source codesاخلا�صة بالتطبيقات
املهمة حممية ب�إجراءات احتياطية من خالل طرف ثالث خارج
البالد .Escrow process
5.5يتوفر برنامج خا�ص لالت�صاالت يف حاالت الطوارئ من �أجل
توفري �إمكانية �إجراء االت�صاالت الالزمة �أثناء الأزمات.

ومت �إعداد �سيا�سة وخطط �إدارة ا�ستمرارية الأعمال لبنك الدوحة
وم�ستنداتها على م�ستوى عمليات البنك يف املنطقة بهدف الت�أكد من
ا�ستمرارية عملياته الرئي�سية واملحافظة على �أمان ح�سابات العمالء
و�إمكانية الو�صول �إليها مهما كان نطاق احلدث الطارئ .وبالن�سبة �إلى كما مت احل�صول على بولي�صة "ت�أمني مقابل توقف الأعمال" BI
الأحداث التي يطول فيها توقف العمل يف الفروع �أو �أي من مق ّرات حلماية �أعمالنا يف حاالت الكوارث.
البنك ،ف�إن خطة ا�ستمرارية الأعمال تقدم مواقع عمل بديلة ليتم
موا�صلة تقدمي �أف�ضل اخلدمات املمكنة من خاللها (مت
حتديد الت�صنيف الدويل
مواقع عمل بديلة جلميع الفروع املحلية واخلارجية بالإ�ضافة �إلى
املكتب الرئي�سي) .كما يقوم البنك با�ستخدام مركز بيانات م�صمم يتلخ�ص ت�صنيف بنك الدوحة من قبل وكاالت الت�صنيف الدولية كما
يف  31دي�سمرب  2018فيما يلي:
وكالة الت�صنيف

النقد
الأجنبي:
قدرة البنك
على الوفاء
بااللتزامات
املالية على
املدى الطويل

النقد
الأجنبي:
قدرة البنك
على الوفاء
بااللتزامات
املالية على
املدى الق�صري

العملة
املحلية:
قدرة البنك
على الوفاء
بااللتزامات
املالية على
املدى الطويل

العملة
املحلية:
قدرة البنك
على الوفاء
بااللتزامات
املالية على
املدى الق�صري

القوة املالية/
ا�ستمرارية
الأداء

الدعم

التوقعات
امل�ستقبلية

كابيتال �إنتيليجن�س

A+

A2

-

-

A

2

م�ستقرة

موديز

A3

P-2

A3

P-2

-

-

م�ستقرة

�ستاندرد �آند بورز

BBB+

A2

BBB+

A2

-

-

م�ستقرة

فيت�ش

A

F1

A

F1

bb+

1

م�ستقرة

ا�س ــتمرت وكاالت الت�صنيف الدولية يف االعرتاف بقوة و�أداء البنك من خالل الإبقاء على التقييمات القوية املمنوحة له.
بـنــك الـدوحــة
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تكنولوجيا املعلومات

للعمالء الأفراد وال�شركات بهدف تزويد جميع �شرائح العمالء
مب�ستوى �أعلى من اخلدمة من حيث الراحة والأمان .هذا وتر ّكز دائرة
تكنولوجيا املعلومات يف البنك مع �شركائها يف وحدات الأعمال على
عمليات املعاجلة الآلية املبا�شرة للمعامالت من بدايتها لنهايتها والتي
بدورها �ستعزّز جتربة العمالء وتخ ّف�ض الكلفة وت�ساهم يف التحول من
النموذج التقليدي �إلى النموذج الرقمي .وخالل العام ،ح�صل بنك
الدوحة على جائزة النخبة للجودة من م�ؤ�س�سة "جي .بي .مورغان"
وذلك لتميزه وتخطيه معايري الأداء اخلا�صة باملعاجلة املبا�شرة.

�ساهمت دائرة تكنولوجيا املعلومات يف البنك ب�صورة كبرية يف
�إحداث تكامل وان�سجام بني الأفراد والعمليات والتكنولوجيا لإحداث
تغيري كبري بالإجراءات مبا يتوافق والطريقة التي يعمل بها البنك.
تتولى دائرة تكنولوجيا املعلومات يف بنك الدوحة م�س�ؤولية تطوير
ا�سرتاتيجية البنك وخطط الأعمال املرتكزة على تكنولوجيا املعلومات
�إ�ضافة �إلى تقدمي كافة اخلدمات ذات ال�صلة �إلى املوظفني والعمالء.
وقد تبنى البنك عدد ًا كبري ًا من املبادرات التحولية عرب االبتكار
وا�ستمرار ًا لنهج االبتكار وتعزيز و�سائل الراحة للعمالء� ،أطلق بنك
وتوظيف التكنولوجيا املتطورة لدعم احتياجات العمالء.
الدوحة مبادرات جديدة ،منها تقدمي طلبات احل�صول على القرو�ض
لقد �أدخل بنك الدوحة التكنولوجيا يف عملياته كدافع لالبتكار ولتقدمي عرب الإنرتنت ،وك�شوف احل�ساب الإلكرتونية ،وموقع �سوق الدوحة
�أحدث املنتجات واخلدمات للعمالء ،كما رفع من م�ستوى اعتماده على الإلكرتوين ،و�إ�صدار البطاقات ب�شكل مبا�شر ،وفتح ح�سابات الهنود
�أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والفعالية يف تقدمي خدماته .ويع ّد غري املقيمني ،وخدمات الدرد�شة على الوات�ساب /الفي�سبوك .ومتا�ش ًيا
بنك الدوحة من البنوك الرائدة يف االبتكار على �صعيد التكنولوجيا مع املتطلبات التنظيمية ،قام بنك الدوحة بتطبيق املعيار الدويل لإعداد
امل�صرفية ،ويقدّم لعمالئه العديد من املنتجات املبتكرة والأولى من التقارير املالية رقم ( ،)9و�ضريبة القيمة امل�ضافة لفروع الإمارات.
نوعها يف البالد.
ويف �ضوء متطلبات الأعمال ،واملناف�سة يف ال�سوق املحلي والإقليمي
والدويل ،وتطلعات العمالء يف احل�صول على اخلدمات يف �أي وقت
ومن �أي مكان� ،شرع بنك الدوحة يف تطوير البنية التحتية وتعزيز �أمن
اخلدمات من خالل تطبيق مراكز البيانات االفرتا�ضية (software-
 )defined data centerبا�ستخدام �أحدث التقنيات ،بالإ�ضافة �إلى
�إن�شاء "مركز العمليات الأمنية".
�أ�صبح بنك الدوحة �أول بنك يف قطر يح�صل على �شهادة الآيزو
 27001بعد اجتياز عملية التدقيق ذات ال�صلة .وتعترب هذه ال�شهادة
مبثابة تقدير اللتزام بنك الدوحة يف جمال �أمن املعلومات وتطبيق
بنك الدوحة ي�شارك يف الن�سخة الثانية من مهرجان التعليم ال�سنوي الذي ّ
نظمته
املعايري العاملية اخلا�صة بحماية املعلومات اخلا�صة بالعمالء .ويعترب
م�ؤ�س�سة الفي�صل بال حدود ،بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العايل.
البنك امل�ؤ�س�سة الأولى يف اخلليج التي ح�صلت عام  2007على �شهادة
كما ومتتلك دائرة تكنولوجيا املعلومات موارد عالية اجلودة لتنفيذ �آيزو ISO/IEC2000 :عن اخلدمات املقدمة من قبل �إدارة تكنولوجيا
امل�شاريع املرتبطة بالتكنولوجيا ولدعم البنية التحتية الفنية اخلا�صة املعلومات يف البنك.
بها ،وذلك ل�ضمان التوفر الدائم للأنظمة وثباتها وموثوقيتها �إ�ضافة
�إلى عن�صري الأمان والإدارة .ويعمل نظام �إدارة �أمن املعلومات لدى
البنك على �ضمان �سرية املعلومات وعلى دقتها وتوفـ ــرها ب�ش ـك ــل دائم
من خالل تطب ـ ــيق جمموعة من العمليات وال�ضوابط التي تتما�شى مع
املعايري الدولية .وقد مت ت�صميم �شبكة الأمان بحيث حتقق �أق�صى
قدر ممكن من الأمن وبحيث تغطي احلـ ــلول الأمنية ال�شام ــلة وتوفر
جدران احلماية اخلا�صة بالتطبيقات وتطبيق �أنظمة منع اخلروقات
الأمنية وال�شبكـ ـ ــات االفرتا�ضيـ ــة مع ت�شفري �شبـك ـ ــات االت�ص ـ ــاالت
الداخلية واخلارجية .وتتميز �شبكات تكنولوجيا املعلوم ـ ـ ــات لدى
ب ـن ــك الدوح ــة ينظم عدد ًا من االحتف ــاالت التي تروج لت ــاريخ قطر وتراثها ،و�ضمت
البنك باملرونة ل�ضم ـ ــان التوفر الدائم للأنظمة واالنتقال التلقائي
االحتفاالت عدد ًا من الأن�شطة مثل رق�صة العر�ضة والأغاين الوطنية.
للأنظمة البديلة يف حـ ـ ــالة حدوث الأعطال بهدف ا�ستمرار تقدمي
اخلدمات وعدم انقطاعها.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن البنك قد مت اعتماد منحه �شهادة الآيزو
ومتا�ش ًيا مع ا�سرتاتيجية البنك ،يوا�صل بنك الدوحة تنفيذ م�شاريع  2011-ISO20000للعام احلادي ع�شر على التوايل ،ويفتخر بنك
التح ّول الرقمي من �أجل حت�سني اخلدمات املقدمة �إلى العمالء كما الدوحة ب�أنه امل�ؤ�س�سة املالية الوحيدة يف قطر الذي ح�صل على هذه
و ّفر قنوات اخلدمات امل�صرفية الذاتية ال�ستخدامها يف �أي وقت ومن ال�شهادة .كما �أ�صبح بنك الدوحة البنك الأول يف قطر الذي نال �شهادة
�أي مكان .ويف �إطار م�ساعي البنك الرامية �إلى التح ّول الرقمي ،حدّث الآيزو  ISO9001:2015وهذه ال�شهادة ُتنح للم�ؤ�س�سات الرائدة
بنك الدوحة تطبيق اجلوال امل�صريف ب�إ�ضافة ميزات جديدة ولغات وفق ًا للمعايري العاملية اجلديدة لنظم �إدارة اجلودة .وتُعد هذه ال�شهادة
متعددة بهدف حت�سني جودة جتربة العمالء واخلدمات املقدمة �إليهم .دلي ًال على التزام البنك ب�أعلى معايري النزاهة يف عملياته و�إجراءاته
كما ط ّور البنك خدمة الإنرتنت امل�صريف على موقعه الإلكرتوين و�سعيه الدائم �إلى تطبيق املعايري العاملية يف �إدارة املخاطر الت�شغيلية.
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وقد ز ّود بنك الدوحة عمالءه الكرام بقنوات مبتكرة جديدة فيما
يتعلق باخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية وخدمات الهاتف اجلوال ،وهي
تت�ضمن على �أجهزة ال�صراف الآيل و�أجهزة �إيداع ال�شيكات والنقد
وذلك با�ستخدام �أحدث التقنيات التي �ش ّكلت عالمة فارقة م ّيزت بنك
الدوحة عن مناف�سيه.

الأكفاء واملنا�سبني ل�شغل كل وظيفة يف كل دائرة بعد تقييمهم تقييم ًا
وافي ًا .وبهدف جذب الكفاءات املحلية والأجنبية وتعزيز �سمعة البنك
ك�أحد امل�ؤ�س�سات املف�ضلة للتوظيف ،ا�ستخدم البنك عددًا من قنوات
التوظيف مثل موقع توظيف بنك الدوحة ،والإعالنات اخلارجية،
والإعالنات الداخلية ملوظفي البنك ،بالإ�ضافة �إلى �شركات التوظيف
اخلارجية ،و�شبكات /و�سائل الإعالم االجتماعية .هذا ويتم تطبيق
مهارات االختبار النف�سي يف عملية التوظيف.

و�سيع ّول البنك على هذه الأ�س�س التكنولوجية القوية يف توفري املزيد
من الراحة لعمالئه وتزويدهم باملنتجات الرائعة عرب ا�ستخدام �أحدث
احللول التي توفرها التكنولوجيا الرقمية واملالية .كما �سي�ستخدم �إن حتقيق �أعلى م�ستوى من الر�ضا للموظفني هو �أحد �أبرز �إجنازات
البنك هذه التكنولوجيا يف تب�سيط عملياته الداخلية بغر�ض حتقيق بنك الدوحة خالل الأعوام املا�ضية� ،إذ ي�ؤمن البنك ب�ضرورة توفري
قيمة م�ضافة للموظفني والعمالء وامل�ساهمني.
بيئة عمل جيدة ي�ستمتع فيها املوظفون وت�شجعهم على التم ّيز يف كل
جانب من جوانب عملهم .كما �أن مفتاح النجاح الندماج املوظف يف
و�سيحر�ص البنك على حتقيق املزيد من التقدم بهذا اخل�صو�ص العمل لدى البنك هو تعزيز الرتابط وامل�شاركة ،وبالتايل ي�ؤمن البنك
يف عام  2019والأعوام التي تليه حيث �سي�ستمر يف تطبيق خططه �إميان ًا را�سخ ًا ب�أن حما�س املوظفني للعمل وانتماءهم للم�ؤ�س�سة التي
املتو�سطة الأجل امل�ستندة �إلى ا�ستخدام �أحدث التقنيات وتطبيق يعملون فيها هي �أمور يف غاية الأهمية وتعود بالنفع على املوظفني
املن�صات الرقمية ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى تطوير الطريقة التي يزاول والبنك مع ًا .على �سبيل املثال ،قام البنك بتنظيم ندوة توعوية عن
بها البنك �أعماله من خالل تزويد العمالء مبنتجات وخدمات رائدة �سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع اجلمعية القطرية لل�سرطان،
يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى رفع الكفاءة الت�شغيلية وتعزيز �أمن العمليات .كما قام ب�إجراء م�سابقة معرفية ملوظفيه ،وغريها من الفعاليات
والأن�شطة الأخرى .وي�شجع بنك الدوحة موظفيه على امل�شاركة يف
املنا�سبات املتعددة التي تنظمها دائرة املوارد الب�شرية والتي تتطلب
منهم احل�ضور وامل�شاركة �سواء بدن ًيا �أو عاطف ًيا �أو فكر ًيا ،علم ًا ب�أن
البنك ّ
ينظم خالل العام عدة �أن�شطة اجتماعية مثل جل�سات تبادل
املعرفة وامل�سابقات الريا�ضية ومبادرات التربع بالدم وتوزيع اجلوائز
التقديرية املتعلقة بالإجنازات وطول مدة اخلدمة.

ال�شيخ حممد فهد �آل ثاين ،رئي�س ق�سم املوارد الب�شرية بالإنابة ،وممثل عن اجلمعية
القطرية ملكافحة ال�سرطان خالل جل�سة للتوعية مبر�ض ال�سرطان يف البنك.

املوارد الب�شرية
يعترب تطوير ر�أ�س املال الب�شري و�إدماج املوظفني �أحد �أهم �أولويات
بنك الدوحة على الدوام .ويف �إطار املبادئ امل�ؤ�س�سية التوجيهية التي
يحتكم �إليها البنك ،يكون كل �شريك �أعمال م�س�ؤو ًال عن �إدارة الأفراد
الذين يعملون حتت قيادته ،ويتم تقدمي الدعم املهني من ِقبل دائرة
املوارد الب�شرية يف البنك يف هذا الإطار .وقد �أطلق بنك الدوحة تطبيق
�إلكرتوين جديد ملوظفيه با�سم "تعليم" يهدف �إلى دمج موظفيه يف
ا�سرتاتيجية التعلم الذاتي وامل�ستمر التي ينتهجها البنك.

وعم ًال بالتزام البنك نحو حتقيق �أعلى م�ستوى من الأداء وامل�ضي قدم ًا
يف جمال ال�صريفة اخل�ضراء ،ت�سعى دائرة املوارد الب�شرية با�ستمرار
�إلى تطبيق �أحدث احللول الإلكرتونية عرب تزويد املوظفني بخدمات
ذات كفاءة عالية عرب الإنرتنت وبالتايل زيادة م�ستوى الإنتاجية
والت�شجيع على العمل �ضمن بيئة حت ّد من ا�ستخدام الأوراق.
وخالل الأعوام ال�سابقة �أثبتت اال�سرتاتيجية اخلا�صة بالتع ّلم يف
البنك بو�ضوح �أن التع ّلم عام ٌل �أ�سا�سي من عوامل جناح البنك.
ويتولى القادة الكبار يف البنك دورا رياديا الفت ًا يف خلق ثقافة التعلم
يف البنك و�إدامتها .وي�ستخدم بنك الدوحة برامج تدريب تفاعلية
لتحفيز التع ّلم وتبادل اخلربات واملعرفة .ويتم و�ضع �أهداف تدريب
�سنوية للموظفني بغر�ض ت�شجيعهم على التع ّلم والتطوير امل�ستمر� ،إذ
�أن املعرفة واملهارات التعليمية لدى املوظفني هي الأ�سا�س الذي يعتمد
عليه بنك الدوحة يف حتقيق طموحاته.

يلتزم بنك الدوحة بتقطري الوظائف لأن عملية التقطري ت�شكل
جانب ًا مهم ًا من الأهداف امل�ؤ�س�سية .وبهدف �صقل مهارات املوظفني
القطريني و�إعدادهم لقيادة الأعمال يف امل�ستقبل ،ط ّبق البنك عدة
مبادرات وط ّور لهم برامج متعددة كما عزز املبادرات القائمة بهدف
جذب الكفاءات القطرية واالحتفاظ بها .ومت �أي�ض ًا �إيالء املزيد من
االهتمام بربنامج التطوير املهني للقطريني بهدف �إعداد املوظفني
القطريني يف البنك.
�إن تكاف�ؤ فر�ص العمل والتنوع هي املتغريات الرئي�سية التي يتم �أخذها
باالعتبار يف كل خطوة من خطوات عملية التوظيف لدى بنك الدوحة.
ويعمل فريق التوظيف يف البنك على الت�أكد من اختيار املوظفني

الدكتور ر� .سيتارامان وم�س�ؤولني من بنك الدوحة مع الفائز بال�سحب الأول جلائزة
�أميال الدوحة املليون �ضمن حملة "حتويل الراتب".

بـنــك الـدوحــة
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امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
يعترب بنك الدوحة �أحد �أبرز امل�ؤ�س�سات املالية املتكاملة اخلدمات
يف منطقة اخلليج و�أحد �أكرث امل�ؤيدين الن�شطني ملفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات .ويتج�سد هذا الت�أييد يف دعم البنك امل�ستمر
ملبادرات حماية البيئة والأن�شطة االجتماعية واجلماعات التي
تدعم املمار�سات امل�ستدامة .وقد تعزّزت مكانة البنك الريادية
يف جمال اال�ستدامة العاملية بعد اختياره لالن�ضمام �إلى م�ؤ�شر
" "FTSE4Goodللأ�سواق النا�شئة ،واحتفاظ البنك بت�صدره
لت�صنيفات "�إي �إ�س جي �إنف�ست" يف جمال الأداء البيئي واالجتماعي
واحلوكمي للعام الثاين على التوايل .وانطالق ًا من التزام البنك
الرا�سخ بالق�ضايا البيئية واالنخراط يف املجتمع على مدار العقود
املا�ضية ،كان بنك الدوحة �أول م�ؤ�س�سة مالية يف قطر ت�صدر تقري ًرا
�سنو ًيا لال�ستدامة يو�ضح نهج البنك يف التعامل مع كافة الأطراف ذات
امل�صلحة مبا يف ذلك ا�سرتاتيجيته املتعلقة بالبيئة.

لقد �أطلق البنك موقع ًا �إلكرتوني ًا للمدار�س البيئية وهو خم�ص�ص
لق�ضايا البيئة من �أجل ت�شجيع املدار�س على امل�شاركة الفعالة يف
تطبيق �أف�ضل املمار�سات البيئية ال�صحيحة .ويكمن الهدف من هذه
املبادرة يف زيادة الوعي البيئي وت�شجيع الأطفال يف املدار�س على �أن
ي�صبحوا من املنا�صرين للبيئة واملحافظني عليها منذ ال�صغر .ويقوم
هذا الربنامج على توجيه وم�ساعدة ودعم طلبة املدار�س والعمل معهم
يف خ�ضم ال�سعي نحو اال�ستدامة البيئية من خالل توفري �إطار عمل
لغر�س هذه املبادئ يف عقول الطلبة .ويعمل هذا الربنامج مبرونة
وي�شجع على الإبداع واالبتكار يف الطريقة التي تخطط بها املدرا�س
للتح ّول �إلى م�ؤ�س�سات �صديقة للبيئة.
يع ّد برنامج املدار�س البيئية الطريقة املثلى لتقدمي �أن�شطة بيئية يف
املدار�س للأجيال اجلديدة ،حيث يوفر الربنامج بيئة تعليمية �إبداعية
للأطفال لي�صبحوا بارعني ومبتكرين ومبادرين يف احلفاظ على
البيئة من خالل �أ�ساليب ومناهج تعليمية خمتلفة �سواء يف املدر�سة �أو
املنزل �أو املجتمع ككل .و�سوف ي�ساعد التح�صيل الأكادميي املكت�سب
من التعليم التجريبي يف تكوين معلومات ذات قيمة �سيكون لها ت�أثري
كبري ووا�سع يف حماية البيئة.
وتت�ضمن م�س�ؤولية البنك االجتماعية تقدمي الدعم وامل�ساندة للطالب
الطموحني ب�صورة خا�صة و�شريحة ال�شباب ب�صورة عامة .ويطمح
بنك الدوحة �إلى �أن ي�صبح طالب املدار�س مبثابة قادة �صغار يف
تعزيز الوعي البيئي ،و�أن ت�سعى املدار�س با�ستمرار ملنا�صرة ق�ضايا
البيئة جلعل العامل مكان �أف�ضل للعي�ش من خالل متكينهم من �إحداث
ت�أثري �إيجابي ل�صالح البيئة واملجتمع.

بنك الدوحة ينظم حملة "تنظيف ال�شاطئ" ال�سنوية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة،
وبلدية الوكرة.

ومبوجب ميثاق جمموعة بنك الدوحة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات ،ي�سعى البنك �إلى ت�ضمني قيم ومبادئ اال�ستدامة يف عملياته
اليومية عرب تطبيق املمار�سات ال�صديقة للبيئة بالإ�ضافة �إلى طرح
املنتجات واخلدمات التي ت�سهم يف تقلي�ص الأثر ال�سلبي على البيئة،
وذلك بالتن�سيق مع كافة قطاعات املجتمع بغر�ض معاجلة الق�ضايا
البيئية على ال�صعيدين املحلي والعاملي .وهذا هو �أحد �أهم �أ�سباب
ح�صول بنك الدوحة على جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية املرموقة
للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات لعدة �سنوات .وتعترب هذه اجلائزة
اعرتا ًفا وتقدي ًرا ملبادرات بنك الدوحة على ال�صعيد االجتماعي والتي
متثلت يف مزايا التعليم وال�صحة التي وفرها البنك ،بالإ�ضافة �إلى
�إ�سهامات البنك يف الأن�شطة االجتماعية من خالل طرح العديد من
املنتجات احلديثة واملبتكرة حتى يف ظل الظروف ال�صعبة التي مير
بها ال�سوق.

هذا ويتطلع بنك الدوحة �إلى م�ستقبل واعد تتوفر فيه خدمات
وخربات م�صرفية �أف�ضل لعمالء البنك وعلى عائدات �أكرب
للم�ساهمني وظروف عمل �أف�ضل للموظفني .وقد �أ�صبح البنك ،ب�صفته
�أحد الداعمني الرئي�سيني للتنمية امل�ستدامة يف دولة قطر� ،أول بنك
قطري يقوم بالتوقيع على امليثاق العاملي للأمم املتحدة ،وهي مبادرة
من الأمم املتحدة ترمي �إلى ت�شجيع ال�شركات يف جميع �أنحاء العامل
على تبني �سيا�سات م�ستدامة وم�س�ؤولة اجتماع ًيا .كما �أن البنك هو
�أحد الداعمني الفاعلني للربنامج الوطني "قطر نظيفة وخ�ضراء"،
ومعر�ض املدار�س العربية بالتن�سيق مع وزارة التعليم وم�سابقة التغري
املناخي للمدار�س بالتن�سيق مع �شركة قطر للبرتول ،بالإ�ضافة �إلى
دعمه لربنامج املدار�س البيئية يف قطر .وتوفر الأن�شطة اخل�ضراء
قاعدة لبناء وعي عاملي بق�ضايا البيئة ،كما �أنها تعزز التعاون بني
املنظمات وال�شركات الدولية املتخ�ص�صة يف التقنيات البيئية والطاقة
امل�ستدامة .وقد تعزّزت مكانة البنك الريادية يف جمال اال�ستدامة
العاملية بعد اختياره لالن�ضمام �إلى م�ؤ�شر ""FTSE4Good

وانطالق ًا من ريادة البنك يف جمال التوعية بق�ضايا البيئة وتغري
املناخ ،تهدف ر�ؤية البنك �إلى قيادة املبادرات امل�صرفية اخل�ضراء
ت�شجع �أ�صحاب احل�سابات على التح ّول �إلى اخلدمات امل�صرفية
ب�أن ّ
الالورقية واحل�سابات والبطاقات االئتمانية والقرو�ض اخل�ضراء.
و�إلى جانب هذه املنتجات� ،أ�صبح بنك الدوحة يحتل مركز ال�صدارة
يف قطر ومنطقة ال�شرق الأو�سط يف جمال دعم الق�ضايا البيئية
عرب �أن�شطته ومبادراته املتعددة على �صعيد امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات .كما ي�ست�ضيف و ُي ّ
نظم البنك العديد من الأن�شطة اخل�ضراء
الهادفة �إلى حتفيز العمالء على امل�شاركة وزيادة الوعي البيئي لدى
املجتمع وت�شجيعهم على تبني الثقافة اخل�ضراء ودعم البيئة.

بنك الدوحة ينظم ندوة توعوية عن �سرطان الثدي بالتعاون مع اجلمعية
القطرية لل�سرطان.

32

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

للأ�سواق النا�شئة ،واحتفاظ البنك بت�صدره لت�صنيفات "�إي �إ�س جي •	�إعادة تدوير الأوراق
�إنف�ست" يف جمال الأداء البيئي واالجتماعي واحلوكمي للعام الثاين • �ساعة الأر�ض
على التوايل.
• ا�ستخدام الإ�ضاءة الطبيعية ،و�أ�ضواء  ،LEDومثبتات التيار
الكهربائي و�أنظمة الإقفال التلقائي ،الخ
ويحر�ص جمل�س �إدارة بنك الدوحة على بذل كافة اجلهود الالزمة
لدعم التنمية البيئية والتي من �ش�أنها يف نهاية
املطاف �أن تدعم وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوجد لبنك الدوحة موقع �إلكرتوين لل�صريفة
م�سرية التنمية يف البالد ككل .هذا ويتطلع البنك �أي�ض ً
تعزيز
إلى
�
ا
اخل�ضراء متاح على �شبكة الإنرتنت .ويعر�ض هذا املوقع املبادرات
دوره يف املحافظة على البيئة ودعم م�ساعي املنظمات الوطنية الأخرى املختلفة التي اتخذها البنك والأن�شطة التي يعتزم القيام بها وامل�شاريع
التي ت�سعى �إلى احلد من تدهور الأنظمة البيئية واملحافظة على املوارد واخلدمات واملنتجات التي يخطط لإطالقها ،كما ي�ضم مقاالت
املتجددة وغري املتجددة.
وفيديوهات عن البيئة .ومن بني هذه الأن�شطة والربامج �إطالق
حمالت لغر�س الأ�شجار وتنظيف ال�شواطئ و�إعادة تدوير النفايات
واملخلفات و�إدارتها .ومن ناحية �أخرى مت ت�صميم كتيبات ون�شرات
ولوحات �إعالنية تت�ضمن ال�شعار الأخ�ضر لبنك الدوحة وهو« :حافظ
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يوجد لبنك الدوحة موقع �إلكرتوين لل�صريفة
اخل�ضراء متاح على �شبكة الإنرتنت .ويعر�ض هذا املوقع املبادرات
املختلفة التي اتخذها البنك والأن�شطة التي يعتزم القيام بها وامل�شاريع
واخلدمات واملنتجات التي يخطط لإطالقها ،كما ي�ضم مقاالت
وفيديوهات عن البيئة .ومن بني هذه الأن�شطة والربامج �إطالق
حمالت لغر�س الأ�شجار وتنظيف ال�شواطئ و�إعادة تدوير النفايات
واملخلفات و�إدارتها .ومن ناحية �أخرى مت ت�صميم كتيبات ون�شرات
الدكتور ر� .سيتارامان وم�س�ؤولني من بنك الدوحة مع طالب وموظفي عدد من املدرا�س
يف قطر خالل حفل توزيع جوائز "برنامج املدار�س البيئية ."2018
ولوحات �إعالنية تت�ضمن ال�شعار الأخ�ضر لبنك الدوحة وهو" :حافظ
على البيئة مع بنك الدوحة  -اخلطوة ال�صحيحة التي يتعني عليك
وينتهج بنك الدوحة على الدوام �سيا�سة بيئية وا�ضحة املعامل تبنت القيام بها" ،بهدف تو�صيل ر�سالة البنك اخل�ضراء �إلى العامة وزيادة
العديد من املبادئ الإر�شادية ال�صديقة للبيئة مثل تقليل ا�ستخدام حجم التعاون بني القطاعات املختلفة يف املجتمع من �أجل الو�صول �إلى
الأوراق و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها .وقد متكن بنك الدوحة من عامل �أف�ضل .وقد �شارك بنك الدوحة يف معر�ض قطر الزراعي الدويل
الو�صول �إلى قطاع �أكرب من املجتمع من جراء �أن�شطته املتعددة يف ال�ساد�س وقام بعر�ض عدد من املبادرات امل�صرفية اخل�ضراء التي قام
جمال امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات حيث التزم البنك بالفعل بزيادة بتنفيذها خالل العام.
الوعي االجتماعي بالق�ضايا البيئية وركز على التحديات االقت�صادية
التي يواجهها العامل واملنطقة .ومن بني املبادرات التي تبناها البنك لقد اتخذ بنك الدوحة تدابري ا�ستباقية خمتلفة ملعاجلة ظاهرة
االحتبا�س احلراري وتداعياتها ،وحر�ص على غر�س مفهوم تر�شيد
لدعم جهود الدولة الرامية لتحقيق ر�ؤيتها نحو "قطر خ�ضراء":
الطاقة لت�صبح جزءا من ثقافة امل�ؤ�س�سة العامة .كما ي�شجع بنك
•	�إطالق موقع �إلكرتوين خم�ص�ص لل�صريفة اخل�ضراء
الدوحة موظفيه وبا�ستمرار على تقدمي �أفكارهم ب�ش�أن تر�شيد الطاقة
وتتم مكاف�أتهم عليها .ويف هذا ال�سياق يحر�ص البنك على �أن يكون
• برنامج املدار�س البيئية
كيان ًا حمايد ًا للكربون ،حيث مت بالفعل حث فروع ودوائر البنك املختلفة
• تنظيف ال�شواطئ
على تر�شيد الطاقة يف مقار عملهم من خالل �إطفاء الأنوار و�أنظمة
• احل�سابات اخل�ضراء وك�شوف احل�ساب الإلكرتونية ،وبطاقات التكييف واملعدات الأخرى عند عدم ا�ستخدامها� ،إ�ضافة �إلى تر�شيد
االئتمان ال�صديقة للبيئة والقابلة للتحلل
ا�ستخدام املياه والتنقل معا ال�ستخدام عدد �أقل من ال�سيارات وعدم
• املعامالت امل�صرفية الالورقية
ا�ستخدام املواد غري القابلة للتحلل وت�شجيع �إعادة تدوير املخلفات
• املنتجات امل�صرفية اخل�ضراء ،مثل الرهون العقارية اخل�ضراء والتخل�ص ال�صحيح منها� ،إ�ضافة �إلى �شراء ال�سلع والب�ضائع ال�صديقة
للبيئة ،وما هذه التدابري �إال خطوات ب�سيطة �إال �أنها حتقق الكثري.
وقر�ض ال�سيارة الأخ�ضر
• غر�س الأ�شجار
• جلنة ال�صريفة اخل�ضراء
• جلنة املدار�س البيئية
• امل�شاركة يف الأحداث العاملية املرتبطة بالكرة الأر�ضية
• �سباق الدانة الأخ�ضر ال�سنوي للرك�ض
• حمالت التوعية من خالل �أجهزة ال�صراف الآيل
�سعادة ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين الع�ضو املنتدب لبنك الدوحة،
• النماذج اخل�ضراء
و�سعادة ال�شيخة هنادي نا�صر بن خالد �آل ثاين ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة "�أموال"،
• النظام الأخ�ضر للإقفال التلقائي لأجهزة احلا�سوب
وال�سيد را�شد علي املن�صوري الرئي�س التنفيذي لبور�صة قطر ،خالل مرا�سم قرع
جر�س التداول اخلا�ص ب �إدراج �صندوق م�ؤ�شر بور�صة قطر " "QETFوهو �أول �صندوق
م�ؤ�شرات متداول  ETFيدرج يف بور�صة قطر.
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و�إ�ضافة �إلى ذلك مت دمج الوعي البيئي يف عمليات بنك الدوحة اليومية
من خالل جل�سات تبادل املعرفة واملعامالت امل�صرفية الالورقية
وتنظيم حمالت التوعية ب�ش�أن امل�س�ؤولية االجتماعية للعمل تدريج ًيا
على غر�س "الثقافة اخل�ضراء" يف امل�ؤ�س�سة .كما ت�ساعد اخلدمات
واملنتجات امل�صرفية الإلكرتونية التي يقدمها بنك الدوحة يف التقليل
ب�صورة كبرية من ا�ستخدام الورق وهدره واحل ّد من انبعاثات الكربون.
كما ت�شجع عمالء البنك على املحافظة على البيئة �أثناء ممار�ستهم
لأن�شطتهم املختلفة .هذا وتركز مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية على
الندوات وجل�سات تبادل املعرفة وحمالت التوعية بالإ�ضافة �إلى دعم
الأن�شطة الثقافية والن�شرات الإلكرتونية وزيارة املدار�س والتربعات
اخلريية وغريها.

•

جائزة �أف�ضل خدمة عمالء يف بنك عربي من االحتاد الدويل
للم�صرفيني العرب لعام 2018

•

اجلائزة العاملية للحوكمة الر�شيدة �ضمن فئة جوائز امل�س�ؤولية
البيئية لعام 2017

•

جائزة �أف�ضل بنك يف جمال احلوكمة من جملة كابيتال فاينان�س
�إنرتنا�شيونال لعام 2017

•

�شهادة تقدير من وزارة البيئة 2013

•

ويحر�ص بنك الدوحة بانتظام على �إقامة �سباق الدانة الأخ�ضر
للجري ،والذي يع ّد �أحد �أهم احلمالت التي ينظمها البنك وتهدف
�إلى زيادة الوعي وت�شجيع الأفراد على منا�صرة ق�ضايا البيئة خالل
�أن�شطتهم احلياتية اليومية ،حيث يجمع م�شاركني من خمتلف الفئات
العمرية واملجتمعية واجلن�سيات ممن يقبلوا بحما�س للم�شاركة يف
ال�سباق .وفتحت الفعالية الباب مل�شاركة املحرتفني الريا�ضيني وفئات
عمرية خمتلفة من الن�ساء والرجال وحمبي الريا�ضة وعدد من
اجلمعيات االجتماعية والثقافية.

جائزة �أف�ضل برنامج يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
يف منطقة ال�شرق الأو�سط من جملة �إمييا فاينان�س لعام 2012

•

جائزة �أف�ضل برنامج للم�س�ؤولية االجتماعية لبنك يف قطر من
املنظمة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية يف عام 2012

•

جائزة �أف�ضل بنك يف تطبيق النظم اخل�ضراء  -جوائز الإبداع
التقني العربي  2010من جملة �آرابيان كمبيوتر نيوز

•

جــــــوائز ال�صيـرفــــة اخل�ضــــراء :البنــــك الــرائــد فــــي
جميـــع املجاالت

جائزة �أف�ضل خدمة عمالء من جملة بانكر ميدل �إي�ست لعام
2010

•

جائزة �أف�ضل قيادة بيئية من جملة قطر اليوم لعام 2010

•

جائزة �أف�ضل حملة لتوعية العامة بق�ضايا البيئة من جملة قطر
اليوم لعام 2010

•

اجلائزة اخل�ضراء عن �أف�ضل حملة لتوعية العامة بق�ضايا البيئة
من جملة قطر اليوم لعام 2009

•

جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات من معهد املديرين للأعوام  2011و 2012و2013
و 2014و 2015و2016

•

جائزة "املبادرات البيئية" من املنظمة العربية للم�س�ؤولية
االجتماعية  2014 -و 2015و2016

•

جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية يف جمال اال�ستدامة من معهد
املديرين للأعوام  2017و 2014و 2013و 2012و 2011و2010

•

جائزة الطاوو�س الذهبي العاملية للتم ّيز يف جمال حوكمة
ال�شركات من معهد املديرين للأعوام  2015و 2016و2018
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•	�أف�ضل بنك �أخ�ضر من جملة بانكر ميدل �إي�ست لعام 2008
•

جائزة �أف�ضل خدمات م�صرفية عرب الإنرتنت يف منطقة ال�شرق
الأو�سط من جملة بانكر ميدل �إي�ست لعام 2008

أعضاء المجلس
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تــــقريـــر
احلـــوكـمــة
املقدمــــة
كجزء من متطلبات االلتزام بنظام حوكمة ال�شركات املدرجة،
ال�صادر عن هيئة قطر للأ�سواق املالية وتعليمات ال�سادة م�صرف قطر
املركزي يتوجب على بنك الدوحة ك�شركة م�ساهمة قطرية مدرجة يف
بور�صة قطر الإف�صاح عن مدى التزامه بهذا النظام ،حيث ي�ؤمن
بنك الدوحة ب�أن التطبيق ال�سليم لنظام ومبادئ حوكمة ال�شركات هو
�ضرورة مل�ساعدة البنك يف حتقيق �أهدافه وحتقيق �أف�ضل م�ستويات
الأداء بالإ�ضافة �إلى حت�سني بيئة العمل الداخلية واخلارجية للبنك
وحفظ حقوق ا�صحاب امل�صالح وتوزيع الواجبات وامل�س�ؤوليات بطريقة
مثلى.

جمل�س الإدارة واللجان
املنبثقــــــة عـــنه
الواجبات وامل�س�ؤوليات:
�إن جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول الأول عن البنك وعن توفري القيادة
الفعالة للإ�شراف على جممل الأعمال وتنميتها وحتقيق الأرباح
بطريقة فعالة وم�ستدمية.

مت تعريف واجبات وم�س�ؤوليات املجل�س كما هي واردة مبيثاق املجل�س،
وقد مت ن�شر هذه الوثيقة على موقع بنك الدوحة الإلكرتوين وو�ضعها
وخالل هذا العام حر�ص بنك الدوحة على تعزيز هيكل احلوكمة مبتناول امل�ساهمني لالطالع عليها قبل اجتماع اجلمعية العامة� .إن
يف البنك مبا يتالءم مع متطلبات �أحكام قواعد احلوكمة ال�صادرة واجبات وم�س�ؤوليات املجل�س متوافقة مع متطلبات نظام احلوكمة
من هيئة قطر للأ�سواق املالية واملبادئ ال�صادرة من م�صرف قطر لهيئة قطر للأ�سواق املالية وال�سادة م�صرف قطر املركزي وتغطي
املركزي وذلك من خالل:
املجاالت التالية:

1.1حتديث وتطوير النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
2.2حتديث وتطوير �أدلة ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة باحلوكمة.
3.3حتديث وتطبيق ميثاق جمل�س الإدارة واللجان الفرعية.
4.4اتباع �أف�ضل املمار�سات املتبعة يف دولة قطر بهذا ال�ش�أن.
نحن يف بنك الدوحة ،كما هو مو�ضح يف هذا التقرير ،ن�ؤكد التزامنا
ب�أحكام قواعد احلوكمة ال�صادرة من هيئة قطر للأ�سواق املالية
واملبادئ ال�صادرة من م�صرف قطر املركزي خالل عام 2018
ومبتطلبات الإف�صاح ،ونعمل على تطوير ال�سيا�سات والإجراءات
وممار�سات احلوكمة لتتوافق مع قواعد و�أنظمة احلوكمة ذات ال�صلة.

• اال�سرتاتيجية
• احلوكمة
• االلتزام
•	�إدارة املخاطر
• نظام الرقابة الداخلية
• ال�صالحيات وتفوي�ضها
• التدقيق الداخلي واخلارجي
• جلان املجل�س
• قواعد �سلوك املجل�س
• هيكل املجل�س
• اجتماعات املجل�س
• متطلبات ع�ضوية املجل�س
هذا وقد مت حتديث وتعريف واجبات كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يف
الو�صف الوظيفي الذي مت �إعداده لهذا الغر�ض .كما ُطلب �أي�ض ًا من كل
ع�ضو يف املجل�س �أن يوفر الوقت الكايف للقيام بالواجبات املطلوبة منه،
علما ب�أن التزام ع�ضو جمل�س الإدارة بتوفري الوقت الكايف لي�س التزاما
تعاقديا �إال �أنه �أمر مفهوم ومتعارف عليه من قبل جميع الأع�ضاء.
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وفيما يلي الأدوار وامل�س�ؤوليات العامة لأع�ضاء املجل�س كما هي مو�ضحة
يف �سيا�سة احلوكمة املعتمدة يف البنك:
1.1تفوي�ض الع�ضو املنتدب يف الإ�شراف على الرئي�س التنفيذي
للبنك لتطبيق قرارات وتوجيهات املجل�س .ويتولى املجل�س
حتديد اخت�صا�صات وواجبات الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي وم�س�ؤولياتهما و�آلية تقدمي تقاريرهما �إلى رئي�س
املجل�س واملجل�س.
2.2املوافقة على الهيكل التنظيمي للبنك وعلى ال�سلطات
وال�صالحيات املمنوحة للجان املختلفة والإدارة التنفيذية وعلى
االلتزامات املالية التي تتجاوز ال�صالحيات املُخولة للجان
املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية واملوافقة على �سيا�سة
املكاف�آت اخلا�صة بالرئي�س التنفيذي واملوظفني املقرتحة من
قبل اللجنة ذات العالقة املنبثقة عن املجل�س ،وعلى املبادرات
اال�سرتاتيجية مبا فيها مبادرات الأعمال اجلديدة واال�ستثمارات
الرئي�سية وت�صفية اال�ستثمارات وعلى ادلة �سيا�سات واجراءات
البنك ب�شكل دوري واملوافقة �أي�ض ًا على املوازنة ال�سنوية للبنك
وعلى تو�صيات اللجان املنبثقة من املجل�س ،بالإ�ضافة الى تعيني
الرئي�س التنفيذي وكبار امل�س�ؤولني يف البنك مبا فيهم م�س�ؤويل
االلتزام واالبالغ ورئي�س التدقيق الداخلي.
3.3اعتماد ا�سرتاتيجية البنك والعمل على تطوير اخلطة
اال�سرتاتيجية و�أهداف الأعمال ب�شكل دوري ،وكلما �إقت�ضت
ال�ضرورة ذلك.
4.4ت�شكيل اللجان املنبثقة عن املجل�س وحتديد �سلطاتها وواجباتها
و�صالحياتها وتقييم �أداءها ب�شكل �سنوي ،مثل جلنة التدقيق
وااللتزام وتقييم املخاطر واللجنة التنفيذية وجلنة الرت�شيحات
واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت وغريها.
5.5الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية
واعتماد اجندة هذين االجتماعني بالإ�ضافة الى رفع تو�صيات
للجمعية العامة للموافقة على االرباح النقدية املوزعة ومكاف�أة
رئي�س واع�ضاء املجل�س وتعيني املدقق اخلارجي وزيادة ر�أ�س
املال وتعديل النظام اال�سا�سي للبنك وغريها من البنود املدرجة
�ضمن قانون ال�شركات.
6.6مراقبة الأداء املايل للبنك وال�شركات التابعة واالجتماع مع
املدقق اخلارجي للوقوف على ايه م�شاكل جوهرية قد تكون
موجودة والعمل على حلها.
7.7مناق�شة جلنة التدقيق ب�ش�أن امل�سائل املت�صلة بالتدقيق الداخلي
وق�ضايا االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتقارير
م�صرف قطر املركزي والتدقيق اخلارجي والبيانات املالية.

8.8الت�أكد من �أن البنك يحتفظ مب�ستويات كافية من ر�أ�س املال
واالحتياطيات وفقا للمبادئ التجارية ال�سليمة والتعليمات
الرقابية امل�صرفية.
9.9اال�ستف�سار عن امل�شاكل املحتملة التي ت�صل �إلى علم املجل�س
ومتابعتها والت�أكد من معاجلتها ب�شكل �صحيح من ِقبل الإدارة.
1010الإ�شراف /الت�أكد من تطبيق �أنظمة الرقابة الداخلية ال�سليمة
من خالل جلنة التدقيق ومراقبة العمليات وتقييم اداء البنك
وادارة املخاطر والت�أكد من توفر املوارد املالية والب�شرية الالزمة
والكافية لتحقيق �أهداف البنك.
1111الإ�شراف التام على حوكمة ال�شركات يف البنك واملوافقة على
�سيا�سات احلوكمة (مبا يف ذلك �سيا�سات ت�ضارب امل�صالح
وا�ستغالل املعلومات الداخلية ال�سرية للبنك لتحقيق م�صالح
�شخ�صية �أو للغري) واملبادئ املقرتحة من قبل الإدارة التنفيذية
وامل�ست�شارين اخلارجيني ومباديء املهنة االخالقية.
1212مراجعة �سيا�سات البنك الداخلية ب�شكل مبا�شر �أو من خالل
جلنة ُمفو�ضة ب�شكل دوري للت�أكد من �أنها كافية ومنا�سبة
التغيات يف مناذج الأعمال الداخلية والعوامل
ومتما�شية مع ّ
اخلارجية لالقت�صاد ككل.
1313تفوي�ض ال�سلطات �إلى الرئي�س التنفيذي لتنفيذ توجيهات
وقرارات املجل�س ،وحتديد اخت�صا�صات وواجبات الرئي�س
التنفيذي الذي يجب ان يتبع �إلى رئي�س املجل�س واملجل�س.
1414الت�أكد وب�شكل دوري من �أن البنك ملتزم بالنظام الأ�سا�سي
والقوانني الدولية واملحلية املعمول بها واللوائح والقوانني مبا
يف ذلك لوائح م�صرف قطر املركزي �إ�ضافة �إلى تلقي التقارير
والنظر يف �أي ق�ضايا قانونية تُرفع �ضد البنك على فرتات
منتظمة.
1515تزويد امل�ساهمني باملعلومات ب�شكل منتظم ليتمكنوا من اتخاذ
القرارات يف اجتماع اجلمعية العامة والت�أكد من املعاملة العادلة
جلميع امل�ساهمني وفقا للقانون ومن �أن عملية ال�شفافية وعالقات
الأطراف �أ�صحاب امل�صلحة قيد التنفيذ مبا يف ذلك �إجراءات
الإف�صاح عن املعلومات واالت�صاالت بالإ�ضافة حلمل امل�س�ؤوليات
جتاه امل�ساهمني والأفراد �أ�صحاب امل�صلحة والأطراف الأخرى
ذوي العالقة داخل البنك واملجتمع ككل.
1616م�ساعدة الإدارة على معاجلة ق�ضايا ال�شركات ذات العالقة
والتي يثريها ممثلو املجل�س.
1717تعيني م�ست�شارين م�ستقلني مل�ساعدة املجل�س يف القيام مبهامه،
وللمجل�س �أن يتلقى متوي ًال كافي ًا من البنك وامل�صروفات الإدارية
ذات العالقة من اجل اال�ستعانة بامل�ست�شارين امل�ستقلني.
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البيانات املالية
يتم اعداد البيانات املالية من قبل االدارة التنفيذية ويقوم املجل�س
مبراجعة وتقييم القوائم املالية للبنك والت�صريحات الأخرى قبل
الإعالن عنها للم�ساهمني .هذا ويتم التوقيع على امليزانية وقائمة
الدخل من قبل رئي�س جمل�س االدارة او الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي.

تقييــــم املجلــــ�س واللجـــان
املنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

•
•

املوافقة على النفقات التي تتجاوز �صالحية اللجنة التنفيذية
املنبثقة عن جمل�س االدارة.
الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
وعائالتهم.

مهام املجل�س وواجباته الأخرى:
اال�ست�شارات :يجوز للمجل�س احل�صول على ا�ست�شارة �أي خبري �أو
ا�ست�شاري م�ستقل على نفقة البنك وي�سمح لأع�ضاء املجل�س باحل�صول
على ا�ست�شارات مهنية على نفقة البنك ومبوافقة املجل�س.

احل�صول على الوثائق :كما هو حمدد يف ميثاق املجل�س ،يجب �أن
جترى عملية التقييم الذاتي من قبل املجل�س (من خالل جلنة يكون لأع�ضاء املجل�س حرية الو�صول/احل�صول الكامل والفوري على
الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت) حيث يقوم املجل�س املعلومات والوثائق وال�سجالت املتعلقة بالبنك .كما يجب على �إدارة
�سنويا بتقييم اداء املجل�س واللجان واداء االع�ضاء.
البنك التنفيذية تزويد املجل�س وجلانه بجميع الوثائق واملعلومات
املطلوبة املتعلقة بقرارات املجل�س.
خالل عام  ،2018قام املجل�س ب�إجراء التقييمات الالزمة وكانت
النتائج على ال�شكل التايل:
الرت�شيح� :أن�ش�أ البنك نظاما للرت�شيح /تعيني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة .ووفقا مل�س�ؤوليات وواجبات جلنة الرت�شيح واحلوكمة فيتعني
عليها ان ت�أخذ باالعتبار ال�شروط وامل�ؤهالت واخلربات الواجب
اجلهة
التقييم
نتائج
اخلا�ضعة
توافرها باملر�شح حتى يكون ع�ضوا فعاال مبجل�س الإدارة وبالتايل ف�إن
للتقييم
اللجنة حتدد املعايري الالزمة الختيار اع�ضاء املجل�س اجلدد.
�أع�ضاء املجل�س

نتائج تقييم �أداء �أع�ضاء املجل�س مر�ضية وفق ًا
ل�سيا�سة التقييم املتبعة يف البنك والتي تت�ضمن:
االجتماعات املنعقدة ،ح�ضور االجتماعات،
واملناق�شات ،الأعمال والتو�صيات ،الخ.

جلان املجل�س

نتائج تقييم �أداء اللجان الفرعية مر�ضية وفق ًا
ل�سيا�سة التقييم املتبعة يف البنك ،والتي تت�ضمن:
االجتماعات املنعقدة ،ح�ضور االجتماعات،
واملناق�شات ،الأعمال والتو�صيات الى املجل�س ،الخ.

املعامالت اجلوهرية التي حتتاج اىل
موافقة املجل�س:
تت�ضمن �صالحيات جمل�س االدارة املوافقة على التعامالت التالية:
•
•
•
•
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الربامج التدريبية :و�ضع البنك �سيا�سات تت�ضمن مبادئ توجيهية
وتدريبية لأع�ضاء املجل�س اجلدد وقد قام البنك بالفعل بعمل دورة
تدريبية متعلقة باحلوكمة لأع�ضاء جمل�س الإدارة.
احلوكمة� :سيتم �إطالع املجل�س على م�ستجدات ممار�سات احلوكمة
من خالل الإدارة وجلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت.
�إقالة الع�ضو :ميكن �إقالة �أع�ضاء املجل�س الذين ال يح�ضرون
اجتماعات املجل�س على �أ�سا�س منتظم بدون عذر مقبول ا�ستناد ًا �إلى
النظام الأ�سا�سي للبنك.
التقييم الذاتي :مت اعتماد النماذج والأدوات الالزمة لإجراء
التقييم الذاتي ال�سنوي من قبل املجل�س.

املكاف�آت :يتولى جمل�س الإدارة تقدير مكاف�آت الإدارة التنفيذية
املوافقة على الت�سهيالت االئتمانية التي تزيد قيمتها عن وذلك اعتمادا على م�ستوى اداء البنك ككل وعلى مدى حتقيق
�صالحيات اللجنة التنفيذية املنبثقة عن جمل�س االدارة.
الأهداف املدرجة با�سرتاتيجية البنك.
املوافقة على ال�سقوف االئتمانية للبلدان وبنوك املرا�سلني.
قرارات املجل�س بالتمرير� :أحيان ًا ت�صدر قرارات جمل�س الإدارة
املوافقة على اال�ستثمارات التي تتجاوز قيمتها �صالحية اللجنة بالتمرير مبوافقة �أع�ضاء املجل�س كتابي ًا ويتم عر�ضها على املجل�س
التنفيذية املنبثقة عن جمل�س االدارة.
لإقرارها يف االجتماع الالحق وقد مت تعديل النظام الأ�سا�سي للبنك
فيما يتعلق بالقرارات التي ت�صدر بالتمرير لتتوافق مع قانون ال�شركات
املوافقة على املوازنة التقديرية ال�سنوية للبنك.
التجارية.

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

ت�شكــــــــيل جمل�س الإدارة
يتكون جمل�س �إدارة البنك من ت�سعة �أع�ضاء� 4 ،أع�ضاء تنفيذيني5 ،
�أع�ضاء غري تنفيذيني ومنهم ع�ضوين م�ستقلني (بالتعيني) علما ب�أن
بداية الدورة احلالية للمجل�س بد�أت بتاريخ  6مار�س  2017وت�ستمر
ملده ثالث �سنوات من خالل االنتخاب يف اجلمعية العامة العادية
للم�ساهمني.
نورد فيما يلي ملخ�ص عن امل�ؤهالت العلمية واخلربة العملية لكل ع�ضو
من �أع�ضاء املجل�س:

ال�شيخ فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين ممث ً
ال عن �شركة
فهد حممد جرب القاب�ضة
•
•
•
•
•
•
•
•

رئي�س جمل�س الإدارة
تنفيذي ،غري م�ستقل
رئي�س اللجنة التنفيذية
تاريخ التعيني يف املجل�س 3 :يونيو ( 1996ب�صفته ال�شخ�صية) و6
مار�س ( 2017ممث ًال عن ال�شركة)
امل�ؤهل العلمي /اخلربة :خريج الأكادميية امللكية �ساندهري�ست،
اململكة املتحدة
الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة
اخلليج التكافلي.
امللكية� 5.986.786 :سهما بن�سبة  %1.93كما يف  31دي�سمرب
 2018و� 5.438.517سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
احل�ضور :ح�ضر  7اجتماعات ملجل�س الإدارة.

ال�سيد �أحمد عبد الرحمن يو�سف عبيدان
•
•
•
•
•
•
•

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تنفيذي ،غري م�ستقل
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
تاريخ التعيني يف املجل�س� 20 :أبريل 1982
اخلربة :مدير عام م�ؤ�س�سة الواحة للتجارة واملقاوالت
امللكية� 5.741.858 :سهما بن�سبة  %1.85كما يف  31دي�سمرب
 2018و� 5.269.358سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
احل�ضور :ح�ضر  5اجتماعات ملجل�س الإدارة

ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين
•
•

الع�ضو املنتدب
تنفيذي ،غري م�ستقل

•
•
•
•

•
•

رئي�س جلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت وع�ضو
اللجنة التنفيذية
تاريخ التعيني يف املجل�س 21 :دي�سمرب 1978
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س هند�سة مدنية ،جامعة مي�سوري،
الواليات املتحدة الأمريكية.
الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
القطرية لل�صناعات التحويلية ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة قطر
وعمان لال�ستثمار.
امللكية� 6.026.340 :سهما بن�سبة  %1.94كما يف  31دي�سمرب
 2018و� 6.026.340سهما كما يف  31دي�سمرب 2017
احل�ضور :ح�ضر  7اجتماعات ملجل�س ادارة

ال�شيخ عبد اهلل حممد بن جرب �آل ثاين
•
•
•
•
•
•
•
•

ع�ضو جمل�س �إدارة
غري تنفيذي ،غري م�ستقل
رئي�س جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر
تاريخ التعيني يف املجل�س� 20 :أبريل 1982
امل�ؤهل العلمي :حا�صل على بكالوريو�س
الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
اخلليج التكافلي
امللكية� 2.325.350 :سهما بن�سبة  %0,75كما يف  31دي�سمرب
 2018و� 2.325.350سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
احل�ضور :ح�ضر  4اجتماعات ملجل�س الإدارة

ال�شيخ فالح بن جا�سم بن جرب �آل ثاين ممث ً
ال عن �شركة
جا�سم وفالح للتجارة واملقاوالت
•
•
•
•
•
•
•
•

ع�ضو جمل�س �إدارة
تنفيذي ،غري م�ستقل
ع�ضو يف اللجنة التنفيذية
تاريخ التعيني يف املجل�س 27 :فرباير 2011
اخلربة :وزير �سابق -اخلدمة املدنية و�ش�ؤون الإ�سكان
الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
الوطنية للإجارة القاب�ضة.
امللكية� 3.100.466 :سهما بن�سبة  %1كما يف  31دي�سمرب
2018و� 3.100.466سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
احل�ضور :ح�ضر  5اجتماعات ملجل�س الإدارة
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ال�سيد حمد حممد حمد عبد اهلل املانع

•
•

اخلربة :رجل �أعمال
امللكية� 123.378 :سهم ًا بن�سبة  %0.04كما يف  31دي�سمرب
 2018و� 123.378سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
احل�ضور :ح�ضر  5اجتماعات جمل�س الإدارة

• ع�ضو جمل�س �إدارة
• غري تنفيذي ،غري م�ستقل
•
• ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت
ال�سيد نا�صر خالد نا�صر عبد اهلل امل�سند
• تاريخ التعيني يف املجل�س� 13 :أبريل 1999
• ع�ضو غري تنفيذي ،م�ستقل (بالتعيني)
• امل�ؤهل العلمي :حا�صل على بكالوريو�س
• الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة • ع�ضو يف جلنة التدقيق ومراقبة االلتزام وتقييم املخاطر وجلنة
الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت
القطرية العامة للت�أمني و�إعادة الت�أمني ،ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة املالحة القطرية ،نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة • تاريخ التعيني يف املجل�س 6 :مار�س 2017
�شركات حممد حمد املانع.
• امل�ؤهل العلمي :حا�صل على بكالوريو�س علوم �سيا�سية من جامعة
• امللكية� 2.325.651 :سهما بن�سبة  %0.75كما يف  31دي�سمرب
جورج تاون  -قطر
 2018و� 2.325.651سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
• اخلربة :حملل مايل يف جهاز قطر لال�ستثمار
• احل�ضور :ح�ضر  7اجتماعات ملجل�س الإدارة
• امللكية� 20.000 :سهم ًا بن�سبة  %0.01كما يف  31دي�سمرب 2018
و� 20.000سهم ًا كما يف  31دي�سمرب .2017
ال�سيد �أحمد عبد اهلل اخلال
• احل�ضور :ح�ضر  6اجتماعات جمل�س �إدارة
• ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل:
• غري تنفيذي ،غري م�ستقل
• ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت
�إن الت�شكيل احلايل للمجل�س يت�ضمن ع�ضوين م�ستقلني ي�ستوفيان
متطلبات ال�سادة م�صرف قطر املركزي .حيث ال تزيد ملكية الع�ضو
• تاريخ التعيني يف املجل�س 3 :مار�س 2014
امل�ستقل لأ�سهم البنك عن  %0.25من ر�أ�س مال البنك.
• امل�ؤهل العلمي :اقت�صاد وعلوم �سيا�سية
• اخلربة :عمل �سابق ًا رئي�س ق�سم التخطيط االقت�صادي بوزارة
اخلارجية وعمل بوزارة االقت�صاد و�سفري ًا يف �أملانيا واليابان .واجبات اع�ضاء جمل�س الإدارة االئتمانية:
• امللكية� 2.482.075 :سهما بن�سبة  %0.8كما يف  31دي�سمرب يدين كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة بخ�صائ�ص العناية والوالء
 2018و�2.327.991سهم ًا كما يف  31دي�سمرب 2017
والنزاهة ودعم ر�ؤية البنك ال�شاملة وذلك مبا ين�سجم مع ميثاق
املجل�س وقواعد ال�سلوك املهني .كما ويقوم �أع�ضاء املجل�س �أي�ضا
• احل�ضور :ح�ضر  7اجتماعات ملجل�س الإدارة
مبمار�سة م�س�ؤولياتهم بعلم ودراية خلدمة م�صالح البنك ،علما ب�أن
اع�ضاء املجل�س يتمتعون باملعرفة واخلربات واملهارات املطلوبة.
ال�سيد علي �إبراهيم عبد اهلل املالكي
•
•
•
•
•
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ع�ضو غري تنفيذي ،م�ستقل (بالتعيني)
ع�ضو يف جلنة التدقيق ومراقبة االلتزام وتقييم املخاطر
تاريخ التعيني يف املجل�س 6 :مار�س 2017
امل�ؤهل العلمي :حا�صل على بكالوريو�س علوم� /إدارة الطريان
الع�ضوية يف املجال�س الأخرى :رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب ملجموعة املالكي ،ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة بنك
الدوحة للت�أمني

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

واجبات رئي�س جمل�س الإدارة:
من م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة قيادة بنك الدوحة لتحقيق �أهدافه
اال�سرتاتيجية والعائد املنا�سب للم�ساهمني ،كما ويتولى قيادة املجل�س
والإ�شراف على دوره ب�شكل كامل واعتماد جداول اعمال اجتماعات
املجل�س هذا بالإ�ضافة �إلى مناق�شة اع�ضاء املجل�س بالتو�صيات
والتح�سينات واملبادرات اال�سرتاتيجية واملوازنات التقديرية والفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة والت�أكد من قيام املجل�س باملهام املنوطة به،
�إ�ضافة �إلى مناق�شة امور البنك العامة ب�شكل دوري مع اع�ضاء املجل�س
والتحقق من وجود �آلية لتقييم م�ستوى �أداء الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى

التوا�صل مع امل�ساهمني .ولرئي�س املجل�س ان ينيط بع�ض مهامه �إلى
الأع�ضاء �أو اللجان �أو الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي ح�سب
ما يراه منا�سب ًا .كما ويقوم اي�ضا بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي
بخ�صو�ص املوارد املالية والب�شرية لتحقيق الأهداف املرجوة ومراقبة
م�ستوى �أداء البنك ب�شكل عام دوريا من خالل الرئي�س التنفيذي.

واجبات نائب رئي�س جمل�س االدارة:
يقوم نائب رئي�س جمل�س الإدارة بدور من�صب رئي�س جمل�س الإدارة
يف حال غيابه والعمل ب�شكل وثيق مع رئي�س املجل�س يف و�ضع وتنفيذ
ا�سرتاتيجيات �أهداف البنك وكذلك تنفيذ امل�س�ؤوليات الأخرى
املفو�ضة من قبل الرئي�س.

واجبات الع�ضو املنتدب
• الإ�شراف على تنفيذ قرارات املجل�س وفقا لأهداف وا�سرتاتيجية
بنك الدوحة.
• التحقق من �أن املجل�س يتلقى يف الوقت املنا�سب معلومات دقيقة
وكاملة لكي يتمكن من اتخاذ القرارات ال�سليمة وحتقيق الرقابة
الفعالة وتقدمي امل�شورة.
• التوقيع /الت�صديق على املرا�سالت والتقارير والعقود وغريها
من الوثائق نيابة عن بنك الدوحة.
• الإ�شراف على تنفيذ املبادرات اال�سرتاتيجية واال�ستثمارات يف
حدود ال�سلطة املفو�ضة له من قبل املجل�س.
• املوافقة على اال�ستثمارات والت�سهيالت االئتمانية والنفقات يف
حدود ال�سلطة املفو�ضة له من قبل املجل�س.
• الإ�شراف على تنفيذ املبادرات الرئي�سية داخل البنك بالتن�سيق
مع الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية.
• تزويد املجل�س وجلان املجل�س بالتقارير املطلوبة والإف�صاح عنها
يف الوقت املنا�سب ملراجعتها واملوافقة عليها.
•	�إبالغ املجل�س من خالل تقارير دورية عن �أداء و�أن�شطة البنك
املختلفة.
• امل�شاركة يف جلان املجل�س املختلفة.
•	�أي م�س�ؤولية �إ�ضافية ُيعهد له بها من قبل املجل�س  /رئي�س
املجل�س.

واجبات ع�ضو جمل�س االدارة غري التنفيذي
�أو امل�ستقل
•
•

•

العمل بن�شاط على توفري معلومات لأن�شطة املجل�س على النحو
املن�صو�ص عليه يف م�س�ؤوليات و واجبات جمل�س الإدارة.
امل�ساعدة يف التخطيط اال�سرتاتيجي وعملية التخطيط للأعمال
التجارية والتحدي البناء وو�ضع مقرتحات ب�ش�أن ا�سرتاتيجية
البنك.
ا�ستعرا�ض �أداء البنك ب�صفة دورية وتقييم �أداء الإدارة من حيث

حتقيق الغايات والأهداف املتفق عليها.
• مراجعة مدى م�صداقية وعدالة البيانات املالية والتحقق من �أن
ال�ضوابط ونظم �إدارة املخاطر �سليمة وف ّعالة.
•	�أن يكون له دور ريادي يف تطوير �سيا�سات حوكمة ال�شركات
واالمتثال لها.
• م�ساعدة املجل�س ب�شكل ف ّعال ب�ش�أن تطبيق ما ورد يف تقارير
مراجعي احل�سابات اخلارجيني.
• امل�ساهمة يف املحافظة على م�صالح البنك وامل�ساهمني ،وخا�صة
يف حاالت ت�ضارب امل�صالح بني الأع�ضاء التنفيذيني وغريهم من
�أع�ضاء املجل�س.
•	�أن يكون حا�ضرا ملقابلة امل�ساهمني �إذا كان لديهم خماوف والتي
مل يكن بالإمكان حلها �أو ال ميكن حلها من خالل االت�صال مع
رئي�س املجل�س �أو الع�ضو املنتدب �أو الرئي�س التنفيذي �أو �إذا كانت
مثل هذه االت�صاالت لي�ست منا�سبة.
• العمل كحلقة و�صل ب�ش�أن �إبالغ املجل�س عن خماوف امل�ساهمني
حيثما تكون قنوات االت�صال الأخرى غري مالئمة.
• القيام مب�س�ؤوليات �إ�ضافية التي قد ُيكلف بها من قبل املجل�س /
رئي�س جمل�س الإدارة.
•	�أن يكون م�س�ؤوال م�س�ؤولية جماعية عن قرارات املجل�س
و�إجراءاته.
• امل�شاركة يف اللجان املختلفة مبا يف ذلك جلنة التدقيق وااللتزام
واملخاطر وجلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت.

اجتماعات جمل�س الإدارة:
يجتمع املجل�س بناء ًا على دعوة من رئي�س املجل�س �أو بناء ًا على
طلب اثنني من الأع�ضاء على الأقل .يكون لكل اجتماع جدول �أعمال
يوزع على جميع الأع�ضاء قبل االجتماع بوقت كاف وذلك لأغرا�ض
التح�ضري لالجتماع .وفق ًا مليثاق املجل�س ،يجتمع املجل�س ما ال يقل عن
�ست مرات يف العام .عقد املجل�س خالل عام � 2018سبعة اجتماعات
كانت على ال�شكل التايل:
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

االجتماع رقم 1

2018/1/23

االجتماع رقم 2

2018/3/7

االجتماع رقم 3

2018/5/6

االجتماع رقم 4

2018/6/24

االجتماع رقم 5

2018/9/16

االجتماع رقم 6

2018/11/25

االجتماع رقم 7

2018/12/19

بـنــك الـدوحــة
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مكاف�آت املجل�س:

االدارة التنفيذية

مع نهاية كل عام وقبل اجتماع اجلمعية العمومية تتاح املكاف�آت
املقرتحة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة للم�ساهمني من �أجل
مناق�شتها واملوافقة عليها .بلغ اجمايل مكاف�آت املجل�س لعام 2017
ما قيمته  19مليون ريال قطري �شاملة ما دفع للأع�ضاء بدل جل�سات
عن اجتماعات املجل�س واللجان املنبثقة عنه .علم ًا ب�أنه �سيتم حتديد
مكاف�آت جمل�س الإدارة لعام  2018ومن ثم اعتمادها يف اجلمعية الرئي�س التنفيذي :الدكتور /راهافان �سيتارامان
العامة للم�ساهمني خالل عام .2019
التحق الدكتور� /سيتارامان ببنك الدوحة عام  2002كم�ساعد مدير
عام ،ومن ثم ُع ّي رئي�س ًا تنفيذي ًا للبنك عام  2007وحتى تاريخه،
الإدارات التابعة للمجل�س
ولديه خربة تزيد عن  38عام ًا ،وقد عمل يف عدة بنوك وم�ؤ�س�سات قبل
التحاقه ببنك الدوحة منها بنك م�سقط.
�سر جمل�س الإدارة :ال�سيد
امل�ست�شار القانوين و�أمني ّ
خمتار احلناوي
الدكتور� /سيتارامان حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف التجارة من
الهند حامل «ميدالية ذهبية» ،وهو حما�سب قانوين معتمد ،وحا�صل
التحق ال�سيد خمتار احلناوي ببنك الدوحة عام  2002كم�ست�شار �أي�ض ًا على عدة �شهادات دكتوراه فخرية من عدة جامعات رائدة يف
قانوين ملجل�س الإدارة ومت تعيينه �أم َني ٍ ّ
�سر ملجل�س الإدارة عام  2007العامل من بينها �شهادتي دكتوراه يف الفل�سفة .PHD
ولديه خربة تزيد عن  31عام ًا وعمل يف مكاتب املحاماة قبل التحاقه
بالبنك.
رئي�س �إدارة املخاطر :ال�سيد /خالد لطيف
ال�سيد خمتار احلناوي حا�صل على �شهادة لي�سان�س حقوق من جامعة
عني �شم�س منذ عام  1987وعلى دبلوم يف القانون عام  1988ويفي التحق ال�سيد /خالد لطيف ببنك الدوحة عام  1990وقد �شغل عدة
منا�صب منذ التحاقه بالبنك ولديه خربة تزيد عن  35عام ًا وقد عمل
بجميع متطلبات النظام املتعلقة ب�شغله لهذا املن�صب.
لعدة �سنوات قبل التحاقه بالبنك يف القطاع امل�صريف والقطاعات
يقوم امل�ست�شار القانوين ملجل�س الإدارة بدور �أمني �سر املجل�س ،ويحتفظ الأخرى يف باك�ستان.
بجميع وثائق املجل�س ويدير جميع الإجراءات املتعلقة باجتماعات
املجل�س ويقدم تقاريره مبا�شرة �إلى رئي�س املجل�س ومع ذلك ،ميكن ال�سيد /خالد لطيف حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
من باك�ستان.
جلميع الأع�ضاء احل�صول على خدمات �أمني �س ّر املجل�س.
تتمثل االدارة التنفيذيه يف البنك من الرئي�س التنفيذي وم�ساعديه
ور�ؤ�ساء الدوائر التنفيذية .التايل ال�سرية الذاتية للرئي�س التنفيذي
وم�س�ؤويل الدوائر ،علما بان اي من امل�س�ؤولني ال ميلكون اي م�ساهمات
او ح�ص�ص يف ا�سهم البنك.

رئي�س �إدارة االلتزام :ال�سيد /جمال ال�شويل
التحق ال�سيد /جمال ال�شويل ببنك الدوحة عام  1997كرئي�س لإدارة
التدقيق الداخلي ومن ثم رئي�س ًا لإدارة االلتزام منذ عام  2002وحتى
تاريخه ولديه خربة تزيد عن  38عام ًا وقد عمل يف التدقيق اخلارجي
قبل التحاقه بالبنك .ويندرج حتت �إدارة االلتزام وحدة مراقبة
االلتزام ووحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وهو يعمل
ب�شكل م�ستقل عن الإدارة التنفيذية ويتبع ب�شكل مبا�شر ملجل�س الإدارة.

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية :ال�سيد/
�شريو�سريي كري�شنان
التحق ال�سيد� /شريو�سريي كري�شنان ببنك الدوحة عام  2000متولي ًا
من�صب مدير تنفيذي يف دائرة اخلدمات امل�صرفية التجارية ولديه
خربة تزيد عن  34عام ًا وعمل يف عدة بنوك وم�ؤ�س�سات مالية قبل
التحاقه ببنك الدوحة.

ال�سيد� /شريو�سريي كري�شنان حا�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة
ال�سيد /جمال ال�شويل حا�صل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة البنوك.
و�إدارة الأعمال من اجلامعة الأردنية عام .1981
رئي�س املجموعة املالية :ال�سيد /ديفيد ت�شالينور
رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي :الدكتور  /حممد داوود
التحق ال�سيد /ديفيد ت�شالينور ببنك الدوحة عام  2008متوليا
التحق الدكتور /حممد داوود ببنك الدوحة يف عام  2012كنائب مدير من�صب م�ساعد مدير عام ولديه خربة تزيد عن  24عام ًا وعمل يف
�إدارة التدقيق الداخلي وعني رئي�س لدائرة التدقيق الداخلي عام عدة م�ؤ�س�سات مالية كبرية يف ا�سرتاليا قبل التحاقه ببنك الدوحة.
 2016ولديه خربة تزيد عن  26عام ًا يف جمال امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
ال�سيد /ديفيد ت�شالينور حا�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد
املالية قبل التحاقه ببنك الدوحة.
من اجنلرتا وزميل يف معهد املحا�سبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز.
الدكتور /حممد داوود حا�صل على درجة الدكتوراه يف التمويل.
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رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية الدولية بالوكالة:
ماهديفني �ساثيامورثي

ف�صل من�صبي الرئي�س واملدير التنفيذي:

�إن مهام وم�س�ؤولية وظيفتي رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
التحق ال�سيد /ماهديفني �ساثيامورثي ببنك الدوحة عام  2005وقد مف�صولتني يف البنك ،وقد مت تو�ضيح الأدوار وامل�س�ؤوليات يف الو�صف
تولى من�صب رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية الدولية بالوكالة الوظيفي اخلا�ص بكل منهما.
عام  .2018لديه خربة تزيد عن  21عام ًا وقد عمل يف جمال البنوك
قبل التحاقه بالبنك.
ت�ضارب امل�صالح وا�ستخدام املعلومات ال�سرية

ال�سيد /ماهديفني حا�صل على بكالوريو�س علوم و�شهادة م�صريف
معتمد من املعهد الهندي للم�صارف (.)CAIIB

رئي�س جمموعة املوارد الب�شرية بالوكالة :ال�شيخ حممد
فهد حممد �آل ثاين
التحق ال�شيخ /حممد فهد �آل ثاين ببنك الدوحة يف عام  2013كرئي�س
وحدة متويل ولديه خربة م�صرفية �سابقة يف م�ؤ�س�سات مالية خمتلفة
وقد تولى من�صب رئي�س جمموعة املوارد الب�شرية بالوكالة خالل عام
.2017
ال�شيخ /حممد فهد �آل ثاين حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
الإدارة العامة.

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بالوكالة:
ال�سيد /بريك علي املري

لأغرا�ض التداول بال�سهم من قبل كبار
املوظفني:

و�ضع بنك الدوحة عدة �ضوابط ملنع حدوث حاالت ت�ضارب امل�صالح
وخا�صة �أن البنك اعتمد �سيا�سة الأطراف ذات العالقة �ضمن
�سيا�سات احلوكمة .تتم املوافقة على عمليات الأطراف ذات العالقة
من قبل جمل�س الإدارة على �أ�سا�س ماديتها .وفق ًا لقانون ال�شركات
التجارية� ،إذا كان ع�ضو املجل�س لديه ت�ضارب يف امل�صالح لعملية
ما ،ف�إنه ال ي�شارك يف اجتماع املجل�س عند البت يف تلك العملية ،كما
ال ي�شرتك يف �إ�صدار القرار يف حال احل�صول عليه بالتمرير .ومن
اجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن البنك قد اعتمد �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح
التي يجب االلتزام بها من قبل جميع موظفي البنك.
يتم حالي ًا مراقبة ور�صد التداول على �سهم البنك من قبل كبار
املوظفني اللذين لديهم اطالع من قبل بور�صة قطر مبا�شرة .هذا،
وقد اعتمد البنك �سيا�سة لتداول �أ�سهم من قبل كبار املوظفني.

معامالت االطراف ذوي العالقة

التحق ال�سيد /بريك ببنك الدوحة عام  2015متولي ًا من�صب �إدارة
رقابة الفروع ولديه خربة تزيد عن  22عام ًا وعمل يف عدة بنوك يعترب �أي موظف �أو ع�ضو جمل�س �إدارة ب�شكل عام طرف ذو عالقة عند
وم�ؤ�س�سات مالية قبل التحاقه ببنك الدوحة وقد تولى من�صب رئي�س �إجراء عمليات جتارية لبنك الدوحة مع �أحد �أفراد الأ�سرة �أو مع �أي
جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بالوكالة خالل عام .2017
جتارة يعمل فيها �أحد �أفراد العائلة.

رئي�س جمموعة اخلزينة واال�ستثمار بالوكالة :ال�سيد/
روان لريد لوك

موافقات معامالت ذات العالقة:

على املوظف �أو ع�ضو جمل�س الإدارة الإف�صاح عن معامالت ذوي
التحق ال�سيد /روان لريد لوك ببنك الدوحة عام  2018كرئي�س �إدارة العالقة واحل�صول على املوافقة اخلطية من اللجنة التنفيذية
اخلزينة ولديه خربة م�صرفية �سابقة يف م�ؤ�س�سات م�صرفية خمتلفة للبنك� .أما ما يخ�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة فال بد من الإف�صاح عن
وقد تولى من�صب رئي�س جمموعة اخلزينة واال�ستثمار بالوكالة خالل الأطراف ذوي العالقة ومناق�شتها خالل اجتماع املجل�س بغياب الع�ضو
عام  .2018ال�سيد /روان حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف التجارة .املعني كما يتم طرحها خالل اجتماع اجلمعية العمومية التي تلي هذه
ال�صفقة.

مكاف�آت الإدارة العليا:

يعتمد املجل�س يف تنظيم عملية تقييم �أداء الإدارة العليا على مدى
حتقيق الأهداف التي و�ضعت با�سرتاتيجية البنك .ووفق ًا لنتائج
تقييم الأداء والنتائج التي يحققها البنك يتم حتديد املكاف�آت واملزايا
الإ�ضافية والتي يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .بلغ اجمايل
مكاف�آت الإدارة العليا عن �أداء عام  2017ما قيمته  9.595.000ريال
قطري مت دفعها خالل عام  .2018علم ًا ب�أنه �سيتم حتديد مكاف�آت
الإدارة العليا عن �أداء عام  2018واعتمادها من قبل جمل�س الإدارة
خالل عام .2019

الإف�صاح عن تعامالت الأ�شخا�ص ذات العالقة� :إن �سيا�سة البنك
حتظر على رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني عقد �أي
�صفقات بيع �أو �شراء لأ�سهم البنك خالل الفرتة املحددة من بور�صة
قطر وحتى الإعالن للجمهور عن البيانات املالية ومل يقم �أي طرف من
ذوي العالقة بعقد �أي �صفقات يف فرتات احلظر خالل العام.
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على التقرير ال�سنوي للبنك واملالحظات الواردة به والتقارير الرقابية
جلـــان املجلــــ�س
الأخرى ذات العالقة� ،إ�ضافة �إلى مراجعة التقارير املالية واملحا�سبية
�أن�ش�أت جلان املجل�س مل�ساعدة �أع�ضاء املجل�س على القيام بواجباتهم ،الهامة مبا يف ذلك الق�ضايا املعقدة والعمليات غري العادية واملجاالت
حيث مت �إعداد م�س�ؤوليات وواجبات كل جلنة ،كما مت تو�ضيح واجبات التي حتتاج �إلى درجة عالية من االجتهاد واحلكم ال�سليم.
و�صالحيات كل منها وفق ًا لتعليمات ال�سادة م�صرف قطر املركزي
كما وتنظر اللجنة يف فعالية �إدارة البنك للمخاطر والرقابة الداخلية
ولوائح هيئة قطر للأ�سواق املالية وممار�سات احلوكمة الرائدة.
على التقارير املالية ال�سنوية واملرحلية والتنظيمية وغريها من
التقارير الرقابية مبا يف ذلك �أمن تكنولوجيا املعلومات واحل�صول
يوجد لدى البنك  3جلان تابعة ملجل�س الإدارة على النحو التايل:
على تو�ضيحات من الإدارة واملدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني
• جلنة التدقيق وااللتزام وتقييم املخاطر
ب�ش�أن ما �إذا كانت الرقابة املالية والت�شغيلية كافية وتعمل بفاعلية.
وتقوم اللجنة بالت�أكد من �أن البيانات املالية والتقارير ال�صادرة هي
• جلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات واملكاف�آت
على نحو يتفق مع املعايري واملمار�سات املحا�سبية املحددة من قبل
• اللجنة التنفيذية
ال�سادة م�صرف قطر املركزي وهيئة قطر للأ�سواق املالية� ،إ�ضافة �إلى
لوائح الإدراج املعمول بها لدى بور�صة قطر ومع انظمة الإف�صاح و�أية
علم ًا ب�أنه يف تاريخ  2018/1/23قد مت دمج مهام وم�س�ؤوليات جلنة متطلبات �أخرى تتعلق ب�إعداد التقارير املالية.
الرت�شيحات واحلوكمة مع جلنة ال�سيا�سات والتطوير واملكاف�آت يف
جلنة واحدة لتقوم مبهام اللجنتني .وقد عقدت جلنة الرت�شيحات جتتمع اللجنة خالل العام ب�شكل منتظم ملناق�شة تقارير �إدارة التدقيق
واحلوكمة اجتماع ًا واحد ًا يف �شهر يناير  2018قبل �أن تدمج.
الداخلي و�إدارة االلتزام و�إدارة املخاطر �إ�ضافة �إلى التقارير ال�صادرة
من املدققني اخلارجيني وتقارير تفتي�ش ال�سادة م�صرف قطر
جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم
املركزي.

املخاطر:

كما ت�ستعر�ض اللجنة عرو�ض اال�سعار املقدمة من مدققي احل�سابات
ملراجعة ح�سابات البنك يف كل �سنة مالية وتقدم تو�صياتها بهذا ال�ش�أن
الع�ضوية:
ملجل�س الإدارة الختيار مراقب احل�سابات الأن�سب �أو التجديد ملراقب
ال�شيخ عبد اهلل حممد بن جرب �آل ثاين -ع�ضو جمل�س �إدارة غري احل�سابات احلايل بهدف قيام املجل�س برفع تو�صية للجميعة العامة
للم�ساهمني.
تنفيذي (رئي�س ًا) ،ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
ال�سيد علي �إبراهيم عبد اهلل املالكي  -ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل ،هذا وللبنك �سيا�سة معتمدة بخ�صو�ص الك�شف عن املخالفات
واالنتهاكات لت�شجيع موظفي البنك على الك�شف/الإف�شاء عن �أي
ح�ضر  6اجتماعات
�أخطاء قد ت�ؤثر �سلب ًا على البنك ويتم �إبالغ جلنة التدقيق وااللتزام
ال�سيد نا�صر خالد عبد اهلل امل�سند  -ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل ،وتقييم املخاطر بالق�ضايا اجلوهرية وتقوم اللجنة بالتـ�أكد من �إجراء
الالزم �صوب �أي خمالفات .ال يوجد للجنة �أي خالفات مع املجل�س
ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
خالل عام  2018او امور ذات تاثري هام.

االجتماعات:

املكاف�آت:

عدد االجتماعات املطلوب ح�سب نظام احلوكمة املعتمد هو 6
بلغت اجمايل مكاف�آت جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر
اجتماعات مت عقد  7اجتماعات خالل هذا العام.
لعام  2018ما قيمته  345.000ريال قطري ،وهي جزء من مكاف�آت
الواجبات وامل�س�ؤوليات :اللجنة م�س�ؤولة عن مراجعة البيانات املالية جمل�س االدارة التي مت اال�شارة اليها يف بند مكاف�آت املجل�س.
واعمال التدقيق الداخلي واخلارجي وبيئة الرقابة الداخلية وااللتزام
بالأنظمة والقوانني و�إدارة املخاطر يف البنك .وللجنة �أن
تطلب جلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات
ن�صيحة مهنية م�ستقلة لإدارة املخاطر واال�ستعانة باال�ست�شاريني
مل�ساعدتها على ممار�سة مهامها و�سلطاتها وم�س�ؤولياتها بطريقة واملكاف�آت:
�سليمة .هذا وتقوم اللجنة مبناق�شة املدققني اخلارجيني ب�ش�أن طبيعة
ونطاق وكفاءة التدقيق الذي يقومون به وفقا ملعايري التدقيق الدولية الع�ضوية:
ومعايري التقارير املالية الدولية� ،إ�ضافة �إلى ا�ستقاللية ومو�ضوعية
املدققني اخلارجيني من خالل احل�صول على معلومات وبيانات منهم • ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين  -الع�ضو املنتدب
(رئي�س ًا) ،ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
ب�ش�أن العالقة بينهم وبني البنك مبا يف ذلك خدمات غري التدقيق.
• ال�سيد حمد حممد حمد املانع  -ع�ضو غري تنفيذي (ع�ضو ًا)
هذا وتراجع اللجنة �أي�ض ًا البيانات املالية ال�سنوية وربع ال�سنوية وتطلع
ح�ضر اجتماعني

44

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

•
•

ال�سيد �أحمد عبد اهلل �أحمد اخلال  -ع�ضو غري تنفيذي (ع�ضو ًا) ال�شيخ عبد الرحمن بن حممد بن جرب �آل ثاين  -الع�ضو املنتدب،
ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
ال�سيد ًنا�صر خالد نا�صر عبد اهلل امل�سند  -ع�ضو م�ستقل ال�شيخ فالح بن جا�سم بن جرب �آل ثاين  -ع�ضو جمل�س �إدارة تنفيذي،
(ع�ضوا) ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة

االجتماعات:

االجتماعات:

عدد االجتماعات املطلوبة ح�سب نظام احلوكمة اجتماعان وقد مت عدد االجتماعات املطلوب ح�سب نظام احلوكمة املعتمد هو 4
عقد ثالثة اجتماعات خالل العام.
اجتماعات خالل العام �أو يف �أي وقت بناء على طلب رئي�س اللجنة ومت
عقد اجتماعني خالل العام.
الواجبات وامل�س�ؤوليات :تقوم اللجنة مبراجعة الرت�شيحات �إلى ع�ضوية
جمل�س الإدارة ومتابعة تطبيق حوكمة ال�شركات لدى بنك الدوحة ،الواجبات وامل�س�ؤوليات:
كما تقوم �أي�ض ًا بر�صد وتر�شيح الأع�ضاء اجلدد للمجل�س ممن لديهم
القدرة على اتخاذ القرارات ال�سليمة نيابة عن البنك وامل�ساهمني • .مراجعة التغيريات املتعلقة بهيكل ر�أ�س مال البنك والتغيريات
املهمة على هيكلي الإدارة والرقابة والتو�صية �إلى املجل�س
وت�أخذ اللجنة بعني االعتبار توافر العدد الكايف من املر�شحني
للموافقة عليها.
املحتملني القادرين على �أداء واجباتهم ك�أع�ضاء للمجل�س ،بالإ�ضافة
�إلى مهاراتهم وخرباتهم وم�ؤهالتهم املهنية والتقنية والأكادميية • ت�سهيل الرقابة الفعالة وال�سيطرة ال�شاملة على �أعمال البنك
وال�شخ�صية .وتقوم اللجنة بتقييم الأع�ضاء املر�شحني للمجل�س
من خالل تلقي ومراجعة ائتمان العمالء ب�شكل عام والفريق
ا�ستناد ًا ملعايري منها اال�ستقامة واحلكمة واخلربات املكت�سبة والقدرة
امل�شرتك والتعر�ض لال�ستثمار.
على تكري�س الوقت الكايف لإدارة �ش�ؤون البنك.
• املوافقة على منح ت�سهيالت ائتمانية فوق احلد امل�سموح به من
قبل الإدارة وللحد املُفو�ضة به اللجنة من قبل املجل�س.
تقوم اللجنة باملوافقة على �سيا�سات وا�سرتاتيجيات البنك ومراجعة
�إطار عمل مكاف�آت الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة .ومن م�س�ؤوليات • مراجعة مقرتحات االئتمان فوق احلد امل�سموح به للجنة
اللجنة �أي�ض ًا و�ضع الالئحة العامة ملكاف�آت وامتيازات املجل�س والرئي�س
التنفيذية وتقدمي تو�صيات �إلى املجل�س ب�ش�أنها.
التنفيذي وكبار املوظفني التنفيذيني املرتكزة على �أ�سا�س حتقيق
�أهداف البنك اال�سرتاتيجية ذات املدى الطويل .هذا بالإ�ضافة �إلى • تقدمي تو�صية �إلى املجل�س التخاذ الإجراءات املنا�سبة يف
احلاالت املتعلقة باملديونيات املتعرثة �أو االلتزامات ب�أعلى من
مراجعة �سلم الرواتب واالمتيازات الوظيفية الأخرى ملوظفي البنك
احلد امل�سموح به.
وتقدمي تو�صياتها بهذا ال�ش�أن �إلى جمل�س الإدارة العتمادها .كما يتم
عر�ض خم�ص�صات وامتيازات ال�سادة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة •	�إجراء املراجعة و على �أ�سا�س ربع �سنوي عن حالة الق�ضايا
واللجان املنبثقة عنه على امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة يف
املعلقة واخلا�صة بالتقا�ضي.
نهاية كل �سنة مالية للموافقة عليها.
• املوافقة على ال�شراء والإنفاق ملبالغ يف حدود التفوي�ض املمنوح
�إلى اللجنة من قبل املجل�س.
املكاف�آت:
• املوافقة على منح التربعات املالية وغريها للأن�شطة اخلريية
بلغت اجمايل مكاف�آت جلنة الرت�شيحات واحلوكمة وال�سيا�سات
مبا فيها م�صاريف م�س�ؤوليات ال�شركات االجتماعية على �أ�سا�س
واملكاف�آت لعام  2018ما قيمته  165.000ريال قطري ،وهي جزء من
كل حالة على حدة وفقا حلدود ال�سلطة املفو�ضة للجنة كما
مكاف�آت جمل�س االدارة التي مت اال�شارة اليها يف بند مكاف�آت املجل�س.
هي موافق عليها من املجل�س و كذلك ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات.
اللجنة التنفيذية:
• مراجعة و�إقرار اال�سرتاتيجية التجارية واال�ستثمارات �ضمن
ال�صالحيات املفو�ضة للجنة.
الع�ضوية:
• الإ�شراف على �أداء اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية عن طريق تلقي
ال�شيخ فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين  -رئي�س جمل�س الإدارة
تقارير دورية من الإدارة وتقدمي التقارير �إلى املجل�س.
(رئي�س ًا) ،ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة
ال�سيد �أحمد عبد الرحمن يو�سف عبيدان  -نائب رئي�س جمل�س
الإدارة ،ح�ضر جميع اجتماعات اللجنة

املكاف�آت:

بلغت اجمايل مكاف�آت اللجنة التنفيذية لعام  2018ما قيمته 60,000
ريال قطري ،وهي جزء من مكاف�آت جمل�س االدارة التي مت اال�شارة
اليها يف بند مكاف�آت املجل�س.
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الرقابة الداخلية وااللتزام
و�إدارة املخاطر والتدقيق
الداخلي

عمل كفوء يتمتع باملهارات والتدريب الكايف للقيام بدوره بال�شكل
املنا�سب .ويتمتع موظفو دائرة التدقيق الداخلي ب�صالحيات الو�صول
�إلى كل �أن�شطة البنك وامل�ستندات والتقارير الالزمة المتام عملهم،
وال ميار�س �أي من فريق التدقيق اي اعمال مرتبطة بالن�شاط اليومي
العادي للبنك ويتم تعيني وحتديد جميع املكاف�آت واالمتيازات ب�إدارة
التدقيق من قبل جمل�س الإدارة مبا�شرة.

�إن امل�س�ؤولية الرئي�سية لإدارة االلتزام يف البنك هي م�ساعدة جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية على �إدارة خماطر االلتزام بكفاءة حلماية
البنك من تكبد �أية خ�سائر مالية «قد حتدث» ب�سبب الف�شل يف االلتزام
بالقوانني .وت�شمل خماطر االلتزام املخاطر القانونية  /الت�شريعية
�إ�ضافة �إلى اخل�سائر املادية وخماطر ال�سمعة .كما ت�ساعد �إدارة
االلتزام �أي�ضا كل من جمل�س الإدارة و�إدارة البنك التنفيذية على
حت�سني �إجراءات الرقابة الداخلية التي حتد من خماطر االلتزام
وخماطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،إ�ضافة �إلى �أنها تقوم بدور
املن�سق ما بني البنك واجلهات الرقابية و�إطالع الإدارة على �أية
م�ستجدات يف القوانني والأنظمة.

تقييم الرقابة الداخلية:

الرقابة الداخلية:
ومتار�س �إدارة التدقيق الداخلي مهامها من خالل خطة تدقيق
�إن الهدف العام من �إجراءات الرقابة الداخلية يف البنك هو حماية معتمدة من جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر وتت�ضمن
الأ�صول ور�أ�س املال و�ضمان موثوقية ال�سجالت املالية للبنك وال�شركات هذه اخلطة على مراجعة وتقييم �أنظمة الرقابة الداخلية ملختلف
التابعة له .اعتمد بنك الدوحة �إجراءات رقابة داخلية بحيث ت�سمح الفروع والدوائر يف البنك.
للإدارة بالك�شف عن �أية �أخطاء يف الإجراءات �أو يف حفظ ال�سجالت
املالية .يت�ضمن �إطار عمل الرقابة الداخلية يف البنك على �إقامة �إدارة املخاطر:
�إدارات قوية للمالية واملخاطر وااللتزام والتدقيق الداخلي التي تدعم
يقوم البنك وب�شكل م�ستمر ب�إجراء عمليات ر�صد ومراقبة لكافة
�إن�شاء �إطار عمل قوي للرقابة الداخلية.
�أنواع املخاطر لدى جميع دوائر وفروع البنك لتحديد وتقييم وقيا�س
ي�شرف على �إطار عمل الرقابة الداخلية جلنة التدقيق واملخاطر و�إدارة املخاطر و�إ�صدار تقارير ب�ش�أن املخاطر التي قد تعوق حتقيق
وااللتزام وتقدم �إدارات التدقيق وااللتزام واملخاطر تقارير دورية �إلى �أهداف البنك والفر�ص املتاحة �أمامه .ويعترب جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية هما امل�س�ؤوالن يف نهاية املطاف عن جميع املخاطر التي
اللجنة ب�ش�أن ما يلي:
يتحملها البنك .ولذلك فهما ي�سعيان دائ ًما �إلى حتقيق التوازن بني
• املخاطر الرئي�سية املرتبطة ب�أعمال اخلدمات امل�صرفية املتعلقة املخاطر املالزمة للعمليات وحتقيق الإيرادات .ومن �أجل حتقيق هذه
عي املجل�س عددًا من املهنيني امل�ؤهلني يف هذا املجال
باال�سرتاتيجية وال�سمعة وااللتزام واملخاطر القانونية واالئتمان الأهداف فقد ّ
وال�سيولة وال�سوق واملخاطر الت�شغيلية.
واعتمد جميع ال�سيا�سات والإجراءات التي حتكم الأن�شطة امل�صرفية
ً
املختلفة ،كما قام �أي�ضا بو�ضع �سقوف للمخاطر و�أطر عمل منظمة،
• االلتزام العام للبنك بالقواعد واللوائح
وقام بت�شكيل اللجان وحدد م�س�ؤولياتها و�صالحياتها.
• تو�صيات ونتائج التدقيق الداخلي واخلارجي
ويف هذا الإطار مت �إيكال �آليات العمل ب�إدارة املخاطر �إلى فريق على
وقد اعتمد جمل�س الإدارة ال�سيا�سات املتعلقة بكل من �إدارة التدقيق درجة عالية من اخلربة والكفاءة .ويتم تنفيذ �إطار الرقابة من خالل
الداخلي و�إدارة االلتزام و�إدارة املخاطر.
جلان �إدارية خمتلفة مثل جلنة االئتمان وجلنة اال�ستثمار وجلنة
املخاطر الت�شغيلية وجلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات التي ير�أ�سها
الرئي�س التنفيذي للبنك.
االلتزام:

التدقيق الداخلي:
ميتلك البنك �إدارة تدقيق داخلي م�ستقلة ترفع تقاريرها �إلى جمل�س
الإدارة من خالل جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام وتقييم املخاطر
وذلك ب�شكل دوري .وتدار �إدارة التدقيق الداخلي من قبل فريق

46

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

يت�سلم جمل�س الإدارة تقارير حول �إطار عمل الرقابة الداخلية من
الإدارة العليا ووظائف الرقابة مثل التدقيق الداخلي وااللتزام و�إدارة
املخاطر و�أن مثل هذه التقارير يتم تقييمها بوا�سطة املجل�س ل�ضمان
�أن �إطار عمل الرقابة الداخلية يتم تطبيقه وفقا ل�صالحيات الإدارة.
ينظر جمل�س الإدارة �إلى �أن الإجراءات احلالية املعتمدة للرقابة
الداخلية من قبل املجل�س والإدارة العليا تقوي عمليات بنك الدوحة.
مل حتدث انتهاكات رئي�سية للرقابة �أو �أي خروقات للرقابة الداخلية
التي �أثرت �أو قد ت�ؤثر على الأداء املايل للبنك خالل .2018

التدقيق اخلارجي:

الإف�صاحات وحقوق امل�ساهمني:

يتم �سنوي ًا جتديد/تعيني مدقق احل�سابات اخلارجي ملراجعة ح�سابات
البنك من قبل اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني وذلك اعتماد ًا على
تو�صية يتم تقدميها للجمعية من قبل جمل�س الإدارة .هذا ويراعي
البنك تعليمات اجلهات الرقابية ب�ش�أن تعيني مراقب احل�سابات ب�ش�أن
عدد مرات تعيني مراقب احل�سابات كما ويقوم جمل�س الإدارة ب�أخذ
موافقة ال�سادة م�صرف قطر املركزي امل�سبقة على تر�شيح مدقق/
اكرث من مدقق ح�سابات خارجي للجمعية العامة للم�ساهمني .ويتم
بعد اختيار مدقق احل�سابات اخلارجي من قبل اجلمعية العامة
للم�ساهمني التعاقد مع هذا املدقق وي�شرتط �ضمن هذا التعاقد تقيد
املدقق اخلارجي ب�أف�ضل املعايري املهنية وبذل العناية املهنية املطلوبة
عند �إجراء التدقيق وكذلك �إبالغ اجلهات الرقابية يف حال عدم قيام
البنك (املجل�س) باتخاذ الإجراءات املنا�سبة بامل�سائل املادية والتي
مت �إثارتها من قبلهم .هذا ويتولى املدقق اخلارجي فح�ص امليزانية
العمومية وح�سابات الأرباح واخل�سائر.

ي�سعى بنك الدوحة جاهدا لتزويد امل�ساهمني بالبيانات الكافية لتحليل
�أداء البنك واتخاذ قرارات ب�ش�أن انتخابات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وم�سائل �أخرى مثل �أرباح الأ�سهم .ي�ؤكد بنك الدوحة �أن اجتماعات
اجلمعية العمومية و�آلية الت�صويت املعتمدة هي وفق ًا لقانون ال�شركات
التجارية .هذا وميكن �أن يوفر البنك معلومات عامة مثل البيانات
املالية وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي والقوانني الداخلية للبنك
�إلى م�ساهميه.

واجب الإف�صاح :يلتزم بنك الدوحة بجميع متطلبات الإف�صاح
ال�صادرة عن هيئة قطر للأ�سواق املالية حيث يقوم البنك بالإف�صاح
من خالل بور�صة قطر وال�صحف املحلية وموقع البنك الإلكرتوين
عن جميع املعلومات املالية و�أي �أن�شطة يقوم بها البنك ب�شكل �شفاف
للم�ساهمني والعامة .هذا ويحر�ص جمل�س �إدارة البنك على �أن تكون
جميع املعلومات دقيقة و�صحيحة وغري م�ضللة .ويت�ضمن تقرير
احلوكمة تفا�صيل ت�شكيل جمل�س الإدارة وبيانات الأع�ضاء واللجان
يتولى حاليا ال�سادة كي بي ام جي اعمال التدقيق واملراجعة على املنبثقة عن املجل�س.
ح�سابات البنك بدء ًا من عام  ٢٠١٧وحتى تاريخه مبا فيها ح�سابات
الفروع اخلارجية وح�سابات �شركة بنك الدوحة للتامني باال�ضافة الى وي�ؤكد بنك الدوحة �أن جميع البيانات املالية يتم �إعدادها وفقا
ح�سابات ال�صناديق اال�ستثمارية والتقارير الدورية املتعلقة مبتطلبات للمعايري الدولية للتقارير املالية وتعليمات م�صرف قطر املركزي ذات
ال�سادة م�صرف قطر املركزي وقد بلغت اتعاب التدقيق لعام  2018ال�صلة ،كما ويقوم مراقب احل�سابات اخلارجي للبنك ب�إعداد تقريره
وفق ًا ملهام التدقيق الدولية ومتطلباتها وعلى كل املعلومات ال�ضرورية
مبلغ  2.470.000ريال قطري.
والأدلة والت�أكيدات و�إجراءات التدقيق املنا�سبة .وقد قام البنك
وقد ح�صلنا على عر�ضي �أ�سعار من مكتبي تدقيق معروفني مت بتوفري كافة التقارير املالية املرحلية وال�سنوية للم�ساهمني.
عر�ضهما على اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني وانتهت باختيار
مكتب ال�سادة كي بي ام جي ملراجعة ح�سابات البنك عن عام  .2018واجب احل�صول على املعلومات :ميتلك بنك الدوحة موقع �إلكرتوين
ُين�شر فيه جميع املعلومات اخلا�صة بالبنك مثل البيانات املالية ال�سنوية
والربع �سنوية وتقرير جمل�س الإدارة وتقرير احلوكمة بالإ�ضافة
النزعات واخل�صومات والدعاوي الق�ضائية :للتقرير ال�سنوي وغريها من املعلومات املتعلقة ب�إدارة البنك وجمل�س
الإدارة واملنتجات واخلدمات والفروع .ويوجد لدى البنك �إجراءات
الق�ضايا املرفوعة من� /ضد عمالء البنك من ال�شركات بقيمة  30داخلية خا�صة بح�صول امل�ساهمني على وثائق ال�شركة واملعلومات
مليون ريال قطري ف�أكرث �أو ما يعادلها يف حدود  25ق�ضية.
املتعلقة بها علما بانه يتم االحتفاظ بتفا�صيل �سجل امل�ساهمني لدى
�شركة قطر للإيداع املركزي للأوراق املالية.

و�سائل االت�صال بامل�ساهمني:

حقوق امل�ساهمني فيما يتعلق بجمعيات امل�ساهمني :يت�ضمن النظام
يعترب بنك الدوحه م�ساهميه �أ�صحاب م�صلحة رئي�سية وقد �أن� أش� الأ�سا�سي للبنك حق لكل م�ساهم ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة.
البنك دائرة �ش�ؤون امل�ساهمني وهي م�س�ؤولة عن الرد على ت�سا�ؤالت ويحق للم�ساهم الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة ويكون له عدد
الق�صر واملحجور عليهم النائبون
امل�ساهمني وا�ستف�ساراتهم وكذلك االت�صال باي م�ستثمرين يف اال�سواق من الأ�صوات يعادل ا�سهمه وميثل ّ
وتكون حلقه و�صل بينهم وبني رئي�س جمل�س لالدارة.
عنهم قانون ًا ويكون لكل م�ساهم مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول
�أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
يكون الت�صويت يف اجلمعية العامة برفع الأيدي او ب�أي طريقة �أخرى
تقررها اجلمعية العامة ويجب �أن يكون الت�صويت بطريقة االقرتاع
ال�سري �إذا كان القرار متعلق ًا بانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
بعزلهم �أو ب�إقامة دعوى امل�س�ؤولية عليهم �أو �إذا طلب ذلك رئي�س
جمل�س الإدارة �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون ع�شر الأ�صوات احلا�ضرة
يف االجتماع على الأقل.

بـنــك الـدوحــة
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ويجوز التوكيل يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة ب�شرط ان يكون
الوكيل م�ساهم ًا و�أن يكون التوكيل خا�ص ًا وثابت ًا بالكتابة .وال يجوز
للم�ساهم توكيل �أحد اع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجتماعات
اجلمعية العامة نيابة عنه.
ويف جميع الأحوال ال يجوز ان يزيد عدد الأ�سهم التي يحوزها الوكيل
بهذه ال�صفة على  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال البنك با�ستثناء حالة ما �إذا
كان الوكيل نائب ًا �أو وكي ًال عن جهاز قطر لال�ستثمار.
وتنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جمل�س الإدارة مرة على الأقل يف
ال�سنة يف املكان والزمان اللذين يحددهما جمل�س الإدارة بعد موافقة
�إدارة ال�ش�ؤون التجارية بوزارة الأقت�صاد والتجارة ويجب �أن يكون
االنعقاد خالل ال�شهور الأربعة التالية لنهاية ال�سنة املالية للبنك.
وملجل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة كلما دعت احلاجة لذلك،
وعليه دعوتها �أي�ضا متى طلب �إليه ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني ميلكون ما ال يقل عن  %10من ر�أ�س املال ولأ�سباب جدية
وذلك خالل خم�س ع�شر يوما من تاريخ الطلب .وتنعقد اجلمعية
العامة غري العادية بناء على دعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى املجل�س
توجيه هذه الدعوة �إذا طلب �إليه ذلك عدد من امل�ساهمني ميثلون على
الأقل  %25من ر�أ�س مال البنك.
املعاملة املن�صفة للم�ساهمني :يت�ضمن النظام الأ�سا�سي للبنك حق
كل م�ساهم ح�صة معادلة بح�صة غريه بال متييز يف ملكية موجودات
البنك ويف الأرباح املق�سمة ح�سب ما ميلكه من �أ�سهم.
حقوق امل�ساهمني فيما يتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة :بعد
�إخطار اجلهات الرقابية ذات االخت�صا�ص ،يتم الإعالن عن فتح باب
الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة بال�صحف املحلية ،ومن ثم تقوم
جلنة الرت�شيحات واحلوكمة بعد �إغالق باب الرت�شيح بدرا�سة طلبات
الرت�شيح امل�ستلمة من امل�ساهمني ويكون متاح للم�ساهمني احل�صول
على جميع املعلومات عن املر�شحني للع�ضوية قبل اجتماع اجلمعية
العامة من خالل مراجعة البنك ،وبعد �أخذ موافقة اجلهات ذات
االخت�صا�ص يتم عر�ض هذه الأ�سماء على اجلمعية العامة العادية
للم�ساهمني النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة من املر�شحني لع�ضوية
املجل�س� .إن النظام الأ�سا�سي للبنك �أعطى للم�ساهمني حق الت�صويت
على قرارات اجلمعية وعلى املر�شحني لع�ضوية جمل�س الإدارة ،وفقا
لقانون ال�شركات ال�صادر بالقانون رقم  11ل�سنة  2015الذي �أحال يف
�ش�أن ال�شركات امل�ساهمة العامة �إلى مبادىء احلوكمة ال�صادرة عن
هيئة قطر للأ�سواق املالية.
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حقوق امل�ساهمني فيما يتعلق بتوزيع الأرباح :يقوم جمل�س الإدارة
باقرتاح توزيع �أرباح الأ�سهم على اجلمعية العامة يف كل عام وفق
�سيا�سة البنك بتوزيع الأرباح املعتمدة من جمل�س الإدارة �ضمن �سيا�سة
احلوكمة ونظام البنك الأ�سا�سي ،حيث ي�سمح النظام الأ�سا�سي للبنك
بتوزيع الأرباح على امل�ساهمني بعد ا�ستقطاع ن�سبة  %10من �صايف
�أرباح البنك لتكوين االحتياطي القانوين ،ويجوز للجمعية العامة
للم�ساهمني وقف هذا االقتطاع متى بلغ هذا االحتياطي  %100من
مقدار ر�أ�س املال املدفوع ،و�إذا قل االحتياطي القانوين عن الن�سبة
املذكورة وجب �إعادة اال�ستقطاع حتى ي�صل االحتياطي �إلى تلك
الن�سبة .واالحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع �إال يف احلاالت التي
�أجازها قانون ال�شركات التجارية القطري وبعد موافقة م�صرف قطر
املركزي .ويجوز للجمعية العامة بناءا على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن
تقرر �سنويا اقتطاع جزء من الأرباح ال�صافية حل�ساب االحتياطي
االختياري ،وي�ستعمل هذا االحتياطي يف الوجوه التي تقررها اجلمعية
العامة ،ويقتطع جزء من الأرباح حتددها اجلمعية العامة ملواجهة
االلتزامات املرتتبة على ال�شركة مبوجب قوانني العمل ،ومن ثم يتم
توزيع املبلغ املتبقي من االرباح بعد ذلك على امل�ساهمني �أو يرحل
بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �إلى ال�سنة التالية وذلك بعد موافقة
اجلمعية العامة على ذلك.
حقوق امل�ساهمني وال�صفقات الكربى :بنك الدوحة �شركة م�ساهمة
قطرية بر�أ�س مال قدره  3.100.467.020ريا ًال قطري ًا مق�سم ًا �إلى
� 310.046.702سهم ًا عادي ًا �أ�سمي ًا قيمة كل �سهم ( )10ريال قطري
مطروحا للتداول يف بور�صة قطر .وفيما عدا جهاز قطر لال�ستثمار
«حكومة دولة قطر» يجوز �أن يكتتب ويتملك  %20من ر�أ�س مال البنك،
وال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي �أو �أعتباري �أن يتملك اكرث من  %2من
�أ�سهم البنك كما ال يجوز لأي �شخ�ص طبيعي او اعتباري �أن يتملك
�أقل من � 100سهم ،با�ستثناء التملك بطريق املرياث .ويجوز للجمعية
العامة غري العادية املوافقة على ت�سجيل عدد من الأ�سهم با�سم وكيل
م�ؤمتن مبا ال يتجاوز ن�سبة  %20من عدد �أ�سهم ر�أ�س املال وذلك يف حال
زيادة ر�أ�س املال عن طريق �إ�صدار �إي�صاالت �إيداع عاملية  GDRوتعترب
�صناديق اال�ستثمار جمموعة ا�ستثمارية واحدة مهما بلغ عددها� ،إذا
كان الذي يديرها �شخ�ص واحد طبيعي �أو معنوي� ،أو �إذا كان امل�ؤ�س�س
يف كل منهما �شخ�ص واحد طبيعي �أو معنوي ويف كال احلالتني ال يجوز
للمجموعة اال�ستثمارية ان متتلك �أكرث من  %2من عدد �أ�سهم ر�أ�س
املال ويجوز للأجانب اال�ستثمار يف �أ�سهم البنك يف حدود  %49من
ر�أ�س املال .ال يوجد يف النظام الأ�سا�سي ن�صو�ص خا�صة ب�أحكام
حقوق الأقلية ،وي�ؤكد بنك الدوحة عدم وجود �أي اتفاقات م�ساهمني
تخ�ص هيكلة ر�أ�س املال وحقوق امل�ساهمني.

املنا�سبة ،عالوة على ذلك� ،أعد بنك الدوحة �سيا�سة للك�شف عن
ملكية اال�سهم:
االنتهاكات/املخالفات بحيث ميكن للموظفني الإبالغ عن �أي �شبهة
تتوزع ملكية ا�سهم بنك الدوحه بح�سب اجلن�سيه كما يف  31دي�سمرب لديهم دون خوف ،ويتم النظر يف تلك ال�شبهات وعند االقت�ضاء
التحقيق فيها وتقدمي تقارير عنها الى جلنة التدقيق ومتابعة االلتزام
 2018على النحو التايل:
وتقييم املخاطر.
اجلن�سية

عدد اال�سهم

الن�سبة

قطر

273.438.644

%88.19

جمل�س التعاون

8.171.473

%2.64

دول عربية

5.320.629

%1.72

�آ�سيا

1.414.368

%0.46

ومن اجلدير بالذكر �أي�ضا� ،أن البنك قد و�ضع �إجراءات موحدة
للمكاف�آت و�أ�س�س تقييم املوظفني وذلك من خالل اعتماد نظام لتقييم
الأداء واملكاف�آت واالمتيازات الأخرى.

فروع البنك ومكاتب التمثيل
وال�شركات التابعة:

على ال�صعيد املحلي بلغ �إجمايل عدد �شبكة الفروع املحلية العاملة
%2.60
8.071.334
�أوروبا
داخل دولة قطر �سبعة وع�شرون فرع ًا وثالثة مكاتب دفع و�أربعة فروع
�إلكرتونية وفرع ًا متنق ًال ،وبلغ عدد �أجهزة ال�صراف الآيل ()١٠٣
%0.04
123.482
�أفريقيا
جهازا من �ضمنها ثالثة �أجهزة بدولة الإمارات العربية املتحدة
%3.93
12.186.036
�أمريكا
وجهازين بدولة الكويت وثالثة �أجهزة بالهند .وعلى ال�صعيد الدويل،
يوجد للبنك �ستة فروع يف كل من �إمارة دبي و�إمارة �أبو ظبي بدولة
%0.42
1.320.736
�أخرى
الإمارات العربية املتحدة وفرع بدولة الكويت وثالثة فروع يف الهند
يف كل من مومباي وكوت�شي وت�شيناي حيث مت افتتاح فرع ت�شيناي يف
%100
310.046.702
املجموع
� 4أبريل  ،2018هذا بالإ�ضافة �إلى �أربعة ع�شر مكتب ًا متثيلي ًا يف كل من
بلغ عدد امل�ساهمني  3,368م�ساهما كما يف 2018/12/31وال يوجد اي �سنغافورة وتركيا واليابان وال�صني واململكة املتحدة وكوريا اجلنوبية
م�ساهم ميتلك اكرث من  %2با�ستثناء جهاز قطر لال�ستثمار (حكومة و�أملانيا و�أ�سرتاليا وكندا وهوجن كوجن وجنوب �أفريقيا وبنجالدي�ش
دولة قطر) مب�ساهمة مبا�شرة وغري مبا�شرة بن�سبة  %17.15وذلك بالإ�ضافة �إلى مكتبي �سرييالنكا ونيبال اللذين مت افتتاحهما خالل
عام .2018
وفق النظام الأ�سا�سي للبنك.

حقوق �أ�صحاب امل�صالح:
ي�سعى بنك الدوحة للحفاظ على معاملة من�صفة وعادلة جلميع
�أ�صحاب امل�صالح .ويف �سبيل تعزيز ال�سلوك الأخالقي من قبل موظفي
البنك ،يجب على كل موظف ان يلتزم مببادئ املهنة الأخالقية للبنك
التي تن�ص على تقيد كل موظف بها .يتم التحقيق يف �أي انتهاكات
لل�سلوك الأخالقي واتخاذ الإجراءات الت�أديبية والت�صحيحية

كما وميتلك البنك �أي�ضا �شركات تابعة مملوكة للبنك بالكامل وهي
�شركة بنك الدوحة للت�أمني يف قطر و�شركة الدوحة للتمويل املحدودة
و�شركة بنك الدوحة للأوراق املالية املحدودة يف جزر الكامين لغر�ض
�إ�صدار �سندات دين ومعامالت امل�شتقات املالية� ،إ�ضافة �إلى ح�صة
ا�سرتاتيجية بن�سبة  %44.02من ر�أ�س مال �إحدى �شركات الو�ساطة
الهندية والتي �أ�صبحت فيما بعد ت�سمى ب�شركة الدوحة للو�ساطة
واخلدمات املالية ومتار�س ن�شاطها يف �أعمال الو�ساطة و�إدارة
املوجودات.

فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
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الهيــكــل التنظيمــي
لبنك الدوحة
كما يف ال�سنة املنتهية  ٣١دي�سمرب ٢٠١٨

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻻﻟﺘﺰام واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
وﺷﺆون اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﺋﻴﺲ اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

داﺋﺮة اﻻﻟﺘﺰام

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﺋﺘﻤﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻄﺎءات

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﺋﻴﺲ إدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ
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اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،واداء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ،واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻓﺮاد

ﻧﻈﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻓﺮاد

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﺋﺘﻤﺎن

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻓﺮاد ذوي اﻟﻤﻼءة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪاً
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

النتـــائج املــــاليــة
لبنك الدوحة

�إجمايل املوجودات

ودائع العمالء

�صايف القرو�ض وال�سلف

(مليون ريال قطري)

(مليون ريال قطري)

(مليون ريال قطري)

٧٥،٥١٨

٨٣،٢٨٩

٩٠،٣٦٥

٩٣،٤٩٥

٩٦،١٣٢
٤٨،٥٥٩

٥٥،٥٩٥

٥٩،١٨٦

٥٩،٨٠٤

٥٩،٧٩٨

٤٥،٩٤٧

٥٢،٧٦٧

٥٥،٧٣٠

�إجمايل حقوق امللكية

٥٩،٤٦٨

2018 2017 2016 ٢٠١٥ ٢٠١٤

٥٥،٤٦٠

2018 2017 2016 ٢٠١٥ ٢٠١٤

2018 2017 2016 ٢٠١٥ ٢٠١٤

�صايف الربح

(مليون ريال قطري)

(مليون ريال قطري)

١٢،٧٣٣

١٤،٨٠٧

١٣،٣٨١

١٤،٨٠٧

١٢،٧٣٣

١،٣٥٩

١،٣٥٤

١،٠٥٤

١،١١٠

٨٣٠

2018 2017 2016 ٢٠١٥ ٢٠١٤

2018 2017 2016 ٢٠١٥ ٢٠١٤
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

�إىل ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
يف بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

تـــقريـر حــول تدقيــق
البيــــــانات املــــاليــة املــــــوحدة
الـر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الدوحة (�ش.م.ع.ق).
(«البنك») و�شركاته التابعة (ي�شار �إليهم م ًعا با�سم «املجموعة») والتي
تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  ،2018وبيانات
الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية
املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ والإي�ضاحات ،التي ت�شتمل على
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.

�أ�ســا�س الر�أي
قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق .وقمنا مبزيد من
التو�ضيح مل�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري يف اجلزء اخلا�ص مب�س�ؤوليات
املدقق عن تدقيق البيانات املالية املوحدة يف هذا التقرير� .إننا
م�ستقلون عن املجموعة وفقا لقواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني
املهنيني ال�صادرة عن جمل�س املعايري الأخالقية الدولية للمحا�سبني
املهنيني («قواعد ال�سلوك الأخالقي») واملتطلبات الأخالقية ذات
ال�صلة ب�أعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات املالية املوحدة
للبنك يف دولة قطر .وقمنا با�ستيفاء م�س�ؤولياتنا الأخالقية الأخرى
وفقا لهذه املتطلبات وقواعد ال�سلوك الأخالقي .و�إننا نرى �أن �أدلة
التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س للر�أي الذي
تو�صلنا �إليه.

بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من
جميع اجلوانب اجلوهرية ،املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف � 31أمــور التدقيــق الأ�سا�سيــة
دي�سمرب  ،2018و�أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة
املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية و�أحكام �إن �أمور التدقيق الأ�سا�سية ،وفقا حلكمنا املهني ،هي تلك الأمور التي
لها الأهمية الق�صوى يف �أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة لل�سنة
لوائح م�صرف قطر املركزي املعمول بها.
احلالية .وتناولنا هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة
ً
منف�صل عن هذه الأمور عند تكوين ر�أينا
ككل ،ونحن ال نقدم ر�أ ًيا
عنها.

الفرع الرئيسي
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـــــان الــــدخل املـــوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�أمــور التدقيــق الأ�سا�سيــة (تابع)
و�صف �أمور التدقيق الأ�سا�سية

كيفية تناول الأمر يف �أعمال التدقيق

االنتقال �إىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 9الأدوات املالية»  -راجع الإي�ضاحات �(3أ)(3 ،ز)(3 ،ح)(3 ،ي) ،و(3ق) و(4ب) ،و�(5أ) ،و(5ب)
يف البيانات املالية املوحدة
ركزنا على هذا الأمر نظ ًرا لأن:
•

•

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:

املجموعة طبقت املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 9الأدوات
املالية» يف  1يناير  ،2018والذي:

•

 نتج عنه زيادة يف متطلبات حما�سبية معقدة ،تت�ضمنتقديرات و�أحكام جديدة ي�ستند عليها حتديد التعديالت
التي يتم �إدخالها عند االنتقال،
 نتج عنه �سيا�سات حما�سبية جديدة ،تت�ضمن خياراتاالنتقال وو�سائل عملية ،و
 نتج عنه تغري جوهري يف عمليات وبيانات و�ضوابط مل تخ�ضع�سابقا لالختبار.

•

التعديل الذي �أُدخل على حقوق امللكية نتيجة لالنتقال للمعيار
الدويل للتقارير املالية رقم  9كان مببلغ  1.767مليون ريال قطري
مدين ،والذي ميثل  %13.9من �إجمايل حقوق ملكية املجموعة كما
يف  31دي�سمرب  ،2018ومن ثم جزء جوهري من بيان املركز املايل
املوحد.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

تقييم مدى مالئمة اختيار الإدارة لل�سيا�سات املحا�سبية على �أ�سا�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  ،9وفهمنا للأعمال واملمار�سات املتبعة يف هذا القطاع.
النظر يف مدى مالئمة نهج االنتقال والو�سائل العملية املطبقة.
تقييم مدى معقولية االفرتا�ضات  /الأحكام الهامة للإدارة حول قرارات الت�صنيف والقيا�س.
النظر يف العملية التي تتبعها الإدارة وال�ضوابط املطبقة للت�أكد من اكتمال تعديالت االنتقال ودقتها.
حتديد واختبار ال�ضوابط ذات ال�صلة املطبقة على عملية االنتقال.
تقييم مدى معقولية الأحكام والتقديرات الرئي�سية التي اتبعتها الإدارة يف �إعداد تعديالت االنتقال ،وعلى
وجه اخل�صو�ص ذات ال�صلة بالت�صنيف واخل�سائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية.
�إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة خماطر املعلومات الختبار �أنظمة تقنية املعلومات اجلديدة وال�ضوابط ذات
ال�صلة.
�إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة املخاطر املالية للنظر يف االفرتا�ضات /الأحكام الرئي�سية املتعلقة بت�صنيف
خماطر االئتمان ،والزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان ،وتعريف التخلف عن ال�سداد ،واحتمال التخلف عن
ال�سداد ،ومتغريات االقت�صاد الكلي ،ومعدالت اال�سرتداد.
�إ�شراك متخ�ص�صني يف التقييم من �أجل تقييم املدخالت واالفرتا�ضات والتقنيات التي ي�ستخدمها املقيمون
الذين اعتمدتهم املجموعة يف تقييم ال�ضمانات العقارية املتعلقة بتحديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.
تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات امل�ستخدمة يف �إعداد تعديالت االنتقال.
تقييم كفاية �إف�صاحات املجموعة فيما يتعلق بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9لأول مرة بالرجوع
�إلى متطلبات املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة ولوائح م�صرف قطر املركزي.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية  -راجع الإي�ضاحات �(3أ)(3 ،ز)(4 ،ب)�(5 ،أ)(5 ،ب) 19 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،يف البيانات املالية املوحدة
ركزنا على هذا الأمر نظ ًرا لأن:
•

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية ينطوي على:
 متطلبات حما�سبية معقدة ،تت�ضمن افرتا�ضات وتقديراتو�أحكام ي�ستند عليها حتديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة،
 خماطر مناذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على قراراتاملنهجية وال�صياغة،
 قابلية التحيز من الإدارة عند �إ�صدار الأحكام لتحديد نتائجاخل�سائر االئتمانية املتوقعة ،و
 -متطلبات الإف�صاح املعقدة.

•

كانت القيمة الدفرتية للموجودات املالية للمجموعة ،يف امليزانية
العمومية وخارجها ،اخلا�ضعة ملخاطر االئتمان مببلغ 121.578
مليون ريال قطري ،كما يف  31دي�سمرب  ،2018ومن ثم فهي جزء
جوهري من بيان املركز املايل املوحد .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كان
�إجمايل انخفا�ض القيمة الذي اعرتفت به املجموعة يف هذه
البيانات املالية مببلغ  864مليون ريال قطري ،يف ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  ،2018والذي ميثل  %104.1من �صايف ربح املجموعة،
ومن ثم فهو ميثل جزء جوهري من بيان الدخل املوحد.

ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا الأمر ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:
• تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية على �أ�سا�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9وفهمنا
للأعمال واملمار�سات املتبعة يف هذا القطاع.
• ت�أكيد فهمنا للعمليات والأنظمة وال�ضوابط اجلديدة �أو املعدلة التي تتبعها الإدارة ،مبا يف ذلك ال�ضوابط
املطبقة على تطوير منوذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.
• حتديد واختبار ال�ضوابط ذات ال�صلة.
•	�إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة خماطر املعلومات الختبار �أنظمة تقنية املعلومات اجلديدة وال�ضوابط ذات
ال�صلة.
• تقييم معقولية الأحكام والتقديرات الرئي�سية للإدارة يف احت�ساب املخ�ص�صات ،مبا يف ذلك اختيار
الأ�ساليب والنماذج واالفرتا�ضات وم�صادر البيانات.
•	�إ�شراك متخ�ص�صني يف �إدارة املخاطر املالية للنظر يف االفرتا�ضات /الأحكام الهامة املتعلقة بت�صنيف
املخاطر االئتمانية ،والزيادة الكبرية يف املخاطر االئتمانية ،وتعريف التخلف عن ال�سداد ،واحتمالية
التخلف عن ال�سداد ،ومتغريات االقت�صاد الكلي ،ومعدالت اال�سرتداد.
•	�إ�شراك متخ�ص�صني تقييم لتقييم املدخالت واالفرتا�ضات والتقنيات التي ي�ستخدمها املقيمون الذين
اعتمدتهم املجموعة يف تقييم ال�ضمانات العقارية املتعلقة بتحديد انخفا�ض القيمة.
• تقييم اكتمال ودقة ومالئمة البيانات امل�ستخدمة يف احت�ساب انخفا�ض القيمة.
• تقييم مدى مالءمة مناذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة املطبقة واختبار دقتها من الناحية احل�سابية.
• تقييم واختبار معقولية التعديالت التي �أدخلت بعد �إعداد النموذج.
•	�إجراء تقييم تف�صيلي ملخاطر االئتمان لعينة من القرو�ض وال�سلف العاملة وغري العاملة وفق ًا للوائح
م�صرف قطر املركزي.
• تقييم كفاية �إف�صاحات املجموعة فيما يتعلق باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9بالرجوع �إلى متطلبات
املعايري املحا�سبية ذات ال�صلة ولوائح م�صرف قطر املركزي.

بـنــك الـدوحــة
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معلومات �أخرى
جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .ت�شتمل املعلومات
الأخرى على املعلومات الواردة يف تقرير البنك ال�سنوي ل�سنة 2018
(«التقرير ال�سنوي») ،مبا يف ذلك تقرير جمل�س الإدارة ،ولكنها
ال تت�ضمن البيانات املالية املوحدة للبنك وتقرير مدقق احل�سابات
ال�صادر عليها .ح�صلنا ،قبل تاريخ تقرير مدقق احل�سابات هذا ،على
تقرير جمل�س الإدارة ،والذي ي�شكل جز ًءا من التقرير ال�سنوي ،ويتوقع
�أن تتاح لنا الأجزاء املتبقية من التقرير ال�سنوي عقب تاريخ تقرير
مدقق احل�سابات هذا.
ال يغطي ر�أينا عن البيانات املالية املوحدة املعلومات الأخرى ،وال نبدي
�أي �شكل من �أ�شكال الت�أكيد عليها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة
املعلومات الأخرى املحددة �أعاله عندما ت�صبح متاحة لنا ،وعند
القيام بذلك� ،سن�أخذ يف اعتبارنا ما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري
متوافقة ب�شكل جوهري مع البيانات املالية املوحدة �أو مع املعلومات
التي ح�صلنا عليها �أثناء التدقيق� ،أو �إذا ات�ضح ،خال ًفا لذلك� ،أنها
ي�شوبها �أخطاء جوهرية.

�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول ،عند �إعداد البيانات املالية املوحدة،
عن تقييم قدرة املجموعة على اال�ستمرار وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية،
والإف�صاح ،عند االقت�ضاء ،عن الأمور املتعلقة مببد�أ اال�ستمرارية
وا�ستخدام �أ�سا�س املحا�سبة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية ما مل يخطط
جمل�س الإدارة �إما لت�صفية املجموعة �أو �إيقاف عملياتها �أو مل يكن
لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

م�س�ؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق
البيانات املالية املوحدة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات
املالية املوحدة ككل خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن
غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار تقرير مدقق احل�سابات الذي يت�ضمن ر�أينا.
الت�أكيد املعقول هو ت�أكيد على م�ستوى عال ،ولكن ال ي�ضمن ذلك �أن
عملية التدقيق التي تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق �ستك�شف دائما
عن �أخطاء جوهرية حال وجودها .ميكن �أن تن�ش�أ الأخطاء عن غ�ش
�أو خط�أ ،وتعترب هامة �إذا كان ميكن ،ب�شكل فردي �أو جماعي ،التوقع
ب�صورة معقولة �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية التي يتخذها
امل�ستخدمون على �أ�سا�س هذه البيانات املالية املوحدة.

بناء على العمل الذي قمنا به ب�ش�أن املعلومات الأخرى التي ح�صلنا كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،منار�س حك ًما
ً
عليها قبل تاريخ تقرير مدقق احل�سابات هذا� ،إذا تو�صلنا �إلى وجود مهن ًيا ونبقي على ال�شكوك املهنية يف جميع �أعمال التدقيق .كما �أننا:
�أخطاء جوهرية يف هذه املعلومات الأخرى ،ف�إنه يتوجب علينا �أن • ُنحدد ونقيم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية
نف�صح عنها يف تقريرنا .لي�س لدينا ما نف�صح عنه يف تقريرنا يف هذا
املوحدة� ،سواء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،ون�صمم وننفذ
ال�ش�أن.
�إجراءات التدقيق التي ت�ستجيب لتلك املخاطر ،ونح�صل على
�أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س لر�أينا� .إن خطر عدم
و�إذا تو�صلنا ،عند قراءة التقرير ال�سنوي� ،إلى وجود �أخطاء جوهرية
اكت�شاف �أية �أخطاء جوهرية ناجتة عن غ�ش هو �أعلى من تلك
فيه ،يتوجب علينا �إبالغها لأولئك املعنيني باحلوكمة.
الناجتة عن خط�أ ،نظرا لأن الغ�ش قد ينطوي على تدلي�س وغ�ش،
�أو حذف متعمد �أو حماوالت ت�شويه� ،أو جتاوز للرقابة الداخلية.
م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة عن البيانات
• احل�صول على فهم للرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق من
املالية املوحدة
�أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف ،ولكن
لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة
وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ولوائح • تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية
م�صرف قطر املركزي ،وعن �أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد
التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات ال�صلة التي اتخذها
جمل�س الإدارة �أنها �ضرورية للتمكن من �إعداد البيانات املالية املوحدة
جمل�س الإدارة.
اخلالية من �أية معلومات جوهرية خاطئة �سواء كانت ناجتة عن غ�ش
�أو خط�أ.

54

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

•

•

نبدي نتيجة على مدى مالءمة ا�ستخدام جمل�س الإدارة ملبد�أ
اال�ستمرارية املحا�سبي ،وا�ستنادًا �إلى �أدلة التدقيق التي يتم
احل�صول عليها ،ما �إذا كانت هناك �شكوكا جوهرية ذات �صلة
ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شكوكا كبرية حول قدرة
املجموعة على املوا�صلة وفقا ملبد�أ اال�ستمرارية� .إذا تو�صلنا
�إلى �أن هناك �شكوكا جوهرية ،ف�إننا مطالبون بلفت االنتباه يف
تقرير مدقق احل�سابات �إلى الإف�صاحات ذات ال�صلة الواردة يف
البيانات املالية املوحدة� ،أو �إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات
غري كايف ،بتعديل ر�أينا� .إن النتائج التي تو�صلنا �إليها تعتمد على
�أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق
احل�سابات .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف امل�ستقبلية قد
تت�سبب يف �أن تقوم املجموعة بالتوقف عن اال�ستمرار وفقا ملبد�أ
اال�ستمرارية.
تقييم العر�ض العام للبيانات املالية املوحدة وهيكلها وحمتواها،
مبا يف ذلك الإف�صاحات ،وفيما �إذا كانت البيانات املالية
املوحدة متثل املعامالت والأحداث ذات العالقة بالطريقة التي
حتقق العر�ض العادل.
احل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة فيما يتعلق باملعلومات
املالية من الكيانات �أو الأن�شطة التجارية داخل املجموعة لإبداء
الر�أي حول البيانات املالية املوحدة� .إننا م�س�ؤولون عن التوجيه
والإ�شراف و�إجراء �أعمال التدقيق للمجموعة .ونحن ال نزال
امل�س�ؤولون الوحيدون عن ر�أينا حول التدقيق.

نقوم �أي�ضا بتزويد جمل�س الإدارة ببيان التزامنا باملتطلبات الأخالقية
ذات ال�صلة ب�ش�أن اال�ستقاللية ،ونعلمهم بجميع العالقات وامل�سائل
الأخرى التي قد يعتقد ب�شكل معقول �أنها ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا
وال�ضمانات ذات ال�صلة بها ،متى كان ذلك ممك ًنا.
بنا ًء على الأمور التي مت تقدميها ملجل�س الإدارة ،نقوم بتحديد تلك
الأمور التي كانت لها الأهمية الق�صوى يف تدقيق البيانات املالية
املوحدة لل�سنة احلالية ،ومن ثم� ،أمور التدقيق الأ�سا�سية .ونقوم
ب�إدراج هذه الأمور يف تقرير مدقق احل�سابات ما مل مينع قانون �أو
الئحة من الإف�صاح العلني عن هذا الأمر �أو عندما نقرر يف حاالت
نادرة جد ًا� ،أنه يجب عدم الك�شف عن �أمر ما يف تقريرنا نظرا لأن
الآثار ال�سلبية لعدم الك�شف عنه قد يتوقع ب�شكل معقول �أن تفوق منافع
امل�صلحة العامة للك�شف عنه يف التقرير.

تقرير عن املتطلبات القانونية والتنظيمية
الأخرى

ح�صلنا على جميع املعلومات والإي�ضاحات التي اعتربنا �أنها �ضرورية
•
لأغرا�ض التدقيق .يحتفظ البنك ب�سجالت حما�سبية منتظمة وتتفق
البيانات املالية املوحدة مع تلك ال�سجالت .اطلعنا على تقرير جمل�س
الإدارة الذي �سيدرج يف التقرير ال�سنوي .تتفق املعلومات املالية
الواردة فيه مع �سجالت البنك ودفاتره .مل يرد �إلى علمنا وقوع �أية
خمالفات للأحكام املعمول بها لقانون م�صرف قطر املركزي رقم
نتوا�صل مع جمل�س الإدارة يف جملة من الأمور ،من بينها ما يتعلق  13ل�سنة  2012وقانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )11ل�سنة
بنطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف � ،2015أو لبنود النظام الأ�سا�سي للبنك و�أية تعديالت طر�أت عليه
ذلك �أي وجه من �أوجه الق�صور اجلوهرية يف الرقابة الداخلية التي خالل ال�سنة ميكن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على املركز املايل املوحد
للبنك �أو �أدائه كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018
نحددها �أثناء قيامنا بالتدقيق.
 ١٨فرباير ٢٠١٩
الدوحة
دولة قطر

جوبال باال�سوبرامانيام
كي بي �إم جي
�سجل مراقبي احل�سابات رقم 251
برتخي�ص من هيئة قطر للأ�سواق املالية:
مدقق خارجي ،رخ�صة رقم 120153

بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان املـركز املايل املوحد
كما يف  31دي�سمرب 2018

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف مركزية
م�ستحقات من بنوك
قرو�ض و�سلف للعمالء
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
عقارات و�أثاث ومعدات
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

7.586.122
6.230.018
59.798.337
20.551.883
10.510
621.469
1.334.072
96.132.411

6.669.609
7.821.983
59.804.174
17.512.610
11.126
708.580
967.199
93.495.281

املطلوبات
م�ستحقات لبنوك
ودائع عمالء
�سندات دين
ت�سهيالت �أخرى
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات

١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

19.462.917
55.459.891
745.997
4.831.161
2.899.216
83.399.182

11.005.061
59.468.326
657.669
5.432.936
2.124.292
78.688.284

�إي�ضاحات

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي خماطر
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك
�أدوات م�ؤهلة كر�أ�س مال �إ�ضايف
�إجمايل حقوق امللكية

�) ٢٠أ(
) ٢٠ب(
) ٢٠ج(
) ٢٠د(
) ٢٠ه(

) ٢٠ز(

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

3.100.467
5.092.948
137.200
)(227.271
)(56.180
686.065
8.733.229
4.000.000
12.733.229

3.100.467
5.092.762
1.372.000
)(67.555
)(13.451
1.322.774
10.806.997
4.000.000
14.806.997

96.132.411

93.495.281

اعتمد جمل�س الإدارة البيانات املالية املوحدة بتاريخ  27يناير  2019ووقعها نيابة عن املجل�س:

ال�شيخ  /فهد بن حممد
بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

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

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  36جز ًءا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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الدكتور راهافان
�سيتارامان

الرئي�س التنفيذي للمجموعة

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان الدخل املوحد
كما يف  31دي�سمرب 2018

ب�آالف الرياالت القطرية

�إي�ضاحات

٢٠١٨

٢٠١٧

�إيرادات فوائد
م�صروفات فوائد
�صايف �إيرادات الفوائد

٢١
٢٢

3.920.755
)(1.839.809
2.080.946

3.630.853
)(1.375.382
2.255.471

�إيرادات ر�سوم وعموالت
م�صروفات ر�سوم وعموالت
�صايف �إيرادات ر�سوم وعموالت

٢٣
٢٤

489.682
)(102.050
387.632

516.313
)(95.909
420.404

44.578
)(11.323
)(39.978
)(6.723

62.315
)(21.925
)(46.823
)(6.433

٢٥
٢٦
٢٧

115.392
)(9.843
67.194
172.743
2.634.598

106.544
49.822
62.276
218.642
2.888.084

٢٨
١٣

)(496.325
)(90.059
)(16.207
)(951.683
103.699
)(350.327
)(1.800.902

)(531.109
)(98.820
)(142.067
)(592.541
)(414.908
)(1.779.445

833.696
340
834.036
)(3.814

1.108.639
158
1.108.797
1.277

830.222

1.110.074

1.97

3.02

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط الت�أمني امل�سندة
�صايف املطالبات املدفوعة
�صايف خ�سارة من عمليات الت�أمني
�صايف ربح حتويل عمالت �أجنبية
�صايف (خ�سارة) � /إيرادات من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
الإيرادات الت�شغيلية
تكاليف املوظفني
�إهالك
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات يف �أوراق مالية
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء
�صايف رد انخفا�ض قيمة موجودات مالية �أخرى
م�صروفات �أخرى

الربح قبل ح�صة نتائج ال�شركة الزميلة وال�ضريبة
ح�صة من نتائج �شركات زميلة
الربح قبل ال�ضريبة
)م�صروف)  /رد �ضريبة الدخل

١٠
٢٩

١٢
٣٠

الربح
عائدات ال�سهم:
العائدات الأ�سا�سية واملخففة لل�سهم (بالريال القطري(

٣١

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  36جز ًءا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان الدخل ال�شامل املوحد
كما يف  31دي�سمرب 2018

ب�آالف الرياالت القطرية

�إي�ضاحات
الربح

٢٠١٨
830.222

٢٠١٧
1.110.074

الدخل ال�شامل الآخر
بنود يتم �أو قد يتم �إعادة ت�صنيفها الحقا �إىل بيان الدخل:
)(18.724

فروقات حتويل عمالت �أجنبية عن العمليات الأجنبية

11.540

التغري يف احتياطي القيمة العادلة (�أدوات دين  -املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم :(٩
�صايف التغري يف القيمة العادلة

) ٢٠د(

12.766

-

�صايف املبلغ املحول �إلى بيان الدخل املوحد

) ٢٠د(

)(7.276

-

التغري يف احتياطي القيمة العادلة (موجودات مالية متاحة للبيع  -معيار
املحا�سبة الدويل رقم :(٣٩
�صايف التغري يف القيمة العادلة

-

)(100.156

�صايف املبلغ املحول �إلى بيان الدخل املوحد

-

136.013

)(13.234

47.397

بنود لن يتم �إعادة ت�صنيفها الحقا �إلى بيان الدخل:
�صايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر (املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩

) ٢٠د(

�إجمايل الدخل ال�شامل الآخر

34.133

47.397

�إجمايل الدخل ال�شامل

864.355

1.157.471

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  36جز ًءا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

افتتاح أول فرع لبنك الدوحة
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47.367

-
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3.100.467

-

-

-

-

-

-

-

-

3.100.467

-

3.100.467

-

5.092.948

-

-

-

-

186

-

-

-

5.092.762

-

5.092.762

-

5.092.762

االحتياطي
القانوين

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  36جز ًءا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

الر�صيد يف  ٣١دي�سمرب 2018

توزيعات �أرباح مدفوعة

معامالت مع امل�ساهمني:

م�ساهمة يف �صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية

توزيع �إلى �سندات ر�أ�س املال فئة 1

حتويل �إلى احتياطي املخاطر

حتويل �إلى احتياطي قانوين

�إجمايل الدخل ال�شامل

الدخل ال�شامل الآخر

الربح

�إجمايل الدخل ال�شامل:

الر�صيد املعدل يف  1يناير 2018

ت�أثري تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٩

الر�صيد كما يف  1يناير ( 2018معدل(

ت�أثري التعديل

الر�صيد كما يف  1يناير ( 2018مدقق(

3.100.467

ر�أ�س املال

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

137.200

-

-

-

137.200

-

-

-

-

-

)(1.372.000

1.372.000

-

1.372.000

احتياطي املخاطر

)(227.271

-

-

-

-

-

52.857

52.857

-

)(280.128

)(212.573

()67.555

-

)(67.555

)(56.180

-

-

-

-

-

()18.724

()18.724

-

)(37.456

-

)(37.456

()24.005

)(13.451

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

686.065

)(930.140

)(20.756

)(220.000

)(137.200

()186

830.222

-

830.222

1.164.125

)(182.654

1.346.779

24.005

1.322.774

�أرباح مدورة

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك
احتياطي القيمة
العادلة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

8.733.229

)(930.140

)(20.756

)(220.000

-

-

864.355

34.133

830.222

9.039.770

)(1.767.227

10.806.997

-

10.806.997

الإجمايل

4.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000

-

4.000.000

-

4.000.000

�أدوات م�ؤهلة
كر�أ�س مال �إ�ضايف
فئة �أ

12.733.229

)(930.140

)(20.756

)(220.000

-

-

864.355

34.133

830.222

13.039.770

)(1.767.227

14.806.997

-

14.806.997

�إجمايل حقوق
امللكية

ب�آالف الرياالت القطرية

بـنــك الـدوحــة
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3.100.467

-

516.744

-

-

-

-

-

-

-

5.092.762

-

775.116

-

-

-

85

-

-

-

4.317.561

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  36جز ًءا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017

توزيعات �أرباح مدفوعة

زيادة يف ر�أ�س املال

معامالت مع امل�ساهمني:

م�ساهمة يف �صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية
والريا�ضية

توزيع �إلى �سندات ر�أ�س املال فئة 1

حتويل �إلى احتياطي املخاطر

حتويل �إلى االحتياطي القانوين

�إجمايل الدخل ال�شامل

الدخل ال�شامل الآخر

الربح

�إجمايل الدخل ال�شامل:

الر�صيد كما يف  1يناير 2017
2.583.723

ر�أ�س املال

االحتياطي
القانوين

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

1.372.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.372.000

احتياطي املخاطر

)(67.555

-

-

-

-

-

-

35.857

35.857

-

)(103.412

احتياطي القيمة
العادلة

)(13.451

-

-

-

-

-

-

11.540

11.540

-

)(24.991

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

1.322.774

()775.117

-

)(27.752

)(220.000

-

)(85

1.110.074

-

1.110.074

1.235.654

�أرباح مدورة

10.806.997

()775.117

1.291.860

)(27.752

)(220.000

-

-

1.157.471

47.397

1.110.074

9.380.535

الإجمايل

4.000.000

-

-

14.806.997

()775.117

)(27.752

)(220.000

-

-

1.157.471

47.397

1.110.074

13.380.535

1.291.860

-

-

-

-

-

-

-

4.000.000

�أدوات م�ؤهلة
كر�أ�س مال �إ�ضايف
فئة �أ

�إجمايل حقوق
امللكية

ب�آالف الرياالت القطرية
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

بيـان التدفقات املالية املوحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لـ:
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة قرو�ض و�سلف للعمالء
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة موجودات مالية �أخرى
�إهالك
�إطفاء تكاليف التمويل
�صايف خ�سارة ( /ربح) من ا�ستثمارات يف �أوراق مالية
)خ�سارة)  /ربح من بيع عقارات و�أثاث ومعدات
ح�صة من نتائج �شركة زميلة
الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

�إي�ضاحات

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

834.036

1.108.797

951.683
16.207
()103.699
90.059
13.141
46.757
()183
()340
1.847.661

592.541
142.067
98.820
44.121
()10.571
83
()158
1.975.700

التغري يف امل�ستحقات من بنوك
التغري يف القرو�ض وال�سلف للعمالء
التغري يف املوجودات الأخرى
التغري يف امل�ستحقات لبنوك
التغري يف ودائع العمالء
التغري يف املطلوبات الأخرى
�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

137.221
()2.132.489
()366.873
8.457.856
()4.008.435
543.305
()27.752
()29.606
4.420.888

1.663.729
()1.294.604
()41.430
()1.270.275
3.738.376
()40.483
()26.345
1.277
4.705.945

التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار
�شراء �أوراق مالية ا�ستثمارية
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات مالية
�شراء عقارات و�أثاث ومعدات
متح�صالت من بيع عقارات و�أثاث ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()11.544.626
8.264.137
()2.960
195
()3.283.254

()7.634.121
4.731.199
()36.684
46
()2.939.560

()601.775
88.328
()220.000
()930.140
()1.663.587

438.462
1.291.860
()1.823.000
661.071
()170.000
()775.117
()376.724

()525.953
10.305.675

1.389.661
8.916.014

9.779.722

10.305.675

3.878.639
1.731.955
36.914

3.606.557
1.292.252
39.251

التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
متح�صالت من قرو�ض �أخرى
متح�صالت من اكتتاب يف حقوق �أولوية
�سداد �سندات دين
متح�صالت من �إ�صدار �سندات دين
توزيع �إلى �سندات ال�شريحة الأولى لر�أ�س املال
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل

١٠
١٣
٢٦
١٢

١٣

١٨

�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف  1يناير
النقد وما يعادله كما يف  31دي�سمرب

٣٣

التدفقات النقدية الت�شغيلية من الفوائد وتوزيعات الأرباح:
فوائد مقبو�ضة
فوائد مدفوعة
توزيعات �أرباح مقبو�ضة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  36جز ًءا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

1.1معلومات حول البنك

•
•

الأدوات املالية امل�شتقة؛
اال�ستثمارات التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة ( / )2018املحتفظ بها لتداول اال�ستثمارات
املالية ()2017؛
املوجودات املالية الأخرى امل�صنفة بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة؛
اال�ستثمارات املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر ( / )2018اال�ستثمارات املالية
املتاحة للبيع ()2017؛ و
املوجودات املالية واملطلوبات املالية املعرتف بها وامل�صنفة
كبنود متحوط عنها يف عالقات حتوطات القيمة العادلة
امل�ؤهلة �إلى حد املخاطر املتحوط عنها.

بنك الدوحة �ش.م.ع.ق«( .بنك الدوحة» �أو «البنك») هو م�ؤ�س�سة
مقرها يف دولة قطر مت ت�أ�سي�سها بتاريخ  15مار�س  1979ك�شركة
م�ساهمة مبوجب املر�سوم الأمريي رقم  51ل�سنة  .1978يعمل البنك
•
مبوجب ال�سجل التجاري رقم � .7115إن عنوان املقر امل�سجل للبنك
هو برج بنك الدوحة� ،شارع الكورني�ش ،اخلليج الغربي� ،ص.ب 3818
الدوحة ،دولة قطر.
•
يعمل بنك الدوحة يف الأن�شطة امل�صرفية التقليدية من خالل مقره
فرعا ،و�ستة
الرئي�سي يف قطر (الدوحة) ،وفروعه املحلية وعددها ً 27
فروع يف اخلارج يف دولة الإمارات العربية املتحدة (دبي و�أبوظبي)
•
ودولة الكويت وجمهورية الهند (فرع يف مومباي وكوت�شي وت�شيناي)،
ومكاتب متثيلية يف اململكة املتحدة و�سنغافورة وتركيا وال�صني واليابان
وكوريا اجلنوبية و�أملانيا و�أ�سرتاليا وهونغ كونغ وكندا وبنجالدي�ش
وجنوب �أفريقيا و�سريالنكا ونيبال .ت�شمل البيانات املالية املوحدة ج) العملة الوظيفية وعملة العر�ض
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018كال من البنك وال�شركات التابعة
مت عر�ض هذه البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهي
له (ي�شار �إليهم جميع ًا بـ «املجموعة»).
العملة الوظيفية للمجموعة وعملة العر�ض .فيما عدا ما متت
ال�شركات التابعة الرئي�سية للمجموعة هي كما يلي:
الإ�شارة �إليه بخالف ذلك ،فقد مت تقريب املعلومات املالية
املعرو�ضة بالريال القطري �إلى �أقرب �ألف ريال.
ن�سبة امللكية

ا�سم ال�شركة

بلد
الت�أ�سي�س

ر�أ�س مال
ال�شركة

�أن�شطة
ال�شركة

٢٠١٨

٢٠١٧

�شركة بنك
الدوحة للت�أمني
ذ.م.م.

قطر

100.000

الت�أمني العام

٪100

٪100

�شركة الدوحة
للتمويل املحدودة

جزر
الكاميان

182

�إ�صدار
�سندات دين

٪100

٪100

�شركة بنك
الدوحة للأوراق
املالية املحدودة

جزر
الكاميان

182

معامالت
امل�شتقات

٪100

٪100

�	.٢أ�سا�س الإعداد
�أ) بيان االلتزام

مت �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة («البيانات املالية
املوحدة») وف ًقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن
جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية و�أحكام لوائح م�صرف قطر
املركزي املعمول بها.

ب)	�أ�سا�س القيا�س
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية
فيما عدا املوجودات املالية التالية التي مت قيا�سها بالقيمة
العادلة:
• اال�ستثمارات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل؛
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د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
يتطلب �إعداد البيانات املالية املوحدة مبوجب املعايري الدولية
للتقارير املالية من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات
ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ ال�صادر عنها
التقرير للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات
والإي�ضاحات املتممة و�إي�ضاح املطلوبات املحتملة .وقد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بها على نحو
م�ستمر .ويتم �إدراج التعديالت على التقديرات املحا�سبية
يف ال�سنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات �أو يف �أية فرتات
م�ستقبلية تت�أثر بذلك .مت على وجه التحديد و�صف املعلومات
عن املجاالت الهامة لل�شكوك حول التقديرات والأحكام احلرجة
يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية التي لها الأثر الأهم على املبالغ
املعرتف بها يف البيانات املالية املوحدة بالإي�ضاح رقم .5
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املذكورة �أدناه ب�شكل يتوافق
مع جميع الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املوحدة،
فيما عدا �آثار تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15يف  1يناير  2018على
النحو املبني يف الإي�ضاح �(3أ) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،طبقت
املجموعة التعديالت الالحقة للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  7الأدوات املالية :الإف�صاحات املطبقة على الإف�صاحات
ذات ال�صلة ب�سنة  ،2018ولكن مل يتم تطبيقها على املعلومات
املقارنة.

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

�أ) املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي
طبقتها املجموعة
املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية التي �أ�صبحت �سارية من
 1يناير  2018ذات �صلة باملجموعة:
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
الأدوات املالية

 1يناير 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15
الإيرادات من العقود مع العمالء

 1يناير 2018

التف�سري رقم  22حول املعامالت
بالعمالت الأجنبية واملقابل املدفوع
مقدما

 1يناير 2018

مل ينتج عن تطبيق املعايري �أعاله �أي تغريات على �صايف الربح �أو
حقوق امللكية الواردة يف التقرير ال�سابق للمجموعة با�ستثناء ما
مت ذكره �أدناه.
 )1املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الأدوات املالية
طبقت املجموعة املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9ال�صادر
عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف يوليو  2014مع التاريخ
االنتقال يف  1يناير  2018مما نتج عنه تغيري يف ال�سيا�سات
املحا�سبية وتعديالت على املبالغ املعرتف بها �سابقا يف البيانات
املالية املوحدة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2017
نتج عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9تغيريات
يف ال�سيا�سات املحا�سبية لالعرتاف والت�صنيف والقيا�س
للموجودات املالية واملطلوبات املالية وانخفا�ض قيمة املوجودات
املالية .يعدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � 9أي�ضا وب�صورة
كبرية املعايري الأخرى التي تتعامل مع الأدوات املالية مثل املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم « 7الأدوات املالية :الإف�صاحات».
ت�صنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يحتوي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9على ثالث فئات
ت�صنيف للموجودات املالية :املقا�سة بالتكلفة املطف�أة والقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة .عموما ي�ستند ت�صنيف املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  9على منوذج العمل الذي يدار فيه املوجود
املايل وتدفقاته النقدية التعاقدية .يزيل املعيار فئات املحتفظ
بها لتاريخ اال�ستحقاق والقرو�ض والذمم املدينة واملتاحة للبيع
املوجودة حاليا يف معيار املحا�سبة الدويل رقم .39
يحتفظ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9على نحو كبري
با�شرتاطات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39احلالية لت�صنيف

املطلوبات املالية .ولكن على الرغم من �أنه وف ًقا ملعيار املحا�سبة
الدويل رقم  ،39مت �إدراج جميع التغريات يف القيمة العادلة
للمطلوبات املحددة حتت خيار القيمة العادلة يف بيان الدخل
املوحد ،فوف ًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9يتم عر�ض
التغريات يف القيمة العادلة ب�شكل عام على النحو التايل:
 يتم عر�ض مبلغ التغري يف القيمة العادلة الذي ين�سب�إلى التغريات يف املخاطر االئتمانية للمطلوب يف الدخل
ال�شامل الآخر؛ و
 يتم عر�ض املبلغ املتبقي من التغريات يف القيمة العادلة يفبيان الدخل املوحد.
انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
ي�ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9منوذج «اخل�سارة
املتكبدة» الوارد يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  39بنموذج
«اخل�سارة االئتمانية املتوقعة» .ينطبق كذلك منوذج انخفا�ض
القيمة اجلديد على التزامات قرو�ض معينة وعقود �ضمانات
مالية ولكن لي�س على ا�ستثمارات حقوق امللكية .مبوجب املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم  9ف�إنه يتم االعرتاف باخل�سائر
االئتمانية ب�صورة مبكرة �أكرث مما هو موجود يف معيار املحا�سبة
الدويل رقم .39
تطبق املجموعة منهجا مكونا من ثالث مراحل لقيا�س اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة عن املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة
و�أدوات الدين امل�صنفة على �أنها بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر .تتحرك املوجودات خالل املراحل الثالثة
التالية ا�ستنادا �إلى التغيري يف جودة االئتمان منذ التطبيق
املبدئي.
املرحلة  :1اخل�سـائر االئتمانيــة املتوقعة خالل 12
�شهرا  -مل تنخف�ض القيمة االئتمانية
ً
تت�ضمن املرحلة  1املوجودات املالية عند االعرتاف املبدئي والتي
مل يطر�أ عليها زيادة كبرية يف املخاطر االئتمانية منذ االعرتاف
املبدئي �أو التي لها خماطر ائتمانية منخف�ضة .بالن�سبة لهذه
املوجودات ،يتم االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفقا
للقيمة الدفرتية الإجمالية للموجود على �أ�سا�س اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة التي تنتج من حاالت التعرث املمكنة خالل 12
�شهر عقب تاريخ التقرير .ويتم احت�ساب الفائدة على �أ�سا�س
القيمة الدفرتية الإجمالية للموجود.
املرحلة  :2اخل�ســـائر االئتمانية املتوقعــة على مدى
عمر الدين  -مل تنخف�ض قيمتها االئتمانية
تت�ضمن املرحلة  2موجودات مالية طر�أ عليها زيادة كبرية يف
املخاطر االئتمانية منذ االعرتاف املبدئي ولكن لي�س هناك دليل
مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .بالن�سبة لهذه املوجودات ،يتم
االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر الدين،
بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�أ) املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي
طبقتها املجموعة (تابع)
ولكن يظل احت�ساب الفائدة على �أ�سا�س القيمة الدفرتية
الإجمالية للموجود .اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر
الدين هي اخل�سائر االئتمانية املتوقعة الناجتة من جميع حاالت
التعرث املمكنة على مدى العمر املتوقع للأداة املالية .اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة هي املتو�سط املرجح للخ�سائر االئتمانية
باحتمالية التعرث على مدى عمر الدين.
املرحلة  :3اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى
عمر الدين  -انخف�ضت قيمتها االئتمانية
تت�ضمن املرحلة  3موجودات مالية لها دليل مو�ضوعي على
انخفا�ض القيمة يف تاريخ التقرير .بالن�سبة لهذه املوجودات ،يتم
االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى عمر الدين
مبوجب توجيهات م�صرف قطر املركزي.
حما�سبة التحوط
حتتفظ متطلبات حما�سبة التح ّوط العامة باملعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  9بالأنواع الثالثة من �آليات حما�سبة
التحوط الواردة مبعيار املحا�سبة الدويل رقم  .39رغم ذلك مت
�إدخال املزيد من املرونة على �أنواع املعامالت امل�ؤهلة ملحا�سبة
التحوط ،وعلى وجه اخل�صو�ص تو�سيع �أنواع الأدوات التي ت�ؤهل
ك�أدوات حتوط و�أنواع مكونات خماطر البنود غري املالية امل�ؤهلة
ملحا�سبة التحوط .بالإ�ضافة �إلى ذلك مت �إ�صالح اختبار الفعالية
وا�ستبدل مببد�أ «العالقة االقت�صادية» .مل يعد مطلوبا �إجراء
تقييم ب�أثر رجعي لفعايل التحوط.
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كما اختارت املجموعة �أي�ضا اال�ستمرار يف تطبيق ا�شرتاطات
حما�سبة التحوط الواردة مبعيار املحا�سبة الدويل رقم  39عند
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .9
االنتقال
مت تطبيق التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية الناجتة من تطبيق
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9ب�أثر رجعي ،فيما عدا ما
يلي:
	(�أ) مل يتم تعديل فرتات املقارنة .الفروق يف القيم الدفرتية
للموجودات املالية واملطلوبات املالية الناجتة من تطبيق املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم  9يتم االعرتاف بها يف الأرباح املدورة
واالحتياطيات كما يف  1يناير  .2018بناء عليه ف�إن املعلومـات
املعرو�ضـة ل�سنة  2017ال تظهر متطلبات املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  9وبالتايل ال ميكن مقارنتها مع املعلومات املعرو�ضة
ل�سنة  2018مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .9
	(ب) مت �إجراء التقييمات التالية على �أ�سا�س احلقائق والظروف
التي كانت موجودة يف تاريخ التطبيق املبدئي:
• حتديد منوذج العمل الذي تدار فيه املوجودات املالية.
• تخ�صي�ص بع�ض اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية التي
ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة على �أنها بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر.
• لو كانت لورقة الدين خماطر ائتمان منخف�ضة يف تاريخ
التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
عندها �سيعترب البنك �أن خماطر االئتمان على الأ�صل مل
تزيد زيادة كبرية منذ االعرتاف املبدئي.

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�أ) املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي طبقتها املجموعة (تابع)
ت�أثري تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
مت تو�ضيح �أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9كما يف  1يناير � 2018أدناه:

ر�صيد الإقفال مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  39يف  31دي�سمرب ( 2017معدل)
الأثر على �إعادة الت�صنيف و�إعادة القيا�س:
ا�ستثمارات مالية (حقوق ملكية) من املتاحة للبيع �إلى تلك التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر
ا�ستثمارات مالية (دين) من املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق �إلى تلك التي مت قيا�سها بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ا�ستثمارات مالية (حقوق ملكية) من املتاحة للبيع �إلى تلك التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة
ا�ستثمارات مالية (�صناديق م�شرتكة) من املتاحة للبيع �إلى تلك التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة
ا�ستثمارات مالية (دين) من املتاحة للبيع �إلى تلك التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة
الأثر على االعرتاف باخل�سائر االئتمانية املتوقعة:
م�ستحقات من بنوك
ا�ستثمارات مالية (دين) بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ا�ستثمارات مالية (دين) بالتكلفة املطف�أة
قرو�ض و�سلف لعمالء
التزامات القرو�ض وال�ضمانات املالية

ب�آالف الرياالت القطرية

الأرباح املدورة

احتياطي القيمة العادلة

1.346.779

()67.555

196.332

()196.332

-

()1.216

7.546

()7.546

7.441

()7.441

211.319

()38
()212.573

()16.989
()10.164
()1.418
()1.484.635
()252.767
()1.765.973
1.372.000

حمول من احتياطي املخاطر
ر�صيد االفتتاح مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9بتاريخ التطبيق املبدئي يف  1يناير 1.164.125 2018

()280.128

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
�أ) املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي طبقتها املجموعة (تابع)
ت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية
قامت املجموعة ب�إجراء حتليل مف�صل لنماذج �أعمالها لإدارة املوجودات املالية �إ�ضافة �إلى حتليل خ�صائ�ص تدفقها النقدي .اجلدول
�أدناه يجري ت�سوية لفئات القيا�س الأ�صلية والقيم الدفرتية للموجودات املالية وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  39وفئات القيا�س اجلديدة
مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9كما يف  1يناير .2018
ب�آالف الرياالت القطرية

الت�صنيف الأ�صلي
مبوجب معيار
املحا�سبة الدويل
رقم 39

الت�صنيف اجلديد
مبوجب املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم 9

�أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

القيمة
الدفرتية
الأ�صلية

�إعادة
الت�صنيف

�إعادة
القيا�س

القيمة
الدفرتية
اجلديدة

املوجودات املالية

نقد و�أر�صدة لدى بنوك
مركزية

قرو�ض وذمم مدينة

تكلفة مطف�أة

6.669.609

-

-

6.669.609

م�ستحقات من بنوك

قرو�ض وذمم مدينة

تكلفة مطف�أة

7.804.994

-

()16.989

7.821.983

قرو�ض و�سلف لعمالء

قرو�ض وذمم مدينة

تكلفة مطف�أة

58.319.539

-

(59.804.174 )1.484.635

ا�ستثمارات مالية  -دين

حمتفظ بها لال�ستحقاق تكلفة مطف�أة

3.677.378

-

()356

3.677.734

ا�ستثمارات مالية  -دين

حمتفظ بها لال�ستحقاق بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر

1.984.879

()1.216

-

1.986.095

ا�ستثمارات مالية  -دين

حمتفظ بها لال�ستحقاق بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة

30.628

-

-

30.628

ا�ستثمارات مالية  -دين

متاحة للبيع

تكلفة مطف�أة

668.975

()38

()1.062

670.075

ا�ستثمارات مالية  -دين

متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر

10.268.545

-

-

10.268.545

ا�ستثمارات مالية  -حقوق
ملكية

متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر

698.599

-

-

698.599

ا�ستثمارات مالية  -حقوق
ملكية

متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة

180.934

-

-

180.934

90.304.080

()1.254

(91.808.376 )1.503.042

املطلوبات املالية
لي�ست هناك تغيريات يف ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية.
( )2املعيار الدويل للتقارير املالية رقم �« 15إيراد العقود املربمة مع العمالء»
طبقت املجموعة معيار االعرتاف بالإيراد اجلديد هذا بدءا من  1يناير  .2018يوفر هذا املعيار على املنهج امل�ستند �إلى املبادئ لالعرتاف
بالإيراد وهو يدخل مفهوم االعرتاف بالإيراد اللتزامات الأداء عند ا�ستيفائها .قامت املجموعة بتقييم �أثر املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  15وتو�صلت �إلى نتيجة مفادها ب�أن تطبيق هذا املعيار لي�س له �أي �أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�أ) املعايري اجلديـــدة واملعدلـة والتف�سيـرات التي
طبقتها املجموعة (تابع)
املعايري امل�صدرة ومل ت�صبح �سارية املفعول
مت �إ�صدار العديد من املعايري والتعديالت على املعايري لكنها مل
ت�صبح �سارية املفعول بعد ومل تطبقها املجموعة يف �إعداد هذه
البيانات املالية املوحدة .فيما يلي املعايري التي قد يكون لها �أثر
هام على البيانات املالية املوحدة للمجموعة ومع ذلك تقوم
املجموعة الآن ب�صورة فعالة بتقييم �أثر هذه املعايري� .ستطبق
املجموعة هذه املعايري اجلديدة يف تواريخ �سريان مفعولها ذات
ال�صلة.

 )3املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16الإيجارات
يف يناير  ،2016قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بن�شر املعيار
الدويل للتقارير املالية « 16عقود الإيجار» ،ليحل حمل التوجيه
احلايل املتعلق بالإيجارات ،مبا يف ذلك معيار املحا�سبة الدويل
رقم « 17عقود الإيجار» ،وتف�سري جلنة املعايري الدولية للتقارير
املالية رقم « 4حتديد ما �إذا كان الرتتيب ي�شتمل على عقد
�إيجار» ،والتف�سري رقم - 15عقود الإيجار الت�شغيلي  -والتف�سري
رقم « 27تقييم جوهر املعامالت يف ال�شكل القانوين للعقد».
�سينتج عن ذلك ا�ستبعاد جميع الإيجارات تقريبا التي يتم
االعرتاف بها يف امليزانية العمومية من قبل امل�ست�أجر ،للتفريق
بني عقود الإيجار الت�شغيلية والتمويلية .مبوجب املعيار اجلديد،
يتم االعرتاف باملوجود (احلق يف ا�ستخدام البند امل�ست�أجر)
واملطلوب املايل لدفع الإيجارات� .إعفاءات االعرتاف الوحيدة
هي عقود الإيجار ق�صرية الأجل وذات القيمة املنخف�ضة.
	�أن�ش�أت املجموعة فري ًقا م�شروع قام مبراجعة جميع ترتيبات
الت�أجري للمجموعة خالل ال�سنة املا�ضية يف �ضوء قواعد حما�سبة
الإيجار اجلديدة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .16
�ستطبق املجموعة املعيار من تاريخ اعتماده الإلزامي يف  1يناير
 .2019تخطط املجموعة تطبيق �أ�سلوب االنتقال املب�سط ولن
تعدل املبالغ املقارنة لل�سنة ،قبل تاريخ اعتماد املعيار .كما هو
م�سموح مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � ،16سيتم
قيا�س موجودات حق اال�ستخدام مببلغ مطلوب الإيجار عند
التطبيق (بعد تعديالت �أي م�صروفات �إيجار مدفوعة م�سب ًقا �أو
م�ستحقة).
عالوة على ذلك ،ا�ستخدمت املجموعة الو�سائل العملية التالية
عند التطبيق الأويل:
ا�ستخدمت التقييم ال�سابق للمجموعة للعقود القائمة �أو التي
حتتوي على �إيجار؛
 معدل خ�صم واحد مطبق على جمموعة من عقود الإيجارذات خ�صائ�ص مت�شابهة ت�شابها معقوال؛

 يف حال كانت مدة الإيجار غري املنتهية يف تاريخ التطبيقاملبدئي �أقل من � 12شه ًرا �أو عقود الإيجار ذات القيمة
منخف�ضة ،اختارت املجموعة ا�ستخدام �إعفاء ق�صري
الأجل للإيجار؛
 ا�ستبعاد التكاليف املبا�شرة الأولية من قيا�س موجوداتحق اال�ستخدام يف تاريخ التطبيق الأويل؛
 ا�ستخدام التجارب ال�سابقة ،مثل حتديد مدة عقد الإيجار�إذا كان العقد يحتوي على خيارات لتمديد عقد الإيجار �أو
�إنهائه؛ و
 اختيار عدم ف�صل مكون الإيجار عن �أي مكونات غري�إيجاريه مرتبطة بها و�أخذ هذا اخليار للمحا�سبة عن
عن�صر الإيجار ومكونات الإيجار غري املرتبطة به كمكون
وحيد للإيجار.
كما يف تاريخ التقرير ،لدى املجموعة التزامات الت�أجري
الت�شغيلي غري القابلة للإلغاء مببلغ  164.1مليون ريال قطري.
من التزامات الإيجار هذه ما يقرب من  3.6مليون ريال قطري
تتعلق ب�إيجارات ق�صرية الأجل و 2.3مليون ريال قطري لعقود
الإيجار ذات القيمة املنخف�ضة والتي �سيعرتف بها بكالهما على
�أ�سا�س الق�سط الثابت كم�صروف يف بيان الدخل.
بالن�سبة اللتزامات عقود الإيجار املتبقية ،تتوقع املجموعة
االعرتاف مبوجودات حق اال�ستخدام بنحو  145.5مليون ريال
قطري يف  1يناير  ،2019ومطلوبات �إيجار مببلغ  145.5مليون
ريال قطري (بعد ت�سويات املدفوعات م�سبقا ومدفوعات الإيجار
امل�ستحقة املعرتف بها كما يف  31دي�سمرب  .)2018لن يت�أثر
�إجمايل �صايف املوجودات.
تتوقع املجموعة انخفا�ض �صايف الربح بعد ال�ضرائب بنحو 1.3
مليون ريال قطري ل�سنة  2019نتيجة اعتماد القواعد اجلديدة.
من املتوقع �أن ينخف�ض �صايف �إيرادات الفوائد بنحو 3.5
مليون ريال قطري حيث �أن الفائدة على الإيجار �ستكون جز ًءا
من م�صروفات الفوائد ،و�سوف تنخف�ض امل�صروفات الأخرى
مبقدار  40.9مليون ريال قطري ،حيث يتم �إدراج مدفوعات
الإيجار الت�شغيلي يف امل�صروفات الأخرى ،ومع ذلك �سينخف�ض
�صايف الربح مببلغ  38.7مليون ريال قطري ب�سبب �إطفاء
موجودات حق اال�ستخدام.
�سوف تزيد التدفقات النقدية الت�شغيلية ومتويل التدفقات
النقدية مبا يقارب  37.4مليون ريال قطري ،حيث يتم ت�سديد
اجلزء الأ�سا�سي من مطلوبات الإيجار كم�صاريف نقدية من
�أن�شطة التمويل.
	�إن �أن�شطة املجموعة كم�ؤجر لي�ست جوهرية وبالتايل ال تتوقع
املجموعة �أي ت�أثري كبري على البيانات املالية .ومع ذلك ،ف�إن
بع�ض الإف�صاحات الإ�ضافية �ستكون مطلوبة من ال�سنة املقبلة.
بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ب)	�أ�سا�س توحيد البيانات املالية

	�إن البيانات املالية املوحدة تتكون من البيانات املالية للبنك
و�شركاته التابعة (وي�شار �إليهم جميع ًا بـ»املجموعة») كما يف
 31دي�سمرب  .2018تتحقق ال�سيطرة للمجموعة عندما يكون
لها عائدات متغرية �أو لديها حقوق فيها من ارتباطها بامل�ؤ�س�سة
امل�ستثمر فيها وي�ستطيع الت�أثري على هذه العائدات من خالل
�سلطته على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها:
• ال�سلطة على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها.
• التعر�ض ملخاطر �أو حقوق يف عائدات متغرية من ارتباطها
بامل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها.
• القدرة على ا�ستخدام �سلطتها على امل�ؤ�س�سة امل�ستثمر فيها
للت�أثري على قيمة عائداتها.
عندما يكون للمجموعة حقوق �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت
�أو حقوق مماثلة يف الكيان امل�ستثمر فيه ،ت�أخذ املجموعة يف
االعتبار احلقائق والظروف ذات ال�صلة عند تقييم ما �إذا كانت
لها �سلطة على الكيان امل�ستثمر فيه.
تقوم املجوعة ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت ت�سيطر على امل�ؤ�س�سة
امل�ستثمر فيها �أم ال �إذا �أ�شارت الوقائع والظروف �إلى تغيري يف
واحد �أو �أكرث من البنود الثالث املذكورة �أعاله .يبد�أ توحيد
ال�شركة التابعة عندما تفر�ض املجموعة �سيطرتها على ال�شركة
التابعة وينتهي بانتهاء �أو فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة.
تدرج موجودات ومطلوبات و�إيرادات وم�صاريف ال�شركة التابعة
املكت�سبة �أو امل�ستبعدة خالل ال�سنة يف بيان الدخل املوحد وبيان
الإيرادات ال�شاملة الأخرى املوحد من التاريخ الذي حت�صل فيه
املجموعة على ال�سيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه املجموعة
عن ال�سيطرة على ال�شركة التابعة.
تعود الأرباح واخل�سائر �أو �أي من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى
على م�ساهمي ال�شركة الأم للمجموعة واحلقوق غري امل�سيطرة
حتى و�إن نتج عن ذلك عجز يف امليزانية للحقوق غري امل�سيطرة.
تعد هذه البيانات املالية املوحدة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية
موحدة للمعامالت والأحداث الأخرى املت�شابهة يف احلاالت
املماثلة .عند ال�ضرورة يتم �إدخال تعديالت يف البيانات املالية
لل�شركات التابعة لتتطابق �سيا�ساتها املحا�سبية مع تلك املتبعة
من قبل املجموعة .يتم ا�ستبعاد جميع املوجودات واملطلوبات
وحقوق امل�ساهمني والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية
الناجتة عن املعامالت بني �شركات املجموعة عند �إعداد
البيانات املالية املوحدة.
	�أي تغيري يف حقوق امللكية ل�شركة تابعة بدون فقدان ال�سيطرة،
تتم املحا�سبة له كمعاملة حقوق ملكية.
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ج) جتميع الأعمال وال�شهرة
يتم احت�ساب الأعمال املجمعة با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ .يتم
قيا�س تكلفة �أي عملية ا�ستحواذ ب�إجمايل املبلغ املحول بالقيمة
العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ وقيمة �أي ح�صة غري م�سيطرة يف
الأعمال التي يتم اال�ستحواذ عليها .يف كل �أعمال جممعة تختار
املجموعة �أن تقي�س احل�صة غري امل�سيطرة يف الأعمال امل�ستثمر
فيها بالقيمة العادلة �أو باحل�صة الن�سبية من �صايف املوجودات
التي ميكن تعيينها للأعمال امل�ستثمر فيها .تكاليف اال�ستحواذ
املتكبدة حت�سب كم�صاريف وتدرج يف امل�صاريف الإدارية.
عندما ت�ستحوذ املجموعة على �أي �أعمال تقوم بت�صنيف
املوجودات املالية واملطلوبات املالية امل�ستلمة وفق ًا لل�شروط
التعاقدية والأحوال االقت�صادية والظروف اخلا�صة يف تاريخ
اال�ستحواذ .وهذا ي�شمل ف�صل امل�شتقات ال�ضمنية يف العقود
الأ�سا�سية لل�شركة امل�ستحوذ عليها.
	�أية مبالغ حمتملة يرغب املالك يف حتويلها يتم �إدراجها بالقيمة
العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ .املبالغ املحتملة التي يتم ت�صنيفها
كموجودات �أو مطلوبات عبارة عن �أدوات مالية يتم قيا�سها
بالقيمة العادلة ،مع �إدراج التغريات يف القيمة العادلة يف بيان
الربح �أو اخل�سارة.
ال�شهرة يتم قيا�سها مبدئي ًا بالتكلفة (وهي زيادة �إجمايل
املبالغ املحولة واملبلغ املدرج للح�صة غري امل�سيطرة) و�أية منافع
�سابقة مملوكة على �صايف املوجودات املحددة امل�ستحوذ عليها
واملطلوبات املتكبدة� .إذا كانت القيمة العادلة ل�صايف املوجودات
امل�ستحوذ عليها تزيد على جمموع املبلغ املحول ،تقوم املجموعة
ب�إعادة تقييم ما �إذا كانت قد قامت بتحديد كافة املوجودات
امل�ستحوذ عليها واملطلوبات املتكبدة ب�شكل �صحيح وتقوم
مبراجعة الإجراءات امل�ستخدمة لقيا�س املبالغ املحققة يف تاريخ
اال�ستحواذ� .إذا �أ�سفرت عملية �إعادة التقييم عن وجود زيادة يف
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها عن �إجمايل
املبلغ املحول ،يدرج الربح يف بيان االدخل.
بعد التحقق املبدئي ،يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة بعد خ�صم
�أية خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة .لغر�ض فح�ص
االنخفا�ض يف القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة املكت�سبة �ضمن �أعمال
جممعة ،منذ تاريخ اال�ستحواذ ،على جميع وحدات الإيرادات
النقدية للمجموعة والتي يتوقع �أن ت�ستفيد من جتميع الأن�شطة
بغ�ض النظر عن حتويل موجودات �أو مطلوبات �أخرى للم�ؤ�س�سة
امل�ستحوذ عليها �إلى تلك الوحدات.
عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة �إيرادات نقدية ويتم
ا�ستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،ت�ضم ال�شهرة
املتعلقة بالعملية امل�ستبعدة �إلى القيمة الدفرتية للعملية وذلك
عند حتديد الربح �أو اخل�سارة من ا�ستبعاد العملية .يتم قيا�س
ال�شهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على �أ�سا�س القيم الن�سبية
للعملية امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة الإيراد النقدي.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
د) ال�شركات الزميلة

ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يوجد لدى املجموعة نفوذا هاما عليها� .إن النفوذ الهام هو القدرة على امل�شاركة يف اتخاذ القرارات
املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها ولي�س ال�سيطرة عليها �أو ال�سيطرة امل�شرتكة على �سيا�ساتها.
تتم املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية ويتم االعرتاف بها مبدئيا بالتكلفة مت�ضمنة تكاليف املعاملة التي
تتعلق ب�صورة مبا�شرة باال�ستحواذ على اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة.
يتم االعرتاف بح�صة املجموعة يف الأرباح �أو اخل�سائر ال�سابقة ال�ستحواذ ال�شركات الزميلة يف بيان الدخل ال�شامل املوحد بينما يتم
االعرتاف بالتغريات يف ح�صتها من حقوق امللكية لال�ستحواذ يف االحتياطيات .تتم ت�سوية التغريات الرتاكمية ال�سابقة لال�ستحواذ يف
مقابل القيمة الدفرتية لال�ستثمار .عندما تعادل ح�صة املجموعة يف خ�سائر ال�شركة الزميلة �أو تزيد عن م�ساهمتها يف ال�شركة الزميلة،
مت�ضمنة �أية ذمم مدينة بدون �ضمانات ،ال تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أية خ�سائر �أخرى ما مل يكن لديها التزامات �أو تقم ب�سداد مدفوعات
بالنيابة عن ال�شركة الزميلة.
يتم ا�ستبعاد املكا�سب فيما بني �شركات املجموعة الناجتة من التعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة �إلى حد م�ساهمة املجموعة يف
ال�شركة الزميلة .كما يتم �أي�ض ًا ا�ستبعاد اخل�سائر فيما بني �شركات املجموعة ما مل توفر املعاملة دليال على وجود خ�سارة انخفا�ض يف قيمة
املوجود املحول.
ت�ستند ح�صة املجموعة يف نتائج ال�شركات الزميلة على البيانات املالية ،واملعدلة لتتفق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .يتم ا�ستبعاد
املكا�سب من التعامالت فيما بني �شركات املجموعة �إلى حد م�ساهمة املجموعة يف ال�شركة امل�ستثمر فيها .كما يتم �أي�ضا ا�ستبعاد اخل�سائر
فيما بني �شركات املجموعة ما مل توفر املعاملة دليال على وجود خ�سارة انخفا�ض يف قيمة املوجود املحول.
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة ال�شركة الزميلة التالية:
ا�سم ال�شركة

بلد الت�أ�سي�س
والت�شغيل

الدوحة للو�ساطة واخلدمات املالية املحدودة

الهند

الن�سبة املئوية للملكية
2018

2017

%44.02

	%44.02

�أن�شطة ال�شركة

الو�ساطة املالية و�إدارة املوجودات

هـ) العمالت الأجنبية
معامالت و�أر�صدة العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بعمالت �أجنبية �أو تلك التي تتطلب �سداد ًا بعملة �أجنبية �إلى العمالت الوظيفية املعنية للعمليات مبعدالت ال�صرف
الآنية يف تواريخ املعامالت.
يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعمالت �أجنبية يف تاريخ التقرير �إلى العملة الوظيفية با�ستخدام معدالت ال�صرف الآنية ال�سائدة
يف ذلك التاريخ .يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية التي تقا�س بالقيمة العادلة �إلى العملة الوظيفية ب�سعر
ال�صرف الآين يف ذلك التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات غري املالية التي تقا�س من حيث
التكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية با�ستخدام معدل ال�صرف يف تاريخ املعاملة.
يتم ت�سجيل فروق �صرف العمالت الأجنبية الناجتة من �سداد املعامالت بالعمالت الأجنبية والنا�شئة عن التحويل ب�أ�سعار ال�صرف يف نهاية
الفرتة للموجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية يف بيان الدخل.

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
هـ) العمليات الأجنبية

النتائج واملركز املايل جلميع من�ش�آت املجموعة التي لديها
عمالت وظيفية خمتلفة عن عملة العر�ض يتم حتويلها �إلى عملة
العر�ض كما يلي:
• يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بيان مركز مايل
معرو�ض ب�سعر الإقفال يف تاريخ التقرير،
• �إيرادات وم�صروفات كل بيان دخل يتم حتويلها مبتو�سط
�أ�سعار ال�صرف ،و
• يتم االعرتاف بجميع فروق �صرف العملة يف الإيرادات
ال�شاملة الأخرى.
فروق �صرف العمالت النا�شئة من الطرق �أعاله يتم الإبالغ
عنها يف حقوق ملكية امل�ساهمني �ضمن «احتياطي حتويل عمالت
�أجنبية».
عند التوحيد ،يتم �أخذ فروق �صرف العمالت النا�شئة من حتويل
�صايف اال�ستثمار يف املن�ش�آت الأجنبية والقرو�ض و�أدوات العملة
الأخرى املخ�ص�صة كتحوطات لهذه اال�ستثمارات �إلى «الدخل
ال�شامل الآخر» .عند اال�ستبعاد الكلي �أو اجلزئي للعملية الأجنبية
يتم االعرتاف بهذه الفروق يف بيان الدخل املوحد كجزء من
مك�سب �أو خ�سارة البيع.

ز) املوجودات املالية واملطلوبات املالية
 )1االعرتاف والقيا�س املبدئي
يتم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية مبدئي ًا يف تاريخ
املتاجرة� ،أي التاريخ الذي ت�صبح فيه املجموعة طرف ًا يف الأحكام
التعاقدية لأداة مالية .ي�شمل ذلك «املتاجرة بالطريقة العادية».
وهي م�شرتيات �أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم
املوجودات خالل الإطار الزمني املحدد ب�صورة من خالل
الأحكام �أو العرف ال�سائد يف ال�سوق.
يتم قيا�س املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة
العادلة م�ضاف ًا �إليها ،بالن�سبة للبند الذي لي�س م�سجل بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،تكاليف املعامالت التي
ميكن �أن تن�سب ب�صورة مبا�شرة �إلى متلكها �أو �إ�صدارها.
 )٢الت�صنيف
يعتمد ت�صنيف الأدوات املالية عند االعرتاف املبدئي على
الغر�ض منها وخ�صائ�صها ونية الإدارة يف احل�صول عليها.
املوجودات املالية  -ال�سيا�سة املطبقة بدءا من  1يناير
2018
يتم ت�صنيف املوجودات املالية عند �إن�شائها :بالتكلفة املطف�أة،
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بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �أو بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
يقا�س املوجود املايل بالتكلفة املطف�أة يف حالة ا�ستيفائه لكال
ال�شرطني التاليني وعدم تخ�صي�صه على �أنه بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة:
• يتم االحتفاظ باملوجود �ضمن منوذج �أعمال يهدف �إلى
االحتفاظ باملوجودات لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
•	�أن ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية للموجودات املالية �إلى ن�شوء
تدفقات نقدية يف تواريخ معينة تعترب فقط مدفوعات
للمبلغ الأ�صلي والربح على املبلغ الأ�صلي القائم.
تقا�س �أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل
الآخر فقط لو ا�ستوفت ال�شرطني التاليني ومل يتم تخ�صي�صها
		
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة:
• يتم االحتفاظ باملوجود �ضمن منوذج �أعمال يتم حتقيق
هدفه بوا�سطة حت�صيل كل من التدفقات النقدية
التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛ و
• ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية للموجود املايل �إلى ن�شوء تدفقات
نقدية يف تواريخ حمددة تعترب مدفوعات فقط للمبلغ
الأ�صلي والربح.
عند االعرتاف املبدئي ب�أداة ا�ستثمار حقوق ملكية ال يتم
االحتفاظ بها للمتاجرة تختار املجموعة ب�صورة غري قابلة
للإلغاء عر�ض التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة �ضمن
الدخل ال�شامل الآخر .يتم �إجراء هذا االختيار على �أ�سا�س كل
ا�ستثمار على حدة.
ت�صنف جميع املوجودات املالية الأخرى على �أنها مقا�سة بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،عند االعرتاف املبدئي ،تقوم املجموعة
ب�صورة غري قابلة للإلغاء بتخ�صي�ص موجود مايل ي�ستويف
متطلبات القيا�س بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر على �أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة لو كان القيام بذلك �سيزيل �أو يخف�ض على نحو كبري
الفجوة املحا�سبية التي قد تن�ش�أ بخالف ذلك.
تقييم منوذج العمل
جتري املجموعة تقييما لهدف منوذج عمل الذي يتم االحتفاظ
فيه مبوجود على م�ستوى املحفظة لأن هذا يظهر ب�صورة �أف�ضل
الطريقة التي تدار بها الأعمال وتقدمي املعلومات للإدارة.
تت�ضمن هذه املعلومات التي تتم درا�ستها:
• ال�سيا�سات والأهداف املن�صو�ص عليها للمحفظة وكيفية
عمل هذه ال�سيا�سات فعليا؛
• كيفية تقييم �أداء املحفظة و�إبالغ �إدارة املجموعة عنها؛
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع) 	�إعادة الت�صنيف
	ال يعاد ت�صنيف املوجودات املالية يف �أعقاب االعرتاف املبدئي
ز) املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تابع)
بها ،فيما عدا يف الفرتة التي تعقب تغيري املجموعة لنموذج
�أعمالها لإدارة املوجودات املالية .تتم �إعادة الت�صنيف من بداية
• املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء منوذج العمل (واملوجودات
�أول فرتة تقرير مايل عقب التغري.
املالية املحتفظ بها يف منوذج العمل) وكيفية �إدارة هذه
املخاطر؛
املوجودات املالية  -ال�سيا�سة املطبقة حتى  31دي�سمرب
• كيفية تعوي�ض مديري الأعمال (على �سبيل املثال ،ما
2017
�إذا كان التعوي�ض ي�ستند �إلى القيمة العادلة للموجودات
عند التنفيذ �أو عند االعرتاف املبدئي ي�صنف املوجود املايل يف
التي يتم �إدارتها �أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم
واحد من الفئات التالية:
حت�صيلها)؛
• القرو�ض والذمم املدينة،
• عدد مرات وحجم وتوقيت املبيعات يف فرتات �سابقة
و�أ�سباب مثل هذه املبيعات وتوقعاتها حول ن�شاط املبيعات
• حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق،
امل�ستقبلي .غري �أنه ،ال يتم النظر يف املعلومات املتعلقة
• متاحة للبيع ،و
بن�شاط املبيعات ب�شكل منعزل ،ولكن كجزء من تقييم
• بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�شامل لكيفية حتقيق الهدف املعلن للمجموعة لإدارة
املوجودات املالية وكيفية حتقيق التدفقات النقدية.
املطلوبات املالية
املوجودات املالية التي يتم االحتفاظ بها للمتاجرة �أو تتم �إدارتها
املجموعـة �صنفت وقا�ست املطلوبـات املـ ــالية بالتكلف ــة املطفـ ـ�أة.
والتي يتم تقييم �أدائها على �أ�سا�س القيمة العادلة تقا�س بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة لأنه ال يتم االحتفاظ بها
�	)3إلغاء االعرتاف
لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يحتفظ بها لتح�صيل
تقوم املجموعة ب�إلغاء االعرتاف مبوجود مايل عند انتهاء
التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات املالية كليهما.
احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجود املايل �أو
عند قيامها بتحويل املوجود املايل يف معاملة يتم فيها حتويل
تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي
جميع خماطر وحوافز ملكية املوجود املايل �أو يف احلالة التي ال
فقط مدفوعات مبلغ الأ�صل والربح
حتتفظ فيها املجموعة وال حتول جزء كبريا من خماطر وعوائد
لأغرا�ض هذا التقييم يتم تعريف «املبلغ الأ�صلي» على �أنه القيمة
امللكية كما �أنها ال حتتفظ بال�سيطرة على املوجود املايل .يتم
العادلة للموجود املايل عند االعرتاف املبدئي .يتم تعريف
االعرتاف ب�أية م�صلحة يف املوجودات املالية املحولة والتي ت�ؤهل
«الفائدة» على �أنها املقابل املدفوع للقيمة الزمنية للنقود وعن
لإلغاء االعرتاف والتي يتم �إن�شاءها �أو االحتفاظ بها من جانب
خماطر االئتمان امل�صاحبة للمبلغ الأ�صلي القائم خالل مدة
املجموعة كموجود �أو مطلوب مايل منف�صل يف بيان املركز املايل.
زمنية معينة وعن خماطر الإقرا�ض الأ�سا�سي والتكاليف الأخرى
عند �إلغاء االعرتاف عن موجود مايل يتم االعرتاف بالفرق بني
(كمثال خماطر ال�سيولة وامل�صروفات الإدارية) �إ�ضافة �إلى
القيمة الدفرتية للموجود واملقابل امل�ستلم مت�ضمنا �أي موجود
هام�ش الربح.
جديد يتم احل�صول عليه ناق�صا �أي مطلوب جديد يتم �إدراجه
عند تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي
يف الربح �أو اخل�سارة.
مدفوعات فقد للمبلغ الأ�صلي والفائدة عليه ،ت�ضع املجموعة
بدءا من  1يناير  2018ف�إن �أي ربح  /خ�سارة تراكمية معرتف
اعتبارا للأحكام التعاقدية للأداة .يت�ضمن هذا تقييم ما �إذا كان
بها يف الدخل ال�شامل الآخر فيما يتعلق باال�ستثمارات يف �أوراق
املوجود املايل يحتوي على �شرط تعاقدي قد يغري توقيت �أو مبلغ
حقوق ملكية خم�ص�صة على �أنها بالقيمة العادلة من خالل
التدفقات النقدية التعاقدية بال�صورة التي جتعلها ال تلبي هذا
الدخل ال�شامل الآخر ال يتم االعرتاف بها يف بيان الدخل املوحد
ال�شرط .عند �إجراء التقييم تدر�س املجموعة الأحداث الطارئة
عند �إلغاء االعرتاف عن هذه الأوراق املالية.
التي قد تغري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية واملدفوعات مقدما
تدخل املجموعة يف معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات
و�شروط التمديد وال�شروط التي حتد من مطالبة املجموعة
معرتف بها يف بيان مركزها املايل ولكنها حتتفظ �إما بجميع
بالتدفقات النقدية من موجودات حمددة واملزايا التي تعدل
�أو بجزء كبري من املخاطر والعوائد للموجودات املالية �أو جلزء
مقابل القيمة الزمنية للنقود .الأدوات التي ال ت�ستويف معايري
منها .يف حالة االحتفاظ بجميع �أو بجزء كبري من املخاطر
املدفوعات فقط للمبلغ الأ�صلي والفائدة عليه ،يتم قيا�سها
والعوائد عندها ال يتم �إلغاء االعرتاف باملوجودات املحولة.
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

ز) املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تابع)

يت�ضمن حتويل املوجودات مع االحتفاظ بجميع �أو بجزء كبري
من املخاطر والعوائد ،كمثال� ،إقرا�ض الأوراق املالية ومعامالت
�إعادة ال�شراء.
يف املعامالت التي ال حتتفظ فيها املجموعة وال تقوم بتحويل
جميع �أو جزء كبري من خماطر وعوائد ملكية املوجود املايل
وحتتفظ بال�سيطرة على املوجود ،ت�ستمر املجموعة يف االعرتاف
باملوجود �إلى حد م�شاركتها امل�ستمرة والتي يتم حتديدها باحلد
الذي تتعر�ض فيه �إلى التغيريات يف قيمة املوجود املحول .يف
بع�ض املعامالت حتتفظ املجموعة بالتزام خلدمة املوجود املايل
مقابل ر�سوم .يتم �إلغاء االعرتاف باملوجود املحول لو حقق معايري
�إلغاء االعرتاف .يتم االعرتاف مبوجود �أو مطلوب يف عقد خدمة
ا�ستنادا �إلى ما �إذا كانت ر�سوم اخلدمة �أكرث من (موجود) كايف
�أو �أقل من (مطلوب) كاف لأداء اخلدمة.
تلغي املجموعة االعرتاف عن مطلوب مايل عند التفرغ من �أو
�إلغاء �أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.
 )4تعديل املوجودات املالية واملطلوبات املالية
املوجودات املالية
يف حالة تعديل �أحكام موجود مايل تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا
كانت التدفقات النقدية للموجود املعدل تختلف على نحو كبري.
لو كانت التدفقات النقدية خمتلفة على نحو كبري عندها ف�إن
احلقوق يف التدفقات النقدية من املوجود املايل الأ�صلي تعترب
على �أنها قد انتهت مدتها .يف هذه احلالة يلغى االعرتاف عن
املوجود املايل الأ�صل ويتم االعرتاف مبوجود مايل جديد بالقيمة
العادلة.
ال�سيا�سة املطبقة بدءا من  1يناير 2018
لو مل تكن التدفقات النقدية من املوجود املعدل امل�سجل بالتكلفة
املطف�أة خمتلفة على نحو كبري عندها لن ينتج عن التعديل �إلغاء
للموجود املايل .يف هذه احلالة تقوم املجموعة ب�إعادة احت�ساب
�إجمايل مبلغ القيمة الدفرتية للموجود املايل وتعرتف باملبلغ
النا�شئ من تعديل �إجمايل القيمة الدفرتية كمك�سب �أو خ�سارة
تعديل يف بيان الدخل املوحد .لو مت القيام ب�إجراء هذا التعديل
ب�سبب ال�صعوبات املالية التي تواجه املقرت�ض عندها يتم عر�ض
الربح �أو اخل�سارة جنبا �إلى جنب مع خ�سائر تدين القيمة .يف
احلاالت الأخرى ،يتم عر�ضه ك�إيراد فائدة.
ال�سيا�سة املطبقة حتى  31دي�سمرب 2017
لو مت تعديل �أحكام املوجود املايل ب�سبب ال�صعوبات املالية التي
تواجه املقرت�ض ومل يلغى االعرتاف عن املوجود عندها يقا�س
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تدين قيمة املوجود با�ستخدام معدل الفائدة ال�سابق للتعديل.
املطلوبات املالية
تلغي املجموعة االعرتاف باملطلوب املايل عندما يتم تعديل
�أحكامه وتكون التدفقات النقدية للمطلوب املعدل خمتلفة على
نحو كبري .يف هذه احلالة ،يتم االعرتاف مبطلوب مايل جديد
م�ستند �إلى الأحكام املعدلة بالقيمة العادلة .الفرق بني القيمة
الدفرتية للمطلوب املايل املطف�أ واملطلوب املايل اجلديد ب�أحكام
معدلة يتم االعرتاف به يف بيان الدخل املوحد.
 )5املقا�صة
يتم �إجراء مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عر�ض
�صايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد ،فقط عندما يكون لدى
املجموعة احلق القانوين يف مقا�صة املبالغ املعرتف بها ورغبتها
�إما يف ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقيق املوجود و�سداد
الأ�صل يف نف�س الوقت.
 )6مبادئ القيا�س
قيا�س التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة للموجودات �أو املطلوبات املالية هي املبلغ الذي
تقا�س به املوجودات �أو املطلوبات املالية عند االعرتاف املبدئي
خم�صوم ًا منه مدفوعات �سداد �أ�صل املبلغ الأ�صلي م�ضاف ًا �إليه
�أو خم�صوم ًا منه الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي لأي فرق بني املبلغ املبدئي املعرتف به ومبلغ
اال�ستحقاق ناق�ص ًا �أي تخفي�ض خل�سارة االنخفا�ض يف القيمة.
يت�ضمن احت�ساب معدل الفائدة الفعلي جميع الر�سوم املدفوعة
�أو امل�ستلمة والتي ت�شكل جز ًء متمم َا ملعدل الفائدة الفعلي.
قيا�س القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الثمن الذي قد ي�ستلم لبيع موجود �أو يدفع
لتحويل مطلوب يف معاملة بني متعاملني يف ال�سوق يف تاريخ
القيا�س .يتم قيا�س القيمة العادلة بناء على افرتا�ض �أن املعاملة
لبيع املوجود �أو لتحويل املطلوب حتدث �إما:
• يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات �أو املطلوبات� ،أو
• يف غياب �سوق رئي�سية ،يف ال�سوق الأف�ضل بالن�سبة
للموجودات �أو املطلوبات.
القيمة العادلة للأدوات املالية والتي يتم تداولها بالأ�سواق
املالية الن�شطة يف تاريخ التقرير على �أ�سا�س ال�سعر بال�سوق �أو
عرو�ض �أ�سعار امل�ضارب (�سعر العر�ض بالن�سبة للمراكز طويلة
الأجل و�سعر الطلب بالن�سبة للمراكز الق�صرية الأجل) بدون �أي
اقتطاعات من تكلفة العمليات.
بالن�سبة للأدوات املالية غري املتداولة يف �سوق ن�شط ،يتم حتديد
القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم املنا�سبة .ت�شمل
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ز) املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تابع)

تقنيات التقييم طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة ،مقارنة
مع الأدوات املماثلة والتي لديها �أ�سعار �سوقية ملحوظه مناذج
خليارات ت�سعري ،ومناذج االئتمان وغريها من مناذج التقييم
ذات ال�صلة.
يجب قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات يف ال�صناديق امل�شرتكة
واملحافظ ذات وحدات غري مدرجة ب�صايف قيمة الأ�صول املقدمة
من مدير ال�صناديق.
تقا�س عقود العمالت الأجنبية الآجلة بنا ًء على معدالت حتويل
ملحوظة ومنحنيات عائد العمالت ذات ال�صلة وكذلك �أ�سا�س
العملة املنت�شرة بني العمالت ذات ال�صلة .جميع العقود م�ضمونة
نقد ًا بالكامل ولذا يتم �إلغاء خماطر االئتمان لكل من املجموعة
والطرف الآخر لتلك العقود.
حتدد القيمة العادلة للم�شتقات غري املدرجة بالتدفقات النقدية
املخ�صومة .لغر�ض �إف�صاحات القيمة العادلة ،حددت املجموعة
فئات املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س طبيعة وخ�صائ�ص
وخماطر املوجودات واملطلوبات وم�ستوى تدرج القيمة العاجلة
املو�ضح يف �إي�ضاح .5
 )7تعريف وقيا�س االنخفا�ض يف القيمة
ال�سيا�سة املتبعة من  1يناير 2018
تعرتف املجموعة مبخ�ص�صات اخل�سارة بالن�سبة للخ�سائر
االئتمانية املتوقعة عن الأدوات املالية التالية التي ال تقا�س
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة:
• املوجودات املالية التي تعترب �أدوات دين؛ و
• ارتباطات القرو�ض وعقود ال�ضمانات املالية
مل يتم االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض قيمة على �أدوات دين.
تقي�س املجموعة خم�ص�ص خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة مببلغ
يعادل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة مدى احلياة ،فيما عدا ما يلي،
والذي يقا�س على �أنه خ�سائر ائتمانية متوقعة ملدة � 12شهرا:
• اال�ستثمارات املالية يف الدين التي يتم حتديد �أن لها
خماطر ائتمانية منخف�ضة يف تاريخ التقرير؛ و
• الأدوات املالية الأخرى والتي مل تزيد خماطرها االئتمانية
ب�صورة كبرية منذ االعرتاف بها مبدئيا
تعترب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا جز ًءا اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن حاالت تعرث من الأدوات املالية
التي من املحتمل حدوثها خالل � 12شهر عقب تاريخ التقرير.

قيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالحتمال خل�سائر
االئتمان وهي تقا�س على النحو التايل:
• املوجودات املالية التي مل تتدنى قيمتها االئتمانية يف تاريخ
التقرير :كالقيمة احلالية جلميع حاالت النق�ص يف النقد
(�أي الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة لل�شركة وفقا
للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها)،
• املوجودات املالية التي تدنت قيمتها االئتمانية يف تاريخ
التقرير :كالفرق بني �إجمايل مبلغ القيمة الدفرتية
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة،
• ارتباطات القرو�ض غري امل�سحوبة :على �أنها الفرق بني
التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة للمجموعة يف حالة
�سحب االرتباط والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة
ا�ستالمها ،و
• عقود ال�ضمانات املالية :املدفوعات املتوقعة لدفعها
حلاملها ناق�صا �أية مبالغ تتوقع املجموعة ا�سرتدادها.
املوجودات املالية املعاد هيكلتها
يف حالة �إعادة التفاو�ض على �أو تعديل �أحكام موجود مايل �أو يف
حالة ا�ستبدال موجود مايل قائم ب�آخر جديد ب�سبب ال�صعوبات
املالية لدى املقرت�ض ،عندها يتم �إجراء تقييم ملا �إذا كان
من الالزم �إلغاء االعرتاف باملوجود املايل وتقا�س اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة على النحو التايل:
•	�إذا من املتوقع �أال ينتج من �إعادة الهيكلة املتوقعة �إلغاء
االعرتاف باملوجود احلايل ،عندها يتم �إدراج التدفقات
النقدية املتوقعة الناجتة من املوجود املايل املعدل يف
احت�ساب النق�ص يف التدفق النقدي من املوجود القائم.
•	�إذا كان �سينتج من �إعادة الهيكلة املتوقعة �إلغاء االعرتاف
باملوجود احلايل ،عندها تعامل القيمة العادلة املتوقعة
للموجود اجلديد على �أنها تدفق نقدي نهائي من املوجود
املايل احلايل يف وقت �إلغاء االعرتاف به .يتم �إدراج هذا
املبلغ يف احت�ساب حاالت النق�ص يف التدفق النقدي من
املوجود املايل القائم والتي يتم خ�صمها من التاريخ املتوقع
لإلغاء االعرتاف �إلى تاريخ التقرير با�ستخدام معدل
الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود املايل القائم.
املوجودات املالية التي انخف�ضت قيمتها االئتمانية
يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كانت املوجودات
املالية مل�سجلة بالتكلفة املطف�أة واملوجودات املالية يف �أدوات
الدين امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
قد انخف�ضت قيمتها االئتمانية .يعترب املوجود املايل على �أنه قد
«انخف�ضت قيمته االئتمانية» عند وقوع واحد �أو �أكرث من
بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ز) املوجودات املالية واملطلوبات املالية (تابع)

التالية �أثرا �ضارا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
للموجود املايل:
الدليل على �أن موجودا ماليا قد انخف�ضت قيمته االئتمانية
يت�ضمن البيانات التالية التي ميكن مالحظتها:
• ال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه املقرت�ض �أو امل�صدر،
• خرق للعقد مثل حادثة التعرث �أو جتاوز موعد اال�ستحقاق،
•	�إعادة هيكلة الدين �أو ال�سلفة من جانب املجموعة بناء على
�أحكام ما كانت املجموعة �ستقبل بها بخالف ذلك،
•	�أ�صبح من املرجح ب�أن املقرت�ض �سيدخل يف �إفال�س �أو
عملية �إعادة تنظيم �أخرى؛ �أو
• اختفاء ال�سوق الن�شطة للورقة املالية ب�سبب ال�صعوبات
املالية

لتاريخ اال�ستحقاق الهامة ب�صفة فردية والتي ال يوجد انخفا�ض
حمدد يف قيمتها يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا
كانت هناك خ�سائر انخفا�ض يف القيمة يتم تكبدها ولكن مل يتم
حتديدها بعد .القرو�ض وال�سلف للعمالء واال�ستثمارات املالية
املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق التي ال تعترب هامة ب�صورة
فردية يتم تقييمها ب�صورة جماعية لتحديد ما �إذا كانت هناك
خ�سائر انخفا�ض يف القيمة وذلك بتجميع القرو�ض وال�سلف
للعمالء واال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
ذات خ�صائ�ص املخاطر املتماثلة.
يتم قيا�س خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة على املوجودات
امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة على �أنها الفرق بني القيمة الدفرتية
للموجود املايل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
املقدرة خم�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي للموجود .يتم
االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف الربح �أو اخل�سارة
ويتم �إظهارها كح�ساب خم�ص�ص يف مقابل القرو�ض وال�سلف
للعمالء.
عند تقييم االنخفا�ض اجلماعي يف القيمة ،ت�ستخدم املجموعة
اخلربة التاريخية والت�صنيف االئتماين �إلى جانب اخل�سائر
التقديرية ذات ال�صلة التي تعك�سها الظروف االقت�صادية
واالئتمانية لكل حمفظة حمددة.
بالن�سبة لال�ستثمارات املدرجة ف�إن االنخفا�ض يف القيمة
ال�سوقية ب�صورة عامة عن التكلفة �أو لفرتة متوا�صلة تعترب
م�ؤ�شرات على انخفا�ض القيمة.
خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
يتم االعرتاف بها بتحويل اخل�سارة الرتاكمية املعرتف بها يف
الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إلى الربح �أو اخل�سارة كت�سوية �إعادة
ت�صنيف .اخل�سارة الرتاكمية التي يعاد ت�صنيفها من الإيرادات
ال�شاملة الأخرى �إلى الربح �أو اخل�سارة هي الفرق بني تكلفة
اال�ستحواذ ،خم�صوم ًا منها �أي مدفوعات للمبلغ والإطفاء،
والقيمة العادلة احلالية ،ناق�صا �أية خ�سارة انخفا�ض يف القيمة
معرتف بها �سابقا يف الربح �أو اخل�سارة.
ال تتم مراجعة خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها يف بيان
الدخل املوحد على �أدوات حقوق امللكية من خالل بيان الدخل
املوحد .يف حالة �أدوات الدين ،و�إذا كانت يف فرتة الحقة ،تزيد
القيمة العادلة لأدوات الدين امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع
وميكن للزيادة �أن تكون متعلقة بحدث وقع بعد �إدراج خ�سارة
انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املوحد ،ويتم عك�س خ�سائر
انخفا�ض القيمة من خالل بيان الدخل املوحد.

ال�سيا�سة املتبعة حتى  31دي�سمرب 2017
يف تاريخ كل تقرير تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كان هناك دليل
مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة موجود مايل غري م�سجل بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .تنخف�ض قيمة املوجود
املايل �أو جمموعة املوجودات املالية عندما ي�شري دليل مو�ضوعي
�إلى وقوع حادثة خ�سارة بعد االعرتاف املبدئي باملوجودات
و�أن حلادثة اخل�سارة �أثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية
للموجودات التي ميكن تقديرها ب�صورة موثوقة.
قد يت�ضمن الدليل املو�ضوعي على �أن موجودات مالية مت�ضمنة
�أ�سهم حقوق امللكية قد انخف�ضت قيمتها ،ال�صعوبات املالية
الكبرية لدى املقرت�ض �أو امل�صدر والتق�صري �أو الت�أخر من جانب
املقرت�ض و�إعادة هيكلة الدين �أو ال�سلفة من جانب املجموعة
ب�شروط مل تكن املجموعة لت�أخذها يف االعتبار يف ظل ظروف
�أخرى وامل�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيدخل يف �إفال�س
�أو اختفاء ال�سوق الن�شطة للورقة املالية �أو البيانات الأخرى التي
ميكن مالحظتها فيما يتعلق مبجموعة موجودات مثل التغريات
ال�سلبية يف مركز الدفع لدى املقرت�ضني �أو امل�صدرين باملجموعة
�أو الظروف االقت�صادية املتعلقة بحاالت التعرث يف املجموعة.
ت�أخذ املجموعة باالعتبار دليل االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض
وال�سلف للعمالء واال�ستثمارات املالية املحتفظ بها لتاريخ
اال�ستحقاق على كل من م�ستوى املوجود وامل�ستوى
اجلماعي .ح) النقد وما يعادله
يتم تقييم جميع القرو�ض وال�سلف للعمالء واال�ستثمارات املالية
املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق الهامة ب�صفة فردية لتحديد
يت�ضمن النقد وما يعادله �أوراقا نقدية وعمالت معدنية
ما �إذا كانت هناك خ�سائر انخفا�ض يف القيمة الفردية .جميع
بال�صندوق و�أر�صدة غري خا�ضعة لقيود حمتفظ بها لدى
القرو�ض وال�سلف للعمالء واال�ستثمارات املالية املحتفظ بها
م�صارف مركزية وموجودات مالية عالية ال�سيولة ذات فرتات
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ح) النقد وما يعادله (تابع)

ا�ستحقاق لثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ اال�ستحواذ والتي
تخ�ضع ملخاطر غري هامة من التغيريات يف قيمتها العادلة ويتم
ا�ستخدامها من جانب املجموعة يف �إدارة ارتباطاتها ق�صرية
الأجل.
يتم ت�سجيل النقد وما يعادله بالتكلفة املطف�أة يف بيان املركز
املايل املوحد.

ط)م�ستحقات من بنوك وقرو�ض و�سلف للعمالء
الأر�صدة لدى البنوك والقرو�ض وال�سلف للعمالء هي موجودات
مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو حمددة وغري مدرجة
يف �سوق ن�شطة وال ترغب املجموعة يف بيعها على الفور �أو يف
امل�ستقبل القريب.
يتم القيا�س املبدئي للأر�صدة لدى البنوك والقرو�ض وال�سلف
للعمالء ب�سعر املعاملة وهو القيمة العادلة زائد ًا تكاليف املعاملة
املبا�شرة الإ�ضافية ويف �أعقاب ذلك يتم قيا�سها بتكلفتها املطف�أة
با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،فيما عدا املوجودات
املالية التي ت�صنف على �أنها مقا�سة بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة.
�شطب القرو�ض وال�سلف للعمالء
يتم �شطب القرو�ض وال�سلف للعمالء (وح�سابات خم�ص�صات
االنخفا�ض ذات ال�صلة) عادة �إما جزئيا �أو كليا عندما ال
يوجد احتمال معقول لل�سداد .ويف حالة القرو�ض امل�ضمونة،
يتم ذلك عموما بعد ا�ستالم �أية عائدات من ال�ضمان املحقق.
ويف احلاالت التي يتم فيها حتديد �صايف القيمة القابلة للتحقيق
من �أية �ضمانات وال يكون هناك احتمال معقول لل�سداد ،قد يتم
ال�شطب مبكرا .ت�سجل كافة عمليات ال�شطب للقرو�ض والدفعات
املقدمة للعمالء بعد املوافقة عليها من قبل م�صرف قطر
املركزي.

ي) اال�ستثمارات املالية
ال�سيا�سة املطبقة بدءا من  1يناير 2018
تت�ضمن اال�ستثمارات املالية:
• اال�ستثمارات املالية يف الدين والتي تقا�س بالتكلفة املطف�أة؛
ويتم قيا�سها مبدئيا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها التكاليف
الإ�ضافية املبا�شرة للمعاملة ويف �أعقاب ذلك بتكلفتها
املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي؛
• اال�ستثمارات املالية يف الدين وحقوق امللكية والتي تقا�س
�إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �أو

يتم ت�صنيفها على �أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة ،وهذه هي القيمة العادلة مع تغيريات القيمة
العادلة املعرتف بها مبا�شرة يف بيان الدخل املوحد؛
• ا�ستثمارات دين مقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر؛ و
• ا�ستثمارات مالية يف حقوق ملكية خم�ص�صة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
بالن�سبة لأوراق الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر يتم االعرتاف بالأرباح واخل�سائر يف الدخل
ال�شامل الآخر ،فيما عدا يف احلاالت التالية التي يتم االعرتاف
بها يف بيان الدخل املوحد بنف�س طريقة املوجودات املالية
املقا�سة بالتكلفة املطف�أة:
•	�إيراد الفائدة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية
• اخل�سارة االئتمانية املتوقعة واال�سرتدادات
•	�أرباح وخ�سائر العمالت الأجنبية
عند �إلغاء االعرتاف بورقة دين مقا�سة القيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر يعاد ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة الرتاكمية
املعرتف بها �سابقا يف الدخل ال�شامل الآخر من حقوق امللكية
�إلى بيان الدخل املوحد.
تختار املجموعة �أن تعر�ض �ضمن الدخل ال�شامل الآخر التغريات
يف القيمة العادلة لبع�ض اال�ستثمارات يف حقوق امللكية .يتم
�إجراء هذا االختيار على �أ�سا�س كل ا�ستثمار على حدة عند
االعرتاف املبدئي وهو اختيار غري قابل للإلغاء .ال يتم على
الإطالق �إعادة ت�صنيف الأرباح واخل�سائر من �أدوات حقوق
امللكية هذه �إلى بيان الدخل املوحد كما ال يتم االعرتاف بخ�سارة
انخفا�ض يف القيمة �ضمن بيان الدخل املوحد .يتم االعرتاف
بتوزيعات الأرباح يف بيان الدخل املوحد ما مل تكن متثل
وبو�ضوح ا�سرتداد جلزء من تكلفة اال�ستثمار ففي هذه احلالة
يتم االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر .يتم حتويل الأرباح
واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها يف الدخل االمل الآخر �إلى
الأرباح املدورة عند ا�ستبعاد اال�ستثمار.
ال�سيا�سة املطبقة حتى  31دي�سمرب 2017
بعد االعرتاف املبدئي ،تتم املحا�سبة عن اال�ستثمارات
املالية ا�ستنادا �إلى ت�صنيفها �إما �ضمن «حمتفظ بها لتاريخ
اال�ستحقاق»« ،بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة»� ،أو
«متاحة للبيع».
املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
املوجودات املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق هي موجودات
غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتجديد وا�ستحقاق
ثابت يوجد لدى املجموعة النية واملقدرة الإيجابية على
بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ي) اال�ستثمارات املالية (تابع)

االحتفاظ بها حتى اال�ستحقاق والتي ال يتم تخ�صي�صها كقيمة
عادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �أو على �أنها متاحة للبيع.
مت ت�سجيل اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
القيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
قامت املجموعة بت�صنيف ا�ستثماراتها �ضمن املحتفظ بها
للمتاجرة حيث �أن مثل هذه اال�ستثمارات تدار بغر�ض حتقيق
�أرباح على املدى الق�صري �أو �ضمن ا�ستثمارات خم�ص�صة
بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة .يتم االعرتاف
بتغريات القيمة العادلة مبا�شرة يف الربح �أو اخل�سارة.
املوجودات املالية املتاحة للبيع
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي ا�ستثمارات غري م�شتقة
خم�ص�صة على �أنها متاحة للبيع �أو مل يتم ت�صنيفها ك�أية فئة
�أخرى من فئات املوجودات املالية .عندما تكون القيمة العادلة
غري متوفرة ب�شكل موثوق ،ت�سجل اال�ستثمارات املالية يف �أ�سهم
حقوق امللكية غري امل�سعرة بالتكلفة ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض
يف القيمة .يتم ت�سجيل جميع اال�ستثمارات املتاحة للبيع الأخرى
بالقيمة العادلة.
يتم االعرتاف ب�إيرادات الفائدة يف الربح �أو اخل�سارة با�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم االعرتاف ب�إيرادات توزيعات
الأرباح يف الربح �أو اخل�سارة عندما ت�صبح املجموعة م�ستحقة
لتلقي توزيعات الأرباح .مكا�سب �أو خ�سائر �صرف العمالت
الأجنبية عن اال�ستثمارات يف �أوراق دين حمتفظ بها للبيع يتم
االعرتاف بها يف بيان الدخل املوحد.
يتم االعرتاف بالتغريات الأخرى يف القيمة العادلة يف الدخل
ال�شامل الآخر �إلى �أن يباع اال�ستثمار �أو تنخف�ض قيمته عندها
يعاد ت�صنيف املكا�سب واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها �سابقا
يف الدخل ال�شامل الآخر �إلى بيان الدخل املوحد.

ك) امل�شتقات
امل�شتقـــات املحتفـــظ بها لأغــــرا�ض �إدارة املخـــــاطر
وحما�سبة التحـــوط
تت�ضمن امل�شتقات التي يتم االحتفاظ بها لأغرا�ض �إدارة
املخاطر جميع املوجودات واملطلوبات امل�شتقة التي مل يتم
ت�صنيفها كموجودات �أو مطلوبات للمتاجرة .تقا�س امل�شتقات
التي يحتفظ بها لأغرا�ض �إدارة املخاطر بالقيمة العادلة يف
بيان املركز املايل .تقوم املجموعة بتخ�صي�ص بع�ض امل�شتقات
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املحتفظ بها لأغرا�ض �إدارة املخاطر �إ�ضافة �إلى بع�ض الأدوات
املالية غري امل�شتقة ك�أدوات حتوط يف العالقات امل�ؤهلة للتحوط.
عند التخ�صي�ص املبدئي للتحوط تقوم املجموعة ر�سمي ًا بتوثيق
العالقة بني الأداة �أو الأدوات امل�شتقة للتحوط والبنود املتحوط
لها ،مت�ضمنا هدف وا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر عند القيام
بالتحوط بجانب الطريقة التي �سيتم ا�ستخدامها لتقييم فعالية
عالقة التحوط .تقوم املجموعة ب�إجراء تقييم عند البدء يف
عالقة التحوط وعلى نحو م�ستمر �أي�ضا للتعرف على ما �إذا كان
من املتوقع �أن تكون �أدوات التحوط ذات فعالية عالية يف مقا�صة
التغريات يف القيمة العادلة للتدفقات النقدية للبنود املتحوط
لها خالل الفرتة التي يتم تخ�صي�ص التحوط لها وما �إذا كانت
النتائج الفعلية لكل حتوط تقع �ضمن مدى ن�سبة ترتاوح ما بني
� 80إلى  125يف املائة .تقوم املجموعة ب�إجراء تقييم لتحوط
التدفق النقدي بالن�سبة ملعاملة متوقعة عما �إذا كان احتمال
حدوث املعاملة املتوقعة عاليا وي�شكل تعر�ضا الختالفات يف
التدفقات النقدية التي ميكن �أن ت�ؤثر يف النهاية على الربح �أو
اخل�سارة .متت مناق�شة عالقات التحوط �أدناه.
حما�سبة التحوط
حتتفظ متطلبات املحا�سبة العامة عن التحوط للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  9بالأنواع الثالثة لآلية املحا�سبة عن التحوط
املتبعة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  .39على الرغم من ذلك،
مت �إدخال مزيد من املرونة لأنواع املعامالت امل�ؤهلة ملحا�سبة
التحوط ،وحتديدا تو�سيع نطاق �أنواع الأدوات امل�ؤهلة ك�أدوات
حتوط و�أنواع مكونات خماطر البنود غري املالية امل�ؤهلة ملحا�سبة
التحوط .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت �إيقاف اختبار الفعالية وحل
حمله مبد�أ «العالقة االقت�صادية» .ومل يعد التقييم ب�أثر رجعي
لفاعلية التحوط مطلوبا .اختارت املجموعة �أي�ضا اال�ستمرار يف
تطبيق متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم  39حول حما�سبة
التحوط عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم .9
حتوطات القيمة العادلة
عندما يتم تخ�صي�ص م�شتقة ك�أداة حتوط يف حتوط للتغري يف
القيمة العادلة ملوجود �أو مطلوب معرتف به �أو ارتباط م�ؤكد قد
ي�ؤثر على الربح �أو اخل�سارة ،يتم االعرتاف بالتغري يف القيمة
العادلة للم�شتقة مبا�شرة يف بيان الدخل املوحد بجانب التغريات
يف القيمة العادلة للبند املتحوط له والتي تن�سب �إلى اخلطر
املتحوط له .يف حالة انتهاء �أو بيع �أو �إنهاء �أو ممار�سة م�شتقة
التحوط �أو عندما ينتهي وفاء التحوط مبعايري حما�سبة التحوط
بالقيمة العادلة �أو �إلغاء تخ�صي�ص التحوط عندها يتم �إيقاف
حما�سبة التحوط ب�أثر م�ستقبلي .يتم �إطفاء �أية ت�سوية حتى تلك
النقطة على البند املتحوط له والذي يتم ا�ستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي يف بيان الدخل املوحد كجزء من معدل الفائدة
الفعلي للبند على مدى عمره املتبقي.

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ك) امل�شتقات (تابع)

امل�شتقات الأخرى لغري املتاجرة
عندما ال تكون امل�شتقة حمتفظا بها للمتاجرة وغري خم�ص�صة
يف عالقة م�ؤهلة للتحوط يتم االعرتاف بجميع التغيريات يف
قيمتها العادلة مبا�شرة يف بيان الدخل املوحد.
امل�شتقات املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة
تت�ضمن الأدوات امل�شتقة للمتاجرة عقود �صرف �أجنبي �آجلة.
تقوم املجموعة ببيع هذه امل�شتقات لعمالء بغر�ض متكينهم من
حتويل �أو تعديل �أو تخفيف املخاطر احلالية وامل�ستقبلية .يتم
تقييم هذه الأدوات امل�شتقة بالقيمة العادلة كما يف نهاية فرتة
التقرير ويتم �أخذ التغريات ذات ال�صلة بها يف القيمة العادلة
�إلى بيان الدخل املوحد.

ل) العقارات واملعدات

الإهالك
املبلغ القابل للإهالك هو تكلفة العقارات واملعدات �أو �أي مبلغ
بديل عن التكلفة ناق�صا قيمتها الباقية.
يتم االعرتاف بالإهالك يف الربح �أو اخل�سارة بطريقة الق�سط
الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لكل جزء من بند
العقارات واملعدات حيث �أن هذه هي �أف�ضل مقارب يعك�س
النمط املتوقع ال�ستهالك املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة
يف املوجود وهي ت�ستند �إلى تكلفة املوجود ناق�صا قيمته الباقية
املقدرة .يتم �إهالك املوجودات امل�ست�أجرة مبوجب �إيجارات
متويلية على مدى فرتة الإيجار �أو �أعمارها الإنتاجية� ،أيهما
�أق�صر .ال يتم �إهالك الأرا�ضي والأعمال الر�أ�سمالية قيد
التنفيذ.
الأعمار الإنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية و�سنة املقارنة على
النحو التايل:
املباين
حت�سينات الأماكن امل�ست�أجرة،
مفرو�شات ومعدات
ال�سيارات

� 30-20سنة
� 10-3سنوات

االعرتاف والقيا�س
� 8-5سنوات
تقا�س بنود العقارات واملعدات بالتكلفة ناق�صا الإهالك املرتاكم
وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة.
تتم مراجعة طرق الإهالك والأعمار الإنتاجية القيم الباقية
تت�ضمن التكلفة امل�صروفات التي تن�سب ب�صورة مبا�شرة القتناء
للموجودات يف تاريخ كل تقرير ،وت�سويتها ب�أثر م�ستقبلي �إن كان
املوجود .تت�ضمن تكلفة املوجودات املكونة داخلي ًا تكلفة املواد
ذلك مالئما.
والعمالة املبا�شرة و�أية تكاليف من�سوبة ب�صفة مبا�شرة جلعل
املوجودات يف حالة عمل وفقا لأغرا�ض اال�ستخدام املطلوبة منها م) انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
وتكاليف تفكيك و�إزالة البنود و�إرجاع املوقع الكائنة عليه �إلى
تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املالية للمجموعة،
و�ضعه ال�سابق وتكاليف االقرتا�ض املر�سملة.
بخالف موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة يف تاريخ كل تقرير لتحديد
ما �إذا كان هناك م�ؤ�شر على انخفا�ض قيمتها .يف حالة وجود
برامج احلا�سوب امل�شرتاه لتعمل كجزء ال يتجز�أ من بع�ض
مثل هذا امل�ؤ�شر يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لذلك
املعدات� ،سيتم ر�سملتها كجزء من هذه املعدات .عندما يكون
املوجود.
لأجزاء بند العقارات واملعدات �أعمار �إنتاجية خمتلفة تتم
املحا�سبة عنها كبنود م�ستقلة للممتلكات واملعدات.
يتم رد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة فقط �إلى احلد الذي ال
تتجاوز فيه القيمة الدفرتية للموجود للقيمة الدفرتية التي كان
الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد �أحد بنود العقارات
من املمكن حتديدها ،بال�صايف من �أي �إهالك �أو �إطفاء ،يف حالة
واملعدات يتم حتديدها مبقارنة متح�صالت البيع مع القيمة
عدم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة.
الدفرتية للممتلكات واملعدات ويتم االعرتاف بها بال�صايف يف
الإيراد الآخر  /امل�صروف الآخر يف الربح �أو اخل�سارة.
التكاليف الالحقة
يتم االعرتاف بتكلفة ا�ستبدال �أحد مكونات العقارات واملعدات
يف القيمة الدفرتية للبند �إذا كان من املحتمل تدفق املنافع
االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة يف ذلك املكون للمجموعة و�إمكانية
قيا�س تكلفتها ب�صورة موثوق بها .يتم عك�س االعرتاف بالقيمة
الدفرتية للجزء امل�ستبدل .يتم االعرتاف بتكاليف اخلدمة اليومية
للممتلكات واملعدات يف الربح �أو اخل�سارة عند تكبدها.

ن) املخ�ص�صات

يتم االعرتاف مبخ�ص�ص عندما يكون لدى املجموعة التزام
قانوين �أو ا�ستداليل حايل نتيجة حلدث �سابق ميكن قيا�سه
ب�صورة موثوق بها ومن املحتمل �أن يتطلب تدفق خارج للمنافع
االقت�صادية ل�سداد ذلك االلتزام .يتم حتديد املخ�ص�صات عن
طريق خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدالت ما
قبل ال�ضريبة التي تعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية
للنقود ،واملخاطر املحددة لذلك االلتزام� ،إن كان ذلك مالئما.
بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
�س)العقود املثقلة بااللتزامات

النقدي ق�صري الأجل �أو خطط م�شاركة الربح لو كان لدى
املجموعة التزام قانوين �أو ا�ستداليل بدفع هذا املبلغ نتيجة
خلدمة �سابقة مت تقدميها من جانب املوظف ومن املمكن قيا�س
االلتزام ب�صورة موثوق بها.

يتم االعرتاف مبخ�ص�ص للعقود املثقلة بااللتزامات عندما
تكون املنافع املتوقع للمجموعة احل�صول عليها من العقد �أقل من �ص) ر�أ�س املال واالحتياطيات
التكلفة التي ال ميكن تفاديها يف �سبيل الوفاء بالتزاماتها مبوجب
 )1تكاليف �إ�صدار ر�أ�س املال
العقد .يقا�س املخ�ص�ص بالقيمة احلالية للتكلفة املتوقعة من
�إنهاء العقد و�صايف التكلفة املتوقعة من اال�ستمرار يف العقد،
يتم خ�صم تكاليف الزيادة التي تن�سب ب�صورة مبا�شرة �إلى
�أيهما �أقل .قبل تكوين املخ�ص�ص تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أية
�إ�صدار �أداة حقوق ملكية من القيا�س املبدئي لأدوات حقوق
خ�سارة انخفا�ض يف القيمة للموجودات امل�صاحبة للعقد.
امللكية.
 )2توزيعات الأرباح للأ�سهم العادية
ع) ال�ضمانات املالية
يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح للأ�سهم العادية يف حقوق امللكية
ال�ضمانات املالية هي عقود تتطلب من املجموعة �أن تقوم ب�سداد
يف الفرتة التي يتم اعتمادها فيها من جانب م�ساهمي املجموعة.
مدفوعات حمددة ل�صرفها حلاملها مقابل خ�سارة يتكبدها
يتم التعامل مع توزيعات الأرباح لل�سنة التي يعلن عنها بعد تاريخ
ب�سبب عجز مدين حمدد عن الدفع عند حلول موعد ا�ستحقاقه
بيان املركز املايل املوحد يف �إي�ضاح الأحداث الالحقة.
وفقا لبنود �أداة الدين .يتم منح ال�ضمانات املالية للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية وغريها من الهيئات نيابة عن العمالء
ل�ضمان ر) االعرتاف بالإيرادات
القرو�ض وال�سحب على املك�شوف وت�سهيالت م�صرفية �أخرى.
يتم �إثبات الإيراد لدرجة �أنه من املحتمل �أن املنافع االقت�صادية
يتم االعرتاف بال�ضمانات املالية يف البيانات املالية بالقيمة
�سوف تتدفق للمجموعة ،وميكن قيا�س الإيرادات ب�صورة موثوق
العادلة يف التاريخ الذي مت احل�صول فيه على ال�ضمان بعد
بها .ويجب تلبية معايري االعرتاف املحددة فيما يلي �أي�ض ًا قبل
التحقق املبدئي ،يتم قيا�س املطلوبات للمجموعة مبوجب هذه
�أن قبل �إثبات الإيرادات:
ال�ضمانات يف �أعلى حد من القيا�س املبدئي ،ويتم احت�ساب �أقل
�إيرادات وم�صاريف الفائدة
�إهالك لالعرتاف يف بيان الدخل ودخل الر�سوم املكت�سبة خالل
هذه الفرتة ،و�أف�ضل تقدير للنفقات املطلوبة لت�سوية �أي التزام
يتم ت�سجيل الأدوات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطف�أة والتي
مايل نا�شئ نتيجة لل�ضمانات يف تاريخ التقرير.
حتمل فائدة املوجودات املالية امل�صنفة ك�أدوات مالية ومتاحة
للبيع م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة،
ف) مكاف�آت املوظفني
و�إيرادات �أو م�صروفات الفوائد با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي،
تقوم املجموعة باحت�ساب خم�ص�صات مكاف�آت نهاية اخلدمة
وهو املعدل الذي يخ�صم الدفعات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �أو
للموظفني وفق ًا ل�سيا�سات التوظيف باملجموعة ،وي�ستند
املتح�صالت خالل العمر املتوقع للأداة املالية �أو خالل فرتة
االحت�ساب على �آخر راتب وفرتة خدمة كل موظف كما يف تاريخ
ق�صرية ،عند االقت�ضاء� ،إلى �صايف القيمة الدفرتية للموجودات
�إعداد التقارير .ويظهر هذا املخ�ص�ص �ضمن بند خم�ص�صات
�أو املطلوبات املالية.
�أخرى حتت بند مطلوبات �أخرى.
بدءا من  1يناير  2018وبالن�سبة للموجودات املالية التي
بالن�سبة للموظفني القطريني واملوظفني من دول جمل�س
�أ�صبحت منخف�ضة القيمة ائتمانيا يف �أعقاب االعرتاف املبدئي،
التعاون اخلليجي الأخرى ،حتت�سب املجموعة قيمة م�ساهمتها
يحت�سب �إيراد الفائدة بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على �صايف
يف �صندوق التقاعد كن�سبة من راتب املوظفني القطريني وفقا
القيمة الدفرتية للموجود املايل .يف احلالة التي ال يعترب فيها
لقانون التقاعد واملعا�شات رقم  24ل�سنة  .2002وتعترب التزامات
املوجود قد انخف�ضت قيمته االئتمانية عندها يرجع احت�ساب
املجموعة جتاه �صندوق التقاعد حمدودة مببلغ م�ساهمتها.
�إيراد الفائدة �إلى �أ�سا�س الإجمايل.
يحت�سب �إيراد الفائدة اخلا�ص ب�أوراق الدين املقا�سة بالقيمة
�ص) مكاف�آت املوظفني ق�صرية الأجل
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ( / )2018اال�ستثمارات
تقا�س املكاف�آت ق�صرية الأجل للموظفني على الأ�سا�س غري
املالية املتاحة للبيع ( )2017واملقا�سة بالتكلفة املطف�أة ()2018
املخ�صوم ويتم دفعها عند تقدمي اخلدمة ذات ال�صلة .يتم
 /املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق ( )2017با�ستخدام طريقة
االعرتاف باملطلوب للمبلغ املتوقع دفعه مبوجب خطط احلافز
معدل الفائدة الفعلي ويدرج �ضمن �إيراد الفائدة.
78

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�إيرادات عقود الت�أمني
يتم االعرتاف ب�إيرادات عقود الت�أمني (املبالغ املتحققة ك�إيراد)
على مدى فرتة تغطية عقد الت�أمني ،يتم �إظهار ذلك الق�سم من
مبالغ الت�أمني التي مت ا�ستالمها على العقود ال�سارية واملتعلقة
بالأخطار املحتملة الوقوع ك�إيرادات غري متحققة يف جانب
االلتزامات على �أ�سا�س احت�ساب  365/1يوم ًا.
�إيرادات وم�صاريف الر�سوم والعموالت
يتم �إدراج �إيراد وم�صروف الر�سوم والعموالت التي تعترب جزء
متمما ملعدل الفائدة الفعلي على املوجود �أو املطلوب املايل عند
قيا�س طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم االعرتاف ب�إيرادات الر�سوم والعموالت الأخرى ،مت�ضمنة
ر�سوم خدمة احل�سابات ور�سوم �إدارة اال�ستثمار وعموالت
املبيعات ور�سوم الإيداع ور�سوم امل�شاركة يف التمويل عند �أداء
اخلدمات ذات ال�صلة بها .عندما يكون من غري املتوقع �أن ينتج
من ارتباط قر�ض �أن يتم �سحب القر�ض يتم االعرتاف بالر�سوم
ذات ال�صلة بارتباط القر�ض على �أ�سا�س الق�سط الثابت على
مدى فرتة االرتباط .يف حالة هذه اخلدمات ،يتم اعتبار انتقال
ال�سيطرة مبرور الوقت نظرا النتفاع العميل من هذه اخلدمات
على مدى مدة اخلدمة .تتعلق الر�سوم العموالت الأخرى �أ�سا�س ًا
بر�سوم املعاملة واخلدمة ،وتدرج كم�صاريف عند �أداء اخلدمة.
�إيرادات اال�ستثمارات املالية
يتم االعرتاف ب�أرباح �أو خ�سائر بيع اال�ستثمارات املالية يف بيان
الدخل املوحد وذلك عن الفرق بني القيمة العادلة للمقابل
امل�ستلم والقيمة الدفرتية لال�ستثمار.
بدءا من  1يناير  2018ال يتم االعرتاف ب�أي ربح /خ�سارة
مرتاكمة معرتف بها يف الدخل ال�شامل االخر فيما يتعلق
با�ستثمارات مالية يف حقوق ملكية خم�ص�صة بالربح �أو
اخل�سارة من خالل الدخل ال�شامل الآخر يف بيان الدخل املوحد
عند االعرتاف بهذه اال�ستثمارات.
�إيراد اال�ستثمارات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
يتم االعرتاف به ب�إتباع طريقة معدل الفائدة الفعلي.
�إيراد توزيعات الأرباح
يتم االعرتاف ب�إيراد توزيعات الأرباح عندما ين�ش�أ احلق يف
ا�ستالم الإيراد.

�ش)م�صروف ال�ضريبة
ي�شتمل م�صروف ال�ضريبة على �ضريبة حالية و�ضريبة م�ؤجلة.
يتم االعرتاف بال�ضريبة احلالية وال�ضريبة امل�ؤجلة يف الربح �أو
اخل�سارة فيما عدا �إلى احلد الذي تتعلق فيه ببنود معرتف بها
مبا�شرة يف حقوق امللكية �أو الإيرادات ال�شاملة الأخرى.

ال�ضريبة احلالية هي ال�ضريبة املتوقع �سدادها �أو ا�ستالمها من
دخل �أو خ�سارة ال�سنة اخلا�ضعة لل�ضريبة با�ستخدام معدالت
ال�ضريبة املطبقة �أو التي تطبق على نحو وا�سع يف تاريخ التقريب
وتتم ت�سويتها مع ال�ضريبة امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق ب�سنوات
�سابقة.
حتت�سب ال�ضرائب امل�ستحقة على املجموعة طبقا للقوانني
واللوائح والتعليمات ال�سارية يف الدول التي متتد �إليها عمليات
املجموعة .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 املجموعة داخل دولة قطر .مل يتم تطبيق احت�ساب
ال�ضريبة على ال�شركات على بع�ض فروع البنك العاملة خارج
دولة قطر ،وكذلك على �أحد ال�شركات التابعة وامل�سجلة لدى
مركز قطر للمال.
يتم االعرتاف بال�ضريبة امل�ؤجلة فيما يتعلق بالفروق امل�ؤقتة
بني القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات لأغرا�ض التقارير
املالية واملبالغ امل�ستخدمة لأغرا�ض ال�ضريبة .ال يتم االعرتاف
بال�ضريبة امل�ؤجلة بالن�سبة �إلى:
• الفروق امل�ؤقتة بني االعرتاف املبدئي باملوجودات �أو
املطلوبات يف معاملة ال تعترب مبثابة جتميع �أعمال وال ت�ؤثر
على الربح �أو اخل�سارة املحا�سبية �أو اخلا�ضعة لل�ضريبة.
• الفروق امل�ؤقتة املتعلقة باال�ستثمارات يف �شركات تابعة �إلى
احلد الذي يكون من املحتمل معه �أال يتم ردها يف امل�ستقبل
املنظور ،و
• الفروق امل�ؤقتة النا�شئة من االعرتاف املبدئي بال�شهرة.
يتم قيا�س ال�ضريبة امل�ؤجلة مبعدالت ال�ضريبة املتوقع تطبيقها
على الفروقات امل�ؤقتة عند عك�سها بنا ًء على القوانني التي مت
ت�صنيفها �أو على و�شك �أن ت�صنف كما يف نهاية ال�سنة املالية.
تتم مقا�صة موجودات ومطلوبات ال�ضريبة امل�ؤجلة لو كان هناك
حق قانوين قابل للتطبيق يف مقا�صة مطلوبات ال�ضريبة احلالية
مقابل املوجودات ال�ضريبية احلالية وهي تتعلق بال�ضرائب
التي يتم حت�صيلها من نف�س االخت�صا�ص ال�ضريبي على نف�س
املن�ش�أة اخلا�ضعة لل�ضريبة �أو على من�ش�آت �ضريبية خمتلفة
ولكنه يق�صد منها �سداد مطلوبات وموجودات �ضريبة حالية
على �أ�سا�س ال�صايف �أو �سيتم حتقيق موجوداتها ومطلوباتها
ال�ضريبية يف نف�س الوقت.
يتم االعرتاف ب�أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة بالن�سبة للخ�سائر
ال�ضريبية غري امل�ستخدمة والأر�صدة ال�ضريبية والفروق امل�ؤقتة
امل�سموح بخ�صمها �إلى احلد الذي يكون من املحتمل معه توفر
�أرباح م�ستقبلية خا�ضعة لل�ضريبة ميكن ا�ستخدامها يف مقابلها.
تتم مراجعة �أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة يف كل تاريخ تقرير ويتم
تخفي�ضها �إلى احلد الذي ي�صبح من غري املحتمل معه حتقيق
املنفعة ال�ضريبية ذات ال�صلة.
بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٣ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع) �	.4إدارة املخاطر املالية
ت) العائدات على ال�سهم

تقوم املجموعة بعر�ض بيانات العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم
بالن�سبة لأ�سهمها العادية .يحت�سب العائد الأ�سا�سي لل�سهم بق�سمة
الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة حلاملي الأ�سهم العادية بالبنك على
عدد املتو�سط املرجح للأ�سهم القائمة خالل ال�سنة .يتم حتديد
العائدات املخففة لل�سهم بت�سوية الربح �أو اخل�سارة املن�سوبة �إلى
حاملي الأ�سهم العادية وعدد املتو�سط املرجح للأ�سهم العادية
القائمة ب�أثر جميع الأ�سهم العادية املخففة املحتملة.

ث) التقارير القطاعية
قطاع الت�شغيل هو �أحد مكونات املجموعة التي تقوم مبزاولة
�أن�شطة �أعمال ميكن للمجموعة �أن جتني منها �إيرادات وتتكبد
م�صروفات ويت�ضمن ذلك الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة
بالتعامالت مع �أي من املكونات الأخرى باملجموعة والتي تتم
مراجعة نتائجها الت�شغيلية ب�صورة منتظمة من قبل كبري �صانعي
القرار الت�شغيلي بهدف و�ضع قرارات عن املوارد املخ�ص�صة لكل
قطاع وتقييم �أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية متميزة.

خ)	�أن�شطة االئتمان
املوجودات املحتفظ بها يف ن�شاط ائتماين ال تتعامل كموجودات
املجموعة وبناء عليه ال تدرج يف بيان املركز املايل املوحد.

ذ) ال�ضمان املعاد حيازته
يتم �إثبات ال�ضمانات املعاد حيازتها مقابل �سداد ديون العمالء
�ضمن بيان املركز املايل املوحد حتت بند «موجودات �أخرى» بالقيمة
الدفرتية بال�صايف من خم�ص�ص انخفا�ض القيمة� ،إن وجد.
وفقا لتعليمات م�صرف قطر املركزي يجب على املجموعة �أن
ت�ستبعد �أي �أر�ض �أو عقارات م�ستحوذ عليها يف مقابل �سداد
الديون خالل فرتة ال تتجاوز الثالث �سنوات من تاريخ اال�ستحواذ
بالرغم من �أنه ميكن متديد هذه الفرتة بعد احل�صول على
موافقة م�صرف قطر املركزي.

�ض) �أرقام املقارنة
فيما عدا احلاالت التي ي�سمح فيها معيار �أو تف�سري �أو يتطلب
خالف ذلك ،يجب الإبالغ �أو الإف�صاح عن جميع املبالغ مع
معلومات مقارنة.
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�أ) مقدمة وملحة عامة

ت�شكل املخاطر جزء ًا من ن�شاط املجموعة وعملياتها ،ولكن يتم
�إدارتها من خالل عملية قيا�س ومراقبة م�ستمرة بح�سب حجم
املخاطر والوظائف الرقابية الأخرى .تعترب املجموعة معر�ضة
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 اال�سرتاتيجي للمجموعة.
يعترب جمل�س �إدارة املجموعة هو امل�س�ؤول عن حتديد ومراقبة
املخاطر ،بالإ�ضافة �إلى ذلك توجد جهات �أخرى مثل ق�سم �إدارة
املخاطر ،جلنة التدقيق الداخلي ،جلنة الت�سهيالت ،وجلنة
املوجودات واملطلوبات م�س�ؤولة عن عملية �إدارة ومراقبة هذه
املخاطر.
تتم مراقبة وال�سيطرة على املخاطر بنا ًء على حمددات ت�ضعها
املجموعة ،وتعك�س هذه املحددات ا�سرتاتيجية العمل وعوامل
ال�سوق امل�ؤثرة يف املجموعة ،وكذلك تعك�س م�ستوى املخاطر التي
ي�ستطيع املجموعة حتملها.
وكجزء من عملية �إدارة املخاطر ،تقوم املجموعة با�ستخدام
م�شتقات و�أدوات مالية �أخرى لإدارة املخاطر الناجتة عن
التغري يف �أ�سعار الفائدة والعمالت الأجنبية وخماطر ر�أ�س
املال وخماطر االئتمان واملخاطر الناجتة عن تقدير املعامالت.
يتم تقييم املخاطر قبل الدخول يف عمليات التحوط التي يتم
اعتمادها من قبل امل�ستوى الإداري املنا�سب للمجموعة.
تتبع املجموعة طريقة خا�صة لتقدير خماطر ال�سوق التي يتعر�ض
لها على املراكز املالية التي يحتفظ بها و�أعلى قيمة للخ�سائر
املتوقعة عليها ،وذلك اعتمادا على عدد من الفر�ضيات والعوامل
املتغرية يف ال�سوق وقد حددت املجموعة جمموعة من امل�ستويات
لقيمة املخاطر املقبولة لديها ،والتي يتم مراقبتها ب�شكل يومي.
ال يوجد هناك �أي تغري على م�ستوى تعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق
�أو الطريقة التي يقي�س وي�سيطر بها البنك على تلك املخاطر.
املخاطر الناجتة من الأدوات املالية التي تتعر�ض لها املجموعة
هي املخاطر املالية والتي تت�ضمن خماطر االئتمان وخماطر
ال�سيولة وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية.

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان

خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية التي تن�ش�أ
نتيجة لعجز عميل �أو طرف مقابل يف الأداة املالية عن الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .ت�شكل خماطر االئتمان اجلزء الأكرب من
خطر تعر�ض املجموعة للمخاطر ،ولذلك تدار خماطر االئتمان
التي يتم التعر�ض لها بعناية تعر�ضها ملخاطر االئتمان.
وتعزى خماطر االئتمان للأدوات املالية مثل القرو�ض وال�سحب
على املك�شوف ،و�سندات الدين وغريها من الفواتري ،وبع�ض
املوجودات الأخرى واملبالغ املعادلة لالئتمان املتعلقة ب�أدوات
مالية خارج امليزانية املالية.
ي ّبني الإي�ضاح رقم ( )10من الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية
املوحدة توزيع حمفظة القرو�ض وال�سلف والأن�شطة التمويلية
على القطاعات املختلفة .كما يت�ضمن الإي�ضاح رقم ( )4التوزيـع
اجلغرافـي ملخاطر ائتمان املجموعة.
 )1قيا�س خماطر االئتمان
تتم مراجعة واعتماد كافة ال�سيا�سات االئتمانية من قبل ق�سم
�إدارة املخاطر وجمل�س الإدارة .يقوم فريق �إدارة املخاطر
مركزي ًا باملوافقة على جميع الت�سهيالت االئتمانية املهمة
و�أ�سقف االئتمان لكافة ال�شركات وعمليات اخلزينة و�أ�سواق
ر�أ�س املال وامل�ؤ�س�سات املالية واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التي تتعامل مع البنك .وتتم هذه املوافقات مبا يتفق مع �سقوف
�صالحيات منح االئتمان املفو�ضة للفريق وان�سجاما مع �سيا�سة
املجموعة االئتمانية املعتمدة.

�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن كافة الت�سهيالت االئتمانية تتم �إدارتها
و�ضبطها ب�صورة م�ستقلة من قبل ق�سم �إدارة املخاطر الذي
يقوم ب�إبالغ ق�سم العمليات ب�شكل منف�صل.
تقوم املجموعة �أي�ض ًا بتحديد املخاطر عن طريق التنويع يف
موجوداته على قطاعات جغرافية و�صناعية .يتم التحكم
مبخاطر االئتمان عن طريق حتديد �سقوف لالئتمان املمنوح
للطرف املتعاقد معه والتي تتم مراجعتها واملوافقة عليها �سنوي ًا
من قبل جلنة �إدارة املخاطر .كما تتبع املجموعة �أي�ض ًا �إر�شادات
م�صرف قطر املركزي فيما يخ�ص َمنح القرو�ض الأمر الذي
يقلل من تعر�ض املجموعة لأطراف مقابلة.
يعتمد مقدار ونوع ال�ضمانات على تقييم خماطر االئتمان
للطرف املقابل .يتم تنفيذ املبادئ التوجيهية ب�ش�أن قبول �أنواع
ال�ضمانات ومعامالت التقييم.
عند الإمكان ،يتم تقليل خماطر االئتمان عن طريق رهن
�ضمانات مقبولة مقابل القرو�ض .يعتمد مبلغ ونوع ال�ضمانات
املطلوبة على تقييم خماطر االئتمان املتعلقة بالطرف املتعاقد
معه .كما �أنه قد مت �إدراج الإر�شادات حول �أنواع ال�ضمانات
املقبولة وطرق تقييمها .تت�ألف �أبرز �أنواع ال�ضمانات من
النقد والرهن العقاري وحقوق امللكية املحلية والعاملية
وال�ضمانات املالية بالإ�ضافة �إلى ت�أمينات ملمو�سة �أخرى .يتم
االحتفاظ بال�ضمانات ب�شكل �أ�سا�سي مقابل القرو�ض التجارية
واال�ستهالكية وتتم �إدارة هذه ال�ضمانات يف مواجهة املخاطر
املتعلقة بالقرو�ض ب�صايف قيمتها القابلة للتح�صيل.
لدي املجموعة عملية حمددة لإدارة االئتمان التي ت�ضمن االمتثال
ل�شروط االعتماد والتوثيق واال�ستعرا�ض امل�ستمر ل�ضمان جودة
االئتمان وال�ضمانات .يف حني يتم تقييم ال�ضمانات املالية مثل
الأ�سهم املدرجة ب�شكل منتظم ،وتو�صي �سيا�سة االئتمان بتقييم
ال�ضمانات التي مت احل�صول عليها عن طريق الرهن القانوين
على العقارات على الأقل مرة واحدة �أو �أكرث كل � 3سنوات �إذا
ا�ستدعي الأمر ذلك.

بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )٢حتليـــل احلد الأق�صـــى للتعــــر�ض ملخـــــاطر االئتمان قبل ال�ضمان املحتفـــظ به �أو �أية تعزيزات ائتمانية �أخرى،
بال�صايف من انخفا�ض القيمة
يو�ضح اجلدول التايل خماطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية بدون الأخذ يف االعتبار �أي �ضمان يتم االحتفاظ به �أو �أي دعم ائتماين
�آخر بالن�سبة للموجودات على قائمة املركز املايل والتعر�ض ــات املبينة �أدناه على �أ�سا�س املبلغ الدفرتي ال�صايف امل�سجل يف بيان املركز
املايل املوحد.
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلقة مبوجودات م�سجلة يف بيان
املركز املايل كما يلي:

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

7.156.946

6.161.687

م�ستحقات من بنوك

6.230.018

7.821.983

قرو�ض و�سلف للعمالء

59.798.337

59.804.174

ا�ستثمارات مالية  -دين

19.936.182

16.509.641

موجودات �أخرى

905.698

669.821

الإجمايل كما يف  31دي�سمرب

94.026.281

90.967.306

التعر�ض ملخاطر االئتمان الأخرى كما يلي:
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�ضمانات

16.046.400

18.380.848

خطابات اعتمادات

5.273.014

5.958.391

ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

1.868.006

3.737.358

الإجمايل كما يف  31دي�سمرب

23.187.420

28.076.597

117.213.701

119.043.903
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )٣حتليل تركز خماطر املوجودات املالية مع التعر�ض ملخاطر االئتمان
القطاعات اجلغرافية
يو�ضح اجلدول التايل خماطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية بدون الأخذ يف االعتبار �أي �ضمان يتم االحتفاظ به �أو �أي دعم ائتماين
�آخر ،ح�سب املناطق اجلغرافية .بهذا اجلدول قامت املجموعة ،بتخ�صي�ص التعر�ض للمخاطر على املناطق ا�ستنادا �إلى مقر �إقامة
�أطرافها املقابلة.
ب�آالف الرياالت القطرية
2018
الإجمايل
7.156.046

�أر�صدة لدى م�صارف مركزية

4.888.437

دول جمل�س التعاون
اخلليجي الأخرى
2.241.194

دول ال�شرق الأو�سط
الأخرى
-

26.415

م�ستحقات من بنوك

2.838.219

349.354

191.929

2.850.516

6.230.018

قرو�ض و�سلف للعمالء

47.175.851

7.507.114

1.066.775

4.048.597

59.798.337

ا�ستثمارات مالية  -دين

17.616.020

1.682.996

232.999

404.167

19.936.182

موجودات �أخرى

848.632

7.873

-

49.193

905.698

73.367.159

11.788.531

1.491.703

7.378.888

94.026.281

قطر

دول جمل�س التعاون اخلليجي
الأخرى

دول ال�شرق الأو�سط الأخرى

باقي دول العامل

2018
الإجمايل

�أر�صدة لدى م�صارف مركزية

4.279.678

1.866.134

-

15.875

6.161.687

م�ستحقات من بنوك

4.326.023

445.895

1.403.904

1.646.161

7.821.983

قرو�ض و�سلف للعمالء

46.421.475

7.234.902

1.169.942

4.977.855

59.804.174

ا�ستثمارات مالية  -دين

13.898.740

1.487.632

-

1.123.269

16.509.641

موجودات �أخرى

635.667

8.472

-

25.682

669.821

69.561.583

11.043.035

2.573.846

7.788.842

90.967.306

قطر

دول جمل�س التعاون
اخلليجي الأخرى

دول ال�شرق الأو�سط
الأخرى

باقي دول العامل

2018
الإجمايل

�ضمانات

8.844.056

2.709.350

344.894

4.148.100

16.046.400

خطابات اعتماد

4.405.331

30.137

267.539

570.007

5.273.014

ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

1.375.987

316.246

-

175.773

1.868.006

14.625.374

3.055.733

612.433

4.893.880

23.187.420

قطر

دول جمل�س التعاون اخلليجي
الأخرى

دول ال�شرق الأو�سط الأخرى

باقي دول العامل

2018
الإجمايل

�ضمانات

10.112.460

3.467.079

311.331

4.489.978

18.380.848

خطابات اعتماد

5.009.036

129.235

358.342

461.778

5.958.391

ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

2.998.508

622.215

-

116.635

3.737.358

18.120.004

4.218.529

669.673

5.068.391

28.076.597

قطر

باقي دول العامل

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )٣حتليل تركز خماطر املوجودات املالية مع التعر�ض ملخاطر االئتمان (تابع)
قطاعات ال�صناعة
يحلل اجلدول التايل ،كتو�ضيح ،خماطر ائتمان املجموعة بقيمها الدفرتية قبل الأخذ يف ال�ضمانات �أو دعم ائتماين �آخر م�صنفة ح�سب
قطاعات ال�صناعة للأطراف املقابلة للمجموعة.
ب�آالف الرياالت القطرية
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٢٠١٨

٢٠١٧

ممولة وغري ممولة

28.404.621

23.966.226

احلكومة وهيئات حكومية

639.569

842.863

ال�صناعة

11.589.237

11.091.291

التجارة

17.327.366

17.503.016

اخلدمات

9.637.882

10.455.938

املقاوالت

16.865.644

17.457.955

العقارات

8.286.571

8.430.725

ال�شخ�صية

1.275.391

1.219.292

�أخرى

16.046.400

18.380.848

�ضمانات

5.273.014

5.958.391

خطابات اعتماد

1.868.006

3.737.358

ت�سهيالت غري م�ستغلة

117.213.701

119.043.903

117.213.701

119.043.903
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )4جودة االئتمان
تدار جودة االئتمان بالن�سبة للموجودات املالية من قبل املجموعة با�ستخدام ت�صنيفات ائتمان داخلية وخارجية .تتبع املجموعة �آلية
ت�صنيف داخلية للمخاطر ذات �صلة بالت�صنيفات االئتمانية التي تن�شرها وكاالت الت�صنيف العاملية .ت�سعى املجموعة �إلى التح�سني امل�ستمر
ملناهج ت�صنيف خماطر االئتمان الداخلي و�سيا�سات وممار�سات �إدارة خماطر االئتمان لتعك�س خماطر االئتمان الأ�سا�سية احلقيقية
للمحفظة وثقافة االئتمان لدى املجموعة .تتم مراجعة جميع عالقات الإقرا�ض مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل وملرات �أكرث يف حالة
املوجودات غري العاملة.
يو�ضح اجلدول التايل املعلومات حول جودة املوجودات املالية واالرتباطات وال�ضمانات املالية:
ب�آالف الرياالت القطرية
النقد والأر�صدة لدى البنوك املركزية (با�ستبعاد النقد
بال�صندوق) وامل�ستحقات من بنوك

٢٠١٧

٢٠١٨
املرحلة ١

املرحلة ٢

املرحلة ٣

الإجمايل

الإجمايل

درجة اال�ستثمار � Aaa -إلى Baa3

12.792.265

177.584

-

12.969.849

12.813.849

درجة اال�ستثمار الثانوي� Ba1 -إىل Ca3

293.797

134.696

-

428.493

1.169.821

دون امل�ستوى

-

-

-

-

-

م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

-

-

-

خ�سارة

-

-

-

-

-

خم�ص�ص اخل�سارة

()11.886

()392

-

()12.278

-

القيمة الدفرتية

13.074.176

311.888

-

13.386.064

13.983.670

قرو�ض و�سلف لعمالء

٢٠١٧

٢٠١٨
املرحلة ١

املرحلة ٢

املرحلة ٣

الإجمايل

الإجمايل

درجة اال�ستثمار � Aaa -إلى Baa3

24.153.079

3.600.282

-

27.753.361

35.283.037

درجة اال�ستثمار الثانوي� Ba1 -إىل Ca3

16.877.419

16.598.884

-

33.476.303

25.080.420

دون امل�ستوى

-

-

1.128.116

1.128.116

296.944

م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

980.260

980.260

350.832

خ�سارة

-

-

1.693.721

1.693.721

1.610.914

خم�ص�ص اخل�سارة

()223.709

()1.301.896

()3.707.819

()5.233.424

()2.817.973

القيمة الدفرتية

40.806.789

18.897.270

94.278

59.798.337

59.804.174

بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)
 )4جودة االئتمان (تابع)

ا�ستثمارات مالية

٢٠١٧

٢٠١٨
املرحلة ١

املرحلة ٢

املرحلة ٣

الإجمايل

الإجمايل

درجة اال�ستثمار � Aaa -إلى Baa3

19.384.241

-

-

19.384.241

16.278.155

درجة اال�ستثمار الثانوي� Ba1 -إىل Ca3

511.715

25.836

-

537.551

204.410

دون امل�ستوى

-

-

38.972

38.972

42.857

م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

-

-

-

خ�سارة

-

-

-

-

-

خم�ص�ص اخل�سارة

()957

()793

()793

()24.582

()15.781

القيمة الدفرتية

19.894.999

25.043

25.043

19.936.182

16.509.641

ارتباطات قرو�ض و�ضمانات مالية
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ب�آالف الرياالت القطرية

٢٠١٧

٢٠١٨
املرحلة ١

املرحلة ٢

املرحلة ٣

الإجمايل

الإجمايل

درجة اال�ستثمار � Aaa -إلى Baa3

13.009.727

1.128.568

-

14.138.295

13.978.736

درجة اال�ستثمار الثانوي� Ba1 -إىل Ca3

4.488.050

4.343.650

-

8.831.700

14.106.019

دون امل�ستوى

-

-

217.425

217.425

-

م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

-

-

-

خ�سارة

-

-

-

-

-

خم�ص�ص اخل�سارة

()27.575

()126.204

()126.204

()161.937

()8.158

القيمة الدفرتية

17.470.202

5.346.014

5.346.014

23.025.483

28.076.597

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )4جودة االئتمان (تابع)
ال�ضمانات الإ�ضافية
حت�صل املجموعة على �ضمانات �إ�ضافية وتعزيزات �أخرى على
االئتمان يف �إطار الن�شاط االعتيادي للأعمال من �أطراف مقابلة.
وعلى �أ�سا�س كلي خالل ال�سنة مل يكن هناك تدهور قابل للتمييز يف
جودة ال�ضمان الإ�ضايف الذي حتتفظ به املجموعة .كما �أنه لي�ست
هناك تغيريات يف �سيا�سات ال�ضمانات الإ�ضافية لدى املجموعة.
كانت القيمة العادلة لل�ضمان الإ�ضايف املحتفظ به مقابل
القرو�ض وال�سلف التي انخف�ضت قيمتها االئتمانية كما يف 31
دي�سمرب  2018مببلغ  456مليون ريال قطري ( 460مليون ريال
قطري يف �سنة .)2017
�إجمايل مبلغ ال�ضمان بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف للعمالء
هي  73.749مليون ريال قطري كما يف  31دي�سمرب 2018
( 57.205مليون ريال قطري يف .)2017
ال�ضمان املعادة حيازته
اقتنت املجموعة عقارات حمتفظ بها ك�ضمان لت�سوية دين بقيمة
دفرتية  134مليون ريال قطري كما يف  31دي�سمرب 134( 2018
مليون ريال قطري يف .)2017
�سيا�سة ال�شطب
تقوم املجموعة ب�شطب قر�ض �أو ر�صيد �سند دين ا�ستثماري و�أية
خم�ص�صات ذات �صلة بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة عندما
حتدد �إدارة االئتمان باملجموعة �أن القر�ض �أو الورقة غري قابلة
للتح�صيل وبعد موافقة م�صرف قطر املركزي.
يتم القيام بهذا التحديد بعد و�ضع اعتبار ملعلومات مثل حدوث
تغيريات كبرية يف املركز املايل للمقرت�ض /امل�صدر مثل عدم
مقدرة املقرت�ض /امل�صدر على �سداد االلتزام �أو عدم كفاية
متح�صالت ال�ضمان الإ�ضايف ل�سداد املبلغ بكامله .بالن�سبة
للقرو�ض القيا�سية ذات املبالغ ال�صغرية ،ت�ستند قرارات ال�شطب
عموما على مركز جتاوز املنتج املحدد ملوعد ا�ستحقاقه .كان
املبلغ الذي مت �شطبه خالل ال�سنة هو  389مليون ريال قطري
( 394مليون ريال قطري يف .)2017

 )5املدخــالت واالفرتا�ضـــات والتقنيــات امل�ستخدمة
لتقدير انخفا�ض القيمة
زيادة كبرية يف خماطر االئتمان
عند حتديد ما �إذا كان خطر التخلف عن �سداد �أداة مالية قد
ازداد ب�شكل ملحوظ منذ االعرتاف الأويل ،ت�أخذ املجموعة يف
االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات �صلة ومتوفرة دون تكلفة
�أو جهد ال لزوم له .وهذا ي�شمل املعلومات الكمية والنوعية والتحليل
مبا يف ذلك نظام الت�صنيف الداخلي ملخاطر االئتمان ،وت�صنيف
املخاطر اخلارجية� ،إن وجدت ،وحالة احل�سابات املت�أخرة يف
ال�سداد ،واحلكم االئتماين ،وحيثما كان ممكنا ،اخلربة التاريخية
ذات ال�صلة .قد تقوم املجموعة �أي�ضا بتحديد �أن التعر�ض للمخاطر
�شهد زيادة كبرية يف املخاطر االئتمانية على �أ�سا�س م�ؤ�شرات
نوعية معينة ترى �أنها تدل على ذلك وقد ال ينعك�س ت�أثريها ب�شكل
كامل يف التحليل الكمي لها يف الوقت املنا�سب.
عند حتديد ما �إذا كانت خماطر االئتمان قد زادت ب�صورة كبرية
منذ االعرتاف املبدئي ،يتم �أخذ املعايري التالية يف االعتبار:
(�أ)	 انخفا�ض درجتني للت�صنيف من � Aaaإلى � Baaأو
انخفا�ض درجة واحدة للت�صنيفات من � Baإلى .Caa
(ب)	الت�سهيالت املعاد هيكلتها خالل االثني ع�شر �شه ًرا
املا�ضية.
(ج)	 الت�سهيالت مت�أخرة ال�سداد بعدد  60و 30يوما كما يف
تاريخ التقرير لقرو�ض ال�شركات والأفراد على التوايل.
درجات خماطر االئتمان
يتم تعريف درجات خماطر االئتمان با�ستخدام عوامل نوعية
وكمية ت�شري �إلى خماطر التعرث .تتغري هذه العوامل ا�ستناد ًا
�إلى طبيعة القر�ض ونوع املقرت�ض .تخ�ضع القرو�ض �إلى رقابة
م�ستمرة قد ينتج عنها حتريك �أي قر�ض �إلى درجة خماطر
ائتمان خمتلفة.
ا�ستخراج مدة هيكل احتمالية التعرث
ت�ستخدم املجموعة مناذج �إح�صائية لتحليل البيانات املجمعة
وا�ستخراج تقديرات الحتمالية التعرث بالقرو�ض وكيف يتوقع لها
�أن تتغري نتيجة ملرور الزمن .ي�شري هذا التحليل حتدي ومعايرة
العالقات بني التغريات يف معدالت التخلف عن الدفع والتغريات
يف عوامل االقت�صاد الكلي الرئي�سية عرب خمتلف املناطق
اجلغرافية التي متنح فيها املجموعة قرو�ضا.

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.٤إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )5املدخــالت واالفرتا�ضـــات والتقنيــات امل�ستخدمة
لتقدير انخفا�ض القيمة (تابع)
املوجودات املالية املعاد التفاو�ض عليها
الأحكام التعاقدية للقر�ض قد يتم تعديلها لعدة �أ�سباب مت�ضمنة
التغري يف ظروف ال�سوق واحتفاظ العميل وعوامل �أخرى ال تت�صل
بالتدهور االئتماين احلايل �أو املحتمل للعميل .القر�ض القائم
والذي يتم تعديل �أحكامه قد يلغى االعرتاف عنه واالعرتاف
بدال عنه بقر�ض معاد التفاو�ض عليه كقر�ض جديد بالقيمة
العادلة .متى كان ذلك ممكنا ،ت�سعى املجموعة لإعادة هيكلة
القرو�ض بدال عن حيازة ال�ضمانات الإ�ضافية� ،إن وجدت .قد
يت�ضمن هذا توفري ترتيبات دفع وتوثيق اتفاقية قر�ض ب�شروط
جديدة .تقوم الإدارة ب�صفة م�ستمرة مبراجعة القرو�ض املعاد
التفاو�ض عليها للت�أكد من ا�ستيفاء جميع املعايري و�أنه من
املرجح �أن حتدث جميع املدفوعات امل�ستقبلية.
�سيتم ت�صنيف احل�سابات املعاد هيكلتها لأ�سباب ائتمانية يف الـ
� 12شهرا املا�ضية حتت املرحلة .2
تعترب املجموعة �أن املوجود املايل متعرث عندما:
• يكون من غري املرجح �أن يدفع املقرت�ض التزاماته
االئتمانية للمجموعة بالكامل ،بدون الرجوع من جانب
املجموعة �إلى �إجراءات كتح�صيل ال�ضمان (لو كان يتم
االحتفاظ ب�أي �ضمان)؛ �أو
• يكون املقرت�ض قد جتاوز موعد اال�ستحقاق ب�أكرث من 90
يوما بخ�صو�ص �أي التزام ائتماين هام للمجموعة؛ �أو
• مت ت�صنيف املقرت�ض على �أنه � 9أو .10
عند تقييم ما �إذا كان املقرت�ض متعرثا تدر�س املجموعة
امل�ؤ�شرات:
• الكمية� ،أي مركز جتاوز موعد اال�ستحقاق وعدم الدفع لأي
التزام �آخر من جانب نف�س امل�صدر �إلى املجموعة؛ و
• ا�ستنادا �إلى البيانات املطورة داخليا والتي يتم احل�صول
عليها من م�صادر خارجية.
قد تتغري مدخالت التقييم ملا �إذا كانت الأداة املالية متعرثة
ومدى �أهميتها عرب الزمن لتعك�س التغريات يف الظروف� .إن
تعريف التعرث يتما�شى على نحو كبري مع ذلك املطبق من جانب
املجموعة لأغرا�ض ر�أ�س املال النظامي.
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التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

�إدراج املعلومات امل�ستقبلية
�إن �إدراج معلومات م�ستقبلية يزيد من م�ستوى احلكم عن كيفية
ت�أثري التغيريات يف هذه العوامل لالقت�صاد الكلي على اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة املطبقة على املرحلة  1واملرحلة  2من القرو�ض
العاملة .يتم �إجراء مراجعة دورية على املناهج واالفرتا�ضات
امل�ستخدمة مت�ضمنة توقعات الظروف االقت�صادية امل�ستقبلية.
يت�ضمن تقييم كال من الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان
وح�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة معلومات م�ستقبلية� .أجرى
البنك حتليل تاريخي وتعرف على املتغريات االقت�صادية الرئي�سية
التي ت�ؤثر على خماطر االئتمان واخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكل
حمفظة .هذه املتغريات االقت�صادية و�أثرها املرتبطة بها على
احتمالية التعرث ،وقيمة التعر�ض عند التعرث ومعدل اخل�سارة
عند التعرث تختلف ح�سب الأدوات املالية .كما مت تطبيق حكم
اخلرباء يف هذه العملية .ويقدم فريق االقت�صاد بالبنك توقعات
هذه املتغريات االقت�صادية («ال�سيناريو االقت�صادي الأ�سا�سي»)
على �أ�سا�س ربع �سنوي ويقدم �أف�ضل نظرة تقديرية لالقت�صاد
على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة .بعد خم�س �سنوات ،لإبراز
املتغريات االقت�صادية للعمر املتبقي الكامل لكل �أداة ،يتم ا�ستخدم
نهج االرتداد نف�سه ،وهو ما يعني �أن املتغريات االقت�صادية متيل
�إما �إلى متو�سط معدل املدى الطويل (مثل البطالة) �أو معدل
منو املتو�سط على املدى الطويل (مثل الناجت املحلي الإجمايل)
على مدى فرتة من � 5-2سنوات .مت حتديد ت�أثري هذه املتغريات
االقت�صادية على احتمالية التعرث ،وقيمة التعر�ض عند التعرث
ومعدل اخل�سارة عند التعرث عن طريق �إجراء حتليل االنحدار
الإح�صائي لفهم ت�أثري التغيريات يف هذه املتغريات تاريخيا على
معدالت التخلف عن ال�سداد وعلى مكونات معدل اخل�سارة عند
التعرث وقيمة التعر�ض عند التعرث.
بالإ�ضافة �إلى ال�سيناريو االقت�صادي الأ�سا�سي ،يقدم فريق
االقت�صاد يف البنك � ً
أي�ضا �سيناريوهات حمتملة �أخرى �إلى
جانب �سيناريوهات الرتجيح .يتم تعيني عدد من ال�سيناريوهات
الأخرى امل�ستخدمة على �أ�سا�س حتليل كل نوع من املنتجات
الرئي�سية ل�ضمان عدم التقاط اخلطوط غري اخلطية .يتم �إعادة
تقييم عدد ال�سيناريوهات و�صفاتها يف تاريخ كل تقرير .يف 1
يناير  2018و 31دي�سمرب  ،2018جلميع املحافظ ،خل�ص البنك
�إلى �أن الثالثة �سيناريوهات التي متثل حاالت «الأ�سا�س» و»اجتاه
�صعودي» و»اجتاه هبوطي» مت حتديد �أنها منا�سبة لو�ضع مكون
معلومات م�ستقبلية يف اخل�سائر االئتمانية املتوقعة .يتم حتديد
ترجيح ال�سيناريو من خالل كال من التحليل الإح�صائي واحلكم
االئتماين للخرباء ،مع الأخذ بعني االعتبار نطاق النتائج املحتملة
التي ميثلها كل �سيناريو خمتار .كانت الرتجيحات املحددة لكل
�سيناريو اقت�صاد كلي كما يف  31دي�سمبــر  2018بن�سبة %70
حلالة الأ�سا�س  ،و %15لكل من ح ــالتي «اجتاه �صعودي» و»اجتاه
هبـوطي» .يتم تقييم الزي ـ ــادة الكبي ــرة يف خماطر االئتمـان

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.٤إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )5املدخــالت واالفرتا�ضـــات والتقنيــات امل�ستخدمة
لتقدير انخفا�ض القيمة (تابع)
با�ستخدام احتمالية التعرث على مدى عمر الدين وفقا لكل
�سيناريوهات الأ�سا�س وال�سيناريوهات الأخرى ،م�ضروبة
يف ترجيح ال�سيناريو املرتبط� ،إلى جانب م�ؤ�شرات اجلودة
وم�ؤ�شرات احتياطية .ويحدد هذا ما �إذا كانت الأداة املالية
ب�أكملها يف املرحلة � 1أو املرحلة � 2أو املرحلة  ،3وبالتايل ما �إذا
كان يجب ت�سجيل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهر ًا �أو
على مدى عمر الدين .بعد هذا التقييم ،يقي�س البنك اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة على �أ�سا�س �إما اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
املرجحة باالحتماالت ملدة � 12شه ًرا (املرحلة � ،)1أو اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة املرجحة باالحتماالت على مدى عمر الدين
(املرحلة  .)2ويتم حتديد هذه اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
املرجحة باالحتماالت عن طريق ت�شغيل كل �سيناريو من خالل
منوذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ذات ال�صلة و�ضربه يف
�سيناريو الرتجيح املنا�سب (على عك�س ترجيح املدخالت).
كما هو احلال مع �أي توقعات اقت�صادية ،ف�إن التوقعات واحتماالت
حدوثها تخ�ضع لدرجة عالية من عدم اليقني املت�أ�صل فيها،
وبالتايل قد تكون النتائج الفعلية خمتلفة ب�شكل كبري عن تلك
املتوقعة .يعترب البنك �أن هذه التنب�ؤات متثل �أف�ضل تقديراته
للنتائج املحتملة وقد حللت االجتاهات غري اخلطية وعدم التناظر
يف املحافظ املختلفة للبنك للت�أكد من �أن ال�سيناريوهات املختارة
متثل ب�شكل منا�سب جمموعة من ال�سيناريوهات املحتملة.
اقت�صادية متغرية
�إن �أهم افرتا�ضات نهاية الفرتة امل�ستخدمة لتقديرات اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة كما يف  31دي�سمرب  2018كانت الناجت املحلي
الإجمايل و�أ�سعار النفط (�سعر النفط ل�سنة 60.30 :2019
دوالر للربميل 61.31 :2020 ،للربميل) و(الناجت املحلي
الإجمايل ل�سنة  ،%2.31 :2019و.)%2.04 :2020

قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة
املدخالت الرئي�سية يف قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة هي
امل�صطلحات الواردة يف املتغريات التالية:
• احتمالية التعرث
• اخل�سارة يف حالة التعرث
• القر�ض املعر�ض للتعرث
يتم ا�ستخراج هذه املعايري من مناذج �إح�صائية مطورة داخليا
وبيانات تاريخية �أخرى .يتم تعديلها لتعك�س املعلومات امل�ستقبلية
الواردة بالو�صف �أعاله.
�إن تقديرات احتمالية التق�صري هي تقديرات يف تاريخ معني،
حتت�سب ا�ستنادا �إلى مناذج الت�صنيف الإح�صائية .ت�ستند هذه
النماذج الإح�صائية ب�صفة �أ�سا�سية على البيانات املجمعة
داخليا والتي ت�شتمل على عوامل كمية ونوعية وتدعمها بيانات
تقييم ائتمان خارجية متى كانت متوفرة.
اخل�سارة يف حالة التعرث هي حجم اخل�سارة املرجحة يف حالة
وجود تعرث .تقدر املجموعة معايري اخل�سارة يف حالة التعرث
ا�ستنادا �إلى معدالت اال�سرتداد التاريخية للمطالبات املقدمة
�ضد الأطراف املقابلة املتعرثة .ت�ضع مناذج اخل�سارة يف حالة
التعرث يف االعتبار قيمة ال�ضمانة الإ�ضافية املتوقعة وتكاليف
ا�سرتداد �أي �ضمان �إ�ضايف ي�شكل جزءا مكمال للموجود املايل.
يت�ضمن تقييم اخل�سارة يف حالة التعرث:
 	)1معدل املعاجلة :ويتم عريفه على �أنه معدل احل�سابات
التي تقع �ضمن التعرث والتي متكنت من الرجوع مرة �أخرى �إلى
احل�سابات العاملة.
 	)2معدل اال�سرتداد :ويتم تعريفه على �أنه ن�سبة قيمة الت�صفية
بالن�سبة للقيمة ال�سوقية لل�ضمان الإ�ضايف الأ�سا�سي يف وقت
التعرث كما �أنها يجب �أي�ضا �أن ت�ضع اعتبارا ملعدل اال�سرتداد
من مطالبة عامة على موجودات فردية بالن�سبة للجزء غري
امل�ضمون من القر�ض.
 	)3معدل اخل�صم :ويتم تعريفه على �أنه تكلفة فر�صة قيمة
اال�سرتداد التي مل يتم حتقيقها يف تاريخ التعرث معدلة بقيمة
الزمن.
خم�ص�ص اخل�سارة
تو�ضح اجلداول التايل الت�سويات من ر�صيد االفتتاح ور�صيد
الإقفال بالن�سبة ملخ�ص�ص اخل�سارة ح�سب فئة الأدوات املالية.
متثل مبالغ املقارنة ح�ساب املخ�ص�ص خل�سائر االئتمان وتعك�س
�أ�سا�س القيا�س مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم .39
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ب) خماطر االئتمان (تابع)

 )5املدخــالت واالفرتا�ضـــات والتقنيــات امل�ستخدمة لتقدير انخفا�ض القيمة (تابع)
التعر�ض للمخاطر اخلا�ضعة للخ�سائر االئتمانية املتوقعة  -كما يف
 31دي�سمرب 2018
 القرو�ض وال�سلف للعمالء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (دين) التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية م�ستحق من بنوك و�أر�صدة لدى بنوك مركزيةالر�صيد االفتتاحي النخفا�ض القيمة  -كما يف  1يناير 2018
(مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )39
 القرو�ض وال�سلف للعمالء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (دين) التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية م�ستحق من بنوك و�أر�صدة لدى بنوك مركزية�أثر اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للتطبيق املبدئي للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  9يف  1يناير *2018
 القرو�ض وال�سلف للعمالء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (دين) التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية م�ستحق من بنوك و�أر�صدة لدى بنوك مركزيةامل�صروف و�صايف التحويل بني املراحل لل�سنة (بال�صايف من حتويل
العمالت الأجنبية)
 القرو�ض وال�سلف للعمالء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (دين) التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية م�ستحق من بنوك و�أر�صدة لدى بنوك مركزية�شطب خالل ال�سنة
 القرو�ض وال�سلف للعمالء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (دين) التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية م�ستحق من بنوك و�أر�صدة لدى بنوك مركزيةر�صيد �إقفال انخفا�ض القيمة  -كما يف  31دي�سمرب 2018
 القرو�ض وال�سلف للعمالء ا�ستثمارات يف �أوراق مالية (دين) التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية م�ستحق من بنوك و�أر�صدة لدى بنوك مركزية90
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ب�آالف الرياالت القطرية

املرحلة ١

املرحلة ٢

املرحلة ٣

الإجمايل

41.030.498
19.895.956
17.497.777
13.086.062
91.510.293

20.199.166
25.836
5.472.218
312.280
26.009.500

3.802.097
38.972
217.425
4.058.494

65.031.761
19.960.764
23.187.420
13.398.342
121.578.287

-

111.563
111.563

2.706.410
14.195
8.158
2.728.763

2.817.973
14.195
8.158
2.840.326

344.929
10.470
106.568
14.957
476.924

1.139.706
1.112
146.199
2.032
1.289.049

-

1.484.635
11.582
252.767
16.989
1.765.973

()121.220
7.889
()78.993
()3.071
()195.395

50.627
()319
()19.995
()1.640
28.673

50.627
()319
()19.995
()1.640
28.673

1.320.251
16.207
()98.988
()4.711
1.232.759

-

-

()389.435
()389.435

()389.435
()389.435

223.709
18.359
27.575
11.886
281.529

1.301.896
793
126.204
392
1.429.285

3.707.819
22.832
8.158
3.738.809

5.233.424
41.984
161.937
12.278
5.449.623
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ج) خماطر ال�سيولة

ا�ضطراب يف ال�سوق �أو انخفا�ض م�ستوى الت�صنيف االئتماين ،مما ي�ؤدى �إلى 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.
تراقب املجموعة خماطر ال�سيولة عن طريق ن�سبتني رئي�سيتني ،ن�سبة تغطية ال�سيولة وفقا لتوجيهات بـ ــازل  3التي يتبنـ ــاها م�صــرف قطر
امل ــركزي ملراقبـ ــة قدرة حتم ـ ــل البنك من ناحية ال�سيولة على الأجل القريب ( 30يــوما) ،ون�سبــة ال�سي ــولة مبوج ــب توجيهـ ــات م�ص ــرف
قطر املركزي.
كانت ن�سبة تغطية ال�سيولة املحت�سبة مبوجب توجيهات بازل  3التي يتبناها م�صرف قطر املركزي  %102.9كما يف  31دي�سمرب 2018
( %205.5يف  31دي�سمرب .)2017
كانت ن�سبة ال�سيولة املحت�سبة مبوجب توجيهات م�صرف قطر املركزي  %120.5كما يف  31دي�سمرب  %123.3( 2018يف  31دي�سمرب .)2017
 )1التعر�ض ملخاطر ال�سيولة
التدبري الرئي�سي الذي يتم ا�ستخدامه من جانب املجموعة لإدارة خماطر ال�سيولة هو معدل �صايف املوجودات ال�سائلة �إلى ودائع العمالء.
لهذا الغر�ض يعترب �صايف املوجودات ال�سائلة على �أنه يت�ضمن النقد وما يعادله و�سندات الدين يف درجة اال�ستثمار والتي يوجد لها �سوق
ن�شط ناق�صا الودائع من البنوك و�سندات الدين امل�صدرة والقرو�ض الأخرى واالرتباطات التي ت�ستحق خالل ال�شهر التايل .يتم ا�ستخدام
طريقة احت�ساب مماثلة ،ولكنه غري مطابق ،لقيا�س التزام املجموعة بحدود ال�سيولة املو�ضوعة من جانب اجلهة الرقابية الرئي�سية
للمجموعة ،م�صرف قطر املركزي.
تفا�صيل معدل �صايف املوجودات ال�سائلة �إلى الودائع العمالء خالل ال�سنة على النحو التايل.
2018

٢٠١٧

املتو�سط لل�سنة

%108.96

%102.50

احلد الأق�صى لل�سنة

%117.82

%122.67

احلد الأدنى لل�سنة

%102.60

%86.12
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ج) خماطر ال�سيولة (تابع)

 )1التعر�ض ملخاطر ال�سيولة (تابع)
حتليل اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات (تابع)
يعك�س اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق بنود موجودات ومطلوبات املجموعة بنا ًء على تواريخ اال�ستحقاق .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 املجموعة ب�صورة م�ستمرة
ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات للت�أكد من توفر �سيولة كافية.
ب�آالف الرياالت القطرية

القيمة
الدفرتية

�أقل من �شهر

� 3-1أ�شهر

� 3أ�شهر �إىل
�سنة

الإجمايل ل�سنة

�أكرث من �سنة

غري م�ؤرخ

 31دي�سمرب 2018
نقد و�أر�صدة لدى
م�صارف مركزية
م�ستحقات من بنوك

7.586.122

5.584.683

-

-

5.584.683

-

2.001.439

6.230.018

2.792.126

1.368.063

1.964.184

6.124.373

105.645

-

قرو�ض و�سلف للعمالء

59.798.337

3.582.934

2.953.624

8.071.625

14.608.183

45.190.154

-

ا�ستثمارات مالية

20.551.883

402.400

128.556

1.568.604

2.099.560

17.836.625

615.698

-

-

-

-

-

10.510

عقارات و�أثاث ومعدات

621.469

-

-

-

-

-

621.469

موجودات �أخرى

1.334.072

1.334.072

-

-

1.334.072

-

-

الإجمايل

96.132.411

13.696.215

4.450.243

11.604.413

29.750.871

63.132.424

3.249.116

م�ستحقات لبنوك

19.462.917

10.556.753

4.984.529

2.731.689

18.272.971

1.189.946

-

ودائع عمالء

55.459.891

24.657.690

12.167.304

14.546.384

51.371.378

4.088.513

-

�أوراق دين

745.997

-

72.830

377.185

450.015

295.982

-

قرو�ض �أخرى

4.831.161

278.694

145.660

2.487.978

2.912.332

1.918.829

-

مطلوبات �أخرى

2.899.216

2.899.216

-

-

2.899.216

-

-

�إجمايل حقوق امللكية

12.733.229

-

-

-

-

-

12.733.229

الإجمايل

96.132.411

38.392.353

17.370.323

20.143.236

75.905.912

7.493.270

12.733.229

فجوة اال�ستحقاق

-

(55.639.154 )46.155.041( )8.538.823( )12.920.080( )24.696.138

ا�ستثمارات يف �شركة زميلة 10.510
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ج) خماطر ال�سيولة (تابع)

 )1التعر�ض ملخاطر ال�سيولة (تابع)
حتليل اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات (تابع)
القيمة
الدفرتية

�أقل من �شهر

� 3-1أ�شهر

ب�آالف الرياالت القطرية
� 3أ�شهر �إىل
�سنة

الإجمايل ل�سنة

�أكرث من �سنة

غري م�ؤرخ

 31دي�سمرب ٢٠١٧
نقد و�أر�صدة لدى
م�صارف مركزية
م�ستحقات من بنوك

6.669.609

4.380.783

-

-

4.380.783

-

2.288.826

7.821.983

4.241.565

1.752.628

1.028.494

7.022.687

799.296

-

قرو�ض و�سلف للعمالء

59.804.174

7.500.295

2.897.038

6.062.788

16.460.121

43.344.053

-

ا�ستثمارات مالية

17.512.610

131.765

620.939

2.959.754

3.712.458

12.809.223

990.929

-

-

-

-

-

11.126

عقارات و�أثاث ومعدات

708.580

-

-

-

-

-

708.580

موجودات �أخرى

967.199

967.199

-

-

967.199

-

-

الإجمايل

93.495.281

17.221.607

5.270.605

10.051.036

32.543.248

56.952.572

3.999.461

م�ستحقات لبنوك

11.005.061

5.575.610

2.330.768

2.162.168

10.068.546

936.515

-

ودائع عمالء

59.468.326

23.041.228

18.790.178

13.451.078

55.282.484

4.185.842

-

�أوراق دين

657.669

-

-

96.947

96.947

560.722

-

قرو�ض �أخرى

5.432.936

-

145.252

2.582.369

2.727.621

2.705.315

-

مطلوبات �أخرى

2.124.292

2.124.292

-

-

2.124.292

-

-

�إجمايل حقوق امللكية

14.806.997

-

-

-

-

-

14.806.997

الإجمايل

93.495.281

30.741.130

21.266.198

18.292.562

70.299.890

8.388.394

14.806.997

فجوة اال�ستحقاق

-

()13.519.523

()15.995.593

()8.241.526

()37.756.642

48.564.178

()10.807.536

ا�ستثمارات يف �شركة زميلة 11.126

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ج) خماطر ال�سيولة (تابع)

 )1التعر�ض ملخاطر ال�سيولة (تابع)
حتليل اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات (تابع)
يلخ�ص اجلدول التايل تواريخ االنتهاء التعاقدية للمطلوبات املحتملة للمجموعة:
ب�آالف الرياالت القطرية
حتى ثالثة �أ�شهر

القيمة الدفرتية

� 3شهور � -سنة

�أكرث من �سنة واحدة

 31دي�سمرب 2018
ال�ضمانات
خطابات االعتماد

16.046.400

5.361.933

6.344.019

4.340.448

5.273.014

994.178

401.153

3.877.683

ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

1.868.006

147.040

1.487.981

232.985

الإجمايل

23.187.420

6.503.151

8.233.153

8.451.116

 31دي�سمرب 2017
ال�ضمانات

18.380.848

5.374.261

6.397.523

6.609.064

خطابات االعتماد

5.958.391

1.326.526

4.622.253

9.612

ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة
الإجمايل

3.737.358

429.823

1.677.178

1.630.357

28.076.597

7.130.610

12.696.954

8.249.033

يو�ضح اجلدول �أدناه اال�ستحقاق للمطلوبات املحتملة وامل�شتقات للمجموعة بنا ًء على التزامات املدفوعات التعاقدية املخ�صومة يف 31
دي�سمرب:
القيمة
الدفرتية

�إجمايل
التدفقات
النقدية غري
املخ�صومة

اقل من �شهر

� 3 - 1شهور

� 3شهور � -سنة

�أكرث من �سنة
واحدة

 31دي�سمرب 2018
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مطلوبات مالية غري م�شتقة
م�ستحقات �إلى البنوك

19.462.917

19.512.641

10.566.864

4.995.468

2.748.118

1.202.191

ودائع العمالء

55.459.891

55.844.981

24.689.340

12.207.216

14.799.920

4.148.505

�أوراق دين

745.997

759.076

-

73.324

378.747

307.005

قرو�ض �أخرى

4.831.161

4.749.490

-

146.860

2.560.579

2.042.051

مطلوبات �أخرى

2.760.328

2.760.328

2.760.328

-

-

-

�إجمايل املطلوبات

83.260.294

83.626.516

38.016.532

17.422.868

20.487.364

7.699.752

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
ج) خماطر ال�سيولة (تابع)

 )1التعر�ض ملخاطر ال�سيولة (تابع)
حتليل اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات (تابع)
م�شتقات الأدوات املالية:
ب�صورة عامة ،تتم ت�سوية عقود �صرف العمالت الآجلة على �أ�سا�س الإجمايل بينما يتم ت�سوية عقود تبادل �أ�سعار الفائدة على �أ�سا�س
ال�صايف.
ب�آالف الرياالت القطرية
 31دي�سمرب 2018

الإجمايل

�سنة �أو �أقل

�أكرث من �سنة

()8.151.612

()8.151.612

-

8.146.299

8.146.299

-

م�شتقات �أدوات مالية:
خمرجات
مدخالت

القيمة الدفرتية

�إجمايل
التدفقات
النقدية غري
املخ�صومة

اقل من �شهر

� 3 - 1شهور

� 3شهور � -سنة

�أكرث من �سنة
واحدة

 31دي�سمرب 2018
مطلوبات مالية غري م�شتقة
م�ستحقات �إلى البنوك

11.005.061

11.022.022

5.578.969

2.333.779

2.162.380

946.894

ودائع العمالء

59.468.326

59.751.373

23.057.949

18.848.642

13.590.750

4.254.032

�أوراق دين

657.669

678.341

-

-

97.428

580.913

قرو�ض �أخرى

5.432.936

5.585.480

-

150.615

2.634.227

2.800.638

مطلوبات �أخرى

2.076.793

2.076.793

2.076.793

-

-

-

�إجمايل املطلوبات

78.640.785

79.114.009

30.713.711

21.333.036

18.484.785

8.582.477

م�شتقات الأدوات املالية:
ب�صورة عامة ،تتم ت�سوية عقود �صرف العمالت الآجلة على �أ�سا�س الإجمايل بينما يتم ت�سوية عقود تبادل �أ�سعار الفائدة على �أ�سا�س
ال�صايف.
 31دي�سمرب ٢٠١٧

الإجمايل

�سنة �أو �أقل

�أكرث من �سنة

()7.111.781

()7.111.781

-

7.194.020

7.194.020

-

م�شتقات �أدوات مالية:
خمرجات
مدخالت

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
د) خماطر ال�سوق

تتعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق وهي خماطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق.
تنجم خماطر ال�سوق من مراكز مفتوحة يف �أ�سعار الفائدة وم�ؤ�شرات العمالت والأ�سهم وكل ما يتعر�ض لتغريات عامة �أو حمددة يف ال�سوق
والتغريات يف م�ستوى التغريات يف معدالت �أو �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار الفائدة وهام�ش االئتمان و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار
الأ�سهم .تقوم املجموعة بف�صل تعر�ضها ملخاطر ال�سوق �إلى حمافظ املتاجرة �أو غري املتاجرة.
خماطر ال�سوق الناجمة عن �أن�شطة املتاجرة و�أن�شطة غري املتاجرة ترتكز يف خزينة املجموعة وتتم مراقبتها من قبل فريق خماطر ال�سوق.
يتم رفع تقارير منتظمة �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلنة املوجودات واملطلوبات.
�	)1إدارة خماطر ال�سوق
ت�سند ال�صالحية العامة عن خماطر ال�سوق �إلى جلنة املوجودات واملطلوبات .خماطر ال�سوق يف املجموعة م�س�ؤولة عن و�ضع �سيا�سات �إدارة
خماطر مف�صلة (تخ�ضع ملراجعة وموافقة جلنة املوجودات واملطلوبات) وعن املراجعة واملراقبة اليومية.
اعتمدت املجموعة �إطار �سيا�سة مف�صلة والتي مت �أعدادها وفقا للمبادئ التوجيهية مل�صرف قطر املركزي للتحكم يف حمافظ اال�ستثمارات
مبا يف ذلك �سجل امللكية .ي�شمل الهيكل الإداري ال�سيا�سات والتي تت�ضمن دليل اخلزانة واال�ستثمار و�سيا�سة املخاطر املالية و�سيا�سة
التحوط ال�سيا�سة وغريها .تقوم تلك ال�سيا�سات بالتعريف بالهيكل املحدد جنبا �إلى جنب مع الرغبة يف املخاطرة التي يتم مبوجبها
اال�ضطالع على الأن�شطة اال�ستثمارية .يركز هيكل احلدود على جمموع حدود اال�ستثمارات والتي تكون وفقا للمبادئ التوجيهية م�صرف
قطر املركزي وهي  ٪70من ر�أ�س املال واالحتياطي للمجموعة جنبا �إلى جنب مع احلدود الفرعية املختلفة مثل املركز املايل وحدود التوقف
عن اخل�سارة للأن�شطة التجارية .تقوم هذه ال�سيا�سات �أي�ضا بالتعريف خمتلف حدود احل�سا�سية مثل القيمة املعر�ضة للخطر ومدة فئات
املوجودات املختلفة داخل حمفظة اال�ستثمار .يتم حتديث �أداء احلافظة �ضد هذه احلدود ب�صورة منتظمة �إلى الإدارة العليا مبا يف ذلك
جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة اال�ستثمار.
تعتمد جلنة اال�ستثمار و�أع�ضاء جمل�س الإدارة كل قرار ا�ستثماري للمجموعة ،وتناط �إدارة املخاطر املالية م�س�ؤولية مراقبة ور�صد املخاطر
و�إدراجها يف املحفظة.
 )٢التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة
املخاطر الرئي�سية التي تتعر�ض لها املحافظ البنكية والتجارية هي خماطر اخل�سارة من تقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو القيم
العادلة للأدوات املالية ب�سبب تغري يف �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق .تتم �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة ب�شكل رئي�سي من خالل مراقبة فجوات
�أ�سعار الفائدة واحل�صول على حدود موافق عليها م�سبقا لنطاقات �إعادة الت�سعري .جلنة الأ�صول وااللتزامات هي اجلهة املراقبة لاللتزام
بهذه احلدود وت�ساندها اخلزينة املركزية للمجموعة �أثناء �أن�شطة رقابتها اليومية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
د) خماطر ال�سوق (تابع)

 )٢التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة (تابع)
فيما يلي ملخ�ص ملركز فجوة �سعر الفائدة للمجموعة على املحافظ البنكية والتجارية:
ب�آالف الرياالت القطرية
�إعادة ت�سعري يف:
القيمة الدفرتية

�أقل من � 3أ�شهر

� 12-3شهر

�أكرث من �سنة

غري ح�سا�سة
للفائدة

 31دي�سمرب 2018
النقد وما يعادله

7.586.122

2.825.350

-

-

4.760.772

م�ستحقات من بنوك

6.230.018

5.074.181

1.019.678

34.688

101.471

قرو�ض و�سلف للعمالء

59.798.337

54.970.008

500.029

74.804

4.253.496

ا�ستثمارات مالية

20.551.883

333.401

1.862.958

17.739.826

615.698

ا�ستثمارات يف �شركة زميلة

10.510

-

-

-

10.510

عقارات و�أثاث ومعدات

621.469

-

-

-

621.469

موجودات �أخرى

1.334.072

-

-

-

1.334.072

الإجمايل

96.132.411

63.202.940

3.382.665

17.849.318

11.697.488

م�ستحقات لبنوك

19.462.917

16.643.673

2.364.856

214.226

240.162

ودائع العمالء

55.459.891

39.687.386

14.661.982

1.110.523

-

�أوراق دين

745.997

382.045

363.952

-

-

قرو�ض �أخرى

4.831.161

4.831.161

-

-

-

مطلوبات �أخرى

2.899.216

-

-

-

2.899.216

�إجمايل حقوق امللكية

12.733.229

-

-

-

12.733.229

الإجمايل

96.132.411

61.544.265

17.390.790

1.324.749

15.872.607

فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة

-

1.658.675

()14.008.125

16.524.569

()4.175.119

فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة املرتاكم

-

1.658.675

()12.349.450

4.175.119

-

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
د) خماطر ال�سوق (تابع)

 )٢التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة (تابع)
ب�آالف الرياالت القطرية
�إعادة ت�سعري يف:
القيمة الدفرتية

�أقل من � 3أ�شهر

� 12-3شهر

�أكرث من �سنة

غري ح�سا�سة للفائدة

 31دي�سمرب 2017
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النقد وما يعادله

6.669.609

1.811.200

-

-

4.858.409

م�ستحقات من بنوك

7.821.983

6.859.593

331.611

-

630.779

قرو�ض و�سلف للعمالء

59.804.174

57.018.060

224.905

78.643

2.482.566

ا�ستثمارات مالية

17.512.610

752.759

2.960.240

12.808.682

990.929

ا�ستثمارات يف �شركة زميلة

11.126

-

-

-

11.126

عقارات و�أثاث ومعدات

708.580

-

-

-

708.580

موجودات �أخرى

967.199

-

-

-

967.199

الإجمايل

93.495.281

66.441.612

3.516.756

12.887.325

10.649.588

م�ستحقات لبنوك

11.005.061

6.704.202

3.971.888

187.852

141.119

ودائع العمالء

59.468.326

44.630.023

13.249.203

1.589.100

-

�أوراق دين

657.669

-

96.947

560.722

-

قرو�ض �أخرى

5.432.936

5.432.936

-

-

-

مطلوبات �أخرى

2.124.292

-

-

-

2.124.292

�إجمايل حقوق امللكية

14.806.997

-

-

-

14.806.997

الإجمايل

93.495.281

56.767.161

17.318.038

2.337.674

17.072.408

فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة

-

9.674.451

()13.801.282

10.549.651

()6.422.820

فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة املرتاكم

-

9.674.451

()4.126.831

6.422.820

-
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
د) خماطر ال�سوق (تابع)

 )٢التعر�ض ملخاطر �أ�سعار الفائدة (تابع)
حتليل احل�سا�سية
�إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة مقابل حدود فجوة �سعر الفائدة مدعومة مبراقبة ح�سا�سية املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ملختلف
ال�سيناريوهات القيا�سية وغري القيا�سية لأ�سعار الفائدة .ال�سيناريوهات القيا�سية التي ت�ؤخذ يف االعتبار ب�شكل �شهري تت�ضمن  100نقطة
�أ�سا�س لهبوط �أو ارتفاع متوازي يف كافة منحنيات العائدات حول العامل و 10نقاط �أ�سا�س �صعودا �أو هبوطا يف �أكرب من جزء االثني ع�شر
�شهرا يف كافة منحنيات العائدات .فيما يلي حتليل حل�سا�سية املجموعة لزيادة �أو نق�صان يف �أ�سعار فائدة ال�سوق بافرتا�ض عدم وجود
حركة ال متماثلة يف منحنيات العائدات ومركز مايل ثابت:
ب�آالف الرياالت القطرية
زيادة متناظرة  10نقاط �أ�سا�س

نق�صان متناظر  10نقاط �أ�سا�س

ح�سا�سية ل�صايف �إيراد الفائدة
يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٨

()2.125

2.125

يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٧

()6.154

6.154

زيادة متناظرة  10نقاط �أ�سا�س

نق�صان متناظر  10نقاط �أ�سا�س

ح�سا�سية ل�صايف �إيراد الفائدة
يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٨

()37.453

37.453

يف  ٣١دي�سمرب ٢٠١٧

()31.720

31.720

تدار املراكز ال�شاملة ملخاطر �سعر الفائدة لغري املتاجرة من قبل اخلزينة املركزية للمجموعة ،والتي ت�ستخدم اال�ستثمارات املالية والدفعات
املقدمة للبنوك والودائع من بنوك و�أدوات م�شتقة لإدارة املركز ال�شامل النا�شئ عن �أن�شطة املجموعة لغري املتاجرة.
 )٣التعر�ض ملخاطر ال�سوق الأخرى
خماطر العمالت
تتعر�ض املجموعة لتقلبات يف �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 يوميا .وفيما يلي �صايف املراكز للعمالت الرئي�سية للمجموعة:
�صايف التعر�ض ملخاطر �صرف العمالت الأجنبية:

٢٠١٨

٢٠١٧

جنيه �إ�سرتليني

2.035

156.510

يورو

147.197

49.022

دينار كويتي

10.524

3.073

ين ياباين

624

1.257

عمالت �أخرى

2.917.677

3.551.605

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
د) خماطر ال�سوق (تابع)

 )٣التعر�ض ملخاطر ال�سوق الأخرى (تابع)
حتليل احل�سا�سية للعمالت 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:
ب�آالف الرياالت القطرية

الزيادة( /النق�ص) يف الربح �أو اخل�سارة
٢٠١٨

٢٠١٧

 %5زيادة( /نق�ص) يف �سعر �صرف العملة
جنيه �إ�سرتليني
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7.826

يورو

7.360

2.451

دينار كويتي

526

154

ين ياباين

31

63

عمالت �أخرى

145.884

177.580

خماطر �سعر ال�سهم
خماطر �سعر ال�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة للتغريات يف م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم والأ�سهم الفردية .ين� أش�
التعر�ض ملخاطر �سعر ال�سهم من �أ�سهم م�صنفة «متاحة للبيع» و «بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة».
تتعر�ض املجموعة �أي�ضا �إلى خماطر �سعر ال�سهم وفيما يلي حتليل احل�سا�سية لتلك املخاطر:
٢٠١٨

٢٠١٧

الت�أثري على الإيرادات
ال�شاملة الأخرى

الت�أثري على بيان
الدخل

الت�أثري على الإيرادات
ال�شاملة الأخرى

الت�أثري على بيان
الدخل

زيادة( /نق�صان) بن�سبة  %5يف بور�صة قطر

6.906 -/+

-

24.442 -/+

-

زيادة( /نق�صان) بن�سبة  %5يف غري بور�صة قطر

1.803 -/+

-

4.641 -/+

-

8.709 -/+

-

29.083 -/+

-

مت �إعداد التحليل �أعاله على افرتا�ض بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة مثل �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية الخ .وي�ستند
�إلى االرتباط التاريخي لأ�سهم حقوق امللكية بامل�ؤ�شر ذي ال�صلة .قد تكون التغريات الفعلية خمتلفة عن املعرو�ضة �أعاله.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
هـ) املخاطر الت�شغيلية

املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة من عدم كفاية �أو ف�شل العمليات الداخلية� ،أو املوظفني والأنظمة� ،أو من �أحداث خارجية.
يوجد لدى املجموعة �سيا�سات و�إجراءات مف�صلة والتي يتم حتديثها بانتظام ل�ضمان �آلية قوية للمراقبة الداخلية .تقوم املجموعة مبراجعة
خمتلف التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل عن كثب حول «املمار�سات ال�سليمة للإدارة والإ�شراف على املخاطر الت�شغيلية» للتنفيذ .توا�صل
املجموعة اال�ستثمار يف �إدارة املخاطر وا�سرتاتيجيات التخفيف ،مثل البنية الأ�سا�سية قوية للرقابة ،و�إدارة ا�ستمرارية الأعمال �أو من خالل
�آليات نقل املخاطر مثل الت�أمني واال�ستعانة مب�صادر خارجية.
لدي املجموعة �إطار وا�ضح املعامل لإدارة املخاطر الت�شغيلية .يعد رئي�س �إدارة املخاطر الت�شغيلية هو راعي جلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية
ويقدم التقارير �إلى رئي�س �إدارة املخاطر .كما ت�شرف جلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية على تنفيذ �إطار �إدارة فعالة للمخاطر الذي ي�شمل
الأنظمة واملمار�سات وال�سيا�سات والإجراءات املالئمة ،ل�ضمان فعالية حتديد ،وقيا�س وتقييم والإبالغ والر�صد للمخاطر داخل املجموعة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �إدارة املراجعة الداخلية تقوم ب�إجراء تقييم م�ستقل وتقدم �ضمان الأداء الفعلي لإطار �إدارة املخاطر الت�شغيلية
ب�صورة عامة.
تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر الت�شغيل على �أ�سا�س الإطار الذي يتيح حتديد املخاطر الت�شغيلية من وحدات الأعمال ومدى ارتباطه بقيا�س
والتخفيف من حدة املخاطر ،والأولويات.
يتم تطبيق عدد من التقنيات لتحقيق �إدارة فعالة ملخاطر الت�شغيل يف خمتلف �إدارات املجموعة .وت�شمل التايل:
• يعد التدريب الفعال للموظفني والعمليات والإجراءات املوثقة مع ال�ضوابط املنا�سبة حلماية املوجودات وال�سجالت والت�سويات العادية
للح�سابات واملعامالت ،وعملية التعريف باملنتجات اجلديدة ،وا�ستعرا�ض الأن�شطة اخلارجية ،و�أمن نظام املعلومات ،وف�صل املهام،
والإدارة املالية و�إعداد التقارير هي بع�ض التدابري املعتمدة من قبل البنك لإدارة املخاطر الت�شغيلية بكل �أق�سام املجموعة.
• الإبالغ عن �أية م�ستجدات للمخاطر الت�شغيلية ،والذي ي�ستخدم للم�ساعدة يف حتديد مو�ضع احتياج متطلبات الرقابة للحد من
تكرار املخاطر .يتم حتليل وتخفيف ،وت�سجيل م�ستجدات املخاطر على قاعدة بيانات مركزية وتقدم التقارير بها �إلى جمل�س الإدارة
ب�صورة ربع �سنوية.
• التعريف بالتقييم الذاتي للرقابة على املخاطر' ب�صورة كاملة عرب وحدات الأعمال والدعم مبا يف ذلك ال�شركات التابعة والفروع
اخلارجية .ي�ؤدي هذا النهج �إلى فهم مف�صل للمخاطر املت�أ�صلة والقيمة املتبقية مع تقييم ال�ضوابط يف خمتلف �إدارات البنك .لذلك،
لهذا ،ف�إنه يعزز حتديد املخاطر الت�شغيلية املحددة لوحدات الدعم والوحدات التجارية يف حني يتم جتميع النقاط والإجراءات
الت�صحيحية ويتم ر�صد التغيريات يف املخاطر الت�شغيلية ب�صورة م�ستمرة.

و)	�إدارة ر�أ�س املال
ر�أ�س املال النظامي
تتمثل �سيا�سة املجموعة يف احلفاظ على قاعدة ر�أ�سمالية قوية ل�ضمان ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق ودعم التطور امل�ستقبلي للأعمال.
كما يتم االعرتاف بت�أثري م�ستوى ر�أ�س املال على عائد امل�ساهمني ،وتعرتف املجموعة باحلاجة �إلى احلفاظ على التوازن بني العائدات
الأعلى التي قد تكون ممكنة مع زيادة املديونية واملزايا وال�ضمانات التي يقدمها مركز ر�أ�س املال اجليد.
لقد امتثلت املجموعة وعملياتها املنظمة ب�شكل فردي لكل متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة خارجي ًا على مدار ال�سنة .يتم احت�ساب ن�سبة كفاية
ر�أ�س املال للمجموعة وف ًقا لتوجيهات جلنة بازل  3التي يعتمدها م�صرف قطر املركزي.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
و)	�إدارة ر�أ�س املال (تابع)

كان مركز ر�أ�س املال التنظيمي للمجموعة مبوجب توجيهات بازل  3ولوائح م�صرف قطر املركزي يف  31دي�سمرب كما يلي:
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨
بازل 3

٢٠١٧
بازل 3

امل�ستوى الأول ر�أ�س املال الأ�سا�سي

8.224.942

9.700.840

امل�ستوى الأول ر�أ�س املال الإ�ضايف

4.000.000

4.000.000

امل�ستوى الثاين ر�أ�س املال الإ�ضايف

899.329

111.564

�إجمايل ر�أ�س املال امل�ؤهل

13.124.271

13.812.404

املوجودات املرجحة باملخاطر
٢٠١٨

٢٠١٧

بازل  3املبلغ املرجح باملخاطر

بازل  3املبلغ املرجح باملخاطر

�إجمايل املوجودات املرجحة مبخاطر االئتمان

71.134.820

72.260.750

املوجودات املرجحة مبخاطر ال�سوق

526.394

1.350.948

املوجودات املرجحة باملخاطر الت�شغيلية

5.511.995

5.274.077

�إجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر

77.173.209

78.885.775

ر�أ�س املال التنظيمي

13.124.271

13.812.404

ن�سبة ر�أ�س املال العادي �شريحة 1

%10.66

%12.30

�إجمايل ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

%17.01

%17.51

٢٠١٨
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�	.4إدارة املخاطر املالية (تابع)
و)	�إدارة ر�أ�س املال (تابع)

احلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة كفاية ر�أ�س املال مبوجب بازل  3وفقا للوائح م�صرف قطر املركزي لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2018كما يلي:

ب�آالف الرياالت القطرية

ن�سبة ر�أ�س املال
العادي  1دون
م�صد حماية ر�أ�س
املال

ن�سبة ر�أ�س املال
العادي  1مت�ضمنا
م�صد حماية ر�أ�س
املال

ن�سبة ر�أ�س
املال �شريحة 1
مت�ضمنا م�صد
حماية ر�أ�س املال

�إجمايل ن�سبة
ر�أ�س املال
مت�ضمنا م�صد
حماية ر�أ�س املال

�إجمايل ر�أ�س املال
مت�ضمنا م�صد
حماية ر�أ�س املال
وم�صد احلماية
النظامية للبنوك
حمليا

�إجمايل ر�أ�س املال
مت�ضمنا م�صد
حماية ر�أ�س املال
وم�صد احلماية
النظامية للبنوك
حمليا وعملية
تقييم كفاية ر�أ�س
املال الداخلي
نقطة  2م�صروف
ر�أ�س املال

الفعلي

%10.66

%10.66

%15.84

%17.01

%17.01

%17.01

احلد الأدنى مبوجب م�صرف قطر
املركزي

%6.00

%8.50

%10.50

%12.50

%12.88

%14.30

عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9يف  1يناير  ،2018انخف�ضت ن�سبة الأ�سهم العادية فئة  1من � %12.30إلى  ،%10.44بينما
انخف�ضت ن�سبة �إجمايل ر�أ�س املال من � %17.51إلى .%16.73
تقوم املجموعة حاليا بعملية حتليل متطلبات ر�أ�س املال اجلديدة ملخاطر �سعر الفائدة على الدفاتر البنكية و�ستبد�أ يف و�ضع ر�أ�س املال
جانب ًا بنا ًء على املعيار اجلديد وفقا للنقطة  2ابتدا ًء من �سنة  2019وما بعدها ،عندما ي�صدر م�صرف قطر املركزي تاريخ التطبيق
والتوجيهات النهائية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٥ا�ستخدام التقديرات والأحكام

�أ) امل�صادر الرئي�سية لل�شك يف التقديرات

تقوم املجموعة ب�إجراء تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ
املوجودات واملطلوبات ال�صادر عنها التقرير .يتم �إجراء تقييم
م�ستمر للتقديرات والأحكام وهي ت�ستند �إلى اخلربة التاريخية
وعوامل �أخرى مت�ضمنة توقعات �أحداث م�ستقبلية يعتقد على
�أنها معقولة بالنظر �إلى الظروف.
 )1خم�ص�صات انخفا�ض القيمة عن خ�سائر االئتمان
ال�سيا�سة املتبعة من  1يناير 2018
تقييم ما �إذا كانت خماطر ائتمان موجود مايل قد زادت على
نحو كبري منذ االعرتاف املبدئي و�إدراج معلومات م�ستقبلية يف
قيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ،راجع �إي�ضاح (4ب)(.)6
ال�سيا�سة املتبعة حتى  31دي�سمرب 2017
يتم تقييم املوجودات التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة لتحديد
ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س مو�صوف يف
ال�سيا�سات املحا�سبية.
�إن املكونات املحددة للطرف املقابل لإجمايل خم�ص�صات
انخفا�ض القيمة تنطبق على املوجودات املالية املقيمة ب�شكل
فردي لتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمتها وت�ستند
على �أف�ضل تقدير للإدارة للقيمة احلالية للتدفقات النقدية
التي يتوقع ا�ستالمها .تقوم الإدارة عند تقدير هذه التدفقات
النقدية بو�ضع �أحكام حول احلالة املالية للطرف املقابل
و�صايف القيمة املحققة لأي �ضمان يتعلق به .يتم تقييم كل �أ�صل
منخف�ض يف القيمة ح�سب خ�صائ�صه وا�سرتاتيجية التدريب
وتتم املوافقة امل�ستقلة على تقدير التدفقات النقدية التي تعترب
قابلة لال�سرتداد من قبل �إدارة خماطر االئتمان .يتم حتديد
احلد الأدنى النخفا�ض القيمة بالن�سبة لأطراف مقابلة حمددة
باال�ستناد �إلى لوائح م�صرف قطر املركزي.
يقوم البنك مبراجعة حمفظة القرو�ض اخلا�صة به لتقييم
االنخفا�ض يف قيمتها يف نهاية كل فرتة تقرير .ويف حتديد ما
�إذا كان ينبغي قيد خ�سارة لالنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل،
ف�إن البنك يلج�أ �إلى �إبداء الر�أي بخ�صو�ص وجود معطيات
جديرة باملالحظة ت�شري �إلى وجود انخفا�ض ميكن قيا�سه يف
التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية من حمفظة القرو�ض
قبل �أن يكون بالإمكان حتديد االنخفا�ض يف كل قر�ض ب�شكل
منف�صل يف تلك املحفظة .وقد ي�شمل هذا الدليل معطيات
جديرة باملالحظة ت�شري �إلى وجود تغري كبري يف حالة ال�سداد
للمقرت�ضني يف �إحدى املجموعات� ،أو الظروف االقت�صادية
الوطنية �أو املحلية املقرتنة بحاالت العجز عن ال�سداد بخ�صو�ص
املوجودات يف تلك املجموعة .ت�ستخدم الإدارة التقديرات بنا ًء
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على اخلربة ال�سابقة يف اخل�سارة للأ�صول مع �صفات خماطر
االئتمان والدليل املو�ضوعي لالنخفا�ض يف القيمة ب�شكل م�شابه
لتلك يف املحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية امل�ستقبلية .تتم
مراجعة املنهجية واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتقدير كل من املبلغ
وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�شكل منتظم للتقليل من
�أية فروقات بني تقديرات اخل�سائر واخلربة باخل�سائر الفعلية.
تغطي خم�ص�صات االنخفا�ض يف القيمة املقيمة ب�شكل جماعي
خ�سائر االئتمان امل�ضمنة يف حمافظ القرو�ض وال�سلف للعمالء
واال�ستثمارات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة وذات خ�صائ�ص
خماطر ائتمان مماثلة عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي للقول
�إنها حتتوي على موجودات مالية منخف�ضة يف القيمة ،لكن ال
ميكن بعد حتديد البنود الفردية املنخف�ضة يف القيمة .عند
تقييم احلاجة �إلى خم�ص�صات خ�سارة جماعية ت�أخذ الإدارة يف
االعتبار عوامل مثل جودة االئتمان وحجم املحفظة والرتكيزات
والعوامل االقت�صادية .يتم من �أجل تقدير املخ�ص�ص املطلوب
و�ضع االفرتا�ضات لتحديد الطريقة التي حتدث على غرارها
اخل�سائر امل�ضمنة ولتحديد معامل املدخالت الالزمة ا�ستنادا
�إلى اخلربة التاريخية والظروف االقت�صادية احلالية .تعتمد
�صحة املخ�ص�صات على تقديرات التدفقات النقدية امل�ستقبلية
�أو خم�ص�صات الطرف املقابل املحدد وافرتا�ضات النموذج
واملعامل امل�ستخدمة يف حتديد املخ�ص�صات اجلماعية.
 )2حتديد القيم العادلة
�إن حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي
لي�س لها �سعر �سوق ملحوظ يتطلب ا�ستخدام �أ�ساليب التقييم
التي مت �شرحها يف ال�سيا�سة املحا�سبية .بالن�سبة للأدوات املالية
التي تتم املتاجرة بها ب�شكل غري متكرر ولها �شفافية �سعر قليلة
ف�إن القيمة العادلة لها تكون �أقل مو�ضوعية ،وتتطلب درجات
متفاوتة من الأحكام ا�ستنادا �إلى خماطر ال�سيولة والرتكيز
وال�شك حول عوامل ال�سوق وافرتا�ضات الت�سعري وخماطر �أخرى
ت�ؤثر على الأداة بحد ذاتها.
عندما ال ميكن �أخد القيم العادلة للأ�صول املالية وااللتزامات
املالية املدرجة يف بيان املركز املايل من الأ�سواق الن�شطة،
يتم حتديد هده القيم با�ستخدام �أنواع من تقنيات التقييم
والتي ت�شمل مناذج ح�سابية .ت�ؤخذ املعطيات لهذه النماذج من
الأ�سواق الن�شطة �إذا �أمكن ،ويف حال عدم جدوته يجب اتخاذ
قرار لتحديد القيمة العادلة .تت�ضمن القرارات اعتبارات
ال�سيولة ومعطيات النموذج احل�سابي مثل التداخل والتقلبات
للم�شتقات طويلة الأجل.

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٥ا�ستخدام التقديرات والأحكام (تابع)
ب) التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة
 )1تقييم الأدوات املالية
ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة حول قيا�س القيمة العادلة متت مناق�شتها يف ق�سم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
تقوم املجموعة بقيا�س القيم العادلة با�ستخدام القيمة العادلة وفقا للتدرج التايل الذي يعك�س �أهمية املدخالت امل�ستخدمة يف �إجراء
القيا�س.
• امل�ستوى  :1الأ�سعار املتداولة غري املعدلة يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات مماثلة.
• امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم ا�ستنادا �إلى مدخالت ميكن مالحظتها �سواء ب�شكل مبا�شر (مثل الأ�سعار) �أو غري مبا�شر (مثل امل�شتقات
من الأ�سعار) .تت�ضمن هذه الفئة �أدوات مت تقييمها با�ستخدام� :أ�سعار �سوق مدرجة يف ال�سوق الن�شطة لأدوات مماثلة �أو �أ�سعار
مدرجة لأدوات مطابقة �أو مماثلة يف �أ�سواق تعترب �أقل ن�شاطا �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى حيث ميكن ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
مالحظة املدخالت الهامة من بيانات ال�سوق.
• امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم با�ستخدام مدخالت هامة ال ميكن مالحظتها .تت�ضمن هذه الفئة كافة الأدوات حيث يت�ضمن �أ�سلوب
التقييم مدخالت ال ت�ستند �إلى بيانات ميكن مالحظتها ويكون للمدخالت التي ال ميكن مالحظتها �أثر هام على تقييم الأداة .تت�ضمن
هذه الفئة �أدوات مت تقييمها ا�ستنادا �إلى �أ�سعار مدرجة لأدوات مماثلة حيث تكون التعديالت �أو االفرتا�ضات الهامة التي ال ميكن
مالحظتها مطلوبة لتعك�س االختالفات بني الأدوات.
ت�ستند القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتاجر بها يف �سوق ن�شطة �إلى �أ�سعار �سوق مدرجة �أو عرو�ض �أ�سعار املتعامل .تقوم
املجموعة بالن�سبة لكافة الأدوات املالية الأخرى بتحديد القيم العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم.
تت�ضمن �أ�ساليب التقييم �صايف القيمة احلالية ومناذج التدفق النقدي املخ�صوم مقارنة ب�أدوات مماثلة حيث تتوفر �أ�سعار ال�سوق التي
ميكن مالحظتها .تت�ضمن االفرتا�ضات واملدخالت امل�ستخدمة يف �أ�ساليب التقييم معدالت فائدة خالية من املخاطر وقيا�سية وتوزيعات
ائتمان وعالوات �أخرى م�ستخدمة يف تقدير معدالت اخل�صم و�أ�سعار ال�سندات والأ�سهم ومعدالت �صرف العملة الأجنبية والأ�سهم و�أ�سعار
م�ؤ�شرات الأ�سهم والتغريات املتوقعة للأ�سعار وارتباطاتها� .إن هدف �أ�ساليب التقييم هو التو�صل �إلى حتديد قيمة عادلة تعك�س �سعر الأداة
املالية يف تاريخ التقرير والذي كان من املمكن حتديده من قبل امل�شاركني يف ال�سوق وفق معاملة جتارية �ضمن الأن�شطة االعتيادية.

بـنــك الـدوحــة
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٥ا�ستخدام التقديرات والأحكام (تابع)
ب) التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة (تابع)
 )2قيا�س القيمة العادلة
يو�ضح اجلدول �أدناه تدرج قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة للمجموعة.
الإف�صاحات الكمية لقيا�س القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات كما يف 31دي�سمرب :2018
ب�آالف الرياالت القطرية
تاريخ التقييم

امل�ستوى 1

امل�ستوى ٢

امل�ستوى ٣

الإجمايل

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
�أوراق ا�ستثمار مالية مقا�سة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر

2018/12/31

�أوراق ا�ستثمار مالية مقا�سة بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة
م�شتقات الأدوات املالية:

2018/12/31

عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

2018/12/31

عقود �صرف عمالت �أجنبية �آجلة

14.863.146

352.781

-

15.215.927

43.716

58.640

-

102.356

-

77.417

-

77.417

-

10.388

-

10.388

14.906.862

499.226

-

15.406.088

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
م�شتقات �أدوات مالية:
عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

2018/12/31

-

123.187

-

123.187

عقود �صرف عمالت �أجنبية �آجلة

2018/12/31

-

15.701

-

15.701

-

138.888

-

138.888

ال يوجد �أي حتويل بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2وامل�ستوى  3لتدرج قيا�س القيمة العادلة خالل ال�سنة.
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بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 .٥ا�ستخدام التقديرات والأحكام (تابع)
ب) التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة (تابع)
 )2قيا�س القيمة العادلة (تابع)
يو�ضح اجلدول �أدناه تدرج القيمة العادلة للأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب :2017
ب�آالف الرياالت القطرية
تاريخ التقييم

امل�ستوى 1

امل�ستوى ٢

امل�ستوى ٣

الإجمايل

موجودات بالقيمة العادلة:
�أوراق ا�ستثمار مالية متاحة للبيع

2017/12/31

11.216.316

549.509

-

11.765.825

م�شتقات الأدوات املالية:
عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

2017/12/31

-

59.610

-

59.610

عقود �صرف عمالت �أجنبية �آجلة

2017/12/31

-

102.253

-

102.253

11.216.316

711.372

-

11.927.688

مطلوبات بالقيمة العادلة:
م�شتقات �أدوات مالية:
عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

2017/12/31

-

27.485

-

27.485

عقود �صرف عمالت �أجنبية �آجلة

2017/12/31

-

20.014

-

20.014

-

47.499

-

47.499

خالل فرتة التقرير املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2017ال يوجد �أي حتويل بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2وامل�ستوى  3من تدرج القيمة العادلة.
ت�سجل ا�ستثمارات حقوق امللكية املتاحة للبيع مببلغ  52.3مليون ريال قطري بالتكلفة وذلك لأن القيمة العادلة ال ميكن قيا�سها ب�شكل
موثوق به.
 )3ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية
ال�سيا�سة املطبقة بدءا من  1يناير 2018
تقييم منوذج العمل الذي يحتفظ فيه باملوجودات وتقييم ما �إذا كانت الأحكام التعاقدية للموجود املايل هي فقط مدفوعات ملبلغ الأ�صل
والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم .راجع �إي�ضاح �( 3أ�أ) للمزيد من املعلومات.

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٥ا�ستخدام التقديرات والأحكام
(تابع)

ب) التقديرات املحا�سبية الهامة يف تطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة (تابع)
 )3ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)
ال�سيا�سة املطبقة حتى  31دي�سمرب 2017
تقدم ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة نطاقا للموجودات
واملطلوبات ليتم ت�سجيلها مبدئيا يف فئات حما�سبية خمتلفة يف
ظروف معينة:
• عند ت�صنيف املوجودات �أو املطلوبات املالية للمتاجرة
بها �أو�ضحت املجموعة �أنها �ست�ستويف و�صف املوجودات
واملطلوبات املتاجر بها املو�ضح يف ال�سيا�سات املحا�سبية.
• عند ت�سجيل موجودات �أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة �أو�ضحت املجموعة �أنها
ا�ستوفت �أحد معايري هذا الت�سجيل املو�ضحة يف ال�سيا�سات
املحا�سبية.
• عند ت�صنيف موجودات مالية �ضمن املحتفظ بها لتاريخ
اال�ستحقاق قررت املجموعة �أن لديها كل من النية
الإيجابية واملقدرة على االحتفاظ باملوجودات حتى تاريخ
ا�ستحقاقها كما هو م�شرتط يف ال�سيا�سات املحا�سبية.
مت �إدراج التفا�صيل حول ت�صنيف املجموعة للموجودات
واملطلوبات املالية يف الإي�ضاح .7
 )4عالقات التحوط امل�ؤهلة
عند ت�سجيل الأدوات املالية يف عالقات حتوط م�ؤهلة �أو�ضحت
املجموعة �أنها تتوقع �أن تكون التحوطات ذات فاعلية عالية على
مدى فرتة التحوط.
عند املحا�سبة عن امل�شتقات كتحوطات القيمة العادلة قررت
املجموعة �أن التعر�ض ملعدل الفائدة املتحوط منه يتعلق بتدفقات
نقدية م�ستقبلية حمتملة ب�شكل كبري.
 )5انخفـــا�ض قيمة اال�ستثمـــارات يف حقـــوق امللكية
و�سندات الدين
ال�سيا�سة املطبقة بدءا من  1يناير 2018
تقييم ما �إذا كانت خماطر االئتمان على املوجود املايل قد زادت
زيادة كبرية منذ االعرتاف املبدئي و�إدراج املعلومات امل�ستقبلية
يف قيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة .راجع �إي�ضاح 4ب(،)6
املدخالت ،واالفرتا�ضات والتقنيات امل�ستخدمة لتقييم انخفا�ض
قيمة املوجودات املالية للح�صول على املزيد من املعلومات.
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ال�سيا�سة املطبقة حتى  31دي�سمرب 2017
يتم تقييم اال�ستثمارات يف حقوق امللكية و�سندات الدين لتحديد
ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف القيمة وفق الأ�سا�س امل�شروح يف
ق�سم ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
 )6مبد�أ اال�ستمرارية
قامت الإدارة بتقييم مقدرة املجموعة على اال�ستمرار يف
�أعمالها واقتنعت ب�أن املجموعة متلك م�صادر جتعلها قادرة
على اال�ستمرار يف �أعمالها امل�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك �إن
�إدارة املجموعة لي�ست على علم ب�أية �أمور تثري ال�شك على مقدرة
املجموعة لال�ستمرار يف �أن�شطتها .وعليه تقوم الإدارة ب�إعداد
البيانات املالية املوحدة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
 )7الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات
حتدد �إدارة املجموعة العمر الإنتاجي املقدر للممتلكات واملعدات
الحت�ساب الإهالك .يتم حتديد هذا التقدير مع الأخذ باالعتبار
اال�ستخدام املتوقع للأ�صل والتقادم الفعلي والفني والتجاري.

 .6القطاعات الت�شغيلية

تقوم املجموعة بتنظيم و�إدارة عملياتها من خالل قطاعني
للأعمال ي�شمالن اخلدمات امل�صرفية التقليدية و�أن�شطة
الت�أمني.
اخلدمات امل�صرفية التجارية التقليدية:
• تقدم اخلدمات البنكية لل�شركات جمموعة متنوعة من
املنتجات واخلدمات للعمالء من ال�شركات ،مبا يف ذلك
ت�سهيالت ائتمانية ممولة وغري ممولة ،وودائع للعمالء
من ال�شركات .كما تقوم بتمويل �أن�شطة �إدارة املخاطر
املركزية من خالل الت�سهيالت ،و�إ�صدار �سندات دين
وا�ستخدام امل�شتقات لأغرا�ض �إدارة املخاطر واال�ستثمار
يف املوجودات ال�سائلة مثل الإيداعات ق�صرية الأجل
و�سندات الدين اخلا�صة بال�شركات واحلكومات.
• تقدم اخلدمات البنكية للأفراد جمموعة متنوعة من
املنتجات واخلدمات للأفراد .وت�شتمل على القرو�ض
وبطاقات االئتمان والودائع ومعامالت �أخرى مع العمالء
من الأفراد.
�أن�شطة الت�أمني
ت�شمل �أن�شطة الت�أمني للعمالء �إحداث عقود الت�أمني ،وتنفيذ
عقود الت�أمني ،وتنظيم �صفقات اال�ستثمارات وتقدمي امل�شورة
ب�ش�أن هذه اال�ستثمارات.

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .6القطاعات الت�شغيلية (تابع)
�أ) على �أ�سا�س قطاع الت�شغيلي

تفا�صيل كل قطاع لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2018مبينة كما يلي:
ب�آالف الرياالت القطرية
اخلدمات
البنكية
لل�شركات

2018
اخلدمات
البنكية
للأفراد

غري خم�ص�صة

الإجمايل

الت�أمني

الإجمايل

�إيرادات فوائد

3.569.110

351.645

-

3.920.755

-

3.920.755

الدخل ال�صايف من الأن�شطة
الت�أمينية

-

-

-

-

()6.723

()6.723

�إيرادات �أخرى

344.069

148.389

64.085

556.543

3.832

560.375

�إيرادات القطاع

3.913.179

500.034

64.085

4.477.298

()2.891

4.474.407

�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة
القرو�ض وال�سلف للعمالء

()951.683

-

()951.683

خ�سارة انخفا�ض قيمة
اال�ستثمارات املالية

()16.207

-

()16.207

�أرباح القطاع

828.952

930

829.882

ح�صة من نتائج ال�شركة الزميلة

340

�صايف الربح

830.222

معلومات �أخرى

املوجودات

80.409.802

6.186.523

9.104.814

95.701.139

420.762

96.121.901

ا�ستثمارات يف �شركة زميلة

10.510

الإجمايل

96.132.411

مطلوبات

72.288.428

9.899.986

مطلوبات حمتملة

23.133.637

53.783

951.809

83.140.223

258.959

83.399.182

23.187.420

-

23.187.420
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .6القطاعات الت�شغيلية (تابع)
�أ) على �أ�سا�س قطاع الت�شغيلي (تابع)

تفا�صيل كل قطاع لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ٢٠١٧مبينة كما يلي:
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٧

اخلدمات
البنكية
لل�شركات

اخلدمات
البنكية للأفراد

غري خم�ص�صة

الإجمايل

الت�أمني

الإجمايل

�إيرادات فوائد

3.263.907

366.946

-

3.630.853

-

3.630.853

الدخل ال�صايف من الأن�شطة
الت�أمينية

-

-

-

-

()6.433

()6.433

�إيرادات �أخرى

437.483

138.989

59.405

635.877

3.169

639.046

�إيرادات القطاع

3.701.390

505.935

59.405

4.266.730

()3.264

4.263.466

�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة
القرو�ض وال�سلف للعمالء

-

()592.541

-

()592.541

خ�سارة انخفا�ض قيمة
اال�ستثمارات املالية

-

()142.067

-

()142.067

1.109.493

423

1.109.916

�أرباح القطاع
ح�صة من نتائج ال�شركة الزميلة

158

�صايف الربح

1.110.074

معلومات �أخرى
املوجودات

110

78.699.654

6.452.639

8.082.441

93.234.734

249.421

93.484.155

ا�ستثمارات يف �شركة زميلة

11.126

الإجمايل

93.495.281

مطلوبات

68.614.334

9.065.643

913.438

78.593.415

94.869

78.688.284

مطلوبات حمتملة

28.028.028

48.569

-

28.076.597

-

28.076.597
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .6القطاعات الت�شغيلية (تابع)
ب) على �أ�سا�س املناطق اجلغرافية

ّبي اجلدول التايل التوزيع اجلغرايف للإيرادات الت�شغيلية للمجموعة ا�ستنادًا �إلى املوقع اجلغرايف للعمل الذي ت�سجله املجموعة.

ب�آالف الرياالت القطرية

قطر

دول جمل�س
التعاون اخلليجي

الهند

املجموع

٢٠١٨
�صايف �إيرادات الت�شغيل

2.417.021

185.922

31.655

2.634.598

�صايف الربح

1.019.847

()197.310

7.685

830.222

�إجمايل املوجودات

88.314.914

7.091.234

726.263

96.132.411

�إجمايل املطلوبات

76.878.176

5.957.648

563.358

83.399.182

2017
�صايف �إيرادات الت�شغيل

2.575.411

295.275

17.398

2.888.084

�صايف الربح

1.134.303

()15.286

()8.943

1.110.074

�إجمايل املوجودات

84.640.595

8.329.454

525.232

93.495.281

�إجمايل املطلوبات

71.203.556

7.129.544

355.184

78.688.284
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٧املوجودات واملطلوبات املالية

�أ) الت�صنيفات املحا�سبية والقيم العادلة
يو�ضح اجلدول �أدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:
ب�آالف الرياالت القطرية
القيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة
 31دي�سمرب 2018

حقوق
ملكية

دين

القيمة العادة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر

م�شتقات

التكلفة
املطف�أة

حقوق
ملكية

دين

�إجمايل
القيمة
الدفرتية

القيمة
العادلة

نقد و�أر�صدة لدى
امل�صارف املركزية

-

-

-

-

-

7.586.122

7.586.122

7.586.122

م�ستحقات من بنوك

-

-

-

-

-

6.230.018

6.230.018

6.230.018

-

-

87.805

-

-

-

87.805

87.805

-

-

-

-

-

59.798.337

59.798.337

59.798.337

القيمة العادلة
الإيجابية للم�شتقات
القرو�ض وال�سلف
للعمالء
:اال�ستثمارات املالية
مقا�سة بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر
مقا�سة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة
مقا�سة بالتكلفة
املطف�أة

-

-

-

14.702.583

513.344

-

15.215.927

15.215.927

-

102.357

-

-

-

-

102.357

102.357

-

-

-

-

-

5.233.599

5.233.599

5.241.874

-

-

-

-

-

817.893

817.893

817.893

-

102.357

87.805

14.702.583

513.344

79.665.969

95.072.058

95.080.333

القيمة العادلة
ال�سالبة للم�شتقات

-

-

138.888

-

-

-

138.888

138.888

م�ستحق �إلى البنوك

-

-

-

-

-

19.462.917

19.462.917

19.462.917

ودائع العمالء

-

-

-

-

-

55.459.891

55.459.891

55.459.891

�أوراق دين

-

-

-

-

-

745.997

745.997

745.997

قرو�ض �أخرى

-

-

-

-

-

4.831.161

4.831.161

4.831.161

مطلوبات �أخرى

-

-

-

-

-

1.712.072

1.712.072

1.712.072

-

-

138.888

-

-

82.212.038

82.350.926

82.350.926

موجودات �أخرى
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٧املوجودات واملطلوبات املالية (تابع)
�أ) الت�صنيفات املحا�سبية والقيم العادلة (تابع)

يو�ضح اجلدول �أدناه القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة:
ب�آالف الرياالت القطرية
حمتفظ بها
حتى تاريخ
اال�ستحقاق

القيمة العادلة
من خالل الربح
�أو اخل�سارة

القرو�ض
والذمم املدينة

املتاحة للبيع

التكلفة املطف�أة
الأخرى

�إجمايل القيمة
الدفرتية

القيمة العادلة

 31دي�سمرب ٢٠١٧

نقد و�أر�صدة لدى
امل�صارف املركزية

-

-

6.669.609

-

-

6.669.609

6.669.609

م�ستحقات من بنوك

-

-

7.821.983

-

-

7.821.983

7.821.983

161.863

-

-

-

-

161.863

161.863

-

-

59.804.174

-

-

59.804.174

59.804.174

القيمة العادلة الإيجابية
للم�شتقات
القرو�ض وال�سلف
للعمالء
:اال�ستثمارات املالية
مقا�سة بالقيمة العادلة

-

-

-

11.818.154

-

11.818.154

11.818.154

مقا�سة بالتكلفة املطف�أة

-

5.694.456

-

-

-

5.694.456

5.707.833

موجودات �أخرى

-

-

-

-

507.958

507.958

507.958

161.863

5.694.456

74.295.766

11.818.154

507.958

92.478.197

92.491.574

القيمة العادلة ال�سالبة
للم�شتقات

47.499

-

-

-

-

47.499

47.499

م�ستحق �إلى البنوك

-

-

-

-

11.005.061

11.005.061

11.005.061

ودائع العمالء

-

-

-

-

59.468.326

59.468.326

59.468.326

�أوراق دين

-

-

-

-

657.669

657.669

657.669

قرو�ض �أخرى

-

-

-

-

5.432.936

5.432.936

5.432.936

مطلوبات �أخرى

-

-

-

-

1.364.771

1.364.771

1.364.771

47.499

-

-

-

77.928.763

77.976.262

77.976.262

اال�ستثمارات املالية � -أ�سهم حقوق امللكية غري املدرجة بالتكلفة
يت�ضمن اجلدول �أعاله مبلغ  52.3مليون ريال قطري يف  31دي�سمرب  2017من اال�ستثمارات املالية يف �أ�سهم حقوق امللكية غري املدرجة يف
كل من عمودي القيم الدفرتية والعادلة والتي مت قيا�سها بالتكلفة والتي مل يتم تقدمي �إف�صاح عن قيمتها العادلة لأن قيمها العادلة مل يتم
اعتبارها قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
 .٨النقد والأر�صدة لدى م�صارف مركزية
النقد
احتياطي نقدي لدى م�صرف قطر املركزي*
احتياطي نقدي لدى م�صارف مركزية �أخرى*

�أر�صدة �أخرى لدى م�صارف مركزية
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

430.076

507.922

1.882.593

2.227.944

92.431

60.882

5.184.863

3.872.861

()3.841

-

7.586.122

6.669.609

*االحتياطي النقدي لدى م�صرف قطر املركزي وم�صارف مركزية �أخرى هو احتياطي �إلزامي وغري متاح لال�ستخدام يف العمليات
اليومية.

 .9م�ستحقات من بنوك
٢٠١٨

٢٠١٧

371.088

610.761

الودائع

4.373.350

3.941.114

قرو�ض لبنوك

1.494.017

3.270.108

()8.437

-

6.230.018

7.821.983

احل�سابات اجلارية

خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

.1٠القرو�ض وال�سلف للعمالء
�أ) ح�سب النوع

٢٠١٨

٢٠١٧

57.559.469

56.027.009

6.240.831

5.588.715

�أوراق خم�صومة

367.679

443.389

�سلف �أخرى*

878.280

584.501

(�إي�ضاح )1

65.046.259

62.643.614

قرو�ض
�سحب على املك�شوف

ناق�ص:
()14.498

()21.467

اخل�سائر االئتمانية املتوقعة من القرو�ض وال�سلف للعمالء  -املنتظمني (مرحلة  1و)2

()1.525.605

-

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء  -غري املنتظمني (مرحلة )3

()3.041.187

()2.255.706

()666.632

()450.704

-

()111.563

59.798.337

59.804.174

ربح م�ؤجل

الفائدة املعلقة
املخ�ص�ص املجمع لالنخفا�ض يف القيمة
�صايف القرو�ض وال�سلف للعمالء
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.١٠القرو�ض وال�سلف للعمالء (تابع)
�أ) ح�سب النوع (تابع)

بلغ املبلغ الإجمايل للقرو�ض وال�سلف للعمالء املتعرثة  1.3.802مليون ريال قطري والذي ميثل  %5.85من �إجمايل القرو�ض وال�سلف
للعمالء ( 7.2.258مليون ريال قطري  %3.61من �إجمايل القرو�ض وال�سلف للعمالء يف .)2017
خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ب�شطب قرو�ض متعرثة مببلغ  389مليون ريال قطري حمت�سب لها خم�ص�ص ( 194مليون ريال قطري يف
 )2017وفق ًا للتعميم رقم  2011/68ال�صادر عن م�صرف قطر املركزي.
يت�ضمن املخ�ص�ص اخلا�ص لالنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء مبلغ  667مليون ريال قطري من الفوائد املعلقة ( 451مليون
ريال قطري يف .)2017
*هذا املبلغ يت�ضمن ح�سابات العمالء املدينة املتعلقة �أوراق قبول مببلغ  451مليون ريال قطري ( 224مليون ريال قطري يف .)2017
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

4.164.155

3.535.924

ال�شركات

52.525.817

50.232.365

الأفراد

8.356.287

8.875.325

65.046.259

62.643.614

احلكومة وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة بها

ب) ح�سب القطاع
�سحوبات على
املك�شوف
2.924.039

-

-

4.164.155

1.726.029

-

-

10.329

1.736.358

�صناعة

468.659

17.595

25.510

187.953

699.717

جتارية

12.188.678

1.006.096

108.985

100.824

13.404.583

خدمات

6.766.261

314.882

203.532

-

7.284.675

مقاوالت

9.181.416

980.872

18.667

363.312

10.544.267

عقارات

18.037.217

390.270

200

24.070

18.451.757

�شخ�صية

7.890.941

464.176

1.170

-

8.356.287

60.152

142.901

9.615

191.792

404.460

57.559.469

6.240.831

367.679

878.280

65.046.259

يف  31دي�سمرب 2018

قرو�ض

هيئات حكومية وهيئات ذات �صلة

1.240.116

م�ؤ�س�سات مالية غري م�صرفية

�أخرى
ناق�صا :ربح م�ؤجل
�صايف انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء

�أوراق
خم�صومة

�سلف �أخرى

الإجمايل

()14.498
()5.233.424
59.798.337

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.١٠القرو�ض وال�سلف للعمالء (تابع)
ب) ح�سب القطاع (تابع)

ب�آالف الرياالت القطرية
�سحوبات على
املك�شوف
2.178.091

-

-

3.535.924

1.589.511

-

-

5.123

1.594.634

�صناعة

603.026

20.990

31.141

93.217

748.374

جتارية

10.480.480

906.795

147.383

111.885

11.646.543

خدمات

5.885.439

313.004

170.074

-

6.368.517

مقاوالت

9.527.115

1.095.701

31.992

324.575

10.979.383

عقارات

17.871.715

416.432

17.851

11.938

18.317.936

�شخ�صية

8.361.916

504.333

9.076

-

8.875.325

349.974

153.369

35.872

37.763

576.978

56.027.009

5.588.715

443.389

584.501

62.643.614

قرو�ض

يف  31دي�سمرب ٢٠١٧
هيئات حكومية وهيئات ذات �صلة

1.357.833

م�ؤ�س�سات مالية غري م�صرفية

�أخرى

�أوراق خم�صومة

الإجمايل

�سلف �أخرى

()21.467

ناق�صا :ربح م�ؤجل

()2.706.410

املخ�ص�ص املحدد لالنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء

()111.563

املخ�ص�ص املجمع لالنخفا�ض يف القيمة

59.804.174

ج) التغريات يف خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء
٢٠١٨

٢٠١٧

2.817.973

2.409.239

()2.694

3.680

�أثر اخل�سائر االئتمانية املتوقعة عند التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

1.484.635

-

�صايف م�صروف ال�سنة

1.404.303

903.964

()81.358

()104.578

�صايف خ�سائر انخفا�ض القيمة امل�سجلة خالل ال�سنة *

1.322.945

799.386

م�شطوبات /حتويالت خالل ال�سنة

()389.435

()394.332

الر�صيد يف  31دي�سمرب

5.233.424

2.817.973

65.046.259

62.643.614

الر�صيد يف  1يناير
حتويل العملة الأجنبية

ا�سرتدادات عن قرو�ض منخف�ضة القيمة االئتمانية خالل ال�سنة

*تت�ضمن التغريات �أثر الفائدة املعلقة على القرو�ض وال�سلف للعمالء وفقا للوائح م�صرف قطر املركزي وقد بلغت  371.3مليون ريال
قطري خالل ال�سنة ( 206.9مليون ريال قطري يف .)2017
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الر�صيد يف 31
دي�سمرب 2018

م�شطوبات خالل
ال�سنة

�صايف خ�سائر
انخفا�ض القيمة
امل�سجلة خالل
ال�سنة

�صايف م�صروف
ال�سنة
ا�سرتدادات عن
قرو�ض منخف�ضة
القيمة االئتمانية
خالل ال�سنة

حتويل بني املراحل

الر�صيد املعدل يف
بداية ال�سنة

الر�صيد يف  1يناير
2018
التعديالت نتيجة
لتطبيق املعيار
الدويل للتقارير
املالية رقم 9

187.287

-

28.307

-

28.307

()57.096

216.076

216.076

1.027.354

111.563

1.119.197

-

372.307

-

372.307

()392.027

1.138.917

منتظمة

املرحلة 1

املرحلة ٢

�إقرا�ض �شركات

3.164.776

()371.982

872.181

()45.720

917.901

449.123

2.215.454

-

2.215.454

املرحلة ٣

2.308

-

()6.743

-

()6.743

()1.203

10.254

10.254

-

منتظمة

املرحلة 1

-

43.277

-

13.423

-

13.423

()1.427

31.281

31.281

املرحلة ٢

107.793

()166

17.139

()971

18.110

2.630

88.190

-

88.190

منخف�ضة
القيمة
االئتمانية

املرحلة ٣

�إقرا�ض م�شروعات �صغرية ومتو�سطة

فيما يلي ت�صنيف لت�سوية خم�ص�ص خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف �إلى العمالء:

ج) التغريات يف خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء (تابع)

.١٠القرو�ض وال�سلف للعمالء (تابع)

كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

24.359

-

()360

-

()360

-

24.719

24.719

-

منتظمة

املرحلة 1

-

37.532

-

8.880

-

8.880

()20.668

49.320

49.320

املرحلة ٢

�إقرا�ض �أفراد

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

404.799

()3.184

11.180

()33.041

44.221

20.668

376.135

-

376.135

منخف�ضة
القيمة
االئتمانية

املرحلة ٣

9.755

-

()80.269

-

()80.269

()3.856

93.880

93.880

-

منتظمة

املرحلة 1

-

101.890

-

66.283

-

66.283

3.856

31.751

31.751

املرحلة ٢

�إقرا�ض رهن عقاري

30.451

()14.103

17.923

()1.626

19.549

-

26.631

-

26.631

منخف�ضة
القيمة
االئتمانية

املرحلة ٣

1.301.896

-

460.893

-

460.893

()410.265

1.251.269

1.139.706

111.563

3.707.819

()389.435

918.423

()81.358

999.781

472.421

2.706.410

-

2.706.410

223.709

-

()59.065

-

()59.065

()62.155

344.929

344.929

-

منتظمة

املرحلة ٣

منخف�ضة
القيمة
االئتمانية

املرحلة 1

املرحلة ٢

الإجمايل

ب�آالف الرياالت القطرية

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.١٠القرو�ض وال�سلف للعمالء (تابع)

ج) التغريات يف خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء (تابع)
ب�آالف الرياالت القطرية
يف  31دي�سمرب ٢٠١٧

قرو�ض ال�شركات

قرو�ض امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة
60.389

338.683

قرو�ض الرهن
العقاري
27.905

2.409.239

()72

1.221

3.680

64

903.964
()104.578

قرو�ض للأفراد

الإجمايل

الر�صيد يف  1يناير 2017

1.982.262

حتويل العمالت الأجنبية

2.527

4

726.420

31.023

146.457

ا�سرتدادات خالل ال�سنة

()55.884

()2.035

()44.212

()2.447

م�شطوبات خالل ال�سنة

()328.308

()1.191

()64.721

()112

()394.332

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017

2.327.017

88.190

376.135

26.631

2.817.973

خم�ص�صات مكونة خالل ال�سنة

.١١اال�ستثمارات املالية
فيما يلي تف�صيل لتحليل اال�ستثمارات املالية:
٢٠١٨

٢٠١٧

15.215.927

-

102.357

-

5.258.181

-

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع

-

12.065.115

ا�ستثمارات مالية حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق**

-

5.708.651

20.576.465

17.773.766

()24.582

()261.156

20.551.883

17.512.610

ا�ستثمارات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر*

ا�ستثمارات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
ا�ستثمارات مالية مقا�سة بالتكلفة املطف�أة

�صايف خ�سائر انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات مالية مقا�سة بالتكلفة املطف�أة
الإجمايل

*تت�ضمن  17.4مليون ريال قطري خ�سائر ائتمانية متوقعة عن �سندات دين.
**تعهدت املجموعة لدولة قطر ب�سندات بلغت قيمتــها  7.401مليون ريال قطري ( 4.606مليون ريال قطري يف  )2017مق ــابل عقـ ــود
�إعادة ال�شراء.

118

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.١١اال�ستثمارات املالية

�أ) القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

�أ�سهم
�سندات حكومة دولة قطر
�سندات دين �أخرى

ب�آالف الرياالت القطرية

مدرجة

٢٠١٨
غري مدرجة

الإجمايل

460.563

52.781

513.344

10.186.516

300.000

10.486.516

4.216.067

-

4.216.067

14.863.146

352.781

15.215.927

ب) القيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة

�صناديق م�شرتكة و�أ�سهم

مدرجة

٢٠١٨
غري مدرجة

الإجمايل

100.536

1.821

102.357

100.536

1.821

102.357

ج) التكلفة املطف�أة
مدرجة

٢٠١٨
غري مدرجة

الإجمايل

ح�سب امل�صدر

�سندات حكومة دولة قطر
�سندات دين �أخرى
�صايف خ�سائر انخفا�ض القيمة

3.892.429

426.470

4.318.899

148.475

790.807

939.282

()23.255

()1.327

()24.582

4.017.649

1.215.950

5.233.599

ح�سب معدل الفائدة

�أوراق مالية مبعدالت فائدة ثابتة
�أوراق مالية مبعدالت فائدة متغرية

4.017.649

1.215.950

5.233.599

-

-

-

4.017.649

1.215.950

5.233.599

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.١١اال�ستثمارات املالية (تابع)
د) متاحة للبيع

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٧
مدرجة

غري مدرجة

الإجمايل

�أ�سهم

1.077.288

63.518

1.140.806

�أوراق دين من حكومة قطر

6.549.715

524.275

7.073.990

�أوراق دين �أخرى

3.717.547

25.234

3.742.781

107.538

-

107.538

()235.772

()11.189

()246.961

11.216.316

601.838

11.818.154

�صناديق اال�ستثمار
ناق�ص :خ�سائر انخفا�ض القيمة
الإجمايل

بلغت الأوراق املالية ذات املعدل الثابت وذات املعدل املتغري  10.246.7مليون ريال قطري و 570.1مليون ريال قطري على التوايل يف
 31دي�سمرب .2017

ه) ا�ستثمارات مالية م�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة
اال�ستثمارات املالية امل�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة تتثمل يف �سندات مدرجة بقيمة ال �شيء.
٢٠١٧
مدرجة

غري مدرجة

الإجمايل

 -ح�سب جهة الإ�صدار

�أوراق دين من حكومة قطر
�أوراق دين �أخرى
ناق�ص :خ�سائر انخفا�ض القيمة
الإجمايل

2.886.237

1.639.649

4.525.886

347.083

835.682

1.182.765

()14.194

-

()14.194

3.219.126

2.475.331

5.694.457

 -ح�سب معدل الفائدة

�أوراق دين ذات معدل ثابت

3.233.319

2.475.332

5.708.651

�أوراق دين ذات معدل متغري

-

-

-

()14.194

-

()14.194

3.219.125

2.475.332

5.694.457

ناق�ص :خ�سائر انخفا�ض القيمة
الإجمايل

بلغت القيمة العادلة لال�ستثمارات املحتفظ بها لال�ستحقاق  8.5.707مليون ريال قطري يف  31دي�سمرب .2018
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.١١اال�ستثمارات املالية (تابع)

ز) التغريات يف خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات

ب�آالف الرياالت القطرية

الر�صيد يف  1يناير
خم�ص�ص خ�سارة انخفا�ض القيمة املكون خالل ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم �( 9إعادة الت�صنيف و�إعادة القيا�س)
ا�سرتدادات خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

٢٠١٨

٢٠١٧

261.156

229.788

10.387

142.067

()246.961

-

-

()110.699

24.582

261.156

.١٢اال�ستثمارات يف �شركة زميلة
الر�صيد يف  1يناير
حتويل العمالت الأجنبية
احل�صة من النتائج
توزيعات �أرباح نقدية
الر�صيد يف  31دي�سمرب

٢٠١٨

٢٠١٧

11.126

10.343

()956

693

340

158

-

()68

10.510

11.126

ال�شركات الزميلة ا�ستنادًا �إلى البيانات املالية املدققة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب كما يلي:
 ٣١دي�سمرب

٢٠١٨

٢٠١٧

�إجمايل املوجودات

45.567

45.955

�إجمايل املطلوبات

31.237

30.861

�إجمايل الإيرادات

10.262

11.226

الربح

773

359

احل�صة من الربح

340

158

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.١٣العقارات والأثاث واملعدات
ب�آالف الرياالت القطرية
�أرا�ضي ومباين

حت�سينات على
مباين م�ست�أجرة

�أثاث ومعدات

الإجمايل

�سيارات

يف  31دي�سمرب 2018
التكلفة:
811.579

195.651

509.719

8.078

1.525.027

�إ�ضافات  /حتويالت

176

2.710

18.996

32

21.914

ا�ستبعادات � /شطب

()19.539

()2.551

()3.089

()2.368

()27.547

792.216

195.810

525.626

5.742

1.519.394

الر�صيد يف  1يناير

الإهالك:

الر�صيد يف  1يناير
�إهالك
ا�ستبعادات � /شطب
�صايف القيمة الدفرتية

252.522

143.968

413.249

6.708

816.447

32.512

13.877

43.181

489

90.059

()2.423

()1.363

()2.439

()2.356

()8.581

282.611

156.482

453.991

4.841

897.925

509.605

39.328

71.635

901

621.469

حت�سينات على
مباين م�ست�أجرة

�أرا�ضي ومباين

�أثاث ومعدات

الإجمايل

�سيارات

يف  31دي�سمرب ٢٠١٧
التكلفة:
811.510

179.691

493.211

9.734

1.494.146

الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات  /حتويالت

69

19.270

16.777

568

36.684

ا�ستبعادات � /شطب

-

()3.310

()269

()2.224

()5.803

811.579

195.651

509.719

8.078

1.525.027

الإهالك:
الر�صيد يف  1يناير
�إهالك
ا�ستبعادات � /شطب
�صايف القيمة الدفرتية
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219.911

131.863

363.223

8.304

723.301

32.611

15.349

50.232

628

98.820

-

()3.244

()206

()2.224

()5.674

252.522

143.968

413.249

6.708

816.447

559.057

51.683

96.470

1.370

708.580

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.١٤موجودات �أخرى
ب�آالف الرياالت القطرية
فوائد مدينة
م�صاريف مدفوعة م�سبقا
�ضمانات �ألت ملكيتها للبنك*

قيمة عادلة موجبة للم�شتقات (�إي�ضاح )34
موجودات �ضريبة م�ؤجلة
مدينون متنوعون
�أخرى

٢٠١٨

٢٠١٧

232.354

190.238

41.469

39.538

134.000

134.000

87.805

161.863

139.310

132.205

65.103

12.130

634.031

297.225

1.334.072

967.199

*متثل هذه ال�ضمانات قيمة العقارات التي مت اقتنا�ؤها عند ت�سوية ديـ ــون م�سجلة بقيمتها الدفرتي ــة .ال تختلف القــيمة العـ ــادلة لهذه
العقارات اختالفا جوهر ًيا عن قيمتها الدفرتية كما يف  31دي�سمرب .2018

.١٥م�ستحقات لبنوك
٢٠١٨

٢٠١٧

1.638.675

1.638.675

207.875

148.216

قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك

8.556.599

3.270.792

قرو�ض الريبو

9.059.768

5.947.378

19.462.917

11.005.061

�أر�صدة م�ستحقة مل�صارف مركزية
ح�سابات جارية

.١٦ودائع العمالء
�أ) ح�سب النوع

٢٠١٨

٢٠١٧

ودائع جارية وحتت الطلب

8.701.561

7.972.033

ودائع توفري

2.131.203

2.056.231

ودائع لأجل

44.627.127

49.440.062

55.459.891

59.468.326

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.١٦ودائع العمالء (تابع)
ب) ح�سب القطاع

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

28.682.303

29.911.274

الأفراد

9.807.764

8.981.229

ال�شركات

15.592.725

17.318.389

1.377.099

3.257.434

55.459.891

59.468.326

هيئات حكومية و�شبه حكومية

م�ؤ�س�سات مالية غري م�صرفية

�.١٧أوراق دين
	�أ�صدرت املجموعة �سندات ثانوية و�سندات رئي�سة م�ضمونة كما يلي:

�سندات رئي�سية م�ضمونة

٢٠١٨

٢٠١٧

745.997

657.669

745.997

657.669

�إي�ضاح
خالل ال�سنة احلالية� ،أ�صدرت املجموعة ت�صنيف متقدم غري م�ضمون للديون بقيمة ال �شيء دوالر �أمريكي ( 75مليون دوالر �أمريكي يف
 )2017و 5.4مليار ين ياباين ( 11.9مليار ين ياباين يف � )2017ضمن برناجمها اخلا�ص ب�سندات اليورو متو�سطة الأجل.

.١٨ت�سهيالت �أخرى
ت�سهيالت قرو�ض لأجل

٢٠١٨

٢٠١٧

4.831.161

5.432.936

يو�ضح اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق ت�سهيالت �أخرى.

124

٢٠١٨

٢٠١٧

خالل �سنة واحدة

2.905.607

2.727.621

�أكرث من �سنة و�أقل من � 3سنوات

1.925.554

2.705.315

4.831.161

5.432.936

التقـريــر ال�سنوي ٢٠١٨
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.١٩مطلوبات �أخرى

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

405.617

297.763

64.521

72.124

133.524

131.020

47.306

50.904

8.885

34.678

قيمة عادلة �سالبة للم�شتقات (�إي�ضاح )34

138.888

47.499

�إيرادات غري حمققة

116.851

98.108

ت�أمينات نقدية

480.006

437.537

توزيعات �أرباح م�ستحقة الدفع

64.059

54.092

�أر�صدة غري مطالب بها

12.219

11.831

�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية والريا�ضية

20.756

27.752

1.244.647

860.984

161.937

-

2.899.216

2.124.292

فائدة م�ستحقة الدفع
م�صاريف م�ستحقة دائنة
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة (�إي�ضاح )1
خم�ص�ص �صندوق ادخار املوظفني
�ضريبة م�ستحقة الدفع

�أخرى*

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة التزامات قرو�ض و�ضمانات مالية
الإجمايل

*يت�ضمن هذا املبلغ �أوراق القبول ذات ال�صلة متويل جتاري مببلغ  451مليون ريال قطري ( 224مليون ريال قطري يف .)2017
�إي�ضاح 1
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة

الر�صيد يف  1يناير
خم�ص�صات مكونة خالل ال�سنة
خم�ص�صات م�ستخدمة خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

٢٠١٨

٢٠١٧

131.020

125.207

17.670

19.222

()15.166

()13.409

133.524

131.020

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.٢٠حقوق امللكية
�أ) ر�أ�س املال

ب�آالف الرياالت القطرية
�أ�سهم عادية
2018

٢٠١٧

بالألف �سهم
امل�صدرة يف بداية �سنة التقرير

310.047

310.047

امل�صدرة يف  31دي�سمرب

310.047

310.047

يف  31دي�سمرب  ،2018كان ر�أ�س املال امل�صرح به يتكون من � 310.047ألف �سهم عادي (� 310.047ألف �سهم) .هذه الأدوات لها قيمة
ا�سمية قدرها  10ريال قطري .كافة الأ�سهم امل�صدرة مدفوعة بالكامل.
يحق حلاملي الأ�سهم العادية ا�ستالم توزيعات الأرباح املعلن عنها من وقت لآخر ويحق لهم �صوت واحد لكل �سهم يف اجتماعات املجموعة.

ب) احتياطي قانوين
وفقا لقانون م�صرف قطر املركزي رقم  13ل�سنة  2012وتعديله ،ي�شرتط حتويل  %10من �صايف ربح ال�سنة �إلى االحتياطي القانوين حتى
ي�صبح االحتياطي القانوين م�ساويا  %100من ر�أ�س املال املدفوع .هذا االحتياطي غري متاح للبنك للتوزيع �إال يف احلاالت التي حددها
قانون م�صرف قطر املركزي رقم  11ل�سنة  2015ويخ�ضع ملوافقة م�صرف قطر املركزي .مت �إجراء حتويل خالل ال�سنة فيما يتعلق بال�شركة
التابعة نظرا لأن االحتياطي القانوين يتخطى  %100من ر�أ�س املال املدفوع.
يت�ضمن االحتياطي القانوين عالوات �إ�صدار م�ستلمة عند �إ�صدار �أ�سهم جديدة وفق َا لقانون ال�شركات القطري رقم  11ل�سنة .2015

ج) احتياطي املخاطر
مبوجب تعليمات م�صرف قطر املركزي ،يتم تكوين احتياطي للمخاطر بن�سبة  %2.5من �صايف قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء با�ستثناء
الت�سهيالت املمنوحة للحكومة لتغطية �أية االلتزامات طارئة.
حولت املجموعة  137مليون ريال قطري �إلى احتياطي املخاطر خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018لتكوين الر�صيد مببلغ 1.37
مليار ريال قطري الذي ا�ستخدمه البنك لالعرتاف ب�أثر اخل�سائر االئتمانية املتوقعة عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9يف  1يناير  2018على النحو املتفق عليه مع م�صرف قطر املركزي.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.٢٠حقوق امللكية (تابع)
د) احتياطي القيمة العادلة

يتكون هذا االحتياطي من تغريات القيمة العادلة املعرتف بها للموجودات املالية املتاحة للبيع  /بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر.

ب�آالف الرياالت القطرية

ا�ستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر ()2018
 /متاحة للبيع ()2017

الإجمايل
2018

الإجمايل
2017

()67.555

()67.555

()103.412

التغريات ب�سبب تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

()212.573

()212.573

-

الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة

()280.128

()280.128

()103.412

60.133

60.133

()100.156

()7.276

()7.276

136.013

�صايف التغري خالل ال�سنة

52.857

52.857

35.857

الر�صيد يف  31دي�سمرب *

()227.271

()227.271

()67.555

الر�صيد يف  1يناير

�أثر �إعادة التقييم
املعاد ت�صنيفه �إلى بيان الدخل

*يت�ضمن �صايف خ�سارة حمققة من ا�ستثمارات يف حقوق ملكية م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.

هـ) احتياطي حتويل العملة الأجنبية
ي�شمل احتياطي التحويل كافة فروق ال�صرف الأجنبي النا�شئة عن حتويل البيانات املالية للعمليات الأجنبية.

و) توزيعات �أرباح مقرتحة
�أقرتح جمل�س �إدارة املجموعة بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %10من ر�أ�س املال املدفوع مببلغ  310مليون ريال قطري بواقع  1.0ريال قطري
لل�سهم ( %30من ر�أ�س املال املدفوع بقيمة  930.1مليون ريال قطري  3 -ريال قطري لل�سهم يف  )2017والذي يطرح للموافقة يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني.

ز)	�أداة م�ؤهلة كر�أ�س مال �إ�ضايف
٢٠١٨

٢٠١٧

م�صدرة يف  31دي�سمرب 2013

2.000.000

2.000.000

م�صدرة يف  30يونيو 2016

2.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

�أ�صدرت املجموعة �سندات تنظيمية لر�أ�س املال الفئة  1ب�إجمايل  4مليار ريال قطري� .إن هذه ال�سندات ثابتة وم�ساندة وغري م�ضمونة ،ومت
ت�سعري كل �سند منها مبعدل فائدة ثابت لل�سنوات ال�ستة الأولى على �أن يعاد ت�سعريه فيما بعد� .إن كوبونات هذه ال�سندات تقديرية ويف حال
عدم �سدادها ف�إن ذلك ال يعد عجزا عن ال�سداد� .إن هذه ال�سندات لي�س لها تاريخ ا�ستحقاق وت�صنف حتت ر�أ�س املال الفئة .1
بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�.٢١إيراد الفوائد

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

9.950

3.429

م�ستحقات من بنوك وم�ؤ�س�سات مالية غري م�صرفية

106.612

147.690

�أوراق دين

721.813

566.699

3.082.380

2.913.035

3.920.755

3.630.853

�أر�صدة لدى م�صارف مركزية

قرو�ض و�سلف للعمالء

املبالغ �أعاله تت�ضمن �إيراد فائدة حم�سوبا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهي تتعلق بالبنود التالية:
٢٠١٨

٢٠١٧

موجودات مالية مقا�سة بالتكلفة املطف�أة

3.378.482

3.293.887

موجودات مالية مقا�سة بالقيمة العادلة

542.273

336.966

3.920.755

3.630.853

الإجمايل

.٢٢م�صروف الفوائد
م�ستحقات لبنوك
ودائع عمالء
�أوراق دين

٢٠١٨

٢٠١٧

614.435

361.654

1.214.761

996.384

10.613

17.344

1.839.809

1.375.382

�.٢٣صايف �إيراد الر�سوم والعموالت
٢٠١٨

٢٠١٧

88.996

88.002

505

667

ر�سوم خدمات م�صرفية

265.332

258.167

عموالت عن ت�سهيالت غري م�ستغلة

119.179

136.667

15.670

32.810

489.682

516.313

ر�سوم متعلقة باالئتمان
ر�سوم الو�ساطة

�أخرى
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.٢٤م�صروف الر�سوم والعموالت
ر�سوم م�صرفية
�أخرى

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

204

1.051

101.846

94.858

102.050

95.909

�.٢٥صايف ربح �صرف عمالت �أجنبية
التعامل بالعمالت الأجنبية
�إعادة تقييم موجودات ومطلوبات

٢٠١٨

٢٠١٧

12.192

25.643

103.200

80.901

115.392

106.544

�.٢٦صايف (خ�سارة) � /إيرادات ا�ستثمارات مالية
�صايف (خ�سارة)  /ربح بيع ا�ستثمارات مقا�سة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل الآخر
�إيرادات توزيعات �أرباح
التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة

٢٠١٨

٢٠١٧

()45.555

12.815

36.914

39.251

()1.202

()2.244

()9.843

49.822

�.٢٧إيرادات ت�شغيلية �أخرى
٢٠١٨

٢٠١٧

مبالغ م�سرتدة من قرو�ض ديون و�سلفيات للعمالء م�شطوبة �ساب ًقا

29.677

31.199

�إيرادات الإيجار

14.500

12.797

�أخرى

23.017

18.280

67.194

62.276

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.٢٨تكاليف املوظفني
تكاليف املوظفني
تكاليف �صندوق تقاعد املوظفني
مكاف�آت نهاية اخلدمة
تدريب

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

472.738

505.151

4.681

5.168

17.670

19.222

1.236

1.568

496.325

531.109

.٢٩م�صاريف �أخرى
٢٠١٨

٢٠١٧

دعاية

24.857

33.329

�أتعاب مهنية

27.223

27.534

ات�صاالت وت�أمني

41.666

44.727

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

14.887

19.736

�إ�شغال و�صيانة

86.725

123.441

تكاليف كمبيوتر وتقنية املعلومات

31.389

37.468

مطبوعات وقرطا�سية

9.158

10.494

تكاليف �سفر وترفيه

6.744

6.909

107.678

111.270

350.327

414.908

�أخرى

.٣٠م�صروف ال�ضريبة
٢٠١٨

٢٠١٧

م�صروف �ضريبة متداول

9.022

35.508

ال�سنة احلالية

1.786

158

10.808

35.666

تعديالت ال�سنوات ال�سابقة
م�صروف �ضريبة م�ؤجل

الفروق ال�ضريبية امل�ؤقتة
م�صروف ( /رد) �ضريبة الدخل
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()6.994

()36.943

3.814

()1.277

بنك الدوحة (�ش.م.ع.ق(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.٣١العائدات الأ�سا�سية واملخففة على ال�سهم
يتم احت�ساب العائدات على �سهم املجموعة بتق�سيم ربح ال�سنة العائد �إلى حاملي �أ�سهم املجموعة (تعديل �آخر على م�صروف الفائدة يف
�سندات ر�أ�س املال الفئة  )1على متو�سط العدد املرجح للأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة:
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

ربح ال�سنة العائد �إلى حاملي �أ�سهم املجموعة

830.222

1.110.074

يخ�صم :فائدة على �سندات ر�أ�س املال الفئة 1

()220.000

()220.000

�صايف الربح العائد على حاملي �أ�سهم املجموعة

610.220

890.074

متو�سط العدد املرجح للأ�سهم القائمة (بالآالف)

310.047

295.152

1.97

3.02

العائدات لل�سهم (بالريال القطري)

متو�سط العدد املرجح للأ�سهم كما يلي:
٢٠١٨

٢٠١٧

عدد الأ�سهم ب�آالف

متو�سط العدد املرجح للأ�سهم يف  31دي�سمرب

310.047

295.152

.32املطلوبات املحتملة وااللتزامات الأخرى
٢٠١٨

٢٠١٧

املطلوبات املحتملة

ت�سهيالت غري م�ستغلة
�ضمانات
خطابات اعتماد
�أخرى
الإجمايل

1.868.006

3.737.358

16.046.400

18.380.848

5.273.014

5.958.391

190.294

207.200

23.377.714

28.283.797

التزامات �أخرى
عقود �آجلة ل�صرف عمالت �أجنبية

8.135.927

7.091.767

عقود تبادل �أ�سعار الفائدة

6.737.362

3.256.877

14.873.289

10.348.644

الإجمايل

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.32املطلوبات املحتملة وااللتزامات الأخرى
ت�سهيالت غري م�ستغلة
متثل االلتزامات بتقدمي االئتمان التزامات تعاقدية ملنح قرو�ض وائتمان مدور .ينتهي معظم تلك االلتزامات خالل ال�سنة .مبا �أن
االلتزامات قد تنتهي دون �أن يتم ال�سحب مبوجبها ف�إن �إجمايل املبلغ التعاقدي ال ميثل بال�ضرورة متطلبات نقدية م�ستقبلية.
�ضمانات وخطابات اعتماد
�إن ال�ضمانات وخطابات االعتماد تلزم املجموعة بالدفع بالنيابة عن عمالء عند وقوع حدث حمدد .خطاب ًا ال�ضمان وخطابات االعتماد يف
حالة اال�ستعداد حتمل خماطر االئتمان ذاتها التي حتملها القرو�ض.
التزامات الإيجار
لقد �أبرم البنك عدد ًا من عقود �إيجار جتارية ملباين معينة� .إن متو�سط عمر عقود الإيجار هذه هو من ثالث �إلى خم�س �سنوات ،ومل تفر�ض
قيود على املجموعة عند توقيع هذه العقود.
�إن احلد الأدنى ملدفوعات الإيجار امل�ستقبلي مبوجب العقود غري القابلة للإلغاء كما يف  31دي�سمرب هي كالتايل:
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

�أقل من �سنة

14.264

12.304

بني �سنة وخم�سة �سنوات

18.593

20.957

�أكرث من خم�س �سنوات

1.993

3.918

34.850

37.179

.٣٣النقد وما يعادله
٢٠١٨

٢٠١٧

نقد و�أر�صدة لدى م�صارف مركزية*

5.611.097

4.380.783

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى امل�ستحقة خالل � 3أ�شهر

4.168.625

5.924.892

9.779.722

10.305.675

*نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية ال ت�شمل االحتياطي النقدي الإلزامي.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.٣٤امل�شتقات

ب�آالف الرياالت القطرية
القيمة اال�سمية /املتوقعة من حيث اال�ستحقاق
قيمة عادلة
موجبة

قيمة عادلة
�سالبة

قيمة �إ�سمية

� 12-3شهر

خالل � 3أ�شهر

�أكرث من � 5سنوات

� 5-1سنة

يف  31دي�سمرب 2018
م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة

عقود �آجلة ل�صرف عمالت �أجنبية
م�شتقات حمتفظ بها لتحوط القيمة
العادلة

عقود مبادلة �سعر الفائدة
الإجمايل

10.388

15.701

8.135.911

6.577.048

1.558.863

-

-

77.417

123.187

6.737.362

-

-

2.887.710

3.849.652

87.805

138.888

14.873.273

6.577.048

1.558.863

2.887.710

3.849.652

القيمة اال�سمية /املتوقعة من حيث اال�ستحقاق
قيمة عادلة موجبة قيمة عادلة �سالبة
يف  31دي�سمرب 2٠١٧
م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة
عقود �آجلة ل�صرف عمالت �أجنبية

102.253

م�شتقات حمتفظ بها لتحوط القيمة
العادلة
عقود مبادلة �سعر الفائدة
الإجمايل

59.610
161.863

20.014

27.485
47.499

قيمة �إ�سمية

7.091.767

3.256.877
10.348.644

خالل � 3أ�شهر

4.555.558

7.283
4.562.841

� 12-3شهر

2.536.209

20.028
2.556.237

�أكرث من � 5سنوات

� 5-1سنة

-

993.765
993.765

-

2.235.801
2.235.801

.٣٥الأطراف ذات العالقة
تعترب الأطراف �أنها ذات عالقة �إذا كان لطرف القدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر �أو ممار�سة نفوذ هام على الطرف الآخر يف
اتخاذ القرارات املالية والت�شغيلية .تت�ضمن الأطراف ذات العالقة من�ش�آت متار�س عليها املجموعة نفوذا هاما وم�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وكبار موظفي الإدارة يف املجموعة .تدخل املجموعة يف معامالت وترتيبات واتفاقيات يكون �أطرافها هم املدراء والإدارة العليا
وال�شركات التي يرتبطون بها وذلك من خالل الأن�شطة اليومية االعتيادية ب�أ�سعار الفائدة والعموالت التجارية.

بـنــك الـدوحــة
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

.٣٥الأطراف ذات العالقة (تابع)

معامالت الأطراف ذات العالقة والأر�صدة امل�ضمنة يف هذه البيانات املالية املوحدة كما يلي:
ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨
جمل�س الإدارة

٢٠١٧
�أخرى

جمل�س الإدارة

�أخرى

املوجودات:

قرو�ض و�سلف للعمالء

2.444.110

-

2.599.973

-

املطلوبات:

ودائع للعمالء

449.486

2.220

371.327

13.055

بنود غري ممولة:

املطلوبات املحتملة وااللتزامات الأخرى
موجودات �أخرى

827.653

-

998.210

-

8.305

-

8.305

-

بنود بيان الدخل:

�إيرادات الفائدة والعموالت و�إيرادات �أخرى

73.314

-

50.882

-

م�صاريف الفائدة والعموالت وم�صاريف �أخرى

10.611

248

10.035

430

مل يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض القيمة على الأر�صدة القائمة خالل ال�سنة لدى كبار موظفي الإدارة.
تتكون تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة (مبا يف ذلك جمل�س الإدارة) لل�سنة مما يلي:
الرواتب واملكاف�آت الأخرى
مكاف�آت نهاية اخلدمة و�صندوق االدخار

٢٠١٨

٢٠١٧

66.717

63.763

3.010

3.167

69.727

66.930

.٣٦تعديل �أرقام املقارنة و�إعادة الت�صنيف
�أ)	�إعادة الت�صنيف
متت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة عند ال�ضرورة بحيث تظل متوافقة مع ال�سنة احلالية .على الرغم من ذلك ،مل يكن لإعادة الت�صنيف
تلك �أي �أثر على �صايف الربح املوحد �أو حقوق امللكية ل�سنة املقارنة� .إ�ضافة �إلى ما ذكر كانت هناك �إعادة ت�صنيف �ضمن اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة عند التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9برغم ذلك مل يكون لإعادة الت�صنيف �أي �أثر على �إجمايل
�أثر اخل�سائر االئتمانية املتوقعة كما ذكر يف الإي�ضاح ( 4ج).

ب) تعديل �أرقام املقارنة
مل يتم تعديل �أرقام ال�سنة املا�ضية لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9ح�سبما هو م�سموح به مبوجب الن�صو�ص االنتقالية للمعيار
الدويل للتقارير املالية رقم  9ولوائح م�صرف قطر املركزي .مت ت�صحيح مبلغ  24مليون ريال قطري متعلق بتحويل عمليات �أجنبية ل�سنوات
�سابقة يف ر�صيد الأرباح املدورة.
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معـــــلومــــــات مكــــمــلـــة
كما يف  31دي�سمرب 2018

البيـــانــــات املاليــــة لل�شركــة الأم
معلـــومـــات مكملة للبيانــــات املــــالية
بيان املــركز املـــايل  -ال�شركة الأم
كما يف  31دي�سمرب

ب�آالف الرياالت القطرية
٢٠١٨

٢٠١٧

املوجودات
نقد و�أر�صدة مع امل�صارف املركزية

7.586.122

6.669.495

م�ستحقات من بنوك

6.174.111

7.756.325

قرو�ض و�سلف للعمالء

59.798.337

59.804.174

ا�ستثمارات مالية

20.561.268

17.511.786

10.510

11.126

621.030

707.951

1.110.154

903.385

95.861.532

93.364.242

ا�ستثمار يف �شركة زميلة
عقارات ومفرو�شات ومعدات
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات

م�ستحقات لبنوك

19.462.917

11.005.061

ودائع عمالء

55.506.918

59.483.483

745.997

657.669

ت�سهيالت �أخرى

4.831.161

5.432.936

مطلوبات �أخرى

2.640.240

2.032.648

83.187.233

78.611.797

�أوراق دين م�صدرة

�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية

ر�أ�س املال

3.100.467

3.100.467

احتياطي قانوين

5.080.853

5.080.853

احتياطي خماطر

137.200

1.372.000

()225.746

()62.581

()56.180

()13.451

637.705

1.275.157

�إجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك

8.674.299

10.752.445

�أداة م�ؤهلة كر�أ�س مال �إ�ضايف

4.000.000

4.000.0000

�إجمايل حقوق امللكية

12.674.299

14.752.445

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

95.861.532

93.364.242

احتياطيات القيمة العادلة
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مدورة

بـنــك الـدوحــة
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معـــــلومــــــات مكــــمــلـــة
كما يف  31دي�سمرب 2018

البيـــانــــات املاليــــة لل�شركــة الأم (تابع)
معلـــومـــات مكملة للبيانــــات املــــالية (تابع)
بيان الدخـــــل  -ال�شركة الأم
٢٠١٨

٢٠١٧

3.920.755

3.630.853

()1.840.377

()1.375.497

2.080.378

2.255.356

489.682

516.313

()102.050

()95.909

�صايف �إيراد الر�سوم والعموالت

387.632

420.404

ربح حتويل عمالت �أجنبية

115.392

106.544

()10.566

49.524

64.085

59.405

168.911

215.473

�صايف �إيرادات الت�شغيل

2.636.921

2.891.233

تكاليف املوظفني

()485.627

()521.984

�إهالك

()89.837

()98.563

خ�سارة انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات مالية

()16.207

()142.067

()951.683

()592.541

103.699

-

()364.579

()427.876

()1.804.234

()1.783.031

ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة

832.687

1.108.202

(م�صروف)  /رد ال�ضريبة

()3.735

1.291

ربح ال�سنة

828.952

1.109.493

�إيراد الفوائد
م�صروف الفوائد
�صايف �إيراد الفوائد

�إيرادات ر�سوم وعموالت
م�صروف ر�سوم وعموالت

�إيرادات من ا�ستثمارات مالية
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى

�صايف خ�سارة انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف للعمالء
�صايف رد انخفا�ض قيمة موجودات مالية �أخرى
م�صروفات �أخرى
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دلــيــل االت�صـــال
بنك الدوحة
ال�شيخ  /فهد بن حممد بن جرب �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة
هاتف4015 5551 :
فاك�س4443 2008 :

ال�شيخ  /عبد الرحمن بن حممد بن جرب
�آل ثاين
الع�ضو املنتدب
هاتف4015 5565 :
فاك�س4443 2008 :

الدكتور  /راهافان �سيتارامان
الرئي�س التنفيذي للمجموعة
هاتف4015 5575 :
فاك�س4443 5345 :

ال�سيد  /خمتار عبد املنعم احلناوي
امل�ست�شار القانوين ملجل�س الإدارة و�سكرتري ال�شركة
هاتف4015 5488 :
فاك�س4015 5482 :

ال�سيد /جمال الدين ح�سني ال�شويل
رئي�س دائرة الإلتزام
هاتف4015 5405 :
فاك�س4015 5449 :

الدكتور حممد عمر عبدالعزيز داوود
رئي�س التدقيق الداخلي
هاتف4015 5466 :
فاك�س4015 5454 :

ال�سيد /ديفيد ت�شالينور
رئي�س الإدارة املالية
هاتف4015 5705 :
فاك�س4015 5701 :

ال�سيد � /أحمد علي جابر �آل حنزاب
رئي�س ال�ش�ؤون الإدارية
هاتف4015 5655 :
فاك�س4015 5658 :

ال�سيد  /عبداهلل �أ�سدي
املدير التنفيذي ل�ش�ؤون امل�ساهمني
هاتف4015 4858 :
فاك�س4015 4865 :

ال�شيخ حممد فهد حممد جرب �آل ثاين
رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية بالوكالة
هاتف4015 3333 :
فاك�س4015 5660 :

ال�سيد م� .ساتيمورثي
رئي�س دائرة اخلدمات امل�صرفية الدولية بالإنابة
هاتف4015 4655 :
فاك�س4015 4822 :

ال�سيد /بريك علي املري
رئي�س وحدة الريادة واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
هاتف4015 5515 :
فاك�س4015 4756 :

ال�سيد  /خليفه الكعبي
رئي�س الإ�سرتداد
هاتف4015 4333 :
فاك�س4441 6631 :

ال�سيد  /كري�شنان �سي .كيه
رئي�س اخلدمات امل�صرفية التجارية
هاتف4015 4999 :
فاك�س4015 4891 :

ال�سيد  /خالد لطيف
رئي�س جمموعة املخاطر
هاتف4015 5777 :
فاك�س4015 5770 :

ال�سيد  /ح�سن علي كمال
مدير فرع ال�شركات
هاتف4015 5755 :
فاك�س4431 8409 :

ال�سيد  /روان لوك
رئي�س دائرة اخلزينة واال�ستثمارات
هاتف4015 5356 :
فاك�س4015 5332/1 :

ال�سيد /مايكل برين
رئي�س الت�أمني
هاتف4015 4045 :
فاك�س4015 4099 :

ال�سيد  /خالد النعمة
رئي�س القطاع العام
هاتف4015 4878 :
فاك�س4015 4870 :

ال�سيد  /يو�سف �أحمد منداين
مدير الفرع الرئي�سي
هاتف4015 3555 :
فاك�س4015 6631 :

بـنــك الـدوحــة
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دلــيــل فـــروع
بنك الدوحة
الـ ـف ـ ــروع امل ـحــليـ ــة
 )١الفرع الرئي�سي
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153555 / 3550 :
فاك�س44456837 / 44416631 :
تلك�س4534-DOHBNK :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢م�شريب
�ص.ب ،2822 :الدوحة ،قطر
هاتف44025340 / 5341 :
فاك�س44376193 :
تلك�س4825-DBMSB DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٣املتحف
�ص.ب ،32311 :الدوحة ،قطر
هاتف40153152 / 53 :
فاك�س40153150 :
تلك�س4534-DOHBNK :
�سويفتDOHBQAQA :
 )4ال�سوق املركزي
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153188 / 87 / 89 / 90 :
�سويفتDOHBQAQA :
� )5سيتي �سنرت
�ص.ب ،31490 :الدوحة ،قطر
هاتف40153350 / 3351 :
فاك�س44115018 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )6اخلليج الغربي
�ص.ب ،9818 :الدوحة ،قطر
هاتف40153111 / 3105 / 3116 :
فاك�س40153100 :
تلك�س4883-DBBAY DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )7اخلريطيات
�ص.ب ،8212 :اخلريطيات ،قطر
هاتف40153515 / 3516 :
فاك�س44780618 / 44783326 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )8بن عمران
�ص.ب ،8646 :الدوحة ،قطر
هاتف40153322 / 3323 :
فاك�س44874670 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )9الدائري الثالث
�ص.ب ،3846 :الدوحة ،قطر
هاتف40153726 / 40153727 :
فاك�س40154387 :
تلك�س4534 :
�سويفتDOHBQAQA :
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 )10الغرافة
�ص.ب ،31636 :الدوحة ،قطر
هاتف40153377 / 3379 :
فاك�س40153380 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )١١الدائري الرابع
�ص.ب ،31420 :الدوحة ،قطر
هاتف40153500 / 3505 / 3727 :
فاك�س44257646 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )١٢املطار القدمي
�ص.ب ،22714 :الدوحة ،قطر
هاتف40153698 / 3695 :
فاك�س40153699 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )١٣ال�شركات
�ص.ب ،3818 :الدوحة ،قطر
هاتف40155755 / 5750 / 5757 :
فاك�س40155745 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )١٤املرقاب
�ص.ب ،8120 :الدوحة ،قطر
هاتف40153266 / 3267 / 3265 :
فاك�س40153264 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )١٥طريق �سلوى
�ص.ب ،2176 :الدوحة ،قطر
هاتف44257636 / 7626 :
فاك�س44681768 :
تلك�س4744-DBSWA DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )١٦املنطقة ال�صناعية
�ص.ب ،40665 :الدوحة ،قطر
هاتف40153600 / 3601 :
فاك�س44606175 :
�سويفتDOHBQAQA :
� )١٧أبو هامور
�ص.ب ،47277 :الدوحة ،قطر
هاتف40153253 / 54 :
فاك�س40153250 :
�سويفتDOHBQAQA :
� )١٨أبو �سمرة
�ص.ب� ،30828 :أبو �سمرة ،قطر
هاتف44715623 / 44715634 / 4655 :
فاك�س44715618 / 31 :
�سويفتDOHBQAQA :

 )١٩دخان
�ص.ب ،100188 :دخان ،قطر
هاتف40153310 / 3311 :
فاك�س44711090 :
تلك�س4210-DBDKN DH :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٠اخلور
�ص.ب ،60660 :اخلور ،قطر
هاتف40153388 / 3389 :
فاك�س44722157 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٢الروي�س
�ص.ب ،70800 :الروي�س ،قطر
هاتف40153304 / 3305 / 3306 :
فاك�س44731372 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٣الوكرة
�ص.ب ،19727 :الوكرة ،قطر
هاتف40153182 / 40153177 / 78 :
فاك�س40153185 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٤م�سيعيد
�ص.ب ،50111 :م�سيعيد ،قطر
هاتف40153344 / 40153342 :

44762344 / 40153343
فاك�س44770639 :
تلك�س4164-DBUSB DH :
�سويفتDOHBQAQA :

 )٢٥الريان
�ص.ب ،90424 :الريان ،قطر
هاتف44257135 / 36 :
فاك�س44119471 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٦قطر مول
�ص.ب ،24913 :الدوحة ،قطر
هاتف40153701 / 05 / 3711 / 3709 / 3710 :
فاك�س44986625 :
�سويفتDOHBQAQA :
 )٢٧دوحة في�ستيفال �سيتي
�ص.ب ،2731 :الدوحة ،قطر
هاتف40153299 / 3300 :
فاك�س44311012 :
�سويفتDOHBQAQA :

مك ـ ـ ــاتب الدف ـ ــع
فاك�س

�إ�سم املكتب

هاتف

قطر للبرتول ،مبنى املكتب املركزي ،م�سيعيد

+974 44762344

قطر للبرتول ،دخان

+974 44712298

ال�سفارة الباك�ستانية

+974 44176196

+974 44712660

الفــروع الإلكتـ ــروني ـ ــة
�إ�سم املكتب

هاتف

اللولو هايربماركت  -الدائري الرابع

+974 44660761 / 44660957

اللولو هايربماركت  -الغرافة

+974 44780673 / 44780729

لولو اخلور (مول اخلور)

+974 40153128 / 40153129 / 4015130

غرفة التجارة (الدائري الرابع)

+974 44559182

بداية التطور الصناعي في قطر عام ١٩٧٩

بـنــك الـدوحــة
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الفـــروع اخلـــارجيــة
ومكـــــاتب التمثيل
دائــرة اخلدمـــات
امل�صـــرفية الدوليــة
املكتب الرئي�سي

ال�سيد م� .ساتيمورثي

رئي�س دائرة اخلدمات امل�صرفية الدولية بالإنابة
�ص.ب ,3818 :الدوحة ،قطر
هاتف+974 4015 4655 :
فاك�س+974 4015 4822 / 4823 :
جوال+974 5505 8126 :
الربيد االلكرتوينSathyamurthy@dohabank.com.sg:

الفروع اخلارجية

فرع الكويت
ال�سيد ل�ؤي فا�ضل مقام�س

املدير الإقليمي لبنك الدوحة
�شارع �أحمد اجلابر،برج عبداللطيف ال�صرافمبنى رقم ،1
منطقة � 3ص.ب� ،506 :صفاة  ،13006منطقة �شرق ،الكويت
هاتف+965 2291 7217 :
فاك�س+965 2291 7229 :
جوال+965 6651 1165 :
الربيد االلكرتوينlmukamis@dohabank.com.kw :

فرع دبي (الإمارات العربية املتحدة)
ال�سيد االجا رجى

رئي�س الفرع يف الإمارات العربية املتحدة
الطابق الأر�ضي،برج القرن الواحد والع�شرون� ،شارع ال�شيخ زايد
�ص.ب ،125465 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 4 407 3100 :
فاك�س+971 4 321 9972 :
جوال+971 5 5555 7638 :
الربيد االلكرتوينRajaa@dohabank.ae :

فرع �أبو ظبي (الإمارات العربية املتحدة)

برج العتيبة�،شارع النجادة
�ص.ب� ،27448 :أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 2 6944888 :
فاك�س+971 2 6944844 :
الربيد االلكرتوينRajaa@dohabank.ae :

فرع مومباي
ال�سيد ماني�ش ماثور

مدير �إقليمي  -الهند
�ساكر باهان ،الطابق الأر�ضي ،مكتب رقم  ،230خلف خليج
ركالمني�شن ،نارميان بونت ،مومباي  ،400 021الهند
هاتف+91 22 6002 6561 :
فاك�س+91 22 2287 5289 /90 :
جوال+91 96199 12379 :
الربيد االلكرتوينmmathur@dohabank.co.in:

فرع ت�شيناي
ال�سيد� /ساثي�ش كومار بالبان
مدير فرع

New Door No. 9, Mount Road, Anna Salai, near
Anna Statue Chennai – 600 002, Tamil Nadu
هاتف+91 44 40064805 / 40064800 :
فاك�س+91 44 40064804 :
الربيد االلكرتوينsBalappan@dohabank.co.in :

فرع كوت�شي (الهند)
ال�سيد بيني بول

مدير فرع
فرع كوت�شي لولو مول ،الطابق الأول � NH 47 ,34/1000إيدابايل،
كوت�شي  ،682024 -والية كريال

هاتف+91 484 4100061 / 4100167 :
فاك�س+91 484 4100165 :
جوال+91 97475 52208 :
الربيد االلكرتوينbpaul@dohabank.co.in:
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املكـــاتــب التمثيـليـــة
املكتب التمثيلي �أ�سرتاليا
ال�سيد هيلتون كيث وود
الرئي�س التمثيلي للمكتب

الطابق  ,36منطقة فاريري 1
ا�سرتاليا �سكوير،ا�سرتاليا� NSW 2000 ،سيدين
هاتف+612 8211 0628 :
فاك�س+612 9258 1111 :
جوال+614 1903 2419 :
الربيد االلكرتوينhilton.wood@dohabank.com.au :

املكتب التمثيلي اليابان
ال�سيد كاجني �شينوميا

الرئي�س التمثيلي للمكتب،بناية كيويت�شي � 8أف3 -ب
 12-3كيو�شو� ،شيودا  -كيو ،طوكيو 102-0094 ،اليابان
هاتف+813 5210 1228 :
فاك�س+813 5210 1224 :
جوال+81 90 1776 6197 :
الربيد االلكرتوينkanji.shinomiya@dohabank.jp :

املكتب التمثيلي �سيول
ال�سيد يوجن ج .كواك

الرئي�س التمثيلي للمكتب
 1418جونغرو  ،19جونغرو غو� ،سيول 03157 ،كوريا اجلنوبية
هاتف+82 2 723 6440 /44 :
فاك�س+82 2 723 6443 :
جوال+82 103 897 6607 :
الربيد االلكرتوينjaykwak@dohabank.co.kr :

املكتب التمثيلي ال�صني
ال�سيد بيرت لو

الرئي�س التمثيلي للمكتب
جناح� 506B ،شانغهاي �سنرت
رقم  1376طريق نانيينغ (دبليو)� ،شانغهاي 200040
جمهورية ال�صني ال�شعبية
هاتف+8621 6279 8006 / 8008 :
فاك�س+8621 6279 8009 :
جوال+86 13 9179 81454 :
الربيد االلكرتوينpeterlo@dohabanksh.com.cn :

املكتب التمثيلي �سنغافورة
ال�سيد م� .ساثيامورثي
الرئي�س التمثيلي للمكتب

 7تيما�سيك بولفارد� #08-03A ،صن تك تاور 1
�سنغافورة � ،038987سنغافورة
هاتف+65 6513 1298 :
جوال+65 8 126 6333 :
الربيد االلكرتوينSathyamurthy@dohabank.com.sg :

املكتب التمثيلي هونغ كونغ
ال�سيد �إيفان لو ت�شي بينغ

الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  ،16مبنى نادي هونغ كونغ
� 3Aشارع ت�شاتر� ،سنرتال ،هونغ كونغ
هاتف+852 3974 8571 :
جوال+852 9666 5237 :
الربيد االلكرتوينivanlew@dohabank.com.hk :

املكتب التمثيلي تركيا
ال�سيد نزيه �أكاالن

الرئي�س التمثيلي للمكتب
�شقق باغدات باال�س
باغدات كاد رقم D:14 ,1/302
كاديبو�ستان كاديكوف، 34728 ،ا�سطنبول ،تركيا
هاتف+90 216 356 2928 / 2929 :
فاك�س+90 216 356 2927 :
جوال+90 532 331 0616 :
الربيد االلكرتوينnezihakalan@dohabankturkey.com :

املكتب التمثيلي �أملانيا
ال�سيد مايك جيلريت

الرئي�س التمثيلي للمكتب
الطابق  ،18تاون�سرتوم ،تاونهي�ستور 1
فرانكفورت �إم ماين � ،60310أملانيا
هاتف+49 69 505060 4211 :
فاك�س+49 69 505060 4150 :
جوال+49 170 321 4999 :
الربيد االلكرتوينoffice@dohabank.eu :

املكتب التمثيلي ،لندن
ال�سيد ريت�شارد وايتنج

الرئي�س التمثيلي للمكتب
 68 / 67الطابق االول �،شارع جريمني
لندن  SW1Y 6NYاململكة املتحدة
هاتف+44 20 7930 5667 :
جوال+44 790 232 2326 :
الربيد االلكرتوينoffice@dohabank.co.uk :

املكتب التمثيلي كندا
ال�سيد فينكاتي�ش ناغوجي

الرئي�س التمثيلي للمكتب
ذا �إك�ست�شينج تاور،
�سويت � 151 ،1100شارع يوجني
تورنتو� ،أونتاريو

M5C 2W7
هاتف+1 647 775 8514 :
جوال+1 647 871 6892 :
الربيد االلكرتوينvenkatesh.nagoji@dohabank.ca :

املكتب التمثيلي ،جنوب �أفريقيا
ال�سيد �أندريه ليون �سنيمان

ممثل رئي�سي
الطابق الثاين ،الربج الغربي� ،شارع مود
نيل�سون مانديال �سكوير� ،ساندتن ،2057 ،جنوب �إفريقيا
هاتف+27 10 286 1156 :
فاك�س+27 11 881 5611 :
جوال+27 60 60 93129 :
الربيد االلكرتوينaSnyman@dohabank.co.za :

املكتب التمثيلي ،بنغالد�ش
ال�سيد �أجاي كومار �ساركر

ممثل رئي�سي
مركز �شرطة بالزا كونكورد للت�سوق
الطابق الثامن ،الربج �أ ،الوحدة (ل) ،القطعة رقم 02
الطريق رقم  144جول�شان  -1داكا  ،1212بنغالدي�ش
هاتف+880255045154 :
جوال+8801713081733 :
الربيد االلكرتوينasarker@dohabank.com.qa :

املكتب التمثيلي� ،سريالنكا
ال�سيد �إيراندا وي�شانكا ويراكوون
ممثل رئي�سي

Level 26, East Tower, World Trade Centre
Echelon Square, Colombo 01, Sri Lanka
هاتف+94117430237 :
فاك�س+94117444556 :
جوال+94773908890 :
الربيد االلكرتوينeWeerakoon@dohabank.com.lk :

املكتب التمثيلي ،النيبال
ال�سيد �سوراج بيكرام �شاهي
ممثل رئي�سي

Office 102, Regus Business Centre, Ground
Floor, Trade Tower, Thapathali, Kathmandu,
Nepal
هاتف+977 9801208385 :
جوال+977 9851118428 :
الربيد االلكرتوينsShahi@dohabank.com.np :

